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De kwaliteiten en woonplaarfen der Inteekenaren
zijn in deze lijst geplaatst, overeenkomstig
d.e opgave ten tijde der inteekening.

A
Aälbtirg, (J. viin) te 'riel.
Aalst, (B. J. van) Kostschoolhotidér te Delft.
Aarinksen, (J.) Boekhandelaar te Amsterdam. 2 Exempl.
Abbing, (L H.) Jongste Predikant bij tie Hervormde Gemeente te
Groenlo.
Affelen van Oorde, (H. J. V:1l1) Advokaat te Amsterdam.
Aiton, CR. 0.) Namens het Departement Aalten, der Maatschappij,
tot Nut van hèt Algemeen, te Al'liten.
Albers, (B.) Rentmeester van de Hervormde kerk te Zutphen.
AIlan, (J.) Schoolohdenvijzer te Hilvoirc.
Ander, (J. P. van) Commies bij de Generale Directie van ontvang.
sten, te '5 Gravenhage.
Andel, (F. vao den) te Amsterdani l
Angereaud, (Mev. de Wed. d') geboren Biesman, te Bergen op Zoom.
Apostool , (Cs.) Directeur van 's Rijks Museum, Lid van het ko.
ninklijk Nederlandsch Instituut te Amsterdmu.
Archief van Oorlog en Topographisch Bureau te '5 Hnge.
Augustini, (J. L.) Boekhm.delaar te Haarlem.
Augustini, CA. L.) Leeraar der Hervormde gemeente te 's Herto.
genbosch.
Augustilli, (J.Luberti) L~eraar der Hervormde gemeente te Harderwijk.

B
Baaien, (J. vad) Boekhandelaar te Rotterdam.
Rade, CA.) te Harderwijk.
Balie, Iioogleeraar te Leijden.
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Bake, (W. A.) Majoor bij het lSte Batt. ArtilI. Nat. Mil., te Luik.
I best papier.
Bakhuizen, (A.) Boekhandelaar te 's Gravenhage.
Bakker, Hermsz. (IC) te Broek in Waterland.
Barre~ Kqpitein Aide de Camp van den Generaal Majoot Baron van
der 'Capellen, Provo Comdt. der Provo Antwerpen, te Antwerpen.
Barre, Kapitien bij het 2de Batt. der ude Afd. Nat. Inf. te Namen.
Beekman , (Mr. 'Wlardi) Advocaat te Amsterdam.
Beek, (W.) te Nijmegen.
lleekman, (H. J.) lste onderwijzer 1n de Departement-school, te
" Gravenhage.
Beltman , (Jacobus) Mr. TImmerman, te Zwolle.
Benten, (A van) Boekhandelaar te LeiJden.
Bergen, (G. van) te ROtterdam.
Bergen en comp., (W. van) Boekhandelaars te Breda, 1 best pap.
en lord.
Bergh, (van den) Gep. Generaal Majoor, te 's Gravenhage.
Bernhard , (Jn. Hk.) Hoofdprevoost in het Aalmoeseniers wees.
huis te Amsterdam.
Bessem, (W.) Goud en Zilverkashouder , te Zutphen.
Beunen, Kapt. Kwartm. der IIdc Afd. Nat. Inf. te Luik, I best pap.
Beveren, CA. W. de) Griffier bij de algemene Rekenkamer te
's Gravenhage.
BierMus , (C. W. J.) Rector Mr Latijnsche scholen, te Groenlo.
Bingleij, (W. A.) te 's Gravenhage.
Binkhorst , (M.) te Zutphen.
Bisschop Bastijns, te Antwerpen.
Blauwen Brie1, Papierr.'lbrijkanten te Wormerveer, 1 best papier.
Blanché, (G.) te Amsterdam.
B1ancke, (Gerardus) Makelaar te Amsterdam.
B1ancke Gerardz., (G.) te Amsterdam.
Blankenberg , (B. H.) te Amsterdam.
Blom, (H. C.) Koopman te Tiel.
Blussé en van Braam, (A.) Boekhandelaars te Dordrecht.
Bodde, (S.) Schout van HeenvIiet Cn Abbenbroek, te Abbenbroek.
Boecop, (Baron van) Kolonel comm. der ude Afdeeling Nat.
Inf. te Namen, I best papier.
Boecop, (L. van) Kapitein bij de J6de Afd. Nat. Inf. te IJperen.
Boeké, (F.) Boekhandelaar te Dordrecht, 2 Exempl.
Boer, (R.) te Rotterdam.
Boefeken , (H. M. J.) te 's Gravenhage.
Boeveldt, (D. S.) Koopman te Gendringen.
Bohn, (de Erven F.) voor D. Veegers, te Haarlem.
Bohm, CT. R. v. d.) Onderwijzer der jeugd, te Amsterdam.
BokkeI , (A. C. S. ten) Vrederegter van het Canton Aalten.
Dolhuis, (Wed. S. J. M. van) Boekhnndelarcsse 7 re Groningen.
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UI

um.

I3onga. (E. J. w.) Contro!eur der in- en uitg. Regt. en Acc. te
BÓl1iüngll:luseil tot lIerin:,(haven. (l". E. B.ro:! v,m)
Bonn, (Jan) te Amsterdam.
lloogaard, (J. F.) Iste Commies bij het ministerie van onderwijs,
nijverheid en colonien, te 's Gravenhage.
lJoogaarc, (Mr. P. W. van den) te Delft.
Boollz3ijer, (C. G.) Notaris te Gorinchem.
Boonzaijer, (J. C.) Koopman te Gorinchem.
Boot, (G. W.) RectOr der Latljnsche Scholen en Provinciaal
Schoolopziener te Gorinchem.
Borgers , Praeceptor der Latijnsche scholen, te Nijmegen.
Bosch, (B. T. N.) oud Burgemeester te Culemborg.
I3osscha, (H.) Med. Doct. te Amsterdam.
13ouwman, (G.) ISte Luit. bij de Schoolkomp. der Jsde Afdeeling
Nat. Inf. te Antwerpen.
Bnmdenburgh. (H.) Boekhandelaar te Workum.
13rederode, (L.) V. D. M. te Slijk-Ewijk.
Breebaart, (P.) te A:nsterdam.
Brepoels, (M. J.) Majoor te Leijden.
Briët, (P. E.) Boekhandelaar te Amsterdam.
Brocx, (J. W.) Commies Expediteur voor de zaken der Hervormde
kerk, te 's Gravenhage.
Broedeiet, (W. C.) Fransch Kostschoolhouder te Rotterdam.
Broek, (J. van den) heer van Asperen, te Asperen.
Broek, (van den) Kostschoolhouder te Antwerpen.
Broeker, ( Bk. Fans) te Zutphen.
Broes, (W.) Predikant bij de Hervormde Gemeente te Amsterdam.
Broos, (/I.) Apothe ker te Haarlem.
Bruggemeijer, (F. W.) Koopman te Amsterdam.
Bruggemeijer, (W.) Koopman te Amsterdam.
Bruin, (J. C. Heck de) te Dordrecht.
Bruin, (P. de) Predikant bij de Herv. Gemeente, te Winterswijk.
Bruine, (Mr. A. d",) Advocaat te Amsterdam.
Bruiningi, (G. L.) Kapit. bij de Schoolkomp. der Isde Afdeeling
Nat. Inf. te Alllwerpen.
Bruijn, (Fetlilletau de) Luit. Kolonel bij het 3de Batt. veld ArtiU.
te Maastricht, I best p~pier.
Hüchner, (J. C.) Kapt. Adj. bij het we Batt. der lode Afdeeling
Nat. Inf. te Alkma3r.

c
Campa;ne Jr •• (C.) Boekhandelaar te Tiel.
Camper, (P.) Conrector aan de Latijnsche scholen te Zutphen.
Cantzlaar, (P. T.) te Rotterdam.
Capelle, (P. Üaron van der) Generaal lVIajoor en Provinciaal Com.
1l1111dant, Ridder der militaire Wlllelluorde, te Antwerpen.
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Cm!! f (J. J.) Magazijnmeester der Artillerie t-EI Venlo.
Casius, Luit. der Artillerie 1 te Luik.
Castrop , (H. van) Gorinchem.
Charbon, (J. A,,) te Amsterdam.
Chevallerati, (J. Amama) Schout en Notaris, te Ommen.
CiJfveer, (Wed.) Boekhandelaresse te Leijden, 2 Exempl.
Cleef, (Gebroed. van) Boekhandelaars te Amsterdam, 4 Elfempl.
Cleef, (Gebroed. van) Boekhandelaars te 's Gravenhage, 4 Exempl.
Colenbrander, (F. H. van Berek) Predikant, te Brielle.
Colenbrander, (H. G.) te Varsseveld.
Coppenaal, (Hs. van) te Amsterdam.
Cornel, (N.) Boekhandelaar, te Rotterdam, 2 Exempl.
Craaij, (Wmem) Luit. Kwartiermeester bij het gde Bait. der I6dè
Afdeeling Nat. Inf. te IJperen.
traan, (T.
J. H.) 2de Luit. bij de gde' Afd. Nat. Inf. te Zuc..
phen, I best papier.
Cramerus, (J. G.) Notaris te Lisse.
Croes, Kapt. bij het gde Bat. der I2de Afd. Nat. Inf. te Namen.
Crol, (W. Jó) Predikant te Driel, I best papier.

J.

D
Dam, (Mr. C. van) te Utrecht.
Davigneau, me Luit. Kwartierm. bij het rste Bat. Art. Nat. Mil. te Luik.
Deinse, (Ant. van) Predilkant bij de Hervormde Gem. te Middelburg.
Deking Dura, (F. C.) te Dordrecht.
Delprat , (0.) Hof'kapellaan te 's Gravenhage.
Darmout, (I. J.) Buitengewoon Hofprediker van Z. M. den ko'tJing en predikant te 's Gravenhage.
Derks, Muzijkmeester te NUmeglln.
Diemont, (Mr. W. L.) Advocaat te Gorinchem.
Diepen en Zoon, (.J.) Lakcnfabrijkanten te 's Hertogcnboseh.
Dijk, (P. van) Onderwijzer te Wimerswijk.
1>ijkhuizen, (W.) Papierfabrijkant te Apeldoorn.
Donner, (J. C.) I(oopn1:tn te Zutphen.
Dorp t (P. van) Stads Med. Doctor, te 'tiel.
Dries en Zoon, (C. van den) Boekhandelaars te Rotterdam, 2 E~emp ••
Dussen , (van) I ste Luit. der Art. te Namen.

E
tbeling, (Cael1r. Corn.) te Amsterdam.
Eeden , (A. C. van) te Haarlem.
Eekhoff, Hz. (H.) Boekhandelaar te Groningen, 2 Exempl.
Eerten, (L. F. Westerbeek van) Predikant te Varsseveld.
Eeten, (n. van) Notaris te Gorinchem.
Eeusom Jz., (P. van) te Amfierdam.
Eichholtz;(H.L. F'.) 2deLuit.derIsde Md. Nat. Inf. te Antwerpen,
Eldik, (A. van) te Nijmegen.
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V

Enderlein, (J.) Kapt. bij het ISte Batt. der lode Afd. Nat. Inf. te
Alkmaar.
Endtz. (J. T.) Predikant te Wamel,
Entrupp, Kapt. der ArtilJ. te Luik, 1 best papier.
Erasmus , (A.) Ondcrwij~er ~e '5 Gravenhage.
Erpeçum, (A. van) Chirurg~in te Amsterdam.
Escurij van Heinenoord , (Baron H. Collot cl') Lid van !ie twoode
kamer der Staten Generaal, te 's Gravenhage,
Estoppeij, (As.) te Amsterpam.
Evekink, (H.) te Zutphen.
Evera, (Mr. J.) te Dordrecht.
Evers, Luit. Kolon. Ingenieur, te Namen.
Ewijck, (Mr. D. J. van) Secretaris bij het Departement van het
Publiek onderwijs, Nationale nijverheid en C~IQnien, beilIst me~
de eerste AfdeeJing, te 's Gravenhage.

F
Fabritius, (J. N.) Ontvanger der Registr, en Dom. te Amsterdam.
Fagel, (R.) Luitenant Generaal te Parijs. 1 best papier.
Feijkei, (B.) Luit. bij het I Batt. veld.artillerie te Nijmegen.
Feith, (P. R.) Regter in de regtbank van lsten aanleg te Almelo.
Ferf, (H. N.) Schoolopziener in het fde Schooldistrict .van Vries..
land, te Bergurn.
Fronhojf) (J.) te Haarlem.

G
Ganswijk , te 's Gravcnhage.
Gärdner, Kostschoolhouder te Amersfoort.
c;eelen, (J. van) Schoolonderwijzer te Moordreçht.
Gelder , (Pieter Smit van) PapierfabriJkant t~ Wormerveer, J best
papier.
Gent, (J. van) Boekhandelaar te Rotterdam.
George, (L. J.) KolI. KOlOm. de J Jde Afdeeling Nat, Inf. te
Luik, I best papier.
Gerretsen H. J. Zoon, (H.) Leerkooper te Zutphen.
Gerrevink, (D. van) Papierfabrijkam te Apeldoom.
Gerrevink, (L. van) Papierkooper te Epe.
Gerrevink, (L. van) Pnpierfabrijkant te Beekbergen.
Geuns, (C. S. van) V. D. IVf. te Nijmegen.
Gijsing, (B. G.) te Rotterdam.
Gillisscn, (J. H.) Predikant bij de Hervormde Gemeente te Mid.
delbllrg.
Giltaij, (P. A.) Predikant te Drimmelen en Made.
Glill1U1er V eCn, (J.) Ingenieur aan het nieuwe Diep ,bij den Helder.
Goes van Naters , (C. van der) te Delft.
Goinga, (S. P. van) Notarjs te Heerenveen.

VI
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Golz, (Jlllie van der) Hofdame aan het. Paleis van H. M. de konin-

gin, te 's Gravenhage.
Gooszen, (A • .1.) Predikant bij de H~rv. Gemeente te Eibergen.
GörlÎtz, (P. IC) Onderwijzer in de Fransche depmementschool f
tof Nut 1'f1lJ het Algemeen, te Rotterdam.
GOlldriaan, (C. van) Geëmplojeerde bij de Directe belastingen, te
Gorinchem.
Graaf, (D. de) Instituteur te Gorinchem.
Gregoor, (P.) Kunstschilder te Dordrecht.
Griethuisen, (P.) te Jutphaas.
Griethuizen , (W. A. van) Predikant te T1,amen aan den Amstel.
Groeneveld , (A.) Boekhandelaar te Vlaardingen.
Groot, (I'. de) Böekhandelaar te Delft. 7 Exempl.
GuJpen f (T. M. van) Predikant bij de Hervormde Gemeente te
Nijmegen.

H
Haan, (J. de) te 's Gravenhage.
Haar, (D. D. van der) Griffier der Staten van Vriesl~nd.
Haeften , (van) Adjunct Agent van bet Departem. van oorlog te Namen.
l-Iaes. Senr. (Mr. Joh. Leop. de) Schout en Secretaris dcr heerlijkheden Gendringen en Etten, te Gendringen.
Hamel, (N. G. van) Ontvanger te Winterswijk.
Harbauer,

CF. J.)

Professor te 's Gravcnha;:;e.

HarderwiJck Rz., (J. van) Koopman te Rotterdam.
Harpen, (A. L. van) te Amsterdam.
Hart, (de) Luit. Kolon. van het ;tde Batt. der ude AfdeeIill~ Nat.
Inf. te .Namen.
Harvant, (W. F. d') Expediteur en Commissionair te Lobith.
Hasselo, (J. P.) Koopman te Zutphen.
Haug, (Mr,", ç. P.) Hoogleeraar in de Geschied- en Aardrijksknnde,
en in de fraaije Letteren, te Delft.
Baze Domme, (L. H. de) te Rotterdam.
Heeckeren tot KeIl, (van) te Roderjo.
Heeckeren, (Mr. P. R. J. W. van) Schout en Secretaris te Eibergen.
Heeckeren tot Molecaten, (R. van) Hoofdolltvangcr der in- en uitgaande Regten en AcciJllscn in Gelderland, te Arnhem.
Heerdt, (W. H. van) Kamerheerv:ln Z• .:vl. den koning, te '5 Gravenhage.
Heije, (C. H.) te Amsterda!;l.
Heijs , (P. van der) te '5 Graven hage.
I-Ielbergen, (G. J. van) te Zutphen.
Hellewich, (F. M. Muller) Ridder der Militaire Willems.orde, Kapitein comm. de schoolcomp. der 16de Afdeeling Nat. Inf. te IJpCrl'll.
Hemsdaal, (G. W. vun) Stadsd. en Boekh. te Scbiedam, 7 Exempl.
Hengel, (W. A. van) Hoogleeraar te Amsterdam.
Hesselink, ( A.) Secretaris der Gcmcente Aalten.
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VIl

HeseeUng, (lik.) Papierkooper te Zutphen.
Hinsbeek Jr., (J. A.) te Amsterdam.
Hoek, (C. C. van der) te 's Gravenhage.
Hotfman., (C.) Luit. bij de Isde Afdeeling Nat. Inf. te Antwerpen.
Holfman, (G.) Ontvanger te Winterswijk.
Hoffinan, (Mr. N. J. A. C.) Advocaat te Rotterd:un.
Hogguer, (Baron d') te 's Gravenhage.
Hoijet, (B. F.) Cadet bij de Afd. Kurassiers No. 3. te Deventer.
HoIij Jr., (Benedictus van) te Eibergen.
Hollard, te Rotterdam.
Honkoop, (A. en J.) Boekhandelaars ce Leijden, z Exempl.
Hoogland, (J.) aan den Helder.
Hoogstraten Jr., CA. van) Boehandelaar te 's Gravenhagc.
Hordijk , (J. J.) Koopman te Dordrecht.
Huinink, (Sal. ten Bokkei) Leeraar der Hervormde Gemeente te
Winterswijk.
Hummelink, CA. H.) Predikant bij de Hervormde Gemeente te Bor.
culo.
Huët, (D. F.) Lid van het Zeeuws eh Genoo~sehap der Weten"
schappen en Predikant bij de Walsche Gem., te Middelburg.

I

J.

H. te Rotterdam.
]acobsoll, (H.) Regter bij de regtbal1k van eersten aanleg te Almelo.
Janssen , Connuies bij de directie der 4nillerie stapel en constructie
magazijnen te Antwerpen.
J:mssen, Secretaris en advisetlr bij het Departement voor de zaken
der Helvonude kerk, te '5 Gruvenhage.
Jennes , (J. W.) Stads fchoolonderwijzcr te Enschede.
Immillk, (D.) Banketbakker te Zmphen.
lngen , (van) Kolonel, directeur der 6de directie van Fortificatiell, tC'
Namen.
Instituut te Vaasfen.
Tong, (A. de) te 's Gravenhage.
jong, (C. J. d,e) Kostschoolhouder t~ Arnhem.
Jong, (J. de) Directeur der onderlinge Brandwaarborg lVIantschappij
te Amsterdam , 2 Exempl.
Jonge (M. W. n. de) van Zwijnsbergen , Schout der geme~nte Hilvoirt, te Hilvoirr.
Jonglas , (Pieter) Hoofdonderwijzer aan de koninklijke Nederfandsche·
School te Gend.
Jorissen , (M.) Predikant bU de Hervormde Gemeente te IJssclstcÜ.!.
Jung, (J.) Schoolonderwijzcr te Rotterdam.

K
Kalkhof ~ Predikant bij de Hervormde Gemeente te Laren.

VIII
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Keer, (R. J.) Archivist bij het Gouvernement van Noord-Braband,
te 's Hertogenbosch.
Kehrer, (F. W.) Koopman te Gorinchem.
KeUner, Lult. Kolonel, commando het 3de Bat. Nat, Mil~ te. Delft.
Kempenaer, (Mr. J. M. de) Advocaat te ArnHem,
Kemper, (Mr. J. M.) Hoogleeraar te Leijden.
KerkhofF, (B.) Logementhouder te Arnhem.
Kesteren, (J. C. van) Boekhandelaar te Amsterdam, !l E~empl.
Ketjen, (H. L.) WUnkooper te Doetinchem.
KienekeIl , (A.) te Rotterdam.
Klasing, (J.) Koopman te Amsterdam.
Klein, Jr. (A.) te Haarlem.
Klein, (J. de) Onderwijzer te Delft.
Kloot, (S. van der) te Rotterdam.
Kloots en Comp. (A.) Boekhandelaars te 's Gravanbage, 34 Exempl.
Klare, (C. A.) Med. doctor en vroed meester te Zutphen.
Kluit, Jr. (J.) Boekhandplaar te Brielle.
Kluit, Ir, (J.) 2de Commies der posterijen te Brielle.
Knottebelt , (J.) Predikant te Mijnsheerenland.
Kobus, (J.C.) Preàikant te Ressen.
Koek, (H. M. de) Generaal M:uoor en Chef over Z. M. landmagt
in de O. I. te Batavia.
Koek, (U. de) Med~ Doctor te Utrechç.
Kok, (C. Swarthoff) Koopman te Zutphen.
Kok, (H.) Theol. St. te Ll'ijden.
Kok, (J.) Schoolhoud er Cll Boekhandelaar te Zaancam.
Koning , (Alexander de) Predikanç te Meppel.
Koog, (M. van der) Ontvanger der in- en uitgaande regt en en ac..
cijnsen te Rotterdam.
KooiJwijk, (D. P. van) Ontvanger te Eibergen.
Koopmans , (Joh. Babtista) adjunct onderwijzer aan de openbare lagegere scholen te Eeten.
Kooten, (I". van) Procurcur te Dordrecht.
Koppiers , (IJ.) op den hlliz'è Heimcrstein bij Wageningen.
Koppenaal , (Hs.) te Amsterdam.
Kouwcnhoven, (J.) te Maasland.
Kouwens , (Mr. J. A.) te Dordrecht.
Kraijenhoff, (J.) Kapit. der genie te Nijmegen.
Krieger, (F. W.) Boekhandelaar te Rotterdam.
Krippendorf, (von) Luit. der Artillerie te Luik.
Kuik, (J. van) Predikant te Rijsool't.
Kuipers lz., (I-I.l Boekhanddtar tl: Gronill.[!·en.
Kuipers, (T.) Schoolonderwijzcr op de l\leedcll.

L
L:uubcrgh, Schout en Notaris te Borculo.
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IX

Lambrechtsen van Ritthem, (Mr. N. C.) President van het
Zceuwsch Genootschap der wetenschappen te Middelburg.
Langcnberg, (A. W.) Mr. Architect te Zutphen.
L2Ilgenberg, (J. D.) Steenfabrijkeur en Mr. Timmerman te Zutphel1~
Lange, (J. de) te 's Gravenhage.
Liren, (P. van) Predikant bij dç Hervormde Gemeente te .Beuningen en Ewijk.
Larreij , (de) Generaal te 's Gravenhllge, I best papier.
Lau, (J. La) Predikant bij de Herv. Gem. te Bergen op Zoom.
~eeden, (C. van der) On~v. der directe belastingen te Gorinchem.
Leesgezelfchap, (Het) onder de zinspreuk: tot Nut en Beschaving.
te 's Hertogenbosch.
Leesmuseum (Het) te Rotterdam.
Leeuwen, CT. W. van) Boekhandelaar te Leijden,
Lehman Joseph Son, Dentist te Kleef.
Lelijveld, (T. B. van) Wapenheraut te Leijden•
.Lennep, (E. D. van) L..eeraar bij de Doopsgezinde Gem. te Almelo,
Lenssen (J.) von Louisenburg, bij Venlo.
Liet, (P. van der) Onderwijzer aan de koninklijke Neçlerlançischç.
School te Antwerpen.
Lijsen , (G, J,) te Amsterdam.
;Lijstln ,.{ G.) Homko,Oper te Zutphen.
Liotard, (J. Et.) te Amsterdam.
Löbensels, (Mr. M. J. van) Advocaat en Procureur bij de Regtbank
te Zutphen.
~Qngte, (J. d!!) Commies ter Stads Seçretarie te Zutphen.
Loo, (J. P. van) Luit. Kwartierm. bij J:et 3de Batt. der lsde At.
deeling Nat. Inf. te Antwerpen.
~ooijen, (A. IJ. A.) te Nijmegen.
Loosjes , Pz. (Wed. A.) Boekhandelares te Haarlem.
Loopik, (M. van) Commissaris van Politie te Maas&lllis~
Losgen , (A.) Predikant te Willige Langerak.
Lulofs, (Mr. B. H.) Hoogleeraar te Groningen.
Lllttervelt, (C. van) Ambts ontvanger te Tiel.

M
M. te Dordrecht.
Maas. (H.) te Zwijndrecht.
Mabé, (N.) Procureur te Haarlem.
Macquelijn, (Dr. M. J.) te Delft.
Mahne, (M. A.) Boekhandelaar te Gcm!.
Maij van VoIlcnhove, Boekhandelaar tC Rotterdam, 4 Exempl.
Mandemakcr, (W. K.) voor hct Lecsgczelschap voor kennis en
waarheid, te 's Gmv·cnhage.
l\'[mms, (H.) te Amsterdam.
Maritz, (G. J. L.) te Dordrecht.
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Mtlnl:lS, Kapitein der Artillerie te LUIk.
Meerten , (L. A. vno) te 's Gravenhage.
Meetsma, (H.) Apotheker te Amsterdam.
Meij, (L. Knuive de) Luit. Koll. bij de Isde Afdeeling Nat. Inf.
te Antwerpen, 1 best papier.
Meijer, (C. R.) Apotheker in het Aalm. Weeshuis te Amsterdam.
Meijer, (G. J.) lIoogleeraar te Brussel.
Meijer, (Hendrik) te A~terdam.
Mekern, (M.) Advocaat re Gorincham.
Menael, (C. G.) Boekhandelaar te Leijden,
Merelerkamp , te '8 Gravcnhage.
l\1eulen, (W. G. van der) te Nijmegen.
Mesch, CA. L. van der Boon) Theo!. Doctor en Predikant te
Heijno bij Zwolle.
Mispelblom Beijer, (T. lVI.) te Zutphen.
Molhuizen , (F.) Sclloolonderwijzer re Ronerclnm.
Molkenboer , (H.) Predikant bij de E vangel. Luth. Gem. te Haarlem.
Mortier en Zoon, (D. du) Boekhandelaars te Leijden.
MU1Jsken , CF. C.) te Utrecht.
Mulder, Cl.) te Zutphen.
Muller en Comp. (D. K.) Boekhandelnars te Arnhem, !l Exempl.
Muller, (S.) Predikant bij de vereen. Doopsgez. Cern. te Amsterdam.
Muller, (J. C.) Apotheker Ie Zmphen.
MAlrr8lj. (de Gebroeders) llookhandela.'lrs te L.eijden •

.N
Nahuijs, (C. H. T.) Ontvanger der in- en uirgaa;;de Regten en Acci.lnsen t~ Babberik.
N. N. te Rotterdam.
Nedermeijer van R.osenthal, SubstiLUut Officier bij de Regtbnnk te
Arnhem.
Nieuwenhuijs, (J. IJ.) t0 Zutphen.
Nobbels Nobbels , (E. L.) te Anrwcrpcn.
Noman, (J.) Boekhandelaar te Zt. Bommel, 2 Excmrl.
Noorduin,
Boekhandelaar te Gorinchem, 4 Excmpl.

"0.)

o

Obelr, (Thcod.) Toneeldirecteur. te Zwol.
Oordt, (van) J ste Luit. Ingenieur te Namen.
Oosterhaar, (W.) te Zmphcn.
OostÏng, (J. H.) Oud Onrvangcr - Generaal yan Drenthe, te Assen.
Opdam, (J.) Kapitein der Artillerie te Namen.
Oudshotf, (W.) Boekhouder te Rotterdam.

p
Palm, (J. H. van der) Hoogleeraar te Leijden.
Papenhuizen , (Jan) Koopman te Dordrecht.
Pareau , CA. G.) te Amsterdam.
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Pas, (D.) te Nijmegen.
Pauw, me Luitenant Ingenieur Adj. te Namen.
Pijl, (R. van der) Instituteur te Dordrecht.
Plipers, CF. B. Hollingerus) Boekhandelaar te Breda, 4 Exempl.
Planten, (E. J.) Burgemeester te Doetinchem.
Pliester, (H. W.) Griffier te Terborg.
Pliestcr, (J. 11.) Schout van Wiseh, te Terborg.
Ploem, (J. H.) Kapitein opzigter .des geweerwinkels bij de ArtiJl.
Stapel en Constructie Magazijnen te Antwerpen.
Poehmn, (Joh.) Boekhandelaar te Delft.
Pommerenke, Majoor bij het 3de Ban. veld. Artill. te Maastricht.
Pons, (D.) Assessor van het gemeente bestuur van Pernis.
Pool, (G. J.) Doctor en Practiserend Chirurgijn te Moordrecht.
Poorten, (A. ter) Fransch en Nederd. Kostschoolhouder te Breda.
Poorrugael, (D. J. den Beer) Luitenant bij de 16deAfdeeiing Nat.
Infanterie te J]peren, 1 best papier.
Poppe, (J. Go) Secretaris der Grietenij SteIlingwerf-Westeinde, te
Wolvega.
Post, (J.) Kolonel Kommandant der Afd. Kurassiers No. 3 te Zutphen.
Prins, (J.) newaarder der Hypotheken en Ontvanger der Domeinen, in het Arondissement Alkmaar.
Punt, (P.) Schoolonderwijzer te Wijthum bij Zwolle.

Q
Quanier , (J. Ho) Instituteur te Zwolle.
Queijsen, (F. C.) Regter ter Instructie bij de Regtbank te Almelo.

ft
Rademaker Jr. (Ms.) Apotheker te Culemborg.
Raden, (P. van) Predikant bij de IIervormde Gemeente te Breda.
Raedt, (Mr. H. Jo) Advocaat te Almelo.
RapPHd, \F. Wo) Predibnt te Avereest.
Rappard, (Jonkheer en Mr. W. L. F. C. van) Substituut Officier
van Justitie te Zutphen.
Ratering, (B. J.) te Duiven.
Reede, ( Grave van) Hofmaarschalk te 's Gravenhage, J best papier.
Reede van Oudtshoorn, (van) Ontvanger der in- cn uitgaande regten en
accijns en te Rotterdam.
Reen, CT. van) Predikant te Ommen.
Reerink , (D. van Eps) ontvanger der in- cn uitgaade regtcl1 en accijnsen te Eibergen.
Rencsse, (J. vnn) Kostschoolhouder te 's Gravenhage.
Rengers , Kamerheer van Z. M. den koning, te Leeuwarden.
Reus, (J. B.) Kapitein kwnrtierm. der 11 Afdeeling Nat. Inf. te
Luik, 1 best papier.
Rhijn, CA. van) lieel en Vrocdmccstcr te ZlVammcrdmn.
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Riemsdijk:, (A. van) te Hardenberg.
Riesz, (H. W.) Kapit. der Arcill., Ridder van het Leg. van eer, te Delft.
Rijcken, (G. lVI. J.) Luit. bij de Isde Afd. Nat. Inf. te Antwerpen.
Rijlte , (D.) Predikant bij de lJervonnde Gemeente te Drussel.
Ringeling, (J. H.) te 's Gravenhage.
Rittericll. (S.) Iste Luie. Adj!ld. bij cie Afd, Kur. No.a te Zutphen.
Rochusse, (H.) te Rotterdam.
Roehuizen , (H.) te Rotterdam.
Roijen (van) Kapit. bij hei !2de Dat. der l!2de Afdeeling Nat.
Inf. te Namen.
RQH, (J. M. L.) Predikant bij de Evang. Lu~hersche Gemeeme te
Amsterdam.
Roma):" , Agent van het Departament van Oorlog, te Namen.
Römelingh, (J.) Boekhandelaar te Groningen.
Roode, (Wed. C.) in het 's GravenJandsche Veerhuis te L\,msterdaml
Rooij , (A. de) te Roderio.
Roosegaarde Jr., (G. J.) Koopman te ~utphen,
Rose, (Mr. S. H.) te Utrecht.
Rupe, (J. A.) te Amsterdam,

s
S;lar, (Wed. D. du) DoekhandeJares te Leijden.
Sander, (C. A. 1.) lVIed. Doctor en Lector in de ontleed. elI natuur"
kunde te Rotterdam.
Sandifort. (G.) lIoogleeraar te Leijden.
Sandifort, (l.VIejufvrouw G. H.) te Leijden.
Sassen, (Mr. J. H.) Lid der Gedeputeerde Seaten van Noord Brilband, Ridder van de orde vnn den Nederlandsehen Leeuw, te 's
Hertogenbosch.
Schallig , (J. H.) te Amsterdam.
Schepers, (G. H.) Schoolhol1der te Ligtenvoorde.
Schepers, (J. H.) Schout en Notaris te Dinxperlo.
Schermers, (J. D.) te Elburg.
Schertzer, (C.) llIoemist te Haarlem.
Schieveubus, (A.) Boekhandelaar te Amsterdam.
Schlimmer Jz., (L.) Schoolonderwijzer te Rotterdam.
SchJuiter, (H. G.) Schoolopziener te Amersfoort.
Sc1lluiter, (J. P. de Ja Font:1ne) Koopman te Amsterdmn.
Schmidt, (C. W. W.) 2 Luit. bij het 2 Batt. der 13 Afd, Nat. Inf. te Doesb.
Schmitz, (J. H.) te Amsterdam.
Schneevoogt, (G. Voorhelm) te Haarlem.
Scholten, (1-1.) Schoolonderwijzer te Rotterdam.
SchönJaub, (F. H.) OJ1icier van gezondheid d~r Iste klasse bij de
Afdeeling Kurassiers No. 3. te Zutphen.]
Schouten, (J.) te Dordrecht, I best papier.:
Schrant, Hoogleeraar te Gel1d.
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Schreven. (H. J,) R. C. P. te Winterswijk.
Schulz, (.J.) Secretati9 der Evang. Luthersche Synode en Predikant
te 's Gravenhnge.
Schütter, (W.) Zilversmiclt te Groningen.
Schwiers, (13. J.) op den Huize Doorwerht bij Arnhem.
Segers, te Nijmegen.
Sepp en Zoon, (J. C.) Doekverkoopers te Amsterdam.
Siedenburg, (C.) Evang. Lmhersch Predikant te Edam, I best pap.
Siegenbeek, (M.) Hoogleeraar te Lcijden.
Sjallema, (S. G. Geertsema vao) Suppliant vrederegter in da Gem~e!J.o
te Zuidhorn.
Sleesen , (D. v. d.) te Amsterdam.
Slingelandt , (van) Kapie. der Artillerie te Luik.
Sluis, (J. Kortenbollt van der) lnspect. bij den Watetst. te Bntavi:i.
Smit, (J. H.) te Amsterolam.
Snel, (H. Wijgmuns) Praeceptor aan de Latijnsche scholen te Zwolle.
Soek, (P. A.) Chirurgijn en Vroedmeester te Delft.
Spaen van Voorstonden, (G. C. Baron van) Minister aan het Hof
van Weellcn, I bes t papier.
Spiering, (0. J. A.) Burgemeester te Tie\;
Stádtnitski , (P.) te NIJmegen.
Steevens, (N. J.) Instituteur te Haarlem.
Stegeren , (D. van) Boekhandelaar te Zwolle, 4 Exe111pl.
~terke, (Vrouwe A. van der Aar de) Wed. van den wel Edelen g~b.
I-leer Mr. M. 's Gmvenzánde, in leven rand en schepen der Stad
Delft, en bewindhebber der W. I. Compagnie, te Delft.
Steuerwald, (J. C.) Rector der Lat. scholen te Bergen op Zoom.
Stok, Isce Luit. Adj. bij het lste Bat. der (>de Afd. Nat. Inf. te OstendC'.
Stolk, (Jacob van) Koopman te Rotterdam.
S"rik , (L.) te Amsterdam, I best pap.
Strootman, (li.) Adjunct onderwijzer bij de koninklijke Kweekschool voor onderwijzers, ce Lier.
Smmpe, (J. H.) Boekverkooper te Amsterdam.
Susanna ,
A,) ce Leijden,
Swaan, (J. C.) te Amsterdam.
Swaving, (J. G.) Iste Luit. Kwartiermeester van het Iste Bat. der
6de Afdeeling Nat. Inf. ce Oscende.
Swellingrebel, (Mr. W. M.) te Rotterdam.

cr.

T
Tack, Pz. (W. van der) ce Rotterdam.
Tengbergen, (J. J.) Ontvanger der directe belastingen van Wisch.
Terveen , (J. G. van) Doekverkooper te Utrecht.
Thibaut, (P. C.) Iste Luit. bij de 7de Afd. Nat. Info te Deventer.
Thoir, (J. van) Doekhandelaar te Leijden, 2 Exem pl.
Thon, (C. H.) Boekbinder te Deventer.
'fijdeman, (Mr. II. W.) Prof. .Tur. aan de hooge school te Leijden.

XlV

NAAMLIJST

DER

INTEEKENAREN.

Timmer, (11.) Boekhandelaar te Amsterdam.
Timmerhaus, (C.) Luit. der Artillerie te Luik.
Toelaar , (C. R. S.) Notaris te Am,terdam.
Tofield , (It.) te Blijswijk.
Tom:ls, (Il.) te Iharlcm.
Tombe, (J. G. des) te VIIgt.
Trakranen , (U.) te Amsterdam.
Trans, (Z. Q. van der) Predikant bU de lIervormde Gemeente te
Lichtenvoorde.
Tromp, (J. G.) Commies bij het Departement voor de zaken
der Hervormde kerk te 's Gravenhage.
Tromp, (J. S.) te Woudsend.

u
U(ford, CJoan Quarles van) te

'5

Gravenhage.

V
Valk, geb. Beijlon, (Mevr. J. H.) te Rotterdam.
Veen, (E. J. van der) Taalmeester te Borculo.
Veen, (W. v. d.) te Montfort.
Velden, (K. W. C. van der) I ste Luit. bij de rijdende Artil1.~rie te Breda.
Velden, (J. van den) te Utrecht.
Verboon , (G.) Boekhandelaar te Rotterdam.
Verhoeff, (J. J.) Commies te paard van de zde klasse te Brdevoort.
Vermunt, CA. J.) te Utrecht.
Verweij, (Bern.) Predikant en Schoolopziener in het lSte schooldisniet van Zuid-Holland. te 's Gravenhage.
Vieweg en Zoon, (Wed. J. C.) iloekhande[aars te Nijmegen,!l Exempl.
Vijver, (L. de) te Amsterdam.
Vink, (A. It.) Leeraar bij de Doopsg~zinde Gem. te WinterswJk.
Vinkeles, (J.) te Groningen.
Visscher, (L. G.) te Urussel.
Visser, (S. de) Boekliandelaar te 's Gravenhage.
Vletter, (W. C. de) Schoolonderwijzer te Rotterdam.
Vliet, (H. Huisinga van) te Utrecht.
Vliet, (P. van der) te Rotterdam.
Vlissingen, (van) te Bltavia.
Vloten, (van) Directeur der brievenposterij te Amersfoort.
Voet, Luit. Generaal, ten behoeve van d\! Artillerie en Genie
School te Delft.
Voet, (G.) op de Cloese bij Loghem.
Vogel, (W. H.) te Rotterdam.
Voorst, (J. T. van) Prdikam bU de HervormJc gemeente te Zutphen.
Voortman , (R.) te Zutphen.
Vorstman , (J. G.) ChirnrgVll te's Gravellhage.
Vos, (C. P. de) Rel1tnw~jtcr G ~llcr. va:ICL! Duitsche orde te Utrecht.
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VOS en Comp., (J. de) I3oekhandclu:1rs te Dordrecht, 27 ExempJ.
Vos Willemz.,
NederiandscIl

DER

Ob. de) Secretaris der 4de klassc van bet koninklijk
InstitV~lt,

te Amsterdam.

vV
Wageningen, (0.

J.

Walkare , (Mr.

C.) Advocaat te 's Hercogenbosch.

J.

van)

Mak~laar

te Dordrecht.

Waraars en ZOOI1, (Wed. G.) Boekhand. te Amsterdam, 2 Exempl.
Warin, (J. N.) te Amsterdam.
Weelden , (.t. J. van) Boekhandelaar te 's Gravenhage.
Weeninic, (H.) Postmeester te Zutphen.
Weert, (de) Ontvanger particulier ce Rotterdam.
Weetj@n, (J.) te Amsterdam.
Weeveringh, (J. J.) te Haarlem.
Werkhovell. (A. van) Hoofdonderwijzer der Koninklijke lagere
(chool, te Mechelen.
Wcnneskerken, (P. H. Noordbeek van) te Zutphen.
Widt, (13. de) te Zutphen.
Wilde van SOllcabomie, (A. d~) te B:ltavia.
Willebralld, (J.) Boekverkooper te Nijmegen.
WiJten, (André) te Nijmegen.
Wiltschut, (J.) Koopman te Jisp.
Wimmer, (C. H.) Kapitein bij de ude Afdeeling Nat. Inf. te Luik,
1 ,best papier.
Witickel, (C. P.) Predikant bij de Hervormde Gemeente te Antwerpen.
Winter, (Verweij de) Schoolonderwijzer te Poeldijk.
Witsenburg, (J. van) Boekhandelaar te Vlaardingen.
Witsen Elias, (P.) te Amsterdam, I best papier.
Witsen Elias, (N.) te AnlSLerdam.
Wijek, (F. A. van) te Amsterdam.
Wijnveldt, .Tz., (A.) Koopman te Zutphen.
Wijnveldt, (J. E. T.) Koopman te Ligtenvoorde.
Wijnveldt, (J. F.) Koopman te Zutphen.
Wijnveldt, (J. W.) Wij nkooper te Zutphen.
Wijt, (M.) Boekhandelaar te Rotterdmn.
Willekes, CT. W.) Procureur te Haarlem.
Willigen, (J. van der) Predikant te Rocagne.
Wilten , (A.) Kapit. bij het zde 13at. ArtilI. Nat. Inf. te IJperen,
I best papier.
WoHf, CHk. de) te Amsterdam.

Z
Zèlis, (H. N.) zde Luit. Kwartiermeester bij het 2de Bat. der IIde
Afdeeling Nnt. Inf. te Luik,
l()cher, (J. D.) te Haarlem.

1

best papier.
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Cantzlaár, (P. R.) Gouverneur van Curaçao en onderhodrige eitanden, te Curaçao, l bèst papier.
Dovale, (D.l Koopman te Curaçao, I best papier.
Dovale, (J. H.) Koopman te Curaçao, I best papier.
Dovale, (Josias) Koopman te .curaçao, I best papier.
Duijckinck, (Wm. Webb.) Gouvernements Secretaris te Curaçao.
Ellis, (G. M.) fe Curaçaö, 1 best papier.
EIIis, (M. L.) te Curqçao, I best papier.
Êlsevier ~ (J. J.) Raad Fiscaal te Curaçáo, J best papier.
Èvensz, (Az.) te Curaçao.
Gaeme, te Curaçao.
Gorsira , (P.) lSte Commies bij del1 Magaiijnmeester van alle magiI ..
zijnen te Curaçao, 1 best papier.
Groesbeek, CT.) Chirurgijn Majoor te Curaçao, I best papier.
Haijunga, (Mr. H. R.) Secretaris van den Raad van civile en crimi.
neele Jus[itie t(! Curaçao.
Jntting CWz., (J. H.) Koopman te Curaçao, 1 best papier.
Larreij, (de) Venduineestêr te Curaçao, I best papier.
Latté, (J. R.) Eerste klerk ter Secretatij van den raad van PolitifJ
te Curaç<1o.
lima, (Haim Abinun de) Cè Curaçao, I best papier.
Muller. Hz., te Cur:tçao, I best papier.
Plats, Kapitein Kwartiermeester te Curaçao.
Plats, (S. L.) ISte Luit. der Artillerie te Curaç:1o.
Prince, (Willem) Secretaris van den Raad van Pölitie te Curaçao;
I best papier.
Raders , CR. F. van) Kapt. bij het Bat. Jagers No. 23 te Curaçao,
t best papier.
Ricardo, (M.) Gouvernements Traaslateur en Procureur te Cur:ro
çao, I best papier.
SchuIer, (P.) te Curaçao, I best papier.
Serrurier, (D.) President van Justitie te Curaçao.
Striddels, (G.) Lid van den Raad van Justitie en Majoor der SclWt..
terij te Curaçao, I best papier.
.
Uijtrecht, (C. L. van) Ilo()rdolltvan~;er te Cmaçao, I best papier.
Wolff, (T.) Hospitaalmcesccr te Clll"açao~

c.

é*)

C. Beteek(!nt in de RomeinCche cijfergetallen 100. Bij verkolio
ring gebruikt men C. voor Capis, Carolus, Ca~far, conde1i1no, enz.
Op de Romeinfche legpenningen beteekentC. Cajus, Civis, Cohors,
Coniux; op FranCche mumfpecien de !tad Loo in Normandie • eIt
CC. de !tad Be[al1çon; terwijl zij op PruisÎlfche munten den Kleef..
[chen !tempel aanduidt. - wijders beteekent C, in de toonkunst,
den eerfl:en klanktrap in ieder der 4 ok raven van ons coon!telfel, uit
welken toon, als deo grondtoon, alles gaat: ook wordt er de
en wanneer er eene !treep door gehaald is, de j maat door aangeduid;
en eindelijk een der drie fleutels van de muzijk.
CABALE. Zoo werd het beruchte El)gelfche ministerie onder KAJtEL II genoemd, hetw~lk uit CLIFFORD, ASHLEIJ, BUCKINGIIAM,
ARLINGTON, en L.\NDERD,\LE befl:ond; namen, welker beginletters,
wanneer men die bij elkander voegt, dit woord uitdrukken. Volgens
Hu ME zonde het bekende woord Caóaal, hetwelk een ieder, helaas I
dikwijls door eigene ondervinding heeft leeren kennen, van dit fchandelijk ministerie zijnen naam ontleend hebben.
CA ~ANIS. (PIERRP: JEllN GEORGE) Deze verdienstelijke arts.
wijsgeer en letterkundige werd in 1757 te Conac geboren, en beoefende, van zijne vroegf1:e jeugd af, de weten[chappen met zulk eenen
onvermoeiden ijver, dat hij daardoor zijne gezondheid aanmerkelijle
benadeelde. Eindelijk, een plan voor de toekomst moetende vormen,
verkoos hij de geneeskunde, die, terwijl zij hem voedfel voor zijnen
geest aanbood. tevens aan zijn ligchaam de voor hem noodzakelijk
geword ene beweging verCchafte. Op raad van den kundigen geneesheer DUBREUIL, nam hij zijn verhlijf op het land te Auteuil, niet vcr
van Parijs, waar hij met HOLBACH, FRANKLIN, en JEFFERSON bekend werd, de vriendfchap van CONDILLllC en TaoMlls genoot, el.
zijnen vorigen omgang met den finamie minister TURGOT voortzettede.
Intus[chen had CABANIS zich geheel aan zijne praktijk toegewijd, en
de fraaije weten[chappen vaarwel gezegd, to<tn de Franfche omwenteling voorviel. Alhoewel derzelver grondbeginfels goedkeurende,
had hU een affchuw van al de gruwelen, die haar zoo fchandelijk
bezoedelden. !\1:IRABEllU werd zijn vriend, en ontving van hem zijn
werk ov(r de openóare Opvoeding, hetwelk hij in 1791, na den dood
van

*,

C.) Oe Artik~len, tOt het plan v~n dit werk
..r niet _ermeJd, kan men ondlt K villden.
ALOi\M. WOORDi:l'\B.

Il.

A

bthClorèDd~. èll

oDder dille lot•

CAPECA. - CADA MOSTO, of CA DA MOSTO.
van CABANI5 in het licht gat; d <1ch nog naauwer was zijne vriendCchap met Ctl~DoRCET, die het fhgtOtfcr van het Ti:rrorisme werd,
Zonder dat hij hem kon de redden. Kort daarna huwde hij aan
zuster van den veldheer GROUCHl}. aan welken echt hij de rust
en het geluk zijns volgenden levens te danken had. In het 3de jaar
der Franfche Repuhliek werd CABANIS tot hoogleeraar in de gezondheids-Ieer te Parijs; in het volgende jaar tot lid van het NationaalInfl:imut, daarna tot hoogleeraar in de c1illie lIan de genêeskundige
fchool Itld:mr, vervolgens in het jallr VI tot lid van den mad vall
vijf honderd, en eindelijk, twee jaren later, na de omwenteling
van 18 Brumaire, in den behoedenden Cenaat benoemd. Hij flierf
in Bloeimaand van den jare 1808, onder het vol genot van de ach.
ting zijner tijdgenooten. De voornaamf1:e zijner fchri:ten zijn de vol..
gende: Obfervations fitr les hopiteaux; Coup d' oei! [ur les RevolutiIns , et la ref(Jrme de la McdicitJc, en Obfervations [ur les affectio1ll
Catarrltales enz. DlIlIrenboven zijn er ook nog verfcheiden overzet..
dngen van h~ voor handen.
CABECA, of CABESSE. Zoo noemt men de fijn1te Oost-IlJ<o
c1iCehe zijde, dragende die, welke IS a!lO pret. flechter is, den
mam van Baril1a.
CABEDOS, of CAVICOS. Bene lengte-maat te Goa, en op andere
plaatCen der Ponugeefche Oost-blflien in gebruik, houdende 1 van de
Parijfche el.
CABESA S. Eene roort van Spaanfche wol, die V'lln Estrt1mRdu_
ra komt.
CACAO. Zie: KAKAO.
CACHAN. Eene llad in Perzic, IiggencJe in eene gtoote vallei 'I
Clmtrent 10 mijlen ten Zuid-Oosten van fspakan. lij is zeer beroemeI wegens de fraaije gouden en zilveren doozen, en het fijn aardewerk, dat aldáar gemaakt wordt.
CACHET. (Leftres til.') Waren geheim<e brieven, w:!arvlllJzich
de koningen van Frankrijk bedienden, om ieder, naar welgevallen, in
eenen kerker te doen opflniten, of naar zekeren oord te bannen, ion..
der dat zij daarvan eenige de minf1:e redenen gaven. Men fchrijfc der.
zelver uitvinding toe a:ln den zoo beruchten kapucijner pater; JOZEPJf;
flie onder het ministerie van den kardinarrl R.rcIIELlEû leefde.
CADA MOSTO, of CA UA MOSTO. (LUWT DA) Werd in
1432 te P"enetie geboren, en deed verféheidene reistogten in d&
Middelrand[che en Atlantifcke ze~. In 1432 werd hij genoodzáakt,
om aan de kaap St. Pincent aan te leggen, wa:fr prins HENDRI!{, in de
eenzaamheid; zijne llódien voortzettede, en zich met de ontdekking
der AfrlkaCche Kusten bezig hield. CADA M08'rO, een ondernemend
jongeling, bood dezen vorst zijnen dienst aan, en ftevende, met een
vaartuig van 90 tonnen, waarop een PortugeeCche fchipper gefiell{
'Was, in 1455, Van Lagos na Mar/era, en ankerde op de Kan(1rifc!t~
EilandeQ bij Gommi. Vervolgell! kreeg hij de /Pitte Knap in het
&e!J
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gezige; zeilde voorbij Arguin, waar prins HENDRIK in 1445 eene
volkplanting had aangelegd; van daar nllar het federt vijf jaren ontdek.
te Senegal; voer, in eene zuidelijke rigting, langs de kusten, en ver·
toefde eenigen tijd bij den prins DAMEL, wieni fiaten zich van Sent'gal
tot aan de Groene Kaap uit!trck.cn. Nadat hij zich van goud en !la.
yen voorzien had, rigtte hij zijnen lroers naar dit voorgebergte, en
vereenigde zich hier met twee andere fchepen, door prins HENDRIK
tot zijn oogmerk uitgezonden, en waarvan het eene door ANTONIETTO
Uso, een Genueesch edelman, en het ander door een en fiahneester van
dien vorst, gevoerd werd. Zij zetteden hunne reis langs de onbekende kust voort, (waarvan CAM M05To belangrijke berigten heeft medegedeeld) en kwamen eindelijk aan de monden der Cambia; doc~
moesten, uit hoofde van de vijandelijke aanvallen der bewoners, en
de moedeloosheid van het fcheepsvolk, naar Portugal terug keeren.
In het jaar 1456 deed Ci\DA MoSTo, gcmeenfch:;ppelijk met Ai\:ToNIETTO USO en nog eenen anderen Portugees, eene tweede reis l1~ar
de Gambia, wanneer een fiormwind, in he[ gezigt van de Witte Kaap,
heil van het land verwijderde. Na drie dagen worftelells, ontdekten zij
de eilanden van de Groene Kaap, en gaven aan dat, waar zij landden,
den naam van Buo11avista ; doch aan het grootf1:e dien van St. rago.
Toen zij dit maal de Gamhia inliepen, werden zij door de bewoners
dier fireken wel ontvangen; doch voldeed de inruiling van goud niet aan
hunne verwachting. De drie fchepen kwamen tot aan den vloed CafanUIII!n en de Rio Grande, en fievenden hi.erop naar Portugal terug.
CAM MOSTO bleef hier tot in 1463. in welk jaar prins HENDRIK fiierf.
De befchrijving zijner reizen, de oudfie onder de fcheepstogtea der
nieuwere ontdekkers, voert den titel: Prima nC1vigazione pcr rOcettf1() alle terr8 de Negri, della basfa Ethiopie di LUIGI CADA MOSTO.
Er heerscht in dezelve eene bewonderenswa:trdige orde; terwijl de bijzonderheden, daarin voorkomende, belang verwekkend, en de verha.
len duidelijk en naauwkeurig zijn. Men ontdekt overal eenen kundigen
Waarnemer. De lengten en breedten worden door hem nog niet opgegeven, waanlit men befluiten kaR, dat het gebruik van het Astrolabium ter zee toen ten tijde nog niet ingevoerd \V:ts.
CADANS. In het Fr:lIlsch Cadence, beteekent, in de muzijk,-dien
val, waardoor in een fiuk of het volkomen flot, of flechts een kort
rustpunt, eene verdeeling of afdeeling, bepaald wordt. In dezen zin
is de Cadans harmonisch of melodisch. De harmonische beeft pla?tS.
wanneer men, in de harmonie,. na eene reeks van zamenhangende
akkoorden, bij het laatste derzelve, zonder verdere verwachting, {taan
blijft, of ten minf1:e eene poos lang nlsten kan, waarom ook de ecr~
fie volle en de laatf1:e halve Cadancen genoemd worden. De melodi.
eufe Cadans is die gene, waardoor de val, in een fiuk, door enkele 11:em.
men bewerkt wordt. Onder den naam van Cadans is echter voornamelijlt
dat geen bekend. hetwelk ook gefigureerde Cadans genoemd worét,
~n alsdan plaats heeft, wanneer voor bet hoofdGot van een vokaalA~
CA.
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of infuumemaal nuk, (b. v. bij Aria's, Concerten enz.) eene noot,
boven hare eigenlijke waarde, wordt aangehouden, wanneer diegene,
die den hoofdtoon heeft, na eene korte tusCchenpoos, onder het
rulzwijgen der overige, door allerlei willekeurige pasfages, of door
de uitvoering van eenige hoofd-ideën van het nok, zijne vaaldigh!'i<l
op zijn fpeeltuig, of door zijne fiern, gewoonlijk aan den dag legt,
en met eene tremblanc weder op den hoofdtoon van het fiuk neder
komt. Het teeken , waardoor deze Cadans wordt aangewezen, is ees
punt of fiip, met eenen boog, boven de noot geplaatst, welke moet
aangehonden worden.
CADI" Is een Arabisch woord, en beteekent eenen regt er , of
tegtsgeleerden. Bij de Turken verfiaat men er door eenen onderreg·
rer, in onderfcheiding van de regters der provincien, die Md/a's genoemd worden. Zij worden onder de geestelijkheid gerangfchikt f
omdac de Turken hunne regtswetten van hunnen profeet olltvangell
hebben.
CADILESCHER, of KADlLESKI:ER. Bij de Turken een opper-regter, welks regtsgebied zich over alle perConen en zaken uit.
ftrekt. Er zijn er drie, te weten, voor Rumelie, N(Jto/ie, en voor
Egypte, Syr;e, Armenie enz. Zij hebben fiern en zitting in den
])ivan, en alle Cadt s ~ in de aan hun ondergefchikte landen, llaan
onder hunne beve1f'o.
CADIX. Eene der fchoonne ftedelf vnn Spanje, in Neie,"-Andtl.
luzie, en de vermogendne nad van het geheele koningrijk. Zij ligt
aan het westelijk einde der landtong van een eiland; Letm genoemd j
waarvan het zuid-oostelijk gedeelte door een Cmal kanaal, of door eeneR
arm van de zee, van het vaste land gefcheiden; maar door de oude
brug Suatzo met hetzelve vereenigd wo:-dt. De nad is met eenen muur
en onregelmatige bolwerken omringd. Aan de zuidzijde kall mtm haar,
uit hoofde van den 110ogen en Iteilen oever, niet naderen,. en aaa
de noordzijde is eene landing, wegens de zandbanken en klippen, die
zich onder water bevinden, zeer gevaarlijk. Aan den zuidwestelijken
hoek bevindt zich eelle tij ro~Cen, welke, bij eene lwoge zee, gedeeltelijk, bedekt zijn, en op de punt St. Sebastiaan een fierk fort,
zoo dat Cad;x alleen van de finalfie zijde der landtong kan aan..
gevallen worden, waar uien alles heeft aangewend, om de llad tegen vijandelijke aanvallen te bevèiligen. De ruÎlne baai van Cadix
vormt eene uÏ-tmmltende haven, en bellaat eigenlijk uit Ewee aan el.
kander gehechte zeeboezems, waarvan de eene Bahia de Cadix, en
de ander Bahia de PUil/ales genoemd wordt. De mond eler eerUe
is 2000, doch die der laat ne ll"echts 500 vademen wijd',. en beiden,
gelijk over h~t geheel de haven en nad, worden door de forten St,
CatharintI , St. Sebastiaiin, Chîdant, Matagorda; Puntales en
fort Luis verdedigd. De lJa'zia de Cadix is de algemeene haven
voor de koopvaardij-; doch de Bahia de Puntales voor de oorlogfche.
pen, alsmede voor de naar L/m~riktl zeilende en van daar terugkomen.do
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vriJ, in deze haven binnen te loop en. De fiad is, reden den
jare 1786, aanmerkelijk uitgebreid, verfraaid, en van nieuwe gebouwen naar den fmaak voorzien geworden. Zij heeft een bisdom, eeDe oude, en eene ongemeen prachtige kathedraal-kerk, I'; kloosters.
eene kadeccenfchool voor den landdienst, eene fchool voor de fluurmans-kunst, eene uitmuntend ingerigtc flerrenwacht. een zee- en
land hospitaal , eelle heelkundige leerCchool, cenen botall!fchen tuin.
een en n:uionalen fchouwburg, een aanzienlijk raadhuis, en 15 bur.
ger hospualen. Het getal d.:r inwoners be4roeg, voor den tijd •
dat de fiad in fi~t van opfiand kwam, ruim 7°,000. Op de landtong bij de Had vindt men gewigrige zoutwerken en fchoone wiingaarden, die den beSten Spaanfchen wijn opleveren. De visfcheriJ
van T!Jonijlien is er zeer aanmerke'ijk, en men kan zcg~en, dat Ca.
tlix de gewit;tiglte koopfiad in Spanje is, en, over het algemeen, onder de a:mmerkelijkfie h:lI1delfieden van Europa behoort. Zij is he~
middelpunt van den AmerikaCchen haadel. Alle handeldrijvende Eu.
ropifche natien hebben er hunne confuls, agenten en correspondenten. In 1795 bevonden er zich 110 a:mzienlijke huizen van negotie.
behalve nog een groot ao1ntal kleinere, en, in 1792, bedroeg de waarde
der uit andere werelddeelen ingevoerde koopmanfchappen Joo, en d~
waarde van derzelv~r uitvoer 270 milIioen Reo1len.
De flad Cadix is mede weger.s haren hoogen ouderdom beroemd.
Zij werd het eerst doqr de Tyriers gebouwd, en Ct1di:~ genoemd; vervolgens door de f{art!uJgeniCllzers in bezit genomen, en naderhand
onder het gebied der RomeilJ(fJ gebragt , die er den naam V2n Cades
ann gaven. Later maakten zich de Arabieren van de flati meester,
tot dat de Spanjaards, in 1262, hun dezelve ontrukten. Sedert bleven
de laatllen in haar ,pezit; poch werd zij, in 1696, door de Engelfelien geplunderd en verbrand, en door de Spanjaards weder opgebouwd en meer verller~:. Toen Frankrijk met Spanje verbonden
Wai, lieden de ElIgclfclzen meer dan eens vruçhtelooze aanvallen op
'Çndix, heqvelk, federt dl:' omwenteling in 1808, in eenen aanhoudenden Ilaat van opfiand was, wo1arbij de fiad, zoo wel van den eenen al.
van den anderen kant, veel had te lijden. Sedert Sprokkelmaand 1310'
werd zij, door den Fr:mfchcn veldheer SEll.\STI:\:"I • van de laodzUde
geblokkeerd; zclfi wçrden de forcen langs de baai ingenomen, en moett
ook het· gewigtigc fort j}fllfagorda, tegen over Cadix liggende,
ten la:u1le voor de overtnagt bukken. De Franfchm begonnen nu,
van tijd tot tijd, de f1ad op eelle verfchril;,kelijke wijze te bombarderen,
tot dat de zegevierende wap~nen vall den Engeifchen veldheer WELLlNGTON, die tot in het hart van Spanje was doorgedrongen, in de
iaatlle helft van ',812, Il~n Iloodzaakten, om 4ndnluzie te ruimen,
en het bele~ op te breken.
CADl\-IIA. Zie: KOI3ALT.
CAPMUS. Een na~m, die, in de fabelkunde en gefc!liedenis, Zl'er
A 3
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beroemd is. Hij was de zoon van AGENOR, koning der Phoenicierr,
en kleinzoon van NEPTUNUS, die, nevens zijne broeders, door den
vader werd afgezonden, om hUllne zuster EUROPA, door JUPITER
ontvoerd, op te fporen, en zonder haar niet temg te komen. Na
vele aangewende pogingen, raadpleegde CADMUS het orakel van De/phos, hetwelk hem antwoordde, om zijne nafporingen te 1l:aken,
zich aan het geleide eener koe over te geven, en ter plaat fe , waar
zij !laan bleef, eene !lad te bouwen. Hij kwam nu in BoUie, waar
hij de koe aan lVIINERVA wilde offeren; doch zijne reisgenoot en , die
daartoe het water uit de bron van lVLms wilden halen, werden door
den draak, die dezelve bewaakte, 011! het leven gebragt. Cr'.D~IUS
doodde dit dier, en zaaide deszelfs tanden, op bevel van lVIINERVA, in
den grond, waarnit vervolgens gewapende mannen te voorfchijn kwamen, die hij Sparti (gezaaiden) noemde; doch die zich, op 5 na, om hals
bragten. Met de overgeblevenen bouwde hij de flad Cadmea of Thehen (zie dat woord); maar verliet dezelve naderhand met zijne gemalin R\RMONIA, dochter van MARS en VENU" en ging naar de /Ilyrier), die hem de opperheerfchappij opdroegen. Eindelijk zouden
beiden in eene flang veranderd, en naar Elyfium zijn verplallcsc geworden. De waarheid van het geval is waarfchijnltjk deze, dat
CADMUS , van phoenicie naar Boötie gereisd zijnde, aldaar de wederf~annige inwoners overwon, en mee deze de genoemde ftad bouwde. Voor het overige maakte hij zich zeer verdienstelijk ten opzigte
van de vorming zijner nieuwe onderdanen; leer~e hun het letterfchrift ;
de vereering van verfcheidene godheden; het eerfle gebruik der lllUziJl{ door de priesters bij de godenfeestell; het gebmik van het koper enz._
CADUK. [Van het Latijn Cilductls] Béteekent eigenlijk verval..
ten, bouwvallig; doch in regten , namelijk in het leenregt , gebmikt
lUen dit woord van zulke onroerende goederen, welke den lands.. en
leenheeren door- eedbreuk, of bij mangel aan erfgenamen, ten deele
vallen. - Ook noemt men caduke goederen de zoodanige , die niet verder bebouwd worden, maar bl~iven liggen. Van hier ook ,adlll:#
fdocke. (Zie het woord SCHOCK.)
CADUCEUS. De gevleugelde !laf van MERCURIUS, met twee
flangen omwonden. Hij was, bij de Romeinen, het teeken van vrede
en eendragt ; en van hier, dat zij dan ook, toen zij den Karthogenitnu/'s de keus tusfchen vrede of oorlog aanboden, aao hun eene
werpfpies en eellen C(lJuceus zonden. - Als een zinnebeeld op num.
ten gebruikt, beteekenen de fl:af heerfchappij, de flallgen rijkdom, en
de vleugels niJverheid.
CAECILIA. Ecne heilige, die voor de uitvindfier van het orgel,
ten minste voor de bcfchermfter der muzijk, wordt gehoudc::n. Zij
wns eene Romeinfche jonge dochter, aan VALERIANUS , een I-leidensch
jongeling, verloofd; doch ble~f uiet alleen ongehuwd, maar bekeer.
de ook haren minnaar, benevens zijnen b:oeder, tot den Christelijken
God~
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Godsdienst, en fiierf, met deze beiden, in den jare 220 den mar.
teldoilil.
CAECILIUS. Het geaacht der CAECILIUSSEN, een der oudlle ell
\Termaardfie te Rome, en uit Prieneste afkomftig, zen ede zich, na de
verdrijving der koningen, te Rome neder, en verkreeg weldra het
burgerregt. Spoedig in aanzien rijzende, koude het zich beroemen t
pinnen den tijd van 250 jaren. de hoogfie ftaats-:tmhren, meer dal}
eenig ander, te hebben bekleed, ~ls: viermaal dat van Pontifex M{lxi~
mus, tweemaal dat van Dictator, even zoo veel dat V:111 Magi....
ter eqllitum, twintig Confulaten, en zeven CenforJi:happen; terwijl d~
aUes door negen triomfm werd pckroond. Veelvuldig zijn de to~
namen van dit gellacht , als: METELLIUS, MacEDoNICUS, NEP os , CE.
J,ER, CRETICUS, PlUS. l'il."'IlDICUS, SCIPIO en anderen. allen in de
gefchiedenis vermaard, en wier pamen, geaeeltelijk, in het vervolg
dezes werks te vinden zijn.
CAEJUS. Q. (SERVILIUS) Conful te Rlme geweest zijnde, war
hij, ten tijde der oorlogen tegen de Çimbren en TelitoIJefl. over
Ga/lie gellelrl, in welke b~dielling hij den tempel te Tou/oufe fchan~
delijk plunderde, waarvoor hij, door het verliezen zijner troepen.
gezegd wordt, door de goden zelven gefiraft te zijn. Over deze
misdaad, 11; zijne terugkomst, aangeklaagd, verloor hij, door den firop,
zijn leven,
CAELIUS. Een der zeven heuvelen, waarop Rome ge,
bouwd was.
CA EN. De hoofdfiacl van het departement de Net/er-Seine, iu
Frankrijk, liggende in eene vallei, waar de Odot1 in de Douze valt.
~ij telt omtrent 3 I ,000 inwoners, die van wol-, katoen-, garen-, kou.
fen-, kanten-, linnen- en fergie-, alsmede van porcelein- en aardewerk.
fabrijken, fruit-, en azijn-ziederijen leven, en veel handel drijven,
Men vindt er eene hooge f~hool, een genootfchap van kunsten en
wetenfchappen, ecn voor den koophandel en een voor de geneesku~
de, benevens eene verzameling van voorwerpen van de vp.jt del
departements.
CAERITES, of CAERITUM T ABUf.AE. Waren tafels, of
registers, bij de Romeinen, waarop de namen der Caeriten, of inwop.ers van Caere, eene fiad van Etrurie, fionden opgefchreven, die
wel burgers waren, maar geen fiemregt hadden, en op welke diens..
volgens de namen van zoodauige Romeinfche burgers geplaatst wer.
pen, die, uit hoofde van de eene of andere misdaad, van het fiemmen
)n de volksvergaderi~g waren uitgeGoten.
CAESAR. Deze was een toenaam van het gellacht der JULIUSSEN,
omtrent welks oorfprong men het niet eens is. Volgens den eenell
~oude hij afkomstig zijn van het Punisch woord cocfo, dat eenen Olifant beteekent , omdat de grootvader van JllLIUS Cacfûl' zulk een
dier in ,1fi'ika zoude hebben gedood; volgens een ander zoude
eerst JULIUS Caelar aldns genoemd zijn van het LatiJnfche woord
A ...
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Caefllries (hoofdhaar), omdat, reeds bij zijne geboorte, zijn hoofd
met lang haar bedekt was; tenvijl , eindelijk, een derde het woord
Cae[ar daarvan afleidt, dat een van dit geflacht door eene kunstbewerking ter wereld kwam, welke, hierom, vervolgens I'cc/io cac[area genoemd is. Wat hier ook van zUn moge, de voornaamfle. die het
geflacht der JULIUSSEN heeft vermaard gemaakt, was C. JULIUS Cae.
for, en van hem zijn, in het vervolg, a!le keizers Cae[ares geheeten;
gelijk ook ons keizr.r daarvan afflamt. Naderhand werd dit in zoo
verre veranderd, dat zjj, in het bijzonder, den titel van Cae[ar ontvingen, die de hoop en een, zeker regt op de opvol511Jg hadden;
zoo als de prinfen van het rijk, behoudende, echter, ook de keizer
zelf den titel, met bijvoeging van /tnperator AUGUSTUS.
CAESAR AUGUST A. Eenc !l:ad in Spallje, thans Sarogos[a.
(zie .a/daar).

CAESAR. (CAJUS JULlUS) Deze groote Romein, buiten twijfel
eeri der grootfte mannen, die er immer leefdn, wcrd 98 jaren voor
CHRISTUS te Rome geboren, en, 55 jaren oud zijnde, '!ermoord. Hij
was een affiammeling van het beroemde geflacht der JULlUSSEN ; had
zich aan alle foorten van ligchaams-oefeningen gewend; was uitermate werkzaam, dapper en trotseh; fineedde allerhande ontwerpen ~
en leefde zeer prachtig en verkwistend. Hij bczat een bijzonder in.
nemend talent van fpreken, en verfl:ond, over het algemeen, de kunst
'Om de harten te vermeesteren, welke hij als den grondflag , om een
beheerfcher der wereld te worden, bef-:honwde. De Dictator SYLL~,
zijne ontwerpen vooruit ziende, wilde hem, reeds in zijne jeugd, laten
e>mbrengen, en zeide, toen hij eindelijk, op aandrang van zijne vrienden, van dit zijn plan afzag: " wacht u voor den man, voor wiell
" gij u zoo zeer in de bres flelt; want in hem fchui/en vele M.\RI"USSEN." Nadat hij zich in Azie door zijne dapperheid, en in Rom,
door zijne weltprekendheid, eenen naam verworven had, klom hij
van den eenen trap van eer en aanzien op tot dea anderen. Al.
gouverneur nanr Spanje reizende, zag hij, op weg, het fiandbeeld
van ALEXANDER, en zeide met tranen in de oogen: " op mij4
"ne jaren had hij reeds de wereld veroverd, en ik heb nog niets
"gedaan." Dikwijls bediende hij zich vall de woorden van EURIPIDES: "wanneer het immer geoorloofd zij, waarheid en regtvaar" digheid te [ehenden , dan is het, om te heerfchen." Na zijne terugkomst te Rome verbond hij zich met POMPEJUi en CRASSUS;
vormde met deze het eerfl:e driemanfehap, en verwijderde de ver.
dedigers der vrijheid ,CICERO en CATO, welke 1:1.1tfl:e gewoon was,
van hem te zeggen, " dat hij , in koelen hloede, bij zich zeI ven , het
" plan beraamde, om de Republiek ten gronde te helpen." Meester
van Collie zijnde, vormde hij het plan. om hetzelve onder het juk
te brengen, zijn zegevierend leger tegen de republiek te wenden,
en gewapenderhand de opperheerfchappij aan zich te trekken. Hij
hehaalde overwinningen in Gallie, (hetwelk hij tot een Romeirsch
win-
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wIngewest maakte) in GermatJie en Grootbrittnnnie; doch tlaalde
zich ook· vij:mdcn op den hals, die het op zijnen val toelegden. POMPEJUS verliet zijne zijde, gelijk ook ANTONiUS, waarop C1\ESLIR over
d~n Rubicon trok, en door omkoopingcn, door zijn aauziclllijk leger,
zijn bcminnclijk gedrag, doch inzonderheid Goor de v<:uwaldting van
Rome, ziCh den weg tot deszelfs beheerfching baal1de. Door dcn
flag bij Plltl1falia, waarin hij POMPEJUS lIoeg, werd Rome vo1komen
aan hem onderworpen. Hij zegevierde hicr 5 dagen achter elkaI}.
der, werd tot altijddurend Dictnt~r benoemd, en voerde den titel van
Imperator. Hij vergenoegde zich echter niet {lechts met z~nen ver~
worven krijgsroem; m..ar maakte zich ook bij de bouwkunde, fcheep.
vaart, akkerbouw, de wetten en geleerdheid, verdienf1:eIUk; gelijk men
ook aan hem den verbeterden Rome1l1fchen kalender, of almanak,
waarbij hij zich van SOFlGENES, uit Alextl1ld;ie, bediendc, te danken heeft. Dan, terwijl hij ijverig werkzaam was, om zich, door
voortreffelijke inrigtingen, de eer, van Rome's behecrfCher te zijn,
waardig te maken, legden BauTus en CASSJUS laet op zijn leven toe,
en werd hij, op den IS van Lentem~and, des morgens, in den fenaat
vcrmoord. BRUTUS, die zich mede onder de zaamgezworenen bevond, meent men dat zijn zoon geweest zij. Hij had 4 vrouwen,
namelijk, COSSULJA, CORNELIA, POMPEJA en CALPURNIA, vlln welke
hij de eerfie en derde verfiiet. Bij de beroemde CLEOP1\TR1\ had hij
eenen zoon, CAESAR ION geheeten; doch zij was de eenigfie niet,
met welke hij in verbindtenis !1:ond.
CAESAREA. Dezen naam voerden weleer, en voeren nog, verl
fcheidene !1:eden, als: in Capndocie, Bythy,lÎe, Mauritnnie, Pnlefte~
ria. en elders, of, omdat zij door de keizers zelve, of ter hunner
eerc, gebouwd waren.
CAESONIA. De echtgenoote van keizer CALIGULA, befaamd
door hare fchandelijke levenswijze. Zij kwam te gelijk met haren gemaal en hare dochter JULIA om.
CAESTUS. In de oudheid een groote handfchoen, van eene ruwe
huid gemaakt, en door de kampvechters gedragen wordende: ook een
woUe gordel, dien de bruidegom voor zijne bruid los ma:ikte, eer zij
zamen te bed gingen; zinfpelende hierdoor op den gordel vaQ
VENUS, die Ju~o van haar leende, om bij JUPITER liefde te verwekken.
CAESUR, (van het Latijn cne/urn). nbemt men. in de dichtkunst, die plaats in een vers, welke tot een klein, merkbaar rustpunt
dient, en in dl! muzijk dat gedeelte eener periode. hetwelk uit ten
hooglle 6 maten (Inkten) bcfiaat, en alleen eeu kort ruitpUnt , maar
in gencn deele een lIot, aanduidt.
CAFFILA. Een gezclfchap van kooplieden of reizigers, die zich
vereenigen, om, met te me~r gemak, door dc landen ..-an den grooeeD
Mogol, en andere gewesten, op het vaste land in Oost-Indien re trek.
ken. De CafJlla zijn, althans in Perzie , van de KaraYtlnen onder-
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fcheiden: want de eerlle behooren eigenlijk tot den eenen of and~eu
vorst; terwijl de laatlle uit een gezelîchap van kooplieden bellaan J
die ieder voor hunne eigene rekening handelen.
CAFICI. Eene maat in Barbar'Je, houdende 20 quibis, waar..
Tan 7 een Amllerdam$ch last uitmaken.
CAFTAN. Is bij de Turken en Perzianm, een overrok of kleed,
CAGLIARI. De hoofdllad van het eiland Sardillie, aan eenen
kleinen berg liggende, met een aarts-bisdom, eene in 1763 verbeter.
de lmiverfitcit, en eene ruime veiliJe haven, welke voor den handel
zeer voordcelig gelegen is. Men fchat het getal der inwoners op
s6,ooo. De nad heeft verîcheidene kloosters en kerken, benevens
eenen fraaijen fcholl wbllrg, en bella:1t uit vier deelen. als: 1 uit het
kast;>et, op den berg liggende; 2. de Marina, aan de helling des
bergs aan de zee; 3. SttJmpace t;:n Westen, en 4. nI/a NUOYfI, ten
Oosten aan den voet des bergs gel~gen.
CAGLlOSTRO, (Graaf), of, zoo als zIJn eigenlijke naam was,
]OSEPH BALS.H10, werd, den 8 van Zomermaand 1743. te Palermo ge·
boren, en wegens den vroegen dood zijns v:'Iders door zijne moeder.
Joke blo(!dverwanten opgevoed. Door dezen in de orde der Barm.
flor/ige Br..Qtders, die zich inzonderheid met het verzorgen van zie·
ken b~~i6 hielden, gebragt zijnde. vond BALSA'IO hier gelegenheid,
om zijn talent voor de geneeskundige wetenîchappen, waardoor hij
liaderhand zoo veelopziens baarde, te ontwikkelen; doch hij beging
tevens '{erîcheidene buitenîporigheden, zoo dat men hem weldra uit de
orde weder moest verwijden'n, Hij keerde n32r Palermo terug, eq
bedroog aldaar eenige ligtgeloovigen door zoo genoemde tooverkun.
nen, en zijne voorgewende opdelving van verborgen fchauen. Daar.
enboven bediende hij zich nog v:m andere bedriegerijen, en inzond er·
heid van zijne gevaarlijke bekwaamheid, om alle handteekeningen
zoo juist na te îchrijven, dat men dezelve voor de echte zou gehouden hebben. ECI,S wilde hij zich, door het vervalfchen van be.
wijs-fiukken, in het bezit van een nuk lands fiellen, waarover ge.
fehi! was; doch zijn bedrog kwam aan den dag, en hij moest zich
door eene heimelijke vlugt redden. Thans was zijn oogmerk,
naar Rome te gaan; maar, op zijne reize door Ca!abr;c leerde hij
~n jong mei* kennen, dat hem toefcheen ter uitvoering zijner
geldzuchtige en bedriegelijkc ontwerpen bijzonder ge[chikt te zijn.
Hij begaf zich diensvolgens met haar in het huwelijk; maar dwong
baar, niet lang da«rna, om zijne îchandelijke oogmerken, met verlie~
Van hare eigene deugd, te helpen bevorderen. Nu nam zijn zwervend
)even eenen aanvang, en reisde hij nu eens onder den naam van Mar~
'l\lis PELLECRINI. dan eens onder dien van Graaf CAGLIOSTRO, door
.encheidcne landen van Et/ropt1, vertoefde in derzelver hoofdlteden •
tn verîdl3rt:e zich, door de bevalligheid zijner vrouw, weike hij
r;enoo'::zaakt had, om alle vrouwelijke îchaamte af te leggen, llanzienlijte ~eH[omlllen. De uitvinding van den fleen der wijzen, de berciding
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ding eener kostelijke levens-tinctuur, een fchoonheids-wàter enz. waren
de middelen, waardoor hij zijnen Iigtgeloovigen aanhangers het g01d
wist uit den zak te jagen. Dit handwerk dreef hij verfcheidene jaren
met voordeel; dan de afÏ1emende fchoonheid zijner vrouw, en het
verminderd vertier zijnergellee,middel~n, deden hem befluiten, om,
als fiichter eeller nieuwe .!n geheime fekte, zijn geluk te beproeven.
Hij begaf zich diensvolgens, bij zijn tweede verblijf in Londen, on.
der de vrijmetfelaars, en fpeelde federt de rol van eenen wonderdoener en toovenaar, waardoor hij de oogen van alle dweepers van Em-opa tot zich trok. De gravin CAGLIOSTRO zat hierbij ook niet ilil,
maar fpee1de voor ee\1e priesteres der geheime wijsheid zoo meesterlijk, als zij voorheen de rol van priesteres cener zekere andere
Godin had uitgevoerd. Het fielfel, waardoor CAGLIOSTRO eene oude
EgyptiCche orde, welke men aan ENoeH en ELIAS toefchreef,
weder herfiellen wilde, befiond uit belagchelijke verbeeldingen en
OIlzinnige bijgeloovigheden; nogtans wist bij aan he&zelve zulk eene
bovennatuurlijke en geheimzinnige gedaante te geven, dat hij daardoor,
en door zijne zoogenoemde wonderen en ontdekkingen van de ge~
heimen der toekomst, vele aanhangers en begtm/ligers verwierf. Hij
reisde nu andermaal door Europa, en baarde, inzonderheid in Mita#,
Straatshurg, Lion en P(mïs ongemeen veelopziens; doch werd, in'
1785, in de laatstgen0emde fiad, tot zijn ongeluk, in de beruchte
historie van het halsCnoer gewikkeld, en, als een vertrouweling van
den kardinaal ROHAN met dezen naar de Bastille gebragt. Eindelijk
ontving hij een koninklijk bevel, om Frankrijk te ruimen, waarop
hij zich weder naar Londen, en van daar .naar Bajèl, en andere fteden dier landfireek, begaf, en ten laatfte, op aandrang zijner vrouwen
vrienden, naar Rome terug keerde, waar zijn bedriegeIiike handel ontdekt, en hij, den 27 van Wintermaand 1789, op den ElIge/enburg gebragt werd, met dat gevolg', dat hij bij een paufelijk vonnis, van den7
van Grasmaand 1791, als een aartsketter, en als een hoogst gevaarlijk man voor den Roomsch Katholijken godsdienst, tot eene ge\'angenis voor zijn leven werd verwezen. Hij fiierf in den zomer
van 1795 in zijnen kerker te St. Leo, eene kleine 11:ad, in den voormaligen kerkelijken fiaat liggende.
CARI. Eene Spaanfche drooge maat, houdende 12 Henne gras,
of Anne gras, of ruim 1050 ponden Am11:erdamsch gewigt.
CAHIER. Is. I. een katern, of eenige vellen befchreven papier,
en 2. de gefcbreven lastbrief der Franfchen voor derzelver afgevaardigden.
CAlIORS. De hoofdplaats van het Franfche departement tie Lot.
Zij ligt tegen en op eene fieile rots, welke bijna gébeel door de ri~ier van dien naam befpoeld wordt, en bevat ruim 11000 inwo\jers.
die, door kant-, wol- en brandewijn-fabrijken hun be11:aan vinden_ Mell
vindt er bouwvallen van een Rotneinsch theater, en" in hare nabijbeid,
groeit de bekende wijn de Cr(lye.
CA-
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CAHORSWIJN. Noemt men de beste en dikfle foorten van
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tllk·wijn, die over Bordeaux naar alle deelen der wereld, inzonderheid naar HolI~n:i, S/ettill enz. verzonden word!:n,
CMETA. De voedfler van ABNEAS, van wie de haven en bet
voorgebergte Coiëta hunnen naam ontvingen, Het ~apolitaansch Gao
e/a is l1echts eene verbastering vall Caië/II.
CA YENNE. (Zie: GUIANA.)
CA YLUS. (All/NE CLAUDE PHILIPPE DE TUIlIERES DE GRIMOAllD,
DI PI!.STELS, DE LEVl, Graaf Deze bezat van jongs af eene uitgebreide
zucht voor kunsten en wetenfchappen, inzonderheid voor de oudheidkunde. Na I/alie bezocht te hebben, keerde hij naar Parijs, zijne
geboortefiad, terug, en nam, na den dood van LODEWIJK XIV,
zijn ontflag uit den krijgsdienst, in welken hij eenige jaren had doorgebragt , ten eillde zich geheel nan zijne neiging te kunnen toewijden.
Hij reisde vervolgetos door Grieken/al/d, de ze<!plaatCen van den Lt'VIII/I, benevens door al die landen, welke ons zulk eene rijke Ilof tot
overdenking opleveren, en begaf zich, nadat hij de Dardmle;len bezocht had, over het oude BYZOIII, naar Aririanope!, en eindelijk van
daar naar Parijs terug. Hier begon hij nu zijne verzamelde, kostbare
bouwlloffen te rangfchikken, en vervaardigde een uitgebreid werk.
Qver de EgyptiCche, GriekCche, Etruscifche, Romeinfehe, en Galli.
fehe oudheden, waarin een groot aantal platen van de Antiken zijner
uitmuntende en zeldzame verzameling, door hem aan den koning gefchonken, gevonden wordt. Onvermoeid in ~ijne nllvorfchingen, verrijkte hij het gebied der werenfchappen met ontelbare, nuttige ophelderingen omtfent de wijze, om op marmer çe fchilderen; over de Papyrus,
de LaVfJ, het graf van MAUSOLUS. het draaibaar theater van CURIO,
de kunst, om koper fe hard'.!ll, de Mumien enz. alle welke voorwer.
pen, met anderen, door bern iq ruim 40 memorien, waarmede hÜ de
verz.amelingen van de akademiç der opfchriften verrijkt heeft, worden
2fgehandeld. Bovendien wa. CAYLliS een vlijtig en kundig graveerder, en beeft, als zoodar.ig, een aamal van 200 platen, naar de fraaiRe teekCllÏngen van het koninglijk kabinet, vervaardigd, alsmede eene
\'erzI,meling van koppen volgens RUBBENS en VAN DIJK, eene andere
van karakter - koppen en verfcheidene caricaruren, naar LEONARDO DA
VINCl, benevens eene menigte platen volgens LUKAS VAN LElJDEN,
ALBRECHT DURER en anderen, enz. Hij eindigde zijn leven in het
jaar 1765. ZUne leóterkundige re hriften zijn zeer talrijk, en men kall
dezelve verdeelen in romans en boertende verhalen, in oudheidkun.
dige, en eindelijk in zoodanige werken, die tot de kunsten over bet
lIlgemeen betrekking hebben.
CAILLE. (NICOLAS LOUIS, DE Lt,) Werd te RlImi~ny, omfireeb
Rofoy, in 1713 geboren, en was een der beroemdlle fierrekundigen van
Fronkrijk. Nog tlechts 23 jaren oud zijnde, bezat hij reeds in dit
vak eeDe zoo uirgcbr~ide kennis, waarover zich een ieder moest,
9erwonderen. Eene ll~auwkeurig volbragte meting van de Franfche
kuk'
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kusten, van Nantes tot Bayonne, deed hem ook deel verkrijgen aan
die van den meridi2an, waarmede men zich toen begon onledig te
houden. Hij begon dit gewigtig werk den laatf1en van Grasmaand
1739, en had, in dat jaar, al de driehoeken (Triangel) van Parijs
tOt Perpignan geeindigd; den platten grond (bajèn) van Bourges,
Rlzodus en Arles gemeten; de Azimutlzs en den aff1and der f1erren
van het Ze1Iitll te Bourges, Rhodes en Perpignal1 waargenomen, en
het grootlle deel gehad aan de meting van den lengte-graad, die bij de
haven van Cette eindigt. In den harden winter van 1740 firekte hij
zijne driehoelwn over het gebergte van Auvcrglle uit, om eene nieu.
we oppervlakte,. welke bij Riom gemeten was, met den meridiaan
in verband te brengen, ten einde daardoor des te zekerder den twijfel
op te klaren; dien hij omtrent de gemeten vlakte van .Tul'ify, in
1669 door PIC.\RD veITigt, feden eenigell tijd gevoed had; zijnde
hij vao oordeel, dat deze vlakte een duizendf1e deel te lang was,
en dat, gevolgelijk , de halve roede (toire) van PICARD ten minne
ééne linie korter, dan die van de Franfche akademie zijn moest: een
gevoelen, hetwelk, hoe lang ook betwist> thans buiten allen twUfel
gelleld word. Intusfchen werd LA CAILLE, wiens roem zich meer
en meer verfpreidde, in zijn afzijn, door doctor ROBBE, tot hoogleeraar in de wiskunde bij het collegie lIfazarin benoemd, waardoor
de meting van den meridiaan, in het noordelijk gedeelte, tot den
Herfst vertraagd, doch ook nu binnen ettelijke maanden voltooid werd.
Na zijne terugkomst begon hij aan de berekeningen, Welke een zoo
langdurige arbeid met zich bragt, en toonde, door eelle vergelijking
van de ver[chillende bogen, die hij gemeten had, dat de graden vall
den aequator tot aan de pool toenemen: een beiluit, Jijnregt inlOOe
pende tegen dat, hetwelk men uit de oude meting afleidce. Zijne
meet., wis- en fterekundige verhandelingen, die elkander binnen
weinige jaren opvolgden, getuigen van de onvennoeide vlijt, waar..
mede hij zijn ambt waarnam; terwijl zijne Eplzemeriden, en de tal.
rijke en gewigtige memorien 1 welke hij aan de akademie der weten.
fchappen overhandigde, en meer andere belangrijke fchriften, den
ijver aantoonen, waarmede hij zijnen f1errekundigen arbeid voortzet·
,ede. LA CA.ILLE was in 1746 in het bezit van een eigen, voor hem
ingerigt, Oh{trvatorium bij het collegie Mazarin, en bragt 14 jaren
dag en nacht door, om de zon. de planeten, en inzonderheid de fier·
ren, waar te nemen, en de f1errekundige tafels enz. in orde te bren.
gen. Begeerig om de polaarfter, die zich nooit boven den gezigteinder van Parijs vertoonde, te leer en kennen, deed hij eene reis
naar de Kaap, waar hij, na zeer vele hindernisfen uit den weg geruimd
te hebben, in 127 nachten, den fiand van omtrent tien duizend fier·
ren, met eene verwonderlijke nnauwkeurigheid, bepaalde. Na zijne ce..
rugkomst verdeelde LA CAILLE zijne onvennoeide werkzaamheid ms.
fchen :zijne fterrenwacht, zijne berekeningen, zijne pJigcen als lid
van de akademie en ali boogleeraar , en aan de uitgave ~ijner ver.
{,hil·
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(chiUende werken, wnarvnn thans zijne Zonn~tt1filen, zijne Fgntl!~
menU de r Astronomie, de voortzetting zijner Ep/temeritien. in het
licht ver[chenen. Onder zoo vele bezigheden, had LA CAILLE nog
tijd over, dien hij aan den arbeid van anderen te lwste legde. Lt
Traité de la grodation de la IUlllière, en Ie ïi-at'ti de la Navigation,
wam':!n DOUGVI!.R hem zijne hal1dfchriften op zijn fterfbed had aanbevole!'!, werden (de laatfte geheel omgearbeid) door hem in het licht
~egeven; gelijk mede de w~arnemingen van den Land-Graaf van CASSEL en WALTHERUS, benevens· de reis van CHAZELLE naar Egypte,
en die van FWILLET naar de Kallartfche Eilanden. LA C.\ILLE Hierf
in Lentemaand van het jaar J 769: hij had zijne handfchriften aan zijnen vriend MARi\LDI overhandigd, die Ie Ciet austral, met eene lofrede op den fchrijver, van BROTIER, uitgaf. Geen geleerde was
immer grooter vriend van arbeidzaamheid en waarheid, dan LA C IIILLE,
en het aantal en de naauwkcurigheid zijner gedane waarnemingen nrdienen te meer onze bewondering, wanneer wij bedenken, dat zijne
fierrekundige loopbaan zich flechts tot een tijdvak van z7 jaren
b~paald heeft.
CAIMAKAN. Een aanzienlijk ambtenaar bij de Turken; de
plaatsvervanger (J7icaris) van den groot - vizier, wanneer deze afwezend, afgezet, of overleeden is.
CAIRO. De hoofd!tad van Egypte, eene van de grootfte fteden
der wereld. Zij ligt a:m den Oostenlijken oever van den Nijl, bevat
omtrcnt z50,oOO inwoners, en drijft eenen aanzienlijken handel, als
zijnde het middelpunt van allcn vertier tusfchen Europa, de Middella.ndfc.'z~ zee, Azië en Noord-Afrika. Men telt er 80 openlijke baden ea 300 mos keen. Ook heeft men er, eene Mahomedaanfche
hooge fcl1001, en verfcheidene f:lbrijken van zijden !toffen , kamelotten, tapijten, linnen, katoenen enz. In de nabijheid der tlad is
eene waterleiding van 317 bogen.
CAISE D'ESCOMPTE, of DISCONTO-CAS. was in Frankrijk
~ene wisfelbnnk, welke in 1776, te Parijs, door een gezelfchnp van
nfzonderlijke perfonen , met een kapitaal van I z miIIioen~n Livres,
werd opgerigc. Zij ftond onder koninklijk gezag, en handhaafde !l:eeds
haar crediec. alzoo zij altoos eene kas hield ter betaling harer wisfcls; behalve in den jare 1783, wanneer zij (waarfchijnlijk, omdat
zij heimelijk aan de regering te veel geld had voorgefchoten) in
groote ongelegenheid geraakte. Bij de vervaardiging der eerfte J40Q
miIlioenen Asfignaten, befieedde men daarval1 amlftonds 400 millioe.
nen, om daaruit de fc1mld van den !taat aan de Disconto-cas af te
losfen ; doch ook, te gelijken tijd, werd deze kas vernietigd.
CALABER. Aldus wordt de vervaardiger genoemd van een Griekscn
àichtlluk in 14 boeken, waarin datgene van den Trojaanfchcll
krijg behandeld wordt, hetwelk in de werken van HO:vIERUS niet te
vinden is. Men noemt hem CALAUr.R, omdat zijne fchrifren het eerst
in CalabrieJ door den kardinaal BESSARION, gevond~ll werden. Voor
het
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let overige weet men van den leeftijd en het leven van dezen QUIN
TUS niets meer, dan alleen, dat men uit eene plaats zljner werken
gist, dat hij te Smyrna te huis behoorde.
CALABRIE. Eene der vier hoofdlandfchappen van het koningrijk
Napels, hetwelk in het noordelijk en zUldel~k Ca/abrie verdeeld
wordt. Dit landfchap is op ver[chcidene plaaticn Zeer vruchtbaar. In
1783 werd een gedeelte van hetzelve, door een:! llardbeving, zoo
zeer verwoest, dat het getal der omgekeerde fieden en dorpen meer
dan 300; en dat der daarbij omgekomen menfchen ten minne 30,000,
beliep. De geheele bevolking van Ca/ahrie bedraagt omtrent 750,000
zielen, en dezelfs oppervlakte 32 I vierkante mijlen. In de laatil:e jaren was het lang het tooneel van bloQdige onlusten, alzoo de inwoners zich aan de nieuwe orde van zaken, onder dc regering van
J07.EPH en JOACHIM daargefteld, niet wilden onderwerpen.
CAL-US. Was, volgens de oude verdeeling van Frankrijk, de
hoofdltad v::n een graaffchap in Picardie, doch behoort, volgens de
nieuwe tot het departement van Pas de Ca/ais. Zij is wel bevestigd,
en, door haren handel, zeer voJkr~jk. De pas val1 Ca/ais, (welke men
met het genoemde departement niet moet verwisfeJen), :lan welke deze
ftad gelegen is, en meestal het kanaal genoemd wordt 1 is ecne zeeengte, die de Duitfche en Brittannirche zee 1 (welke laatfie eene!
groote zee - engte van de Atlamifche zee is, en ook den naam van
het kanaa/ draagt) tt\,fchell de kust~n van Ca/ais en het Iandfchap
Kent van elkander fcheidr. Zij is ttlsfchen de 5 en 6 Duitfche
mijlen breed, en men kan, op het midden zijnde. bij helder weder.
de kUsten van Frankrijk en Enge/and te gelijk zien. Twcemaal ter
week varen er, in tijden van vrede, paketboten over en weer. die
bij eenen gunstigen wind in 6 of 8 uren naar Douvres overil:eken.
CALAMUS AROMATICUS. Zie KALMUS-WORTEL.
CALANUS. Van dezen zonderlingen man verhaalt de gefchiede.
nis, dat hij een Indiaansen wijsgeer geweest is, die ALEXANDJ:.R dm
Croolen tot over de grenzen van lndie volgde; dat hij op zijn 71il:e
jaar, niet ver van Pe{trgade, ziek zijnde, eenen brandftapel liet op.
rigten, en op denzelven eenen gouden draagil:oel plaatfen , op wel~
ken hij zich vervolgens nederlegde , en zich, in het gezigt van het
r;eheele leger liet verbranden, zonder de minil:e teekenen vlln pijn te
Inren blijken: zelfs voegt men er bij, dat hij, op de vra:rg vara
ALEXANDER, of hij ook nog iets te belasten had, zou geantwoord
hebben: weldra zal ik u weder zien, en dat ook, niet lang daarua.
ALEXANDER geftorvell is •
. CALAS. (JEAN) Deze ongelukkige man was koopman in Tou/oft.
u, en een belijder van den Protestantfchen godsdienst; terwijl zijne
regt ers tot den R. Katholijken behoorden. Hij werd befchuldigd, op
den 13 van Wijnmaand 1761, zijnen zoon MARC ANTOINE, uit haat tegen den R. Katholijken godsdienst, welken hij wilde omhelzen, gewurgd
ce hebben i niettegeunaaude er alle waarfchijnlijkheid was ~ dat deze
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jongeling, die van een zwaarmoedig, onrustig ge!1:el was, zich Zelve1f
bad van kant geholpen. Zijn broeder PIER RE , die zijnen vriend Lb
VAISSE tot beneden aan den trap geleidde, zag den ongelukkigen het
eerst, waarop vader, moeder en eene Katholijke dienstmaagd toeCchoten. In weerwil van de naauwe betrekking, welke JEAN CALAS aan den
ontzielden verbond, en niettcgenl1aande oe natuurlijke onmogelijkheid,
dat een man van 68 jaren eenen jongeling van 29 alleen zonde kun ..
nen wurgen, was de fiern des VOlKS tegen hem, en werd hij, zonder bewijs V'ln ooggetuigen, op bloo~e waarCchijnlijkheden, Cchuldig
gehouden, op de pijnbank gebragt, en den 9 van Lentemaand 1762,
levend gemdbr3akt. " Ik /lelf on[du!dig ," waren zijne laatlle
woorden. Zijne weduwe, die in eenen duisteren k.:rker zucht~e, zag
het daglicht alleen, om het vonnis van hare verbanning te hooren.
Dit was ook het lot van haren zoon, die echter, om hem tot het
afzweren van zijnen godsdienst tc bewegen, in een Dominikanerklooster werd opgeOoten. Hij olltvlugtte, en ging met zijne moeder lJaar
Gelieve, waar zij aan) VOLTAIRE werden voorgefl:eld, die hierop de
zaak onderzocht, en, weldra ontdekkende, hoe veel deel godsdienlti.
ge dweepzucht da:\raan had, dezelve voor de regtbank van het publiek bra;;t, en genoegzaam tot eelle zaak van alle volken maakte.
-De weduwe en kinderen des ongelukkigen fineekten den koning om
de herziening van het pleitgeding , hetwelk door 50 daaanoe verkozen regters gefchiedde. Zij verkIaard(!n CALAS en zijne familie voor
onCchuldig; terwijl de vorst de laatfte, wegens haar onherl1elbaar
verlies, door zijne milddadigheid poogde fchadeloos te l1:ellen, en ver.
fcheidene perfonen van den hoogllen rang met elkander wedijver.
den, om haar lor, zoo veel mogelijk, te verzachten. Dit voorval heeft
blijkbaar, doordicn VOLTAIRE zich van hetzelve bediende, om de opmerkzaamheid op de lijfHraffelijke wetgeving te vestigen, eenen aanmer.
kelijken invloed op dezen belangrijken tak der regtsgeleerdheid gehad.
CALCARIUS [LAPISJ. Zie KALKSTEEN.
CALCEDON. Eene aanzienlijke fiad van BitltYllie, waar, in desde eeuw, de vierde algemeene kerkvergadering gehouden werd.
CALCHAS. Deze beroemde wigchelaar der Grieken volgde het
leger in de belegering vall Troje, en was door zijne voorzigtigheid,
fiaatkunde, en andere kundigheden, den GriekeJZ, bij vele voorkomende
gelegenheden, van het hoogfie nut; gelijk dit uit de lliade van HOME.
RUS bijzonder blijkt.
CALCUTTA. De hoofdCcud van Bengalen en van alle BritCche
bezi~tingen in de Oost-Indien. Zij ligt aan de Hoog!y, een arm van
de Ganges, waarop d'~ grooclle Uost·fttdie·vaarders de ftad kunnen na.deren: echter zijn er groote zandbanken, welke haar nu en dan ge.
vaarlijk maken. Zij is thans eene van de prachtiglle Ileden der wereld, bevat 7 uren in den omtn:k, en telt 700,000 inwoncrs. De
buizen der Engel/den, die een afzonderlijk kwartier uitm~kcn, zijn
van eene fraaije bouworde en van !leen; doch, uit hoofde van het
heo
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beete klim:tat, niet aal1 elkander gebouwd. Hitmegen fieekt aanmerkelijk af de zoogenoemde Zwarte Jlad, het kwartier der inboorlingen, waar men, over het geheel, naauwe en kromme firaten vindt,
en de huizen, van lleen, leem; doch meest van bambusriet , door
elkander llaan. De citadel, het fört William, door CLIVE in
1751 begonnen, is een prachtige vijfhoek, met vele buitenwerken; m:m ter verdediging te uitgellrekti Zij befirijkt de rivier,
en is door ecne g:-acht omgeven. Tm[chen dit fort en de llad
ligt eene vläkte, die tot wandelplaats dient, en druk bezocht wordt:
Hindoos, Zwarten; E>lropeers, equipagien van allerlei aard; en palankins wemelen hiel' door elkander; Onder de openbare gebouwen
vindt men het bij Uitfiek prachtige gouvernementshuis , door den markis WELLESLEIJ gcllicht, het dolhuis, het geregtshof, én eene Arme.
nifche en Engelfèlie kerk. Ook is er federtI800 eene univerfiteit
in het fort Tnt/iam opgerigt, welke, onder andereil, de aanzienlijke bqekerij van TIPPO SAIB ten gefèhenke ontvangen heeft. en eene
fierrenwacht. Voorts vindt mén er genoot[chappèn; ter bevOl'dering
der gefchiedkunde, en van kuullen en wetenCchappen, waaronder het
Aziatisch genoot{chap , in 18o;~ gellicht, bijzonder uitmunt; eene
akademie voor de JJla.1omed.'1!Jen, en verfcl1cidene weldadige inrigtin.
gen ter onderHeuning v:m noodiijdenden.
Calcutta is voor den handel van het hoog!l:e belang; de fiapelplaats van Bengate , en het kanaal, waaruit de fchatten der binnenlandCche gewesten naar Europa firoomen. In de haven ziet men fehepen van allerhande natien, en de kooplieden zijn hier vlijtiger en werkzamer, dan elders. Er zijn huizen, die jaarlijksch tusfchen de 4 en
5 millioen P. fr. omzetten~ De h:lI1del in ruiker. opium, zijden
fioffen, moezelinen enz. is bier zeer aanmerkelijk. Men voert veel
zout naar Aram; waartegen men goud, zilver, elpenbeen, muskus j
en eene foort van èigene z.ijden boom wol weder inruilt en invdert.
Daarentegen is de, voorheèn zoo voordeeHge, ruilhandel met Pegu.
Siam, en de Malayfche eilanden aanmerkelijk verminderd; De Brit~
fehe kooplieden zijn natuurlijk de talrijkfl:e: velen hebben een aanzienlijk vermogen verworven, en leven in cene pracht en eenen luister.
waarvan men, in dezen frand; weinige voorbeelden vindt. Onder de
vreemde natien komen hun de Amerikanen in getal en aanzien, zoowel als in uitèrlijken glans, het meeste nabij. Zij zijn vredelievende
en vlijtige menfchen, en drijven eellen uitgebreiden handel op China,
en de havens ten Westen, zoo ver de Perzif::he zeeboezem reikt. De
Mongolen, echter, zijn de Ineest gegoede, en winnen het meeste geld t
doordien tij ongehoorde winsten nemen. De Hilldoos blijven, ook
wanneer zij rijk zijn, bij hunne bepaalde denkbeelden, en hunne gewone fpaarzaamheid. Hunne huizen en winkels zijn flecbt en onaanzienlijk, en het is alleen op bruiloften en godsdienstige feesten. dat
zij zich cene buitengewone uitgaaf veroorloven. De kleinhandel vaR
Calcutta is meestendeels in handen der lJanianen en Sar/ors, die zich
ALGHlr.f.N WOOlwENn. Il.
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Jllit onvermo~iden ijver toeleggen, om tot de goedkoopfte prijzen in te
koopen, en zich allerlei lage l1:reken en bedriegerijen vetoorloven,
om de koopers te bevoordeelel1; welke Coort van bedrog, bij hunne
landgellooten, zoo weinig verachting verdient, dat zij veel eer de
meesters daalin met den bUnaam van pudka ndme, hetwelk een man
van groote talenten beteekent , be11empelen.
CALECUT. Een landfchap in Malabar ; welks hoofdfl:ad denzelfden naam voert. Het werd in 1766 door HIJ DER ALl veroverd, die
echter niets in de oude 11aatsinrigtillg veranderde, volgens welke de
landsvorst verCcheidene kleine vorsten onder zich had, waarvan ieder
over eenigc duizend onderdanen gebood.
CALEDONIER. De oude naam eener groote natie, of liever van
verbonden volken, in het tegenwoordige Schotland (Britannia barbara). T ACITVS houdt ze voor Duitfchers; doch anderen, met meer
grond, voor Kelten. Men beCchouwt ze als de voorvaders del' te·
{\-enwoordige Berg-[chotten.
CALEMBOURG. Eene woord- of mtamfpeling. In eenen mi.
mer zin, in het algemeen, vernuftige invallen en woordCpelingen J in
kleine geestige gedichten voorkomende.
CALENDER. Zie, (ALMANAK.)
CALENTE R. Een naam, dien de Perzen Mn den koninklijken
fchatmeester, en aan de zoodanigen geven, die de inkomsten der
landtèhappen ontvangen, waarvan zij den rijksraad of den Chfl111 ,
zijnde fiedehouder van een landCcha:p, moet(,!11 rekening doen.
CALIllER. Beteekent eigenlijk de diameter, of middellijn, val)
eenig ligchaam. ])ons zegt men: twee pilaren van hetzelfde Caliber.;
het Caliber van een 11u/{ gelèhut, kogels enz. Ook l'er11aat men
door dit woord ecn werktuig, bij verlèhillende handwerken gebruikt
wordende, en bij fOlllluigen zelfs, over het algemeen, ieder model.
CALIFORNIE. Een groot Cchiereilal1d in Spaansch Noord-Am~
rika, tusfchen lIfar Férmejo (de roode of Californifche zee) en den
Stillen Oceaa!1, in het fiadhouderfchap Nieuw-lJfexico. Het bevat
een gedeelte van de noordwest-kust van Amerika, en heeft eene
2lInmerkeiijke bergketen, die door het geheele land loopt. De
hooglte berg heet Ce rro de la Gigante , en heeft eene hoogte val1
1500 metn~s; de hoofdlivier dr:ragt den naam van Colorado de los
Martyres. In het zuidelijk gedeelte van het eiland; waar de lucht
dikwijls zoo ondragelij k heet is, dat versch vleesch, in éénen d:tg,
tot verrotting overgaat, is de grond onvnrchtbaar; doch het 110ordelijke , daaremegen, waar genoegzaam water gevonden wordt, is zeer
vruchtrijk. CORTEZ ontdekte dit land, in 1536; en FRANS DRAKE,
die het in naam der koningin E LIZABETH in bezit nam, noemde het
Nieuw-Albion. Deszelfs rijkdommen werden eerst laat bekend, ver..
Jll'its de Jezuiten, die hier eene even zoo volkomen heerCchappij ..
als in Paraguay, voerden, het land als ruwen onvruchtbaar aITchi!-

derden; en het was eerst na de vernietiging hunner orde, in 1767 f
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dat JOZEPH GALVEZ de fchatten, voornamelijk in zilver en paarlen
bel1:aande, ontdekte. De bewoners zijn Indianm van verfchilIende
fiammen, meestal zwart van kleur, dapper en vriendelijk. Het land
wordt verdeeld in Oud-Californie, 9000 inwoners bevattende, en
in NieuwCalifornie, hetwelk op 15,600 bewoners gefchat wordt.
Van het laatl1:e is lIfonte.Rey, en van het eerl1:e Loretto, de hoofdl1:ad.
CALIGULA. (CA]US CAESAR AUGUSTUS GERMANICUS) De zoon
van GERMANICUS en AGRIPPINA, werd, 13 jaren na de komst onzes
Zaligmakers , geboren, en volgde TIBERIUS als keizer op. Het be·
gin zijner regering deed het volk op gelukkige dagen hopen; dan,
na eene ziekte van 8 maanden, welke hem, kort na het aanvaarden
derzelve, overviel, gedroeg hij zich als het onzinnigl1:e monl1:er, waar.
van de gefchiedenÎ.5 geen voorbeeld oplevert. Boven alle verbee'ding
trotsch, om zich met de goden te wUIen gelijk fiellen; zonder ee·
nig gevoel voor mcnfchenwaarde, welker openbare gedenkzuilen hij
verwoestte; buitenfporig wellusti~, cn wreed uit neiging en vermaak,
was hij, drie jaren lang, de geefel des menschdoms. Een hoofdman,
(tribun) van de Pretoriaanfche garde, bragt hem, in het 41fie jaar onzer
ge~one jaartelling, in het uitgaan van den fchouwburg. om het leven.
Wanneer dit monfl:er de fchoönheid zijner vrouwen bewonderde,
maakte hij haar dikwijls dit kompliment: "als het mij behaagt, kan
"ik u dezen fchoonen kop laten afhouwen." Hij had voor nie·
mand eenige achting, dan· voor zijn paard, hetwelk dell naam van
Indtatus droeg, een eigen huis, meubelen en bedienden had, uit maf.
mer en goud gefpijzigd, eu door hem met de hQogfie eereposteIl
des rijks bekleed werd.
CALIMINARIS. (LAPIS) Zie: KALME!.
CALIN. Volgens LEMERl] eelle foort van metaal, naar lood en tin
gelijkende, hetwelk de C1inezen bereiden, waarvan zij verfcheidene
huisfieraden maken, en waarmede zij zelfs hunne huizen dekken. Men
ziet hier te lande wel eens theebusfcl1 en koffijkal1nen van dit metaal.
CALKOEN. [JAN FREDERIK VAN BEEK1 Een beroemd wisen fterrekundige, geboren te Cronil1gm, den 5
Bloeimaand
J77 2 , doch, fcdert zijn vierde jaar, opgevoed te .1111jJerda1lZ, ahva:1r
zijn vader, derwaarts van Groningen beroepen, eene reeks van jaren
leeraar bij de Hervormde gemeente geweest is. In de oude talen be~
hoorlijk voorbereid, vertrok hij naar de hooge fchool te Utrecht.
Hier muntte hij e\'en zeer in ijver als vll1gh~id uit, gedurende de
zeven jaren, waarin hij het onderwijs genoot van RAl} en SA XE ,
In taal-, oudheid en gefchiedkunde; van ROSSIJN en :l.nderen in
natuurkundige en wijsgeerige wetenfchappen. en vervolgens van
BONNET in de godgeleerdheid, daar hij voornemens was zich aall
deze en den dienst der Christeltjke kerk te wijden. Zijn lust, echter.
tot de wis- en fterreknnde, bewoog hem weldra, om zich geheel
aan derzelver beoefening over te geven, onder het geleide van del!
uitmuntendel1 HE.NN.ERT, wiens geliefd"e leerling en opvolger hij was.
B2
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en aan wien hij, bij alle mogelijke gelegenheid, zijne dankbare
balde, met den meesten nadruk, betuigd en bewezen heeft.
Ter uitbreiding zijner reeds verkregene kundigheden in de Herrekunde, begaf hij zich vervolgens naar Duitschland; l1ezocht de
hooge fcholen van Leipzig, Gijttingen en Jma, en vertoefde ache
weken te Got,lza. I-lier was hij, dagelijks, op de beroemde
üerrenwacht, vergezeld van den directeur, den baron VON ZACH,
met wien hij eene naauwe vriendfchap floot, en naderhand gemeen~
zame briefwisfeling onderhield. Gedurende deze reis werd hij ook
bekend met den tegenwoordigen bellurer der Gotbafclle llerremvacht,
den heeFe van LINDENAU, met den wijdberoemden Bérlijnfcheh frerrekundigen BODE; en meer andere voorname mannen. Het kon niet
misfen , of zijn reeds verworven roem moest hem den weg banen
tot derzelver vriendfchap, en tot eene uitgeftrekte binnen~en buitenlandfche briefwisfeling over zijne meest geliefde wetenfchappen.
In het vaderland tertJggekeerd, werd CALKOEN aan de Leijdfche
hooge fchool aangefteld 1 in 1799 als buitengewoon 1 el! in 1804als gewoon hoogleeraar der natuurlijke wijsbegeerte en wishll1de ;
doch niet lang mogt Leijden dien voortretfelijken man behouden, daar
bij, in 1805, tot opvolger vall zijnen grooten leermeester HENNERT
geroepen, zich aan de Utrechtfche hooge fcbool verbond, zoo'
wel uit hoofde zijner bloedverwanten van grootmoederlijke zjjde.
uit het geflacht van VAN B~EK, waarvan hij den naam droeg, als
cl{)or zijn huwelijk met vrouwe J. A; L; VAN WESTRENEN i tot
haar aanûenlijk geOacht.
111 zijnen post zoo wel, als in onderfeheidene andere betrekkingen, poogde hij onvermoeid allen nuttig te zijn: als correspondent van de maatlèhappij der wetenfchappen te Gó'ttingclJ;
als lid der Hatlr/emfche, Rotterdam[che, Zceu!IJ[clle en UtrechtfchfJ
genootfchappen, en van de Leijdfche maatfchappij der Nederlandfehe letterkunde, was hij ijverig werkzaam, of door het fehrij ..
ven van belangrijke verhandelingen i of met oordeelkundigen raad.
Aan eerbewijzingen, zijner kundigheden en verdiensten waardig J
beeft het hem nooit ontbroken. Bij uitftek vereerend was de inhoud van den openen brief, welken hij van den vorigen koning van
Hol/and ontving, wegens zijnen mcdearbeid , in het [ruk van maten
en gewigten. Dit getuigen eindelijk zijne verheffing tOt den ridder~
[rand in Holland, en zijne verkiezing tgt lid der eerfre klasfe van
bet Inftituut der wctenfchappen, !;ij deszelfs eerfte oprigting t~
Amflerdam. Dat hij deze onderfcheidende eer overwaardig was,
niet alleen, uit aanmerking zijner verdiensten als onderwijzer, als
mensch en Christen-wijsgeer, mrrar O"ok als een der eerfte vaderlandfche geleerden, bewijzen zijne ,'ele nagelatene fehriftcn, in
onderfcheidene talen uitgegeven, het zij afzonderlijk, of in de werken van geleerde. genootfchappen. De meesten van dezelve loopen
over de vcrhevenfre deelen der wis- en fterrckunde. lmusfehen wa~
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ook wijsgeer, blijkens zijn werkje: EURYAl.VS, orer het
SchooIIe [Haarlem 1802.1 In zijne l;uijnfche verhandeling, over de
Ullrwerken der Ol/drIl, zijn ook vele blijken van's mans bedrevenheid in de oudheidkunde, Algemeen belangrijk is zijn onderzoek
11aar dm oorfprollg vall den lIfoZ4ifchm en ChristelijkCII godsdiellSt,
Ier wederlegging van DUPIJIS, Origille de 10/15 les cultcs, bekroond
met den gouden ccrpenllin~ door TEljLERS ecrfte gcnootCchap.
Gelijk 4ij van kindschbeid af uitftak in ij",er en leerzucht, bleef hij
pok tot aan het einde onafgebroken werkzaam; en zeker zonde hij ,
~lit den Cchat zijner kundigheden, der wereld nog vele rijpe vruch.
ten gegeven hebben, indien hij niet, in de volle kracht des levens,
çoor eene onherftelbare kwaal was aangetast, en, na vele en hevige
pijnen geleden te hebben. eindelijk bezwel:en op den ~5 van Lentemaand 1811. Hij leefde en flierf als een Christen-wijsgeer, wien$
voorbeeld 's mans lesfen bekrachtigde. Na een en geliefden leerling,
den veel belovend en J. J. l\1ODDER~I.\NN I onder de he\'igfte aan~
doeningen, ten gra\'e geleid te hebb'~n, bereidde hij zich dagelijks
met Christelijke onderwerping tot zijnen naderenden overgang en he~
eeniging met eenen leerling, van wiens lenn, \'00r den roem des vaperlands en de uitbreiding der wiskundige wctenrchappcn, hij dC!
grootfte hoop gevoed, en wiens verlies hij, in het openbaar, ten
t1age der begravenis beweend had. Eene ftic!Jtelijke, Ci\LKOEN als
Çhristen kenrchetCende, hulde is, na zijnen dood, gedrukt, te Ut, 'eCht
bij J, VAN TER VEE~ 1813. onder den titel: Tcr gedachtCllis v{m
lJ'ijlen J. F. VAN BEEI' CALKOEN.
Zijne laatf1:e gefprekken, met onderCchcidene vrienden gehouden,
waren zoo wel godsdienstig, als wetenfchappe!~ik, fieeds leerzaam
en merkwaardig. Onder anderen betuigde hij vele uitmuntende ftukloen, uit den mond der eerfte redenaars, met groot genoegen te
hebben aangehoord; maar toch het meest gefticht te zijn geworden
door de zulken , die, na behoorlijke \'oorbcreiding en wel overdachte ontwerpen, gewoon waren, uit de volhcld des hart~ te fpreken,
Hij voegde hierbij zijnen wcnsch, om onder het aanhooren van zulk
ccnen man, kon het zijn, te fterven; terwijl deze, met warmte en
;delsvcrrukking, de onfterfelijkheid predikte; beginnende van de
flaauwfte hoop des verftands I en opklimmende tot de zalige overtuiging van Rede en Christendom. Onder zulke gefprcl:kcn, en iu die
(temming der ziel, als of hij dcn hemel geopend zng, verlangde hij
denzelven binnen te treden.
CALLICO. OorCpronkelijk eene wiête, Oost Indifi:he katoenO:of,
welke in Engela/ld gebleekt, in JJlailc,'zcsler en Londe/J, g~lijk audere witte katoenen, gedrukt, mals zoodanig een artikel van handel
werd. Buitcn lands werden weldra alle En~elfcIJe gedmkte, of
f1cc!Jrs eenvoudig geverwde k~toencnl Ca/lico's genoemè, cn zelfs
in Ellgeland , bediende men zich niet meer v:ln witte Oost-Indifche
Callicû's, inzonderheid niet voor den buit-:!nlaudf'chcll Ilitvoer, maar
ÇALKOEN
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gebruikte ook ~ in derzelver plaats, inlandfc he witte katoenen. Daar
nu deze, met eenen bruinen grond en omtrek der figuren, waarin
roode bloemen de heerfchende waren, gedrukt werden, zoo kwamen
hiervan tweederlei foorten in den handel, namelijk: fit/! dhlts (dub.
bel gedrukte), en half chints (enkel gedrukte). Later bragten de
Engelfchm ook katoenen, met andere kleuren gedrukt, in omloop.
en zoo lang het zoogenoemde COlltillentaa!-jlelfe! de Engelfclle manufakturen van het vaste land verdrong, noemden de Duitfche en
Zwitferfche fabrijkeurs hunne katoenen Ca/lico' s, o[fclloon zij de
()orfpronkelijkein vaStheid van kleur en deugdelijkheid niet even.
aren.
CALLIlVfACHUS. Onder meer At!zcnienzers van dien mam, is
C!l.LLI;\IACHUS van Cyrene, die ten tijde van PTOLOMEL'S PIIlLADELl'HUS bloeide, de beroemdfie. Na dat hij te Alext1l1drie eerst open.
bare lesfen , over verfchillende wetenfchappen, had gehouden, kwam
hij vervolgens in aanzien bij het hof, en bragt zijnen overigen leeftijd
in de beoefening der letteren door. Als dichter, gelèhiedfchrijver en
geleerde was het getal zijner fchliften, in alle vakken, ongelooflijk
groot; doch van dezen letterfchat zijn alleen tot ons overgekomen
zijile Hymnen, of lofzangen, ter eere der goden, waarvan onze vaderlandfche dichter BILDERDIJK ons eene keurige vertaling geleverd
heeft; verfcheidene t.pigrammen en eenige Fragmenten.
CALLIOPE. Eene der zanggodinnen, dochter van }U.PITER en
1\1NE.MOSYNE. Zu was de godin van het heldcndicllC, en wordt
voorgefield , bekransd met b!oemen, houdende in de linkerhand eenen
lauwerkrans, en in de regt er de heldendichten van HOMERUS en VIl\..
!!z

GILJUS.
!.' ALLISTHENES
van O!il!thus. Was een wijsgeer, een leer-.
]ing van ARISTOTELES, en, volgens DIOGENES LAERTJUS een neef van
denzelven ARISTOTELES, het hof-leven moede, en naar wijsgeerige
rust verlangende, begaf zich naar AtlzeIJe, en liet CALLISTHENES bij
ALEXANDF.R dm Grootell. Op den raad des ooms, verzeide deze del1
overwinnaar naar het oosten; maar een ernftig en trotsch mensch
zijnde, werd hij van ALr.XANDER weinig geacht, vooral federt hij
zich tegen zijn voornemen. verzettede, om, als een god, vereerd t~
worden. ALEXANDER befchuldigde hem,' als deelgenoot eener za..
menzwering tegen zijnen perfoon '.. en liet hem, hoewel door eenige
voor onfchuldig verklaard, in de CXV olympiade, voor de leeuwel1
werpen. Volgens CICERO, zoude hij eene gerchiedenis gefchreven heb..
ben, in den trunt der redenaars; alsmede een werk over den Tro~
jaan[chen oorlog: terwijl THEoPlIr,ASTlJS, in een afzonderlijk boek,
hulde aan 's mans verdiensten bewezen J en zijnen dood betreurçl
heeft.
CALLOT. [JACQUES] Te Nancy geboren, en aldaar in 1635
overleden. heeft zich onder de Franfche kunstenaars verdienstelijk
gemaakt, inzonderheid in de teekeJl-, graveer. en etskunst. In den
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tijd van 20 jaren, leverde hij omtrent 1600 !lukken; waarvan
. men de aanwijzing kan vinden in het Cabill(t des Singularités d' Ar.
ditecture , Pcillture, Sculpture et Gravure, van LE COll1TE, en nog
beter in de cata/ogue de Lorangere, van GERSAINT. Een groot aan.
tal derzelve wordt door kenners voor lUeesterftukken gehouden;
doch inzonderheid heeft hij zich beroemd gemaakt door zijne teekening van kleine beelden, die hij ook in menigte in al zijne ftul~
ken gebragt heeft, en waarvan de meeste veldilagen, belegeringen~
danspartijen en plegtige optogtel1 vertoon en, Van dezen houdt men
zijne Mifères et malhcztl's de la Gun're, op achttien vellen, voor
het beste, el1 foortgelijke Hukken vervaardigde hij voor COSMUS II~
van FloretJa , LODEWljK XIII, van Frankrtjk, en HENDRIK, her..
tog van Lotharingen. Hij neigde zoo zeer cot het komieke, dat hij,
zelfs in godsdienstige Hukken, deze zijne zucht niet konde overwit>...
nen. Ingevolge hiervan, bragt hij niet alleen allerhande koddige en
{haakfehe figuren in zijne teekeningen, maar vervaardigde zelfs geheele, CQortgeIijke Hukken van eigen vinding, welke, indeclaad , den ru~
men omvang zijner kunst kenmerkten; en van hier, dat men zijne
Jaarmarkt en Bedelaars onder zijne beste Hukken, van dien aard I
rangfchikt. Wij mQeten nog aanmerken, dat hij de eerCte was,
die zich bij het etfen van [terk water en een vernis bediende. Ook
als mens eh bezat C.\LLOT vele verdiensten, en het zal niemand berouwen zijne leven:;beCehrijving, in 1766, te Parijs uitgegeven, gelezen
te hebben. Slechts ééne anekdote van hem moeten wij hier nog bijvoegen. Toen. namelijk, de Fronftlten in 163 I Naney veroverd
hadden, vorderde de koning, of liever de magtige RICHELIEU, van
hem, dat hij de inneming dier Had. even als hij dit van Rochelte
gedaan had, in het koper zoude graveren; doch CALLOT verklalU'de: "dat hij liever zijne vingers wilde afkappen, dan de verne.
" dering van zijnen vorst en vaderland, door zijü talent, te vereeu~
» wigen."
CALMAR. De hoofdf1:ad van Smalantl, in ZwerJen, aan dC!
Oostzee, tegell over Oe/anti, met eene kleine. manr goede haven.
Zij drijf!: eenen aanmerkelijken zeehandel in hom, aluin en teer; ook
vindt men er fabrijken van wolle fioffen. In 1800 werden er 150
huizen. het gymnafium, benevens de boekerij en een gedeelte der
openbare magazijnen, door eenen zwarén bqmd vernield. In deze
ibd werd, in 1397, de Jeroemde. naar haar genoemde, unie tusfchen de drie Noordfche rijken geilote1l.
CALONNE. (CHARLES ALEXANDRr: DE) Een der beroemdtle
ministers van linancien, in Frrmkrfik, die te Douay geboren werd;
in de jaren J783 tot Iï87 '5 rijks geldmiddelen befluurde, en, door
zijne Iigtzinnige verkwisting, de iJaderhand gevolgde omwenteling
hielp bewerken. Hij vereenigde met îommige kundigheden ongemee1l
vele hooffche ftrc~ken. en wist zich naar alles te voegen. Dan,
reeds voor zijne vel,"heffing tot nlinister, werd hij, gIs een gllllstc",
B4
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ling der koningin en der f:llnilie van POLlGNAC, door het voik ge.
haat 1 hetwelk nog meer tegen hem verbitterde, tven hij zijn werk
met de wederinvoering der hat~lijke pachterijc11 begon, die zijn voor·
gang er P'ORMESSON, had 3fgefchaft. CALONè\E vond in de koninklijke fchatkist een aailmerkelijk overfchot, hetwelk men a,lll het fpaarzaam benulJr van NECKER te danken had, en, daar het door nieu~
we belastingen, jaarlijks aanzienlUk ver:neerderd werd, rer vernietiging
der fl:a:~tsfchl1lden had moeten befteed worden. Dan, CALONNE, minder voor de toekomst, dan voor de behoeften van het oogenblik,
zorgende, opende nieuwe gcldlceningen, o.m daardo:lr aan aanzienlijke
fommen in klinkende fpecie te geraken, welke het ho.f ho.o.g Ilo.o.dig
had. Dit middel gelukte, en het grootfte deel der ho.velingen be,.
wonderde de wijsheid van den minister, die in eel1en tijd, waarin
~lIe financiele bronnen gefto.pt rchenen, raad had weten te fchalTen.
Ondertusfchen was niemand welligt zoo. zcer 0111 geld verlegen, dan
hij zelf, alzo.o. hij zij n eigen vermogen reeds vo.orlang do.orgebrag.t, en
t:ich no.g bo.vendien in fc1mlden gefroken had. Ho.e meer hij der.
halve zijn eigçn gebrek aan geld gevo.elde, (;0.0 veel gewilliger
po.ogde hij aan de vorderingen der. hovelingen te vo.ldoen, die zich
bijna allen met hem in hetzelfde geval bevonden. Het ontvangen
geld werd op de onverantwoo.rdelijkfre wijze verkwist, en terwijl
het ho.f in eenen ruimen overvlo.ed leefde, moest het vo.lk in de diep.
fee ellende zuchten: zelfs W:lS CALo.NNE Zo.o. mild, ,dar hij, in het
begin van J 786, aan eene 2Uner maitresfen een kistje met berga.
motko.ekjes fchenkende, ieder derzelve Îll eene banknoot van 1000
livres gewikkeld had. Op het einde van het geno.emde jaar, echter, bego.nnen alle hulpbro.llnen o.p te droogen: de regering had al
haar vertro.uwen verlo.ren, en CAI.ONNE wist zich niet meer te redden. In dezen hopelo.o.zcn toeftand bewo.og hij den ko.ning, Oll)
de N?tabe!en bijeen te roepen, die den 22!èen van Spro.kkelmaand
hunne zittingen b egnnncn, en alle o.ntwerpen van den minister, die
~ich flechts to.t nieuwe middelen, om aan geld te komen, bepaalden, verwieïpen. Thans werd zijn fchandclijk gedrag algemeen bekend, en hij ontvin~~, ni(~ttegenftaande eenige wezenlijk nuttige inrigtingen , dic hij in den 1a:1tftcII tijd vJn zijn ministerie gemaakt had,
op den 8ften van Grasmaand '787, zijn o.ml1ag. Om zich aan de
woede. vau bet v.olk te onnrekken. nam hij de vlugt naar Etlge!fJ11fl,
echter, niet zonder eenen aanzienlijkcn roo.rraa.d van geld met zich
geno.men te hebben. In LOlJden poogde hij zich op allerlei wijze
no.odzakelijk te lllaken; werd een vertro.uweling van PITT; was,
om zoo te fpreken, de eerfre minister der Frallfche \litgeweker..e
prillfen, en bezoldi;;dé! verfcheidene dagbl:.dfchrij ver:;. Ook hier leef..
de hij zeer verkwistend, cn legde cene bo.ckerij, een kabinet van
fchilderijcn, en dergelijke aan. Daar hij echter, na verloo.p van eenige jaren. of werkelijk ondervo.nd, dat hij te v.eel geld verfpiJd had.
of ten minfte de dringende vordcrin.;en der Franfche prinfen meende
te
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te moeten ontwijken, begon bij, in 1793, de rol vnn eenen wijs-25
geer te fpelen, en reisde in het volgende jaar naar /talie en Rusland,
terwijl zijn boedei in Londen verkocht werd. In 1802, keerde
bij, op bek0111en verlof, naar Parijs terug, waar hij, reeds den
~9ften V!ln Wijnmaand deszeIfden jaars, zijn leven eindigde.
CALPE. Eene der zuilen van HERKULES, en wel de Europefche,
het tegenwoordig Gibraltcr. De tegenoverliggende, op de Afrikafche kust, hea AbJ/a. (Zie voorts GIBRALTER),
CALPURNIUS. (TITUS JULIUS) Een tijdgenoot van NEMESIAN,
werd op heL eiland Sicilie geboren, en leefde in de derde eeuw in
d<:: uiter!l:e armoede, Wij bezitten van hem zeven Idyllen, die in
wam"de nabij aan die van VIRGll,IUS komen, en aan NEMESIAN zijn
toegewijd. De beste uitgave is die, welke in 1803, door BEeK, te
Ldpzig is uitgegeven.
CALUMET! Eene foort van pijp, bij de Indianen in Ameri1ra.
tot een teeken van vreçle en godsdienstige rook~ngen, gebruikt worden~
de. Zij wordt gemaak~ van rood, wit of zwart marmer, en de kop,
behalve dat die langer is, gelijkt naar die van onze thbakspijpen; is
Plet figuren van allerlei dieren. loofwerk enz. verÎ1erd, en geplaatst
op een lang riet, om in het rooken vast te houden. Zij rooken door
dezelve ter eere van de zon, inzonderheid als zij fc1lOQU weder
pf regen behoeven. Deze pijp ftrekt tot eell paspoort voor de
bondgenooten dier natie, die het gegeven heeft, In alle zendingen
draagt den gezant deze pijp, ter verzekering van vrede, en de Indi
anen meenen, dat hun een groot ongeluk zal overkomen, wanueer
~e goede trouw van de Calumet door hun gefchonden wordt.
CAL VARIE. Zoo noemt men in de Roomfche landen eene
zeker. foort van kapel 1 ter godsdienstoefening gefchikt, en nabij eelle ftad op eenen heuvel gebouwd, ter gedachtenis van den berg
Calvarie, of Golgotha, nabij Jeruzalem, waar onze ZaligPlaker gekruist werd. Deze berg, voorheen buiten gemelde llad gelegen, is
thans binnen hare muren beOoten. Op denzelven ligt de grootfte
en voornaamfte kerk van Paleftina, welke de heilige HELENA, de
moeder van keizer KONSTANTIJN, in de 4de eeuw liet bouwen.
CALVINUS. (JOHANNES) Werd, in het jaar 15°9, te Noyon,
in het voormalig Picardie. geboren, en ftierf te Geneve in 1564Deze man verdient, als de voornaam!l:e fl:ichter van het gereformeerd
kerkgenootfcbap, onze opnlerking. Ten tijde, dat LUTHER en zijne
unhangers, in TVittCIJberg voor de goede zaak !treden, en de her~
vorming in de kerk, met lijfsgevaar, ondernamen, verzette zich CALVINUS te Geneve, waar hij, na zijne verbanning uit Frankrijk. tot
leeraar in de godgeleerdheid was aangefteld, tegen de dwalingen der
T{atholijke kerk, en trachtte den Christelijken godsdienst in zijne oorfpronkelijke zuiverheid te herll:ellen. Onvermoeide werkzaamheid ter
bevordering van het goede, en ter uitroeijing van misbruiken; een goede fmaak, door het lezen van fchoolCche fchrijvers gevormd; naamv-
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,ezetheid omtrem zuiverheid van zeden, gepaard met een onafgebroke11
ftreven, om zijnén medemenCchen nuttig te zijn - deze eigenfchap.
pen waren het, die hem bijzonder kenmerkten. Ondertusfchel. kan
men hem, even als de mee$te hervormers van dien tijd, niet van
Ollverfiulldigell ijver, ja zelfs niet van onverdraagzaamheid, vrijplei..
tcn; en van hier, dat hij bij zijne eens aangenomen begrippen, on.
verzettelijk, bleef volharden. Hoe veel goeds had deze man niet
kunnen fiichten, wanneer hij ééne lijn met de hervormers in
Duitscn/and getrokken had. Dan, ongelukkig verhinderden hem ze..
)eere gevoelens, omtrent het fiuk van het avondmaal, de goddelijke voorbf'fcbikking, enz. om zich met de partij van LUTHER te ver·
eenigen. Hij bewandelde dUi moedig zijnen eigen weg, en verkreeg vele aanhangers, waartoe de toefland , en de onafhankelijkheid
van de republiek Geneve, niet weinig bijdroegen,
CAL YDON. Eene Had der .detoliers, en de zetel van OE NEUS ~
vader van MELEAGER. Zij is, voornamelijk, beroemd geworden
door de groote jagt op het Calydonisch Zwijn, hetwelk DIANA
had gezonden, om de omliggende landen te verwoesten, vermits OENEUS haar in de godsdienstplegtigheden was voorbijgegaan, (Zie
"erder MELEAGER.
CAL YPSO. Dochter van der. Oceaan en THETIS. Zij heerschte
op het eiland Ogygia, aan welks kust ULYSSES fchipbreuk leed. Ze~
ven jaren bleef deze held bij haar, en genoot er de grootfie guns·
ten, toë dat hij, door JUPITER vermaand, genoodzaakt werd. haar
vaarwel c·~ Z'_'f'9.''.'l1 ~ waarover zij zich nimmer heeft kunnen trQQsten.
Twee zonen, r\j .• usnHuu~ en N AVSINOUS ~ waren de '{ruchten dezer
gemeenzaamheid.
CAM..\. JEU. Beteekent in de fchildcrkunst, eigenlijk, de afbeel.
ding van een voorwerp onder ééne enkele kleur, waarbij alleen licht
'en fchaduw, en in deze de behoorlijke wijking, enz. worden in acht
genomen. Men geeft echter ook wel alln fchilderfmkken van twee
of drie kleuren, waarbij geene naauwkeurige nabootling van de kleu.
ren der Namur mogelijk "is , den naam van Camajeu.
CAMBACERES. (J. J. REGIS VIN) Deze llaarsman werd, i~
lIerfs~maand I Î 56, te Montpellier, uit eene familie van aanzienlijka
regtsgeleerden geboren, en Wt lid in het parlement van Tou/!JJlfe
lIenoemd. Na dat hij zich, bij den aanvang der omwenteling, met
de behandeling van verfcheidene fiaatszaken belast had. werd hij, in
1792, tot afgevaardigde in de conventie verkozen. Hij arbeidde veel
in verfchilIende afdeelingen; doch hield zich inzonderheid met het
regterlijk vak bezig. In Wintermaand des genoemden jaars, droeg
men hem den last op, om LODEwIJK XVI te vragen, van welke
regtsgeleerden hij zich wilde bedienen, en bewerkte. dat de gekozene eenen vrijen toegang tot den koning verwierven. In Louwmaand 1793, verklaarde hij dien vorst voor fchuldig; maar betwistte
nn de conventie het regt, om, hem te vonnis fen ; fiemde echter
VQO~
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voor eene gevangenis, en, in geval van vijandelijken inval, voor
den dood. In dezelfde maand w0rd hij tot fekretaris benoemd, en
later tot lid van het committ~ de fa/ut jmblic, waarin hij, den 26Uen
van Lençemaal1d dcs gemelden jaars, de verraderij van DUMOURIEZ
openlegde. In Oogst- en Wijnmaand daaraanvolgende, leverde hij
zijn ecrUe ontwerp tot een burgerlijk wetboek in, waarin de demokratifche denkbeelden van den toenmaligen tijd doorfiraalden. Na·
derband werd hij befchuldigd, de herfrelliug Vlm het koningfchap te
wenfchen; doch hij wederlegde dit gcvoelen bij ecne openlijke redevoering, welke de vergadering liet drukken, Ondertusfchen kon hij niet
verhinderen, dat hllt goed gevoelen, hetwelk men van hem als
r~put>likein koesterde, hierdoor verzwakt, en hij uit het directoire,
waartoe hij befiemd was, geweerd werd. Hij werd nu lid van den
raad van 500, waarin hij een nieuw plan van burgerlijk wetboek
overlegde; doch welken hij in Bloeimaand 1797 verliet, Een jaar
daarna was hij onder de kiezers van Pal'ij$, en, na de omwente.
ling van den 19den van Zomermaand 1799, werd hij rot minister
van regtspleging verheven, waarop hij, in Wintermaand, den poSt van
tweeden conful aanvaardde; blijvende, echter, de nieuwe inrigting
van het regtswezen zijne hoofdbezigheid. Toen NAPOLEON den
Jroon beklom, werd hij tot rijkskanfelier, en vervolgens tot grootofficier van eer benoemd; in 1805, met het ordeteeken van den
Pruisfifchen rooden en zwarten adelaar befehonken; in 1808, door
den Franfchen keizer, tot hertog van Parma verkozen, en, na diens
terugkomst van Elbo, op nieuw in den post van minister van regts.
pleging gelleld. Bij de groote verandering in 1816, echter, werd hij
op de lijst der gebalmenen gebragt , en moest hij Frankrijk ruimen.
Hij begaf zich naar de Neder/alJdm, en fiierf in den nacht tusfchen
den 24 en 25 van Slagtmaand 1818.
CAMBRAY. (Zie: KAMERIJK.)
CAMBRIDGE. De hoofdf1:ad van het Graaffchap van dien naam
In Engeland, met 11000 inwoners. Zij heeft eene beroemde univertiteit, waar de fiudenten, in vier afzonderlijke kinsfen , onder een
zeker opzigt, wonen, benevens eene aanzienlijke boekerij. - Het
graaffchap van denzelfden naam telt ruim 100,000 i!lwoners; heeftveel
akkerbouw en veeteelt, en 's konings zevende zoon, AnoLPH HENbRIK, in 1774 geboren, voert den titel van hertog van Camhridge.
CAMBRIDG E. Eene fiad in Masfachufets-haai, het bloeij~ndfie
onder de Noord.Amerikafche gewesten, alwaar insgelijks eene hooge
fchool gevonden wordt.
CAMBYSES. De zoon van CYRUS en C.~S~ANDANA, werd koning der
Perzen en JII/eden, na zijns vaders dood, in het jaar 530 voor onze tijdrekening. Naauwelijks had hij den troon beklommen, of hij deed eenen aanval op E;;ypte; verlloeg deszelfs koning PSAMMENITUS; ver.
overde de hoofd!hd J)1empliis, en onderwierp, binnen zes maanden,
het geheele land aan zijne heerfchappij. Thans wilde bij eene vloot
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tegen Cárthago zenden; Ethiopie vermeesteren, en den tempel van
JUPITER AIlIlVION bema;jLÏgen; doch de eerlte dezer ondernemingen
mislukte geheel en al, vermits de vloot, door Pheniciers beluand,
bem alle gehoorz~amheid weigerde; het leger, tegen de Ammonj~
ten afgezonden, in de zandwoestijn omkwam, en de benden, aan
wier hoofd CAMBYSES zelf tegen EthioPie optrok. dQor gebrek aan
levensmiddelen, tot dell terugtogt gedwongen werden. Woedend
over deze teleurCcelling, gaf hij zich Mil alle wreedheden over;,
cloorftak, bij zijne i:mede in M>mphis, waar men een feest ter eere
van APIS vierde, met CÎgen hand den heiligen ftier, en liet de pries~,
ters met roeden geeCelen ; wanende, dat men over zijne ongeluk~
ken vreugde vierde. Hij gaf zich aan het onmadgst gebruik van
den wijn over; liet zijnen broeder SMERDIS, waarover hem een
droom verontrust had, ombrengen, en eindigde, door eenen trap op
het ban, het leven zijner zuster eu gemalin, die dcn dood val1
~Mf:RDIS betreurden. Deze en andere gruweldaden hadden de gemoe-,
deren geheel van hem vervreemd. Een der lIftlgt, zich van 's volki
misnoegen bedienende, maakte zich, onder den naam van SMF,RDI~,
wiel1s dood men had geheim gehouden, val1 den troon meester,
,waarop CAMBYSES, naar SuJa willende rijden, om helll te ftraffen,
bij het beklimmen van zijn paard in zijn zwaard viel, dat tQeval..
lig uit de fchede was, ell eene doodelijke wond in de dij omving,
aan welke .hij. kort daarna, in het j:laT 522 voor onze jaartelling,
overleed, zonder. kinderen na te laten.
CAMBYSES, (Vader v:m Cyrus.) Was een aanzienlijk Perzz'cJ(11J, eQ
ontving van ASn'AGEi, den laatCten koning der Meders, deszelfs dochter ten huwelijk. Het is waarfçhijnlijk, dat hij den jongen CYRUS
die zucht voor zijn vaderhllld inboezemde, welke hem naderhand
het oppergebied van de Medm op de Perzen deeel overbrengen.
CAMEE. Eigenlijk een gefileden ll:een, welke twee lagen van
verfchilIende kleur heeft, waarvan de eene de opgewerkte figuur ge,worden, doch de andere de grond derzelve is. Daar men hier door~
gaans Onyxen çoe neenlt, zoo worden in eenen uitgearelçteren zin verheven gefneden OllyXe/1 • en, in eeuen nog ruimÇ!Jen, aUe verheven
gefiJeden , kostbare aeenen met den naam van Cameen beaempeld,
De beroemd!1:e OllyxCamee vindt men in Parijs;' hij is bekend onder
den naam v.an de vergoding van AUGUSTUS, en merkwaardig uit hoof.
de van deszelfs bijzondere lO:t:gevallen, waarover men het journal
van Londen en Parijs lOde jaargang, 8ll:e ll:uk, verder kan nazien.
CAMENEN. Zoo worden mede de z:lntigodinnen genoemd. Ei.
~enlijk was CA;\/ENA eene godheid der ou~l!1e bewoneren van Jitl/ie,
die men <;19k naderhand CAR~ENT i\ noemde, en het afbeeldCel der
hoogt1e, goddelijke wijsheid was. NUMA wijdde aan de C\MENEN
eel)e bron en een boschje, en juist daardoor werden zij Ulet d~ zang
godinnen verwisCeld.
CAMERA. CLARA. (He/dm kamer.) Een gezigtkundig werktuig
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niig door REINTH.\LER uitgevonden, hetwelk het gebrekkige van d~
chambre obsClJre verhelpt, en het voordeel bezit, dat het aftebeelden
voorwerp niet door de zon behoeft befchenen te worden. Alle voorwerpen verwonen zich daarin grooter en duidelijker, en mtn kan er
zich bU donker en helder weder, bij zonncfchijn en maanlicht, met
een gelijk voordeel van bedienen.
CAMERA OBSCURA. In het Fransch Chamhre obscure, i& eigen..
lijk eene kamer, welke haar licht alleen ontvangt door eene opening t
waarin een bolrond glas geplaatst is, hetwelk de licht!1ralen der daar bui,;.
ten zijnde voorwerpen breekt, die vervolgens op een 1 binnen de kamer
geplaatst, Ccherm of raam vallen, waarop men dan, om die reden, eene
verkleinde áfbeelding tiet. In dCllzelfden fmaak hceft men dmagbare
C/zambres obscttres, welke uit een vierkant kastje befiaan, waarin men
bp gelij ke wij ze, als in de zoo enn genoemde kamer, de licht!1ralen
der voorwerpen opvangt door een bolrond glaD, en welke Ilralen,
door eencn fpiegel, tegen een fiukje papier, of gefl~pen glas, wor.
den terug gekaatst, waarop men dan de voorwerpen, insgelijks ver·
ldeind, ziet afgebeeld. Deze werktuigen zijn niet alleen zeer aangenaam voor het gezige, maar men bedient fir zich ook van in da
teekenkunst.
CAMERARIUS. (JOACHIM) Èén der groot ne géleerden en let.
terkundigen van Duitsc/ilalld, die in d\! 16de eeuw, zoo door de uit·
gave en overzetting van vele Gri\!kfche en Lmijnfche fchrijvers,
en verfcheidene werken, die nog heden in achting zijn, als doör de
hervorming der hooge fcholen te Leipzig en Tt/hingen, en van het
gymnafium te Neurenberg, tot den voortgang van kunS'ten en wetenfch~ppen het meeste bijdroeg. Ook had hij veel deel in de ftaat·
kundige en godsdienstige zaken van dien tijd, en werd met gewigtige
onderhandelingen belast. Zijne kunde, gematigde en vel'!1andige grondbeginfels, zijn ttitmuntend karakter, en zijne overredende welfprekendheid
deden hem de achting van alle uiti1:ekende en geleerde mannen, en
inzonderheid van keizer KAREL V, en 1VI.\XIMILIAAN II verwerven.
Nog flechts 24 jaren oud zijnde, gaf hij zijn eerfie werk, de Latijnfche overzetting eener redevoering van DEMOSTHENES, in het vol ..
gende jaar zijne aatJ1nerkingm over de Tusczilanè/J van CICERO, en later
zijne grondbeginfelen der R!:etoricll, in het licht. In 1555 ging hij
als afgevaardigde naar den Rijksdag te Regensburg 1 en van daar met
MELANCHTON, die zijn bijzondere vriend was, naar Neurenberg, om
hier verfêheidene godsdienstige onderwerpen te verhandelen, waarop hij
lJem in het volge11de jaar naar den Rijksdag te Regensburg vergezelde.
In [557 vcrloor hij, onder andere hem dierbare vricnden, ook MEUNCHTON , wiens leven hij, te gelijk II1€t de gefchiedenis van de hervorming, te boek Helde. Later gaf hU ook 's mans brie\'en; welke
voor de geCchiedenis van dien tijd van het hoog!1e belang zijn, in
het Jicht. CAlIIERARIUS, 68 jaren oud zijnde, werd door lVIAXlMILAAl'f
1I naar .fFcencn ontboden, om met hem over verfchcideuc kerkelijke
za·
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zaken te raadplègen ; keerde van daar met rijke gefchenken terug,
en fiierf te Leipzig, in den jare 1574, in den ouderdom van 74 jaren~
Het aantal zijner fchriften, meest overzettingen uit het Grieksch en
Latijn, bedraagt omtrent ISO. Ook heeft men van hem Latijnfche
en GriekCche gedichten, benevens I I deelen met vertrouwde brieven.
Hij liet 9 kinderen na, waar onder 5 zonen, die meestal als geleer_
den hebben uitgemunt. Onder dezen verdient eene bijzondere opmer.
king zijn zoon JOACHIM, een der kundigfie geneesheeren en kruid.
kundigen van zijnen tijd. Hij bewerkte te Nertrenherg, zijne ge ..
boortefiad, de oprlgting een er geneeskundige fchool; legde eenen
tuin aan, waarin hij verfcheidelle zeldzame planten aankweekte; kocht
van C.1SPAR WOLF, in Zurich, de kostbare botanifche boekerij, en
de handfchriften van CONRAD GBSSNER, waaronder zich eene verzameling van 1500 in hout gefneden planten bevond, waarvan hij zich
ten deele voor zijn Epitome utilissima Petr; Ándreae Matthioli enz.
bediende; doch waarbij hij nog een klein getal afbeeldCels van zeldzame plantgewasfen , wier eerfie kennis men aan hem verfchuldigd is,
gevoegd heeft. Men kan deze gezamenlijke afbeeldingen als de volkomenfie befchouwen, welke in homfnee is geleverd geworden. CAMERARIUS voegde bij dit werk de Latijnfche overzetting van de rei
ze van CALCEOLL\RIUS naar den berg Ra/do, waarvan de Duitfche
overzetting van G. HENDSCH, onder den naam van Kruidboek, bekend
is. Onder zijne overige werken behooren de volgende: Hortus medicus Phi/ofophicus; Si/via HercY1Jica; (eene naamlijst der planten
van zijnen tuin, waarin vele uitmuntende waarnemingen, b. v. over
de Dadelpalmen, gevondcn worden), Eclecta Georgica Ji"e Opuscu.
la de re ruflica enz. Hij fiierf te Neurenberg in 1598.
CAMILLA. Deze heldin fpeelt, in de Ámeis van Pirgilius, eene
aanzienlijke rol. Als koningin der Va/surs voerde zij, ter hulpe van
TURNUS tegen AENEL\S , hare dappere troepen zelve aan, en werd
eindelijk, na de fchoonfie heldendaden verrigt te hebben, door zekeren
ARlJNS, verraderlijk van het leven beroofd.
CAMILLI. Waren onder de Romeinen een zeker getal jongens
en meisjes, die bij de olferhanden aan de goden behulpzaam waren.
CAMILLUS. [MARCUS FURIUS] Deze groote Romein, ev~n zoo
beroemd door zijne dapperheid, als door zijne grootmoedigheid en
overige deugden, werd vijfmaal door de Romeinen tot Dictator benoemd, en wel de laatlle keer, toen hij bijna 30 jaren oud was. Hij
verwierf bij zijn vaderland, niet alleen door het over winnen van deszelfs buitenlandfche vijnnden, maar ook door het fiilIen van burgerlijke onlusten, de hoogfle achting; en echter was dit zelfde vad erland
eens ondankbaar jegens hem, door hem te befchuldigcn, dat hij een
gedeelte van den buit, te Jreji gC:11a~,kt, aan hetzelve ontvreemd had.
Hij begaf zic:l hierop vrijwillig in baIlillgfchap, en werd tot eene geldboete veroordeeld; doch de Romeillen erkenden hunnen misflag , en
riepen hem, toen zich de Gallicrs van Rome me'fst.er hadden gemaakt,
als
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IIls Dictator terug. Hij llierf 365 jaren voor CHRISTUS geboorte aan
de pest.
CAMOENS. [LOUIS DE] Was de beroemdl1e dichter der Portu.
geezen, en werd in IS 17 te LisfabolJ geboren. Zijn vader was uit
een adelijk geflacht, zijne moeder uit het doorlu~htige huis van Sa
afkomstig. Hij fludecrde te Coimb:-a, en keerde ven·olgens naar zijne
gebooneflad terug. Eene hopelooze liefde jegens eene hofdame deed
hem foldaat worden, en op de vloot dienst nemen, welke de Portugcezen tegen Marokko zonden; doch voor Ceu/a, door een fnaphaanfchot, zijn regt er oor verloren hebbende, moest hij naar Lisfabon
terug keeren. "Hier moest hij, in plaats dat mcn zijne verdiensten als
krijgsheld en dichter zou erkend hebb(!n, integendeel, de uitwerkfels v~n
haat en w:mgunst ondervinden, waarvan het gevolg was, dat hij in J533
zijn vaderland vaarwel zcgde, en naar lIJdie vertrok. Hij bcreikte
Coa, eene der beroemdfie l'orcugcefche volkplantingen , waar hij, in
weerwil van den ondank, waarmede zjjne landgenoot en hem behandelden, in eeil gedicht hunne heldendal:en bezong, dic zij in dit aloude
oord der wereld verrigt hadden. Hij fchreef vervolgens eene Satyre ,
welke hem zijne verbanning naar lYlacao op den hrus haalde. Hier
bleef hij verfcheidene jaren, geduremIe welke bij zijne Lufiade fchreef,
\vaarvan de flouw onderneming van VASCO DA GAMA het onderwerp
llitmaakt, en waarin hij de verhalen der Portugeerche gefchiedenis,
<Ioor den luister der dichtkunst én van het Christendom, met de fabelen der Mythologie in een naauw verband heeft weten te brengen.
Het algemeen belangwekkende in dit gedicht is in de vaderlandlieven.
de aandoeningen gelegen, welke er allenvege in doorflr:l!en, en om
welke reden het bij de landgenootcn van den fchrijver altijd eene
meerdere waarde, dan bij buitenlanders, moet behouden. CAMOENS ,
eindelijk, uit zijne ballingfchap terug geroepen, kwam, na het doorfiaan van vele rampen en gevaren, weder in Lis[abon, waar hij de
achting van den koning SEBASTJAAN genoot; doch na diens dood in
zulk eene diepe armoede verviel, dat hiJ, die de held der Portugeefche letterkunde en de Geraad V3n zijn vaderland was, in 1579, in den
ouderdom van 62 jaren, in een hospitaal zijn leven moest eindigen.
Eerst 15 jaren daarna, rigtte men voor hem eene prachtige gedenkzuil op.
CAMPANIE. Dit bij uitllek belangrijk gewest van het oude
Ita/ie, aan de Tijrrhenifche zee, was merkwaardig, zoo door zijne
1\Iatuur.verfchijnfels, (een brandende J7e[Ul'ius. phleg1"oei[che velden,
het meer Avernus) , als door zijne buitengewone vruchtbaarheid aan
tarwe, wijn enz., en den uittnuntenden aanleg, dien de Romeinfche
grooten, welke dit landfchap, uit hoofde van des zelfs heerlijke ligging, bijna tot hun altoosdurend verblijf verkozen, alhier tot fiand
bragten. De meest beroemde baden, de verbazende dijken, die zich tot
in zee uitllre kt en , en met prachtige gebouwen pronkten; - met een
woord, alles vermeerderde ;de verwijfdheid der Romeinen, en droeg
de
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de kennelijkfie blijken van hunnen verkwistenden aard; terwijl nie.
mand, eenigzins in de gelchiedenis ervaren, de beroemde fieden
Cumae, Putto/i, Napels, !-l:!rculal1um, Pompeji, CapuG en andere, zal
hooren noemen, zonder zich hunnen alouden lüister en grootheid te
herinneren. De Appifclte en Latijnfclte wegen liepen tot in het hart
van Campanie, thans onder den naam van Terra di Lavoro bekend;
hcrwelk, volgens de jOl1g1l:e verdeeling, thans eene der 4 groote landfchappen van het koningrijk Napels uitmaakt, en nog heden eene der
fchooul1:e en vruchtbaal'lte fin~ken van Italie is.
CAMPE. (J OACHIM HEINRICH) Werd in Dunfen , een dorp in
het prinsdom Brunswijk - Wo!fenbutlel, In 1746, geboren, en verwierf door zijne wijsgeerige fc'hriften, doch inzonderheid door zijne
werken over de opvoeding, en als letterkundige, ieer veel roem.
Na dat hij zijne godgeleerde fiudien te Hatle volbragt had; werd hij
in 1773 veldprediker bij het regiment van den toenmaligen prins
van Pruisfen te Potsdam ; maat zijn warm gevoel voor menfchengeluk deed hem het vak van opvoeding verkiezen, waarin hij hopen konde, door eene betere vorming der jeugdige harten, de voorname bron van veel onheil te zullen verfioppen; Zijne aanfielIing, in
J777 , tot opvoedings-raad van den prins van Anhalt-Desfau, en,
na BASEDOW'S aftreding; tot be1l:uurder der P/tiltintrop)'nen in Desfau,
was zeer bevorderlijk voor dit zijn. oogmerk; doch Eij onttrok zich
weldra aan dien post, en rigtte te Hamburg eene afzonderlijke fchool
'Van opvoeding op, welke hij echter, uit hoofde zijner verzwakte
gezondheid en afÎ1emende geestvermogens, in 1783. aan den hoogleeraar TRAPP overliet. Sedert leefde hij, ambteloos, te Triftow, een
dorp) niet ver vàn Hamburg; werd in 1787, fchoolopziener van
den Hertog van BrrmswiJk, domheer van het fiift St. CyNak binnen
die fiad, alsmede be1l:l1urder eens boekhandels, onder den naam van
Brunswipfche School- boekhandel bekend, die, inzonderheid door de
uitgave zijner eigene werken, eene der aanzienlijk1l:e van Duitschlantl
geworden is, cn naderhand door hem aan zijnen fchoonzoon FRIE-DRICH VIEWEG werd overgedaan. In den jare 1805 werd hij deken
van het voornoemde flift, leefde naderhand in zijnen tuin bij BrunswiJk;
tn ftierf den 221l:en van Wijnmaand 1818 binnen die fiadó
Zijne fchriften zijn ongemeen talrijk. In zijne wijsgeerige, en die
over de opvoeding, vertoont C\MPE tich overal als een man van
~en menschlievend hart en een edel karakter, die zich meer toelegt»
om te onderrigten, dan 0111 te behagen, en zijnen natuurgenooren liever waarheden wil op het hm drukken, di~ tot deugd en gelukzalig_
heid leiden, dan voor hen enkel ccne lchitterencle rol fpelen. Ver..
betering van zeden en uitbreiding van !let verfiand; eene geheele verandering van het opvoedingswezcn, en de daaruit volgende betere
vorming der jeugd, waren het edd doel, waarnaar deze verlichte en
werkzame man 0l10pholldclijk 1l:reerde. Zijne verdiensten in het vak
van opvoedi!lg zijn algemeen erkend gf~wordcn, offchoon zijne voor..
ba-
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barige beoordeeling der oude klasfieke fchrijvers, en zijn partijtrekken
voor het P!1ilalltropisiI1us, door fommigen, wel eens werd afgekeurd.
Zijn il:ijl is zuiver en vloeijend, en, in den venrouwelijkeil en roerenden fchrijfrrant, is hij een voorbeeld voor anderen. Inzonderheid bezat hij de zeldzame bekwaamheid, om zich naar de vatbaarheid der
jeugd te fchikken, en om zelfs afgetrokken onderwerpen te verzinnelijken. Als wijsgeer muntte hij voornamelijk uit door eenen bevatte ..
lijken en gemeenzamen fchrijfrranr, en venlond meesterlijk de kunst,
om van drooge be[pietelende befchouwingen tot eene bevattelijke
zedekunde , van verllandigen ernst tot de vrolijke fpelen der jeugd
over te gaan. Ten aanzien der Duitfche taal heeÏt CAMPE zich
bij uitllek verdienstelijk gemaakt, door . de onderneming \ an een
Duitsch woordenboek, dat hij door THEoDoR BERND liet uitwerken,
en hetwelk, in 5 deelen in 4(), eenen driemaal grooteren fchat van
woorden, dan dat van ADELVNG, bevat.
Zijne uitgeg~ene fchnften zUn te talrijk, om ze hier alle te kun.
nen opnoemen. Onder de merkwaardig!1:e en meest bekende behooren zijne fchriften voor de jeugd, welke hij gezamenlijk, onder den
titel van: Siimmt/.iche Ki11der-und .lugmdfdriften, van 1807 - 18 I::! ,
te BrunswiJk in 30 deeltjes heefe uitgegeven, en waaronder Zijll RoBINSON, de Jongere, volgens zijne eigene getuigenis. in alle Europi~
fche talen, van Cadi x tot Petersburg , zelfs in de Rusfifche en nieuwe Griekfche, is overgezet geworden. Ook zijn THEOPHRON, el1
zijn Viiterlidtr Rath an meine Tochter werden meermalen vertaald,
en zijn ook, met den ROBINSON, en andere van 's mans werken, il1
onze Nederduitfche taal voorhanden.
CAMPECHE. Een gedeelte van den zeeboezem in Mexho, den
Spllnjaarden toebehoorende , aan welks kusten het beroemde Kampeche-hout groeit, hetwelk door de verwers gebruikt, en ook als een
geneesmiddel in den buikloop gebezigd wordt.
CAMPECHE o Eene welbebouwde ftad, benevens eene haven f
op het fchier-eiland J/lCatfln, iu Nieuw.Spanje , in Noord-Amerika.
CAMPER. (PETRUS) Werd, den 11 van Bloeimaand 1722, te
Leijden, geboren. Zijn vader, FLORENTIUS CAMPER, kwam in 1713
van Batavia, waar hij predikant geweest was, naar Leijden terug,
en verdeelde aldaar zijnen tijd in den omgang met geleerden, het
gezelfchap en de onderfteuning van kunstenaars, en de opvoeding
zijner kinderen. Zijne moeder, SARA GEERTRUIDA KETTING, Was uit
Hollandsch bloed, van Neder/andsch-ll1die, afkomstig.
De oude heer CAMPER, reeds vroeg in zijnen zoon eene buitengewo·
ne werkzaamheid, handigheid, weetlust en vlugheid van begrip bemerkende, liet, door den raad van BOERHAVE geholpen, niets verlore:1 gaan,
om hem eene opvoeding te geven, welke, ter omwikkeling zijner
uitftekende zielsvermogens, het meeste gefchikt was. De b\'foemde
LABORDES leerde hem de gronden der meetkuIlst; MUS,CHENBROEI:
en 's GRAVESANDE onderwezen hem in de verheven takken der n:tALGEMEEN WOORDENBo Ilo
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tuurkt1l1dt'; en onder GAUBIUS, VAN ROOIJEN , den oudCten ALBlNUS;
en den, in de verloskunde, zoo etvarenell TRIOEN, oefende hij zIch
in de ondu[cheidelle takken der gen\!cskunde, welke hij tot hoofd·
fmdie gdwzen had.
In 1146 werd hij, na het openlijk verdedigen eener verhandeling
[de vifu] O1'er liet zien, en eene tweede, [de oculi quibusda1J1 par·
tibusJ over uilige gedeelten van het Oog, op denzeifden dag tot dok·
tor in de wijsbegeerte en geneeskunde bevorderd. De wankelende gezondheid zijner ouders hield hem van zijn vcrhmgen, om op vreemden bodem zijne verkregene kunde meer en meer uit te breiden, terug; en niet dan voor na hun beider overlijden, begaf hij zich, in 1748,
naar Londen, OXfol't, en Call1bridge; en in den volgenden zomer naar
Parijs, Lyon en Geneve, in welke laatstgenoemde plaats hij het beroep tot hoogleeranr in de wijsbegeerte, genees. en heelkunde, aan
rle hooge fchool te FraneRer, ontving, wanrdoor hij genoodzaakt
werd, om zijne terugreis te befpoedigen. Door eene zware ziekte over·
vallen, aanvaardde hij deze waardigheid eerst in het voorjaar van 1750,
til hield toen eelle openlijke redevoering (de l11utJdo optimo) Ol'er
de beste lf7ereld. In 1155, werd hij tot hoogleeraar in de heel- en
ontleedkunde aan het athenaellm te AmJ'lerdam benoemd, en ver·
liet toen Franekers hooge fc!lOOI, welke in bloei door hem zeet
was toegenomen. Drie jaren later, werd hij buitendien tOt hoogleetaar in de geneeskunde bevorderd, en fprak, bij bet aanvaarden de2er waardigheden, eerst eene plegtige redevoering uit (de allatomes in
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.n1nihus fcientiis usu), over het tlut der OlJtleedkullde in alle weten~
{chappm, en daarna eene tweede (de cerlO ;11 11Iedicina) , over het
zekere der Geneeskumt.

Na verloop van weinige Jr.ren , verwisfelde hij het woelige voor
ten meer fiil. doch aangenamer, leven, en ging met zijne gade ,
de weduwe wijlen .T. VOSlIlA, burgemeester ,'an Harlingen, en doch·
ler van J. BOURBOOM, burgemeester der (.ad Leeuwarden, met welke hij, in 1156, gehuwd Was, in 1761, met behoud van den tjtel van Profesfor hotJoraritls, op e(!l1 buitengoed bij Franeker wonen. Hier gaf hij zich aan de beoefening zijner geliefkoosde we·
renfchappen over, en fchreef het tweede deel van zijne Demonftl'aliones AI1t1tomlc(I-Pathologicac, van welk keurig en uitvoerig werk f
in 1759, het eerfte deel het licht zag; voorts een vervolg op de
verbandeling over de Breuken iJl eet'Jtgebonl1e kinderen, mede in 1759
uitgegeven; eelle Ó1Jt/fedkul1dige befch1'lJ'ving van het Gehoor der geJcieuwde visfchen, waarin hij de ligging en gedaante der deelen, ter
()ntwaarwording van de niIIingen der lucht gefchikt, welke tot
dien tiJd, door geen omleeclknndig oog ontdekt waren, aantoonde;
eene verhandeling ovtr de Op,'oeding der kinderen, en eenlge !lukken
over den LIllidbouw.

In het jaar 1763, tot hoogleeraar in de genees., heel-, ontleed- en
kruidkunde te Groningen beroepen zijnde, deed hem de edele
ll\l~ht ,
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zucht, om zijne gaven tot nut van het nlgemeen aan te weI'!den, aan dit aanbod gehoor geven. Kort na zijn verblijf aldaar ~
werd hiJ, in plaats van den hoogleeraar VAN DOEVEREN , tot frad.
PhyJkus benoemd; hield in het volgcnd~ jaar eene plegtige redevoering (de admirabi/i a114/ogia intel' Stirpes et Anima/ia) over d,
'Verwonderlijke Overeenkomst tusfchen de Plantgewasfen en Dieren, en
eene op~nlijk~ voorlezing (de c!audicatione) over het lIlalIkgaan.
Eenigen tijd daarna als Rector 111agnijicus aftredende, fprak hij openlijk
(de Pll!cltro phyJico) Ol'er het Gedaante -fchoo1J. Dit auk, naderhand
Jneer eu meer uitgebreid zUnde, werd in 1782 het onderwerp eener
redevoerin&" iu de tecken,akademie te Amf/erdam, waarb~j hij betoogde, dat er in de Natuur geen ftellig fcllOon gevonden wordt, maar
dat hetzelve afhangt van eene onderlinge overeenfremming, gegrond
op het gezag van eenige weinigen.
Slechts ti"n jaren mogt de Groninger hooge fcllOOI zich op eenen
CAMPER beroemen, daar het verlangen zijner gade, en de begeerte,
om zelve meer v')or de opvoeding zijner zonen te waken, hem voor
het hoogleeraarfchap deed bedanken, waarna hij zich naar FraIJe!eer terug begaf. Nu had hij weder meer tijd tot het fchrijven en uitgeven van verfchilknde werken, nbmede om zijne, te voren reeds
gemaakte, waarnemingen aan geleerde Illaatrchappijen mede te deele».
Zoo zond hij, om flechts van eenige te gewagen, aan d~ koninklijke
akademie der wetenfchappen. te Lyon, eene verhandeling over het toc·
fletle1Z "an Breukbanden, alsmede zijne aanmerkingen over de moeijelijke verlosÎlngen. door geklemde hoofden veroorzaakt, en het gebruik van den Roonhuifiaanfchen hefboom, om dezelve te bevorderen; aan het Baraaf.ch gellootfchap te Rotterdam zijne, in 1771
gemaakte, ontdekking, welke HUNTER zich n?derhand roeëigende, om.
treilt den ingang der luche tot in de groote beenderen der armen en dijen, en zelfs tot in de halswervelen en het geheele geraamte der raafvogels , en van dezulke, die zich hoog in de lucht verheffen,
waaraan derzelver meerdere vlugheid, boven het tam of huis - gevogelte, welkers beenholten zich fluiten, moet toegeCchreven worden:
hierbij was eene andere verhandeling gevoegd, over het gezang der
'limmetjes Kikvorfchen, en eene derde, over het toef/ellen 'Van Breuk'"mden.
CAMPER was een der geleerdfre en diepdenkendfl:e genees- en ontleedkundigen der nfgeloopene eeuw. Onderwsfchen kent men hem
l1echts ten deeJe, indien men hem naar zUne verdiensten in de
ondencheidene takken der geneeskunde beoordeelt; want hij bezat
tevens zeer veel kennis van het fchoone, en een goed talent voor
franiie kunsten, hetwelk hij fl:eeds trachtte uit te breiden. Hij tee.
kende ongemeen vaardig met de pen, fchilderde in olieverw, boetfeerde, en verfl:ond de behandeling van den beitel. Uit neiging, en
uit hoofde van talent, zich met de beoefening der fraaije kunsten onledig houdende, moesten zijne naauwkcurige en fcherpe waarn~mingen,
C 2
als
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:Us ontleedkundige, op deze natuurlijk invloed hebben; terwijl inzon.
derheid de befchouwing der beeldende kunst, door de verecniging dezer
beide werkzaamheden, in zulk eenen man aanm~rkelijk moest winnen.
CAMPER had ge.durende zijn leven eane bijzondere gefchiktheid
voor de vreemde talen. Hij fprak met zeer veel vaardigheid het La
tijn, fransch, Engelsch en Hoogduitseh. De Italiaanfche taal waJ
l1em zoo eigen, dat hij alle boeken met vrucht konde lezen: buitendien had hij geene geringe vorderingen in de Griekfcl\e taal gemaakt.
Zijne kunde, Z{)O door zijne reizen naar Enge/alld, Frankrijk,
(door welke landen hij dezolve tot drie malen herhaald heeft) Zwitflr/and en Duitsch/and, als ook door zijne letterkundige werken,
(waarvan er tien door de beroemdfte akademien van Europa zijn
bekroond geworden) wijd en zijd vermaard, deden vele genootfchap.pen wedijveren, om CAMPER onder hunne leden te mogen tellen:
van daar, dat hij tot lid van de Haarlemfche maatfchappij, van de geleerde genootfchappen te Rotterdam en Ylisjillgen, der teeken·akatJemie en der maatfchappij van landbouw te Amflerda/lJ ~ van de ko1linklijke akad~mie der heelkunde, en van de koninklijke akademie der
wetenfchappen, te Parijs, (waarvan hij één der acht uitheemfche;
leden was) der koninklijke akademie te Londen, en die van EdinImrg, der koninklijke maatfchappij der wetenfchappen te Göttingen,
van de koninklijke akademie der wetenfchappen en infchriften te TouJou{e ~ en van het natuur - onderzoekend genootfchap te Berlijn t'
benoemd werd.
Niet alleen als geleerde-, maar ook als ftaatlrundige; was CAMFEl\
tot nut van het algemeen werkzaam. Behalve menigvuldige fiaatkun ..
dige betrekkingen ~ wU:lrin hij was gewikkeld geweest, nam hij, in
1787, zitting in den Faad van Staten, en gevolgelijk zijne woning in
's Grtlvenhage, alwaar hij, den 7den April 1789, aan eene hevige
pleuris overleed. Hij werd te Leijden, in de St. Pieterskerk begraven. - Men zie de levensfchets van PETRUS CAMPER, in 1791, door
zijnen, nu helaas ook aan de wetenfchappen t~ vroeg ontrukten,
zoon, den heer A. G. CAMPER uitgegeven, waarin eene voltooide
lijst der geleerde werken van P. CA:llPER gevonden wordt l' Oeuvres
ile P. CAMPER, (jui 0111 pour ohjet I' htstoire ,zaturelie, la phyfiDlogie etc. Pt/ris 1803, wa~rin de Eloge van CONDORCET, LoUl~
en VrcQ D'AzIR geplaatst is; alsmede de Levens vtln gedenkwtlardig6
mannen m vrouwen, te Amfl. in 1808 uitgegeven.
CAMPO FORMIDO. Gewoonlijk, doch te onregt Cdmpo For111io geheeten - is een klein kasteel bij, of liever, de voorftad van
Udine, in het voormalig Oostenrijksch Friaul, of in het tegenwoordig
departement Pas[eriano, in Ita/ie. Deze onbekende en weinig beduidende plaats werd door den vrede beroemd" die aldaar in den nacht,
tllsfchen deR 17 en 18 van Wijnmaand J797 , tusfchen de Oostenriik.
fcbe gemagtigden, en den toen nog: Franfchen veldheer BlJONAPARTI
ielloten werd.
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CAMPOMANES. (0. PEDRO RODRlGUES, graaf van) Deze beroemde Il:aatsd jenaar, en befiunrder der koninklijke akademie, in ) 738
door PHILIPS V opgerigt, werd in Asturie, in het begin der lilde
eenw, geboren. Hij bewee-s zijn vaderland gewigtige dienll:en, zoo
door zijne uitftekende talenten en geleerdheid, als .toor zijn diep doorzigt in het burgerlijk belhlUr; terwijl z~j[Je fchriften door geheel Euro.
pa zijnen roem verbreidden, en hem onder de uitmumendlle fchrijvers
zijner nati e rangfchikten. De akademie der fraaije wetenfchappen te
Parijs benoemde hem tot haren correspondent, en het wijsgeerig ge.oootfchap te Plziladelphia tot deszelfs medelid. Hij had den roem
van den bekwaamll:en en onbaatzuchtigll:ell regtsgeleerde van Spanje
verworven, toen KAREL 111 hem in 1765 tot fiska21 van den koninklijken raad van Castilie benoemde, op wiens bevel hij, onder
anderen. zijn Discorfo [obre el [oJnento de la ft/dustria populor , en
fobre la Education popula/' de les Arti[anos y fit [wzeuto, in het
licht gaf, waarin alles, wat burgerlijk beauur, belastingen, landbouw,
mll11ufakturen en handel betreft, vervat is en ontwikkeld wor~lt. Hij
onderfieunde den graaf D' ARANDA in zijne moeijelijke onderneming,
om de Jezuiten uit Spanje te verdrijven; bewerkte de vrij!telIing vau
den graanhandel, €n poogde de hedelarij te weren, waartoe hij in
een werk over de landloopers (Zigeuners) de Doodige middelen aan de
hand gaf. Onder de regering van KAREL IV, in 1788. werd CAl')lPOMANES voorzitter van den raad van Castilie ; vervolgens !taatsdienaar
en bekleedde het voorzitterfchap bij de Cortes des rijks. Thans fcheen
zijn aanzien op onwrikbare grolldflagen te rusten; doch toen de graat
FLORIDA BLANC/1 zich in de gunst des konings had weten te dringen,
werd CAMPOMhINES uit den raad verwijderd. en verloor hij al zijne
ambten. Hij verdroeg zijn lot met moed en gelatenheid, en tlierf in
het begin der tegenwoordige eeuw. Onder zijne talrijke fchriften.
meestal Van eenen gefchied- en aardrijkskundigen inhoud, bevinden zich
zelfs twee hoofd1l:ukken van EaN AL AVAM over den landbouw,
gezamentlijk met CASIRI uit het Arabisch overgezet.
CAMPUS MARTIUS. Bij de Romeinen het veld van MARS; een
veld, aan de zijde van den Tióer gelegen, waarop zich de jongelingen in allerlei krijgsverrigtingen oefenden. Het voerde zijnen naam
naar eenen daarop !taanden tempel, die aan MàRS was toegewijd. De
Confuls BauTus en COLLATINUS maakten er eene plaats Val] tot het
houden van volksvergaderingçn, welke naderhand met een aant;ll fraaije ftandbeelden verfierd werd.
CAMPUS MAIL. Eene jaarlijkfche bijeenkomst der oude Britten
op den eerften vlln Bloeimaand, om over de verdediging van bet rijk
te raadplegen.
CAMUS. (ALMAND GASTOU) Werd çlen 2 van Grasmaand 174-0 te
Pflrijs geboren. Eerst pleitbezorger bij het parlement en koninklijk
cenfor, werd hij in 1789 tot lid van de conftituerende Nationale
vergadering, voor deu Durgerft~nd, verkozen, waarin hij ?:ich, inzon..
C ~
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derheid den IS van Lentemaand J790, door zijn berigt over het
Roode boek, en de daar door gevolgde openbaarmaking van hetzelve, beroemd maakte, weshalve men hem ook in '79z tot afgevaardigde der Nationale conventie, tot opziener der Nationale archiven, en tot lid van het Nationaal inrtituut , voor het vak der oudhe
den, verkoos. Toen DUMOURIEZ, in het volgende jaar, bij de Natio.
nale conventie werd verdacht gehouden, zond del:e CA~1US, benevens
llANcAL, QUINETTE, LAMARQUE en BWl\NONVILLE, naar het leger.
bm hem te vatten; doch DUlI10URIEZ liet deze nfgevaardi;;den zelve
opIigten, en leverde hen aan de Oostenrijkers over, die hen, nevens DRouET, SEMONVILLE, en MARET, gevangen hielden, tot dat zij
eindelijk, den 26ften van Wintermaand li9.)' tegen de koninklijke
Franfche Prinfes MARIA THERESIA werden uitgewisfeld. CAMUS
werd na zijne terugkomst te Parijs lid van het Wetgevend ligchaam.
gelijk ook op nieuws van het NatiollaaJ inftituut, en eindelijk Archiyarius des eerften. - Hij (derf den .2 van Grasmaand 1804, en is me.
de als fchrijver, door onderfcheidene fchriftell van verfchilIenden aard,
bekend.
CANADA. (Ook Britseh-Canada of QJlebeck genoemd) Is een
groot landfchap in Noord-Amerika, allereerst, zoo men meent, door
de Spanjaarden ontdekt. Na ben hebben de El1gelfcheJl en Fran[ehen zich in hetzelve genesteld; doch bleven de laatllen, tot in
1762, fints meer dan twee eeuwen er bezitters van. Canada is vol
groote mercn, bosfchen en bergketens, en de rijkdom des lands beftaat meestal in pelterijen, inzonderlleid in bevervellen en visfchen.
Q]lebeck, Montrml en Trois-riv;eres zijn de fieden, in hetzelve lig.
~ende; be/hande alle overige etablisfementen uit fierkten of kerfpe.
Jen. In J 755, gedurende den oorlog lusfchen Frankrijk en Engeland, werd Callada door de Engelfchm veroverd, aan welke dit
land[chap, bij dcn vrede, in Iï6z te Ye1failles genoten, door de
!"I"an!chm werd afgeflaan. Deze aanwinst werd echter voor Engeland, [en aanzien zijner vorige Noord·Amerikaanfche volkplantingen •
zeer nadee!ig, welke de vrees voor Frallkrijk, zoo lang hetzelve in
het bezit van Ctmadà was, nog altijd aan EI/ge/and verbond. Het
Jandfchap werd, in 1791 , door de El1gelfchen in Opper. en Bentden'Cm/rula, verdeeld. Het getal der bewoners van het eerfle, wordt
rloor den Engeifchen reiziger LAMBERT gefchat op 60,000, en dat
van 11et laatfie, op ten minfte zoo,ooo. De zetelplaats der regering
is te TOrÁ:, waar eene goede h:wen gevonden wordt. De ingezetenen beflaan deels uit Irokezen, Huronel1, Crulrs en!. en deels uit
Frrm!c.!zen, Engelfchen en Negers. De uitvoer bedroeg in 1810 de
waarde van J ,062,827, en de invoer 972,872 ponden l1erling.
CANADA. De llaam van rene der grootlle rivieren in AmeriKa,
welke zich in den zeeboezem St. Lallrentii ontlast, en hier z.;- tot
30 mijlenbreed, en 200 vademen diep is. Dcrzclvcr lengte bellraagt
()mtrent 600 zeemijlen.
de
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CANARIE-SEC. Is een wiere, zoete, aangename en tlerke wijn,
die van de Canrmfche eilanden n:l:ir Europa verzonden wordt. Men
beeft er 3 îoorten van; ll1aJvRfier, CtJ1Jarie-Src en Palm-Se.. De Cfl~
nllrie-Sec van Teneriffe is de beste.
CANARISCHE EILANDEN. In de Atlanti!.he-zec, in Afrika,
twintig in getal, en te îamen omtrent 420,000 zielen bevattende.
Zij droegen bij de ouden den naam van de Gduldfige, en werden
eerst in de I3de eeuw op nieuw ontdekt. De voornaamlle dezer
eilanden zijn Canaria. Tene1"ijfa, Pa/ma en &1"1"0. Zij llaan alle
onder Spaanîche heerîchappij. Derzelver voornaamlle voortbrengîels
befiaan in wijo, or[eille, was en honig, en zij zijn bet vade):land der
kanarievogels.
CANDAULES. De laatfie koning der Lytliers, uit het geflacht
der Hert/eliden, die de onvoorzigtigbcid had, OIn de fchoonheid zijner echtgenoote aan zijnen eerfien llaacsdienaar, GVGES ~ ten toon'
te !tellen. De koningin, dezen hoon niet kunnel1de verdragen, gaf
GVGI!.S de keus ttlsfchen dood of kroon, en deze het laatfie kiezende.
werd CANDAULES het flagtoffer zijner dW2:1shcid.
CANDIA. Een groot eiland in de .lI1iddel!rwdfche zee, onder
E/lropisI:h Turkije behoorende. Het is het beroemde Kreta der ouden. (Zie aldaat").
CANDIDE. Een verdichtfel of rom:ln van VOl.TAlR.E, waarin de
LeibnitGaanîche leer vlln de beste wereld, op eenen gcestigen en
fpottenden trant, beftreden wordt; doch dat door wijlen Dr. HULs..
HOFF, in leven leeraar bij de doopsgezinden, en beroemd door zijlle fchriften. kort na de uitgave van dit Fransch fiukje, op eene ern·
fiige en wijsgeerige wijze, in een gedrukt Hollandsch werkje wederlegd werd. CANDIDE , de held dezes romans, is een jong, onervaren, maar zeer goedhartig man, die eenen wUsneus, PANGLOS genoemd, tot zijnen onderwijzer heeft. VOLTAIRE doet dezen IaatHen
21 de flllgen van het noodlot ondervinden, en hem, onder de· gevoeligfie derzelve , fteeds uitroepen: "alles is goed!" ROUSSEAU zegt
zelf in zijne bekentenis, dat VOLTAIRE hem, onder het beeld van
PANGLOS, in een belagchelijk licht heeft willen vertoon en , en he.
fchouwt de Clmdide als het antwoord op zijnen brief, dien hij
aan VOLTAIRE, op diens lastedijken brief, op de olllkeering van Lis{abon, gefchreven heeft.
CANO. (Ar.oNso of ALlms) Een der grootfie kunstenaars, dia
Spanje opleverde. Hij was te gelijk fchilder, beeldhouwer en bouw~
kundige; oefende zich ce Sevit!n, onder den ook als fchrijver
bekenden fchilder PACHECO. en vervaardigde, nadat hij zich in d~
fchool van JVAN DEL CASTILLO, of HERRERA, verder in de kunstde
volmaakt had, drie fiandbeeIden van na~uurlijke grootte. eene MARIA
met het kind JEZUS, en den heiligen PETRUS en PAULUS vertoonende,
waardoor hij veel roem verwierf, en die in de kerk van Lehryn geplaatst
werden, Hij was nog flcchts ~4 jaren oud, toen llij io de rij
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de
eler groote kunstenaars optrad, en zich naar Madrid begaf, waar
de koning hem, in 1638, tot zijnen hvffchiider benoemde, en hem
onder de kunstenaars, die den prins Don BALTHAZAR CARLOS van
Oostenrijk ondèrwezen, de eerite plaats opdroeg. Zijn verkregen
roem verfchafte hem veel werks, en hij vervaardigde. als· bouwkundige, de plans tot verfcheidene paleizen, f,ads poorten, eenen tri·
OInfboog enz.; terwijl hij als fchilder verfcheidene beroemde ftukken
vervaardigde.
Ongelukkig werd hij thans in een geval gewikkeld, hetwelk hem
veel leeds berokkende. Bij zijne te huiskomst , op zekeren tijd,
zijne vrouw vermoord vindende, viel het eerfte vermoeden op ee.
nen Italiaanfehen bediende, die gevlugt was; doch naderhand ontdekren de regters , dat CANO op dezen Italiaan jaloersch geweest
was, en het met eeue al:dere vrouw had gehouden, weshalve zij
den minnaar vrijfpraken, en den gade veroordeelden. CANO, nu ge.
noodzaakt. om 1I1adrid te verlaten, nam de wijk naar Yalencia, waar
hij door zijne kunst ontdekt werd, en eene Cchuilplaats in een Karthuizer klooster vond. Hij verliet, echter, eerlang die zijn geheilD
verblijf, en had de onvoorzigtigheid, van naar Parijs te rug te keeren, waar hij zich liet vatten, en op de pijnbank geb ragt werd.,
zonder het geringfre te bekennen. De koning, hiervan berigt ontvangende, nam hem weder in zijne gunst aan, en benoemde hem.
daar hij zich in den fchoot der kerk begeven had, tot refident van
Grenada, waar hij een vroom en voor[}eeldig leven leidde, en in
het jaar 1676 [tierf.
CANOPUS. Eene oude ftad in Egypte, welkers be\yoners door
pracht en weelde zijn berucht geworden.
CaNOT of CANO. Een vaartuig onder de wilden, uit bast van
berkenboomen, zoo als bij de Eskimaux, of ook wel, gelijk bij de
Indianen, uit een en uitgeholden boomftam, of eenen korf, met dieren.
huiden overtrokken, zamengefteld. Wanneer men heezelve fomtijds •
uit hoofde van watervallen, moet omladen, dan dragen zij de waren, zoowel als het vaartuig zelve, (tot welk laatfte 2 man genoeg.
zaam is) zoo ver aan de andere zijde, tot dat zij weder feil, bevaar.
baar water aantreffen.
CANOV A. (ANTONIO) Een der beroemd ne beeldhouwers van on.
zet! tijd, in 1757 te Po~ragno, in het Trivifaal1fche geboren. Reeds in
zijn I2de'.jaar vertoonde zich zijn fcheppend genie, bij gelegenheid van
een luisterrijk gastmaal van den heer F AJ.IER, toen hij, om den kok,
die eenige figuren voor het llageregt vergeten had, llit zijne verlegenheid te redden, van een groot nuk boter eenen leeuw m:lakte, die
veel bewondering baarde, en naderhand de oplettendheid der heeren
van F ALlER op den jongeling deed vestigen. Zij zorgden voor zijne
opvoeding, en bragten hem mar renetie, op de .hooge fehool, waar
hij meer dan eens den prijs behaalde, en reeds in zijn 16de jaar aan
zijne begunstigers een fiandbeeld van E URIDIC& konde ter hand fiellen.
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In 1780 ging hij met den gezantZuLIANI naar Rome, wauhij, diereeds
door verCcheidene kunstUukken , inumderheld door DAEDALLS en I.
CARUS, alsmede door HERKULES, die de flangen verwurgt, bekend was,
zijnen reeds verworven roem door den ApOLLO, THESEVS en andere
fiukken bevestigde, en in 1787 verkozen werd, om de graftombe
van Paus CLEl\IENS XIV (GANGANELLJ), welke voor een der grooefie meesterftukken gehouden wordt, te vervaardigen. Ook rigtte hij
in het paleis van den Venetiaanfchen gezant, in 1792, ten behoeve
der jeugd eene fchool voor de beeldhoU\\"kullst op I en ging op deze
wijze voort, om zijnen roem meer en meer op vaster grondllagen te
vestigen; verliet vervolgens bij het uitbarf1:en van den oorlog voor
eenigen tijd Rome; keerde echter na den vrede derwaarts terug; vol.
tooide zijn beroemde f1:andbeeld PERSEUS met het hoofd van MEDUSA;
werd in 1802 door llVONAPARTE naar Parijs geroepen, om het model
tot een kolosfaaJ f1:andbeeld te ontwerpen, en in hetzelfde jaar bij
een diploma van paus PlUS VII tot eerfien opziener van alle RI)..
meinfche kunstUukken , en alle kunstmatige ondel1lemin'gen in den
Kerkelijken f1:aat benoemd, en tot ridder verheven. Omtrent dezen tijd begon hij aan de grafzuil van de Aartshertogin MARIA
TH ERE SlA te Weenen, welke hij in 1806 zelf aldaar oprigtte. (Zie:
Weenen) Voor het overige is omtrent dezen grooten kunstenaar veel
tegell11:rijdigs en veel onwaarheid ge;tegd geworden. De beroemde,
onlangs gef1:orvell, FERNOW vond veel aan hem te berispen, en is
hierin door vele beoordelaars gevolgd. GÖTHE heeft in ~ijn gefchrift,
WINCKELMAN en zijne eeuw 's mans waarde mogelijk het best, ell
A. W. SCHLEGEL. in eenen brief aan GÖTHE. op de meest juiste wijze gefchat.
CANTABRIERS. Was de naam der inwoners van een gedeelte
(les Spaanfchen rijks, hetwelk BiJmye. Asturie en Navarre bevat.
Zij waren door hunne dapperheid en hunnen woesten en wreed en
aard, alom berucht, en verdedigden derzelver vrijheid, langer dan eeDig ander volk van Spanje, tegen de Romeinen, zoo dat keizer AuGUSTUS zelf derwaarts trok, om hen te onder te brengen. Zij w~r
den genoodzaakt naar het gebergte te vlugten ; doch verzamelden
zich naderhand weder, in grooten getale, in eene der f1:erkfie fieden
van hun vaderland, waar zij door de Romeinen zoo zeer in het nanuw
gebragt werden, dat de meesten, den dood boven de Ilavernij ver·
kiezende, zich zelven ombragten. In vervolg van tijd vertoonden
zij geen' minqer moed en dapperheid tegen de invallen der Cothen
en SarIicenen , die hen nimmer geheel hebben kunnen te onder
brengen.
CANT ARO. Een gewigt, in Italie , inzonderheid te Livorno, in
gebruik. Men heeft driederlei Cantor;, namelijk van 100, 150 en
:200 pond. De eerfie gebruikt men, om aluin en kaas, en de beide
hlatrle om wol en t1o~visch te wegen.
CANTATE. Een voor de muzijk befiemd gezang, hetwelk, bij
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gelegenheid van een belangrijk onderwerp, uit de Natuur, het men.
fchelijke leven, de zede-, fiaatkunde of godsdienst gekozen, zekere
aandoeningen en hartstogten uitdrukt. Zij befiaat uit verfcheidene afwisfelende pash1ges, doch inzonderheid uit eenige recitativen, oria' I
(die cr noodzakelijk toe behooren) koren enz en wordt inzonderheid bij de openbare godsdienstoefening gebruikt, wanneer zij oratorium genoemd wordt (zie dat ortikel), gelijk mi:de bij andere pleg·
tige gelegenheden.
CANTEMIR. (DEMETRHJS) Prins van M1!davie, was een der
geJeerdl1e mannen, welke Turkiie immer opleverde. De Porte bI:!.
noemde hem in 17 J 0 rot Hospodar; doch hij verloor dien post, uit
hoofde eener geheime verflandhouding met d~n Rusûfchen Czaar PE'
TER den Grooten, door wien hij naderhand tot Rusûsch rijkvorst
en geheimraad verheven werd. Hij bragt aanmerkelijk veel toe tot
de opri.'fting van de Akademie der wetenfchappen te Petersburg , en
fiierf in 1725 op zUn landgoed in de U/rroÎne. Zijn merkwaardigfie
werk, dat hij in het Latijn fchreef, en door N. TINDAL , uit het
handtèhrift in het Engelsch overgezet, in 1734, in 2 folianten, te
Londen werd uitgegeven, is zijlle Gefdicdet1is van dm aanwas en
d~ afneming van hel Ottomannifche rijk 1 cn loopt van 1300
tot 1723.
CANTHARIS. Zie St. lANS-VLIEG.
CANTON of QUANCHOU, zoo als de Chillezen deze plaats
noemen, is de hoofdfl:ad der provincie Qj/angtung, of QuontOlJg, en
de eenige zee- en handelplaats , welke voor de Europeërs in China
tJpen fiaat, offchoon ook hiel' de belastingen zwaar, en de bepalingen,
ten aanzien van den handel, moeijelijk zijn. Sedert 1760, toen de
Chinezen eenige EngeIrche fchepen op lluikhnndcJ betrapten, mogen
de Europefche, van welke natie ook, niet meer bij de Had zelve ontladen, maar moeten ecnige mijlèn van dezelve, aan een klein eiland
Wampu. blijven liggen. leder fchip wordt door daartoe aangefielde
Mandarijnen gemeten, en betaalt naar zijne grootte. Elk gewoon
China-vnarder moet alleen aan have-geld, behalve nog aan in- en
nitgaande regten , 6000 Piasters betalen. Canton is eene van de
ge,~igtigfie handelfieden der wereld. De thee maakt eelle der
vootn:lam!l:e artikelen van uitvoer uit: voorts vernisfen , nankings,
porcelein , zijden.fioff~n. Oost-Indi[che inkt enz. Eertijds moesten
de Europ/!ërs deze artikel~n in baar geld betalen; [edert de En[rlfdm bijna alleen dezen handel in handen hebben, vo~ren deze
van hunne Oost-Indifche waren en m~!111fakrurell bijna zoo veel in,
als de w~:trde van è~r l'itvoer bedraagt. De l1:ad ligt aan de rivier Tot1 en bevat ruim 75,oC)() ü;wollers: de 1l:r~ten zijn lang, met
bre~de fieenen belegd, en zinrlcl~k, en de huizen zijn van gebakken neen, en van /lechts éénc vc:-~Jieping. De voorftad, waar
%ich de faktorij en der E",ropeJrs bevinden, wordt v:m vcrfcheideno
kleine kanalen doorrnedeu; en de huizen Haan er dicht bij elbn-
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der; zelfs heeft men huizen, ver in het water, op paalwerk ge·
Men rekende voorheen den geheelen invoer der Engel.
bouwd. {chen in eanton op 2 miliioenen, en den uitvoer op even zoo veel;
doch thans, daar zij den handel alleen hebben, is deze opgave mo.
gtlijk te gering.
CANUSIU~r.
Eene fiae!, van Apu/ie, waarheen de Romeinen,
na de nederlaag bij Cmmae, de vlugt namen, Hare ftichtiu<; worde
lan DIOMEDES to egefchrev en. Men vervaardigde er eene [oore
van geel linnen, waarmede de galante heer en te Rome veel op
hadden.
CANZONETTA. Is in de Italia:mfche dichtkunst een zangfiuk,
uit korte verzen bertaande, zco als bij de dichters der Isde eeuw veel
in gebrnik waren. Het zijn meest liederen, welke teedere aan.
doeningen uitdrukken; en van hier, dat men in de muzijk er gewoonlijk door verrtaat kleine Italiaallfche liederen, of ook wel korte zangwijzen, zonder tekst, die met variatie worden afgewisfeld.
CAP AN. Eene Oost-Indifche munt van omtrent 3 f.l1ivers.
CAPECK. Eene munt in Moskovie van omtrent een oortje.
CAPELLEN. (JOHAN DERK VAN DER) Heer van dm Poll, Apppltern enz., werd in den jare 1741 te Tiel in Gelderland geboren.
Reeds iij zijne kindschheid ontdekte men in hem den aanleg tot groote
ondernemingen, benevens eene blakende zucht voor regtvaardigheid ,
gepaard met moed, om deze te handhaven. Hoe blijkba~I ook zijn
regt ware, werd hij echter niet, dan na veel tegenkantens van de zijde
der ridderfchap, in 1772 tot lid der ftaten van Ol'erijsfel aangenomen,
en het was in dezen zijnen post, waarin hij, in vele merkwaardige
gevallen, toonde, dat hij zich niet door den algemeenell ftroom liet
voortftuwen. Getuige hiervan zijne advifen., ter ftaatsvergadering van
genoemde gewest uitgebragt , over de vermeerdering der land. en zee4
magt; over den eisch van Ef/geland tot het leenen der Schotfche Bri·
gade; zijne voordragt omtrent het herftel der grondwettige regeringsge11:eldheid, en bovenal zijn mannelijk, vrijheid - ademend vertoog
tot affchaffing der drostendiensten, hetwelk hij in Grasmaand 1771l
ter fiaatsvergadering van Ol'erijsfll inleverde. en waarin hij de zaak
zijner verongelijkte landgenooten bepleitte. Dit fiuk, dat afzonder4
lijk gedrukt is, berokkende VAN DER CAPELLEN v.eel leeds, en had
eindelijk het gevolg, dat men goedvond, he,n uit de vergadering te
weren, en tevens, om tegen hem voor de hooge regtbank der pr~
vincie te pleiten. Thans nam hee volk deel aan het gefchil • elt
eindelijk werden, door het bijtreden van twee drosten, VOS VAN
STEENWIJK en PALLAND tot Zuithcm, de drostendiensten afgefchnfc. CAPELLEN werd herfield ; al zijne vrienden deelden in zijne
zege, en hij ontving de dankbare hulde der verloste l~ndlieden, be·
nevens een gefchenk van een befchreven pergament. waaraan een
gouden penning, met cenen gelijken ketting, in plaats van een zegel
was gehangen, met dit opfchrift:
n De

CAP E L L O. (BIANCA)
" D~ nijvre L6ndman juicht, Zijtl' vrijheid is herJlelti,
"CAPELLEN zegeprtilJlt op baatzu&flt en geweld."
De maar van 's m~us herfiel!ing klonk door gansch Nederland,
en te Amflerdam werd, bij eenen prachtigen maaltijd, ter gedachtenis hiervan aangeregt, aan onzen ridder, die aldaar met zijnen
vriend PALLAND tegenwoordig was, een gouden, en, aan elk der
gasten, een zil\1eren eerepenning ter hand geCl:eld. Na het verne.
derende van den vrede met Engeland aangetoond, en het fluiten
van het verbond met Frankrijk bevorderd te hebben, maakte de
dood, op den 6dcn van Zomermaand 1784, een einde aan het
leven dezes grooten ftaatsmans, welks verlies door velen hartelijk
betreurd werd.
CAPELLO. (BIANCA) Was de dochter van een Venetiaansch
~delnJj\l1, BARTHOLOMEUS CAPELLO.
Zij leefde omtrent het midden
van de I6de eeuw, en is beroemd wegens hare fchoonheid, en de
liefde, welke FRANS II, uit het huis van MEDICIS, en groothertog
van Toskane, voor haar opvattede. Twintig jaren oud zijnde huw_
de zij heimelijk, tegen het genoegen harer ouders, aan zekeren PIETER BONAVENTURI, bediende bij den koopman SALVIATI, te Yenetie,
wiens huis tegen over dat haars vaders lag, en vlugtte met hem naaf
den ouden BONAVENTURI te Florence, waar zij van eene dochter be,.
viel. Hier ontdekte zij eerst, dat haar man llechts een koopmansbe.
diende en de zoon van arme geringe ouders was, en vernam te gelijk, dat hare familie op haar leven toelegde. In dezen coeftand viel
bet oog van FRANS n, toen nog erfprins, op de fchoone BIANOA,
met welke hij, door middel V:\ll zijnen kamerheer MONDRAGONE, en
diens echtgenoote, in nadere kennis geraakte. Hij nam haar in zijne
befchermin; ; kocht, in 1564, voor baar in Florence een paleis, en
ging dagelijks met haar om. De prins, in 1566, uit fiaatsbelang,
:met JOHANNA van Oostenrijk, zuster van MAXIMILIAAN II, gehuwd
:Zijnde, \V~rd BJANCA ten hove ingeleid, en haar man tOt kamerdie~
naar bevorderd; dan deze ~ zich door zijne beleedigellde trotschheid
vijanden berokkend hebbende, werd, in 1566, heimeiijk vermoord.
IhANCA trad nu als verklaarde minnares van aen prins ten voorfchijn,
en poogde, daar zij vele vijanden had, zich in de gunst van den
broeder des hertogs, den kardinaal FERDINAND, re dringen, hetwelk
haar ook gelukte. Toen nu, in 1574, de oude groothertog ftierf, en zijn
opvolger FRANS II, bij zijne gemalin geene kinderen had, gaf BIANCA
voor, dat zij zwanger was, en beviel ook, in fchiju, op den 29Cl:en
van Oogstmaand 15i6, van eenen ondergeCl:ûken zoon. Men 1l:elde
:alles, het heimelijk van kant helpen van fommigen niet uitgezonderd,
in het werk, om het bedrog geheim te houden; doch BIANCA, voor
deszelfs eindelijke ontdekking beducht, openbaarde het, na eenige
jaren, zelve aan den groothertog, die haar, in weerwil hiervan, even
vurig bleef beminnen, cn voihicld, dat de jonge Ar'nONIUS , (dit was
de naam van het kind) zijn zoon was. De grooth:!ftOgill, in 1:-77,
va!l
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uit Flonncc,
en leefde op haar landgoed, of te Bologna, in fl:ilte. De groothertog konde haar echter niet vergeten; hij liet haar heimelijk naar Flo.
rence te rug voeren, en liet zijn huwelijk m~ BIANCA. hoezeer
hem ook door zijne ministers, zijnen biechtvader en al1en ontraden,
na den dood zijner gemalin, in llilte voltrekken, en na verloop van
den gewonen rouwtijd openlijk bekend maken, FRANS wel voorziende, hoe deze zijn frap zoude beoordeeld worden, verzocht, en
verwierf ook, van de republiek Yenetie; voor BIANCh den titel van
tio::hter tier republiek, welke haar, als dochter eens edel mans regt
gaf, om als regerende vorstin te kunnen optreden; gelijk zij dan ook,
op den 13den van Wijnmaand 1579. openlijk, als grootvorstin werd
uitgeroepen. Hun huwelijk werd door geene kinderen gezegend,
hetwelk nie' weinig toebragt, om de eensgezindheid tusfchen haren
gemaal en zijnen broeder. den kardinaal FERDINAND, die daardoor
zij n opvolger werd, te herfreJlen. FRANS II merf. den 20fien van
Wijnmaand 157 I, aan de derdendaagfche koorts; terwijl BIANCA,
twee dagen voor den aanvang zijner ziekte, in eene foortgelijke
krankte verviel, en, 19 dagen na haren gemaal, in het 4Sfie jaar haars
ouderdoms , insgelijks overleed. VerfchilIend wordt over de ware
oo.rzaken van hun beider dood gedacht. De nieuwe groothertog FERDINAND liet de lijken openen, wanneer men bevond. dat alle deelen
des ligchaams zeer omfioken waren. Beiden werden in fiilte, in den
groot en grafkelder, in de kerk van Lorenzo, bijgezet.
CAPHAR. Eene helasting, of tol, die d~ Turken van de Christenen eifchen, welke goederen van Aleppo naar Jeruzalem, en 3ndere· plantfen van Syrie, zenden, onder voorwcl1dfel, van hen tegen
de Arabiet'cn te zullen verdedigen.
CAPITE-CENSI. Bij de oude Romeinen de arlllfte foort vaB
volk. dat in de Cenfus of quoti(atie op weinig of niets gefchat.
maar alleen als burgers gerekend werd.
CAPITULATIE. Een verdrag tusfchen de bezetting of inwoners
eener belegerde plaats en de belegeraars, om dezelve op zekere voorwaarden over te geven, of ook wel met een leger, hetwelk door deu
vijand ingeOoten is.
CAPPADOCIE. Eene landfireek in Klein-Azië, welker inwoners bij de ouden voor zeer dom en onnoozel gehouden werden. Er
werden vele paarden gevonden, waarvan een groot aantal als fchatting
aan de Perzifche koningen kwam.
CAPRI. Een klein Eiland in de Toskaanfche zee, aan den mond
van· de golf van Napfis. Het is rotsachtig, doch levert veel olie en
wijn; bevat omtrent 4,000 bewoners, en befiaat uit twee hooge bergen, welke door eene 100rt van dal, hetwelk zich echter nog ruim
500 voet boven de zee verheft, verbonden zijn.
Van Napels, waar
men Capri regt voor zich heeft, fchijnen zich deze bergen in de
zee te verliezen. Het dal J tUlifchen dezelve !i~gendeJ is een van de
vrucht-

Tan eenen prins bevaIlende, verwijderde zich
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vruchtbaar1l:e, gezondile en fchoonile landfèrekcn van Italie. Het
eiland droeg bij de Romeinen den naam van Caprea. AUGUSTUS
ruilde het van de Napolt/aam, en herfchiep het in eene plaats van
genoegen, mtfpannmg en rust, zonder er gebruik van te maken. TI.
RERIVS echter bragt hier de laatfie zeven jaren zijns levens in fchan.
delijke ongebondenheid door.
CAPRICCIO, CAPRICE. Een muzijkfl:uk, bij welks vervaar·
diging de kunstenaar zich aan geen~ iekere orde bindt, maar alleen
zijne luim en verbeelding volgt, zonder vooraf daar over na te den·
ken. Het woord wordt ook gebezigd in eenen eigenlijken zin, en
beteekem dan eigenzinnig-, hoofdig-, grilligheid.
CAPUA. 1. Het Nieuwe Capua, eene bevestigde 1l:ad, in Terra
'tIi Layoro, in het koningrijk Napels, twee mijlen van het oude Capua, op welks puinhoop en zij gedeeltelijk in de negende eeuw gebouwd werd. 2. Het Oude Capua, hetwejk eene der fchoon1l:e en
Ilangenaamfl:e 1l:eden in Itatie en tevenS zoo aanzienlijk was, dat men
haar met Rome en Cart!tago vergeleek. Zij is inzonderheid beroemd,
door dat HANNIML, na den flag bij Cannae zich aldaar ophield, en
zij den moed zijner foldaten verrIapte; HANNIBAL beloofde, haar
tot de hoofdfèad van Italie te zullen verheffen, om welke reden zij
zich met hem tegen de Romeinen verbond, die haar echter 5 jaren later veroverden. Zij werd door de Vtmdaletl verwoest, en , fchoon zij
aan1l:onds door NARSES weder werd opgebouwd, eindelijk door de
Ltmgoharden geheel vernield. Men vindt op de plaats, waar zij geliaan heeft, nog overblijfTels van oude gebouwen.
CARA BUS. (Zie: AARD-TOR.)
CARABUS. CREPITANS. (Zie: BOMBARDEER-TOR.)
CARACALLA. (MARCUS AURELIUS ANTONINUS) Deze ge.
kroonde dwingeland, wien eene plaats naast CALIGULA en NER't> toe·
komt, werd op den 1l:erfdag zijn~ vaders, benevens zijnen broeder
GETA, door her krijgsvolk tot keizer uitgeroepen; doch· wist zich
weldra, door het vermoorden des laatfl:en in de armen zijner moeder,
Alleen in !tet bezit der heerfchappij te 1l:eUen. Hij lJragt de faldaten
öp zijne z~ide, en zijn leven was feden eene aaneenfchakeling van
gruwelen en dwaasheden. Met één woord, hij was een geefel
zijns volks, en, fchoon hij van de Germanifche volken voor geld
den vrede kocht, wilde hij echter voor eenen held gehouden wor.
den. Na eene korte regering werd hij door eenen hoofdman van
de Pretoriaanfche troepen in den jare 217, tot algemeene blijdfchap,
\'ennoord.
CARACTEN. Masken, die niet in een Domino, maar in eene
nageboorfie, g-ewone kleedin:s van zekere 1l:anden verfchijnen.
CARACTEN, of Caraé'el's. Zijn bij de Joden de zoodallige,
die de overleveringen van den Talmud verwerpen, en zich alleen
n:1l1 den Irtter oer fchrifë houden.
CARAVAGGIO. (MICHEL A:-;G~LO A~l!:RIGHI, of MARTGl, ge.
noemd
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noemd MICHEL ANGELO DI) Een beroemd fchilder, in de laatfre helft
der 16de eeuw, te Caravflggio, in het Milanefche geboren. Hij WilS
in het eerst metfelaars-knecht; doch legde zich naderhand met het
beste gevolg op de fèhilderkunst toe. Men kan hem :lIs den uitvinder
eener nieuwe manier befchouwen, waarin hij eene menigte navolgers
vond. In de kunst, om aan de voorwerpen, op eene vlakte, die
rooding en dat hoogfel te geven,' welke zij in de Natuur bezitten,
is CARAVAGGlO een der eerfie. Met de kracht en waarheid van het
half donker vereenigt hij die van het koloriet, en dit kenmerkt hem
inzonderheid. Om deze werking voort te brengen, verlicht hij de
voorwerpen veelal van boven met regt neervallende lichten~ Hij gaf
der Natuur, welke hij navolgde, breede en fierke fchaduwen, waar·
door het licht veel meer uitkwam j en het geheel eene groote werking
voortbrage. Olldertusfchen had hij ook zijne fouteI1. De navolging
der Natuur was zijn hoogHe doel; maar hij befefte den roem niet,
welken een meester verwerft, die verhevenheid vall denkbeelden en eCtle
verllalldige fchikking met dit doel weet te verbinden. HANNIBAL CAltACCI en DOMINICHINO fchitterden. bij hun leven, mogelijk min~
der, dan CARAVAGGlO; doch na hunnen dood verwierven zij eene
meer uitllekende plaats ~ omdat zij, zonder het koloriet en de be..
oefening der Natuur te verwaarloozen, Ilaar juistheid van teekening
en verhevenheid Van denkbeelden fireerden. CARAVAGGlO was eeIl
meester in de carIIatie , (het lJaakte der b~elden). Hij merf in
den bloei zijner jaren in 1609. De fchilders, die hem het meest hebben nagevolgd, zijn MANFREDI, VALENTIN en RIBEIRA, bijgenoemd
ESPAGNOLET.
CARAVELLE. Eene roort van fchepen, meestal nog in Portugal in gebruik, met . een vierkallt achterfieven , en korte buik~
flukken.
CARDANO. (GERONIMO) Dele fchrandere, doch dweepzieke
geleerde en geneesheer werd in den jare 1501 , buiten het huw~ijk,
te Pavia geboren, nadat zijne moeder vergeefs getracht had, de
vrucht af te drijven. Men kan het als iets zonderlings opgeven,
dnt hij zich beroemde, even als SOCR.'\TES, e"nell geleigee6t te
hebben. Ook was hij een ficrrekundige en kabbalist. Hij behoorC
onder die weinigen, die hunne feilen, zoo wel als hunne deugden.
openhartig beleden hebben, en de gefchiedenis van zijn leven, (d~
"ita propria) is on;;etwijfeld eene belangrijke bijdrage tot de kennis van het menfchelijk hart. Hij Ilierf in 1576, zoo men zegt aaI1
den honger, dien hij vrijwillig verduurde; hebbende hij verzekerd,
dat hij niet tot in zijn 75 jaar zoude leven. Zijne gezamenlijke
werken zijn te Lyon in 1661 in 10 deelen in folio uitgegeven.
CARDINOIDE. Is in de hoogere meetkunst eene kromme lijn,
vnn eene b:mvormige gedaante.
CARICATUR. D;t woord is van het Icaliaanfche caricflre (over..
dreven) afkomstig, tIl wordt meestal in de fchiJderkunst gebezigd.
Men
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Men kan eene Caricatur.plaat eellen fpiegel no~mell, waardoor de
gedaanten vergroot worden, om ha~e fijlJlle trekken, en derzdver
wanaaltigheden zoo veel te meer in het oog te doen loopen. De Ca..
,.icatur is eeue geestige ontleding der trekken, aan welker karakt(;riili..
kell vorm zij alle aanvalligheid of zachtheid bene~mt; gelijk men heden
de dierlijke werdd in derzelver plaats fielt, en daardoor den fchilder
en teekenaar .eene runne fiof tOt vernuftige invallen aan de hand geeft.
Geest en luim, oorfpronkelijkheid in de zalllenl1:elling der beelden,
eene grooc~ mate van zielkunde., levendigheid in de daar1l:elling der
voorwerpen, en eelle verllandige keuze van de hen omringende, deze allen maken de eigenfchappen van een en Caricatur-jchilder of
teekenaar uit. Men ziet dus, dat zijn fmaak voor het betameI~ke en,
welvoegelijke hem van het plo'upe, ruw~, de Carlcatur zoo dikwijls
tot de laagl1:e volks-fratfen misvormende , moet terug houden. OndertusCchen blijft aan den Cchilder en teekenaar de vrijheid van ARISTOPHANE! over: zijn vernuft moge fiom, zijne Ccherts uitgelaten zijn.
hij lUoge zelfs de uicerae grenzen der zedelijkheid naderen; maar
nooit moet hij die overCchrijden, noch iets verwonen, dat haar kan
kwetCen: het geestige moet vergoeden, wat aan fchoonheid in
zijn tafereel ontbreekt. De Cari:'fllttr-teekenaar kan door zijnen arbeid een edel doel bevorderen, wanneer hij het belagchelijke en bui.
tenCporige in zijne medeburgers, en het dwaze zijner eeuw ten tOon
fielt; doch hieroader moet zich geen' perfoonlijke haat of bitterheid
mengen. Zoodanige Caricafuren leverde HOGARTH, die 11:eeds in dit
vak een voorbeeld van navolging zal blijven; ook GELRAIJ vervaardigde, in later tijd, de vernuftig!le Caricatur-teekeningen, alhoewel
dezelve vall het laatstgenoemde gebrek niet geheel zijn vrij te pleitel'l.
Bij de Engelfollen behoort dit kU11Scvak meer dnn ergens te huis. CZie:
,fin 1tistorical {leeteh of the art of CaricfJtu,.;ng. Londoll
1813). Bij andere natien bleef de Caricatur altijd zonder geest, en
viel in het lage. In Italie echter, het vaderland der Caricaturen"
vond men in dit vak groote kunstenaars; doch hier was zij niet het
doel, maar het middel, om zich in het bijeen verzamelen van karàk.
tercrekken te oefenen. Ingevol~e hiervan raadde LEONARDO nA VINCI
den kunstenaren, alle belangrijke gedaanten. die zij zagen, mee
weinige, luchtige trekken te CchetCen. Dezelve moeten onwillekeurig
aan de Caricatur grenzen, wanneer zij eene treffende gelijkheid zuilen bezitten, om dat haar de fijnere gelaatstrekken ontbreken. LEG~ARDO heef, een aantal zoodanige, door hem ontworpen, CtlYÎctlturen
in het licht gegeven. v.aaruit men leerell kan, door welke trekken zich
bet een of ander karakter het meeste kenmerkt.
CARIEN. Een landfchap van Klein-Azië, waarvan de boomad
HaJicarnas[us was.
CARILLON. Eene foort van klokkenfpel, hoedanig men vele in
de Nederlalldm op de torens in de l1:edel] vindt. Men meent, dat
het eerl1:e klokkellfpel in nI/am/eren, in den jare 1487, vervaardigd
MOLCOLM
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werd. Er zijn verfcheidene foorten van. Behálve de gewone, die
tich dag en nacht op heele, halve en kwart uren, door een of ander muzijkftuk, been hooren, zijn er, die klépels hebben, wei.
ke de klokken raken, en door een hand - kla 7ier klllinen tefpeeld
worden, eclleer niet mee de vingers, maar mee de vuist, die, om
op de klavieren eene behoorlijke kracht ec lmnnen oefenen, van eenen
lederen handfchoen, of ander fooregelijk bekleedfel , moet voorzien
zijn. Hoe mo~ijelijk d'eze manier van fpelen ook zij, vindt !llen echter
klokkemsten, (ook wcl cari/JolJneurs of cClmpanisten genoemd), die in
dezen eer.e verwondetlijkc vaardi:;heid bezitten, en fiukken van dri~
fiemmen, ja zelfs loopers , tremblanten en appeggio's, op het klokkenfpel uitvoeren. BtJRNEY verhaalt van eenen klokkenIst te Leuven,
met name SCHEPPEN, dm hU met eenen der fierkfl:e violisten aldaar
gewed had, om de zwaaril:e Solo, door dezen voor de viool ge~
Held, op de klokken te fpelen, en zijne weddingfchàp gewonnen
had. Een ander beroemd meester van deze foon was POTTHOF, or·
ganist bij de oude kerk, en èampanist van het klokkenfpel op het
Raadhuis (thans het koninklijk paleis) der find .d11lflerdmn. Hij was
van zijn 7de jaar af blind, verkreeg, 30 jaren oud zijnde, laatstgenoemden post, . en befpeelde , fchoon ieder klávier. een gewigt van
'twee pond vorderde, zijn klokkenfpel met eene vaardigheid, als of
het een· fiaartfiuk ware. Hij liet zich in 1772 voor BVRNEY door
eenige Fugen op hetzelve hooren. Onder de menigte klokkenrpelen,
in ons vaderland, rntinten inzonderheid, naar volgorde., uit: dat vaIi
Delft; die te Amflerdam op het koninklijk paleis en den Munt-toren;
dat Vall den Dom te Utrecht, en die vall Groniflgen, Middelburg,
Kampen, en Arnhem. Onder de voornaamfie klokkenisten, die op dit
fpeeltttig hebben uitgemunt, of nog uitmunten, behooren BERGHUIS
te Delft, POTTHOF te Amflerdtl1lJ, NIEVlVENHUlZEN te Utrecht, en
T Al\lMENS te Groningen. Men noemt ook een Chineesch fpeeltuig
Carillon, uit porfeleine klokken befiaande, hoed:ll1ig een door KUMMER en PETZlG, in 1740, op kosten van den graaf BRiiHL werd vervaardigd, hetwelk 4- volle oktaven bevRtte, en door een fiokje; van
6 duim lang, en met fcharlaken bekleed, befpeeld werd. Jammer is
het. dat dit kostbaar kUl1stftuk, bij eenen brand te Sta de, in 1767,
is vernield geworden.
CARINUS. (M. AURELIUS) Ook deze Romeinfche keizer behoort tot het getal dergenen , die zich door wreedheid berucht gemaakt hebben. Hij \Vns een zoon van CARUS, en werd Illet zijnen broeder NUMERIANUS met den titel van C.~ESAR befchonken en naar Gallië
gezonden. Keizer geworden zijnde, moest hij in DCllmatië voor DIO"CLETIANUS bukken, en werd eindelijk door cenen foldaat, wiens vrouw
hij gefchonden had, in ~84 van het leven beroofd.
CARL!, (GlOVANNI RINALDO, Graaf van J. ook fomtijd~ naar
zijne Echtgenoote CARLI RUBm genoemd, werd te Capo ti' ISlrllI
uit eene oude adelijke familie geboren. Al vroeg ontwikkelde zich
ALGEMEEN W OORDENB. II.
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zijne bovendrijvende neiging voor de oudheidkunde der midde!eeuw f
met welke hij tevcns de beoefening dcr fraaije wetenfchappen en de
dichtkunst verecnigde. Nog geene 18 jaren oud, gaf hij eene ycrhon..
dc:!ing over hel Noordedidt en ecnige gedichten uit, ook eenige ja~
ren later nog verrcheidcne andere werken, onder anderen: aanmerkingen o'Jer ~'erfc!zeidélle Criekfi'/ze [drijven; het treurfpel !PHIGENIA in
Tallris; ewe ol'erzetting
Criekfi'/ze van HESIODUS, enz. Hij werd door den Vee
netiaanfchen raad tot hoogleeraar in de ftcrre· en zeevaartkundige
wetenfchappen benoemd; doch familie-belangen noopten hem, om
dien post naderhand nedcr te leggen, en naar Ftrië temg te keeren.
Hier befteedde hij zijncn ledigen tijd aan het opfporen der oudheden
zijns vaderlands, en bcfehreef deze het eerst in zijn werk over het
Amphitheater van Po/a. Hierop vcrfehenen zijne beide beroemde ver·
handelingen Ol'er den oor[prong der MlIlJtfpecien, en den handel met
pezeh'e, en vervolgens zijn uitvoeriger werk over de Mynlm, de invoering der ge!dfpecien in Italië, er. vall derzeh'er oude en nieuw~
gefteld'zeid, inwendige wa(Jrde, CIZ verhouding tot de tegenwool'dige
llJuntfoortm, [edert het vervat v(m /zet Romeinfc/ze keizerrijk tot
a011 de 17d~ eeuw, welk werk van 1754 tot 1760, in het ltaliaansch.

in 3 deelcn uitkwam, en wa~rmede hij veel roem behaalde. Terwijl
dit op de pers was, fchreef CARL! zijn Es[ai politique et économiqut
[lil' la Toscane, waarvan het gevolg was, dat hij door den Duitfehen
keizer tot voorzitter van het hoogfte geregtshof van den Raad der
ftudicn en van den handel, in lI/i/aan opgerigt wordende, en nader.
hand door JOZEF Il. tot zijnen geheimen fi:aat~rnad, en voorzitter
van het collegic v~n Finamien aldaar benoemd werd. Sedert fchreef
hij zijnc nieuwe lJ{ct.lode yan Onderwijs voor de Scholen van Ita~
ljë; een wijsgeerig werk over dm vrijen j"Jensc!t; zijne Brieven
over /./merika, en in 1788 zijn w~rk over de Ol:d'zden Vat~ Italië,
w:ml'op zijne verllandelin,; Ol'er de lamst Ylm het Geheugen volgde.
eARLI ftierf in 1796. Zijne gezamenlijke fchriften zijn van 17 84 _
] 794 door hem zelven in 15 deelen uitgegeven onder den titel; Ope.
,oe del [i.g. cOlllmendat~re D. Ciav. Rillaldo CQnte Carli. p'J/idente
emerita det [upremo con[iglio di pubolka ecollomia, det regio dl/cal
magi[t/'oto CfJ1fJorale di 111i/allo di /lato di S. iJiJ..J. R. A. In de~
ze uitgave zijn echter niet begrepen, zijne brieven over Amerika.

welke een afzonderlUk werk in 5 deelen uitmaken.
CARLINS. Is cenc Italinanfche m11nt, van welke 33 eene Spaan.
fehe pis cool uitmaken. Een C(Jrlill is omtrcnt 5 i1uiv. en 5 duit. Hall.
CARLOS. (DON) Wiens treurig uiteinde door SCHILLER zoo
meesterlUk gefchetst is. en welks gefehiedenis nog altijd met eellen
digten fluijer bedekt blij ft, was de eenige zoon van PHILIPS H., koning van Spanje, nit diens eerfte huwelijk met MARIA "tm Portugal.
Zijne levendige geaardheid en zijn gelukkig genie deden iets groots
van hem verwachten; doch zUne jeugdige drift en losheid, gelijk ziJ.
n~ natuurlijke neiging tot een buitenfporig gedrag, haalden hem al
vroeg
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ytoeg den haat des vaders op den hals, wiens gramfcIJap nog hooger
rees, duor dat de prins niet alleen een heimelijke vriend der Protestanten en der onmst15e Neder/anders, maar ook de hevigfl:e tegenfiander
van den I'erachtelijken, en door zijne wreedheden beruchten hertog
van ALVA, 's vorsten gunsteling, was. Bij dit alles kwam nog, dat
de jonge CARLOS in 1559, nog maar r 4 jaren oud zijnde, naar d~
hand van ISAB::LLA VAN VALOIS, docht~r van HENDRIK Il., kon!nlI
van Frankrijk, dong, en PHlLIPS, fcllOon deze jongè prinfcs tot zijne
eigene g~de nemende, weldra eenen geheimen minneh:1lldd msfèhcn
haar en CARL03 oiltdekte~ Daarenboven deed een nieuw voorval de
verbittering nog hooger rijzen. De prins, namelijk, zijncn vuder nrzocht hebbeilde, om hem tot demping der onlusten naar de N der/andm te zenden, viel des vorsten keus op den hertog van ALV,~, hetwelk C,.,RLOS zoo .euvel opnam, dat hij tegen dezen, toen hij van
hem affcheid nam, den degen trok, en llll zelf tot e'~ne heimelijke
reize naar d.:! Nederlandm b2[)OOt: dan zijn plan ·werd verraden, en
hij in zijn gewoon vertreii:, op last en in het bijzijn zijns vaders,
gevangen gezet. PHILIPS liet, in weerwil der fmeekingen van ISABELLA, heimelijk zijn proces opmaken, het\nlk, op den 24 van Hooimaand 1568, den dood van d~n ongelukkigen prins, nog maar ~q. jaren oud, ten ge\Tolge had. Men gat" wel voor, dat hij aan eene hevige koorts was gefcorven; doch niemand Doeg er geloof aan. Ook
ontdekte men naderhand, dat hij op last V2n PHILll'S ter dood gebragt
en, volgens de waarfchijnlijkfte getuigenisfen ; omhoofd werd: ten
minrte verzekert dit niet alleen zijn levensbefcbrijver St. REEL, maar
ook heeft men bevonden, toen de koningin van Spanje het graf
van den prins liet openen, dat het afgcllagen hoofd aan zijne voe
ten la~. Of de befchuldigil1gen, dat hij met den opro2rjg~n Mo
RISKOS verfrandhouding gehad, en zijnen vader na1r het leven geftaan
hebbe, gegrond zijn, is niet volkomen bewezen. Zijne liefde voor
ISAJlEI.LA is de waarfchijnlijkfte oorzaak zijner vermoording. De jonge vorstin was juist op dien tijd zwanger, en frierf , \ll verloop van
3 maanden, zeer fchielijk, waamit men venno~dt, of, dat zij mede
een IhgtofFer van de wraak haars gemaals geword~n zij, of dat
zij zelve, uit verdriet over den dood h:rars geliefden CARLOS, haar
leven verkort hebbe.
CARLOWITZ. Een groot vlek aan den Donau, onder Hongarije
behoorende , waar, in 1699, ttlsfchen den keizer, Polen, Rusland,
Penetië en de Turken, onder bemiddeling van HOJlafld en EI/geland,
de Carlowitzer vrede gelloten werd.
CARLSBAD , of Keizer CARLSBAD. Eene kleine, openc,
tamelijk regelmatig gebouwde fiad, in B?heme, met 2.500 inwoners.
Zij ligt in een eng dal, waar zich de Töpet met de Eger vereenigt,
en door dezelve frroomt. Zij wordt door hooge, fieile bergen, meest
van granit, in gefloten , aan wier helling de huizen, die door de kmiJl.en van den Drie1mlis-, Hameróerg en Hertefprong als overdekt
D2
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worden,
fchijnen te hangen. De ligging der fiad is romnntisch {choon:
van alle zijden ziet men fieHe rotfen, zachte hellingen, dichte bosfchen
en vruchtbare weilanden; terwijl ûj tevens verfcheidene goede inrigtingen bevat, om aan vreemdelingen gemak en genoegen te verfchaffen,
waaronder een goede fchouwbnrg, danszaal en boekerij behooren.
Inzonderheid is Car!sbad beroemd wegens hare heilzame bronnen,
waarvan de Spmde! de voornaamlle is, welke men meent, dat in
J338 door het volgende geval ontdekt werd. Keizer KAREL IV op
de jagt een hert vervolgende, hetwelk van een der hoogfl:e rotfen
fprong en ontkwam, werd hetzelve door eenen jagthond nagezet, die
door zijn gehuil het gevolg des keizers oplettend maakte. Men deed
aanfl:onds nafporingen, en vond het dier in eene kokend heete bron
verzonken, \velke dad~lijk door 's keizers lijfarts onderzocht, en
aan den vorst, die juist :lan eene hardnekkige pijn in den voet leed,
met het gelukkigfl:e gevolg, aangewend werd. Sedert verkreeg deze
bron den naam van keizer GfJr/sMd, en werd in de befcherming der
grooten genomen. Door de Natuur op eene öetooverende wijze ge.
holpen, is CfJ/'lsbad zoo wel hier door, als door de heilzame uitwetking vfln hare bronnen geworden, wat zij tegenwoordig is, en heeft
haar klein YerffJiIle, hare Be/vedere en haar' Hemel op aarde. De
Sprudel ontfpringt aan den voet der rots, (de Herte(pr011g genoemd)
en wordt door een op granitzuilen rustend gebouw overdekt. Zij is
(Je fierkfl:e, en oudlle van alle bronnen; heeft in hare nabijheid het
zouthuis , waar in 55 ketels het Carlsbader zout bereid wordt; bevat 7 voorname openingen, waaruit onder een dof geluid het water
40 - 60 maal in eene minuut, ter hoogte van 9 voet ontfpringt,
en in een uur 4,637 emmers oplevert. Het water is klaar en helder,
en heeft eene warmte van 1650 Fahrenheit. ,
Behalve deze bron vindt men te CarlsbfJd nog andere, als: de
jJfolenbron, rcdert 17II tot geneeskundig gebruik aangewend, met
eene warmte van 138 0 ; de nieuw/! Bron, naast deze oncrpringende,
welke eerst in 1748 ten gebruike werd aangeraden, 145 0 warmte
bezit, en tegenwoordig het meest bezocht wordt; de Be1'1lhardsbron f
eenige rchreden lager liggende, die met de Sprude! in warmte gelijk
fiaat, en voor de ziekcn in het hospitaal van dien naam befiemd is, e1l
eindelijk de Thel'ejia-bl'otJ, eenige fchreden hooger dan de voorgaand!!
gelegen, waarvan de warmte 135 0 bedraagt, en welke inzonderheid
door vrouwen bezocht wordt. Alle deze bronnen komen, ten aanzien
van dertelver beUanddeelen, in de hoofdzaak overeen, en bevatten:
24 - 46 gr.
Zwavelzure Soda •
5 - 6Zoutzure
KooIaofzureJO 17 Koolzure kalk
1-4IJzer-oxyd
1?5~
KooJflofzuur-gas
li - 8 Kub. duim.
De geneeskundige werking dezer bronnen bepaalt zich tOt meest
al-
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alle ongeCleldheden , uit eene verkeerde werking der organen van
den onderbuik ontlbande, en 1;ijn dus fch:uielijk in longziekten, vallende ziekten, met plaatfelijk gebrek in de henenen , voet - euvel, en
verhardingen der ingewanden. Derzelver gebruik verwekt in den beg:lllle
brakingen, doorgaans ontlasting, en wekt den eetlust aanmerkelijk op.
~iet ver van Car/sbad vindt men eene zuurbron , boven hare oppervlakte met eene laag van luchtzuur, ter hoogte van 6 voet bedekt,
zoodat 18 kub. duimen van dit \\'ater eene gelijke hoeveelheid van
dit zuur bevatten. - Voor bet overige is de luchtllreek te Cal"/sbad
zeer afwisfelend en doorgaans koud, weshalve mell zich, zelfs in den
badtijd , van halve winterkleederen moet voorzien.
CARLSKROON. Eene fraaije liad, met eene uitmuntende ha.
Vl!n, liggende in het landCchap B/eckingen, aan de Oostzee. Zij werd
door KAREL XI, koning van Zwedm, gebouwd, en bevat omtrellt
9,000 inwoners. Oe handel, die hier zeer aanmerkelijk is, beClaat
voornamelijk in teer, hont, potasch, tabak en manner. en de haven, waarin de geheele Zweedfche vloot veilig kan liggen, wordt dOOf
twee forten beCchermd.
CARLSRUHE. De re!identieplaats van het vorig markgraalfchap
Baden; eene opene, doch regelmatig gebouwde (lad, met een Ilot.
Van hetwelk 32 lanen door het bosch loopen. waarvan negen d~
voorname firaten der Ilad uitmaken. Zij telt ruim 10,000 inwoners,
en heeft eene LatijnCche fchool, benevens merkwaardige kunstvernmelingen, enz.
CARMAGNOLE. Een vaderlandfche dans der jongfte tiJden. in
Frankrijle , welke met een gezang gepaard gaat, hetwelk met de
woor.pen: Madame veto (lV();t promis , enz. begint, en, zijnen oor.
fprong van den tijd der volks verbittering tegen het regt van het "tI(), en de vermoording der ZwitferCche gardes en dolkric\ders ontleend
heeft. De uitdmkking Carmagnole, welke waarfchijnlijk van de PicUloncefche flad van dien 11aam affiaJllt, is in het dagelijkfche leven
vrij algemeen geworden. Dus noemde men in Frfltlkrijk ieder' burger.
die bereid was, om zijn leven voor de vrijheid te laten, een en Cal·..
magnole, en dragen de kleine bedienden in Parijs den naam van pe.
ti/es Car11lfignoles.
CARMENTA. Eene Arkadifche waarzegfier , moeder van EVANJ?ER, met wien zij in Italië kwam. Na haren dood ontving zij god.
delij ke eefbewijzen, en had te Rome eellen tempel bij de poort,
.die naar baar Carmmta/is heette.
CARMOSEREN. Is afkomstig vnn het Zweedfche woord karm
of r::nd, en beteekent cenen grooten diamant met kleinere omzetten.
CARNATl E. In de fchilderkunst de afbeelding van ongekleede
leden des ligcha~ms - de vleesdklcur.
CARNEADES. Een beroemd wijsgeer, uit c,rene afkomstig,
was de tlichter der zoogenoelllde flieuwe akademie, en werd, te gelijk met D1oÇiNli.S, den StOcijll, en CRITOLAÜS ~ den PeripnU/ik,.,. ~
D 3
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door de Atheners, in het ja~.r 155, naar Rome gezonden, oin
vermindering eener opgelegde boete, wegens het plunderen der Beotifche !tad O;'opus, te verwerven. Bij deze g :legenileid legde CARNE ..\DES eene Zoo grQOte welfprekendheid aan den dag, en wist zich
bij de Romeinen Zoo gezien te maken, dat de ftrenge CATO zeide:
" Men moet zich voor dezen man wachten, die door de gave zi.'.
" ncr weJfprekendh cid alles zal kunnen verkrij gen, wat hij begeert:'
Hij legde zich minder op de natuur- dan op de zed('kunde toe, en
was hi·?rin fom tijds zoo Zeer verdiept, dat men hem noodzaken
moest, om eeoige fpijs te nemen.
C:\RNEOOL. (Zie: KORNALIJN.)
CAROLINA. De hoofäfl:ad der volkplantingen in Sim'a 1I1ore11tJ, in Sponje, eene uer fraaije Uad, welke meer dan 8,000 inwoners telt.
CARO LINA. Een van de vereelligde gewesten van Noord-Ame.
rika, tus[chen P'irginië ten Noorden, en Georgië ten Zuiden liggende, hetwelk in Zuid- èn Noord-Cara/ina verdeeld wordt. Het is
een fchoon land, waar de lucht zuiver en gezond, maar zeer heet
is. De grond is er ongemeen vruchtbaar, en de wijnfl:ok en moerbezie-boom, doch inzonderheid de rijst, groeijen er welig. Men
ontmoet hier de ratelOang, gelijk ook krokodillen.
(Zie
CAROLINA MATHILDlS, koningin van Denemarken.
STRUENSEE.)
CAROLINE. Een J(al"olijn; eene Italiaanfche munt, omtrent 3
fiuivers Hollandsch waardig.
CAROLUS. Eene oude Engelfche gouden munt, onder de regering van KAREL I. geflagen, waarvan de waarde op f 13: 15: - ge.
rekend wordt. Men vindt ook eene kleine koperen munt van den tijd
van KAREL Vnl., koning van Frankrijk, die onder den naam van
eenen Fran[chen Huiver bekend is.
CARPATEN, CARPATISCHE GEBERGTE.
Eene reeks
van bergen, aan het reuzen-gebergte grenzende, doch veel hooger
c:1all dit. Zij beginnen in Hongm'ije, boven Pre.<lmrg, Ccheiden dit
rijk v::n lIform'ië, Silezië en GaJlicië, en verliezen zich, nadat zij
Zevcnbergm omfingeld hebben, in Turkiie. Deze bergen bevatten
vele edele en andere metalen, doch voornamelijk veel zout, enz. Bij
de ouden had een eiland tusfchen Rftodtls en Cre/a den naam van
Carpat!llIs, en heette hierna dat gedeelte der MiddelIand[che zee,
de CJlpatifche.
CARRA. Een beruchte Jakobijn, die, gedurende de Franfche om.
wenteling met zijne pen den kost verdiende, en, als fchrijver, bij de
aanhangers van het hof, zeer gehaat was. De Annales politiqUfS, die
hij uiqraf, behoorden onder de fterkfl:e demokratifche fchriften.
waarin het hof op de onbarmharrigfl:e wijze gegispt werd. De vrienden "an LODEWIJK XVI. den veel betcekell~nclcn invloed van zUn gefchrift op het algemeen gevoelen befpeurcnde, zochten hem door
om-

CARRACAS. -

CARRACCIO of CARRACCI.

S5

omkooping tot zwijgen te bren_~en; doch hU was onverzette.
lijk, en gaf de ontvangene fomme gelds aan de Jakobijnfche club tot
vaderlandfche ()ogmerken. Door d.t en meer andere patriottifche bedrij..
ven wist hij zich dermate in de gunst des volks tc dringen, dat hij
tot lid van het Wetgevend ligchaam verkozen werd. Bij den twist
tusrchen de Girondisten en de partij van MARAT, echter, geraal,te
CARRA bij de laatllen in verdenking, fchoon hij tot die mannen be~
hoorde, welke aan de zamenzwering tegen het hof, in Oogstmaand
J792, het meeste deel badd~ll. Hij bleef wel, na den val der Girondisten. op den laadlen van Bloeimaa.l1d 1793, in de Conventie;
doch werd kort daarna gevat, en op den laataen Vtlll Wijnmaand gegnillottineerd. Zijn gedrag voor de omwenteling, fiaat niet in dea
besten reuk, en men kali de zedelijkheid van zijn karakter met redeu
jn twijfel trekken,
CARRACAS, Een zeer groot land, in het noord6lijk deel van
Zuid.Amerika, aan de noordkust, hetwelk ten Oosten aan de Atla;;..
IiJde zee, ten Westen aan het rijk SOl1ta Pé , en ten Zuiden aan Peru grenst. Deszelfs bevolking j)edraagt omfireeks 70Q,ClOO zielen,
waarvan de blanken omtrent een vijfde deel uitmakeJl. De grootl1e
fieden zijn Carraca$ met 340°00, en CUffllllno met 24,000 inwoners, Een arm van de gropte bergketen der Andes loopt van l~
tpt 20 mijlen, van het Westen naar het Oosten, door hetzelv~, to~
dat hij zjch eindelijk tegen over het eiland Trinidmj verliest. Dez~
bergen verheffen zich van 4$00 tot 8000 voet boven de oppervlakte der zee, en zelfs de aad Cnrracns ligt op eelle hoogte van 3000
voet boven dezelve; en van hier de aangename. lucht~gelleldheid,
die zelden iu eene ondragelijke hitte ontaardt. Het geheeIe jaar door
naat de thermometer tusfchen 76 el,l 8s FAHRENHEIT, cu ze1den daalt
bij in den winter tot 5z. graden, welke laatfie hier eigenlijk de regentijd is. De. grond is in dit hmdongemceu vruchtbal\f. De bosCehen brengen veel banilje, kochenilje, geneesmidcjelen, harfen en
ttalCem voort; doch de Europeërs kennen naauwelijks den naam der
boomen, welke dit alles opleveren, en de inwoners bekommerden
zich tot hiertoe in geenen deele over de kostbare fehatten van hunnen grond. ~en begon wel kakao, indigo, ruiker en tabak te verbouwen; doch ook deze kultuur heeft men verwaarloos(l, zoo als ook
ele paarlvîsf-cherij, die in de 16de eeuw, }~ar1ijks omtrent 2 mil~
lioen guldens opbragt. Vun 1795 tot 1800, is de uitvoer uit Carr/+CflS veel verminderd, hetwelk. buiten twijfel, deels aan het necht
befluur· der kolouieu. deels aan den oorlog tusfchen Grootbrittan.
je en Spanje. ~11 later tnsfchen de kolonien en h.et moederland ~
moet wo:-den toeg~rchr=vel1.
CARRACClO, of CARRACCI. Is de naam eener beroemde fchil-.
ders-familie. LUDOVICO werd, in 1555, te Bologl1e, geboren, en 1licht...
te met zUnen broeder ANNlllAL eene fchilders-akademie aldaar, welke
hij 4çadcmia degla IncmnmitJ(jti noemde, waarbij bij voor een en eer..
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rren grondregel vasrfl.elde, dat men de navolging der Natuur met die der
beste meesters moest verbinden. Hij gaf van deze f1:elIing eerlang
een voorbeeld in een fiuk bij de Karthuizers , de voorzeg!!;ing van
JOHANNES den Dooper afbeeldende, waarbij hij, in enkele figuren, den
fiijl VRn RAPHAEL, llTIAAN en TINTORET volgde. Hij verfiond de
fehilderkuDst grondig, en teekende meesterlijk. Zijne voornaamfie
fiukken bevinden zich re Bo!ogfle, waar hij, ,in 1619, met roem
()verladen, doch bijna iu armoede ftierf.
AGOSTIl\'O CARRACCIO, die, in 1558, ter zelfder plaatfe geboren
werd, was te gelijk een pl~at{h~jder , en heeft meer gefl:oken,
dan gefehilderd, ten einde der jaloezij van zijnen broeder ANNIBAL,
boven wien hem de prijs voor een fchilderfl:uk werd toegekend,
geen verder voedfel te geven. Kort daarna, verfcheen zijne overheerlijke fchilderij de Communie van HIERONIMUS, waarmede hij de meest
-algemeeJ'Je goedkeuring verwierf; doch welke den na~jver zijns
broeders no~ meer aanvuurde. Uit infchikkelijkheid hield hij zich nu
voornamelijk met plaatfnijden bezig; doch hielp hem te Rome in het
befehilderen der galerij van FARNESE, wa~rtoe hij hem eenige dichterlijke denkbeelden aan de hand gaf, welke men hier met zooveel genoegen opmerkt. Zijn toenemende roem veroorzaakte verwijdering tusfehen hem en zijnen broeder ANNIBAL, zoodat hij het befluit nam,
om zich llaar Pal'ma te begeven, waar hij, in eene zaal van het pa.
leis des hertogs, de heme!fche, aardfche en onkuifche Liefde fchi!.
derde; doch welk fiuk door hem niet geheel voltooid werd, alzoo
hem de dood, in

1601,

overviel.

Als plaacînijder verdient hij veel

lof, en als een kundig teekenaar , heeft hij niet zelden de gebrekkige
omtrekken zijner oorfpronkelUke !lukken verbeterd. Onder zijne koperen platen zijn vele onbetamelijke fiukken, die zeldzaam geworden zijn.
. Zijn llraksgemelde broeder' ANNJBAJ. CAIl.RACCIO, in 1560 mede te
BologfJe geboren, en, in 1609, te R~mf! ge!lorven, vervaardigde in
het eerst verfcheidene naauwkeurige kopijen naar CORREGGIO, TI'
TAAN en PAUL VERONESE, en fchilderde zoo als deze,in den aanvang,
vele kleine, doch naderhand ook fl:ukken van meer uitgebreidheid.
A NNIBAL maakte zich het eerst door zijnen heiligen ROCHUS bekend,
welk l1:uk zich tegenwoordig te Dresden bevindt, en werd kort daarop naar Rome beroepen, waar hem het fehilderen van het Farnefisch
paleis werd opgedragen. Het geheele werk ademt lierlijkheid en bev~I1i~heid, en men befpellrt, onder verfcheidene navolgingen van TIEAT.DIS, een gedeelte van den !lijl van MICHEL ANGELO, fomtijds
een weinig verzacht, beneveus het edelfl:e en voortreffelijkil:e der VeJlctiaanfche en Lombardifehe fchi!ders. POUSSIN is van oordeel; dat
er federt RAPHAEl. niets beters is geleverd geworden. Ondertus
fchen z~in er in Bologl1e knnstkenners, die aan LUDOVICO boven Al\'NIBAL den voorrang geven; doch buiten 's lands houdt men den
laatfien voor den grootfl:en fchilder onder de CARACCIO'S. Hijil:ierf van
verdriet over den ondank van den kardinaal FARNESE, die zijnen twin"
J
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tJgjarigen arbeid in zijn paleis zeer flechc betaalde, en werd aan
de zijde van RAPHAEL, in de kerk van het Pantheon, te Rome
begraven.
Behalve deze drie broeders waren er nog drie anderen, als: PAOLO, FRANCESCO en ANTONIO.
De fiukken der beide eerfien zijn
van weinig belang, doch die des laatfien, eenen natuurlijken zoon van
AGOSTINO, zijn zeld~aam en niet zonder verdientten. Hij llierf t~
Rome, in ,1628.
CARRIER. Dit mensch, in zijn leven pleitbezorger en afgevaardigde wegens het departement CalJta' ter Nationale conventie van Frankrijk, had, volgens de befchrijviag van den afgevaardigden FERRON, vrij
wat overeenkomst nL't een wangedrocht, hetwelk alleen uit handen en
voeten befiaat. In zUne k!eine, diep liggende oogen, konde men zijnen
woesten en wreeden aard lezen, en vertoonde zijn ligchaam, over het
algemeen, het getrouwe afoc;:ldtèl zijner ziel. CARRIER heeft zich
:altijd door bloeddorst onderfcheiden, en vond, als afgezondene naar de
Fèndée, de voor hem gcwenschte gelegenheid, om zijner wreedheid
en moordlust, talIooze offers te brengen. OLder vocrwendi'eJ, in
die ongelukkige oorden de rust te herfiel!en , en hare verHoorders
te fimffen, liet hij met behulp zijner mcdefianuers, die het revolutie·
geregtshof der fiad Nantes uit maakten, eene menigte fl"gtoffers door
de guil/atfine ombrengen. Dan dit moordtuig was bij hem nog niet
genoegzaam, waarom hij het doelmatiger vond, om de gevangenen in
rije:, t:! lat~n dood fchieten, of in de Loire te verdrinken. Ten einde
zich hierbij een helsch genoegen te verCchaiFen, vond hij zelf de
zoogel1oemd~ re/JZlblikrilz(c,'ze huwe!iiken U;t, waarbij men twee gevangenen, vnn onderfcheiden geflacLt, naakt aan elkander bond, en
met eenige fabelhouwen in de rivier fiome. Zwangere vrouwen, kinderen, nog geen 9 jaren oud, - niets werd verfchoond, 11}aar allen,
die het ongeluk hadden, o:n hem, of zijnen medefianders, niet te behagen, werden, zonder juist koningsgezind te zfjn, moorddadig omgebragt. In den fchoot der Nationale conventie terug gekeerd, had de
val van ROBESPIERRE ook den zijnen ten gevolge. Reeds lang door
het openbaar gevoelen gebrandmerkt, fielde het pleitgeding van 94burgers van Nantes zijne gruweldaden in het helderfie licht. Men
bragt eene acte van befchllidiging, uit 74 punten befiaande, tegen
hem in. met dat gelukkig gevolg, dat hij , in weerwil van alle aan·
gewende middelen, om hem te redden, den 16 van Wintermaand
'794, onder de gttilJottil1e, zijne dubbel verdiende f1:raf ontving.
CARRONADEN. Zijn eene foort van kanon, in E1Jge!and uitgevonden, die korter dan de gewone zijn, en op zee gebruikt worden,
doch niet zoo ver als deze reiken.
CARROSEL. (In het Fransch Carrotlfel). Een ridderfpel, hetwelk met eenen wag'en of te paard gefchiedt, in wedloopen, ringf1:eken
enz. gebezigd wordt, en een overlJlijffd der oude Tornaoifpelen is.
(Zie dat art.) Het wordt fomtijcls ran vorstelijke hoven, door ridders
D 5
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en andere perfQncn van aanzien. geg~v(!n. wanneer de overwiImaar,
door de dames plegtig bekroond worden. Ook in onze rijdfcholen
hebben foongelijke Carroufèls plaats.
CARSTENS. (ASMUS JAKOB) Een uitmu:1tend Duitsch [childer
èer vorige eeuw. te St. Jurgen, bij Sleeswijk • geboren. Alhoewel
~ot den handel bet1emd. had zijne neiging voor de kunst bU hem d~
overhand, en verliet hij zijn kantoor. om naar Koppenhage te reizen,
waar de fchilderll11kken en 1l:andbeelden. die hij hier zag, op hem
den levendigllen indruk maakten. Zijneerfte fiuk was de daod vtm
AESCHVLUS, waardoor hij de onderil:euning van den kunstlievenden
gra1lf MOLTKE verwierf. In 17&3 ondernam CARSTENS eene reis
n:t:ll' Rome, in het gezelfchap van een' zijner broeders, die van hem
het teekenen geleerd had, en vertoefde eenigen tijd te J1ftmtua en
Mi/aar;; maar z~ zich. daar hij noch begunstigers, noch hulpmid.
(leIen h'~zat, om zijn oogmerk t~ bereiken, genoodzaakt, om naar
Duitsd!and terug te keeren, en verw:.!fd6 bijna 5 jaren te Luhde,
wa~r hij van het portretfchilderell leefde.
Ondertusfchen was zijne reis niet nutteloos geweest. Hij had
Zwitferlantl, en de werken van }ULIUS ROMtlNUS en LEONARDO D1\
VINCI gezien, en zUncn geest met vele nieuwe denkbeelden vcr.
rijkt. In het midden zijner talrijke bezigheden, vond CARSTENS nog
tijd tot gefchiedkundige zamenftellen, eh werd hij door OveRBEcK, een'
vermogend' liefhebber. in fiaat g~açld, om naar Berliin te kunnen
reizen, en aldaar te vertoeven. Twee juen leefde bij hier genoeg.
zaam onbekend, en vervaardigde in dien tijd dat rijke fchilderrtuk~
11etwelk den val der Engelen afbeeldt, meer dan 200 figul'en bevat,
en hem de plaats eens boogleeraar8 bij de akademie bezorgde. Het
gewigtig!l:e werk, dat hij in Ber/ijll tot fiand bragt, was het fchilde.
ren van de ZIll\l in het paleis DOI'l'il/e.
Thans rei~de hij met een jaargeld vlln 450 daaldcrs naar Rome,
waar bij, onder de bewondering van de werken van RAPHAEL~
ongemerkt, zijne overdrevene neiging voor zinnelijke fiukken verloor. Zijn eerfl:e werk te Rome, was het hezoek der Argonall~
ren hij den Centaur CHIRON, hetwelk z!ch <loor zuiverheid van
nijl, fchoonheid van beeldcn, en de verdeeling van licht onderCcheidt.
In Grasmaand 1795 noodigde CARSTENS het publiek uit, om zijne
talrijke gnlerU te bezigtigen, bij welke gelegenheid hij de goedket~
ring van kenners verwierf, Inzonderheid merkte men onder zijne fluk..
ken op zijne fchilderij van J1fegapolJt, welker oorfpronkelijkheid algeineen gcprez~n werd, en waanoe hij het denkbeeld uit LUCIANUS ont~
}eend b~d. Hij vervaardigde. in 1795> nog verfcheidene andere fraai.
je fl:ukken, waartoe in bijna allen de onderwerpen uit HOIl1ERllS,
SOPHOCLES, AESCHYLUS, SHAKESPEARE en OS8L\1': genomen zUn.
Niet lang daarna, leverde ApOLLONIUS RHODlUS hem ftof tot cene
re~ks van 24 teekeningcn, die hij zelf wilde etfen; doch waarin hcm
eelle borstziekte verhinderdc, welke hem aan de kunsten ontrukte.
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Hij ftierf te Rome, in het jaar 1798. Zijn laat[te werk was koning
OEDIPUS, volgens SOPHOCLES. Men vindt iu zijne nukken dat [treven naar zuiverheid van vormen en omtrekken, naar bevallIgheid in
houding, naar verhevenheid en kracht, waardoor zich de ouden uit~
muntend onder[cheiden; doch ook tevens rene ruwheid, welke aah
eene al te naauwkeurige navolging moet worden toegefchreven. Hij
gevoelde zelf het gebrekkige zijner ontleedkundige 'kennis; verHond
van het vergezigt en de juiste verdeeling van het licht alleen zoo
veel, als hij van de Na~uur geleerd had, ·en kende weinig van de geheimen van het koIOliet , omdat hij eerst laat begonnen was, 'in olif"
verw te fchilderen.
CARTERET. (PHILIP) Een Engelsch fchel'pskapitein , het bevel·
voereilde over de korvet de Swallow, verliet, den 22l1:en van OOg5Cmaand 1766, met dezelve de havens van Engeland, onder het opperbevel van kapitein WALLIS, die d:! Dëlp!zin kommandeerde, ten einde in
het zuidelijk halfrond nieuwe landen te ontdekken. De kapitein BIRON
had toen Zijne reizen geëindigd, en de 1J1aluinen of Falklands-eilande~
bezocht, weshalve WALLIS en CARTERET zich regdlreeks naar de 1I1age!/aan!C:Ze zeeengte begaven. De Swallow, een flechte zeiler zijn;'
c1e, moest WALLIS hem, door een en zwaren l1:orm, bij het uitzeilen
der baai, verlaten. CARTERET verduurde de grootl1:e gevaren; nam op
bet eiland 111asafuero vers eh water; zeilde de Paasch-eilanden tcn zuiden voorbij, en ontdekte het eiland Pitealm; vervolgens, zijnen koers
zllid-west~lijk rigtende, eenige eilanden in het Zuiden van den Archipel der Soeietdts-eilanden, en zeilde hierop tusfchen deze en de
rriendeltjke- en Navigator-eilanden door, zonder een derzelve te
leeren kennen. Nadat hij den loden gTaad zuiderbreedte bereikt
had. nam hij zijnèn koers regtIlreeks naar het Westen, kwam aan den
Archipel van Srlllta-Cruz, dien hij de eilanden van de koningin CHARLOTTE noemde. Hij bezocht de noordkust van het grootl1:e dezer ei.
landen; vervolgde zijnen weg noordwestelijk, en ontdekte de eilan.
den Gower en Carteret, welke tot de SalomollS-eilatldm behooren.
Hierop liep hij het eerst het kanaal, tusfchen Nieuw-Brittanje en
Nieuw-Ierland, door DAMP IER llechts voor den mond een er fl'oote
bogt gek ouden ; binnen; ftapte aan de kust van Nieuw-Ierland aan
land; voer langs dezelve; Zag de Port/alJd-, en ontdekte de .ddmiraliteits-eilande11. De Swallow zeilde naar Batavia, en kwam, den
20[ten van Sprokkelma~nd 1769, in Enge/and terug. Schoon de
fJechte ftaat van het [chip, en de ziekte van CARTERET hem verhinderden, zijne ontdekkingen verder te verrolgen , verdient hij echter
eene roemrijke plaats onder die zeereizigers, welke tot de uitbreiding der aardrijkikunde hebben mcdcgcwcrkr. Zijne reisbefchrijving
is door HAWKESWORTH, met de eerfte reis van COOl{, t1itge~even.
CARTESIAANSCHE DUIVELS, 111r!1111ctjes of Duikelaars.
Zijn kleine glazen popjes, van binnen hol en voorzien met eene kIe ..
n~ opening. Derzelver inwendige ruimte moet zoo groot zijn 1 dat
het

60

CARTESIUS. -

CARTHAGO.

het geheele popje iets ligter zij, dan eene gelijke groote uitgebreidheid water, en dus op de vloeiftof drijve. Zoo men nu zulk
een popje in een glas doet, dat geheel vol water is, en hetzelve
van boven fluit door eene blaas, die er ftijf om gebonden moet zijn,
~oodanig, daL er geene of zeer weinige lucht tus[chen de blaas en
het water zij, dan zal, door eene drukking met den vinger op de
blaas, eenig water door de kleine opening in het popje gedreven, en
de lucht, die in heçzelve is. worden zamen gepersç; maar hierdoor
zal het mannetje, bij dezelfde uitgebreidheid, zwaarder worden en
zinken; terwijl de veerkracht der zumen geperste lucht, zoodra
de drukking ophoudt, het water weer uit het popje zal drijven,
en derhalve doen klimmen: eene verwoning. die in het oog van
onkundigen wonderbaar moet voorkomen, daar dus poppen, naar
welgevallen des kunstenaars, op een bloot beve~, [chijnen te zinken en te klimmen,
CARTESIUS. (Zie: DESCARTES.)
CARTHAGENA. Eene oude ftad in Spanje, aan de kusten van
het koningrijk Murcia. Zij drijft een en Herken zeehandel, bijzonder in zijde, en heeft eene zeer goede haven J welke onder de drie
graotCte havens var: Spanje behoort, en de beste in de geheele Middellandfche zee is; alsmede een voortreffelijk inftituut voor zeekad~tten,
aanzienlijke [cheepstimmerwerven, [cheepsdoKken en magazijnen. Drie
mijlen van hier zijn de vQorname zoutwerkell Pinates. De ftad wen:!
door den Carthaagfchell veldheer, 1-IASDRUBAL, gebouwd. en was
toen aanzienlijker dan tegenwoordig. Zij leed teu tijde der Moo,-en zeer veel; werd eerst onder PHlL1PS H. herCteld. en bevat een
getal van 29,000 inwoners,
CARTHAGENA, in Indië, of NIEUW-CARTHAGENA. Is
een groot Spaansch gouvernement, in Noord-Amerika, in de provincie Tel'rn Firma, in Nieuw-Granada. De lucht is er zeer heet
en het land is bergachtig; er zijn vele bosfchen, waarin ceder-,
bal[em- en Imtoenboomen gevonden worden. De inwoners bertaan
pit Blanken, Negers en Indianen. De hoofdfi:.ad van dit laud[chap,
van gelijken naam, ligt op eenen krommen uithoek, is wel bevesfigd, heeft eenen bisfchop, en 25,000 inwoners, benevens eene ruime
haven, die veel bezocht wordt. De zilver,yloten plagten ook hier bin.
nen te loopen, en veroorzaakten veel vertier. Daarenboven hadden
de inwoners aanmerkelijke voordeelen aan de paarlen, die van het
eiland frlargarita en andere !1aburige eiianden naar Carthagena ge.
1:>ragt, en hier toebereid en geboord werden. Voor het overige levert dit landfchap vele [oorten van gpmmen, halfem, lange peper,
fmaragden, drakenbloed (eelle bekende gom), alsmede eenig goud op.
In 1697 werd de ftad door de Fran(c/zen veroverd, die vele [chatten
wegvoerden, en, in 1791, door de EngelfclzflZ vruchteloos belegerd.
CAR THAGO. Weleer eelle lwroemde üad, in de omCtreken van
het tegenwoordige TUlzis, op de Noord· Afrika[che kust gelegen,
Zij
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Zij werd omtrent 900 jaren voor CHRISTUS geboorte, gebouwd t
door eene volkplanting van Pheniciërs, die in Azië aan de Middellandfche zee woonden, en men meent, dat Dmo of ELIZA, de doch.
ter eens konings van Tyrus, er den grondflag toe gelegd hebbe. Door
hare ligging voor de fcheepvaart en den handel gefchikt, alsmede door
de oorlogzuchtige geaardheid harer bewoner!, werden de Carthagers
eerlang de magtigfle natie tcr zee, en flrekte zièh hunne heerfchappij
van de Afrikafche kUst over de eilanden der Middellandfthe zee ,
met name Sict/ië, SardiniiJ, Majorka, 1I1inorkll en lvjca, tot aan
Spanje uit. Dan, juist dez~ uitgebreidheid van magt wekte den na·
ijver der Romeinen op, met welke zij in drie verfchilIende oorlogen,
de Punlfde geI1oemd, geraaktêil, waarvan het gevolg was ; dat Carthago, na bijna eèI1e eeuw geflreden te hebben, eindelijk geheel
verwoest werd. De Romeinetl bouwden wel, naderhand, niet ver
van het vorige Cart.'tllgo, eene flad van gelijken naam; doch ook deze werd, in de zevende eeuw, door de Saracenen zoo geheel vernield, dat er, behalve eene waterleiding, weinige fporen meer van te
vinden zijn. De Carthagers werden aanvankelijk geregeerd door vorsten, doch daarna door twee magi!l:raatsperfonen, Suffeten (regt ers)
genoemd, die jaarlijks afwisfeldcn. Zij haddcn zeer vele achting voor
den fland der kooplieden, en waardeerden allcen die wetenfchappen.
welke tot handel eh zeevaart betrekking hadden.
CARUS. Was Romeinsch keizer in !l82. Hij verfloeg dè Sar.
maten en Cothen, en bragt den Petzifchen oorlog, door zijnen voorganger PROBUS begonnen, ten einde. Zijne regering duurde fleches
~ jaren.
CARtJS. CT. A.) Was een der beste duitfche wijsgeeren van onzen tijd, wiens verdiensten, inzonderheid in de beoefening der zielkunde, hoog gewaardeerd worden. Bij een langer leven, zoude hij,
ter uitbreiding dezer wetenfchap, waarfchijnlijk veel hebben bijgedragen; althans te oordeelen naar den inhoud van 's mans nagelatene
'\verken, te Leipzig 1808 uitgegeven, onder den titel T. A. CARUS,
Nachgelas[ene Werke.

CASAN. Eene Rusfifche Had aan de 'Po/ga, met eene vesting.
}\fen vindt er goede laken-fabrijken, en leder-bereiderijcn. De inwoners, welke deels uit Rus[en, deels uit Tartaren beftaan, drijven
fterken handel op Siberië, China, en alle deelen van Rusland. Zij
Is de hoofdplaats van een Rusfisch gouvememel1t, en telt 2700 hui.
zen, wier bewoners op 16,000 gefcIJat worden. De Hraten zijn, bij
mangel aan (reenen ,ongeplaveid. Men vindt er vele fchool-inrigtin.
gen, een gymnaÎ!nm, en eene akademie voor het godsdienstig onderwijs, op welke zich echter voor weinige jàren nog maar 30 Hu.
denten bevonden.
CASANOVA. (FRANS) Deze beroemde fchilder van veJdlJagen
werd, in 1730, te Londen, geboren, doch kwam al vroeg met zijne
ouders te renetië, waar hij zich in de fchilderkunst oefende, en
ging

50

CASAQUIN. -

CASSANDER.

,ging, 115 jaren oud zijnde, naar Parijs, om zich in zUne kunst ver~
.der te volmaken. Van den kundigen Dresdener fchilder, DIEfilRICH J
leerde hij het midd el, om te verleiden en te behagen, en bra6t het
zoo ver, dat hij de koninklijke akad~mie een fmk konde aanbieden,
hetwelk zoo fchoon was, dat zij hem voor rchildcr van veldllagen
aannam, en· hem van alle kanten befLellingen gedaan werden. Oo;d2r
deze waren die voor den prins van CONDÉ de belangrijkfrc. Het
vuur van het koloriet en de uitvoering zijn onnavolgbaar. Welke
aanzienlijke fommen CASANOVA ook verdiende, geraakte hij echter
door zijne verkwisting diep in fchulden, zoodat de beftelling der kei~
zerin KATHARIN.\, om de gemaakte veroveringen op de Turken te fehil·
deren, tcn einde die in haar paleis te plaatfen, hem zeer welkom
was. Hij volvoerde deze taak te fPeenen, en ftierf in 1805, te
Brü,'JI, niet ver van die ftlld.
CASAQUIN. . Een Fransch woord, waardoor men eenen kleinen,
korten en naamven overrok verfeaat, die men voor zijn gemaK gebruikt.
In Noord-Holland, vooral aan den Zaankant, noemt men een vrou.
wenjakje Kaskij n, of, volgens de uitfpraak, Kas[ekien.
CASIRr. (MICHEL; Ren geléerd Oosterling, in 1710 te TrijolJ
in Syrië geboren. Hij fmdeerde te Rome; aanvaardde in 1734 den
geestelijken ftand; ging in het volgende jaar met den kundigen ASSEMANNI naar Syrië, (de laatCLe, om op lase van den paus de Syno.
de der Maro11iten bij te wonen,) en gaf in 1i38 te Rome een naauwkeurig berigt van de godsdienstige gevo~lens dezer gezindheid. Hij
leerde hierop in zijn kloo~ter de Arabifche, Syrifche en Chaldeellw.
fche talen, en vertrok vervolgens naar llJadrid, waar hij bij de Boekerij werd aangefteld. In 1749 begaf hij zich, op last des konings,
llaar de boekerij van het Escuriaal, (waarvan hij naderhand opziener werd) en verzamelde hier de bouwftofFen tot zijne beroemde
Bihliotheca Arabico-Hispana, welke te lVIad:"id in 2 deelen in folio
uitkwam, en in J 8s I artikels een vervolg van alle handfchriften der
boekerij van het Escuriaal levert, welke in Arnbifche mogelijk de
rijkfte van Europa is. Offchoon dit werk niet vrij is van fouten,
bevat het echter de belangrijkfte berigten en llittrekfels, en is een
onontbeerlijk repertorium (register) voor eiken beoefenaar der OOSterfche gefchiedenis. CASIRI ftierf te Madrid in 1791 J nadat hij
in het laatst zijns levens zijn geheugen en gehoor verloren had.
CASQUET. ZOO noemt men een' helm, i1:onnhoed, of hoord.
dekfet, wa:lrdoor de hals te gelijk beveiligd is. - In de zeevaart
zijn Casquctfen verCcheidene, boven de zee uitfiekcnde, zeer gevaarlij.
ke klippen in het Britfche kanaal, 7 Franfche mijlen ten Noordwesten
van de kaap la Hogue in Frankrijk.
CASSANDER. Deze was de zoon van ANTIPAT&R, die, na den
elood van ALEXANDER den Grooten, lJfacedonië verkreeg. Hij wist
zich, na het overlijden zijns vaders, in het bezit des rijks te handhaven;
had TlIESSALONlCA, de zuster van ALEXANDER, tot cchtgenoote, en
deed
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deszelfs moeder OLYl\IPI.\S hare poging, om het huis haan
zoons op den troon te herfl:ellen, met den dood bekoopen. Vervol~
gens door 5ANTIGONUS
, eerst zijn' bondgenoot; aan wien ook een ge..
0
deelte van ALEXANDERS veroveringen was ten deel gevallen, meE den
oorlog bedreigd, verbond hij zich me, de koningen LYSnlACHliS eu
SELEUCUS, en overwon zijnen tegcnfrander. Na eene regering van 19
jaren ftierf hij aan de waterzucht, en liet het gebied aan zijnen zoon
ANTI PATER over, die hetzelve weldra verloor.
CAS SANDRA. Eene der dochters van den ongelukkigen Trojaanfc~en koning PRIAMUS, van welke men verhaalt, dat zij vun ApOLLO, die haar beminde, de gave der voorzegging ontving, onder voorwaarde, dat zij hem daarvoor te wille zijn zoude. Naderhand echter
weigerde zij, aan de~ voorwaarde te voldoen, en nu was de firaf,
welke zij voor hare trouweloosheid ontving, dat hare voorzeggingen,
hoe W2ar ook, bij niemand geloof vonden. Zij was, volgens VIRGILIUS, aan COROEBUS, PRIAMUS bondgenoot, verloofd, die, toen hij
haar in de verovering van Troje wilde befchermen, het leven verloor.
De maagd zelve werd door AJA~, zoon van Oïuus, itl den tempel
..yall MINERVA gefchonden, en viel, bij de verdeeling van den buit,
aan AGA~lEMNON ten deel.
CASSATIE. Dit woord, afkoms(ig van cas/are, beteekent 'I.
vernietiging eener akte of verdrag, b. v. \'an eeu regterlijk vonnis,
of van een kbopmans-contract. 2. Het omzetten van iernand van zijnen post. -.- Hof va11 cas/atie is de hooglte Regtballk in Frankrijk.
zitting houdende te Parijs, daargefield om de eenvormighe:d iu de
toepasfing der wetten en in de burgerlijke en lijffiralfelijke regtspIe..
ging te verzekeren. Hetzelve berlaat uit vijftig raadsheeren, eenen procureur· generaal, en zes advocaten-genera:!l, en is verdeeld in drie feetien, namelijk de civile, de criminele en de feetie der rekwesten. _
De regtsgedingen , welke bij hetzelve worden aangebragt , zijn arresten van de hooge geregtshoven en VOllllÎsrcn bij de overige regtban.
ken, ter eerrler illfiantie gewezen. van welke door de belanghebben..
de partij vernietiging verlangd wordt. Het hof verwerpt dezen eisch.
of fia.'lt denzc:Iven toe, en verwijst de za~k in het laatfie geval aan
een ander geregtshof, of eene andere regtbank, dan waar het geding gevoerd is, zonder over het onderwerp van hetzelve eigenlijk te beflis[en.
CASSIMIR. Een voormalig landfchap van Hindostan, en het
tloordelijkfte land van Oost-Indië, tot het rijk der dfganen behoorende. Hetzelve berlaat uit een groot dal, hetwelk van alle kanten
door hooge bergen omringd is, zich van het Noord-Westen naar het
Zuid-Oosten uitfirekt, en 20 geographifche mijlen lang en 9 breed is.
Men noemt dit land het paradijs van Indië, omdat er de luchtltreek ,
uit hoofde van de bergen, zeer gematigd is. Men vindt er wel niet meer
de vmchten van het heete klimaat; doch daarentegen den rnoerbezie.
boom. het heerlijkfie ooft, rijst, wUn en koom in grooten overvloed, alsmede uitmuntend water. Onder de kUlJsevlijt dra nijvere
berg.
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bergbewoners munten inzonderheid ujt de fijne Sbwls. welke van
inlandCche en Tlberfche wol en bokkenhaar vervaardigd word~ll; inzonderheid in de laarl1:e jaren een vournaam artikel van w~elde ge..
worden zijn, en in alle landen worden nagemaakt. De echte Shawls 1
in Casfimir vervaardigd, zijn zeer kostbaar, en derzelver waarde rijs~
naar de grootte, fijnheid en kleur, van 100 tot 300 Dul<aten.
CASSINI. Dit is de naam van 3 mannen, die in de wis. en.
fierrekunde zijn beroemd geworden, te weten: I. DOMINICO GIOVANNI CASSINI, in 1625 tè Perina!do in Nizza geboren, werd door
zijne ontdekkingen doo~ geheel Europa bekend, en naar Bologne getoepen, waar hij eet]cn nieuwen meridiaan trok, enz. Hij kwam door
COLBERT te Parijs, en l1ierr aldanr in 1712, nadat hij in het laatst
van zijn leven zijn gezigt verloren had. 2. Zijn zoon, JACQU~S CASSINl, in 1677 geboren en in 1756 gdl:orven, mallkte zich inzonder.
heid beroemd door de befchrijving van den meridiaan, welks berekening zijn vader reeds met eenige geleerden ondernomen had. En 3.
CESAR FRANÇOIS CASSINI D~ THlTRY, een zoon des laatlhn, geboren
te Parijs, in 1714. Nog fJechts 10 jaren oud, bel'ekende hij reeds
de veranderingen (plra/en) , en de geheele verduistering der zon, wel.
ke men in 1727 verwachtte. Inzonderneid kenfcherfle hij zich, aliJ
wiskundig aardrijkskenner, door zijrte meetkundige beCchrijving van
Frankrijk, en fiierf in 1784, in zijn 70ne jaar aan de kinderziekte.
CASSINO. Een ltaliaansch woord, beteekenende : J. letterlijk eeil
huisje. 2. Een huisje voor de fiad, waarin een gezelfchRp bijeen.
Immt , om zich te vermaken. 3. Dit gezelfchap zelf. En 4. een mo-deCpel , voomarnelijk in Engeland in gebmik.
CASSIOPEJA. Een ll:errenbeeld van het noordelijk halfrond, te~
gen over den grooten beer. In 1572 vertoonde zich in hetzelve ee'ne bewonderingswaardige nel', welke in grootte Sirius en Lira overtrof, doch na verloop van eenige maanden verflaauwde, en naderhand geheel verdween.
CASS IUS LONGINUS. (CAJ.) Een dapper, vrijheidlievend RIJmein en een vriend van BRUTUS. Hij redde, als Quaestor van CRASSUS, de weinige RomeinCche foldaten, die in den moorddadigen flag
tegen de Part hers waren overgebleven, en verdedigde met de2elve
-Syrië tegen hen tot de aankomst van BmuLUs. In den burgerkriJg
tusCchen POMPEJUS en CAESAR, koos hij de l>artij des eerlten, wien
bij, als bevelhebber ter zee, gewigtige diensten bewees. Toen CAE_
SAR den PharCali[chen fJag gewonnen had, en POl'tIPEJU9 op zijne
vlugt vervolgde, ontmoette hij, bij het overzetten over den Hel/esp0tJt,
met weinige vaartuigen, de vijandelijke vloot, welke uit 70 zeilen
beilond. en waarover CASSlUS het bevel voerde. CAESAR eischte hare
o\-ergave. en C,\SSIUS, verbaasd over zijnen moed en fioutheid, ge.
hoorzaamde; doch naauweIijks had hU CAESARS oogmerk ontdekt, om
zich tot opperheer van den RomeinCehen ll:aat op te werpen, of hij
nam, als een ijverig republikein, het befluit, om hem van kant te
hel·
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helpen, hetwelk hij dan ook, met eenige zamengezworenen, in het
jaar van Rome 709, ten uitvor:r bragt. Hierop verzamelde hU, in vereeni!,ing met BRUTVS, eeu leger, ten einde, met de overige republikciiJsgezinden, de erlangde vrijheid l1aallde te houden. lIet kwam
tusl"chen dezen en OCTAVIVS en ANTONIUS , die voorgaven Ct.ESAR'S
dood te willen wreken) bij Philippi tOt een en l1ag, waarin C..\SSIUS,
die alles voor verloren hield, zich zelf, in het jaar 7 I I van Rome, ombragt. BRUTUS noemde hem den Inatlten Romein. (f'erge/ijk
BRuns en CAES,'R.)
CAST A UA. Eene bron, aan den voet vtm den Parnassus,
om welke reden dikwijls door de dichters van dezelve melding
wordt gemaakt.
CASTILIË. Het groot!1:e gewest in Spanje, hetwelk de Natuur,
door eene lange keten van bergen, in twee dee!en verdeeld heeft,
waarvan het noordelijke Oltd· en het zuidelijke Nieuw-Castilië genoemd wordt. Het eerfte ontving dien naam, omdat het vroeger dan
het laatl1e aan de Saracenen ontrukt werd, en bevat de provincien BlJrgos, Soda, SegoJlia en Avfla, terwijl tot Nieuw-Castilië de landfchappen Madrid, To!cdo, Cuadqlaxara, Cuenza ell
la Mancta behooren. In het noordelijk C'1Stilie vindt men de rivieren Duero, Ebro, Altajada, /lndaja, AreJltJl/i/lo, Pifllerga, Ar_
lallzrl en ArlanzJn, en in het zuidelijke de Ta;'o, Xarall1@, Cuadar·
rama, A Iberche. Cuadimzfl, lIfanzanares, Henares en de HlIesctlr.
De voornaam!1:e -bergen in de beide gewesten zijn de M01JttS de Tokdo y lIfolil1a en de Sierra lYIorena. Het land levert koorn, wijn,
fchapen met de fijn!1:e wol, zout, fàffraan, rundvee, enz. op. Na
de gebeurtenisfen te Bayonlle, in 1808, brak in Castilië het eerst
het vuur van op!1alld uit tegen den nieuwen koning JOZEF, en in
de Sierra Morena moest zich het leger!lOofd DUPONT met zijn
leger aan de Spaallfcllc veldneeren , CASUNOS en REDING, als krijgsgevangen overgeven.
CASTOR FIBER. (Zie: BEVER.)
CASTOR en POLLUX. Deze tweelingbroeders, uit de fhbelgefchiedcnis, worden gezegd uit een der eU eren te zijn voortgefproten.
die de vrucht der vereeniging waren van Jl'PITER ) in eene zwaan veranderd, en van LEDA, de echtgenoote des Spanaanfchen konings TYNDARUS. Volwasfen zijnde, werden zij deelgenoot en van den togt der
Argonf1tlten; POL LUX maakte zich beroemd in den worflelfl:rijd,
en CAST OR in het temm en van paarden. Ten naauw!1:e aan elkan~
der verbonden, bevrijdden zij de naburige zeeën van roovers, en werden hierom voor zeegoden gehouden, en als zoodanig aangebeden.
Toen op den Argonamifchen togt zich aan het boveneinde van den
mast, te midden van eenen l1orm, twee vlammen vertoonden, en de
1I:onn daarop oogenblikkelijk bedaarde, verkregen deze vlammen den
naam van CASTOR en POLLUX. Daar nu dit Naruurverfchijnfel op
zee meermalen plaats heeft, zoodanig , dat er zich nu eens eene, dan
ALGEMEEN WOORDENB. II.
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eens twee vlammen vertoonen, zoo verkreeg het eene ver[chijn[el
den naam van HE:LENA, zuster dezer gebroeders, en werd a's een ongunHig voorteeken bcfchoU\vd; terwijl het an~re den naam der broederen behield, en als een gunflig voorbeduidfeJ werd aangemerkt.
Nog verhaalt de [abel, dat CASTOR en POLLUX den Atheners den
oorlog aandeden, ter herkrijging hunner zuster HELE NA , door TUESEUS geroofd; dat de eerf1:e, als zijnde fierfelijk, in een gevecht met
ID.\s en LYNCEUS omkwam, .en dat POLLUX , die onfierfelijk was,
toen hij voor zijnen broeder, vergeefs, aan JUPITER om dezelfde
gunst had verzocht, dit ten minfie verkreeg, dat zij beurt om beurt,
de eene in de beneden- de andere in de boven-wereld, zouden verkee.
ren. Eindelijk werden zij beiden ten hemel gevoerd, en in fierrea
veranderd, onder den naam van Tweelingm, waarvan de eene on..
dergaat • terwijl de andere opkomt.
Bij de Atheners werden CMTOR en Por.urx vereerd onder den
naam van Dioscuren (zonen van JCPITER); alsmede onder dien van
Anacten, dat is: helpers, redders. Ook hij de Romeinen hadden zij
cenen prachtigen tempel op de markt, en werden de gelof[en bij hun.
ne namen bezworen met den eed: Aedepa{ (bij den tempel van POL ..
lUX) door de vrouwen, en AedecfJstor (bij den tempel van CASTOR)
door de mar111en.
CASTORIUM. Bevergeil , (Zie: BEVER.)
CASTRA TIE. Zoo noemt men in de heelkunde die bewerking;
\vaaruoor aan een levend wezen het voomelings-vermogen benomen
wordt. Hoogst merkwaardig is de verandering, welke hierdoor bij
de menfchen, teh aanzien van de omwikkeling hunner gezamenlijke
werktuigen, wordt te weeg gebragt. Het mannelijk ligchaam wordt
in vele opzigten aan het vrouwelijke gelijk. De veerkracht d·er vee
z·els en fpieren wordt verlamd, en het celachtig weefTel in fiaat geHeld, om eene veel grootere hoeveelheid vet op te nemen; de water.
vaten worden verl1opt, enz. De gewigtigl1e verfchijnfels echter f
welke zich vertoo11cn, zijn het ~:emis van den baard, en eene aanmer~
kelij ke vernaamving van het bovenfie gedeelte der longpijp, waar..
door de Castraat het gelaat en de fiem eener vrouw verkrijgt. Ook
op het zedelijk karakter fchijnt de Castratie insgelijks invloed te
hebben. Zij verzwakt het oordeels-vermogen; ma!lkt den mán gevoel..
Joos, gemelijk, kleinmoedig, en over het geheel onbekwaam tot
groote onderne:ningen. Bij diegenen echter, welke alleen de helfc
d.er operatie ondergaan hebben, (Spadones bij de Romeinen genoemd)
befpeurt men geene der opgegeV€1le veranderingen; en daar zij tot de
voortteling volkomen gefchikt zijn, zoo veroorloofden de Romeinfche
wetten dezen het huwelÜk. Eene derde [oort van Castraten zijn
zoodanige , wier teeldeel en wel niet weggenomen, maar zoo kuns.
tig verminkt zijn, d~t hun wel niet het vermogen, om zich te paren,
maar wel dat van vuortteJing, mangelt. Van zoodunige fpreekt JuVENALIS, als VRQ bijzondere lievelingen der wellustige Romeilifch~
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vrouwen; en FRANK zegt, dat hij eene Duitfche flad gekend heeft,
waarin vier perlonen vau deze foort, uit hooloe hunner zedeloosheid,
door de regering uit dezdve moesten verwijderd worden. 111 de vierde
klas[e, eindelijk, behooren de zoodanige , aan welke al de teeldeelen
ontnomen zijn. Deze noemt men Ge[iJedenen (Euiluchen) , en worden in het gt'hecle Oosten gebruikt, om over de vrouwen in de Ha"ems het to(!Voorzigt (e houden. Geîchiedt de Castratie aan volkomen manbare perfonen, tèn gevolge eener kwetfing der deel en, enz.
dan veroorzaakt zij wel eenige verandering in het karakter, doch
blijft het ligchaam in denzeifden toeHaud: zelfs duurt het voomelings.
vermogen nog een':ll korten tijd voort. Volgens de verzekering
van oude fchrijvers, oefenden de Grickm, inzonderheid de Lydiërs ~
de Castratie ook aan de vrouwen uit, en zouden de l1r.tfl:e deze tot
bewaarfters hunner vrouwen en dochters gebruikt hebben. Hier
brengt de bewerking geheel tegenoverge!lelde gevolgen voon. De
geOachtsdrifr gaat verloren, aan de kin en bovenlip komt de baard te
voorîchijn, de boezem verdwijnt, de f1C1l1 wordt ruw, enz. BOERHAVE en POTT verhalen voorbeelden van dien aard van larer' tijd. Onder de rampen, welke godsdienstige dweeperij weleer veroorzaakten.
fpeelde ook de Castratie eene zoo a~nmcrkclijke rol, dat de keizers
CONSTANTJNUS ell }USTINJANUS genoodza~!:t waren, om zich met al
hunne magt regen deze godsdienstige dweepzucht der priesters van Cv.
BELE te verzetten, en alleen, door deze verminking mee den menîchen.
moord gelijk te !tellen, in !laat waren, om hen van dit wanbedrij f te.
rug te houden. Nog meer; de l7aleri'lIZen , eelle godsdienllige rekte,
die door het voorbeeld van ORIGINES in hunne zinnen waren verbijs.
terd geworden, hielden deze verminki!lg niet alleen van zich zclvell
voor eenen pligc, lllaar oordeelden, dct zij dien ook aan anderen,
die in hunne handen vielen, het zij met of zonder hunnen wil,
moesten uitoefenen. - In Italië moet de Castrade van jongelingen.
om hen tot zangers voor de discam • !tem te vormen, eenijds zoo
fterk in ZW31lg geweest zijn, dat men inzonderlwid in den kerkelijkCll
fraat, het eene jaar door bet andere, meer dan 4coo zllike O:tgtojfer~
cener overdrevene kunmveelde telde. Eindelijk verJood CLEMEXS:
XIV. dit affchuwelijk misbruik. Evenwel dumde, volgens berigtcll
van geloofwaardige reisbefchrijvers, de Castratie in Italië naderhand
nog, eenen gemimcn tijd voort, en werd in [ommige fted~n niet alleen
toegelaten, maar zelfs zoo fchaamteloos uitgeoefend, dat men bij
openbare billetten den tijd, waarop, en het huis waarin zij gefchieden
zou, bekend maakte.
CASTRUM DOLORIS. Een praalgraf, ter eere van :IJnzienlUke
afgeîrorvenen, gewoonlijk in kerken, waar zij begraven liggen, opgerigot, en met zinnebeelden, \\~pens, enz. verlierd.
CASUARIS. Een zeer groote vogel, die van het Oost-Indische ei.
land Sumatra gebragt , en aldaar Emer genoemd wordt. Naast den
Struis is hij een der grootfte vogels, zwart van kleur, en onver.
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fllagd van gezige. Men vindt dezen vogel ook op de Molttkfone ei~
landen, en in andere plaatren van Oost-Indië. Zijne eijeren zijn zeer
fraai, en weinig kleiner, dan die der Struisvogels. Hij kan, gelijk
deze, fl:ukkenmetaal, glo€ijende kolen en dergelijke dingen ver~
zwelgen, en bezit in zijnen middelften klaauw eene zoo groote kracht,
dat hij daarmede plallk~n, van eene aanmerkelijke dikte, doortrappen
kan. Zijne veren zijn hoornachtig, gel ij ken veel naar paarden-haar,
en uit eene enkele vederfchaft komen de pennen altijd twee aan
twee ten voorfchijn.
CATACHRESIS. Het verkeerd gebruik van een woord, wanneer
men ~ namelijk, aan eene zaak een bijvoegelijk woord geeft, dat er
niet toebehoort, b. v, ,'erwelkende vlammen, ZI!i/ende dampen, enz.
CATADUPES. Plaatfen , waar het water uit eene rivier met een
groot geraas neder!1:ort; en var. hier, dat de olleen de watervallell
van den Ny! Catadupi noemden.
CATALONIË. De oostelijkfte provincie in Spdnje, die meer
dan 800,000 inwoners bevat. Zij is zeer bergachtig, wordt door de
rivieren de Ebro en Segra doorfl:roomd, en levert marmer, albast,
krifl:al, jaspis , amethist, agaat, azuurf1:een, bergzout, vitriool, aluin,
ijzer, lood, tin, zilver, goud, benevens koren, wijli, rundvee, vlas,
hennip , hout. enz. op. Ook vindt men er warme baden. In den
laatf1:en oorlog met Frankrijk onderfcheidde zich Catalonië door het
levendigst aandeel in den ([rijd iegen de Franfche legers: bijzonder
merkwaardig was de belegering der vesting Gercma.
CATANEA. Eene der olldfl:e !leden van Sicilië, Î1} het dal van
Demolla , waar de vloed Indicelle in de groore golf van Catallfl1 valt.
Bij ied~re fchrede vindt men nog de fporen van haren ouden luister;
onder anderen de bouwvallen van het theater, van het welk ALCfBI~
!.DES , hij den togt der Atheners naar Sicilië,
eene a2nfpraak
aan het volk deed, gedurende welke zich zijne troepen meester vall
de Had maakten. Ca/allca heeft in verfcheidene tijdperken een gelijk
lot ondervonden als Hercula1Jum, en is door vuur, asch en lava van
den Etlla van tijd tot tijd bedekt geworden. In den jare 1669 werd
deze f1:ad bijna geheel omgekeerd, en de ontdekkingen, die men
van tijd tot tijd doet, getuigen van deze omwentelingen. Van alles,
wat deze plaats belangrijk kan maken, trekt niets het oog zoo zeer
tot zich, als de muur, die door de koud geworden lava rondom Ca~
lanea getrokken is, eene bijna ijzeren borstwering llirmaakt, en zich
tot eene hoogte van 50 tot 60 voet verheft. De Had is nog heden
door haren rijkdom en bevolking de tweede van Sicilië.
Zij telt
omtrent 100,000 inwoners, en is de hoofdplaats van de orde van
St. Jean, welke in 1815 weder her!leld is.
CATAPULT. Ook Onager genoemd, was bij de Ouden een
oorlogstuig, waarvan zij zich· bedienden, OIrt met fieenen, en, vol.
gens fommigen ook, om met fpiefen, tot 12 en IS voeten lengte,
te werpen. De inrigting van dit werktuig is lliet naauwkeurig g,e~
no eg
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Doeg bekend, en ook, feden de invoering van het buskruid, in onbruik

geraakt.
CA TECHUMENI. Zoo noemde men, in de eerae tijden der
Christenkerk , de Joden en Heidenen, welke gedoopt moesten wor~
den, en in de kerk eelle bijzondere plaats hadden; doch in het eerst
bij de uitdeeling van htlt avondmaal niet moglen tegellwoordig 'zijn.
Naderhand, en ook thans nog, geeft men deze benaming aan die jonge Christenen, die voor het eerst avondmaal houden, en door vooraf"
gaand onderwijs daartoe worden voorbereid.
CATENA PATRUM. Een boek, bevattende de gevoelens der
kerkvaders over alle, of (Ie meeste, lceraellingen van den godsdienst.
CA TILINA (LUClUS SERGlUS), wiens merkwaardige lotgevallen
door zijnen tijdgenoot SALLt'STIUS zoo meesterlijk befchreven zijn,
was uit een der aanzienlijkfte geOachten van ,Rome afkomstig. Hij
was zeer aout en ondernemend, dcch tevens verkwistend, wel~
lustig, ondeugend en heerschzuchtig. In zijne jeugd pleegde lJij
reeds verfcheidene gruwelen,' en verkeerde met een aantal Romeinen
van gelijken fl:empel, en met een groot gedeelte van de laagfl:en en
meest verachtelijken uit de heffe des volks. Om zijne heerschzucht te
bevredigen, doch tevens, om den diep vervallen !laat zijner geldmiddelen te herfiellen, befloot hij, 111 et zijne aanhangers, de conruIs en de voornaamae I'lladsheerell te vermoorden, Rqme in brand te
fieken, de naven te bevrijden, het volk met het vermogen der
omgebragten te verrijken, en zich zelven tot beheerfcher op te werpen. Reeds was dit plan nabij aan de uitvoering, en krielden ROlllfJ
en Etrurië van zamengezworcnen, die zich van alle kanten wapenen
hadden a:mgefchaft, toen CIceRo, d\Jor de bijzit van Cl;RIVS, een~
der eedgenooten, het helsch ontwerp ontdekte, on, daar hij zelf conful was, aanflonds de krachtdadigl1e m2atregels van veiligheid nam;
terwijl hij tevens den booswicht, die met de grootfl:e onbefchaamdbeid in den f~naat zat, in eene lange en fcherpe redevoering, oIlt..
maskerde. CATILINA, woedend over de mislukking van zijn plan,
beOoot nu tot eellen openb:1ren oorlog, ijlde naar Etrurië, bragt een
leger onder zijne vaandels op de been, en liet den praetor LENTULUS
te Rome, om bij gunll:iger gelegenheid het beraamde plan ten uitvoer
te brengen: dan deze werd met zijne aanhangers gevat, ea met de
voornaamften derzelve , op last van den fenaat, voor dat zijne partij
iets ter zijnitr bevrijding verrigten konde, te regt gefceld. ANTONIUS
nok met een frerk leger naar Etrurië; een ander (beed CATIL l~
t<A den terugtogt naar Opper-Italië en Callië af, en noodzaakte
hem tot eenen fhlg. Het gevecht was moorddadig, en vele patriotten
fneuvelden met de wapens in de hand. De zamengezworenen ftreden
als wllnhopenden, ,n bieven bijna allen op het flagveki, waarna zich
eindelijk CATILlNA, in de he\'igfte woede, onder de digtst bijzijnde
gelederen der vijanden [rome, en hier, met wonden bedekt, 62 jaren
voor onze tijdrekening, zijnen idood vond. Har. hj:j het beleid en
E 3
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geluk vlln CAESAR bezeten, en zijn plan later uitgevoerd, dan had hiJ
toen aan de reeds wankelende republiek een einde kunnen maken.
CA 1'0. Dit is de lJaam vnn twee beroemde Romeinen, als: CA«
TO de cellfor, een ijverig, doch eenigzins ruw, republikein, die,
door zUn~ verlichte denkwijze, de algemeene liefde zijner mede.
burgers verwierf, en bij hen in zoo hooge achting {wnd, dat men
Op zijne voordragt belloot, de {rad der Carthogers , waarmede de
Romeinen drie bloedige oorlogen gevoerd hadden, tot den grond
toe te flechten, daar hij bij elke raadsvergadering pleeg te zeggen:
Ik ben van gevoden, dat CM/hago vernietigd moet worden. Minder
bemind was welligt CATO bij zijne medeburgeresfcn, omdat hij de vriJ.
heid gebruikte, een ontkennend lllltwoord te geven, bij het betlisfen
der belangrijke vraag:" of het van nu af d~r vrouwen zonde ge" oor!oofd zijn, zich met zoo vele kostbaarheden te verlieren,
" als zij goedvonden?" Dan, C,wo was te zwak tegen den al.
gemecllen wil van den RomeÜ'fchen vrouwen- ftoet, en zijn gezag
bleef dit maal zonder eenige werking. Hij fiierf 147 jaar voor CHRIS.
TUS geboorte. 2. CATO ,'all UliCfl, een achter.kleinzoon van den
vorigen, de eenige man, die, toen Rome door partijfchappen ver·
fchellrd werd, den moed bezat, om de republiek te willen fraande
houden. Ondertllsfchen beantwoordde het gevolg niet aan zijne po.
gingen. Hij zag zich gedrongen, 0111 zich aan de zijde van PO~~PE·
JUS te voegen, wiens partij hem nog de beste toefcheen; doch toen
CAES AR dezen in den beroemden Pharfnlifchen nag overwonnen had,
wierp CATO zich mer eene bezetting in (le Afrikafche fl:ad Utka,
met een vast voornemen, 0111 zich hier tot het uiterae te verdedigen.
Dall, zijne fpitsbr~eders hem, op het lJaderell van den vijand, verlatende, en hij zich voor geenel) prijs op de genade van CAESAR wil~
lende overgeven , eindigde hij, 44 jaar voor onze tijdrekening, zijn
leven door cenen vrijwilligen zelfmoord, over welks regtmatigheid
men het tot op den huidigen dag nog niet heeft kunnen eens worden.
CATOPTRICA. Spiegel kunde , is dat gedeelte der gezigtkundige
wetenlchappen, hetwelk zich bepaalt tot het onderzoek van de wet.
ten, volgens welke de lichtftralen, op affpiegelende vlakten vallende',
worden terug gekaatst. HN algemeen beginfel, waarop d~ Spiegelkun_
de berust, en hetwelk reeds den ouden bekend was. is de frelling,
door waarnemingen en proeven bevestigd, dat de hoek van terugkaatfing fteeds gelijk is aan den hoek, waaronder de frealen op een voor.
werp vallen. Naar de onderfcheidene gedaante der temgkaatfende oppervlakten verdeelt men de Spiegel kunde in de leer der vlakke en krom.
me fpiegels. Tot de eerfte behoort de werking onzer gewone glazen
en metalen platte fpiegels, mir,;g:1ders de Polcliloskopen, waarmede men
in den oorlog over muren en ",allen veilig kan heen zien; de zoo ge·
noemde kijker, waarmede men door eene plank kan zien, w:l3rin geen
gat is, en de kalfidoskopen, die allerlei figuren vertoonen. Van
de kromme fpiegels zijn het voornamelijk de holle en bolle I fpherifehe
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fche rolvormige, kegelvonnige en parabolifche fpiegelvlakten , waarvan de werkingen in de Spiegelkunde onderzocht, en door zeer fraai..
je en belangrijke proeven, in de natuurkunde, worden aangetoond.
CATS. (.JaKOB) Raadpenfionaris van Holland, een groot !laatsman, regtsgeleerde en dichter, werd in 1577, tr;: BrouwershmJen, ee..
pe !lad op het eiland Schouwen in Zee/twd, uit aanzienllj ke ouders
geboren, en, na den dood zijner moeder, door zijnen oom opgevoed.
Nadat hij zijne ftudie in de regtsgeleerdheid , waarbij hij altoos de
dichtkunst tot zijn hoofdvermaak hield, te Leijden volbragt had.
begaf bij zich naar Or/eam, waar hij tot doctor in de regten bevorderd werd, en zich eenen gemimen tijd ophield. Hij verliet deze
fiad, ~aar zijn hart onmerkbaar aan de fchoonfl:e maagd, in zijne 00gen, gekluisterd werd, op last zijns ooms, met groot leedwezen;
ging naar Parijs, keerde vervolgens naar zijn vaderland terug, hield
zich hier eenigen tijd in 's Hage op, om zich in de praktijk te oe.,.
fen en , en 'zette zich ein3elijk als pleitbezorger te BroliwershaJlelZ neder. Eene hardnekkige derclendaagfche koorts deed hem echter, l1ll
verloop van eenigen tijd, op raad zijn er genees heeren, eene reis naar
Engeland ondernemen, waar hij op de beroemde hootie fcholen van
Oxfort en Cambridge eenen nieuwen voorraad van kundigheden opza..
melde. Zoodra hij, na zijne terugkomst in zijne geboorte!lad, tot vorige gezondheid her!leld was, nam hij zijne vroegere bezigheden weder
met nieuwen ij ver ter hand; doch vertrok, op raad van zijnen vriend
A. SCHUTTE. toen PenûolJnris van .fI!Iiddeiburg, naar die ftad. Hier
huwde hij :nn EUZABETH VAN VALKENBURG, een Am!lerdamsch meisje, aan welke hij eene vrouw had, hem in den volllen zin waardig.
Hij verwekte bij haar 3 zonen en ~ dochters, vall welke de eprfien
vroegt~jdig fiieryen, en de laatIten aanzienlijke huwelijken deden.
Zijn echt was de gelukkigl1:e. Nog ambteloos, en daardoor onafhankelijk, in de armen eener teederbeminde gade, aan welke hij, vol..
gens zijne eigene getuigenis, zijne deugd en godsvrucht te danken had;
een befiaan, ,ruim genoeg, om zonder zorgen te leven; de dagen,
die hem zijne gewone beZIgheden overlieten, op zijn landgoed, beu\"telings als dichter en landman, doorbrengende, kon het niet anders,
of dezelve moesten, onder het genot van het zalig!le genoegen I
henen fnellen. Op deze zijne landboeve, te Grt)pskerlr:e, in de nabuurfchap van Middelburg, vervaardigde hij zijne Zinnebl!elden, Galathra, of Herders-17limieklagten ~ Zelfllrijd, Toonee! der 11lanndijkt:
achtbaarheid, of rastiu, Spiegel 'Van den ouden en 11ieuwen tijd, en
Huwelijk, of gansclz be/dd des echten jla(ltS. Het einde van het
twaalfjarig beiland maakte echter een einde, beide aan zijne rust.
en aan Zijll huisfelijk geluk. Behalve de onaangename gevolgen van het
onder water zenen der landerijell, waardoor zijne geheele landhoeve
verwoest werd, moest Olil. ~ dichter, nu 44 jaren oud, een ander too'
neel betreden, hetwelk, hoe fditterend ook voor het oog, echter
doorgaans arm voor het hart is) en ons zeld~n v:m waar geluk verze ..,
E 4
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kert. Het eerile aanzoek was dat van de hooge fcllOol te f-eijden,
welke hem het hoogleeraarambt aanbood ; doch dat hij van de hand
wees, om den post van penfion~ris van Middelburg te aanvaarden.
CATS ondervond, echter, in dezen zijnen nieuwen fiand, da t de
tabbaard van den fiaatsman gC!woonlijk niet anders dan een blinkend
bekleedfel van zorgen en onrust is. Imusfchen was dit alles flechts
het begin zîjn~r grootheid en verdrietelijkheden. Tot per.fionaris van
Dordrecht verkozen, welken post hij, alleen op fierKen aandrang,
:;anvaardde, verdubbelden zijne bezigheden: hij kon nu flechts wemige uren aan zijnen gelukkigen huisfelijken kring toewijden; maar
moest in 1627 , uit hoofde van zijn gezantfchap naar Engeland. waar
de vorst hem met de ridderorde van St. Joris vereerde, zich geheel van denzelven losrukken. Na eenen geruim en tijd vertoevens ,
keerde hij terug, om kort daarna het verlies zijner dierbare gade te
hetreuren , van welke een .2sjarige echt hem de volle waarde had
doen kennen. Zijne droefheid was onuitfprekelijk; maar hij droeg
zijn lot als een Christen. Ondertusfchen moest ollze CATS nog hooge!;'
klimmen. Hij werd in 1634 tot raadpenfionaris van Holland, na den
Mun!lerfchen vrede, in 164.8, tot groot zegelbewaarder der !laten en
grafelijkheid van dat gewest, en tot !ladhouder der leenen verkozen,
en !land thans op eene hoogte, welke flechts weinige bereiken. Ieder kent de tijden, waarin hij deze posten bekleedde, en befeft dus
het gewigt en de moeijeIUkheden er van. Meer dan eens haakte hij,
nu een grijz311rd van 74· j:lren, nnar rust en drong op zijn ontOag aan.
Het la~t!le verwierf hij, maar de eerfte was er nog niet aan verbonden.
De hagchelijke fraat van zaken tusCchen de republiek en Engeland,
onder CROM~L , mr.akte een gczamCchap noodzakelijk, waartoe
CATS zoo dringend verzocht werd, dat hij zich nog eens aan het belang zijns vaderlands opofferde.
Na zijne terugkomst nam onze dichter zijne laat!le toevlugt tot de
afzondering, waartoe het bekoorlijk Zorg vliet , e.,'en buiten 's Hage,
hem zijne fchaduw aanbood. Hier vond hij zijne rust weder, was
op nieuw landman en dichter, en werden zijne vorige dicht!lukken
met zijn Buitell/even, Tachtigjarigen ouderdom, llofgedachten, Gedachten in flape/ooze nachten, en Twee en tachtig-jarig leven vermeerderd. Onder dezen zijnen geliefkoosden arbeid vergat hij den
flap niet, dien hij eerlang doen moest. Hij leefde in den voll1en zin
als een voorbeeldig Christen, en Olltfliep als zoodanig , gerust en blijmoedig, op den u van Herfstmnand 1660, in den ouderdom van 82
jaren en bijna 10 maanden. De kloosterkerk in 's /lage bewaart zijn
fioffelijk overfchot. De tranen en zegeninf;ell der armen, wier weldoe.
ner hij was, volgden hem, en alle braven in Nederland rigtten hem
eene gedenkzuil in hunne harten op; terwijl de dichter JAKOB WES"ERBAAN, Heer van Bral1dwijk, voor hem het volgende graf[chrif[
vervaardigde, hetwelk op den Heen, die zijn gebeente dekt, gebeit~ld fiaat:
Co;;-
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Conditur hoc urlla toto cantattls in orbe,
Pa/lar/is et Pltoebi CATSlUS UlitfS amor,
Cui frtcilrs vena 11Ianartmt divite vCTfus,
lv[lf!ta7uc CasttjJiis pagina fluxit atftlis.
Nt:!!o doctrina quaejttullI nomen ab aev()
Excidet: ingenio fl(1t fine. mOT'Ie dectls.
Hoe men c'ws ook, het zij als mensch, ftaatsman, of als dichter,
befchouwe, allijd wekt hij onZen eerbied. Als mensch behoort hij
ongetwijfeld onder die weinigen, die de deugd om haar zelve, afgezondern van alJe aardrche voordcelen , betrachten; terwijl hem nog
niClln'lîd als echtgenoot en vader overtroffen heeft. - Als fiaatsman,
fr.b.oon als zoodanig niet ge[chitterd hebbende, bleef hij een eerlijk
man en Chri~ten, en was geheel onbedreven in verachtelijke !treken,
eerlOOl~e ftr,atkunde, en in al die misdaden, welke men dikwijls
kunst van regeren noemt. Eindelijk verdient hij als dicht:er, en wel als
vaderlandsch dichter, niet minder onze achting. Eene levendigheid
van verbeelding, die inneemt; een rijkdom van vinding, die treffend
is; eene kennis van het men[chelijk hart, die ons verbaast; eene
waarheid van hartstogten, die zich terftond laat gevoelen, dit
alles vinden wij in 's mans gedichten, die mogelijk, over het algemeen,
voor aankomende vernuften nog de beste handleiding tcit de dicht
kunst opleveren. De werken van CATS zijn in 1797 enz. in 35 dee.
len in duodecimo, bij den boekvcrkooper J. AUART, op nieuw uiege..
geven; zijnde voor het I [te deel, door den geleerden R. FEITH 1 eene
fchets van 's mans leven geplaatst gew·orden.
CATTARO. Ecnc fiad met 1400 inwoners, fierke muren en een
Berg(]ot, in dlbaniiJ, aan den zeeboezem, die van haar zijnen naam
ontleent. Zij is van hooge bergen omringd, zoo dat de zon haar in
den winter l1echts weinige uren be[chijnt. Langs den engen en gekromden zeeboezem van Cattaro liggen ver[cheidene wel bewoonde
plaat[en, die even als de fiae! ~elve in de zeevaart, den handel en
de vis[cherij haar be[caan vinden. Hct lal1d brengt olie, wijn en heerlljke boomvruchten voort.
CATTOS. Een zilveren munt in Siam, eer waarde van SO rijksdaaldcrs.
CA TULLUS. Een der beroemdfie Romein[che dichters, die waar4
fchijnlijk 668 jaren na de bouwing van Rome (8S jaren voor CHRISTUS geboorte) op het bekoorlijk eiland Sirmill, in het gebied vall
Perona, hee licht zag, en niet bng na den jare 707 te R()m~
flierf. Zijne gedichten zijn vol bevalligheid, behagelijke [cherts, eref·
ffend vemJft, en teeder gevoel; doch vallen dikwijls in het prozaifche
en vervelende, en dragen duidelijke kenmerkcn van het zedebederf dier
tijden. De beste derzelve zijn door RM\lLER overgezet, en iu het
licht gegeven.
CAVADA. Eene Portllgee[ciJe maat, houdende 4 ponden.
CAVALLO. (TlllERIVS) Heefc als natuurkundige veel roems
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CA. J.) -

CAVENDISH. (HENRY)

verworven. Hij was uit Zwitferland afkomstig, doch verkoos LOTZ.
dm tot zijn verblijf, waar hij in Louwmaand 1810 [ti erf. Inzonder.
heid heeft hij zich verdienstelijk gemaakt door de theorie der elektrie.
citeit, en hare toepasfing op de genees- en delfftofkunde, alsmede
door de lIitvindll1g van eenen nieuwen Mikrometer.
CAVANILLES. (ANTONlO }OSEPH) Een Spaansch geestelijke
en beroemd kruidkundige, die in 1804 te Madrid ftierf. Na dat hij
12 jaren in Parijs had doorgebragt , begon hij zijn groot botanisch
werk, hetwetk aldaar in 1785 - )789 onder den titel: ~lofladelphitle
clasfis disjertationes decem, in het licht kwam, en waarin de kruiè~
kenners de naauwkeurigheid en het diep doorzigt bewonderen, welke daarin doorftralen. Men vindt er alle [oorren dezer klasfe in, waar.
onder vele nieuwe, en 297 platen gevonden worden, VJU welke hij zelf
de teekeningen geleverd heeft. Na zijne terugkomst in zijn vaderland
begon hij het uitmuntend werk: üones et descriptiones plcmtarum ,
Ijuae aut [ponte in Hispfwia creSC/ll1t (wt in hort is hospitantur.
Madrid 1791 1799, 6 vol. in folio. Dit werk, met 601 pla-

ten, bevat een groot aantal 11iellwe foorren van planten, en een
nog grooter aantal [oorren ,zoowd uit Spanje, als uit Amerika,
Indië en Nieuw-Holland. Terwijl hij aan di. uitIlllliltend werk ar·
beidde, ontving hij van de regering bevel, om de planten van Spem.
je te onderzoeken, en begon danrtoe met het koningrijk Ya/encia ;
doch bepaalde zich niet alleen tot deze, maar deed eene menigte
waarnemingeïl omtrent het rijk der mineralen, de aardrijkskunde ell
den landbouw dezes landfchaps, welke van 1795 - 1797, te ]lila.
drid in 2 deel en in folio, onder den titel: Ob[ervaciones fobre la
Itistoria natura/, geografia , agricu!tilra, poblocion etc. del reg no d~
Yalencia, in het licht verfchenen. In 1796 liet hij over het bouwen
van de rijst zijne ObferJlaciones fobre et cultivo del aroz en el reg·
flO de Ya/meia y {tI illftuencia en la [a/ud pI/Mica, èrukken, waarop
in 1798 nog een tuwhang[et volgde. In 1800 begon hij een tijdfchrift, onder den ticel: Annales de /ûstoria! llatl:ral; werd in het vol.
gend jaar beftuurder van den kruidtuin te Jlladrid, en overleed, terwijl
hij aan de uitgave vaf eenen HortIIs l·egius 1I1rlfritenfis arbeidde. Zonder

nieuwe ontdekkingen gedaan te hcbb::n, heeit CAVi\NILLES den voort··
gang der kruidkunde met de daad bevorderd; echter bond hij zich in
zijne befchrijvingen te flipt aan LU-iNEUS, en maakte geen gebruik ge·
noeg van de gewigtige aamnerkingen van GäRTNER en JCSSlEu. THUNtERG heeft, ter zijner eere, een pla:Jten-gefbcht Ctll'ani/!(j genoemd.
CAVEDO. Eene Portngcefche elleinnat van 27t Rijnlandfche duim.
CAVENDISH. (HENRY) Was de tweede zoon v:m den I-Icr.
tog van DevollShire. Hij legde zich geheel op de wetcnfchappen roe,
en verwierf e~ne uitl1ekende p!arxs onder die geleerden, welk~ het
meest tot de vorderingen in de n:euwe fcheikuilde hebben bijgedragen.
Hij was de eerfl:e, die de bUzondere eigenfchappen van het wnufl:ofgaz ontwikkelde I en :!amooilde, in welke opzidten hetzelve van de
d~mp-
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dampkringslucht onder[cheiden was. Ook heeft men aan hem de
belangrijke omdekking van de zamen!l:elling des waters te danken,
waaromtrent de uit 11 ag zijner naauwkcurig genolllene proeven, naderhand, door L.~ VOISIER ten volle is bevestigd geworden. Dezelfde
naauwkeurigheid in het nemen zijner proeven bragt hem tot eene an·
dere ontdekking, welke aan PRIESTLEY omfilapt was. Deze, name·
lijk, had opgemerkt, dat eene zekere hoeveelheid dampkringslucht, in
eene buis belloten, door welke Incn elektrieke vonken leidt, in hoeveel.
beid verliest, en zich daarbij eene zuur!l:of vormt, welke aan eenige,
in de buis gebragte, droppels lakmoes-tinktuur eene roode kleur geeft;
maar hij zette zijne proeven niet verder voort. CAVENDlSH hervatte dezelve; bcfJoot in de buis eene oplosfing van ficrk bijtend
loogzout, hetwelk de zuren verteert, en toonde aan, dat het zuur
falpeterwur is; tenvijl de onebinding der lucht, na de proef, in de
buis overgebleven, bewees, dat zij, voJgens het gewigt, even zoo
·veel zuur - en fiikfiof verloren had, als het ont!l:ane zuur bedroeg: be.
palende bierop, met· weinige moeite, de verhouding der fiikfiof tot de
zuurflof, welke op 2: 4! neerkwam. Inderdaad het bleek, wanneer beide gnfoorten , behoorlijk zuiver, in deze verhouding ver·
mengd, ell er elektrieke vonken door geleid werden, dat de vermen·
ging geheel verdween, hetwelk zijne ontdekking volkomen bevestigde.
CAVENDJSH onderfcheidde zich niet mÎI;der door zijne naallwkeurige
proeven in de natuurkunde, en was ook in de hoogere meetkunde
zeer bedreven. Door eene gelukkige aanwending der laatll:e, bij de
bepaling der middelll:e digtheid van onzen aardbol, bevond hij, dat
deze
maal zoo groot als de digtheid van het water was: eene
uitkomst, welke van die van lVIASKELYNE, [choon langs eenen allde.
ren weg gevonden, weinig ver[chilt. Nadat de koninklijke maatfchappij te Lond['1J hem onder hare leden geplaatst had. werd hU, in J g03.
door het nationaal Inflicullt tot een zijner 8 buitcnlandfche medeleden
benoemd. IIij was toen waarfchijnl~ik de rijkfl:e man onder de geleerden, en de gclecrdfie man onder de rijken. Zijne kleeding ell
leeflvijze waren bij uiti1ck eenvoudig; doch, hoe weinig hij ook
hieraan te koste legde, bezat hij echter een waarlijk koninklijk groot.
moedig hart voor de wetenfchappen, en voor geheime weldaden.
Hij bad eene uitgebreide, voortreffelijk uitgekozene boekerij bijeenge.
bragt, welke hij aan de geleerden tot hun gebmik overliet, en
waarvan hij zich, met in achtneming van dezelfde, daarbij plaats
hebbende, inrigtingen bediende, als of hij een vreemdeling geweest
ware. Hij fiierf te Londen in 1810. Zijne fchriften beflaan in eenige
verhandelingen, in de P:lilofop,'zical tranfactions te vinden, en kunnen
in hunne foort als voorbeelden befchomvd worden.
CA VESCO. Eene Spannfche maat, houdende i~ van een last, of
262f pond Amfterdamsch gcwigt.
CAZIl\lI. Een Arabisch woord, dat het middelpunt der zon betee.
kent. Als de fterrekundigen derhalve zeggen, dat cl!ne planeet in
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Cllzin4Ï is, verfiaan zij daardoor, dat zij in de lengte en breedte nog
l7 minuten van de zon is verwijderd.
CECROPS. Was de f1:ichter van den Attirchen {laat in Griekenland, die zich met eene volkplantitlg uit Sais, aan den mond des
Nijls, omfl:reeks 24~6, in deze oorden nederz\!tte; aan de wilde en
gnbefchaafde bewoners de eerl1e begillrels van den godsdienst en de
50
kennis der goden leerde. en hen met de voordeden van het maatfchappelijk leven bekend maakte. Hij legde naderhand den grond tot
de f1:ad Athene, die naar hem Cecropia genoemd werd, en bouwde
nog elf andere plaatren , welker inwoners hij ook nog in den akker~
bouw onderwees, en waar hij inzonderheid het planten van olijfboo'
men invoerde; ja zelfs aan lVIINERVA , de befchermgQdin van /Jt,'tel1~,
eenen olijfboom heiligde. Niet minder maakte hij zijn vaderland met
den fcheepsbouw bekend. ~n legde daardoor den grondllag tot den
handel. Hij f1:ierf, na dat hij ~o jaren geregeerd had. Zijne grafzuil
werd in den tempel van lVIINERVA opgerigt, en, om zijn aandenken
te vereeuwigen, wijdde 111eo hem het f1:errenbe~ld van den IFa.
lerman.

CEDER. Deze naam wordt in de kmidkunde gegeven aan drie
of vier foorten van boom en , begrepen in het geflacht der pijnboo~
men, tot welk geflacht ook behooren de eigenlijk gezepde pijn-, de
denne- en lorken.boomcn. In dit geilacht komt ons voor: J. De
Ceder-Pijllboom, rPinus Cembra L.) welke, met eenc verfCheidenheid
daarvan, overvlQedig groeit in de bergachtige deelen van Europa, die
tllsfchen Provence en Italië begrepen zjjn, in de hoogfl:e bergvallei.
jen der Zwit[errche /llpm, op de meest barre klippen mm de ijskolken van het Grindelwa!d, op de bergen van Hongarije en Oos..
1enrijk, door geheel RU$/and henen, in Siberië, en in de middelfte
deel en van /lzie, tot aan de grenzen van Chiua toe. Hij wordt een
zeer hooge boom, regt van ftam, en dikwijls dikker, dan een zwaarlijvig menseh. De bladen, welke vijf te zamen zijn gefteld, zijn hooggroen, en de takken piramiedenwijze uitgebreid; de vrucht, rondachtig
en ongefteeld, h~ngt nier, maar ftaat overeind, bevattende tusfchen hare
fchubben, zachtfchalige nootjes, met vleezige eetbare pitjes, waarvan
de ingezetenen der Noordfclle landen veel werk maken. Het hout,
dat zacht is en niet veel hars bevat, dient aan wit- en fchrijnwerkers
tot werkhout. !Z. De /lmerikafche Ceder (Pinus Stroblls L.) Deze
groeit in de westelijke, ber~achtige deelen van Firginië, waar hij
ook den naam draagt van rf/îtteJl-Pijnboom. Ook deze wordt een groote, voor werkhout ge[ohikte boom, welks gladde bast, grovere bladen en neerhangende appels hem van de voorgaande foort genoegzaam onder[cheidcn. 3. De Ceder l'tln den Libanon (Pil1/ls Cedrus 1..)
Dezen houdt men voor dcn, van ouds vermaarde!:, Cederboom, van
welken op vele plaatfen der aloudc Heilige Schriften van lsrae!, op v.elerhande wijze, meldins wor,lt gemaakt. Zeker ge[chie.:lt dit in eellen
eigenlijken en verbloemden zin met veel op~lefs; en naauwclijks vindt
men

CEl L 0 N of S A I L A N.
77
men in die [chriften eenigen boom of eenig plantgewas zoo omCtandig
en in bijzonderheden voorgefteld, als dm Ceder van dm Libanon. Met
dat alles be[caan er áanmerkelijke twijfelingen, of deze boom wel we·
zenlijk die geweest zij, welken wij thans daarvoor erkennen. Het
onderzoek hiervan behoort niet tot ons beftek. De boom, welke in
de kmidkunde den naam draagt ván Ceder "an den Libanon, groeit
zoowel in de nieuwe als oude wereld. Hij is, .onder anderen, in
Engeland fterk vermenigvuldigd. Men kellt van c1enzelven verrehei.
dene [oorren , van welke, zoo het fchijnt, deze aan dir, de ander
aan een ander land bepaald is. Over het geheel genomen wordt de·
ze Ceder een zeer hooge boom. Men vindt er wc! van 130 voet
lang, waarvan de middellijn des omtreks van de tàkken, ter hoogte
van tien voeten vah deu grond, meer dan 100 voeten bedraagt. Zij.
ne takken geven hem eene piràmid~le gedaante. Hij behoudt zijne
bladeren ook gedurende den winter, en dus zUn zijne takken, welke
naar den grond gebogen ftaan, altijd groen. De bladen groeijen in
menigte trapswijze bij elkander. De figuur der vruchten is langwer.
pig rond. Dezelve beCtaan uit vliesachtige dunne fchubben, die [rijf
flaan en meest plat op elkander liggen J aan dé punt een weinig omge..
bogen en op het gevoel ruw zijn. Zij ftaan met het einde opwaarts gekeerd aan de takken.
Het Ceder·hout is roodachtig van kleur, welriekend en zeer duur~
zaam, zoodat mm het met marmer gelijk ftelt. Het wordt nog,
gelijk men weet, gebmikt tot het maken van keurlijke kabinet-welken, inzonderheid van de zoodanige, welke beftemd worden ter bewaring van opgezette i ilfekten, vog ~ls en andere gedierten.
De Cederboom geeft uit zijn hout of bast een hars- of pekachtig
vocht, hetwelk men Cedria noelnt. Dit vocht droogt of van zelf of
door kunstmatige bewerking, en dan heet het Cederhars ; of men
verzamelt het, om het vloeibaar te houden, en dan noemt men het Cetier-olie;, doch men verkrijgt deze op onderfcheidene wijzen door het
branden en koken van het hont en door distillatie. Deze olie, ook
de hars, is bij uitnemendheid welriekend. Oudtijds werd zij gebmikt
tot het balfemen der lijken, zoo als dit vooral bij de Egyptenaars gefchiedde. Zij is ook bij vele voorwerpen een iIitftekend middel, 0111
dezelve tegen de aanrandingen van onderfcheidene foorten van infeltten te beveiligen. In de geneeskunde fiaat zij genoegzaam gelijk met
de Terpentijn- en Genev'erolie.
CEILON, of SAILAN. Volgens het meest aangenomen gevoelen
het Taproba1Ja der ouden. Het is een groot eiland in de bJdifche zee,
aan den mond van den Bengaalfchen zeeboezem, en bevat 1730 vier.
kante mijlen, door 6000 blanken en 800,000 inboorlingen. volgens
COLQHUOUN, doch volgens anderen door meer dan 2 millioen menfchen
bewoond wordende. Voorheen behoorde het aan de Hollanders; doch
nadat de Franfchen de toenmalige republiek, in 1795 veroverd had..
den, bedienden zich de Enge!fchcn van deze gelegenheid, om het hun
te
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te ontnemen, wn:u-na het bij den vrede vnn Amiem, in 1800, tUsfdtcn
ENgelalid en Frankrijk genoten, volkomen aan het eerstgenoemde
rijk werd afgeftaal1, in welks bezit het feden gebleven is. Imus[chen
wilden zich de bewoners van Candia, de hoofdüad des eilal:ds, even
min aan de EllgC~(ch':ll, als voorheen aan de HoJiandcl'sonderwerpen,
en zij werden hiertoe niet, dan na de inneming hunner ftad, in 18 I 5,
en het gevangen nemen van den Singalefchen koning van Calldia.
gedwongen; nogtans verzetten zich de Singalezen nog bij aanhoudendheid tegen dé Bl'itl"che heerfchappij, zoodat een altoosdurende oorlog
hier de leus is.
Het binnenfte des eilands wordt door[neden van eene hooge, fteile
bergketen, met digte bosfchen bedekt. De hoogfte berg is d~ beroemde Adamsbcrg, of Hammali , op welks top de S.. ga!e~e:J de
kolosfale voetftappen van Adam vereeren, die zii z,ch verbeelden, dat
hier gefchapen, en, volgens hunnen Buddhistlfchcn goèscli ,liS:, nie.
mand anders dan de Buddha is, die in verfchillcndé' j','dcn van Azië,
waar die godsdienst de overhand heen, ollderfchddene n~men voert.
De grond van het eiland wordt van menigvulqihe rivieren (oorfheden,
waarV:ln vele bevaarbaar zijn. Het klimaat is over het geheel zacht
en gezond, en, fclJOon het digt hij den Aequator lig(, is de hitte
op het eiland veel gematigder, dan op het tegenoverliggend vaste land,
om dat de lucht er door de zeewinden wordt afgekoeld.
Ceilon is rijk in voortbrengreIs van velerlei aard. In het delfftoffelijk rijk vindt men geene edele metalen, maar lood, tin,' ijzer en kwik·
,zilver, benevens onderfch~idene foorten van edele gefteenten, die
hier zonder merkelijke moeite in de gebergten en rivieren gevonden
worden, en genoegzaam bloot liggen. Het plantenrijk brengt hier
bijna alle [oorten van planten voort, die aan Indië en de keerkrings.
landen eigen zijn. Alle edele zuidvruchten groeijen op dit eiland in
de bosfchen, in het wild, en men vindt er voorts rijst, ruikerriet,
koffij, pifang, tamarinde, kokos- en andere palmroorten, ebbenhout,
talipot- of t3lpatboomen, met zeer groote bladen, waarvan een enkel
15 tot 20 menfchen bedekt, enz. De kaneel is echter hier het voorm:tmll:e gcwas, waarom de Europeërs voornamelijk naar het bezit van
Ceiloll getracht hebben (Zie: KANEEL), en WaarVlll1 men rekent.
dat jaadij ks tns(chen de 8 en 1600 Centenaars gewonnen wordt •
.Einds:lijk levert het dierenrijk runderen op, met eenen bult tusfchen
de fchouder~, eene menigte zoo witte als tamme buffels, allerlei gevogelte, visfchen, velerlei fchadelijke amphibien, in[ekten en wormen, {langen, enz. Over het algemeen bevatten de ondoordringbare,
digte bos[chcn veel wild gedierte, als olifanten , die hier bij ge.
hecle troepen omzwerven, w.lde zwijnen, die zeer gevaarlijk zijn,
epen van allClrlei foort, rchakals, enz.
De inwoners van Cei/Oll beUaan , behalve de vreemdelingen, uit
twee geheel van cJk;lJJdcr nrfchillendc volken, nmnelijk de fYéda's
en Singalezen. De eerUe zijn een ruw volk, en leven zonder
maat~
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maatfchappe!ijke orde, in de digtfte bosfchen, alleen van de jagt;
doch de la;ltlte hebben eenen zekeren trap van be[chaving bereikt,
drijven landbouw, bearbeiden goud en ijzer, weven katoen, en hebben zelfs eene [chrift[praak. Zij zijn gelijk de Hindus in zekere kasten verdeeld, waarvan ieder zijne eigene wetten, gebruiken en
kleeding heefe, en belijde"tl den BuddhistiCchen godsdienst, die door
het grootl1e gedeelte van Azië, met verfchilIende wijzigingen,
ver[preid ~s.
CELE BES. Een eiland in de Oost-Indië' , in het Oosten van Borneo. Het bevat 3 miIliOf-n inwoners van verCchillende l1ammen, en
behoorde eertijds onder het gebied der fIo/kmders. Door dit eiland
loopt de hooge bergrug Bonthafo, aan welks beide zijden men tegen..
gel1elde jaarCaizoencn heeft, en die in verCcheidene voorgebergten uit..
loopt. Celebes heeft twee groote zeeboezems; in het Oosten de
Gonantellu; en in het Zuiden de Sa/ayer; De grond is er, inzonderheid aan de lagere kusten, zeer vruchtbaar, en groene bergen cn dalen
wis[elcn elkander af. De voonbrellg[eIs des lands be[taall in diamant en , ·goud, koper, tin, katOen, kokosboom en , bamboesriet , fhponi· en [andel.hout, mangues, water-meloenen, bananas, rijst, p;~pei,
kamfer, opium, enz. Men vindt er wilde en tamme dieren, de fchoon
fee papegaaijen, bijen, l1angen, krokodillen, en meer andere. Het bezit van het eiland was voor de Hollanders gewigtig, inzonderheid, om
dat h.:!t de l1eutel der lIIo/ukken is, cn deze grootendeels van rijst en
andere levensb~oeften voorziet. Tegenwoordig is het in het bezit det
1

I:nge!fchen.

CELLE, ZELLE. Ee!1e fl:ad met een flot, in h~t voormalig her>o
tOJdom Lunenburg, aan de . Aller, waar zich het hoog geregtshof
van appél voor de gezamenlijke Keur-Brandenburgfche landen, benevens een hofgerigt bevindt. Zij bevat 6coo inwoners, en heeft een
tucht- en tolhuis voor het geheele land, benevens een werkhuis.
Het voorname bedrijf der ingezetenen bel1a2t in de brouwerij en den
handel, alsmede in het bleeken van was.
CELSUS. Een geleerd Romein, onder de regering van TIBERIV~.
Men noemde hem den Romeinfchcn HIPPOCRATES, om dat hij bijna alle
deszelfs werken in het latijn heeft overgezet. Hij [chreef boven·
dien over de rederijk- ~ krijgs., landbouw. en geneeskunde, over
Welke laatHe van hem nog 8 boeken voorhanden zijn.
CELTEN. (Zie: KELTEN.)
CELTInERI. Dit was de naam van een volk in Spanje, van
Kclti[chen oo:fprong. Het zette zich neder aan de Ibel", eene rivier
van Spal/je, en kreeg hiervan den n:1am van Cel/iberiërs, en het
land zelf, dat zij innamen, dien v,m Celtiberië, tegenwoordig Ar,"agOiJ. Door dapperheid uitmuntende, wederfl:ond het niet alleen de
Cartltagen; maar brngt ook den Romeinen de gevoeliglle (jagen toe.
CElVIENT of TRAS. Eene fl:of, welke gemalen zijnde, met
gelijke deeliD kalk en de ngodige hoeveelheid water gemengd, inzonder-
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derheid tot het metfelen .van waterdigte muren, onder den grond,
gebruikt wordt. Men bekomt dezelve doorgaans uit de zooge~
noemde TuJa of SuffwtIlcke, zijnde eene aschgraauwe, of geelachtig
bruine fl:eenioort, waarfchijnlijk van eenen vulkmufchen oorfprong.
Van dezelve vindt men twee bijfoorcen, zijnde de eene de Ptlzzuola~
na Pu/vis Puteo/anus, van VlTRUVIUS, hoofdzakelijk bij PuzzIJolo voor~
komende, en de ander r: de zoo genoemde Tras of Terras, ook Tufpeen genoemd, welke van een'~ graauwachtige kleur is, en van den
Benedell' Rijn tot ons, voornamelijk naar Dordrecht, wordt overge~
voerd, alwaar het tot Cement gemalen; en verder alom, onder den
naam van Dordfclte Cement, verzonden wordt. Sedert eenige jaren
vervaardigt men uit de klei, welke uit het Y, bij /Jmflerd:lIJl wordt
opgebaggerd, een Cement, thans algemeen onder den naam 'i an Am~
f1erdamfclte Kunst ~ Cement bekend, welke meJe veel gebruikt wordt.
Zoo veel men tot dus verre kan nagaan, be!l:aat de eigenlijke natuur des Cements in de fcheikundige verbinding van aardachtige zuurfl:ofmetalen onder elkander, in liet bijzonder van de kiezel met de
aluin- of kleiaarde, of met den kalk. Ook de gewone metfelkalk
bevat zulk een Cement, maar in eene zeer geringe hoeveelheid.
Door de menging met zand, hetWelk bij het metfelen, onder den
kalk gedaan wordt, fchijnt hetzelve te om!l:aan, vermits ook op den
natten weg kiezelaarde en kalk eene vereeniging aangaan.
CEMENTEREN. Zoo noemt men, in de fcheikunde, en fcheikun~
dige kunsten, de gloeijing van moeijelijk fmeltende metalen onder elkander, of met andere zelffiundigheden. door een hevig vunr, ten
einde eene vereenibring of verbinding te bewerken. Zij moeten daarbij
aan de werking der lucht onttrokken en ook niet vloeibaar worden.
Hiertoe befluit men dezelve doorgaans in eene cementeerbos , of bak~
uit klei bevattende fl:eenfoorten gemaakt, en be!l:and , om een hevig vuur uit te fl:aan. Het ijzer wordt b. v. in zulk eene bos met
allerlei koolfl:of bevattende fl:offen gecementeerd, om fl:aal te vormen.
CENIS. (De Berg) Een gedeelte van het Alpisch gebergte ill
Sayoije, welks hoogte op 722 roeden, boven de oppervlakte der
zee, gefchat wordt en beroemd is door den weg, die over denzelven
uit Sav'oije naar Piemrmt loopt, waaraan deze berg grenst, en in
1805, op last van den Franfchen keizer NAPOLEON, met verbazende
kosten werd aangelegd; doch ook nu, in elk jaargetijde, voor alle
{oorten van rijmigen en voerwerk gefchikt is.
CENOTAPHIUM. Eene ledige graftombe, ter eere van eenen
gel1orvenen, wiens lijk men niet heeft kunnen bekomen, opgerigt.
CENSOR. Was een magi!l:raatsperloon in het oude Rome, die de
bezittingen der burgers waardeerde, en over vele inrigtingen het toevoorzigt. had. Zij ware'n twee in getal, en hun gezag was in den
fl:aat van het hoog!l:e gewigt. Inzonderheid was hun het oppertoevoorligt over de zeden van iederen burger toevertrouwd, van waar
zij dan ook Zedemeestef's genoemd werden. Zij konden met de
roage,
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magt, hun gegeven, rnadsheeren en ridders van de lijst hunner orde
fchrappen .en tot eenen lageren rang verwijzen, en eIken burger, uit
eene meer, in eene minder aanzienlijke wijk doen overgaan; zoodat
2elfs ~e hoogfie magi1lraatsperfonen zich aan hun oordeel niet kon.
den oi1ttrekken. Het fpreekt van zelf, dat een zoo aanzienlijke post
niet dan aan dengenen werd gegeven, die, door zijn aanzien en zijne
deugden, zich het vertrouwen zijner medeburgeren had waardig gemaakt; en ook nog lang, nadat het gemeenebest in zijne grondvesten
gefch'lkt was, hielden de Cenfores den geheelen val van het wankelend gebouw tegen; doch toen JULIUS CAeSAR, met de oppermagt,
:zich ook het oppergebied over de zeden aanmatigde, gaf dit den ein.
delijken dood1leek aan den verbasterden 1l:aat.
CENSUS (De) Was bij de Romeinen eene der gewigtiglle 1laacs.
inrigtingen, welke den grondflag legde tot de grootheid des rijks ~
en in eene fchatting "an, het geheele RomeinCche volk hellond, zoo
wel t~n aane;ien van deszelfs getal als vermogen. De koning SERV Ius TULLlUS voerde dezelve, 177 jaren na de bOllwing vaD Rome,
bet eerst in, en aUe Romeinfche burgers, in de 1l:ad en op het land.,
moesten, op verbeurte hunner goederen en burgerlijke vrijheid, van
den 1l:aat hunner geheele bezittingen, zoo wel als van het aantal hun.
ner kinderen, n(lven, enz. eene nnauwkeurige opgave doen. Hierop
verdeelde hij alle burgers in 6 klasfen , en deze wederom in Centurien (honderdtallen); terwijl elke klasfe haar afzonderlijk wapen, hare bijzondere plaats bij het leger had, enz. Deze verdeeling had voor
Rome dit belangrijk voordeel, dat in plaats, dat de behoefriglle burgers even veel lasten opbragten , en dezelfde krijgsdienllen verrigten moesten als de rijken, en het 1l:aatsbeil:uur in handen van het on.
kundig en eigenzinnig gemeen kwam, dat het groot1l:e deel uitmaakte, de lasten in oorlogs- en vredestijd nu meestal door de rijken gedragen werden; doch waartegen het hoogfte tlaatsbewind ook
Clan de rijkfie burgers der eeril:e klasfe, welke zoo veel Centurien.,
als de overige za~en, bevatte, werd toevertrouwd, waardoor dan
ook het befiuur, van langzamerhand, in handen van eenen fiand kwam,
van welken men meerder doorzigt en kunde onder1l:ellen moest. De
burgers der laagfie klasfe, die volftrekt niets, of zeer weinig bezaten,
werden genoegzaam onder geene klasfe gerekend; en van hier, dat
de oude fchrijvers dikwijls flechts van 5 klasfep gewag maken. In
het vervolg onderging de oorfpronkelijke verdeeling wel eenige veran·
rlering, doch in de hoofdzaak bleef zij fiand houden. De Cenfos, of
{chatting, werd alle 5 jaren herhaald, en in het eerst door de koningen, verwj)lgens door de coniuls, en ten laat1l:e door de eet/fores,
(Zie: CENSOR), verrigt. Naderhand gefchiedde dezelve niet op
vastgell:elde . tijden, ja bleef fomtijds wel eens geheel ten achter;
~erwijl er na den afloop derzelve een offer van zuivering, fuoycnantilla
genoemd. gefchiedde.
CENT. Eene verkorting van 100: dus fcbrijfc men in plaati vaD
AI.GEMEEN WOORDENlI.
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5 t~n honderd, 5 percent. Ook wordt Cent genomen voor een
honderdlle gedeelte van een en gulden, zoo als in de Nederillflden, waar
men niet meer fchrijfr, althans in rekeningen van publieke belluren,
gulde fiuiv. penn. maar guldens en cents. Een gulden doet 100
en een fiuiver S cents. Ook krijgt men halve cents.
CENTAUREN. Verdichtemonllers bij de ouden, die half mensch
en half paard waren. Volgens de fabelleer , werden zij geteeld uit
den omgang van IXlON met eene wolk, welke JUP~TER hem, in
plaats van 1UNO, had in de armen gegeven. - Men houdt ze voor
een oorfpronkelijk mw volk in Thesjn/ië, op den berg Pe/ion, hetwelk reeds vroeg het paardrijden verllond.
CENTENAAR, of QUINTAAL. Is in den handel bij ons 100
pond gewigt. In Spanje, echter, is een Centenaar 4 Rubis, elk van
30, dus IZO pond; te Aleppo, Alexandrië, Kon(lontjn'Opel en
op de eilanden van Cyprus en k..hodus 100 Rotu/i, en in Sicilië 61
Rotuli, elk van 30 oncen. Te Bres/au bellaat een Centenaar uit 5
fieen , ieder van 32 pond, dus 160 pond; doch volgens het berg~
gewigt is een Centenaar 110 pond. De metrijde Franfche CmUl10ar
is omtrent zoo zwaar, IIls twee van Franlrfort.
CENTIARE. Volgens de Franfche rekening het hondetdfte deèl
der Are, zoo als cetztigramme, centi/itre , centime, centimetre hêt
honderdfte gedeelte eener gramme, litre, franc, en met1'e uitmaken.
CENTRAAL. Iets, h.etwelk zich in of om het middelpunt ee.
ner zaak bevindt, of naar het middelpunt werkt. Dit woord, oorfpronke.
lijk in de natuurkunde gebruikelijk, wordt thans veel van iedere ze..
delijke en fiaatkundige zaak, inzonderheid in Frankrijk, gebezigd.
CENTRAAL-VUUR. Vele der oudere natuurkundigen hebben, in
het middelpunt der aarde, een nimmer verdoovend vuur vooronderftelá,
waaruit zij zeer vele ver[chillende natuurverfchijn[els wilden oplos[en;
doch het bellaan van zulk een Vllur is, in later' tijd, genoegzaam we..
derlegd, Cn de onderaardfche vuren, welke men bij vlIur[puwende
bergen en elders ontdekt, ontfraan uit zwavel. en olieaclitige fto1fën J
welke zich' op die plaat fen in de aarde bevinden.
CENTRALE BEWEGING. Een in beweging gehragt Iigchaam.
dat door eene kracht van elders, gedurende zijne beweging, naar eell
vast punt, buiten zijne baan gelegen, gedreven wordt f moet een en
krom-lijnigen weg rondom dit purit befchrijven. Van hier, dat zÎtn
een, aan een touw, rond gefiingerde Heen in eenen cirkel beweegt ~
vermits hij door de kracht der hand aan alle kamen naar bet mfddel~
pUnt getrokken wordt. Zoo ook draait de maan 0111 de aarde, om~
dat zij duol' de zwaarte- of aantrekkingskracht, in alle punten van
haren loop, van de regte rigting, die zij in harè heweging anders
zClude nemen, af- en naar het middelpunt der aarde getrokken wordt.
In dit, en foortgeliike gevallen, noemt men het punt, naar hetwelk
het hewogen Jir:c1'aam onophoudelijk gedreven wordt, het centrum t
of middelpunt der krac-ht; de krachten zelve, welke het voortdrij~
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ven, de centripetale {middelpunt-trekkende) kracht, ~n de centrift/gale
(middelpllllt-fchuwende) kracht, en de beweging zelve de Cemrale
Beweging. Alle planeten van ons zonnefl:elfel, gelijk ook al1e
manen en bijplalleten Van hetzelve, bewegen zich, de eerfle Om de
zon, en de laatile cm hare hoofdplanetcl1, volgens de wetteu der
Cemrale Beweging.
CENTUMVIRI. De honderdmannen; een gcregtshof uit 100
man bertaande I die eerst uit de 35 Romeinfche ftammcn gekozen Werden. Schoon hun getal ~ met der tijd tot 180 klom, behielden zij
fieeds dezen naam.
CEPHALUS. Eene perfoonaadje uit de fabelgefchiedenis der Cric;,
ken. Het verha~l luidt dus: hij was de zoon van eenen koning vall
Thes[a/ië, huwde PROCRIS , dochter vun den Atheenfchen koning
ERECHTEVS, en werd geroofd door 1\ l1RORA, die op hem vertefde.
Toen deze hem, echter, op geenerlei wijze tot reden kon brengen;
zond zij hem onder eene andere gedaante aan PROCRIS terug, en gaf
hem den dwazen ramf, om :l1dus de trouw zij ner gade, door groote
gefchenken, op de proef te ft ellen , en haar te verleiden. CEPHALUS 7
zijne oude gedaante hernemende, 0l1tvlugtte hem PROCRls vol
fchaamte en berouw, en verfc!lOol zich in de bo·sfchen. Naderhand
werden deze echtgenuoten weder verzoend, en ontving CEPIIALUS
van zijne vrouw éene nimmer lllisfellde werpfpies en eenen jagthond,
welke DIANA zelve haar gefchonken had. Thans hield CEPHALUS zich
voornamel~jk met de jagt bezig, en was, voor dag en dauw; reeds
in het veld, waaruit PROCRIS het vermoeden opvatte, dat haar
echtgenoot het met de eene of andere nimf hield. Dit willende on..
oerzoeken, verborg zij zich in de flruiken, en hoorde hem een verkwikkend windje (Aura geheeten) aanroepen. Denkende, dat dit de
naam eener- nimf was, maakt zij gerucht, en brengt CEPUALUS hierdoor in den waan, dat zich het een of ander wild liet hooren, die
dan ook, hierdoor verlokt. zijne werpfpies los laat en zijner echtge~
noote het leven beneemt.
Het geheele verhaal is klaarblijkelijk eene les voor allen, die zich
lIan dergelijke gevaarvolle en nuttelooze proefnemingen willen wagen.
Dat CEPHALUS door AURORA geroofd werd, wil zeggen, dat hij eene reis naar het Ooste/l deed. Sommigen voegen er bij, dat hU bij
AURORA een en' zoon, TlTHONUS, zoude verwekt hebben.
CEPHAREUS. Een voorgebergte van het eiland Eubcea, thans
Ncgropont geheeten. Het is, inzonderheid, vermaard geworden door
de zware fchipbrenk, welke de Grie,~en, op hunnen terugtogt van
Troje, ten gevolge eener bedriegelijke baak, door NAUPLIUS op
he~zelve geplaátst, om zich. over den on regt vaardigen dood vall zijnen
t0011 PAL4MEDES te wreken, aldaar ondergingen.
CERAMBYX. (Zie: BOKTOR.)
CERBERUS. Onder dezen naam vetflonden de oude dichters ecllen hond me~ drie hoofden J die den illgan~ Vall den Tnrtlirus (het
F .2
tren.
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treurig verblijf der verdoemden in de beneden wereld) bewaakte, en
waarover PLUTO het gebied voerde. Offchoon ook dit dier de@lgenoot der onfierfelijkheid was, werd hij echter door HERCULES uit
den Orctls naar de boven wereld gefleept; terwijl hij, volgens VIRGILlUS , toen AENEAS zich naar het fchimmenrijk begaf, door ee.
nen koek, met eenen flaapdrank vermengd, inflaap werd gebragt.
CERES. Volgens de fabelleer eene dochter van SATURNUS en
CYBELE, die, door de Grieken en Romeinen, als de godin van den akkerbouw vereerd werd. Zij had eene dochter, PROSF.RPINA, welke
door PLUTO gefchaakt werd, en wordt afgebeeld met volle borsten,
eene kroon van aren op het hOord, eene fikkel in de eene, en aren
en maankoppen in de andere hand.
CERTE PARTIJEN. Zijn contracten, welke een fchipper en een
koopman, die een fchip afhuurt, zamen fluiten, en waarbij, behalve
de bedongen huur, onder anderen ook de avarijen en onkosten, het
aantallegdagen ter plaatfe, werwaarts het fchip he!l:emd is, en meer
andere voorwaarden, naar gelang van de reis, bepaald worden.
CERUTTI. (GlUsErPE ANTONlO jOACHlMO) Werd in 173 g te, Turin geboren, en gaf, reeds in zijne vroegfte jeugd, blijken van den ge..
lukkig!1:en aanleg. Hij werd bij de Jezuiten opg~voed, en naderhand tot
hoogleeraar bij hun collegie te Lyon aangell:eld. Toen men, in Frank.
t"ijk, pogingen deed, om deze orde te vernietigen, gaf hij eene verdedi.
ging derzelve in het licht; doch konde daardoor hare affchaffing niet
verhinderen. Hij begaf zich nu aan het hof, waar hij de gunst van
den toenmaligen Dauphin genoot, die zeer vertrouwelijk met hem om..
ging. Naderhand begaf hij zich naar het landgoed van de hertogen van
13ralfcas, in tie nabuurfchap van Nane'], en leefde aldaar in cene wijsgeerige rust, tot op het uitbarstert van de omwenteling, welke hij reeds
vootzien had. In 1788 gaf hij een gefchtift uit, aan het Franfche
volk gerigt, hetwelk nict weinig bijdroeg, om denkbeelden van hetvorming en fiaatsveranderingen onder het volk te verfpreiden. Vóor
het overige behoorde CERUTTI onder die menfchen, welke openlijk
in Frankrijk de leer predikten, dat al het onheil, hetwelk het metisch.
dom trof, aan den godsdienst te wijten ware, en men dus allen godsdienst moest affchalfen. Hij poogde deze fchandelijke fl:elling, in een
tijdfchrift, voor een ieder bevattelijk te maken, en was zoo levendig
van hare waarheid overtuigd, dat hij, nog op zijn ziekbed, den oorlog9minister NARBONNE de verfpreiding en voortzetting van dit blad aanbeval. Gelukkig echter bevrijdde zijn kort daarop volgende dood (den
3 van Sprokkelmaand 179Z) den fl:aatsdienaar van de öpvolging dezer
gevaarlijke aanbeveling.
CERVANTES. (MIGVEL DE SAVEDltA) Schrijver van den Dtm
QJtichot de la Mancfla, volgens de waarfchijnlijkll:e berigten in 1547 te
Alcala de Henares geboren. Hij gaf al vroeg blijken van veel dich.
terlijk: talent, ging nis jongeling nanr Rome, en werd hier uit armoede
kamerdienaar bij den kardinaal AQ.U.tWIVA, dien hij echter weldra ver·
liet
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liet, om onder de troepen van den grooten paufelijkeu veldheer, ANTONIO COI.ONNA, dienst te nemen. Hier verloor hij, in 1571, in
den /lag bij Levanto, zijnen linker arm, werd, op zijne terugreize naar het vaderland, door zeeroovers genomen, en moest 8
jaren lang in fla\·ernij zuchten. Na zijne bevrijding fchreef hij, in
1605 den Don 0fichot, met oogmerk niet alleen, om de ridders van
zljn vad erland en hunne lotgevallen openlijk in een befpottelijk Iichç
te !lellen, maar ook, om aan het lezen der zonderlinge ridder-romans en fabelachtige vertelfels , welke onder zijne natie zoo zeer in
zwang waren, een einde te maken; terwijl hij daarbij nog het bijzon·
der doel had, om zich op den eer!len !laatsdienaaar van PHILLIPPUi
HL, den hertog van Lerma, die hem eens met verachting behandeld
had, alsmede op verfcheidene grooten, te wreken. Zijn roman vond,
zoo wel wegens de daarin vervatte waarheid, als uit hoofde van
de onuitputtelijk koddige en hekelige luim des fchrijvers, çmgemeen
veel aftrek: van den eer!len druk werden meer. dan 12,000 exempla-.:
ren verkocht, en Don Quichot was bet geliefde leesboek van all=.
fianden, ja werd in genoegzaam aUe overige Europefc.he talen overgezet. Ondermsfchen was nie.ts natuurlijker., dan dat zich CERV.AN~
TES, door een werk van dien aard, vele vijanden berokkende: hij
durfde zelfs. na dat er twee deelen van in het licht waren, het niet
wagen, om er verder mede voort te gaan, en ondernam eerst in 1616
deszelfs voltooijing, wanneer een fchrijver, welke geenzin$ tegen hem
konde opwegen, en het perfoonlijk op hem gemunt had, !lont genoeg
wa~, om het werk, onder den aangenomen naam VRn AVELLANEDA,
ten einde te brengen. ijij Ilierf echter., kort daarna, in Grasmaand
16.6, in de uiter!le ellende, van honger.
CESAROTTI. (M-ELCHIOR) Een der beroemdl1:e letterkundigen
en dichters van Italië uit de vorig~ eeuw. Hij werd te Padua uit
eene oude en edele, maar behoeftige, familie geboren. en gaf al
vroeg blijken val) zijn genie, h~twelk ~ich onder de leiding van kUIldige hoogleeraren fpoedig ontwjkkel~e. Aan het lezen van her werk
la Sllgesfe, VaIJ CHAR,RON, en den omgang met den geleerden JOZEF
TOALDO, hag hij dien wijsgeerigen geest te danken, welke zijn leven
befhlUule en züne fchriften kenfchetst. Tot den leerlloei der welCprekendheid aan het Seminarium, te Pndua, geroepen, wijdde. hij
zich. met een en gloeijenden ijver, aan de waarneming van dien pOSt,
en verklaarde zich, van nu af, openlijk tegel} devooroordeelen en den
flenter der fcholen. Hij las ge~n boek, zonder uittrekfels en aanJ]l.erkingen te. maken, en bragt hierin, door zijne bekwaamfl:e leerlingen geholpen, meer dan u deeJ.en met verklaringen, aanhalingen en
uitgelezene losfe !lukken, uit de oude en nieuwe letterkundigen, bijeen. Zijne overzetting, in het Italiaanseh, der. drie Treurfpelen valt
VO,LTAlRE, Semil·am;s, la Mort de Cae[ar en, MaroOmet, vermeerderde
zijnen reeds verworven roem, hetwelk ten gevolge had, dat hij, in
1;62, naar Ymctie beroepen werd, om, in het doorluchtig huis van
F3
G~

50

CESSIE. -

CETTE.

de opvoeding op zich te nemen. Hier gaf hij verfcheidene
nie!1we proeven van "ijn dichtvermogen , leerde de gedichten van
OS,IAN kennen, die kort te voren te LOlldm waren uitgegeven, en
bragt ze, binne 6 maanden, in Italiaanfche verfen over.
In d~n j~re '768 werd CESAROTTI hoogleera~r in de Griekfche
en i I'?breeuwfche ,alen aan de hooge fchool te Padua, en van nu
af dacht hij aan iets ~nders, dan aan de vervulling zijner ambts.pi;~ten, om de achti',g zij:lCr medeburgers te verdienen. Hij gaf,
van rijd tot tijd, zijne overzetting van DEMosTHENEs, zijne akademifcbe lesfen over de GrLkfche letterkunde, en zijnen HOMERus in het
licht. e.l werd in 1779, bU de oprigling van de akademie der kunsten
en wetenCc',appen re Pad/ltl, tot bellendigen fecrecans in het vak der
fr~aije kunllen benoemd. Op verlangen van verrc heidene uitllekende
leden d~r akademie, Cchreef hij hierop zijne Wijsgeer({e proeve ol'er
ie Tnlm, alsmede voor de akademie te Rome zijne Proeve ol'cr den
Smaak, waarin hij den naam van MERONTE Lt\RlSSEO had armgenomen.
Na de gebeurtenisCen in Italië, in 1796 en 1797, gaf hij, op last
der republikeinfc lle regering, eene verhandeling over de Studien uit,
waar:n hij de manier van onderwijs en opvoeding trachtte te vcrbetere,'. O,k Cc1ll'eef hij over het Onder!vijs W!S {tnatsburgcn, en eene
'Yerlichte I7rldcrlandslil'fdi'.
Het leven V:l.l' Ct:SAROTTI was geheel aan de weteorchappen gew~id.
NAPOLEON benoemde hem tot ridder, \;Jter rot cotnmandeur
van de orde der ijzeren kroon I en verleende hem twee buitengewone
penfioenen. Hij prees zijnen weldoener in een rijmeloos gedicht, hetwelk in 1807, onder den titel van PrOllen, verr<;h~en. In weerwil
van zijne hooge jaren, bleef CESM\OTTI altijd werkzaam, en hie!d
2ich inzonderheid hezig met de uittiave zUner gezamenlijke werken,
welke hij federe 1800 begonnen had, toen hem de dood, op den
3 van Slagtmaand .808, in den ouderdom van 78 jaren, aan de geleerde wereld ontrukte. D~ volledige uit.g:lve van's mans Cchriften
is door zijnen vriend en navolger, GH'SEPPE HARlliERl , voorcgezet en voltooid geworden. De laatlle declen cr van bevatten zijne
brieCwisfeling.
CESSIE. Affhnd: eene dand, w:\.1rdoor iemand zijn regt aan cenen
:tnder' overdraagt. Inzonderheid wordt dit woord gebmikt voor e~
J1e vrijwillige overgaaf van iemands goederen aan zijne fchl1ldeifchers.
De perroon ann wien de overgave geCchiedt, wordt Ces{rofl.1ris ge.
GRIMANt,

110~m(1.

CETTE. Eene fiad met 7,000 inwoners, in het \'oormalig Lqnguedlic, thans in het dep~rtement Her/lult. Zij ligt op eene landton~,
tusCchen de Midde//al1dfclte zee en het meer van Tltot/, waarin zich
l1et groote kanaal van Lnllg{l('doc ontlast. De fiad ligt open, doch de
tam~1ijk veilige haven wordt door de forten St. Picrl'e en St. Louis
gedekt. Zij drijft eenen vrij fierken handel in wollen-, katocl1cn-, en
zijden-fioffen, leder, fpaanschgrocn, wijn, ZOut, olie, meekrap '. en?.
heeft
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beeft fuiker-rafinader.ijen en zeep-ziederijen, benevens eene fchoo! voor
de zeevaart.
CEUTA. Eene !lad aan de AfrikaÎche kust, in het koningrijk &:&9
tegen over Gibraltar gelegen. Zij heeft een llerk fort, doch eene
tlechte haven, en is gedurig aan de aanvallen der ~Mooren blootge!leid. In Lentemaand 1810 werd zij door de Engelfehen en Spaal,.
fthen bezet.
CEVADILLA. Zoo noemt men eene foort van graan in Spanj,.
dat de gedaante heeft van gerst. doch niet veel grooter dan lijnzaad
is, en aan een kruid groeit, welks aren met die van de gerst vele
overeenkomst hebben.
CE YX •. Koning van Tmchil1ië, zoon van LUCIFER, en echtgenoot
Vlm HALCYONB, Ten gevalle van zijnen broeder het orakel willen.
de raadplegen, werd hij lang door de Iiefile zijner eehtgenoote terug
gehouden, en vertrok onder belofte, dat hij binnen twee maanden
zoude terug keeren, doch leed fehipbreuk en verdronk. HALCYONE,
door droomen gewekt, begaf zich naar het firalld, en vond het !ijl(
van haren man, !lome zich in zee, en .beiden veranderden in ijs..
vogeltjes (Halcyones genoemd): een beeld vnn huwelijkstrouw.
CHABOT. Lid der tweede Nationale vergadering .en conventie van
Frankrijk, voorheen een kapucijn, een zeer walgelijk, morfig man,
die echter het geluk had , een jong en rijk buitenlandsch meisje te
huwen. Hij behoorde tot de groote fchreeuwers in de conventie.
hielp, in de tweede Nationale vergadering, het .Jacobinisme niet weinig
uitbreiden, en was Ileeds een getrouw aanhanger van DANTON, met
wien hij, ten Iaatfte, een gelijk lot onderging. Men befchuldigde bern,
namelijk ,van verllandhouding met de vijanden der republiek, ea
befchouwde het als eene misdaad, dat hij met eene buitenlandfche
\'rouw getrouwd. was, welk een en ander ten gevolge had, dat hij
den 4 van Grasmaand 1794, met de partij Van DANTON, zijn leven
onder de guillotine moest eindigen.
CHABRIAS. Een beroemd veldheer en wljsgeer der Atheners,
die AGESILAÜS in eenen ve~dllag bij Th(be overwon, .daarop den Egyp~
eiCchen koning NECTANEBUS herftelde , en, in den oorlog met de bond~
genooten , bij de belegering van de· haven van Chios, fneuvelde.
CHACONIE of CIACONA. Een Muzijkll:uk in maat. voor·'
den dans gefchikt. hetwelk oor!pronkelijk uit Afrika afkomstig, en
van daar in Spanje en tot andere natien overgebragt is, Bij hetzelve
is de hoofdmelodie flechts 4 of 8 maten lang, en de bas, zoo lang
de daarin voorvallende veranderingen duren, altijd dezelfde. Voor het
overige is deszelfs beweging matig, en kenmerkt zich de maat zeer
duidelijk,
CHAFFERCOUNCES. Linnens, die in de domeinen van den
grooten l\'bgol gemaak. cn gedrukt, en over Sf/ra/IC tot ons gebragt worden.
CHAGRIN. (Zie: SEGRIJN.)
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CHALCEDOON. (St/ex Cha!cedonius 1.) Is een der merkwaardigfle kwarts-fieenen uit de klasfe der keil1:eenen, dus genoemd naar Katcedonië, in klein Azië. Volgens de kleur, den inwendigen glans en
breuk verdeelt WERNER dit geflacht in twee foorten , den gemetmen
Ckalcedoon (Quartz-agat ke calcedo;ne, volg. HAUY) en in den karn;of}/ (KotOnaJijn, Sarda, Q{/(wtz-agathe corlJaline, H.~Uy). De gemeene Chalcedoon is gemeenlijk zeer ligt- of bleek graauw van kleur,
doorgaans trekkende naar het groen- , geel-, biaauw-, rook- en parel
J!:rijs. Eene roomkleurige bijfoort heet, in het Mongolisch, Kach()long, d. i. fchoone fieen.' Dikwijls is de Chalcedoon geteekend met
fraaije boomvormige figuren (dendritisch), gelijk in de beide andere foonen, namens den Dmdrac!tat, Cha/cedoIIYx, Mochafleen.
Doorgaands is de Chalcedoon wat doorfchijnend en geverwd als drop.
11een (Stalactitisch), of nier-, bol., fchijfvormig, enz. De kogelvormige zijn menigvuldig in J7incentta , in Italië. Zij bevatten fomtijds
krijstalwater , en dragen, in dat geval, den naam van Water - Chalcedoon (Hydro. Chalcedollius). Indien de graauwe, concentrischf(:haalvOl'mige Chalcedoon, dwars wordt doorgefneden en tegen het
Jicht gehouden, vertoont hij de kleuren van den regenboog en heet
dan gewoonlijk Regenboog Chalcedoon (Iris c!tlflcedonica). Ook in ver..
fieende masfa's komt hij voor als Turbinit, Madreporit en verfieend
hout. Naar de fraaiheid der kleuren worden ze door de kunstenaar$
onderCcheidelijk verdeeld en genoemd: den melkwitten noemen zij
KackoJong, den wit en zwart of wit en bruin gefireepten Onyx, den
wit en grijs geftreepten Kalcedonit, den grijzen, met boomvormige fi.
guren Moçhafleen. De Ka1oniool, de tweede hoofdfoort van het gellacht der Chalcedoons, bevat twee onderfoorten , namelijk, de Cemeene en de Draderige. De Gemeene karniool of kornalijn (dus genoemd naar CARO, Ct1r11etts vleeschachtig) is bloedrood, trekkende naar
het bruine en vleeschroode. De drade;ige kornalijn is ligt bloed·
rood naar het paarsroode. Van deze foortvooral zijn de kostbare
antieke çarniolea nobUe, door de Franfchen cornaline de JN victle roelfe genoemd, die, als er het licht op valt, zich donkerrood; doch
met doorfchijnend licht, bloedrood verto0l1en. De meeste en fchoon.
fie meesterl1:ukken der GriekCche en Etrurifche fieenfnijkunst zijn
van deze fieenfoort gemaakt. Door polijsten nemen alle dezefieenen eenen fcllOonen glans aan, en worden daarna, zoo wel op zich
zelve, als in derzelver zamengroeijingen , met andere fieenfoorcen
(achaat) veel gezocht en gebruikt tot het vervaardigen van allerlei
fnuisterijen, zoo als cachetten, horologie-ileutels, rirgen, enz. Zij
worden gevonden op TsltJlld, in Siberië, Tartarije, Hongarije, Bo.
heme , Silezië, SakJe en andere deel en van DuitschJand; ook in het
Tweebrugfche en Toskaalzfche, ja zelfs in Egypte en Arabië.
CHALCOGRAPHIE. Graveerkonst. (Zie: GRAVEREN.)
CliALDEA. Eene landfireek in Azië, tusrchen den Euphrtltlt en
den Tiger, haren naam omleenellde van· de C!i.1Jdeët's, een her.
oers-

CHAMADE. CHAMBERS. (WILlJAM)
89
dersvolk , uit het noordelijk Azië afkomstig. hetwelk zich van het
gebied van Bahylon meester maakte, en, inzonderheid onder NEBU.
CADNESAR , dat rijk tot eene meer dan gewone hoogte verhief. Of·
fchoon zeer ervaren in de fierrekunde, maakten zij echter daarvan t
door hunne waarzeggingen, niet het beste gebruik.
CHAMADE. (Uit bet Fransch) Een teeken met de trompet,
hetwelk aan den vijand te kennen geeft, dat men met hem over zekere voorJ1agell tot overgave der belegerde fiad wil in onderhande·
ling treden.
CHAMBERS. CWILLIAM) Was een geboren Zweeti, die, twee
jaren oud zijnde, met zijnen vader nnar Engelanti vertrok, en, in den
ouderdom van achttien jaren, reeds als opper-koopman, op een fchip
van de Zweedfche Oost-Indifche compagnie, naar China werd gezonden. Hier kreeg hij gelegenheid, om de bouw- en hoveniers-kunst der
Chinezen naauwkeurig op te nemen, en wist naderhand met zijne ver·
kregene kundigheden zoo veel voordeel te doen, dat zij den grond
legden tot zijnen geheelen roem als kunfienaar en fchrijver.
Toen hij van deze zijne reize te Lontien terug kwam, volgde hij
geheel en al zijne neiging voor de bouwkunde, en had het geluk,
dat hij door eenige nette teekeningen, door middel van Bun:, de plaats
van teekenmeester , bij den prins van Wallis, verwierf. Zijn eerfie
werk van belang was het landhuis van lord BESBOROUGH. te Radamp/on, waarna hij zijne afbeeldingen voor de Chinefche bouwkunst (The [igns for chinefe Buildil1g) in 1758 in foho, en het vol.
gende jaar zijn groot werk: Trentife on civil drcnitecture in het
licht gaf. Zijn koninklijke leerling, federt den troon beklommen
hebbende ,. dweg hem den geheeIen nieuwen aanleg van den tuin te
Kent op, waarbij C HAl\lBERS de fchoollfie gelegenheid vond, om aan
zijne liefhebberij VDor den Chinefchen rujl te voldoen. Hij maakte in
1763 zijne aldaar. me! onnoemelijke kosten, fchoon tot leedwezen
van alle beminnaars van zuiveren fmaak, aangelegde Oosterfche fiuk.
ken in een prachtig werk in folio, gemeen, getiteld: Plans, elevatifeetions anti per[peetive views of the Gardens anti Builtiings,
at Kew, in Surry, waaraoon de voomaamfie kunstenaars de hand

QI1S,

leenden. CHAMBERS J.everde de bouwkundige teekeningen; de gezigten
werden door bekwame meesters geteek.end, en door niet min kundige
graveerders in het koper gebragt. In 1769 werd het geheele werk
herdrukt, met bijvoeging zijner vroegere fiukken.
Ondertnsfchen regende het fchotfchriften op den pagoden ·fmaak des
koninklijken bouwmeesters, hetwelk hem bewoog, om een afzonder.
lijk fiuk over de Oosterfche hovenierskunst: On orienttll Gf/rdming,
40 in 1773 in het licht te gev~n, waarvan, reeds in het volgende jaar,
een nieuwe druk verfcheen, welke van een zonderling bijvoegfel :
An exp!alla/ory diseourfe, hy Ton Chal1 Q[ltl et Quang Clzew Fu,

verzeld ging, en waarover MASON, die kort te voren zijn fraai ge
dicht, The ElIglis/z Garden, had uitgegeven, zoo moeijelijk werd,
FS
dat
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dat hij cr een fporCchrift tegen uitgaf, onder den titel: dn Heroic
Epistle. De koning liet zich, echter, door dezen pennefirijd niet
tegen zijnen lieveling opzetten, lUaar droeg hem, in 1775, de volbou",ing op van Somerfethou/è.
Ü!AMBERS genoot rot aan zijnen dood de gunst van zijnen vorst,
wiens cobtrolleur-generaal hij in het vak van bouwkunde was. Ook
was hij bouwmeester vnn t:le koninklijke akademien en lid van de h~
roemdf1:e bouw-akademien in Europa, die van· Florence, Parijs, enz.
en onderhield met de Europeërs, in Oost-Indië, in dit opzigt, ee·
Ife bellendlge hriefwisfeling ; gelijk dan ook, in het lae deel der AfiaNk Re[earçhes, eene verhandeling van hem over de 7 pagoden bij
Mf1l'fJlipuram voorkomt, en hij, met W. JQNES, en anderen, uitgever werd van de in 1785 in het licht verfchenen ./Jfiatik Misce/lanies.
Hij Ilierf den 8 van Lentemaand 1796 te Londen, en werd in de
ahdij van Uéstmul1fler met vele l1aatfie begraven. Zijne beeldtenis.
~oor Br.O"VILEY in plaat gebragt, Haat voor het flukje van Lentemaand 1796 van het Europea:z lWagazine, waarin men ook eeniga
pijzonderheden aanga:lIlde zijn leven vindt bijeen verzameld.
CHAMBER Y. De hoofdllad van Savoije, in 1806 nog geene
J 3,COO, doch thans 20,000, inwoners bevllttende. Zij is het verblijf
van het grootlte de..:! des aclels.
CHAMP AGNE. (PHILIP) Een kunstfchilder, te Brusfel geboren.
Nadat hij zich in zijne jeugd onder den Miniatuur-fchilder M. Bou/!4
DAUX ,en den landfchapsfchilder FOUOIJERRE geoefend had. ging
llij naar Parijs, wa.1r hij in den 2111vang eenige portretten fchilderde.
die zoo wel uitvielen, dat hij zich daardoor eenen naam maakte, en
den graaf VAN MANSFELD tot zijnen begunlliger verwierf. Vervol.
gens fchilderde hij verfchciden !lukken iu de vertrekken der koningin
in het hof van Luxemburg, en werd, eenigen tijd daarna, door de koningin moeder. tot haren eerften hoffchilder aangelteld. Hij vervaar.
digde, op haren last. eenige groote frukken in de kerk en het kloos·
\er der CfJrmelitel~ te Parijs, benevens eenige fraaije f1:ukken voor
den kardinaal DE RICHELIEU, op het kasteel van zUnen naam, en op
meer andere aanzienlijke plaatren. Hij hield zich, tot kort voor zij~
nen dood, met zijne kunst bezig, en frierf, in 1674, in den ouderdom
van 72 jaren. Men vindt eene naauwkeurige lijst zijner kunsuafereelell
In het' Humtkabinet der bouw-, fdi/der-, en graveerkunde J. deel, die.
bovenal een zeker ftuk van hem roemt. waarin LODEwI]K XIII, voor
een Mariabeeld knielende, haar zijne rijkskroon aanbiedt.
CHAMPAGNE. Voormalige provincie en gouvernement in FranJr...
r;jk, thans de departementen de Ardennes , de Marne, Aube en Hau..
te Marne geheel, en die van Seinc et Marne en de ronne gedeeltelijk bevattende: een land. dat wel, over het geheel, inzonderheid
in het oostelijk gedeelte, niet zeer vruchtbaar is; doch, in de weste.
lijke f1:rekell veel koren en vee, inzonderheid fchapen, oplevert.
Ook is hier de beroemde Champagne-wIjn een der voornaamfie
voort-
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voortbrengrels der krijtachtige en bovendien onvruchtbare heuvels ,
en de vuurfreenen van Champagne worden voor de beste van geheel
Europn gehouden.
CHAMPION. Zoo noemt men iemand, die voor een' perfoon of
voor eene zaak firijdt: een woord, hetwelk echter meer in eenen
boertenden, dan ernftigen, zin gebruikt wordt.
CHAMPTONS. (Zie: PADDSSTOELEN.)
CHAN, of KHAN. Over het algemeen een vorst of regent, doch
jnzonderheid het hoofd der Tartaren.
CHANDLER. (RrcHARo) Een geleerd Hellenist van de vorige
eeuw, lid van het Magdalenen-collegie te Oxfort, en van het ge.
nootfch'lp van oudheid. onderzoekers te Londen. In 1765 gaf hij de
Marmora Oxoniel1fia, zeer prachtig uitgevoerd, in het !icln, waarin hU niet alleen de fo~lten zijner voorgangers verbeterd, maar ook
verfcheide!Je gapingen, inzonderheid in de kronijk van PAROS, ge-lukldg heeft aangevuld. Door het genootfchap der Dilettanti, met
doctor REVET cn PARS, verkozen , om in het Oosten -Dudheden
te verzamelen, en den voormaligen toeHand dezer landen te onder.
zoeken, werd het geheele beftuurdezer reis aan CHANDLER opgedragen, di a hierop, in de jaren J 764, 1765 en J 766 lonië, Alti.
ça, Argofis en Elis bezoc'lt; met eenen rijken fchat van gewigtige
bouwfto!fcn in Engeland terug kwam, en, in 1769, het eerfie deel
zijner lÖlIi!che Oudheden in het licht gaf, waarvan echter het tweedo
niet voor 1800 volgde. In 1775 liet hij zijne In{criptiones antiqua6
pleraeque nom/am editae , in Asin 11Iillori et Graecia , praefertim

Athenis collecta!!, te Oxfort drukken, en hij zal niet ligt in het juist
lezen, naauwkeurig affchrijven, en gelukkig aanvullen van oude bij.
fchriften overtroffen worden. In hetzelfde jaar verfcheen het eerfl:e
peel zUn",r reis, onder den titel van: Reis naaf Klein-Azië, en het
volgende jaar het tweede, onder dien van Reis naar GrieÁ:e/1land. In
hef vak van oudheid- en aardrijkskunde behooren deze reizen onder
de beste, fcllOOl1 zij, omtrent den tegenwoordigen roefiand dezer
landen en hare bewoners, niets belangrijks in zich bevatten. Zijne
gefchiedenis van Tt·oje kan men eenigermate als een bijvoegfel op zijne reis naar Azië befchouwen. De voortzetting derzelve meent men,
dat hij in handfchrift heeft nagelaten. Hij fiierf in Berkshire in 1810.
CHAOS. De ruwe, ongevormde flof, waaruit men meent, dat
alle wereld-ligchamen zijn voortgebragt. De kinderen van CIlAOS zijn,
in de fabelleer, de Nacht en Erebus. In de taal der dichters be-dient men zich thans van dit woord, om den ollÖrdelijken, verwar
den toe(l:and van iets uit te drukken.
CHAPPE D'AUTEROCHE. (JEAN) Deze fierrekundige, in
IIL'lUriac in AlIl1ergne geboren, reisde in 1760 op last der akademie,
waarvan hij lid was, naaf Tobofsk, om den beroemden doorgang van
Venus door de zonllefchijf, welke den 6 van Zomermaand 1761
plaats had, waar te nemen, en flaagde hierin zeer gelukkig. Hij
keer-
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keerde, na verloop van twee jaren, naar Frankrijk terug, en gaf' zijne Relation de [on "o'Jtlge et: Siberie in het licht. Deze reisbefchrljving bevat eene menigte leerrijke berigten , doch ooIt vele ongunstige
aanmer~mgell Ol1ltrent Rusland, en werd door de keizerin KATHARI..
NA 11. zelve, in een klein frukje, getiteld: Antidote contre Ie YO'Jage
de !' Abbé CHAPPE, wederiegd. Hetzelfde verfchijnfel, hetwelk hem
naar het Noorden gevoerd had. deed hem na 6 jaren (in 1769) eene
reis. naar Californië ondernemen, welker doel hij volkomen bereikt
had, toen hij aan eene aanftekende ziekte overleed. Zijne waarnemingen zijn door G. F. CASSINI, onder den titel: J7uyage de Californ;e,
uitgegeven.
CHAPPE. (CLAUPE) De neef des vorigen, die zich door de uitvinding van de Tekgraaf heeft beroemd gemaakt, en reeds in den ou.
derdom van ~o jaren, door verfcheidene gewigtige verhandelingen, in
het Journat de physique geplaatst, met lof is bekend geworden. De
wensçh, om aan zijne vrienden, die op eenige uren afftands van hem
woonden, ~ijne gedachten mede te deelen, bragt hem op het denkbeeld, om met hun door teekens te fpreken, en deze zijne proeven
flaagden zoo wel, dat hij voornam, deze uitvinding verder te volmaken, waarin hij zoo gelukkig was, dat hij, in 1792, aan de Nationale
vergadering eene befchrljving der door hem uitgevondene Telegraaf
overhandigde. De aanleg der eerfte Telegrllphifche linie werd in 1796
bevolen, en de eerHe gebeurtenis, welke door middel van dit werk..
tuig aangekondigd werd ~ WilS het innemen vaq Condé. D,e Conven..
tio ontving deze tijding bij den aanvang eener zitting, nam het beo
1luit, dat Condé voortaan Nord-libl'e zoude heeten, en kreeg, nog in
dezelfde bijeenkpmst, berige, dat dit beiluit, door de Telegt:aaf reeds
overgebragt en aan het leger was bekend gemaakt geworden. Hoe
m~e~ men.zich over dez,e \lÎtvinding v.erwouderde, hoe minder men
het konde begrijpen, dat men dezelve niet vr.oeger ontdekt had.
Wel is waar, dat men van ouds zekere voor heen bepaalde phrafen (fpreekwijzen) aan elkander door teekenen mcdrdeelde , van
welk mWdel zich de zeelieden, federt onheugelijke tijden, hedienen;
dat AENEAS van eenige proeven fpreekt, om de letters van het alpha..
bet, op zekeren afftand., door teckens uit te drukken, en dat eindeIijk AMONTON, op het einde der I&de eeuw, eene fooregelijke proeve genomen heeft: dan, daar de uitvinding van AENEAS flechts van
eene zeer bepaalde toepasfil1g, en een, geheele nacht naauwelijks ge~
Doeg was, om z of 3 woorden zamen te Hellen, terwijl AMONTON
geene afteekening van Zijll uitgedacht werktuig heeft nagelaten, zoo
bleef het verfchijnfel altijd onopgelost, en moest men een middel
uitdenken, om ieder aangenomen denkbeeld., te allen tijde, en met
den meesten fpoecl, naar alle plaatfen te kunnen overbrengen. CHAPPE bediende zich daartoe van geene tot dus verre gebruikte werktuigen, maar vond een ander uit, welk~ vorm zeer zigtbaar, en welks
bewegingen gemakkelijk en eenvoudig zijn; terwijl het overal kan
wor-
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worden opgerigt , ane weer en wind trotCeert, en f bij zijne eenvoudighl:id, een genoegzaam getal Ceinen, of teekens, aan de Iland
geeft, om van dezelve eene naauwkeurige toepasfing op de denkbeelden te maken, zoodanig , dat er gewoonlijk, flechts één, nooit meer
dan twee teeken! ; voor een denkbeeld noodig zijn. De eer dezer
uitvinding, welke aan CHAPPE buiten tegenCpraak toekomt, werd hem
ilitUsfchen door velen betwist, en het verdriet, hetwelk hij hier~
over gevoelde, frome hem in eene diepe zwaarmoedigheid, welka!
in 1&05 aan zijn leven èen einde maakte.
CHARADE. Rene (oort van raadfel , een fpel van vernuft, het.
welk thans algemeen 'bekend, en een onderwerp van zoo vele ge.
meenzame gefprekken en der fraaij~ lectuur geworden is, dat het
noodeloos zijn zal, er iets meer van te zeggen.
CHARETTE. (Zie: VENDÉE.)
CHARGE D',AFFAIRES. (Zie: AGENT.,
CHARIENTISMUS. Is, in de redeneerkunst, eene figuur, waar.
door eene harde uitdrukking door aene boertende verzacht wordt.
CHARITINNEN. (Zie :GRATIEN,)
CHARLATAN. Is eigenlijk een kwakzalver. die openlijk op.
treedt, en zijne geneesmiddelen met veel ophef llitv!mt en aanprijst i
doch, figuurlijk, ieder een, die aan zijne verrigtingen eene grootere
waarde geeft. dan zij bezitten, of zich op hooger verdiensten beroemt, dan hij werkelijk heeft, - een windbuil; waarom dan ook
Ckar/atanilrie luist deze zwetferij en verkeerde praal aanduidt.
CHARLESTOWN. De hoofdfiad van Zuid-Cl1ro/infJ in No(m/.
Amerika, werd in 1630 aangelegd. In 1791 telde men er 16,350
inwoners, waaronder 1680 Negers; alsmede .2600 huizen, behalve
de pakhuizen en magazijnen. Zij drijft eenen aanzienlijken handel
zoo wel naar Europa, als op de West,lndifche eilanden. De voornaamfl:e uitvoer benaat in rijst, alsmede in tabak.
CHARLOTTENBURG. Een koninklijk lustflot met eenen zeer
fraaijen tuin, eene kleine mijl van Berlijn, hetwelk de eerll:e koningin van Prtlisfen, SOPHIA CHARLOTTE, liet bouwen. De daarbij
nieuw aangelegde frad bevat 300 huizen, en .2,500 inwoners. Een
zeer Cchoone weg loopt door de diergaarde naar Charlottenburg,
die aoor de Berlijners veel bezocht wordt. Eertijds droeg dit lust.
fiot, naar een naburig dorp Lutzen, den naam van Lutzenhurg. Onder de overledene koningin LOUISE, gemalin van FREDERIK. WIL HELM
lIl., is het aanmerkelijk verfraaid geworden.
CHARON. Door de dichters wordt CHARON gehou.den voor den
zoon van Erehus en den Nacht. Zijne bezigheid was, de zielen der afgefl:orVenen in eene boot over den Styx te voeren. Het was hem
niet geoorloofd, de zielen der nog onbegravenen in te nemen, ten zij
zij honderd jaren op den oever hadden omgedoold; even zoo mill
als de levenden, dan alleen in geval zij eenen vergulden tak, hun door
SIBYLLA

gegeven I konden vertoonen. Dit bad plaats onder anderen
Ultl.
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die, zoo als wij in het zesde boek der Aenetule van
VIR.GILIUS lezen, eenen gouden tak van SIBYLLA ontving, en daannede de benedenwereld in d2alde, om zijnen vader ANCHYSES te zien en
te fpreken. Hij \vordt afgebeeld als een oud., leelijk , nlig en morfig
man. Het fchijnt, dat d(!ze mythe uit- Egypte harcn oor!prong heeft.
CHAROST, (ARMANU JOZEPtI DE BETHUNE, hertog van: werd te
rer[(JiI!es geboren, en toonde zicb, door zijnc onvermoeide weldadig_
heid en belangelooze vaderlandsliefde, zijnen verdienstelijken grootvader, SULLY, tcn volle w33rdig. Hij onderfebeidde zich als krijgsman,
bij het inr.cmen van Jlftl11j!er, e11 bij mecr andere gelegenhedell. Een
"riend en vader zijner foldatcn, beloonde hij de dapperen uit zijne eigene middelen; liet, toen zich onder het leger eene aan/lekende ziek.
te ope:1baarde, bij Fmllkfvrt, op eigen kosten, een hospitaal oprigten,
en bragt, in 1758 ,al zijn zilver naár de munt, om daardoor mede
in de behocCten van del'! l1:aat te help:m voorzien. Na don vrede van
1763 legde hij werkpfaatfen aan voor behoeftigen, en bragt veel
toe tot de verbet!?ring van den landbouw en het openbaar onderwijs;
tcmijl hij 20 jaren voor de omwenteling op zijne landgoederen alle
1eendiensten afTchafte. In verfcheiden kerfpelen bragt hij inrigtingen
tot (land, waardoor de behoeftigen, die door hagel, over/lroomingen,
br:1nd, enz. ongelukkig werden, onderl1:euning ontvingen; zorgde voor
11et onderhoud en onderwijs van ouderlooze kinderen; /lelde geneesheeren en vroedvrouwen· aan; rigtte te Meillol1t een hospimal op,
en liet, in een j:m van dUnTte, voor eigene rekening, in de haven van
Ca/ais koorn invoeren. In de provinciale vcrgadt!ringen fprak hij tegen de leendiensten, en, in die der notabelen, verklaarde hij zielt
voor eene gclijkmatige verdeeling der OpenbRl'e lasten. Gedurend~
bet fchrikbewind had hij de wijk na~r Meillant genomen; doelt
werd hier gev~t, en eerst na den 9 Thermidor weder in vrijheid geHeld. Thans keerde hij naar gemelde plaats terug, waar hij een land.
bouwkundig g.~nootrchap oprigtte, van hetwelk hij beftuurder werd,
en als zoodanig een RrfulIlé des j'I/I!S et des premiers travoux dezes
gezclfchaps in het Jicht gaf. Voorts fchreef hij les "/Jes ,géllü/J/(s
fur I'orgtlllifatioll de l'illflrucliolJ 1'[/I"alt, benevens vcrfcheidene memoricn, om de bedelarij teg'~n te g?an. om het lot der daglooncrs op
lJ(~t platte land te verbeteren, en meer andere van dien aard. Ceene
opoffering was voor hem te groot, en zijn aanzienlijk vennogen
naauwelijks toereikend voor zijn~ men~chlievende b('doelin~en. Schoon
vreezende voor de kinderziekte welke hij nog niet gehad had, beo
zocht hij echter bet infticuut \'an doofftommen, waarin dezelve
heerschte, werd. er door aangetast, en eindigde den 27 van Wijnmaand 1800 zijn welchldig en verdienftelijk leven; wordende door
()ntelbare menfdren diep betreurd.
CHARTER. (Het) Is in Fmf1krijlr de grondwet of confHtutie ,
wei1<e de tegenwoordige koning LODJ::WIJK XVIII aan hetzelve heeft
gefchonken.
met
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CHARTER. (Het Groot) In het- Latijn magna charta, en iJt
het Engelsch the Great charter genoemd, woordelijk het groote pae
pie,., is eene zeer merkwaardige grondwet der Enge/felien, welke nog
tegenwoordig, als het bolwerk der l'Jationale vrijheid, door hun
geëerbiedigd wordt. Reeds in den jare 1100 verleende HENDRIK I,
lIan de Engelfche natie, eenen belangrijken vrijheidsbrief (chaNd /i;.
vertatum), waarbij hij het volk, doch inzonderheid den adel, vele vrij..
heden verleende, en verfchl?idene hardigheden van het leenftelfel op.
hief. Toen naderhand koning JOHANNES dit handvest fchond, willekeurig regeerde, en de natie van den paus afbankelijk maakte, werd
bij, in 12 15, door eenen algemeen en volksopftlmd, waarin de gees~
telijkheid eene voorname rol fpeelde, tot het onderteekenen der mag.
,1ft charta genoodzaakt.
Bij dit Charter, of handvest, werd de
bovengenoemde wet bekrachtigd, en werden voorts dàarbij vele aan.
matigingen van den paus verworpen , en aan de kerk zeer groote
voorregten verleend; terwijl tevens als grondbeginfels werden vast~
geHeid, dat, buiten bewilliging der volksvergaderingen, geene nieuwe
belastingen zouden mogen geheven, de handel nooit door willekeurige
tollen zoude bepaald, en de voorregteu der Heden en vlekken niet
gefchonden zouden worden. Ook werd het regt van afzonderlijk
eigendom door dit handvest inzonderheid verzekerd, dat van erfenis-fen bepaald en aaugewezen, enz. Ondertusfchen gronden zich al
devoorregten der El1ge/lchen niet op dit Charter. Ook bevatten the
Pet/tion qf Rigltt· van [628, de Habeas corpus akte van i 679 , de
Bilt of riglzts van 1689, het bef/uit des parlements omtrent de
troons - opvolging van het tegenwoordig regerend huis, van 1701 ,
en het verdrag van Engeland en Schotland van 1707, benevens
meer andere wetten, aanmerkelijke, nieuwe confiitmioneele regten, wel·
ker opnoeming ons beftek niet toelaat.
CHAR YBDIS. Is een draaikolk in de Sici/;al1t1fche zee tegen
over Scylla, welke in vroegeren tijd veel vervaarlijker dan thans moet
geweest zijn, en bij gezette wisfelingen, den vloed nu op!lurpte, dan
weder met geweld uitbraakte. De ouden maakten er eeue roofzuch.
tige vrouw van, welke, toen zij de osfen van Herc:t!es geroofd had,
in dezen draaikolk door den blikfem van JUPITER Zou zijn verandert4.
CHASSEKI. Zoo noemt men de eerfte fultane van den Turkfchen keizer, die hem den eenten prins ter wereld brengt.
CHATHAM. (Zie: PITT.)
CHATEAUROUX. (MARIE. ANNE Hertogin van) Werd uit eenen
doorluchtigen ftam geboren, en huwde in 1734 met den markies DE
LA TOURNELLE. Nog geene 23 jaren oud, werd zij reeds weduwe,
en door hare moei, de hertogin MAZl\RIN, in huis gen011Ien, doch
'Verloor eerlang dezen fteun. Nadat hare beide zusters, VINTIMILLE
en MAILLY, de eene na de andere, het hart van LODEWI]K XV.
beheerscht hadden, boezemde zij dien vorst eene levendige neiging
\Toor haar in. Meer eergierig dan reeder , gaf zij zich , alleen op
voor.
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vooraf bepaalde voorwaarden, over, we~d dame van het paleis bij de
koningin, naderhand hertogin van Chateauroux, en verwierf een
jaargeld van 80,000 livres. Op haren aandrang onttrok zich LODEWIJK aan de vermaken van het wellustig hof, en plaatfte zich aan het
hoofd der legers , om, in Y!aanderen en den Elzas, de voortgangen
:van den vijand te fruiten. De vorst werd te Met2J krank: men
wanhoopte aan zijn leven, en drong hem, om de hertogin te verwijderen. Zij ontving hiertoe het bevel met fmart, doch met fcandvastigheid, en vertrok, daar zij niet eens een rijtuig had, met dat
van den maarfchalk van BELLE.IsLE, onder de verwenfchingen des
volks. In Parijs vond zij toevlugt bij RICHELIEU, die, na de hentelling des konings, beide weder bijeen bragt, en met elkander verzoende. Zij vond in het hart van den vorst zijne vorige aandoeningen
geheel en al weder, behaalde eene volkomene zegepraal, en ontving
de belofte, tot den belangrijken post van opper-toezienfter van den
dauphin te zullen verheven worden, toen zij in Wintermaand 1744
merr. Vergelijkt men haar met de maicresfen, die haar zijn opgevolgd, dan gevoelt men zich genegen, om haar te verontfchuldigen,
en haren vroegen dood te beklagen. Zij. bezat fterkte en grootheid
van ziel, en werkte, door hare eergierigheid, mede ter bevordering
van den roem haars vaderlands. Men heeft, in 1806, te Parijs
eene verzameling harer brieven, in 2 deeltjes, in het licht gegeven.
CHATELET. (Markgravin van) Werd in 1706 geboren, en
merf in 1749. Zij was eene geleerde en tevens uitmuntende vrouw,
eene venrouwde vriendin van VOLTAIRE, die ook een gefchiedkundig loffchrift op haar gefchreven heeft, waarin hij haar meer juist bij
een en PASCAL en NICOLAS, dan bij de vrouw van SEVIGNÉ, vergelijkt. Wis- en natuurkunde waren de onderwerpen, waarover zij
fchreef; doch zij had ook een begin gemaakt met de vertalin,
van de AENEÏS, en was even zeer eene minnares van de fraaije
kunsten, inzonderheid van de muzijk. Zij verwaarloosde, bij hare
oefeningen, in geenen deele hare huisfelijke belangen, nam de opvoeding van haren zoon geheel alleen op zich, en was jegens niemand
onbillijk, behalve omtrent zich zelve; want zij fiierf als een offer
harer onvermoeide werkzaamheid.
CHATELET. Het groot Chatelet was te Parijs dat geregtsh,of,
waarbij alle burgerlijke en Iijfftraffelijke zaken verhandeld werden,
en ligt in dat gedeelte der ftad, hetwelk la Vtlle genoemd wordt.
Het klein Chatelet daarentegen, hetwelk tot een gevangenhuis .jiende, is in dat gedeelte van Parijs gelegen, hetwelk onder den naam
van rUllive1fit4 bekend is.
CHATILLON.SUR-SEINE. Eene kleine fiad in Frankrijk, in
het departement Cote d'Or, welke door de Seine in twee deel~
BrJtlrgh en Chau11tont, gefcheiden worde. Zij bevat 5,700 inwoners;
heeft uitmuntende korenakkers; in hare nabijheid ijzerwerken, beneV~llS wel ingerigte molens tot her r.·hpTDell van ftalen werktuiEen,
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en is door het Congres, hetwelk hier, in den aanvang van 1814,
-tusfchen de verbondene mogendheden en den Franfchen keizer NAPOLEON gehouden werd, voor altoos gedenkwaardig geworden.
CHATOUILLE. Zoo noemt men, onder anderen, de afzonder.
lijke kas van eenen vorst, waar aan de ftaat niet het minfte deel
heeft. Van hier de benaming van Chatouille of patrz'molliale goederen: de zoodanige , welke de landsheer, als afzonderlijk burger,
-door erfenis of aankoop, op de gewone wijze verkregen heeft, en
die ook hierom door afzonderlijke perfonen be[tuurd worden.
CHAUDET. (ANTOINE DENJS) Een beroemd beeldhouwer, den
laatfcen van Lentemaand 1763 te Parijs geboren. De [pelen zijner
kindschheid voorfpelden reeds zjjne beftemming; want het was zijn
grootfce vermaak, om van potaarde kleine figuren te vormen, zoo
als de Natuur hem die ingaf. Veertien jaren oud zijnde, liet hij zich
onder de kweekelingen der akademie opteekenen, bij -welke hij .. in
1784, den grooten prijs behaalde, ten onderwerp hebbende: JOZEF
0001' zijne hroederen verkocht. Sedert vervaardigde hij zijn Bnsrelief
in de manier der [cholen, hetwelk, onaangezien de doling, tot dat
tijdvak behoorende , de bekrooning verdiende, welke aan hetzelve
werd toegekend.
Van dit oogenblik af beminde CHAUDF.T h:mstogtelijk de beeldhouwkunst en den roem, en begaf zich mar de [chool van Rome.
waar hij een voorbeeld van zucht voor oefening, van welvoegelijkbeid en zachte zeden opleverde. Hij kwam, in Bloeimaand 1789, te
Parijs tertlg, waar de koninklijke akademie van fchilder- en beeldhouwkunst hem weldra den titel· van ag1'éé (goedgekeurde) fchol1k~
Naderhand werden hem de werken van het Pantheon opgedragen:
de groep, die hij ter verGering van het perisryl van dezen tempel
vervaardigde, behoort onder zijne beste werken, is vol gevoel en
vinding, en dr\lkt den naijver van den roem uit. Het ftandbeeld van
keizer N APOLEÖN, het basrelief van het binnenhof der LotIJn, en de
beminnelijke groep van CYPARISSUS, volgden nu elkander fchielijk op,
en plaatften hunnen maker in den rang der eerfte hedendaag[che ftandbeeldhouwers. Het basrelief van de Lom're, de dichtkunst met hare
twee beroemde zangers, HOMERUS en VIRGILIUS Verbeeldende, kenfchetst zich door fierlijkheid en bevalligheid; terwijl men, in de groep
van CYPARISSUS al de fijnheid van vinding en kieschheid van gevoel
aantreft , welke in zijne overige werken verdeeld is.
Behlllve deze zijn er van CH.mDET nog vele uitmuntende Hukken
voorhanden, die den hoogften lof verdienen. Zijn ftandbeeld v:tn den
Prctic, in levensgrootte, en van zilver vervaardigd; dat van CINCINNATUS, hetwelk flechts in pleister is; het basreIief, waarmede hij
de zaal van het mufeum verGerd heeft; en dát, in de gedaante van drie
elkander omrtrengelde vrouwen. de [childer-, beeldhouw-, en bouwkunst verbeeldt; het allegorisch beeld der liefde , die voor de
harten firikken fpant, en haar met bloeOl~n vermaakt: - deze en
ALGEMEEN W'OORDENB. Il.
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meer andere ftukken moesten hem met reden op eenen roemrijken
naam aanfpraak doen maken. Ook heeft men van hem verfcheiden'!
fraaije teekeningen, waarvan fommige, onder anderen de fchilderij
van AENE.~S en ANCHISES in het midden van den brand van Troje,
ten afdoenden bewijze verftrekken , dat hij een zeer uitCtekend
fchilder had kunnen worden.
CH.mDET he~ft insgelijks een aanzienlijk getal borstbeelden vervaardigd, waaronder die val' wijlen SABATJER, en DAVID LEROI bij.
zonder uitmunten. Hij was niet alleen een der eerfte ftandbeeld..
houwers, maar ook e.:!n der nuttigfte. Toen hij tot hoogleeraar bij
de Ccholen der fchilder- en beeldhouwkunst benoemd werd 1 gaf hij
zich met ijver aan de pligten en werkzaamheden van dien post
over, en zoo wel de leerlingen der fchool, als zijne bijzondere
kweekelingen, waren zeer op zijne lesfen gefteld. Hij werd geacht en bemind, en ftierf den 19 van Grasmaand 1810, in den
ouderdom van ruim 47 jaren.
CHAUFFEPIE. (JAKOB GEORGE) teera:!r bij de Walfehe ge.
meente te AmflerdfJIIJ, werd in Slagtmaánd 1702 te LeeuU!tlrdm
geboren, en fproat uit een aanzienlijk Italiaansch gellacht , afftammende van den edelen ridder MAIN DE CALFOPED'Ió Hij bekleedde het leeraarambt , beurtelings te rlisfil1gen, Delft, en federt 1743
te /lmflerdam, waar hij den 3 van Hooimaand 1786 overleed. Behalve eenige godgeleerde werken en overZettingen; fchreef hij
zijn NotJvetlu Dictionnaire Histori'lue et Critique, pour fervir de fup.
plément ou Je continuation à celui Je mons. P. B.WLÉ, in 4 deeIen
in foliö, waarvan het laatfte in 1756 in het licht kwam. Men vindc
in hetzelve overal blUken van diepe geieerdheid; doch, ten aanzien
van den [tij I, wordt hij door BAYLE overtroffen.
CHAUMETTE. Was, ten tijde van den beruchten HEBERT 'i
tot wiens partij hij behoorde, nationaal agent vàn de gemeente
van Parijs. Daar het toén gebruikelijk ,vas. behalve Zijnen
eigcn naam, ook nog dien van dcn een' of anderen beroemden
tnan uit de oudheid te voeren, nan1 hij, met toeftemming der
Nationale vergadering, den naam van ANAXAGOR.1S aan. Hij ijverde
teer fterk voor de affchaffing van den KathoIijken godsdienst,
en onderfteunde met al lijn vermogen dien der Rede; doch ook
daardoor bewerkte hij zijnen val. Men befchuldigde hem, dat hij
de hand leende ter invoering der koninklijke waardigheid, en hier.
0111 werd hij, als een zoogelloemdc ultra reyolutionalr, den 13
"an Grasmaand 1794-, te Parijs geguillotineerd •
. CHAUX. (LA) de fonds. Eene l:mrlftreek in het graaffchap
Palangin , În het prinsdom Neufc1rfJtel. met een vlek van gelijken
naam. Het lange dal is woest, en voor den landbouw ongefchikt;
doch levert veel vee en kaas op. Opmerkelijk is hetzelve, zoo
als ook het naburig Loc/e, door zijne fabrijken van uunverken en
kaarten. De bevolking bedroeg, in het laatst der vorige eeuw, omtrent
.3000
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3000 menfchen, waaronder zich 400 uurwerkmakers, en 600 vr,lliwen bevonden, die zich met het maken van kanten onlc4ig hielden.
Men vervaardigde hier jaarlijks, behalve de pendules, bijna 40,00u
gouden en zilveren zakhorologies.
CHAVEAU LA GARDE. Een der meest beroemde, geregte,
Iijke redenaars in Frankrijk, die den moed bezat, om onder de ge.
v:1arlijkfte olllltandigheden, zelfs onder het revolmionair gereg"tshof,
de bij voorraad reeds ter flagtbank veroordeelden, met gevaar van
zijn eigen levcn, op het manmoedigst te verdedigen. Zijn naam zal
met dien \'an DEsEzE, den wclfprekenden cn lèouten pleitbezorger vall
LODEwlJK XVI. en met TRONCON Ducol'DRAY, die met hem de
verdediging van MARIA AN rOl;~lèTTE op zich Ham, altoos in de gefchiedenis met onuitwischbare letteren gekenmerkt fraan. Onder de
'beroemdfte zijner ongelukkige kli~llten telt men, behalve de koningin, ook nog CIIARLOTTI:: CORDMJ, ll'IIRANDA en BRISSOT. Na de
herftelling der BourbolJS werd hij met de behoorlijkfte achting behandeld.
CHAZNA. De fcllJtbmer v~n den Tnrkfchen keizer te Ku!1ftail.
tinopel. - C1ZflZl1a-,&;(lsi, een gclilCdenc aan dat hof, die over
den fch~t van '5 keizers moeder gefield i,. - ChoziJadnr Bachi,
of Haznodw' Bae!:i , is de grootfchatllJeestcr V:llJ het tèrail, die het
opzigt heeft over de bijzondere pellningen "ail den fult:ln, alsmede
over de pagies, die het tafelzilver bewaren; zijnde de rijksfchatten
onder de bewaring van den Tef/lerdar.
CHEKAO. Eene foort van deeg, toebereid uit eene harde fteen·
:lchtige ftof, die verkalkt, of fijn geftooten, en in fc!lOon water ruim
gewasfchen, door de Chinezen gebruikt wordt, om de fraaije figuren op het wit porfelein te trekken, hetwelk zij daarna op de
gewone wijze vèrnisfen.
CHEMIE. (Zie: SCHEIKUNDE.)
ClfEMIN des rondes. Is, in de vestingbouwkunde , de ruimte
tusfchen den wal en de lage borstwering onder denzclven, waar
langs de ronde gaat.
CHEMISE. Een vestingbouwkundig woord, beteekenende dea
wal, waarmede een bastion, of ander bolwerk van aarde, tot meer.,
der fterktc voorzien is. Wij noemen denzelven lJluurmt1ntel.
CHEMNITZ. Eene ftad van het koningrijk Snkfon, aan de rivier
van gelijken naam, welke niet vcr van daar in de illulde ftort. Zij
is wegens hare talrijke fabrijken van katoenen, barkans , canefasfen,
murfen, koufen , piqué es , enz. zeer beroemd. Ook vindt men er
een aantal katoen- en callico - drukkerijen, welke waren leveren, die
de Engelfche bijna evenaren; voorts aanzienlijke magazijnen van
katoenen, en vele fpillmachines, die naar de Engelfche zijn ingerigt.
De bleekerijen dragen veel tot vermeerdering van het vertier bij,
nctwelk, inzonderheid door de Frankforter en Leipziger jaanllarkten,
zich tot vcr afgelegen landen uitftrekt. In het naburig gebergte vindt
G a
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men uitmuntende [teengroeven , als ook carneolen, chalcedoons, aga.
teil en topazen. In de ftad is een Lyceum.
CHtO PS, volgens anderen CHÉOSP ES; koning van oud· Eg)l'Jte,
en fiiehter van de groote piramide. Tot dit reuzengevaarte , hetwelk
met de overige piramiden, een der zeven wonderen der wereld uit.
maakte, gebruikte CHÉOPS elk vierendeeljaars , honderdduizend nieuwe
manlchappen, zonder aan zijne werklieden dagen van Godsdicnstviering toe te !l:aall. Hij verbood de offerhanden , floot de heiligdom_
men en verfiak de priesters, even als zijn opvolger CHBPHREN, van
het aangematigd gezag. Na het befieden van tien jaren tot het maken van eenen afbellenden dijk, om de fieenen te verflep~n, werd
nog een tijdvak van twintig jaren aan de piramide zelve, en daartoe behoorende graven befteed. De kosten aan uijcn en knuflook voor
bet werkvolk alleen, bedroegen 1,600 talenten zilvers. De dochter
van CUÉops fiichue de kleine middelfie piramide, naar der ouden
zeggen, ten koste van hare eer. (Over de wijze van bouwen der
piramide'n, Zie: PIRAMIDE.)
CHEPHREN, opvolger en broeder van CIIEOPS, ftichter der derde
Pijramide.
CHÉRBOURG. Eene ftad en haven in Normandië, a:tn het k!.naaI gelegen, en thans tot het departement /a Manche behoorende.
De cerfte bevat meer dan 18,000 inwoners, en de laatfte (de eenige
.Fran[che haven in het bnaal) is uit haren aard zeer flecht. De dijk,
11et dok en de f1uizen, naar het plan van BELIDOR aangelegd, werden door de E1Jgel[c/ten, die zich in 1758 van Cherbourg meester
maakten, verwoest. Onder LODEwlJK XVI. werden groote toebereidfelen gemaakt, om deze haven in een en beteren Haat te brengen,
welke door de omwenteling wel geftaakt, doch onder de regering
van NAPOLEON met alle magt werden voortgezet, en in 1813 vol.
tooid, zoodat de grootfte oorlogsvloten thans volkomen veilig iiJ
ce haven kunnen liggen.
CHERNAC. CL.~DlSLAUS) Deze verdienstelijke man, door zijne
opregtheid en zachte zeden bij een' ieder hoog gefchat en bemind,
bekleedde, in ons vaderland, aan het /lthenaeum te Del'enter, gedurende een tijdvak van 40 jaren, het hoogleeraarsambt der wijsbe~
geerte, met ecnen voorbeeldigen ijver. Hij was geborcn in Hongarije
uit een deftig geOacht, verloor reeds vroeg zijnen vader, en werd
opgevoed, federt zijn I3de jaar, verre van het ouderlijk huis, in
het bloeijend gYiUnafium te Debrecijll, alwaar hij, op het kollegie
der ptltres piarum fcholarttm, de leslèn der leeraren oycr den gods.dienst genoot, en hem de toegang geopend werd tot de fchatten
der wijsheid, van Griekenland en Rome zoowel, als van de latere
wijsbegeerte, en der wis- en natuurkundige wetenfchappcn. In 1767
verliet hij, nu 25 jaren oud zijnde, deze vermaarde fchool; bezocht
de hooge fcholen van 'Femel), Bafel en Turin, en eindelijk die
"an ons vaderland, beroemd (loor geheel Erwopn, door derzelver
vrij.

C HER N A C. (LADISLA.US)

101

vrijen geest van leneroefeningen en grondige geleerdheid van der..
zelver hoogleeraren. Te Utrecht genoot hij het onderwijs van RAU
en HENNERT, en eindelijk te GroIJingm dat van BRl!GMANS, WIDDER~
VAN DE WIJNPERSE en CAMPER.
Onder het geleide van zoo vele beroemde mannen den grond
tot bondige geleerdheid gelegd hebbende, gaf hij nu ook, in drie
akademifche fcluiften, blijken zijner uitftekende vorderingen. In
177 1 verdedigde hij in het openbaar, onder DRUGMANS , eene verhandeling over de Frr1llklillji:he theorie der Elektl'idteit, ter verklarillg der veJfcht}'lIfelm valJ de Lcijrlfche vlesc!t. In 1773 werd hij
bevorderd tot den graad van doktor in de geneeskunde, 11:\ het
verdedigen eener verhandeling over de A.tfcmhqling der vogels, waar·
in hij inzonderheid de verklaring van ·den grooten CAMPER over dit
onderwerp ontvouwde. Eindelijk verwierf hij zich ook ~en graad
"an dokt or. in de wijsbegeerte., na het uitgeven en verdedigen eener
derde verhandeling over het merkwaardig verfchijnfel, dat water J
;-11 water afgeJlotel1, niet tot kolm gebragt kan worden, Na zulke
blijken van uitmuntende vorderingen gegeven te hebben, werd hij
nog in hetzelfd.e jaar 1775 aan het Athcnaeum te Deventer geroepel1
tot opvolger van den beroemden B. NIEUWHOF , die naar de hooge
fchool vnn Harderwijk w~,s vertrokken. Dien post van hoogleeraar
der wijsbegeerte aanvaardde hij den 27 van Sproj(kelmaand 1776 J
met eene fraaije en plegtige re.levoering, ten betoge der Férpl/gtil1g,
Q11t de vrijheid van wijsgccrig onderzoek niet te misbruikcn.
Niettegenfraande CUERNAC naderhand twee malen werd aangezocht,
om Dcvc!)ter te verlaten, nis in 1781 door de curatoren der beroemde
fchool te Patnck, om in zUn vaderland het hoogleeraarsambt te be..
ldeeden, en nnderhand in 1789 door de curatoren der hooge fchoGl
~ Gronillgeli tot dien zelfden post, verkoos hij echter te De)'C/Jter
te biijven, alwaar hij iu het midden zijner leerlingen, en vele gellOegelijke betrekkingen, door ZijJ1 huwelijk met vrouwe E. SLIClh
TENIlREE, ten einde toe, gelukkig leefde.
Gelijk hij geene moeite fpaarde, om zijnen post voorbe~ldig t~
bekleeden , en zijn huis en hart fteeds geopend waren voor zijne
leerlingen. zoo vestigde hij ook ûjncu roem, ill de geleerde wereld,
voornamelijk duor het volvoeren van een werk, tegen welks on..
derneming, hoe nutÇig ook door EUU.:R en andere VOOrIl:lme wiskundigen [reeds geoordeeld, meest allen hebben opgezien, het vervaardigen, namelijk, van zijn Cribrum arithmeticll1n; een werk, aan
welks opftelling en herziening hij vele jaren gearbeid, en aan welks
uitgave, ten voordeele der wetenfchappen, de grootmoedige man
zware kosten befteed heeft. Hetielve bevat eene tafel van onevene
getallen van I tot 1,0,20,000, die niet volkomen deelbaar zijn door
3 en 5, met aanwijzing der enkelvoudige deelen, ell der eerHe ge.
tallen. De u:tgave van dit werk, met toeiuiching ontvangen, en
voor het beste en naauwkcuri,gîi:c van di~l1 "ard gehouden I heeft nog
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meerder waarde verkregen door den opgevolgd en arbeid van den
]leer J. C. 13URCKHARDT, die het werk van CIIERNAC heeft voort.
gezet, door zijne Table des a/l'i{eurs pour tOIlS les llomhres du del/Xiè1lle mi/Noll, 011 plus exactCl1lellt dèpllt's f ,0,20,000 à 22,0,28,000,
nvfC les l101l1brcs premiers, tjui s' y troltl'enf, Paris 1814.
In zijne overige betrekkingen was CUEP,NAC even bemind als ge.
acht, en zijne gedachtenis zal needs gezegend blijven hij zijne
vrienden en leerlingen. In 18 16 verkreeg hij, op zijn verzoek,
l1ct zoo lang verdiend emeritaat, behoudende een gedeelte zijner
jaarwedde; doch niet lang ganoot hU de gewenschte rust, daar hij,
ten gCYCllge eener ongenecs[elijke kwaal, op den 7den van Bloeimaand dcszelfdcn jaars, na een voorbeeldig lijden, in hel 74 [te jaar
zijns ollderdoms, als een christen, [tierf, en eene bedroefde weduwe
achter liet, die flechts weinige jarcn zijnen dood overleefd Îleeft.
CHERSON. Eenc Rusfilche vesting en haven, aan den westelijken oever van de Dmeper, in het gouvernement Niko!aiew liggende : eene Had, die in 1778 eerst nieuw werd aangelegd, en tot verwOlldering vall eenen ieder zich fthielijk uitbreidde. Zij werd eerst
door allerlei kolonisten bewoond, en telt thans 2000 gedeeltelijk
Voorheen [rond er, aan
fteenen huizen, met 2 J ,000 inwoners. de zuidwestelijke knst van het Taurisch fchiereiland, eene Had van
dcnz21fden naam, welke echter in de 14de eeuW ten gronde ging,
en waarvan alleen nog aanzienlijke bOl1\vvallell, inzonderheid groote waterleidingen, voorhanden zijn. De inwoners van Cherfon
drijven eenigen zeehandel, en in de haven loepen jaarlijks, behalve
eenige Fran[che en Oostenrijk[che fchepen, 4élo Griekfche, platte
vaartuigen binnen.
CHERSONNESUS. Onder dezen naam waren bij de ouden VOO1'4
gebergreus en fchiereilanden begrepen. Hiervan waren de voornaamfien: I. Het dubbel voorgebergte van Sicilië, zich ten deele naar de
tegenwoordige fiad AlIglIstIl , tlls[chen Cl1fl1IJia en Syracu[e, en ten
deele naar de fiad Myle llitllrekkende, heden Cl1pO di Milazzo. !l. De Pe!opollnefifche CHERSONNESUS, aan Achaia gehecht. 3. De
200genoemcle Tltracifche, ten oosten van de Propdl1t~!è!ze zee. Deze
is door Grie];fche volkplamingen onder geleide van de familie der
CIMONS en MrLTJADESSEN, wel het meeste heroemd. - 4. De Cimhrifclte aan Sakfen gehecht. - 5. De Tauri{elze, (Zie: CHERSON
hier boven) 6. Nog drie anderen, eene in IlIdië boven den Ga11ges,
ten o~sten: en twe2 in de /lrtlbifche en Pel'fifche zeeboezems.
CHERUSKEN. Het aanzienlijkite en beroemdfre Dllit'che volk onder de IsttJl'onen, hetwelk oudtijds aan beide zijden van het Hartzge_
bergte, tus[chen het zuidwestelijk deel van het Thllringcrwolld, waar

hunne naburen, de Katte11, hun verblijf hadden, en de Sl1le woonde.
D1WSUS trok, op zijnen terngtogt van die rivier Haar den Rijn, door
het zuidelijk gedeelte des lands, maar drong door het noordelijke uit
liet Paterbornfche, over de Weur, tot de Elbe door, waar de AI/et',
tot
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tot aan de plaats, waar zich de Erl1ie in de Elhe ontlast, de noordelijke en oostelijke grenzen van de Cherusken, die ook nog eenige
landfireken aan den westelij,ken oever der WeZI!f' bezaten, fchijnt
gevoi-md te hebben. Het volks\"erbond der Chef'usken was nog
veel uitgefirekter, en bevatte al het land tusfchen de Wezer, den
Rijn en de Lippe. hetwelk door Cattt/ariërs, Tt/bonten. All[idari.
ff's, Dulgull1i1iërs, lIfsr[C11, C/zamavcrs, enz, bewoond werd. De
Romeinm werden, eerst in het lode jaar voor onze tijdrekening,
met de C,~cruske/l bekend, wanneer DRusus tot de- lJ7ezer door.
drong; doch uit gebrek aan leeftogt weder terug moest keeren. In
het volgende jaar trok hij, !lan de noordzijde van den Hart::., mid.
den door de Cherusken heen, van de ff/ezer naar de E/be, waar..,
van het gevolg was, dat zij, in het 7de jaar voor CHRISTUS geboorte, de vriendfchap der RomeillctJ zoeliten, ja bij menigte onder
hen dienst namen, AUGUSTUS had zelCs eene DuitCche lijfwncht.
welke echter, voor het grootlle gedeelte, zoo niet geheel en al, uit
onze voorvaders, de J]ataviere~l, bellond. Zoodra echter VARUS den
C/lerusken belastingen oplegge-n, en hen aan de ROlTIeinfche wetten
onderwerpen wilde, OlltCtond er eene algerneene zamenzwering te.
gen de Romeinen, van welke de Chcruskm de hooiden waren, èie
door AR~IINIUS geleid werden, VARUS werd, in het Teutoburgerwoud, met zijn geheele leger vernield t welke nederlaag zulk eellen diepen indruk op AuqusTus maakte 1 dat hij dikwijls als een razende door zijn paleis liep en uitriep: " VARUS! VARUS ! geef mU
so mijne legioenen \IIedef'.~' Sedert werden de Cherusken het eerfte volk
in Duitschland, waartegen alle aam"allen der Romeinen gerigt waren~
GERMANICUS, die de ltlmfen en Katten geflagen had, trok tegen d~
Cherusken, wier veldheere'l, SWESTUS en ARMINIUS, elkander be·
oorloogden. De laatfie, door den eerften belegerd, riep GERl\lANl.
cus te hulp, die hem dan ook omzette; doch na verfcheidene vruch~
telooze veldtogten, tegen de Chef'lIsken terug trok, Deze, door de
laatfte voordeel en front geworden. werden dit nog lTIeer door hun.
ne verbingtenis met çle Longobarticn en Se1l11lone1l, die van het 1\1ar~
kOma11Ilisch verbond waren afgevallen; doch uit welken afval een'
bloedigen oorlog tusrchen de lIfarkomalll1en, onder MARRon, en
de Chl!rtlsken, onder ARMINIVS , ontftol\d , waarin de laatfte de
overwinning behaàlde. Na zijne vermoording omftonden er" nieuwe inwendige onlusten, Men gaf wel aan lTALlcus, den laatften
tak van de familie van ARMINlüS, de heerCçhappij in handen; dochverdreef hem ook wel4ira. De Longobarden fielden hem weder aan,
en voerden eenen langen verderfelijl~en oorlog met de Cheruskell, di~,
van hunne bondgenoot en verlaten, nu geheel overheera werden, en
tusCchen de Safe en het zuidelijk gedeelte van den Hartz, federt, hun
bepadd verblijf hielden, tot dat zij in de derde eeuw, met al hunn(!
vorige bondgenooten, tot het uitgeftrekt frankische verbond toetraden.
CIIESTER. Een graaffchap in Engeland, hetwelk 19i,OOO inG 4
'voo

104 CHESTERFIELD.

(P. D. S. Graaf van) CHIJL. (CHYLUS.)

lVoners bevat, veel klip - en bron-zout, voortreJTeIijke molenfteenen,
en uitmuntende kaas oplevert. De hoofdfcad ,van g.elijken naam,
is de zetel van eenen bisfchop, onder" het aartsbisdom van 'lork
{taande, en telt omtrent 15,000 ingezetenen. Zij is zeer oud en met
muren omringd; het eenig overblijffel van de aloude wijze van
bevestigen in Engeland. De handel van Chester bepaalt zich meestal
tot Ierland en de kus"ten, en men vindt er de groote markt van de
Ierfche linnens. Op de markten. in Zomer- en Wijnmaand gehonden
wordende, wordt weinig minder, dan een millioen ellen, verkocht.
De overige artikels van uitvoer beftaan in kaas, lood, calamijnfceen,
koperen platen, gegoten ijzerwaren, inzonderheid ook gcfchut uit
13erslzam. Ruwe en verwerkte artikelen, van velerlei aard. gaan van
hier naar le1'ltll1d. Van daar worden, behalve linnens, ook huiden,
talk en veren; voorts uit Portugal veel wijn, en uit LONdm droogerijen ingevoerd. De fcheepsbouw gaat in Chester zeer voordeelig.
CHESTERFIELD. (PHILIP DORMER STANHOPE, Graaf van)
Deze kundige lord, die tot aan het einde van zijn leven de helder..
heid en bevalligheid van zijnen geest behield. en ook als ftaatsmatt
eene rol, met zijne talenten' overeenkomstig, fpeelde, werd geboren in 1694. en eindigde zijn leven in 1773. Zijne welfprekend...
heid in het parlement bezorgde hem al vroeg eene plaats onder de
hofpartij, welke hij echter, daar hij een vijand van de ministers, en
inzonderheid van W ALPOLE, \\l.1S, weldra weder verliet; terwijl hij
de ministerieele partij in het parlement veel te doen maakte, en
den val van WALPOLE bevorderde. Na deze gebeurtenis begaf hij zich
echter weder aan het hof, en werd naderhand tot onderkoning van
Ierland verheven, welken post hij zoo gelukkig waarnam, dat men
te Dublin eene eerzl1il voor hem oprigtc'e. Bovendien ontving hij
van den koning een ftaats-fekretariaat, hetwelk hij echter in 1748
nederlegde , [edert welken tijd hij zich aan de geleerdheid toewijdde. Hij heeft ver[cheiden werken gefchreven, en onder andere zijne Brieven aan zijnen zoon, die echter meer levenswijsheid, dan
zedekunde , bevatten. Een zijner hoofdgebreken was fpeelzucht.
welke zoowel op zijnen roem, als op zijne rust, eenen nadeeligen
invloed had.
CHIJL. (CHYLUS) Door Chi;l verfiaat men het fap, hetwelk uit
de fpijsbrij of chylus, die in de ma~g bereid wordt, reeds in dat deel,
doch voornamelijk in den twaalfvingerigen darm wordt afgefcheiden •
nadat de gal en het bl1ikfpeckfeI zich met die brij vennengd hebben. Het wordt vervolgens, door de werking der opflorpende vaatjes, melk - vaatjes genoemd, welker mondjes zich langs het geheeJe
kamal der dunne, en zelfs der dIkke darmen, opencn, opgezogen, en
naar eenen algemeenen vergaderbak gevoerd, welke zich in den llreek
der lendenen' bevindt. Van daar wordt het door eene, langs de rubgewervelen opklimmende, bnis na:!r boven g"cleid, tot onder het linker fleutelbeen, waar die buis in celle ader is ingeplant. Hier fiort
zich
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zich de Chijl in het .bloed, nadat zij op den door haar afgelegden weg
reeds met de wa:erachrige !lIppen vermengd is, welkc uit het grheele
ligcil~am naar dc buis gcvoerd worden. njt gefchiedt echt cr droppels.
gewijze; zUede cr, dl'ar ter plaatfc, ccnc /./rp , of Clapolus, welke
bde:, dat de Chijl in het bloed flroomc, waar door dit te zeer vcrandercn en de vaten tc hevig geprikkeld zouden worden. De menfchl:l~ke Chijl is nog niet fcheikundig onderzocht; maar zoo veel
me!, uit het onderzoel~ van die der dieren, vooral van paarden en
honden, kan opmaken, verfchilt de Chijl zeer, naar het genomen
voed fel , en naar de plaats, waH mcn haar verzamelt. Chijl uit plantailrdig voedfd is waterachtig doorfdJijnend; die uit dierlijk heeft meer
het voorkomen van melk; door allerlei voccileI. het zij uit het plant~n· of dierenrijk, wordt de Chijl dik.· Digt bij de maag genomen
is zij geleiachtig, cn bevat, althans die van plantenvoedCel , een zuur;
uit de dunnc darmen genomen, bevat zij mccr eiwit. en zoo zeer
geen zuur meel'; in de borstbuis zelve vertoont zij reeds [poren
van de bloedvezelen, en is, even als het bloed, alcalisch; als verdund
bloed, is zij geelachtig van kleur, en wordt door hçt fl:aan in de lt:cht
roodachtig-.
CHILEUS van Tegé.1. Hij was het, die de Lacedaemol1iërs be.
woog, aan de Athenienfers, in den Perfifc.lten oorlog, vUf duizend
man, onder geleide van PAUSANIAS, tot verdediging van hun grondgebied te zenden: en bragt dus niet weinig toe tot de nederlaag der
]lel{en bij Plataea, en rie verlosfing van Griekenland.
CHILI. Een groot landCchap in Zuid. Amerika , den koning van
Spanje toebehoorende. Het wordt ten Noorden door Peru, ten 005t~n door la Plata, ten Zuiden door Patagonië, en ten Westen door
de Stille Zee bepaald. Het land is vruchtbaar, de lucht er gematigd
en gezond, en men heeft er bUna eene befwndige lente, Cchoon
fommige hooge bergtoppen geftadig met fneeuw bedekt ztin. De
aardbevingen zjjn cr menigvuldig, doch zelden geva3rlijk, om
dat men ze vooruit ziet, en er de huizen laag zijn gebouwd. Ook
leiden de vulkanen, die zich ten getale van J 4 in de aangrenzende
gebergten bevindcn, de brandende ftof veelal af, waarmede de aarde
is opgevuld.
Behalye de rijkfte verfcheidenheid van voortbreng..
fels uit het dieren,. en plantenrijk, leveren de bergwerken goud,
zilver, lood, ijzer, kwikzilver, aluin, falpeter, zout, zwavel, enz.
op. Over het· algemeen befpellrt men hier weinig zucht voor den
handel, welke door de regering meer verhinderd dan bevorderd
wordt. Monniken maken een groot deel der bevolking uit. He~
land wordt in twee provincien, St••Tago en Conception, verdeeld, en
werd in 1541 door de Spanjaarden, onder PEDRO DE V.~LVIDIA,
veroverd, die er de hoofdCtad St• .Tago, en de frad COllception aan de
zee liet bouwen. De Spanjaarden voeren alleen gebied in het noordelijke deel des lands, dat door de rivier Biobbio bepaald wordt; ter·
wijl het zuidelijk gedeelte bewoond wordt door de affrnmmclingen
G5
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der oorfpronkelijke inwoners, firijdbare volken, die aan de Spanjaar.
den de verovering zeer moeijelijk maakten, en nog in lateren tijd
dikwijls met hun in oorlog waren. De Araucas en Puelches zijn
onder hen de voornaam!te.
CHILIASTEN. Zoo noemt men dezulke , die van gevoelen
zijn, dat de ftiehter van den Christelijken godsdienst eenmaal weder
op aarde verfchijnen, en aldaar duizend jaren lang met zijne verëerders zal regeren; beroepende zich te dezen aanzien op fommige verkeerd begrepen plaatfen in de Openbaring van JOlIANNES.
E enigen van hun beweren, dat dit toekomftig rijk van eenen louteren geestelijken aard zal zijn ; doch anderen meenen, d;t het
eenen wereldlijken !taat zal uitmaken, terwijl velen zelfs van gedachten zijn, dat de tegenwoordige aarde eerst geheel vergaan zal,
en het duizendjarig rijk met eene nieuwe fchepping zal aanvangen.
Men vindt reeds in de eerfie eeuwen der Christenheid fporen van
het Clzilr'rmnus, zoo als deze ijdele droomen genoemd worden. (Men
zie ,'erder : DUIZENDJARIG RIJK,)
CHILO. Een Spartaans eh wijsgeer en overheidsperfoon , een der
zeven wijzen. Hij fiierf van vreugde over ecne overwinning, die
zijn zoon in de olympifche fpelen behaalde. Vele zijner fpreuken
zijn bewaard gebleven, waarvan qe 3 volgende in den Delphifchen
Jempel ftonden opgeteekcnd; Ken ti ze/veil l Begeer niet te veet J
De gezellin van fchulden en procesfen ;s ellende,
CHIMAERA. Dit was, volgens een oud volksverhaal ~ een
gedrogt, gefprotcn uit ECHIDNA en TYPHON, beiden andere man.
fters. Het fpuwde vuur uit den mond, ha~het hoofd en de borst
van eenen leeuw, het middellijf van eene geit, en den ftaart van eenen
draak. BELLEROPHON zoude, hetzelve hebben overwonnen. - Volgens
het meest aangenomen gevoelen, zou het een vuurfpuwende berg
in Lycië geweest zijn, op,"Wiens kruin leeuwen huisvestten, en op
welks mg zich vruchtbare weiden, en aan welks voet zich nangen
bevonden, en: die door BELLEROPHON bewoonbaar werd gemaakt.
CHIMAERA. Eene fiad van het oude Epil'us in lIflJcedonil!, liggende, naar de zee, ten zuiden van Ço/fu, en t~genwoordig La Ci11fera, of Chimero geheeten.
CHIMBORASSO. Een berg in Zuid Amerika, in het koningrijk
Granada, en wel de provÎIlCÎe Q!tito, in' de l1abuurfcbap derfutd
Riobamba. Deze berg is niet alleen de hoogfie in de Nieuwe Wereld, maar de meestcn houden hem, voor den hoogfl:en op den ge.
heelen bekenden anrdbodem. VON HUMBoLD heeft zijne hoogte, boven het waterpns der zee , bepaald op 6,544 metres, of 1,679
roeden. De kruin of top van den Chimbormfo, is eene groote doorfhijding, of een gedeelte nn een cirkel - een koepel die eenige ge.
lijkl1eid heeft met het voorkomen van den }1110mb/anc. Tot op de
hoogte van 15°0 toifes of 750 roeden omtrent, is hij met eene enllooze menigte gewasfen bezet; zoo van boomen als plataten , waaron.l~r
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der in de benedenfi:e en heetfie gewesten des bergs, onder vele andere, palm- en kina-boom en geteld worden.
CHINA, of SINA. Een der beroemdfte rijken van Azië, door
de Chillezm Thon-koue, (het middelpunt der aarde) door de Arabieren Sin, en door de Perzen Tchi1l genoemd, grenst aan Aziatisch
Rusland, Groot TarttJrije, de Oost-Indië en de Zuidzee. Het beftaat tlit twee deelen, namelijk: het eigenlijk Cltifla en de bezittingen der Mantfohotl, die het rijk in het midden der I7de eeuw
veroverden, en heeft eelle oppervlakte van 160,000 vierkante
mijlen. Het eigenlijk China is aan de Noord- en Westzijde
met eenen verbazenden muur omringd , (Zie: CHINE~CHE
MUUR), heeft eene uitgeftrektheid van 69,000 mijlen; is nog he.
den voor het grootfte gedeelte in wezen, en in 15 landfchappen
verdeeld, welke, volgens de opgave van eenen mandarin, aan
den Engeifchen gezant MACARTNEY medegedeeld, niet minder dan
333 millioenen inwoners bevatten; terwijl het tweede uit een gedeelte van Groot Tartarije, Corea, TZlllki/Jg, een deel van llifongolië,
enz. beftaat. De luchtftreek is in dit uitgefttekte rijk zeer onder.
fcheiden. Het Zuiden van China is zeer heet , en heeft jaarlijks regelmatig terugkeerende regentijden; in het middelfte ge.deelte van hetzelve is de lucht gematigd; doch in de noordelijke landftreken zeer koud. Het land heeft twee bergketens, en
wordt van verfcheiden rivieren doorfneden, waarvan de HOállgho, of
de gele, en de Tang-tse.kiallg, of de groote rivier, de voornaamfte
zijn, en, van het Westen naar het Oosten, het land doorCtroomen.
Deze en de overige rivieren, door ontelbare kanalen vereenigd,
bieden den handel en akkerbouw onberekenbare voordeelen aan.
De laatCte is er in eenenzeer bloeijenden 'fcaat, en wordt, door het
voorbeeld der Chinefche regering, ten fterkfte aangemoedigd. Het
voornaamfte voorwerp van den landbouw is de rijst, welke in de
koude, of te drooge, noordwestelijke landftreken door tarwe vervangen wordt; voorts tabak, gierst, aardappelen, boonen, inzon"
derheid eene foort van witte kool, enz. Bijna nergens vindt men
onbebouwd land, alzoo men het behoorlijk toemaakt en dus niet
braak behoeft te laten liggen. Zelfs de ft eil fte , toegankelijk gemaakte, bergen zijn bebouwd. Minder bedreven zijn de Chinezen
in het boomkweeken. Zij bezitten wel vele vruchtboomen, maar
doen weinig aan derzelver verbetering. Ondertusfcgen heeft de
Natuur het land van andere fchatten voorzien, welke aan hetzelve
eigen zijn, en waaronder inzonderheid de theeboom, die den Chi.
'lezen een onberekenbaar voordeel aanbrengt; voorts de kamferboom,
de aloë, het bamboes. en fuikerriet, de indigo-plant, de katoenboom,
de rhabarberwortel, enz. moeten geteld worden. - De Chinezt'11 bezitten alle foortel" .an huisdieren, die in Europa te huis behooren,
en bovendien den kameel; terwijl men, onder de wilde dieren, den
olifant, rhinoceros, tijger, het muskusdier, verfcheidene foorten
van
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vnn lIpen, het wilde zwijn, den vos, en meer anderen bh tellen.
Tam gevogelte, waarol~der zich vcrfeheidenc foorten door hare fraaijc
veren onderfcheiden, inzonderheid eenden, vindt men in China in
overvJoed. Er zijn rijke zih'ermijnen, ~och zij worden wcinig
bearbeid, en het goud wordt cr meestal uit het zand der rivieren
·nrzameld, alhoewel er gouden noch zilveren muntfpecien geOagen
:wQrdl!n. VoortS bezit c,Jilla .cene bergftoffelijke zelfstandigheid •
T()lIlmague geheeten, welke bij fommigen voor zuiver zink, doch
bij anderen voor een kunstig mengfel gehouden wordt: wijders
eene bijzondere foon van koper, veel kwikzilver en arfenÎCum.
mnar weinig lood en tin. Onder de kostbare gefteenten vindt men
cr den lazuurfteen, jaspis, het bergkristal, den magnect, verfcheidene
{oorten van marmer, en, onder de aardfoorten , inzonderheid de
porfe!einaarde. -,. De buitenlandfche handel is niet geëyenredigd
a:m den rijkdom en de uitgeftrektheid des rijks. IQ 1806 werden
45,000,000 pond thee, 16,000,000 pond fuiker, 21,000 ftukken
pankins, 3,000,000 ponden Toutenague , alsmede koper , borax
aluin, kwikzilver, porfelein, verlakte waren, kaneel, rhabarber.
muskus en \'erfcheidene droogerijen uit het rijk uitgevoeïd, waarme
de 80 EngeIfche, 39 Amerikaanfche en 3 Deenfche fehepen bevracht werden. Daarentegen bragten dezelve naar Chi1la 36,000,00'1
ponden rijst, alsmede katoen, lakclls en ftoffen, glaswerk. vosfen. ,
zee-otter-, en bevervellen, f.1ndelhout, areka-nooten, cnz. Sedert 169'
drijven ook de Rusfe1l handel met China, welke finds 1727 aan Ki·
fielt/a, aan de uircrüe grenzen des Rusfifçhen rijks, als ruil- en
$t:lpelplaats gebonden is. De Chinezen brcngen zijde en andere
waren, inzonderheid kara\l;lnen-thee (de beste foort), derwaarts en
betalcn met pelterijen. De handel met de Eli.J"Opeërs is aan eene
maatfehappij van 1!l daartoe bevoorregte kooplieden toevertrouwd,
~ie men flal1l1isren noemt, en welke da.arme~e onnoemelijke fehatten
~vinnen. Het rijk van China bevat 1572 fteden, 2796 tempels,
a158 bntggen, enz. Onder de fteden zijn PekilJg, de hoofdftad
des geheelen rijks, Con/on en JVaukin de belangrijkfte , en aan de
Europeërs het meest bekend.
De regering. die te Peki.Jl hnren zetel hondt, is monarchaal,
erfelijk en onbepnald, en het boofd derzelve voert den ~itel van
keizer; de amb!c\lnren van fraat (onder welke men ook priesters
telt) benevens de officieren, worden Mandarins genoemd , die
in rang boven de gemecne volksklasfen verheven zijn. De taal en
het fehrift der C!tineaen zijn, onder alle bekende, bijna de moei,.
jelijkfte. Het lalltfte beftaat uit meer dan 80,000 verfchilIende
Hun godsdienst is zeer onderfeheidl!n. De
karakters en teekens, oudrte is die van Fom of Fou, een hunner eerfte ,'orseen, en bevat
nechts mwe denkbeelden van het beftaan van God. lIierop volgt
die van LAO-KIUN, welke, even aJs EPICURUS, het genoegen tot
het hoogfte doel van alle menfch~lijke naja~iIlgen ftelde. Eindelijl.
werd
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werd deze vervangen door de leer van den edelen en beroemden
wijsgeer CONFUCIUS , die, in de 6de eeuw voor de geboorte onzes
Zaligmakers , de denkbeelden, aangaande de Godheid en hare vereering, verbeterde, inzondcrheid op zedelijkheid en cen verCtandig
gedrag aandrong; doch zich, zooveel mogelijk, van alle hoogere
beCpiegelingen onthield. Zijn, in vele opzigten, voorbeeldige godsdienst, is nog tegcnwoordig in G,'tina de algemeenCte, fcllOon men
ook nog de beide vorigen niet alleen toelaat, maar zelfs de leer
van DALAI LAMA, die door MANDSCHU derwaarts is overgebrngt geworden. Het onkundig gedeelte des volks is echter zeer bij geloovig, en heeft genoegzaam geenen godsdienst, niettegenCtaande onderCcheiden zendelingen, [eden het begin der Jïde eeuw, doch
niet zonder groote moeite, den Christelijken godsdienst onder hen
hebben trachten te verijJreiden. De Clzilleze/l hebben, wel is waar,
voorbeeldige inrigtingen, en overtroffen ook in het ftaatswezen,
alsmede in kunsten en wetenCchappcn; alle volken yan Azië tot
op de jongCte tijdcn, en mcn kan zelfs niet ontkennen, dat verfcheidene uitvindingen (b. v. het buskruid , en eene zekere foort
van drukkunst, tot welke laatfte zij geene pers gebruiken, en hunne
letters op blokjes hout [nijden ,) ooor hun veel vroeger, dan zelfs
door de Europeërs, gedaan zijn; doch zij bleven op den reed3
voor vele eeuwen' bereikten trap van befchaying ftilCtaan, bekreunden zich niet aan nieuwe uitvindingen, en lieten zich, gelijk ook nog
tegenwoordig, allcen door eeno werktuigelijke nijverheid, welke
voor lang haar [cheppend vermogen verloren heeft, in al hunne
handelingen beCturen. Hierbij komt cchtcr nog eene onverdragclijke trotschheid, waardoor zij zich vcrbeelden , drrt zij in alles reed.~
het doel bereikt hebben, cn op ieder' nabuur, zelfs op den verlichten
Europeër, met verachting ncdcrzien. In den jare 1803 leed die
rijk door inwendige onlusten b\JÏtcngewonc fcbokken: of dezelve
meerder aan het f1echt bcftuur der 1I1andarins, die zich eene groote
magt bezorgd hadden, d:m .wel aan cen beraamd plan waren toe te
fchrijven , om aan de heerCchappij der 1I1cl11d!chtt - Tartaren, wier
fa'milieregering nu 163 jaren in China geduurd had, een einde te
maken, en de nakomelingen uit het geil acht der ChineeCche keizers
weder op den troon te brengen, kan men niet bepalen; doch de gisting verCpreidde zich Zeer ver, en het kwa111 den I van Sprokkelmaand 1803 tat een bellisCend gevecht tl1sCchen 90,000 opfhmdelingen
en de keizerlijke troepen, waarbij de eerften gellagen, en hunne voornaamf1:e aanvoerders te regt gef1:eld werden. ûndertus[chen blijft alles
zeer onzeker, en Cchijnt men eene ontbinding van het fiaatsbelluur te
moeten voorfpellen. De nieuwfte ophelderingen omtrent China
kan men bij MACARTNEY vinden.
CHINESCHE MUUR. Het gewigtigst gedenkftuk der oude Chi~
neCche bouwkunst, en over het algemeen een der grootf1:e werken,
welke immer door menfchen handen zijn uitgevoerd. Deze muur loopt
langs
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langs de noordelijke grenzen des rijks, over h'Joge bergtoppen,
waarvan fommige 5,225 voet hoog zijn, midden door diepe gronden, en door middel van bogen over breede rivieren. Ten einde ge.
wigtige pasfell te dekken, is de muur op fommige plaatfen dubbel,
ja ..zelfs drie dubbe , en bijkans elke 200 fchredl.'n van vierkante
torens, of il:erke bastions voorzien. Men fchat deszelfs lengte op
ten naasten bij 430 Hollandièhe uren gaans. Op eenige min ge.
vaarlijke plaatfen is de muur minder il:erk en bevestigd, en be~
fiaat aan de Noord - Westzijde gedeeltelijk uit tenen aarden wal.
Volgens GEORGE STAUNTON'S berigt, is deze grensmuur , bij Kl/peku , 25 voet hoog, cu vau boven 15 voet breed; terwijl fommige
torens eene hoogte van 43 eu eene breedte van 40 voet hebb~n.
De grondmuur en de hoeken zijn van harde, graamve granietil:ee~
nen, doch hec overige deel des mmm van blaauwachtige bakil:eenen opgetrokken. Genoemde fchrijver houdt het met nu BALDE voor
historisch zeker, dat deze muur 2 IS jaren, voor onze tijdrekening, op
last van den eetil:en keizer, uit het geflacht van TSIN, is opgerigt geworden, ten einde drie groote landfchappen des rijks tegen de invallen
der Mongolen te dekken; doch laatstgemelde noemt in zijne gefcÏliedenis
van China den tweeden keizer van dat geflacht, en il:elt den tijd der
bouwing van dezen grensmuur J 37 jaren voor de geboorte onzes
Zaligmakers. OndertusCchen laten zich deze tegenil:rijdige berigten ,
mogelijk, vereenigen, wanneer men voorollden1elt, dat dergelijke fchutsmuren in verfchiIIellde tijdvakken gebouwd, en nadat de oude waren
ingeil:ort, weder verni~uwd werden; en in dit geval is het niet onwaarfchijnIijk, dat de tegenwoordige Chinefche muur, na den inval
van DSCHINGIS CHAN, weder is heril:ekl geworden.
CHINESCHE TAAL., SCHRIFT. en LETTERKUNDE. De
Chinefche Taal beftaat uit woorden van éélle lettergreep, welke
uit eenen klinker en een en enkelen daarvoor geplaatücn medeklinker
zijn zamengefteld. Vindt men er in ons fchrif~ van meer letters, dan
is dit flechts uit nood, om hunnen klank door onze fchrijfteekens
na te boot.fen. Het getal der eenvoudige medeklinkers, welke de
Chinezen voor hunne woorden plaatfen , is zeer bepaald, vermits hun
die van B D R X en l ombr€ken. Twee medeklinkers naast elkander kunnen zij nietuitCpreken, en waar zij die in buitenlandfche
woorden vinden, voegen zij bij ieder nog eenen klinker. De woorden: hoc est corpus ?neum, luiden bij hen: ha.ke-tJge-{tt-ttt-es-u/-pu {tlme-VU7l!. luIl;:e zeer eenvoudige wortcIldanken, of wortelwoorden 9
hebben de C!tinezC/1, volgens vroegere opgave, 3!!8 of 350, volgens
REMUSAT 25'2, en volgens lVIONTUCCI 460. Om dezelve te vermenigvuldigen, bezitten zij geen ander middel, dan den toon of het ac.:ent. RE~US.\'I' bepaalt het getal der tomen op 4, anderen op 8, 11
en zelfs 13, van welke echter, waarfchijnlijk, alleen in enkele gevallen gebrnik gemaakt wordt. Zulke wijzigingen zijn voor het oor
en de tong van den buitenlander onbereikbaar, en zelfs de Chinees
he-
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behelpt zich dikwijls met er een woord [er vcrklaring bij te voegen.
Wanneer men nu, over het algemecn. hct getal der wonen, of klanken, op 5 bepaalt, dan verkrijgt de C/ûl1ees, daardoor, van zijne 323
wortel- 1,640 verfchilIende woorde~ welke het geblaas van den mond
(aspiratie) nog tot 3,25°; doch op Zijll hoogst wc 7,7°0. vermenigvuldigt. Deze nu, welke het daaraan gewende oor van den Chinees
nog als van elkander onderfcheiden klinkende gewaar worde, mnken
den geheelen woordenfchac hunner taal uit, cn moeten, nevens
hunne dikwijls zeer zonderlinge, plegtige bcteekenisfen, waardoor
vele woorden dikwijls bijna 50 onderfcheidene verklaringen erlangen,
genoegzaam zijn, om alle zamengeftelde en afgetrokken denkbeclden
lIi: te drukken. Daar alle woorden van éénc lettergreep zijn, zoo
beftaat er in de Chinefche Taal geen onderfcheid van redc-declen,
noch eenige aflckling en eigcnlijke woordbuiging; wordende de vcrblli..
ging der naam- en de tijdvoeging dcl' werkwoordcn (declinatie cn COl1jll~
gatie). door omfchrijying, niet dan gebrekkig vcrvangen. Ondcrtllsfehcll
blijft er in dit alles nog altoos vele dllister!Jcid over; en van hier,
tiat ,inzonderhcid hunne oude klasficke boeken, de Kings, door iederen uitlegger anders verklaard wordcn; zoo als ook dc geringe vorderingen der ChinezeJt in kunsten cn wctenfcbappen, voornamelijk.
aan hunne taal moet worden toegefchreven.
Niet min zonderling is hun fchrifc, hetwclk noch natuurlijk, noch
zinnebeeldig beeldfchrif[ is, noch uit letters bcfcaac, maar gebcel
omwikkelde denkbeelden, en wel ieder dcnkbeeld door ecn afzonderlijk teeken uitdrukt. zonder met de taal in verband te fta:m.
weshalve men een Chincesch boek k~n leercn verfraan , zonder dat
men iets van de taal weet. De grondOag van !Jet Chineesch fciJrift zijn
6 deels regte, decls op verfchilI ende wijze gekromde Iijnèn. welke
de !214 zoo genoemde Oeutels, of oorfpronkelijke beelden, vormen.
waaruit alle overige teekens, wier grootlèe gctal mcn op 80,000
bepaalt, zijn zamengefceld. Een geheel lcven van een mensel! is nier
in fraat, om al deze teekens in het gehcugen te prcnten; doch 8 tot
10,000 derzelve zijn genoegzaam, Om een gewoon bock te verfraan.
De Letterkunde der Chinezen is rijk in verfchiIIende werken. De
Kings, of heilige boeken, door CONFUCIUS in dcn tegenwoordige~
vorm gebrage , maken er eene afzonderlijke afdeeling van uit, en Zijll
yan cenen gefchiedkundigen, zedelijk- godsdienstigen , of dichterlijkeIl
Inhoud. Van dezc boeken is het Sdoukil1g in het Frnnsch overgezet. Onder de ge[chiedkundige werkcn is de Gefchiedcl1is 'Yan het
Chinefc/ze rijk, mede in hct Franseh, doch gebrckkig vertaald, het
belangrijkHe. Ook het Chinefcne lijfftraJfelijk wetboek, de lofrede
cp Mukdetl, het bijfchrift van koning Yu den grootetl , enz. onlangs
in het Engelsch overgebl'agt, verdienen hier genoemd te worden. 'De
Chincfche romans zijn onderhoud en leerzaam, wekken de verbeelding op, zonder het· hart te bedervcn, en zijn vervuld met· grondregels, die ter verbetering del" zeden dienen J door werkdadige deugd
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ten fcerkfte aan te prijzen. - FOUR~1ONT; BEIJER, RE)WSAT, en inzonderheid de zenddmg M,1RSCILIIAN, in zijne Clavis Sillica, gcvcn
ons hulpmiddelen aan de hand, om de Chincfèhe taal te leeren. Ook
hcc:'t mcn een woordenboek van den jongen DEGUIGNES, hetwelk echter zeer berispt wordt, en nog cen ander van l\'Ior,TuccI te verwachten.
CIlIN1~t.SCH PAPIER. Wordt gemaakt fomtijds of van .katoen,
01 Va,] :leullip en andc:'c foorten van bamboes, of van moerbeziebladen, of van den arbutus, wclk Ia:ufie het meest in gebruik is. De bir~
nenf1:e bast, door rOCLing en 11amping tot eenc vloeibare pap gebragt
zijndc, word vervolgens in vormen gelegd, waarna de bladen in eene
foorë van !loof gedroogd worden.
CHINEESCH R.\D. Ecn werktuig, dat in C.'ti/Jfl gebruikt wordt,
om water te fchcppcn, inzond~rheid in dc provincie Ki,mg.Sce, ter
bevochtiging van rijst cn nndere foorten van plamgewasfen, w,lnrvnn
de grond zeer droog is, en hooger dan de oppervlakte eener rivier
ligt. Volgens STAUN'rON is deze uitvinding zcer zinrijk. eenvoudig,
goedkoop en doelmatig. Hij beCchrijft dit werktui~ als een rad van
20 tot 40 voet middellijn, naar gelang de hoogte is, tegen weike
het water moet worden opgcvoerd. Aan dit rad zijn 20 emmcn; van
4 voet lang en 2 duim middellijn binnen 's werks. Ieder emmer
fchept, bij bet omdraa~ien van het rad, I~ gal/on water, dus allen te
zamen 12 gallonnen. E~ne tamelijk Her!;: vlietende beek drijft zulk
een rad 4 maal in eene minuut rond, waardoor dus in dien tijd -+8
gallonnen gefchept, en gevolgelijk in een uur 2,8Ro gallonnen, en in
eenen dag omtrent 300 tonncn worden opgevoerd.
Cl-HO of SCIO. (bij de ouden, wegens de ftleeuwwitte aarde
C!zios, om de branding van de zee .1l'tlta/ia, of om hare lengte Macris genoemd, tegenwoordig Saki .ddasfi, of het Alastik-eiland.) Zij
eigent zich met Smyma, RllOdo~, C%p/zon, Salamis, Argos en AA
tlzene, dc geboorte van HOilIERUS toe, en is cene der vool11aam11e eilanden van den Griekfchen ArclIipcl, dat ten Oosten door een fmal ka.
naai, Stretto di CtlpO Bi,1I1CO genoemd, van Natolië gefcheiden worde.
Het be,-at 1"8 lt:lliaanCche mijlen in den omtrek; heeft, op 24 vier..
kante m;i!cn, 160,000 inwoners, mcestal Christenen, en is rijk in
voortfl,rreliike ma11ik, boomwo! , terpentijn, marmer, oranje-appelen,
citroenen, olie, vij~:el1 t!n malvaÎl.wijn. De hoofdllad van gelijken
naam bevat 30,000 inwoners, heeft eene haven, met eene llerke
citadel, cenen griekfchen mms- cn roomfchen bisfchop, benevens be.
langrijke zijdcn.Ca!Jrijken. Ook in dit eiland is reeds de ilavcllhandel
illgevol'rd.
CHlR0GRAPHARTSCH. (Uit het Griekseh) Iets, dat op verzekeringen van handr~1riçten bemst. Van hier de bemming van
een chil'ograplzarisc.!' [chnldeiCcher, iemand, die en:{el op eene fchrif.
teliike rchuldbekent('nis, wisfel of dergel\jke, geld van eenen fchuldenaar te vorder'"l hecft, en voor een hypothecair fchuldeifcher gaat.
CHIROLOGIE. De vingerfpmak, of de kunst, Oln zich met de
han-
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hllnden en vinge;s verll:~anbaar uit te drukken. Zij is een belangrijk
middel van mededecling voor fl:ommen en dooffiommen.
CHIROMANTIE. De voorgewende kunst, om uit de binnenll:e
lijnen der hànden iemands omll:andi;;hedcn en lotgevallen tc ontdekken.
CHIRON. Een der Cent,luren, zoon van PlIlLYRh en SATl:RNUS 9
die zieh bijzonder op de kennis der kruiden toelegde. HU is vooral
beroemd als leermeester van HERCULES, ACHILLES, A'::SCULAPlUS en
anderen. Toen hij door eenen vergiftigden pijl des eer!l:en, die bij
toeval op zijnen voet viel, gewond w~rd, bad hij JUPITER, hem de
onfterfelijkheid te ontnemen, en werd door dellzelven aan den hemel
in den dierc:lriem geplaatst, onder den l1a:U11 van den Sc'zufter.
CHIRONEA. Eenc frad van Beolie, nan de rivier Ce,lJh'fus, beroemd, behalve door de geboorte van PLUTARCHUS, ook door de
~verlVinning, die PHiL1Pl'U5 van lIfacedonië aldaar op de Grickm
behaalde, waardoor hij mcestE'r van geheel Griekenland werd.
CHIRURGIE. (Zie: HEELKUNDE.)
CHOCOLADE. (Zie: KAKAO.)
CHOCZIl\f. Ecne gewigtige Tnrkfche grensvesting in .Mo!daviii.
met een fl:erk kastecl, tegen over de Poolfche vesting KflllIiniek. Zij
werd federt 1718 door Frunfche ingcnieurs bevestigd, en moest zich
in 1739 aan de RII.I/bn overgeven; doch kwam bij den daarop vol.
genden vrede weder a:m de Tttrkëil. Een gelijk lot viel haar in
l769 ten deel. In 1774 werd zij wederom aan Ime vorige bezitters
nfgefl:aan i gelijk ook in 1788, toen de ODstenrijkfche troèpen tonder
den prins COBURG, haar te gelijk met de Ruslm veroverden.
CHODOWIECKY, (DANI!:L NIKLAUS) in het jaar 17!!6 te
Danttig geboren, werd als mon eens koopman! tot den handel
opgeleid, waarbij zijn vader, die ook zelf fchilderde, hem in de heginfelen der teekenkunde onderwees. Nrt diens dood kwam hij in
1743 bij zijnen oom te Berltjn, die insgclijb koopman was) en hem
in de brandfchilderkunst (emailleren) liet onderwijzen; terwijl zijne
tante, mevrouw AYRER, die zeer goed in miniatuur fchilderde, hem
ook in deze kunst aanmerkelijk deed vorderen. Ondermsfchen ontbrak
hem nog veel, hetwelk den kunstenaar moet vormen, weshalve
hij in 1754, toen hij dit zelf ontwaarde; beGoot, om den !Jan.
del vaarwel te zeggen. Sedert legde hij zich onafgebroken op de
beoefening 'dezer kunst toe, werd bekend niet MEIL, RODE, LB
SUEUR en anderen, verwierf goedkeuring ~ en nam in 1758 de eerll:e
proeve in het graveren. Hij vervaardigde verrcheid~ne platen, etf1:e
foortgclijke, zelfs gedurende den zevenjarigen oorlog (b. v. de gevangen Rusfen ,) en werd Zoo doende, van lan~zamerhand; de ll:ichter eener nieuwe foort van kunst!, namenik : Van de daarllelling van
moderne figuren, met eellè juistheid' V?n gelaatkunde, eene levendigheid
vnn uitdrukking, en eene goedhartige luim, met eeni1lreng toezigt
op zedelijke verbetering vereenigd, welke eenig in:hare foort is.
Wie toch kent niet zijne platen' bij BASIDOWIi ElemeNlllr;~tk, bij
ÄJ,.GEl\l!.t:N WOORlJiNB. 1I~
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LAVATltRS PlzyfionomiektlJ1de, bij SEBi\LDUS NOTHANKER, (ll1e uitgave), en in zoo vele romans en ontelbare almanakken, die welligt hun
vertier alleen aan zijne plat,~n te danken hebben. Behalve deze platen,
in kleiner formaat, vervaardigde hij ook grooter, fchoon in minder
getal, waaronder het laatst vaarwel van CALi\S (les adieux de CJ\LAS).
hetwelk hij voorheen reeds in o,lieverf gefchilderd had, en nu zelf
ook etfle, de eerl1e plaats bekleedt. - Reeds lang had hij den post
van onderbel1uurdel' van de akademie der beddende kunsten te Ber.
lijn waargenomen, toen hij, in 1798, in de plaats van RODE, tot wérkelijk befluurder werd aangefleid. Hij llierf in 1801. Zijne braat11eid en
edelmoedigheid worden zoo hoog gefchat, als zijn onvermoeide ijver,
waardoor hij meer dan 300t> zoo vignetten als platen gefloken heeft.
CHOERILLUS. Atheensch treurfpeldichter, heeft 150 tooneel.
ftukken vervaardigd, en in 13 den prijs weggedragen. SUlDAS fchrijft
hem de uitvinding der momaangezigten en de tooneelkleeding, toe.
CHOERILUS. Waarfchijnlijk uit Samos geboortig, en tijdgenoot
van HERODOTUS. heeft zich in de gefchiedkunde geoefend, en, in ee·
nen zegezang, de overwinning der Grieken op XERXES bezongen. Fragmenten van zijne gedichten zijn te vinden bij ARISTOTELES, STRABO,
FLAVIUS JOSEPHUS en anderen. Ook beflond nog, ten tijde van
ALEXANDER den Grooten, een andere CHOERlLUS, een Ilecht dichter,
met wien die k<.ning een verdrag aanging, dat hij voor eiken goeden
dichtregel, een l1uk gouds, doch voor ieder kwaden eene oorvijg zou
ontvangen. Hij bekwam, na het vervaardigen van een lijvig dicht..
fiuk, zeven goudfll1kkene
CHOISEUL AMBOISE. (FR.\:'<z STEPHAN: Hertog van) Deze
merkwaardige man, wiens leven de l1aatsgefchiedenis van Europa,
gedurende een groot, beiangrijk tijdvak, bevat, werd in 1719 geboren, en ll:ierf in het jaar 1735. Hij was ongemeen vrolijk van aard,
beminde de fchens, en bezat zelfs vernuft. De hoofdtrek van zijn
karakter was trotschheid, en daar hij deze omtrent madame Du B.\l~.
RY niet verloochende, zoo bevorderde hij daardoor zijnen val. CHOI"
SEUL regeerde Frankrijk, gelijk te voren RICHELIEU; doch met dit
onderfcheid, dat de laatlle de grooten vernederde, om den troon
te verheffen, terwijl de eerfle daarentegen met de grooten zamenfpande, aan ieder van hun eene bijzondere oppermagc veroorloofde 1
en daardoor niet weinig bijdroeg ,om het gezag van den vorst te fnuiken ~ en het Helfel van trotfche, all es verkwistende, adel- regerin~
in te voeren. CHOISEUL was in den aanvang (oldaat, en had zijne
intrede in de l1aatkundige loopbaan aan den kardinaal DE BERNIS te
dauken, die hem in de gunst van madame POMPADOUR bragc ~ en den
post van eenen gezant te Rome bezorgde. CHOISWL, toen nog
STAINVILLE genoemd, bleef hier tot in 1756. en wierp een en diepen
blik op de inrigting van de orde der .Tezuiten, welker vernietiging
een der gewigtigl1e voorwerpen van zijn gezantfchap uitmaakte;
fchoon ei&eulijk niet hij, maar CAMPO~IANES in Spanje, daartoe het
plan
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plan gevormd had. Van Rome ging hij tot in 1758 als gezant naar
Jf'éenm, wanneer DE BERNIS , tot de waardigheid van kardinaal verheven, aan hem den post van .minister van buirenlundfch,: z:tkcn overliet. Van 1755 tot 1762 voerde Fra:Jknjk, bij mangel aan genoegzame zeemagt en kundige veldheeren, eenen ongelukkigl!n oorlog;
doch CllorsEuL bezorgde door zijnen bloedverwant, naderhand hertog van PR.~SLIN, met wien hij, om zoo te fpreken, in het vervolg
het rijk regeerde, aan hetzelve eenell dragelijken vrede. Hij bragc
in 1761 het beroemde f:lIuilie-vcrdrag van het Bourbonfche huis t':lt
Rand; bell:eedd~ de l11e~ste zorg aan de uitbreiding der Franfche zee..
magt; onderwierp Corfi{a aan de Franfèhc kroon, en b.ewerkll:eiligde
eindelijk het hu welijk van den dauphin met MARIA ANTOINETT.\, hetwelk hij nog als minister zag voltrekken. Dan, hij behield 11echts
zeven ll;a:ll1dcn na hetzelve zijnen post, wanneer de hertog van Ar.
GUILLON en de kanfelier ML\uroN, in wintermaand 1770, door mid.
del van m2dnme DU BARRY, welker trotschheid hij bel~edigd hr,d,
~ijnen val berokkenden. Hij viel dus door zijne eigene felmld ; doch
de koning, hoe Zeer ook door hen tegen hem opgezet, fprak nOl:
altijd van hem met achting.
CHOISEUL GOUFFIER. (lVIARIE GAJ3IUn AUGUSTE LAURENT
DE) Deze verm~arde oudheidkundige was een der veertig van de
Franfche akademie, en werd in 1752 geboren. Vier en twintig jarell
oud zijnde, deed hij eene reis door Griekenland en het naburig
gedeelte van Azië, op welke hij de bouwfloffen verzamelde tot het
belangrijk werk: Foyage pittoresque de la Crtc!!, waarVall het lfie
deel in 1782 in het licht kwam. In hetzelfde jaar zag hij zich, door
zijne benoeming tot gezalJt van het Frallfèhe hof bij de Ottomanni·
fehe Porte, tot die oorden terug gevoerd, welke hij niet dan met
weerzin had verlaten, en nam verièheidenc geleerden, waaronder den
vermaarden abt DELILLE, in zijn gezeIfchap lhede. Negen jaren vertoefde hij te KOlljialJtinopel; behartigde de ilaatkundige belangen van
zijn vaderland, en hield zich tevens met zijne geliefde letter- en oud..
heidkundige !tudien bezig, toen de noodlottige invloed der Frunfche
omwenteling, in 1792, een einde aan zijne !taaLkundige betrekkingen
met het Turkfèhe hof maakte. Eene onderfchepte briefwisfeling,
door hem met de uitgewekene Franfche prinfen gehouden, deed de
conventie beOlliten, om hem in fraat van arrest te verklaren; doeh hij
nam de wijk naar Petershul'g, van alle zijne talrijke verzamelingen
van oudheden niets anders mede nemende, dan het handfchrift van
LVDUS en eenige gefnedene fleenen, welke hem nog door eenen ontwuwen kamerdienaar ontvreemd werden.
In de Rusfifche hoofdfiad genoot hij het vereerendst omhaal, en
werd door keizer PAVL tot geheimraad , bell:urer v:tn de akademie dcr
kunsten. en der keizerlijke boekerijen benoemd; doch eenige betrek..
kingen met vreemden drongen hem, om het gastvrij Rusland, ,vaar
zijn oudll:e zoon met de gravin POTOÇKA gehuwd was, te vllrluen, eJl
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in 1802 naar Frankrijk terug te keeren. Bij zijne temgkomst in Pd.
,-ijs nam hij, als voormalig lid van de akademie der opfchriften, zitting
in de tweede klasfe van het inaitut, welker verhandelingen hij met eene Jl1émoire [ur f Hippodrome d'Olympie, et recherdes jur forigine dil
Bosphore de TIrrace verrijkte, en in eene ván welker bijeenkomsten
hij, op het laatst zijns levens, nog eene geleeJde verhandeling over
HÓ:\lERUS voorlas.
CHOISEUL leidde voorts een afgezonderd leven tot den val v~n BuONAPARTE en de herfielling der koninklijke regering in 1814, wanneer hij tot pair en lid van den geheimen raad werd bevorderd; doch
welke waardigheden hij in 1815 verloor, en na de tweede wederkomst des konings terug bekwam. IntusCcl1en vervolgde hij zijne f/o.
yage pittoresque de la Grèce, waarto'e de bouwfioffen, in het midden
der oproeren en plunderingen, nog waren bewaard gebleven, en waarvan hij nog het eerlle cahier van het 2de deel heeft uitgegeven; terwijl hij door het mededeelen zijner nafporillgen den heer B.~RBlë DU
BOCCAGE V00r zijl1en atlas van Grlekenldnd, den heer CIIEVALltR
voor zijne kaart van Troje, en den heer CASSAS voor zijne gezigten
van Syrië tot veel nut verfirekte, even als hij vroeger voor den abt
DELILLE, door zijne aanteekening~n op het uitmuntend dichtfittk:
rImagil1ati(Jn, geweest was.
Daar te boven hield hij zich, dadelijk na tij ne terugkomst in Frankrijk, onledig met het heriamelen vàlr de gedenkfillkkel1 der vorige
eeuwen. welke hij met zoo vele moeite' en kosten verkregen had.
en waarbij hij, aan de eene ziJde, tot zijn leedwezen ondervond, dat
verCcheidene kisten met oudheden, in dèn Levfmt bijeenl!ebragt, Î11
den brand van Smil'na vemield, een aantal andere, in een Fransch
vaartuig geladen, genomen, en alle rmCporingen na eene lading, weleer naar Odysfa gevoerd, vruchteloos waren; doch ook, aan den
anderen kant, h et genoegen had, van door de tusfchenkomst van den
graaf CHAPTAL, minister van bil1nenhmdfche zaken, voor het grootfte gedeelte. de gedenkftukken weder te bekomen, die zich in het
n1uCeum te Parijs bevonden. Ook herkreeg hij uit het muCeum te
~ft1rfeille de hem toehehoorende fiukken, en in 1815 en 1816 de
2ulke, welke hij, in KO/JjJantinopcl had achter gelaten. Ter huisvesting van een en ander, deed hij in zijnen tuin te Pariis, nabij de
EIiCeeCC'he velden gelegen, en Malia genoemd, een fierlijk gebouw
oprigten, waarvan de 3 gevels, (zijnde de vierde zijde bemuurd) het
Erechteum en Pamlt-ojiimz van Athene, alsmede eene cler poorten Vlm
Pt11m'Jr~, voorllelde.
CHOISEUL mogt echter niet lang het genot zijner herktegene fchat_
ten Cmi\ken; maar' frierf den 20 van Zomermaand 18 I7, te dken,
aan eene beroerte. Hij liet vencheidelli kinderen na, die, gewis om
gegronde redenen, de door hunnen vader verzatnelde oudheden
enz. verk6èIJten. Deze verkooping bevatte EgyptiCehe Olidheden.
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grafvazen en graffieenen ; afgietfels of kopijen van Griekfchc en
Romeinf~he oudheden; aloude kolommen enz. van ongemeene
mannerfoorten; teekeningen en kaarten: welk alles eelle fom van
.53,000 franken heeft opgebragt , en waarvan de meeste voor.
name !lukken door bet Franfche en Britfche mufeum zijn gekocht
geworden.
. CHORAGUS. Was, bij de Grieken, iemand die, voor eigene
kosten, eene olferhande of plegtige feesten, tot eer der goden gaf.
Bij de Romeinen iemand, die voor eigene rekening, tooneeHlukken
liet vertoonen, of aan wien de zorg van het uitdee1en der gelden,
door eellen AEDILIS, was opgedragen.
CHORECRAPHIE. De kunst, om door zekere teekenen de bewegingen per danfers aan te wij~e!1, even als in het gezang door nooten gefchiedt. Zij befchrijft den weg t dien ieder danfer neemt, en
~lien men de figuur of toeren noemt, de houding der voeten, der arpIen, en van het ligchaam, de pasfen, enz.
CHORIAMBUS. Een voet in een vers, uit vier lettergrepen befiaande, waarvan de eerCte en laatfte lang, de beide middelfte kort
zijn, en inzonderheid in de asklepiodeifclte verzen voorkomen.
CHOROGRAPHIE. De befchrijving van een afzonderlijk land·
fchap, als ook de kunst J om provinciale kannen te teekenen.
CHOUANS. Onder dien n~am heeft men dikwijl~ in het algemeen
rlie oproerlingen verftaan , die den moed en de waakz;aamheid der
Franfche republikeinfche legers, aan den regter- en linker oever der
Lo;re, gedurende eenige jaren, op de hardete proef Helden; maar eigenlijk voeren alleen de bewoners dier muitzieke departementen dezen
naam, welke aan den regter oever der Loire Iigge\1, en 4et voormali~
Bretagne, Anjou en Ma;lIe uitmaken. De vlakte lands, waar inzonderheid het tooneel tles btlrgerooorlogs geopend werd J vormt bijna een
vierkant J waarvan de fteden Nontes, Angcrs, 111aJ'el11le en Rent/es, de
hoeken zijp; doch fomtijds ftrekten zich de ftrooperijen nog verder lallg$
de kusten tot aan de ftad rOrient uit. Over den oorfprong der benaming van Chottans is men het nog niet volkomen eens. Het waren meestal
fmokkelaar~, die vóór de omwenteling, door den heimelijken uitvoer
van zout naar de na1mrige l~lldfchappen, eenen aanzienlijken handel
çreven, doch wier handwerk door dezelve geheel nutteloos werd.
Daar deze lieden nu a;m een omzwervend levelJ gewoon waren, elt
geen ander handwerk kenden, doorkruisten zij het land en werden
roovers. Hlln getal, door allerlei gefpuis van tijd tOt tijd reeds
aangegroeid, werd in Wintennaand 1793 door het leger van den gene..
raai der Vel/die, CHARETTJ;:, die door de Republikeinen genoodzaakt
was, naar de Loire terug te trekken, nog geduchter. Zij wilden
nu ook voor de herftelling van den godsdienst en het koningfchap
frrijden, en hierom met de Féndéë1's eene gemeene zaak maken;
doch hun hoofddoel was moord en plundering, hetwelk zij tot het
laatfte toe niet ~Jit het oog verloren. Hoe verwoestend ook de
H3
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krijg t11sfchen hen en de rcpublikeincn geweest z~j, kan dezelve echter, in den eigenlijken zin, geen' oorlog genoemd worden, alzoo de
ligging des lands geregeUe krijgskundige verrigtingen onmogelijk
maakt. Van hier, dat men zich genoodzaakt zag, om in kleilie afdeelingen te vechten, waardoor men echter weinig uitvoerde, vermits de CI/oualJS altijd eén middel wisten, om zich in fclmilhocken te
verbergen, W'1ar de republikeinen hen niet volgen konden. Daar men
zich nu eindelijk overtuigd hield, dat men door geftrengheid volftrekt
niets vorderde, floeg mcn den weg van vriendelijke onderhandeling
in, verleende in Wintermaand 1794 aan de gezamenlijke muiters ver4
giffenis, en zond de volksvertegenwoordigers DELAUl\'AY, Rm.LLE en
BOLLET naar de Vel1r1ée af, met dat gevolg, dat, behalve de Vendé#rs.
ook de Choutlns, onderwerping aan de conventie beIoofden; de
vredesonderhandclingen den 20 van Grasmaand 1795 tot fiand gebragt
werden, en CORilI.\TIN, hct hoofd der Chout1us, verklaarde, dat hij
van nu af de wapenen nederleggen , en de een en ondeelbare republiek erkennen zoude, Dan, de vrede duurde niet lang: men ontdekte
eene verfèandhouding der Chouans met Engeland en de uitgewekenen,
en nam,.in Bloeimaand 1795, den hoofdaanvoerder CORiliATIN, benevens
i zijner medeftanders • gevangen; doch hij wist zich zoo wel te
verdedigen, dat men zich vergenoegen moest, hem naar tam in
de gevangenis te zenden, Sedert vertoonden zich nög de Chouans,
tlechts bij kleine hoopen, en liepen voornamelijk het land af, om te
rooven en te plunderen. Dan, het beleid en de dapperheid van den
veldheer HOCHE, die het opperbevel in de oproerige departementen
voerde, maakten aan dezen verderfelijken krijg, in den zomer van
J796, ten voordeeIe der republikeinen een einde.
CHRESTOMATHIE. Is eene verzameling der beste en belangrijkfie plaatfen , en van geheele ftnkkeil, uit onderCcheidene fehrijvers.
CHRIE. Een redekundig opil:e1, volgens eene bepaalde verdeeling hearbeid, waarvan men zich nog in fommige fcholen, eu bij aka·
demifehe examina bediem.
CHRISMA. Bij de Roomsch-Katholijken de heilige olie, die door
eenen bisfehop gewijd is, en tot den doop, het "ormfe!, de inwijding
van eenen priester, en het laattle oliefel gebruikt wordt.
CHRISTIANIA. Eene fiad van Noorwegen, 9000 inwoners bevat..
tende, en door CHRISTlAAN IV gebouwd, ter pJaatfe, waar het in
l624 verbrande Opslo of /ilJSla gefban heefe. De uitvoer van houtwaren naar Engeland, Ho/laild, FrtJIJkrijk en Dencmarken maakte eer.
tijds de voornaamil:e t~k yan den handel uit. Ook worden er aanzienlijke partUen marokijn, ijzer, aluin en zeep uitgevoerd.
CHRISTINA. Koningin van Z:mfm, doc;!t('r van den roemwaar.
digen Gl'SfAVl;S ADOLPI1l'S, werd dcn 3 v~n WÎIitcïl\1ê:lnd 162G geboren, en was nog geene 6 jaren on1, toen haal' vcider den 6 van
SlagtImland 1632, op het f1ngveld bij LI/tzen den dood der helden
llierf. In den jare 1644 aanvaardde zij in eigen perfoon de rcgering,
wel..
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welke tot dus verre door de hooge rijksambtennars , en wel inzonderheid door den f1:aatkundigen kallfelier AXEL VAN ÜXENSTIERNA, als
bare voogden, was waargenomen geworden, en floot, na vele behaalde overwinningen, in 1648, te Osnabrug denWestfaalfchen vrede,
waardoor haar verfchcidene gewcsten van het noordelijk DlIitschland
ten deele vielen, en haar rijk tot het hooglle toppunt van roem gebragt werd.

Zij zorgde wc) met cenen roemrijken ijver voor het

welzijn harer onderdanen; doch gaf aan de wetenfchappen, aan welker
bevordering zij verbazende fommen be!l:ecdde, den voorrang boven
de zaken van regering. Zij zelvc was eene der geleerd!l:e vrouwen,
welke immer dcn troon beklommcn; bewerkte in 164°, gedurende
bare minderjarigh~id, de fl:ichting dcr univerfiteit te Aho; trol, de
'groot!l:e geleerden, onder anderen IJVGO m: GROOT, DESCARTES ,
SAL!lI.~SIVS en COl7RING naar haar hof, en verkoos hen voor haar dagelijksch gezc\fchap; doch eindelijk Jlam de zucht tot de wetenfchap.
pen, en eene ongedwonge:Je levcnswijze, zoo zeer bij haar de over.
hand, d:\t zij in 1654, in den ouderdom van naauwelijks 28 jaren,
de regcripg aan haren 00111, KAREL GUSTAVUS, hertog van Tweehrllggen, plegtig overdroeg, en het rijk verliet. Voor lang reeds tot de
Katholijke leer overhellendo, omhelsde zij dezelve openlijk in 1655 te
IllfPruçk, vertrok naar Rome, deed verrcheidene reizen, geraakte eindelijk
in behoeftige om!l:andighcden, en werd veracht; doch zij wijdde zich tot
aan haren do.od, die eerst in 1689 te Rome voorviel, aan letterkundige
bezigheden. Zij bezat een beminnelijk karakter, eene ongewone geleerdheid, uitO:ekende talenten, en was eenig in hare foort; doch wandelde bij haren letterarbeid fomtijds op dwaze bijpaden. Dus ftond zij
b. v. te Rome, de Alchemie voor, verfpilde , toen zij nog regeerde,
de beste fchatten des rijks, tot aankoop van gedenkfiukken voor de
wetenfchappen, liet zich niet zelden door gunstelingen leiden, en vervie',
door haar vrij en :i:Orgeloos gedrag, dikwijls in het olJwelvoegelijke.
CHRISTOPH.. (HENRY) Veldheer der Negers, op kaap F,.(11lfois, op het eiland St. Domil1go, verrigtte zijne eer!l:e krijgsdiensten
onder den Neger-Generaal BIASSOU , die de eerUe onlasten op he~
genoemde eiland befl:uurde; doch door de list van TOUSSAINT LOUVER'fURE van het bevel ver!l:oken geraakte, en door eellen anderen Neger.
Generaal JEAN FRANÇOIS, vervangen werd. Reeds in de Cchool van
BIASSOU op moord en verwoesting afgerigt, was CHRISTOPH bij de
fchanddaden van TOUSSAINT, (zie a/daar) zeer werkzaam, en ver.
wierf dumdoor zijne achting: inzonderheid onderfcheidde hij zich in
Zomermaand I ï!)5, tGen de Franfche gemagtigden nan de Negers eene
volkomene vergiffenis aanboden. Met den Neger MACAYE aan het hoofd
van 3000 derzelve , tot kaap Froilçois doordringende, rigtte hij een
verfchrikkclijk bloedbad onder de blanken aan, en Rak eindelijk de
fiad zelve in brand. Door TOUSSAINT thans tot opperbevelhebber
over het district van knap Frallçois aangefidd zijnde, zond deze, die
CHRJSTOPH nu kende, hoezeer gehoorzaamheid en onderwerping aan
H4
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de Frallfche regering voorgewend hebbende, na den vrede van .AmÏ:ens
een eskader, onder Lil CLERQ, naar Domil1go, om er de rust te her·
fiellen; docQ CHRISTO)'H weigerde, wen cr een gedeelte va.n voor
de kaap verfcheen, de opp2rheerfchappij van Fr.17lkl'ijk te erkennen,
wiide het eskader niet binnen de haven lal en , en vorderde van zijne
foldaten, om de vrijbeid tot den laatll:en droppel Woeds te verdedIgen:
zelfs tiet hij, toen de hanji:hen cenen mmv~l waagden, de fiad i.n
brand ne1r~n, en de vlugtende inwoners vervol;~en. Eindelijk met
TOUSSAINT en DIl~SALINES begrijp:mde. dat zij het, ten winste voor
het tegenwoordige, tegen de Fral1[chen niet konden houden, was
CHR,IS'Co.PH de eerfie. di.e ceuen fchijnbaren !lap tot onderwerping
deed, en gaf zijne troepen, mngazijnen, en gefchut aan den Fran.
fchen veldheer over, Ook TOussAlNr en DESSALJNES fiueekten Oln
~enade, en ded~n den eed van getrouwhcid aan Frankrijk; doch zij
baddcn alle drie geen ander. oogmerk, dan om nieuwe opfl:anden
te verwekken~ Oudertusfchcn zochten deze drie zich ellqudcr
(len voet te Iigtcn, hetgeen CHRIS'fOPH, çlJn ook ten aanzicn van
TOUS,SAJ~T en DESSALINES gelukte~ Daar zich nu de Franfchen eindelijk genoodzaakt zagen, om het geheelc eiland te mil)len,. i1:elde zich
CHRISTOPH met cellen ander Negcr-Gel.eraal, PE'CI!ION, aan het hoofd
der regering van Domingo; doch in geheel verfchillcnde hctre1:kingcn.
De laatfie werd opperbevelhebber dcr 1I1ulattm, en door de conm~
tutie vall Louwmaand 1Boï, voor 4 jaren tot hUllll.en voorzitter velik,ozen, waartegen de cerfte voor ZUil levcn tot prefident en generalisfimus der land- en zeemagt, van de republiek /layti (de oorfpronkeJijke naam Van Dominga ) met h~t regt tot het maken van vrede of
verklaren van oorlog. benoemd werd. Dan heide veldheeren geraakten
weldra met elkander in oorlog, waarbij CHRJSTOPH verfcheiden malen
ge(]agen, en naar kaap François terug ged~ollgen werd, welke PETHION
ten oogmerk had, om aan te tasten. (zie verder POMINGO.)
CHROASTACES. Ecnc foort van glanS'l'ijkc en. d.oorfchijnende fieetlen, die van kleur vcranderen , als men ze in een ander licht houdJ.
CHROMATIEK. De leer <ler kleuren. weiker kennis i>1 de fchijderkunst van het hoogfle belang Is.
OHROMATISCH. Zöo noemt men die trapswijze opvolging in
den toonleider, welke de octaaf in 12 halve toonen vcrdeelt, en waarbij ieder geheeIe toon in eenen grooten en kleinen h~lven toon gefplitst wordt. Men teekcnt de Chromatifqhe volgreeks door kruifen ,
wanneer de maat (SeClIa) c, cis, d, dis, e,f,fis,g, gis, a, ais,
h, ( heet, of met Been, wanneer zij c, dçs, d, çs, e. f, ges, g, as,
tl, h, h·, genoemd, wordt. De ecri1:e ontfi:1at uit de verhooging,
fin de laatfie uit de verlaging der toonen, In beiden zij 11 echter dt::
voortgangen, die eenen. kleinen hal ven toen uitmaken, alleen chroma.
tisch, zoo als c cis, des d enz. de overigen, die eeuen groOtcn halven
toon vormen, zoo als cis d of c' des, zijn diatonisch; en van hier.
dat men zulk eenen toonleider te regt diatotlisch"'hromatiscn noemt.
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CHRONISCH. (Uit het Grieksch) Beteekent iets, hetwelk tot
~elle zekere ruimte van tijd betrekking heeft: van ~ier Chrl)llifçhe ûekten, dezulke. die op zekere tijden afwisÎclen en wederkeren. doch
wi~r duurzaamhei~ opbepnalt is, b. v. jicht, voeteuvel enz.
CllRONODISTICliON, CHRONOGRAM. (Uit het Griekseh)
Is de nl\:lm van zulke verzen, die, wanneer men er fommige letters
uit bijeen Voegt, het jaargetal aanwijzen, b. v. reges ConCe Dant
paCe M, waaFvan de letters CCDCM \Jeç j:mrgetal 1800 uitmaken.
CHRONOGRAPHIE. De beÎchrijving van gen tijd, dat is, van
de geÎchiedellis, naar de tijdorde.
CHRONOLOGIE. (Zie: TIJDREKENKUNDE.)
CHRONOME TER. Tijdmeter, eene foort van zeer na.,uwkeurig,
lllaar kostbaar uurwerk. gemankt ter bepaling van de lengte ter ~ee.
(Zie: LENGTE.) Deszelfs hoofdvereisch.en z,ijn, dat het lieor veren en niet door Ilingers gaat. o:ndat de Îchommelingen eens ilingers,
doo; de b;:wegi:lg van een fchip, gelloord zouden worden. Bovendien moet zijn gang zoo regelmatig zijn, dat het den midd~lba
ren tijd aanwijst; waartoe inzonderheid vereischt wordt, dat de veren
door \Ie koude niet !!<:Îpa!men J en door de warmte niet !lap worden,
ten einde de gang des uurwerks dezelfde blijve, het zij het Îchil'
naar den eveuaar of n:tH de pool zeile. Van deze uurwerken heeft
men twee Îoorten, namen lijk , groote Zee-uurwerken, (Time-keepers)
en kleinere ((',~rollo11litclJ) in de gednante van zakhorologies.
Na vele te leur ge !lelde proeven, gelukte het eindelijk H,\RRIION, een Engelsch kunstenaar. dezelve te vervnardigen.
Op tWee
reizen naar IYestintlië. in 1761 en 176+, werden ze beproefd en
bevonden, dat ze de lengte ter zee, tot op eenen halven graad,
nanuwkemig aantoonden; weshalve men geene zwarigheid maakte. om
aan H.~RRlsoN eene belooning van 100,000 ponden fierling uit te
reiken, als de helft vnn den prijs, clÏj.! volgens eenc parlements-ak~e
van 1714, op het vinden vail de lengte ter zee, bepaald is. Oroote
7:ee-uurwerken van e~ne andere en verbeterde inrigting hebben naderhand lVIUDGE, LE Roy en BERTHouD vervaardigd en beÎchreven;
pe la:ul1:e in zijn Traitt des horoIoges marines. Naderhand maakte
-!\RNOLD het eerst Chronometers, die zeer uitllekend goed, en beter geoordeeld werden, dan die van EMERY. - Behalve deze heeft
men nog Chronometers, die men in de muzijk gebruikt, en moa/meIers nuemt, en, bijna als een horologie, door middel van den 1linger, naauwkeurig de maat aanwijzen, welke de componist bij de
uitvoering van zijn fiuk wil gevolgd hebben. De onlangs gellorvene
hoogleeraar ABEL BUR}A te Berlijn, en MliSZKE in lIJeiszcll zijn de
gelijktijdige uitvinders van 9it voor de toonkunst zoo belangrijk werk.
tuig , dat door STÖCnEL in B1Irg aanmerkelijk verbeterd, en door
MäLZEL , te JFeenm, tot eellen 110ogen trap van volkomenheid gel>ragt is.
CHR YSAMNOS. (lJe: GOUDZAND.)
H5
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CHRYSEIS en CHR YSES. CHRYSES was een priester van ApOL~
LO, wieris dochter, eigenlijk ASTYNOME, doch gewoonlijk CHRYSEÏS
genoemd, bij de belegering va:] Thebe, in Cilicië, in handen der
Crieken geraakte, die voor Troie lagen, en als buit aan AG~IIlEMNON
ten deel viel. Toen echter deze veldheer, om een einde aan de
pest te maken, welke ApOLLO in het (JriekCche leger zond, genood.
zaakt werd, CIIJ~YSEïs :lan haren vader temg te geven, ontnam hij
,:1aarvoor aan ACHJLLES het aan dezen toegedeeld meisje BRISEÏS, waaruit die verdeeldbeid ontll:ond, welke den Grieken zoo veel bloed kostle, en het voorname onderwerp der [liade van HOMERUs uitmaakt.
CHR YSIPPUS. Was een Stoïsch wtjsgeer, uit Cilicië, een man
van uitll:ekende zielsvermogens en zeldz~me kundigheden, die zich
reeds als jongeling zoo fl:erk gevoelde in de gave van bevatting én
redenering, dat hij zijnen leermeester CLP.ANTHES verzocht, hem al·
leen fl:eJlingen zonder bewUzen voor te dragen, daar hij de laatfle
gemakkelijk zelf zoude vinden. Na CLEANTHES leerde hij in de
Stoa tot aan 'z\inen dood, die voorviel in de I43f1:e olympiade, het
731l:e jaar zijns ouderdomg. Hij was de beroemdtte tegenfiander van
CARNEADES; 'week in verCcheidene fiukken af van de leer van ZEIIIO
en CLEANTHES, en redetwistte zelfs me Cl1'malen , in del1 trant der Academici, voor en tegen dezelfde fir;lling, om te toonen, dat hunne
w~jsbegeerte flechts eene bloote kunstoefening zij, die, des noods,
ook een Stoïsch wijsgeer, zoo hij wil, kan verkrijgen. Overigens
wai en bleef hij een fiel'lIlpilanr van de leer der Stoïcijnen, zoo dat
men gewoon was, in zijnen tUd te zeggen: " al& e~ geen CIIRYSIP" pus meer wns, zou er ook geene Stoa meer' zijn."
CHRYSOLIETH. (GelJlwct ChryfoJithus. L.) Een eddgefteente t
hetwelk men vindt, zoowel in de OosccrCche landen, als in Amerika,
zoo als in Pem, Brazilië, maar ook Î11 Frankrijk, Boheme el1
Silezië. Deze freen is zeer hard; ofichoon hij zich door ftaal laat
krnsCen en door de vijl aal1i;!"ijpcn. 'Hij Içomt fomtijds voor ter grootte
van een duivenëi, doch meestal veel kleiner, en in eene ongelijkvor.
mige gedaante. ZUne kleur is geelachtig groen, en ~ geflepell zijnde,
heeft hij eenen fcIlOonen, zeer ~.angenamen glans, dien hij echter,
gedragen wordende, niet zeer lang behoudt, waarom hij ook niet
zeêr hoog geacht wordt.
CHR YSOPRAAS. Een kostbare l1een, welke, volgens LINNEl.1S.
zoude bchCJo,cn in het geOacht der kriCtallen, en wel onder die
foort derzelve , welke vele verCchcidenheden bevat, en den naam
draagt vall Cry/ta!!us coiomtus: andere plaatCen hem, even gelijk de
Chalcedoon, in het geOacht der keijcn. Het is een harde fteen, waaruit allerhznde fraaije dill~en tot fieraden kunnen gemaakt worden:
dan danr flechts zeer w2:nige fraaije lÏ:ecnen tlÏt eenen brok, van eene
vuist gwot, kunnen worden gefheden, zoo is daardoor de Chryfopraas vrij duur. Z~ine kleur is bleek groen, een weinig naar het
gele trekkende. Hij wordt overal gevonden, waar men de kristal.
len
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len nantreft. Te Coszmits, in Silezië, vindt men hem hooger en bleeker groen, ja fomttds bijna melkwit van kleur. Hij is ondoor.
fchUnend.
CHUR. De hoofdfl:ad van geheel Groauwbul1derland. Zij be.vat omtrent '2500 inwoners; is, uit hoofdc van den verzendingshandel tllsfchen Durts,nlrll1d en Italië, eene welvarende llad, en
heeft twee protestantfche kerken, eenç lladsboekerij, en fiapelplaats
voor koopwaren. De landllreek levert wijn en ooft op, en in hare
nabijheid begint de Rijn voor klei\le vaartuigen en houtvlotten bevaarbaar te worden, Tot het opper-regtsgebied van enur behooren
nog vier kcrfpels, dic op 3600 inwoners gefehat worden. Tot
1498 was Chllr eene vrije rijksllad i doeh vervolgens geraakte zij
onder een en hisfehop, die onder den aartsbisfehop van MetJtz (tond.
wiens wereldlijke bezittingen, echter, in 1802, aan de Helvetifehe republiek, in vergoedit,g van cldèrs ge!edene verliezen, gefchonken zijn.
CHUTEERS. Waren volken, die aan gene zijde van den Euphraot woonden, en door SALftIANASS:\R naar SafJ/arië werden overgevoerd, in plaats van de israëli/eu, die aldaar eerst woonden. Zij
waren afgodendienaars, en bleven dit eenen langen tijd, tot dat zij
eindelijk de wet van MOZES aannamen. De Samaritanen zijn van hen
afkomllig.
CICERO. (MARCUS TULI,lUs) Werd te drpimnn, in het tegenwoordig Terra di Lavoro, in Bmeden-Italië, 647 jaren na de bomving
van Rl'Jme ~ geboren. Hij was een man, dien wij nog helilen, ondanks
zijne fouten, eenparig hewonderen moeten, en die beide als fiaa~sman
en geleerde eellen onfl:erfeiijken roem verworven heeft. Als jongeiing te
Rome gekomen, heoefende hij hier, zoc als n!1dcrrand in Criekenland,
en inzonderheid te Athelle, onder de beste leernars , de regtsgeleerd.
heid, wijsbegeerte, welfprekenclheid en diehtkunde ; vervaardigde reeds
in zijne vroegere j:lren verfcheiden gedichten, welke echter weinig boven het middelmatige waren; muntte op het fpreekgel10clte boven alle
zijne tijdgenooten uit, cn fchreef de voortrcJreIijkHe wijsgeerige wcr.
ken, waarin hij de Crieken , inzonderheid de academisten (aanhangers
van PLATO en de Stoïcii'letJ) volgde, en hunue denkbeelden met een
ongemeen goed gevolg aan zijne landgenooten mededeelde. Zijn roem
vermeerderde: hij verkreeg den eenen eerepost na den anderen, welke hij allen met een uitllekend beleid en belangeloosheid waarnam,
en werd eindelijk, alleen uit eene algemeene achting voor zijne uitfiekende verdiensten, tot de waardigheid van eonful verheven. Als zoo'
danig verijdelde hij, met gevaar van zijn leven, de zamenzwering van
zijnen perfoonlijken vijand CATILINA, (zie aldaar) en verwierf daar.
door den roemrijken bijnaam van Fader tles "tlderlands. Dan, zijne
grOotheid van ziel en fl:andvastige deugd, zoowel als het verijdelen
der genoemde zamenzwering, berokkende hem vele benijders en vij1lI1den, onder welke hr:t CLODIl'S, een laaghartige volksvlcijcr, door
CAESAR, CRASSUS en allderc vermogende Romeinen onderftcund, het
zoo
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.zoo ver bragt, dat hij, 696 jaren na de bouwing van Rr''1e, uit zijn
vaderland gebannen werd. Nu verloor CICERO al zijne flandvastigheid
en tegenwoordigheid van geest, vergat de krachtdadigfie middelen tcr
zijner redding, en ging nllar MaCfdonië. Ook hier gedroeg hij zich
nog zeer jlcimtloedig, en zijne brieven, gedurende zijne baUingfchap
gefchreven, bevatten klagten, welke van de menfchelijke zwakheid
genugen. Ondenusfchen vervolgde CLOOIUS al zijne vrienden, en vel'niclde al zijne goederen; doch POYlPEJUS bewerkte, door den g~
heeJell raad en alle patriotten onder!leund, in het volgende jllar, zijn~
terugroeping, en ga!1sch Italië betoonde, 9U zijne wederkomst, eene
bijna buitenfporige blijdfchap. Toçn hem het bewind over Sicilië ten
deele viel, {Joeg hij de Partlzers in v.erfcheiden gevechten; doch
hij konde de eer der overwinning, door het gedrng zijner vUanden ..
niet inoogfien. Bij de burgerlijke oorlogen van POMPEjus en CAESA~,
koos hij de partij des eef{ten, omdat hij aan hem verpligting had. en
ook zijne zaak hem nog het minst onregtvaardig toefçheen, en vergezelde hem in den krijg; doch gedroeg zich zeer dubbelzinnig en wankelmoedig. Toen CAESAR echter vermoord was geworden, prees hij
openlijk zijne moordenaars, voegde 2;ich met alle welrneenende vrienden der republiek bij bunne partij, en poogde wel in het eerst die der
moordenaars en wrekers van CAESAR te vereenigen ; doch voer weldra
Jegen ANTONWS, die benevens OCT Avws en anderen aan het hQofd
der tegenpmij was, heftig uit, zondt:r dat de republikeinen daardoor t
of door hunne dapperheid, den wankelenden fiaat konden redden. Zijn.e
tegenpanij behaalde de (>verwinning, en ANTONIUS hefloot tot den dood
van CICr.RO, en van een groot aantal zijner vrienden. Deze wilde eerst
naar Griekenland vlugten ; doch door fiol1ll hierin verhinderd WOC"
(lende, keer.de hij terug, zeggende: ik wil perven ilj nuj;j "aderland. ,
/te/we/k ik ZO/l dik:l'ijls gered heg. Het leed niet lang. of de afgezonden moordenaars vOllden hem, en floegen hem het hoofd af, waarna de
ontmensebte ANTO!l(IVS hetzelve, benevens zijne regrerhand • op hetzelfde fpreekgefioelte deed ten toon fieHen, waarop deze groote man
voorheen de algemeene goedkeuring verworven had. Zoo fchandelijk
eindigde het werkzaam leven dezes uitmuntendeu Romeins, in hee
63fle jaar zijns ouderGoms. Zijne verdiensten voor den !laat kun.
nen niet ontkend worden, en hij zoude nog veel meer verrigt hebben, indien hij met zijn groot verflalld even zoo veel Ilandvastigheid
en onbezweken moed '.'erec:,:::d had. Ook kan men niet loochenen,
dat eerzucht, welke hij cc!Jter nooit teu ;.adcele van den fia:tt of
zijne medeburgers bevredigde, de fierklte drijfveer van al zijne handelingen waç.
lil het vnk vnn wctcnfch:"ppcn wnren zijne v~rdjennen nog veel
grooter; want hij br:tgt de t.;riekrehe wijsbegeertel::lar B.ome over;
droeg lneel' dan ecnig Romein, vóór hem, nan de uitbreiding der wetenfchappen bij; W:IS zelf ecn groot wijsgeer; br~gt de welfprekendbeid t iu Italië nog zoo weinig beoefend, tot het hoogtle toppunt van
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volkomenheid, en bleef als redenaar, tot op onzen tijd, een voor
beeld, welks wederga men nog niet vindt.
Onder 's mans fchriften zijn; nog voer ons, de belangrijkfie , zij.
ne Redevoeringen, die vol zijn van fcnoone gedachten; zijne verhatJ.I
deling over de Pligten, de uitmumendfie, welke ooit over dit onderwerp gefchreven is; zijne werken de Amicitia en de Senecfute, waar·
in de genoegens d~r vriendrchap en des ouderdoms treffend worden
voorgefield ; de Droom van SCIPlO, die inzonderheid door oorfpron.
kelijkheid 2ich kenmerkt, en het eèriige fiuk is, d:!t wij van zijn
werk de Repuhlica bezitten, en eindelijk zijne Epistolaf! familiares,
en ad Atticflln, welke, boven alle anderen, een naauwkeurig en Ie·
vendig denkbeeld van den toe!land der Republiek bevatten, en den
fChrijver geheel in zijn karaktèr àls mensch vertoonen. Onder de
beste uitgaven van CICE~O~ lclmften behoort die van GRONOVlUS"
in 1692 te Leijden in het licht verfchenen.
CICERO. (M. TUI.LlUS) De zoon van den votigen, geboren
in het jaàr 688 van Rome. Hij vergezelde zijnen vader,- in zijn zes.
de jaar, naar Cicitië, en ontving reeds in den eer!èell burger-oorlog
het bevel over eene afdeeling ruiteri.i , Nrt dên ongelukkigen veldOag
bij Pharfalië, ging hij naar At !te1J~, om zich onder CRATIPPUS'
én GORGlAS op de wetenfchappen toe te leggen. Na CAESARS dood
werd hij confnl, en naderhand proconful in Syrië.
CICERO. (Q. TUlLlUsj Broeder van den beroemden M. TUL"
L!l;S, jonger dan deze, en met mindere bekwaamheden toegenlSt.
In het jaar 691 van Rome werd hij praetor; naderhand propml!for.
en waagde zijn leven en vrijheid voor de terugroeping zijns broe·
ders, met wicn hij naderhand de zijde ván POMPEJUS koos. Gedu..
r'~l1de bet driemanfchap van ANTONIUS • OCTAVlUs en LEPIDUS ,
werdt hij, met zijne zonen, in zijn eigen buis vermoord.
CICERONE. Zoo noemt men in Italië cenen perfoon , die ee.
I1en vreemdeling tot geleider; en te gelijk tOt tolk dient, en hem de
Jllerkwàardige oudheden aanwijst.
CICERS. (Cker aretientl1lt) Van dicgeW'as, in gtoei het meest:
met de linzen en wikken ~ doch in vrucht met de erwten overeen·
komende, is de fiengel hard, de bladen zijn bleekgl'Oen, iets wollig
en getakt, de bloefems purperrood of violet, en de vruchten bruin
of roodachtig zwart, onfmakelijk, en moeijelijk , om te verteren.
CICINDELA. (Zie: ZANDLOOPERS.)
CICISBEO. De geleider en vriend der gehuwde vrouwen In Italië,
\Vaar de goede fmaak in de hoogere fianden vordert; dat de man, van
den dag der bruiloft :lf, alleen in zijn buis, met zijne vrduw omga;
wordende de laatfie in gezelû:happen en bij openbare vermakelijkhe·
den door den Cicisbeo vergezeld ,die reeds bij bet toilet zijne op·
wacbting bij haar maakt, om hare bevelen voor dien dag te ontvangen. Dit gebruik is zoo algemeen in Italië., dat een gehuwd paar,
daartegen willende hlmdelen, zich aan befptming zoude blooçnellen.
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CICUTA. (Zie: KER VEL) (DOLLE.)
CIDER, Appeldrank. Deze drank wordt bereidt uit het fitp
van afgevallen of onrijp afgeplukte appelen en ook peeren , welke
men langzaam rijp laat worden, met een weinig water vermengt.
uitperst, en vervolgens in vaten laat gisten. Bijna uitgegist zijnde;
wordt dezelve op flesfchell getapt. Hij wordt zeer ligt ZUllr. Men
maakt er in Engeland en in het Noordwesten van Frankrijk veel
gebruik van.
CIDEVANT. Een [potnaam van den voormaligen adel, en de rijken en aanzienlijken in Frankrijk, die zich tegen de omwenteling
verkinarden.
CIGAROS. (Zie: TABAK.)
CIJFERSCHRIFT. Bellam in fchrijfteekens, Waarvan men
zich, in plaats van gewoon letterfchrift bedient, om elkander geheime berigten mede te deelen. Tot zulke teekens kan men cijfers,
letters. wiskunstige teekens, figuren, enZ. gebruiken. Neemt men er
getalteeltens , in ph'tats van letters; toe; dan bevat elke lener, ieder
getal, zelfs geheele, dikwijls voorkomeilde j lettergrepen, woorden en
uitdrukkingen, een of meerder teekens, die dan, of op de gewone
wijze, of, om het geheim nog meer te bedekken, vall de regt er-naai.'
de linkerhand gefchreven Worden, en waáronder ook wel misleidende
teekens, en niets beduidende uitdrukkingen, in gewoon letterfchrifc ~
worden gevoegd. Bij het vastllellen van zulk een geheim Cijferfchrift
kan mcn op mcer d3n eene wijze te werk gaan. Men geeft o,f aan
Iedere letter, enz. een teeken , Gf men deelt het geheele o/phohet
in verfcheidene afdeelin;;en , waaronder men de letters in eene willekeurige orde ntngfchikt, en kenmerkt ied~re letter door twee gctalJen, waarvan het eene de afdeeling, doch het andere de plaats aanwijst,
waar de letter in dezelve l1aat, cn welke beide getallen men even
als eene breuk kan onder elkatxl~r plaatren ; of, eindelijk, telt men ieder cijfer bij een ander afgefproken getal op, en zendt alleen aan zijnen correspondent de uitkomst der optelling. Het is echter raadzaam, om bij al deze (oorten van Cüfcrfchrift onderling overeen
te komen, omtrent zekere niets geldende teekens, ten einde door
derzelver invoeging den ongewUden olltcijferaar in de war te brengen.
Ondermsrchell is, onds eene b~hoorlijke voorzorg, de eenvoudige
Letter-Cijfer, die op eene verwisfeling der afzonderlijke klinkletters
berust, de menigvulcligfte veranderingen toelaat, en gemakkelijk in het
gebruik is, mecr voldoende, en, met behoedzaambeid aangewend.
niet m:nder zeker. Reeds bedienden zich CAESAR en AUGUSTLJS, in
hunne geheime l1aarsbrieven, van zulk een geheim fchrift, bij de ouden coecae Iitrcrae genoemd. Men vindt in hetgc:icim~ Po!izctfc/zl'ift
van dcn graaf DE VERGENNBS , in 1793 te EiJèiloch met platen uitgegeven, een voorbeeld van Fran8chgeheimfchrift. De aldn,lr medegedeelde opene brieven V:ln aanbeveling pevatten, in niet verdachte
teekens, de natuurlijke, 'tedelijke en, burgetlijke karàktertrekken;
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van den aanbevolen vreemdeling. Men kan over het opgegeven
en andere foorten van Cijferfchrift nazien KLÜBER'S Lehrbuch der
Geheimfchreibektmst, in 1809 te Tubingen in het licht verfchenen.
CILIClE. Een lalldièhap in Klein-Azië, tusfchen pamphylië
ten Oosten, en Syrië ten Westen, door het Taurisch gebergte ten
Noorden, en de Jlitlde/Jandfche zee ten Westen bepaald; het tegenwoordig CaramaniiJ. POMPEJUS bragt het te onder, omdat deszelfs
inwoners zich aan zeerooverijen fchuldig maakten, en gebruikce
hen naderhand in zijne zee - eorlogen tegen CAESAR. Het was een
rijk wingewest der Romeinen, hetwelk CICERO, als Pro·confu/, be1luurde.
CILINDER, of ROL. Is in de meetkunde lOodanig Iigchanm,
hetwelk gevormd wordt, wanneer men eenen regthoek om eene van
deszelfs zijden, als as, ronddraait.
CIMAROSA. (DomNlco) Een beroemd Componist, te Napel$
geboren. Nog geene !l5 jaren oud, had hij reeds, meer dan eens, de
uitbundigne blijken van goedkeuring bij de voornaamfte fchouwbur..
gen van [talië verworven. Zijn roem neeg met eiken dag, en hij
werd naar Rusland en verfèheiden Duitfche hoven beroepen, om hier
de muzijk voor heroike en komieke zungftlJkken zumen te ftellen.
In de laatne! foort onderfcheidde hij zich, inzonderheid, door oot·
fpronkelijkheid en lcvcndigheid van denkbeelde'n, cn eene groote kennis
van het toonce]. Met de voortfelfclijkfte eigenfchappen vcrccnigde
hij de vereischten der toonkunst, welke den grooten harmonist ken..
fchetfcn, waardoor verfcheiden zijner zangflukkcn niet minder uit.,
mUnten door dcn rijkdom van accompagnementell, dan door de
zuiverheid cn bevalligheid van het gezang. Hij heeft meer dan I20
z:mgÎtukken in muzijk geHeld, waarvan velen nog dikwijls op de
voornaamHe tooneelen van Europa gegeven worden. CmAROSA was
als mensch niet minder beminnenswaardig, dan hij als kunstenaar
groot en befcheiden was. - GRETRY, door NAPOLEON, naar het on.
derfcheid tusfchen hem en MOZART gevraagd zijnde, gaf dit antwoord:
CIMAROSA met la jlatue SU1· Ie théatre, et Ie piédejlal dans {'orckestre, au lieu que MOZART met la jlatuc dans I'orchestre, et Ie piMe.;
CIMAROSA ftierf in 1801 te Venetië, waar
flal fur Ie tkéatre. -

de toonkunstenaars voor hem een prachtig catafalk oprigtten, en eene
groote kunstige mis uitvoerden. Te Rome zong men een l'equiem,
waarvoor CIMAROSA in zijne jeugd de muzijk gefteld had, en waarvan de ftijl, eenvoudigheid, en welluidendheid ons aan het beroem.
de pahot van PERGOLESE herinnert.
CIMBEREN. (Zie: KIMBEREN.)
CIMON. Zoon van MILTIABES , veldheer der Atheners, was van
een oud en rijk gellachr, dat langen tijd 1lichters' en koningen aan den
Thracifchen Cher fonnefus heeft opgeleverd. De begraafplaats der
Cimonifche familie was in Athene, bij de poort Coe/a. ....., De be.
roemde gefchiedfchrijvet THUCYDIDES 1lamde van dit gellacht af. Cl.
MaN
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was een man, even groot in vrede als in oorlog, en daaren..
boven een voorbeeld VHn otJderIiefde en milddadigh.:id omtrent zijne!
medeburgers, voor welke hij zijne winen en wijnbergen opende.
Ondermsfchen konde dit Hiles niet trerhinderen, dat hij uIt zijne vaderllad geb:mnen werd; doch men riep hem kort rlaarna terug, om
het bevel over de verbondene G,.ie.~en op zich te nemen. Hij fiierf in
het 449!le jaar voor onze gewone tijdrekening.
CINCINNATUS. (LUClUS Qt.:lè'lTUS) Was een der uitmunt~nd..
fte R011léi!len UiE de oudfi:e tijden der republiek, even onflerfclijk
dbor zijne heldendaden, als door zijn edelmoedIg, vergenoegd en
belangeloos karakter. Hij werd in het 46o!le jaar vóór CIIRISTUS,
(234 jaren na de herbouwing van Rome) tot conful verkozen, bij
welke gelegenheid de afgevaurdigden, die hem daarvan berigE br~gten,
hem op het land 'lchter den ploeg vonden. Hij nam die waar~ilgheid
aan; doch beklaagde zich, onder het llorten van eenen Vloed \làn tranen, dat zijne kleine; en zoo zeer geliefde; landhoeve onbearbeid
moest blijven. Hij bekleedde zijnen post belangeloos en met veel
roem; doch toen men hem het volgende jaar denzelven op nieuw
áanbood, weigerde hij dien te aanvaarden, en werd naderhand, om den
oorlog tegen de nabnrige .dequel"s te eindigen, voor den tijd van
6 maanden tot dictator verheven. Ook mi vonden hem de afgezande..
nen, die hem de boodfchap zijner verheffing bragten, achter den
ploeg, en llonden verbaasd over de nijyerheid en fpaarzaamheid des
groot en mans. Hij fiJelde aan!l:onds den ingeOoten conful ter hulp;
overviel den vijand hij nacht; nam zijn geheele leger gevangen, en
verdeelde den buit onder zijne foldmen, zonder iets voor zich zelven te behouden, dan eC>lle gouden kroon, \velke zijn leger hem uit
dankbaarheid gefchonken had. Na verloop van 16 dagen, legde hij
reeds zijnen post neder, en keerde naar zijne vreedzame landhoeve
terug; doch werd, reeds hoog bejaard zijnde, andermaal tot dictator verkozen, om der heerschzucbt van den rusteloozen en gevaarlijken SPURIUS MAELIUS paal en perk te llellen. Hij nam de krachtdadiglle maatre~els, en bragt, toen deze oproermaker door eenen zekeren ALBA was omgebragt, zijnen geheelen taIrijken aanhang met
moed en !landvastigheid tot onderwerping: en dus werd deze groote
man tweemaal de redder van zijn volk, hetwelk hem als vader
eerbiedigde.
CINNA. (LUCIT..TS CORN.) Deze mede!lander van MARIUS was
confnl te Rome; doch werd, toen hij alle verrigtingen van SYLLA
wilde vernietingen, deor zijnen ambtgenoot verdreven. Hierop ver
eenigde hij zich met MARlUS ; rukte -gewapenderhand de flad binnen,
en brl1gt allen, die het met SVLLA hielden, om het leven, waàron.
der ook zijn vorige ambtgenoot OCTAVlUS was. Naderhand vond hij
den dood in een oproer zijner eigene foldaten.
CINNA. (LuCJlis) Van den vorigen wel te onderfcheiden. Hij
was een achterkleinzoon van POMPEJUS; werd door OCTAVltJS (naderMON
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derhand AUGUSTUS,) tegen wiell hij had zamengezworen I in het leven
gerpaard, bleef dezen nu tot zijnen dood getrouw, en n~aakLe hem
zelfs, bij uiteden wil, al zijne bezittingen. Ondert~tsrchen zoude
men tegen het verhaal der gemelde zamcnzwcring, alleen bij S&NEC4
te vinden, nog wel het een en ander kunnen aanvoeren.
CINNABER. (Zie: VERMfLLIOEN.)
CINNAi\lONG:W. (Zie: KANEEL.)
CINQUE POR TS, Onder deze benaming verrtaat men de zeven (ond"r WILLDT den l'C!"Ol'e:'aar waren el' vijf) Engelrehe havens, die tegen over Frankrijk li~tien. Zij hebben vele vrijheden
en eenen bijzonderen opzi.:ner, die den titel van 1.11' Lord warden of
tfte cillque ports voert, en admiralieeits regtsgebied heeft. De namcn der zevcn havens zijn: Dover, Sandwkh, Rt!umey, Hûstings,
Hit!!e, IFillc7tc1fi'a en Rye.
CIPrUS. In de oudheid eene lage zuil met een oprèhrift, op de
gemeene weg'en en andere plaatren opgerige, en dienende tot wegwijiers, rcheidspalen en grnfpilan:n bij de graven der overledenen.
CIPRES. (CypresfllS .sempc:'l'irens) El1ropefche of altijd groe.
ne Cipres. Deze roort (want men telt er nog twee of drie), is
de oudtijds zoo beroemde boom, welke :lan den rOllw en de lijkfiamfien was toegewijd; van d;1~r, dat deze bool11en ook Lijkcipresren
geheeten , en van alle tijden door, de dichters in lijk- en treurzangen, en door de fcbilders bij graftomben en dergelijke voorf.clJingen.
gebezigd worden. De Romeinen hadden, te dezen aanzien, met de.
zelve veel op: immers onder de gegocdl1e, of voornamen althans t
hing, of plaattle men voor een huis, waarin zich een lijk bevond,
ter annduiding hiervan, takken van dezcn boom. De Cipres worde,
een boom (immer; ter plaatre waar hij nattll'rlijk groeit, in !(/einAzië, op het eiland ere/a of Ctmdiû, Hl andere eilanden van de Mid.
dd!.112d/cfte zee) van ongemecne grootte, met eenen regt en fl:am en
eene piramidale kroon. Het loof vall dezen boom is fchubachtig,
gelijkende naar dat van den zavel- of zevenboom; zijnde de blaadjes
fijn gditipperd. Hij verliest dit loof hiet, maar blijft altijd groen.
Zijne vrncht is eene hoekige noot, welke ouder de winkelmiddelen
plagt geteld te worden. Het hont van dezen boom is hard en zeer
duurzaam, en wegens deszelfs fierlijke bloem en kleur tot rchrijnwerk zeer bekwaam. In onze Noordelijke landen kan deze boom,
bezwaarl~jk, harde vorst in den opencn grond door1l:aan.
CIRCASSIE. Een groot landrchap in Azië, msrclJen de Zwarte
en Caspifc!ze zee, hetwelk door verfcheidene vorsten geregeerd
wordt. die grootendeels aan Rmlond onderworpen zijn. De inwoners zijn deels den Mahomedaanrehen, deels den Griekfchen godsdienst toegedaan, en worden voor de rchoon1l:e lieden der wereld
gehouden. Een der gelaatstrekken v:tn het vrouwelijk geflacht bellaat
daarin. dat de wenkbraauwen als een zwarten zijden draad aan het
voorhoofd liggen. De Circasfifche vrotlwen worden imusfchen voor
ALGEMEEN WOORDENB.
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de fchoonl1e der geheele wereld gehoudcq, en bekleed en , in den IJIInin van den grooten heer, eene aanzienlijke ·plaats.
CIRCE. Eene koningin van Sarmatii, die wegens hare kmidkunde voor eene toovenares gehouden, en, toen zij haren gemaal
vergeven had, door de Scrmaten gcbJn1Jen werd, waarop zij naaf
Ita/iij ging. HOMERUS dicht van h;lur, dat zij, zoodm UL YSSES met
zijne reisgezellen derwaarts kW~Il1, door middel van eenen drank, deze laatfl:ell in zwijnen veranderde, waarfchijnlijk, om den invloed aan
te toonen, dien de bekoorlijkheden dezer prinfes op zijn reisgezelfChap te wege bragten; doch ULYSSE! ontging, door de plant
J/lloly, (waarfchijnlijk de voorzigtigheid), welke hem, volgens flmlERVS, door l\'Ir:Rcuruus, terwijl hij juist naar CIRCE'S verblijf zich
begaf, gegeven was, de betooveringen van CIRCE, en wist op zijn
verzoek ook daarvnn zijne reisgellooten te bevrijden.
CIRCENSISCHE SPELEN. Waren in het algemeen al die
fpelen, die in d~ Ronl'~infche fchouwplaatfen, inzonderheid in den
Circus 111f1xiIl1I1S, vertoond werden. Zij werden feden de vroeglle
tUden te Rom!? ingevoerd, .en waren uitermate prachtig. Hoe verzot
het Romeinîche volk op dezelve was, blijkt uit den bekenden uitroep: Ponem et Circm[cs! (Drood en Circenfirèile fpelen!) De
voorn~~illl1e onder dezelve W?ren de Lud; romtIn! , of maglli.
CIRCUMFERENTOR. Hoe.kllleter: een werktuig, bij de bouw~
kunstenàars in gebruik. befl:a::nde in eenen aanwUzer (index), en ee·
nen cirkel of een rond, uit één nuk koper gemaakt. Men gebruikt
het ook bij de landmetingen , wanneer er gecne bijzondere naauwkeu~
rlgheid gevorderd wordt.
CIRCUS. Deze naam, welke, volgens de oude taal der Romdnen,
niet anders beteekem, dan een paal of boom, om welke de foldaten
elkander (gelijk nog heden de kinderen, zich met de hand er aan vasthoudende) naliepen, werd I:aderhand gegeven aan pl'rken, afgefloten
lOt oefening in het rennen, wagenriJden en jagen, naar daarill gebragte
wilde dieren. Deze perken waren voor de Romeinen, wat de fehouwburgen, tot fiierengevechten betlemd, voor de Spanjaarden zijn. De oudfie van die Circi, welke tevens lalJg de aanzielllijkfie gebleven is, was de Circus Jrfaximus, die ook allecn Circus genoemd
wordt. De eerlle aanJeg~er daarvan fchijnt ROMllLUS geweest te zijn,
cloor fiilzwijgende het zoogenoemde veld V3n Alors, voor krijgso~
fellingen , af te zondercn. In de tijden van den C>èrnen TARQUINIUS,
maakten er de Senatoren e~n open tooneel van, tot wedloopen van
paarden en rUdmigen gerchikt: meer echter op eigene kosten, en
'Voor eigen gebmik , dan wel voor het publiek. Dit toonee! was
vmgevel1 met houten zittingen , twmdf voet \'all den grond, en ver.
cleeld tnsrchen den SC/latll en de Efjuites: hetzelve werd Forum genoemd. Nadeïlmnd werd de Circus verbeterd, zoodat hij
a~n de Zuid- en Noordzijde, door twee lange gaanderijen, met overdekte gang;en, waarin ZitpI:12(fen voor meer dan .25°,000 aanfchouwers
waren, ingefloten was.
De
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De vorm van den geheelen Ch'clIS werd naar den loop der zon ingerigt, en twaalf ingangen met fl:eenen trappen aan de gaanderijen gernaaln , om de maanden nf te beelden. AUGUSTUS omgaf naderhand
die gaanderijen met eenen EuripllS, of gragt van tien V02t di,"p ell
breed, waarin om het [nelst gezeild werd: en naderhand werden er
ook levende waterdieren, als de Krokodil en llippopata/1llfs, vertoond
en omgebrag:t. Rondom .de zitplaatièa liep nog V:tll buiten eene eenvoudiger fplerij, waarin winkels en ceilen met vcrverfchi!:gen voor
de aan[chouwers waren geplaatst. -- Reeds de eerHe TARQlilNIUS en
zijne opvolgers [chepten cr vennaak in, tempels, nieuwe gaanderijen
en gewelven, als ook andere gehouwen, zoo digt mogelijk, rondsom
dien Circus op te rigten. Werden er [pelen gegevea, dan verzamelde
zich het volk op het Forum, en wandelde van daar naar'de renbaan,
langs eellen, op die dagen met zeildoek over[pannen weg. Tegen
het Westen bevond zich de groote ingang in het afgefloten ruim,
waar de w~d!oop begon, en ten Oosten waren de beide zijgebouwen
door een h~lf rond aan elkander verbonden. In het midden dezer
plaats liep van het 'Vesten naar het Oos:en een muur, ,Sj,ilJtl genoemd,
van 4 voet hoog en 12 voet breed, aan welks elli(iell dri,:! hooge
piramiden Honden, die het begin en einde van de IOflpbaan annwezen.
Op dezen muur praalden, in de l~atl1e tijden der C,\E,ARS, behalve
twee obelisken voor de zon en maan, twee groote marmeren eijercn, aan
CA$TOR en POf.LCX, als in den wedrtrijd beroemd; voortS Dolp/zijnen,
aan Neptunus, als fcbepper y:m her paard, benevens drie a/tt/l'en, aan Sa,
mooT';racifde goden, en een verborgen beet cl aail CONSUS geheiligd.
Rondom de'lzeIven reden de wagens. Voor dat de {pelen eenen aanvang
namen, hield men cenen plegtigen oprogt en offerde mcn den Goden.
Hierop verfchenen de wagens en p1ardcn, tot den w~dloop bellemd.
die achter l1agboomen, carcens gel1ccmd, werden temg gehouden, en
op een gegeven teeken de baan Înfnelden. De overwinnaars ontvingen
eenen palmtak en eene kroon. Thans is de Circus I/1flximus een tuin,
waaraan men echter nog zUlle vorige gedaante kan erkennen. De CirCIIS van Crlracalla, in Rome, is 111 et dcn Circus Cast rel/fis , bijna, het
eenige gebouw van dé'ze foort, waarvan de overbHiflels te zien zijn.
Behalve dezen waren· bekend: T. de Circtls V3n J-I.~DRIANUS, welk4
zeer èenvoudig was. 2. de Cirms Agolltllis, door ALEXANDER SEnRUS gebouwd of vernieuwd. 3. de Circus van AURELJANUS. 4. de
Circus van Konftalltil1ope/, op de wijze der Romeinfden ingerigt. 5.
die van DOl\lITIË. 6. die van HELIOGABALUS, waarvan ook nog overblijfTels zijn, met een en Aegyptifchen obelisk, waarop hiel'Oglijphen.
7. die van FLAMINIUS. 8. die van FLORA, waarin [chandelijke fpelen
werden gevierd, en 9. die van JULIUS CAESAR.
Het Romeinfche volk was zoodanig op de C/I'cetlfifche fpelen ge·
field, dat het zich alle geweldenarijen en afperfingen liet getroosten,
zoo lang het l1echts ~rood en Circen{t[de [pelen had.
CIRKEL (Een) is, in de wisktmde, Zoo als bekend is, een
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ronde kring, waarvan alle punten van den omtrek even ver nn 11et
mirldclpnnt verwijderd zijn. In de redeneerkunst gebruikt men het
woord Cirkel, bij verklaringen en bewij zen. Bij de eerfl:c is een
drkc.'l, wanneer men een denkheeld van 7.Oo~lallige anderen Wil opneld.:ren, die de kenllis van hctzeive reeds vooronderfl:ellen, en bij
de b::tftc, wanneer men dn'!~~C~ll, hetwelk bewezen moet worden,
geheel of ten deele, zelf <lh een grond van ;1CWijS aanneemt.
CIS. Beteekcnt, in de toonkunst, den tweeden mp van onze
znnp;rafel (gamine j. Cis-dur is dien toon, waarbij de, door een kwis,
verhoogde taon c tot eenen gTol~dtoon ,'oor den h:mkn toon wordt
:tmJ~,enomen.
A Is grondtoon wo~'dè hij echter in een 1l1uzijktlnk niet
gebruikt. CiJ-mol is in de zang!m:1st die zachee toOIl, wa~rbij de op
gelijke wijze verhoogde toon c voor eenen gTondtoon vcn den zachten toon ge!lOndeiJ wordt.
CrSALPIJNSCI-fE REPUBLIEK. Deze, t1r:1: 1 S '''C'l'llictigde, repl1.
I>Iiek, ontving ha::r narnveZCl1 in r 796. Na den flag bij Lor/i, op
del! loden vail llloeima~nd v;Ji1 dat jaar, werd door BL'Oi\ ,~P,\ RT" de
vriJl1eid vaIT Lombardië openlijk nf.l~ekondigd, en hieruit de Tmmpatlaanfc'ze, g::lijk uit Bo!og:w en fèrrara dc Cis/iadaanli';ic republiek
ge~'ormd; terwijl l1a het ej:~dig~!1 van den wapc!Jniltlalld, tusfèhen
Fr(ll?k,.iik en IflorleJlt1, bij de Cispada(wfche rcpllbliek ook jL'odClltl
en Reggio gevoegd, C'n in Sprold{clmannd 1797, bij den vrede van
Tof"irtino, de legaties Bol1g/la, Ferrara en RO;1Mgna, inzonderheid
ook het landrchnp J/lJcfo!a, door den paus aan Frmrkriik afgefl:aan
werden. Alfe deze land.::n werden il1sgel~ks met de CispodatmfclJe
republiek vereenigd, die in L'?Ncmaand 1797 haren regeringsvorm, en
~cvens den m,am ":111 Cisd;ijJf[c/zerepubIiek Or.tvil'g, elJ door den
keizer bij den vrede va:1 Campo Pormido, in Wijn1Ua:1I1d -deszelfden
jaar~, als eene ollafh~nlclijke 1l1ogendheid erkend werd. Thalls bevattetie deze republiek het \'oorm~li;; Oostenrijkfche Lombardië, de provi'll~
~ien Bergamo, B,"Ncia, Crema" de ftad en vesting JWmJtltt1, het
il1tl12tllafc,'ze, Pc/c.'zicm, eea gedeelte van d~ voormalige Féllftiaallfohe /laten, inzonderheid f/erona en ROl'iglJ, het hertogdom 1110..
dena, het pril:sdom Jlff!S[a en ear;'ara, benevens de leg:1tien Bo/'figr'il, Fe/Tm'a en RO;1lflglla.
D,m, daar reeds in Zomermaand
) 797 de landen Vc!tlill, IFórms el1 C/äl'CIl ,zich mm de gehoor_
z:>nlt'llcid der GraflllWl>t::u!crs ol1ttrokken, en bare vereemging met
t12 C:C!!ipij:!{C,1C republiek 1V0nschten, zoo vol!(de deze dan ook wei.
nige da:;ei1 na den wede van ('awpo Formirlo. De nieuwe repubEek, wnarv,nr 1I1li!aall de zetelplaats der regering was, befl:ond uit
10 cicp~rtementel1, welke 77 I vierkante mijlen en 3-} millioen menf.:hc;} l~cva1tede, en wcrd r.cor eene wetgevende vergadering, uit
!!- r<'dell hd"1111de, en C"~1l dir('ctoire, met de haogtl:e ma,gt bekleed,
befillt'rd. Oildcrtus[chen l1:1dcrde deze repu!J.liek, fcllOon zij zich
1:~ J 793,. door een 0[- en defenGf verdrag en een traktaat van
iccoph:mdel nog 11aauwcr aan Frankrtjk hechtte, hare ontbinding.
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De cene regcringsvonn verdrong de andere, tot dat CilHiêlijk, in
LentCl1J;lUnd 1799, de oorlog tusfchcn Frallki'ijk en Goste;,rijk op
nieuw b~g()n, en de Cicalpipfchc r~plJbliek door de l:latHen in vcreenigill~ lllet R/lsl(IlIiJ v~roverd, en geheel vernietigd werd. In het
volgl!::dc i:\:1r, werd zij door den f1ag van i/forel!go, in Zomermaand
voorg.:vallcll, door lIuONAPARTE weder hefLid ; verkreeg Illl een
naatsbewind, (co!!jit/ta), uit 50, en cellen uitvoerenden raad (gowniO) , uit 9 led~n beflaande; werd den ó van HerCsnnaand daarna,
door de lal1dfch~ppell NOJ'arefe en Tortollcjè vergroot; bij d:-n vrede
van Lrlllél'ille, in 1801, door OQst::lIrijk erkend, en l1a:n, in 1802 ~
den naam van Italiaaiifde republiek aan, die DUONAPARTE tot hr.reIl
eer!l.en, en FRANZ lVfeLZI j)'ERILE tot haren tweeden YODrzittt:r verkoos. Dan, ook dezen naam behield zij uiet lang; want, reeds den
17dcn van Lentcmrrr.nd 1805, werd de waardigheid eeJ'S .liuni1lgs Vall
Italië, door een gezamfl:hap aan lIr~O:'<ÀPARTE, toen nè2ds Fransch
keizer, plegtig op;;~dragell; d~n laatiten der genoemde maand de :\:1nvaarding zijner regering als koning afgdwudigd, cn daardoor de ltaliaanCche republiek vernietigd.
CISRHENAANSCHE REPUBLIEK. De7.e is cene van diegene, welker beilaan niee eens algemeen is opgemerkt geworden. Daar
er reeds eene Cis- en Trallspadr/rilljè he, Cisalpijllfc/ze en Ligul"i[chc
beilond ,en zelfs de oproerige matroozen op de Engclfl:he kanaal.
vloot van lord BRlDPORT, onder hUllllen aanvoerder, den matroos
PARlmR, cene drijvende republiek hadden opgerigc, zoo was het na.
tuurlijk. dat ook enkele ll:edcll zich in republicken zoclltcn re hcrfcheppen. Dus verklaarden Keulen. Akm en BOlln, gelijk ook andere lleden aan den Rijn, onder Fran[che befch2nning, zich voor
onafhankel~ik, en in Herfstmaand 1797 voor eC:1e Cisrhetl(Jrwfc/lc
republiek. Dan, daar reeds tocn over het \"rcdes\'2rdrag, in cl e daarMnvolgende maand te Call1po Fon::ido genoten, gehandeld, en eb arbij de af!l:and van den linker Rijnoever aan }'rankrijk bepaald werd,
waarduor deze nielt we republiek aan ebt rijk verviel" zoo hield haar
kortilOl·di;; r.unwczcn op, en is zij (die ook dikwijls de Cis;·,';eJitJCJN.
fche confederatie gCllvemd werd) n:umwelijks bij haren namu be.
kend geworden.
CISTERClENSEN. Eene zeer talr~jke orde van monniken en
Donnen, naar Cistraux, of Cistry , in BOiIrgogïJe, aldus genoemd,
welke door den heiligen ROBERT, in 109I, vol~e1Js! dcn regel der
Benedictijlllln gel1icht werd. Zij dragen eene zwarte kap en witte
éndetkle~derell, en uit henfproten ver[cheidene andere ·orden van mon.
l;iken en ridders voort T waarvul1 die der BenJ11ardijl1etJ ~ door (len
heiligen BERNHARD in HlS opgerigt, ond~r de eerile, Ulzonderheid
Uitlnttnt.
CIT""ADKL. Is eene, h~l eene P.:ad of groote vesting, gelegen lIleiner v<lsting, uit 4 óf 5 l.Jt)lwe~ken bcf1:aande, welke: di~l", mu de eerfte te bef~lhermen, of on} de il1\'':0llcrs zelv:etI.Îll bedwan.::. te hOIl
I .)
. . ..L:I!. -

CITER. CITROENBOOl\1.
134
den. Op zich zcIvcn heteekent het woord Citadel een klein fladje, en i., .:oor de Spanjaarden dien naam aan de hoofdflad vnn het
eil~lld JIIi'l1orca gegeven.
CITER. Een befnnnrd muzijkaal fpeelmig, in Spanje en Italië
\'cel in gebruik, hetwelk bijna de gedaante ecn~r lier, doch eenen
langeren hals heeft, cn alleen met de handen befpeeld wordt. Gewoonlijk is het aan eene koord, over Geil fchouder van den fpeler
hangcnde, vastgemaakt; terwijl de linkcrhand den toon grijpt, en de
re~ter dien aanfhat. Men heeft dit fpeeltllig in Italië van tijd to t tijd
tot meerder volkomenheid gebrHgt, en hetz<:lve is daar, zoo wel als
in Spanje, zeer in gebruik geraakt. Ook in Duitschlrmd en Holland
is de Citer, in de meer befchnafde gezelfchappcn, inzondcrheid onder de dam cs , meer in gebruik, dan voorheen. Voor het overige
heefr dezelve doorgaans den !leutel van de viool.
CITROENBOOM. (eiti'us medica L.) Te voren lila/liS medica;
een arpelboom uit J.J;lcdië, als zijnde deze boom, zoo wel als de
Limoenboom CCitru)' limolJiuJlJ) , Oranjeboom CCitms aurantÎIIIlI) ,
en de Pompelmoesboom (Citrus dOClJ/IIälmS ,) uit dit gewest van
Azië afkomstig, en van daar in de 1;11lden van de JlJidddlalldfc!ze zu.
tor in Portugal, Spanje, Italië, en ook in de 10st-b~dië, o\'ergebragt ; in het bijzonder de drie eerstgenoemden, in welke landen
zij tamelijk wel genaturalifeerd ziJn, en in den ('peIJ grond groeijen; doch bij ons, in Duitsc!z/a::d, EII~dand en })-(JiJkrijk, en niet
minder in de meer Noordelijk gelegene landen, moeten deze boomell
wel degelijk voor de winterkoude bcfclll1t worden, wnnits zij geene
vorst kunnen verdragen. Uit dien hoofde plant men dezelve in hou.
rrn bakken, tobben of groote potten, om ze dus met den wInter
te kunnen overbrengen in dus gelio~l11de oranjehuizen, welke men
door goede fluiting, en, des l1oods, door vuur, die warmte bezorgt,
welke zij noodig hebben, om w~l te tieren.
In die landen, w<:arin de Cirrocn-, Limoel1- en OWljeboomen genaturalifeerd zijn (met de Pompelmoezen heeft dit züo geene plaats),
worden dezelve ongelijk gromer, dan die van de oranjehuizen; fomnligen wel zoo ~groot als bij ons klo:!ke appel- of pereboomen, en
ook veel rijker in vruchten; gelijk bewezen wordt door den verbazenden toevoer, welke jaarlijks daarvan henvaarts ell naar andere
landen gefchiedt. De Citroenboom is, ten opzigte van het gewas i
zachter vnn hout dan de Limoenboom , en deze overtreft hierin we.
der den oranjeboom, van welke zij beide daardoor verfchillen, dat
hunne bladfteelen ongevleugeld, en die der oranjeboomen gevleugeld
zijn. Eigenlijk :gezegd is de Limoenboom alleen eelle venèheidenhc:id
vun den Citroenboom, vermits in zijne geftalte minder. venchil plaats
heefr, dan rusfchen onze appel- en pereboomen. De bloemen der
Citroenboomen zijn rood; maar die der Limoenboomen roodachtig. De
vruchten van beiden verfchillen echter ten lIanzien der uitwendige

,edaante; want de Citroenen zyn langwerpiger, grooter en
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gerobbeld, en doorgaans dikker van (chil dan de Limoenen; doch
beide VlUcht~n kOlllen hierin met elkander ovcr~cn, dat de kl~llr
eerst, dat is in den ftaat van onrijpheid, groen, bij rijpheid,
frisch-geel is; dat beider vleesch door tien vliezen is afgcdeeid, eu
eell al1cr~.a!l1j~naalllsr, yerfrisfend zUllr-G'1p in zich bevat, gelijk ook
zaadkorrels. nagcnoeg van gelijke gedaante.
De Citroenen en Limoencn, welke men ons toezendt, worden
meestal, voor tbt ze volkomen rijp zijn, afg';plukt, ten einde haar
gedurende de reis voor verrotting te bew~re;l: zij verkrUgen (bn nagenoeg de ve:eischte rijpheid in de kisten, waarin zij gepr,kt en overgezonden worden. Genor.g bekend is het gebruik d,?zer vruchten
op onze tafels, bij fpijs en drank, en in de genecGkunde voor hee'
tc cn fcorbutieke ziekten. De buitenae geele fchil hp..:ft eene windverdrijvende kracht; de olie en het water, daaruit gedistilleerd, zijn zelr
hartllerkende; ook is de gedroogde fchi! c~n uitllekend maagmiddel.
De kostbare Cederaat. of Bergamot-olie, welke zoo liefelijk riekt, in
onze reukwerken zoo hoog gefchat wordt, en welker uitvinding aan
cenen Italiaall uit de filld BergfJ1110 wordt t02gcfchreycn. wordt uit
vcrfche CÎl!foenfchillen, door uitdrukking in eea gin:;, getrokken, welke l:ll1gwijlige bewerking niet weinig toebre1;gt tot bare duurte. Van
de fchil der West-Indifche Citroenen, zijnde van de grootlle foon,
wordt de !ucade, of het zoogenoemde konfijt gemaakt, dat men,
aan fiukjes gefneden, in de zoete-koek bakt, en ook wel in fommige
huis gebakjes bezigt.
Men telt onder de Citroen·boomen er eenen, welken men den bijnaam van Cedtraat-boom geeft. en dien fommigen nog weer in yiet
of vijf roorten, of verfcheidenheden. onderfcheidcll. De vrucht vun
den Cedcraat heeft eene gekarbonkelde, blij-gele fchiJ, minder dik
dan die der gewone Citroenen. In liefelijkheid en kracht van geur is
deze vrucht uitmuntend. Zij levert de bovell!,;ezcgdc bergamot-olie.
Men heeft ook Gen halfOachtige of HerlJlfJfrodiet-.·('d('1'(Ii1I, welks
vrucht zich voordoet als eene halve Citroen l'.an eenen halven Or~~1je.
appel gegroeid. In deze vrucht heeft iedere helft, bUn:!, zijne ci;:~n~
hoedanibheid, zoo in de kleur, als in de [chil <::n het vleesc!l. ZdlS
is in de bloellli!n deze vermenging blijkbaar.
CIVET- ook door fommigen SIVET-KAT gefpeld; GfI!et- en
Zibeth-kat. ziJn alle drie kleine dieren, te huis behooreade in het
geflacht der "jl'errn' s of fretten. Zij leveren all~, de eene in meerdere, de al)dere in mindere hoeveelheid, eeue zèkere welriekende flof
op, welke, wegens den reuk, even zoo goed musk/ls mag gehee.
ten worden. als de fiof van dien naam, welke. men trekt van het
dus genoemde l1iUSkl/S-dier, dat in gedaante en gellalte tot de "teè'11
[chünt te behooren, en V~ll daar ook wel muskus-ree genoemd wordt.
De Civet- of Sivet-kat (Piycrra C;l'etta L.) is een vleeschvretend
diertje, dat, in geHalte, eenigzins naar eene kat gelijkt, en fierlijk geteekend is. Eigenlijk gezegd heeft dit. dier, dat, in eene
r~
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regte lijn gemeten, van de punt des beks tot aan den aars , de
lengte VHn ruim twee voeten haa;t, even min als de beide andere
genoemden, niets gemeen met de katten, offchoon zij derzelver
naam dragen, tcn zij de vlugheid en vaardigheid derzelve in hunne bewegingen. Zij gelijkon meer naar den vos, inzonderheid teil
aanzien van den kop; want dCle is niet rond, maar fp:ts.
De Civet-kat heeft ronde en kleine ooren, korte pooten en lIan
eiken voet vijf vingers, v:JOrzicn van z\yarte nagels. De huid van
dit dier is fraai gemengeld in witte, zwarte, blaauwachtige en rosachtige kleuren, en met zwarte, vlakken en firepen aardig geteekend.
Op den nek en het lijf heeft het lange haren, die eene foort van
manen vormen. De (taart is ruig. In den bek heeft het zes filijen twee hondstanden , zes kiezen boveu en even zoo veel onder.
AI deze drie dieren hebben onder den (taart, tUsfchen den aars en
de teeldeel en , eene opening, welke in twee holligheden of beurs.
jes uitloopt, waarin zich een welrieI{end vocht verzamelt, ter dik.
te van de ous genoemde pOl/mde , of van honig of boter, eene
witte, eenigzins naar het graauwe trekkende, kleur h.:!eft, en, uitgenomen zijnde, eindelijk bruin wordt. Om van deze dieren het
gezegde vocht, eene vet- of fmeerachtige fiof, te trekken, wanneer hetzelve zich in den gevangenen Haat bevindt, gaat men op
de volgende wijze te werk. Men i~n;,rJ; het dler naar achteren in
zijn hok, vat het bij den (taart, diea men tusrchen de tralien doorhaalt, en men maakt de nchterpootcn vast. Men fieekt verval.
genl ter wederzijde van hetzelve 'een plankje in, tllsfchen welke
het dier bekneld en dus genoodzaakt wordt stil te (taan, zonder
zich te kunnen beweg~n. AIsd3n brr:ngt men in de opening van het
beursje een klein zilveren of ivoren lepeltje, waarmede men de wanden van het heursje, zachtelijk affchraapt, zoodat de zich daarin
bevindende klieren, welke het muskus-vocht afgeven, door deze be.werking, hetzelve omlasten. Dit gefchicdt veelal om de drie da.
gen, wanneer het beursje, op zijn mecst, een half lood dezer kostbare (toffe uitlevert. Van wege die geringe hoeveelheid en de kostbaarheid dezer, (toftè' ielve, wordt zij, door hen, die haar uithalen,
te dikwijls, zoo niet meestal, vervalscnt, hetwelk, zoo men wil,
voornamelijk gerchiedt door het inbrengen van olie, dat toch misfchien wel noodig kan zijn, aangezien de wanden van het beursje,
door het herhaald atrchrabben, anders wat veel zouden kunnen lij.
den. Dit beursje hebben de mannetjes zoo wel als de wijfjes. Voordeelshalve , maakt men er veel werk van, om deze dieren te vangen.
De Civet-katten zijn wild en zelfs eenigzins woest van :1:1rd, doch
kunnen echter tam gemaakt worden, ren minste zoo verre, dat men
er zonder gevaar mede ka:! omgaan. Zij jagen op viervoetige diertjes
en vogelen. Tot behulp, en in nood, eten zij ook vruchten en wor·
relen. Zij drinken weini; , en grwen holen in den grond, waarin
zij Wonen. Het wijfje heeft vier tepels, waaruit men tot het getal
d.e,'
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der jongen. dat zij ter wereld brengt, beOuiten mag. De Civet-katten bewonen allecn de warme luchtltreken van Azië Cl! dji"ika. Zij
worden niet in Amerika, maar in geheel Oost.fjJ(iië en China gevonden: doch kllnnen cok, bij goed voedCel en goede oppasfing, in
koudere lt1chtflrekel!, eenen geruim en tijd wel aarden. De muskus
van de Gcnc:t-kat is de tlaallwHe; me van de Zibeth-kat de fierkfie.
Dezelve wordt zoo wel in de geneeskunde, ter wering van verderf
in de ingewanden, als van de parfumeurs, gebruikt. De vacht
wordt ook tot bontwerk bereidt. (Zie verder GENET- en Z1BETH-KAT.)
CLAIRET-WIJN. ZOO noemt men in El1gc1rmd alle raode Franfche wUnen, die uit Bordeaux komen, of de bij ons dus genoemde Mcdok.
CLAIR-OnSCUR. Beteekell[ woordelijk hddcr.dJn1:,·;·; doch in
de fchilderlUli:st \'ern~at men door dit woord lieltt en ji:/wûU;I'. (Zie
aldaar) De Fi'alljdm noellien eene teekening c!air·obs. UI', waarin
de voorwerpen enkel wit en zwart, en dus alleen het licht en de
fchaduw derzelve , worden verwond; ho~danige fcilildl'rijen, iu plaats
vau basreliqjs, in Itrllië, in gebouwen ge()fuikt worden.
CLAIR-VOYANT. In de cerfle piaats, en woordelijk, een
fcherpzinnig menseb. Ten alldere ce ne uitdrukl;ing, welke bij het
magnetJeren van de ngchtwandelaars gebezigd worc:t, wallneer derzei.·
ver onderfcheidingsvermogen hun niet alleen hUllne eicienc ziekte,
maar ook de ziekten van anderen, doet kennen. (Zie MAGNETlS.
l\'IUS.)

Einde10k vcrlbat men in de finatkundc door Clair-JloYl1lts

fchrandere koppen, die als verCpieders naar vreemde hoven gezonden worden.
CLANDESTIN. Heimelijk; iets, dat buiten kenllis van belanghebbende partijen, of zonder vereischtc p!cgtigheden, wordt uitgevoerd: zoo als bij voorb. een huwcl~k, hcnnlk zOGder afkOJ;diging der huwelijks-geboden. of zonder toefiemming van ouders, enz.
voltrokken wordt.
CLARKE. (SAl\JUEL) Een beroemd Engelsch godgeleerde, in
1675 te Norwich geboren. Schoon NEWTON zUne ontdekkingen reeds
had bekend gemaakt, bleef echter het fielCel van Dr:Sc.\il1'ES toen
ten tijde het heerrchende. CLARKE, die er zich ni2t ;;lede kon vereenigen , legde zich op de wijsbegeerte toe, eu deed van langzamerhand de dwalingen der oude leer verdwijncn. Ml:t llict minder ijver heoefende hij de godgeleerdheid, werd in 1706 leeraar te
Londen, kort daarna kapellaan van de koningin ,ANNA, en in 17c9
predikant van St • .TaliJes. Hij heeft 8 lerrredenen uitgegeven over
Gods bellaan en eigenfchappen; die voor het flerklle en Cchoonfie
bewijs van Gods aanwezen gehouden worden; alsmede nog even
zoo vele andere, waarin de Natuurlijke en Geopenbaarde godsdi~l1st
wordt bewezen. Behalve deze leC'rredeilcn, verfcheell in 1712 van
hem een werk, over het leerJlllk der Drieëcnhe:d, hetwelk hij niet
15
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fchijnt te gelooven, dat tot het gevoelen der eerUe Christenkerk be.
hoort heeft. Cr.ARKE flierf in het jaar 1729, den roem van een der
geleerdi1:e mannen en kUlldigflc wijsgeeren nalatende. Zijne Uitgave van
JULl:JS CAES.~R wordt zeer hoog gefchat, en van de h..IAS heeft hij t
rer onderrigting van den hertog van CumberlalJd, de J;) eerfie boe.
ken met aanmerkingen, in eelle omgewerkte Latijnrche vertaling t
jn het licht gegeven; zijnde het tweede deel, gelijk ook de ODYSsÉ, door zijnen zoon, el' naderhand bijgevoegd geworden.
CLAROS. Eene fiad in Ionië, bij CeiopholI, beroemd door een
oud Orakel van ApOLLO.
CLAUDIA. Ecn bekende Romeinfche vrouwennaam. Inzonderheid waS beroemd CLAl1D1A, eelle vestaalfche maagd, welk!;, toen hare kuischheid bij fommigen verdacht werd, het [chip, waarop het
beeld van CYBELE naar Rome werd vervoerd, en hetwelk op
eelle zandbank in de rivier hleef vastzitten, geheel alleen weder vlot
maakte, cn hierdoor hare eer redde.
CLAUDIANUS. (CLAVDlUS) Een Romeinsch dichter uit AlexIl11dria, die in het begin der sde eeuw leefde. Zijne gedichten be.
zorgden hem zoo veel roem, dat de keizers AltCADlUS en HONORIUS ,
op het Forum van TR.~JANUS, op aanzoek van den Senaat, voor hem
een fiandbeeld lieten oprigten. J3ehalve verfcheidene pOl1egynfche
gedichten op HONORIUS, STILl co en anderen, bezitten wij vall
hem twee epifclte, namelijk: de 1'001 VOII PROSERPINA, en eelle on.
voltooid gelntene Gigtmtomac1lie, vcrfcheidene historifche-, fchimp- t
gelegenheids ged.ichten, enz.
CLAUDIUS. (Amus) Onder dien naam zijn verfcheidene Rtlmtinm bekend; doch wij bedoelen hier, inzOl,derheid, den .Tienman. belast met het vormen van wetten voor l'et RomdllsclJ gemeeocbest. Na het vervaardigen van de bekende wetten der XII tafelen,
welke deels uit Grieke:1!ond. deels van elders werden verzameld,
behield .c\PPII;S CI.AUDIUS. met zijne negen 3mbtgenootcn, de verkregene waardigheid, en misbruikte dezelve, om zich door zijne wreedheid, cn de involging der fchandelijkfie lusten ,den algemeenen haat op
den hals te halen. Als VIRGINIA, de dochtcr van LucIUs VlRGINll'S.
verloofd aan Lucws JULIUS , zich niet aan zijnen wil 'wilde onder.
werpen, deed hij haar een proces aan, uit kracht van henvelk zij
hem als lijfeigene werd toegewezen; doch haar vader, haar zelf aan
de fchonde willende ontrukkcn, nam een mes, en doorf1:alc haar
opcnlijk op de markt, met deze woorden: ga vnj eil rein, VIRGI~
NIA, 11aar tIlve moeder en voorouders. Dit was het fein tot den op.
fland. De regering der Tienmannen werd vernietigd, 300 jaren na de
bomving van Rwu. en ApPIUS CLIIUDIUS kort daarna in de ge\'an~enis geworpen, wnar men meent, dat hij zich zelf hceft omgcbr:lgt.
CLAUDlUS CIVILlS, broeder van }ULlUS PIIULUS, uit een
oud koninklijk geUacht der Batten. Beiden werden door den Romeinfchm hoofdm:Ul FOl'lTZJUS CArlTO, op eene valfche betichting
van
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van ven'aan, gevangen genomen • .TL'LIUS PAUJ.l'S werd omgebragt,
en zijn broeder, met ketenen beladen, ilaar NERO te ROil:e gevoerd, onder wiens regering hij in den kerker gl:\\'orpen werd, en door de mishandelingen, welke bij Ol;derging, e~ll oog verloor. Nr.derliand, door
GALB.\ vri}gefproken, keerde hij l:aar Batm'ië terug, waar bij de Rameinji:he adelaars volgde. Onder VJTELLIU s wederom verdacht ge.
houden, en door het ROl11einfche leger aangeklaagd, veinsde hij
de partij van VESPASI.\Nl1S (die toen dé regering zucht te vtrkrijgen) te zijn toegedaan, en vertoonde brieven, waarbij hem uit Rome
gelast werdt, om de bcnden, welI,en VITELLIUS mogt ontbieden.
zoo veel mogelijk, tegen te houden, ten einde die CAESAR, door eene zoo aunzienlijke magt g~rugnel1nd, geenen opclJbHren oorlog tegens VESP,\SI.1NUS mogt ondernemen en, en dus Italië in vlam zetten. Intusfchen kocsterde de grootmoedige Bataa! b'~ejl m~der voornemen,
dan dat vun het bevrijrien zijns yaderlands. Gebruik makende van den
tweefpalt tusrchen VITELLlL'S rn VESPASIANUS, hielt! bij bet in fchijn
met den luntHen, doch hield werkelijk de Batatlffde jongelingen in
hun vaderland, om ze tot krijgsgenooten te maken. Onverdragelijk
was het hcm, d:1t zijne landgenooten, matig en zedig van aard, van de
verwij fde luimen van gezag voerende vreemdelingen moesten afhangen.
IIij ontdekte dan kort Iiierop zijnen aanOag, des nachts r.an de ouden des lands, wier zoncn jaarlijks gevangen naar Rome opgebragr,
en aldaar tor de fchandelijkl1e doeleinden werden misbruikt. Van de
goedkeuring dier grijsaards verzekerd, mankte hij een bondgenootfchap met de friezen, Cal1il1efaten en Brittfll, waarbij bepaald werd,
dat niet de Bataa! CIVILIS, maar de Ca:lit1{faat 15:((XIO, die legers
zou aanvoeren; doch bleef CIVILIS werkelijk opperllOofd. In fchiJn
van de zaak van VESPASIAl"US genegen te zijn, vcmietigde hij de
Romeinfche winterkwartieren; plunderde hunne kasteel:,n, ell verwekte
bij de Romeinfche legers verraad, zoodnt aanzienlijke keurbenden
tot hem overliepen. Eindelijk, voor zijne voornCl11l'ns UiL komende ,
floeg hU ecn nieuw leger, dat in vierentwintig fdepen was aangekomen; behaalde hierop nog eene overwinning op nieewere troepen;
Doeg te BOlJna door de Romeinfche legers, en vermeerdmle de zijne
met de Emcterw, Teuctren en andere volken. 'Vcderom voorgevende, dat hij voor VESPASIANUS oorlog voerde, hdlnrmde hij de fol.
èat~n vun VlTELLIUS, in de zoogenoemde Ol/de 1(~'ierplat7ts, welke,
van alle knnten met torens en palif.1den voorzien, tot toev lugt aan de
geOagen'~n diende. lIier begon CIVILIS een lang en hardnekkig beleg,
waarbij hem noch de moed der Romeinen, noch 11U!1:1e pogingen, om
door te breken, afTchrikten: alleen vrecze voor tijd\'erFes deed hem
dit beleg overlaten aan de Germm1C1l, tLe, door hUlJne woeste dolheid, de zaak bedierven. IIij keerde derhalve naar de oude legerplaats
terug, en belegerde die in perfoon op nieuw, doch te vergeefs. Van
de Ram8inen geflagen, verliet hU die plaats met de zijnen, om
zich van Gelduh. meester te maken. Eindelijk, nog eens overwin.
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winnaar geworden zijnde, werd hij van den veldheer CERIALIS geflagen, wiens leger hij, in landen Jlrijdende, welken de Rijn overfiroomd had, in het eerst had overwonnen. Gedwongen, zich in Eatfll';ë te verbergen, viel hij eenige Romeinfche bezettingen aan; doch
fiootte ook daar het hoofd. Ten lnatfl:e kozen de Et/tal'ieren eenen
laffen vrede met de Romeinen, voor eene gevaarvolle hoop van \Tij.
beid voor den braven CIVILIS, die in handen vau CERIALi~ viel. De
Getchiedfchrijver T ACITUS meldt ons niet, hoe het hem verder gegaan zij. Waarfchijnlijk echtcr zal hij, door zijn beleid, ook deze
omfiandlgheid wel zijn doorgekomen. Hoe het zij, wij vereeren
in hem den man, die oIJze vourouders, het eerst, even nis ARMI.
1111US de CheruskclI, ware vrijheidsliefde zocht in te prenten.
CLAUDIUS. I. (TlilERILS DRuslis NERO) Zoon van DRusvs,
kleinzoon van LIVIA, en opvolger van CtlLIGULA; een mengfel van
goed en kwaad. De nagedachtenis van zijnen voorga:lger willende
uitwisfchen , ging hij te ver in het affchalfen vaa waardigheden, en
liet zieh, eindelijk, door zijne vrijgelatenen alleen beheerlèhen. Zij.
1le echtgenoote lVIESSALlNA, die fehandvlek harer rexe, liet hij ombrengen. AGRIPPINA benam hem het leven, en befchikte haren zoon
NERO tot opvolger. CLAUDIUS regeerde 13 jaren. Hij zegepraalde
over Brittannië; doch zîjne voornaamHe verrigting was, dat hij het
Romeinsch burgerregt aan al de onderdanen van zijn rijk toe1l:ond.
CLAUSUUR. (Kloosterdwang) Is in de kloosters de opfluiting
of verpligting, om in de cellen opgelloten te blijven, en zonder vel'.
lof van den abt en dl! abtdis er niet uit te gaan, of iemand bij zich
te laten komen.
CLA VI- CYLINDER. Sints lang poogde men vruchteloos, om
op fpeelruigen met kiaviel'en, even als op blaas- en rnaar- inftmmenten,
den toon naar welgevallen te verlengen, te veraleerderen en te verminderen. Onder het aantal makers, die de verlenging der wonen.
op fpeelwigen met klavieren, getracht hebben te verbeteren, verdie.
tlcn gcnoemd te worden: de heer HOIJNFELD, te Eer/ijn, die eene
Strijk-piano; de heer GtlRBRECHTS,. te /{onil1gsberg in Pruisfen , die
een Strijk-klavier; de hecr ROELLIG, te Weellen, dic de XoenopftiG'o;
de heer POULLEAN, die het Orchestrino in 1798 vervaardigd heeft;
enz. Dan, deze proeven llaagden Oechts gedeeltelijk, en men zou
er zijn van afgeftapt, toen de heer Cm.ADNI van T1/itti'11Jberg, in
Sak se , zijn CkJl'i-cylillder uitvond, waarvan hij zelf dit berigt geeft.
" De Clol'i-cytinder heeft klavieren, en achter dezen een glazen ci.
" linder, van 7 celltimetres middellijn, die door middel van een pe" daal en een verlood rad gedraaid wordt. Deze cylinder is het ge.
" luidg-evend Iigchaam niet, maar brengt het geluid door wrijving
" op het inwendig werktlligelijk zamenJlel voort. Men kan de too.
" nen naar welgevallen verlengen, met al .de verfcheidenheden van
" het crescmdlJ' en dimilluelldo, naarmate men de dmkldng op de Ida •.
" vieren vermeerdert of \'erm:\I(krt. Ditfpeeltuig blijft altijd geüemd.
" Des.
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" Deszelfs lengte is 0 m 5°, en hoogte 0 m 80. Het bevat 4 okta·
" ven e:l eC'n h'd1', van de lage C van het klavier tot F."
De hooge toon ~n vail l~it fpceltuig h~bben vele overeenkomst met
de flilit, en nog meer m'~t de klar;i1ct, en de lage met de basfon eu
fagot; doch het hecCr,ov"r bet geheel, het meest van al van de Har.
711onjco.
Even als de llrijk- en fnaarfpeeltuigen, kan de CI01'i-cy.
/ind~r de> uitgehrcidhé'id der toon 011 , naar willekeur, vermeerderen en
verminderen; maar bezit vooral het voordeel, van dezelve tot eenell
zeer onmerkbaren graad te laten afnemen.
CLA VIÈRE. Werd geboren te GelJel'e, en was lid van den raad
aldnar. In hetjaar 1782, (peelde hij, b~j deI'l opfiand der burgers tegen
de rcgcri:lg, (:cn..: gewigtige rol; doch was zwak genozg, om in het
oogenblik van gevaar zijne partij te verlaten, en zich door de vlugt
te redden. De magilhaat bande hem naderhand buiten het gebied der
repub!ieli, en hij begaf zich naar Frankrijk. In het jaar lï90 weigerde hij, op r~ad zijner vrienden in GCIlcl'e, van de verleende amnestie !',".:!brulk te maken, en derwaarts terug te kecren, en verkla:1.rde
rond uit, dat hij zich gevoelig a:'.Il zijn vaderland zoude wreken,
w~arto(! zich eeni[';e j~ren lmcr, in den loop der omwenteling, ('ene gunstige gelegenheid opdeed. CLAVIÈRE was de vriend van
MIRABE,\U, en werd, inzonderheid wegens zijne finantieele kunde,
door hem zeer geacht. Toen nu LODEWIJK XVI. in Lememaaud
1792 enkel volks[';ezinde ministers wilde verkiezen, viel zijne keuze
onder anderen ook op Cr.:.VIf:RE, dien hij in het departement van
contributien plaatste. D~n, hU konde zUn valsch en baatzuchtig ka·
rakter niet lang verbergen, zaaide t\\'ist onder zijne ambtgenooten, en
behandelde den koning zoo beleedip;end, dat zelfs DUMOURIEZ raadde,
om hem te verwi5derel1. Dit gefc 11Î:.:dde dan ook den 12 van Zomermaand 1793; doch, na de groote omwenteling van den 10 van
Oogstmaand, herkreeg hij zijnen post, en wist het door lage kuiperij
zoo ver te brengen, dat de veldheer MONTESQUIOU, toen opperbevelhebber van het leg,~r der A~'"'I1, den last ontving, 0111 zich van de
fiad GeJJCl'e meester te maken. Dan, dit legerhoofd dacht te edel;
was te braaf, om een volk vUandclijk a~,n te vallen, hetwelk de
Frcm{c/zcl1 niet beleedigd had, en verzette zich tegen dit be\'c1. CLAVIÈRE, woedend van fpijt, dat zUn pla:] mislukt, en Gmcve zijne
wraak ontgaan was, hewerkte cene aa\~klagt tegen genoemden veldheer, die hem voor zeker ader de guillotine zoude gebragt hebben,
indien hij zich niet door eene fpoedi~e vlugt gered hadde. CLAVIÈIlE
werd nu door den haat en de welverdiende verachting van alle braven
overladen; door zijne vorige vrienden vervolgd; verloor in 1793 zijnen post. en moest kort daarna zijn fchandelijk leven onder de guillotine eindigen. Meer beroemd was de huisvrouw van CLAVIÈRE, die:
haren man, dien zij overal verzeld haJ, ook in het graf volgde.
CLA VIS. Is in de toonkumt eigenlijk de aemel van een muzijl;:.
fiuk. Inzonderheid verÜaat men er door de klavieren, door welke
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neder te drukken de fhuren van een Cpecltnit; geroerd, of de orgelpijpen voor den wind geopend worden, Waarom de gcheele rij te zamen gellolllcll het /{Ial'ier genoemd wordt.
CLAZOMENE. Eene and in [onië, tllsCchcn Smirl/tl en Scio,
waar de wUsgecr Al': :\X.~GOR.\S geboren werd.
CLEANTIlES. Een beroemd Stoïcljnsch wij~geer, opvolger van
ZEus. Hij was dikwijls zoo nrm, l;at hij voor de kost des l1:1chts
water moest fcheppen tef begil~[ill;; der tuinen, terwUI hU des ,bags
leeraarde. Na zijnen dood rigtte !Jem het ROl1leinÎche volk e~n flandbeeld op.
CLEARCHUS van Sola. Een Pcrifmetisch wijsgeer, en leerling
van ArrIsToTELES. Bij Fu,vlVs JOZEPIll'S VlI1Ót men van hem een
fragment van zijn werk; M'C!' dm S/<!ûp. Een ander \\'ijs~~cC'r van
dien Mam, te Pontus geboren, reisde naai' At/JCile, om zich 0:1der
PLATO op de wUsbegee~te toe te Icgg P I1 ; doch, droomcnde, lht hij
Diet moest fiuderen, onthield hij zich d:1at\'an. Einck:\ik was cr nog
een derde CLEARCHVS, een Lncedcmonisch veldheer, wiens fielregel
was, dat de foldaat meer zijn legerhoofd, dan den vijand moest
vrcezen.
CLElVIENS van Ales(Jl1dri·. Kerkyader, lcer1in~ '.'1i!l PANTHAENUS, en leermeester van ORIG;~l\'[S, bloeide oDl:er ALE.,{.\NDER SEveRUS. Hij wade !log ge:louden voor <::211 I::hrijver van ollldtputtcJijke
geleerdheid, zoo als CASAlJnONu.~ hem noemde.
CLElVlENS XIV. (P.nus) Eiticnrik G.1NGANELLI geheeten, werd
den 31 van Wijnmaand 1705 te Arw/Jge!o diyado, eene kleine fiad
in den kerkelijken fiam, bij RiillilJi, geboren. Na den dood zijns
vaders, die een heelmeester was, begaf hij zich in de orde dcr lVi.
1lorUm; mulltte door zijne uitUekende talemen boven zljne ordebroederen uit; verwierf de gunst van den paus BENEDICTUS XIV.; verkreeg van tijd tot tijd de waardighedcn van hoogleeraar , inquisitieraad ('n k:lrdinaal, en werd eindelijk den 19 van Bloeimaand Iï69,
nadat men 3 maanden lang over zijne keus, inzonderheid door de
bemoeijil1?; van den bero::mden kardinaal BEnNIs, getwist had, in het
64 jaar ziins ouderdoms , in plaats van Cu:mNs XIII., tot de pausfelÜ ke wnardigheid verheven. Hij onderCcheidde zich door een opgeJdaard ver!l:and, door fiaatknnde, diepe geleerdheid, een uitmuntend
karakter, onbezweken moed en rustelooze werkzaamheid, met roem
boven alle zijne voof!~anr:ers. Gedurende zljlle regering, ging hU bijge·
loof en priesterfireken , zoo veel hij konde, te keer, en heeft zich
door de vemietiging v~n de orde der .Tezuïtfll, in Hooimaand 1773,
bij de menschheid verdiellfielijk gemaakt. Ook vereenigde hij /lvig11011 en JTenaisfln in dit jaar met het pausfelijk gebied, en maäkte verfcheidrne inrigtil1gen rer bevordering der kunsten en wetenrchappen,
waaronder inzonderheid de fi;chting van het Clementijtlsch mufeunz
behoort: zUnde de grootll:e verzameling van oudheden in de wereld,
en het voornamnfic ficraad van het vatikaall; doch waar omtrent het
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te bejammeren is, dat het gebouw, waarin dezelve bewaard worden 7
volgens een flecht plan is opgetrokken. Ondertusfchen had deze verdienstelijke kerkvoogd Oec!Hs een kort genot van zijne edele daden.
wam hij flierf reeds den 20 van Slagtmaand aan de tering, of zoo
fo ll1 migen willen aan vergir. De onder zijnen naam in het licht ge.
gevene brieven zijn waal'!è.:hijnlijk onecht.
CLEOllIS EN BlTON. Broeders, clie door kinderliefde onflerfelijk
zijn geworden. Zij waren de zonen van CYDlPPE, priestc!resfe va~
JUNO, weike, op zeker feest naar den tempel, die vrij verre van hare
woning verwijderd was, zullende rijden, zeer in verlegenheid was 7
:\lzoo de jukosfen ten beflemden tijd niet bij de band waren. De
jongelingen, nu door kinderlijke liefde gedreven, gordeden hunne kleederen op, gingen onder h~t juk, en hragtell dus hunne moeder tijdig
in den t~mpel. De moeder, verrukt over deze edele daad, en doOl"
de menigte geluk gewenscht met zulke zonen, bad daarop van de
godin voor hare kinderen het beste gefchenk, dat den fiervelingen krtn
te beurt vallen. Nadat de jongelingen nu den feestmaal tijd hadden
b~igewoond, begaven zij zich ter ruste, waaruit zij niet weder ont.
waakten, zoo dat men geloofde, dat hij het beste gefchenk van den
hemel omvangt, die na eene fchoone daad het leven met den dood
verwisrelt. De <1l'gil'ers rigteden te Delphi voor dit broederpal'r ecn
fialldbeeld op.
CLEOnULUS. Een der zeven wijzen van Griekm!mrd, die
Egypu doorreisde ter verkrijging van wetenfchap.
CLEOlVIBROTUS. Drie koningen van dezen naam heert Sparta
gehad, onder wt!lken de zoon van PAUSANIAS het meeste bekend
is. Deze door den Thebaanfchen veldheer EPA:\IINONDAS overwonnen
zijnde, en door de zijnen van verfiandhouding met den vijand befclmJ..
digd, ondernam tegen dezen veldoverfle een vermetel tweegevecht,
waarvan het gevolg was, dat hij gewond ter aarde flome, zijn leg&"
vernield, en de zaak der Lflcedemoniers verergerd werd. Nog eenen
vierden CLEOMBROTUS heeft de gefchiedellis ons nagelaten, zijnde
een jongeling van .dmbl"{lcia, welke, omdat hem niet dan geluk ten
deele was gevallen, na het lezen \'an den Phaedoll van PLATO.
over de onfierfelijkheid der ziel, zich van eene fleilte nederfiortte.
CLEOMENES. Drie Spartaanfche koningen van dien naam vermeldt de gefchiedenis, waarvan de laatfie de beroemdfie is geweest.
Deze volgde zijnen vader LEONlDAS in bet rijk op , en herfielde in
fchijn de oude Spartaanrche geil:rengheid; maar oefende in de daad
de wreedfie dwingelandij uit. Hij doodde vier Ephoren, verdeelde
de landerijen, vernietigde de fchulden, en befchonk vreemden met
het bnrgerregt. Hij brngt zijnen med.:regent EV:/.YDAlIIIDES om het leven, en fielde zijnen zoon EUCLIDAS in deszelfs plaats aan, flrijdig
met de wet. die niet toeliet, dat er twee koningen uit hetzelfd'l ge.
flacht te gelijk regeren zouden. Hij overwon de Achc;'rs en trachtte
het Acheisch verboud te vernietigen, waarom AR.\TU$ den Maceà~
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doniCchen koning ANTlGONUS wist te bewegen, om zich tegen hem
te verzetten, hetwelk zijn val ten gevolge had. Nu nam hij de toevlugt wt PTOLE'.IAEUS EUERGETES, die hem eerst wel ontving en
herbergde, doch eindelijk, op aanklagte van zekeren NICAGORAS, liet
ombrengen, en aan een kruis nagelen, nadat ook zijn geheele gellacht
was uitgeroeid.
CL~ON. Een AtheenSen veldheer en tegenfuever van NICIM;
Vàn geringe nfkomst nan het roer van f1:aat gekomen, wns hij een van
die demagogen, Witar 13:1 Athene zijnen ondergáng te danken had. Hij
bemagtigde de Thracifche !l.ad T/loroll; doch fneuYdl~e in een gf!4
vecht met den Spartnanfchen veldheet BRASIDAS, die mede daarbU zijn
leven verloor. - Nog waren er in GriekelJland drie CLEONS bekend,
namelijk: de een een dichter, die den wgt der AI~~ol1atJten beCchre..
ven heeft; de andere een redenaar uit Hallic(lrnas[e, el! de derde
uit 1Ifagne[ia, de fchrijver van een werk, waarin wonderen en voor..
teekenen worden opgelosr. Bij deze drie zou men nog kunnen voe..
gen, zekeren CLEaN van Syracufe, fchr~jver van e~n werk over zeehnvens, en na,:'; eenen alld~ren, uit wiens fragmenten, bij fo;nmige
scoli1ste!1 hewnnrd, men op kan mr,kea, dat hij mede een aardrijkse
ktlndig WC'rk gefchreven heeft.
CLEOPATRA. Vele vtomven vttn dien naam komen ~n de ge.
fchiedenis \"oor. wa:trvan wij Ileehts de drie voornaamfte Egyptifche
zullen vermclden. De eer!l.e vnn dezelve Was de dochter vall
PTOLE~rAlmS PHILOMf.TOIl, die eerst den Cyli[chen koning ALEX.
ANDER BELAS huwde, eil daarna haren neef NICANOR; doch vernemende, da: d~ze, in Perzië gevangen, RODOGYN& tot l"rouw genomen had, huwde zij aan ANTlOCHUS NICANOR, nn wiens dood zij
haren zoon SELEUCUS, omdat hij zich buiren hJnr weten van den
troon had meester gemaakt, om het leven liet brengen, en h~t rijk aan
ANTIOCHUS VII îchonk. Dan deze, welhaast bemcrker,de, dat ook
l1U niet veilig was, liet het vergif, voor hcm beftemd, haar zelve
drinken.
De tweede waS zuster en echtgenoote van PTOLE~L\EUS EUERGETES,
van wien zij de keuze omving om een har2r kinderen, welken zij
wilde, tot den troon te beftemlllen. Z;j koos daarwe den jongf1:en
ALEXANDER, doch de oudl1:e, PTOLE~rAws L\THURUS, werd door het
volk voorgetrokken. Veinzende hierin te berusten, noodzaakte zij
dezen zijn~ zuster en vrouw, ook CLEOPATRA p:enoemd, te verlaten.
en de jongere SELEUCA te tromve!1. Daarna wist zU ALEXANDER ten
troon te brengen; doch deze moe~t weldra de lagen ziiner moeder
ontwijken, en zag zich, terng geroepen zUude, genoodzaakt verdere
gevaren door haren dood voor te komen.
De derde CLEOPATRA, eindelUk , de bemchtfte van allen, nIs of
met dez(>l1 naam niets dan affehuwelijks verbonden was, is geweest
de dochter van PTOLDIAEUS AULETAS, zuster en vrouw van PTOLEMAEUS DIONYSIL'S, fchitterend door fchoonheid, maar affehuwelijk
door
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óoor beestachtige wellust. Eerst Wist zij JUL. CAESAR, die anders
EgJ'pte voorzck2r tot een wi:Jgewcst zoude gemaakt hebben, zoo
zeer aan zich te verhinden, dat hij haar op d:!n troon bo!'1estigde, ~n.
nar,r men zegt, eenen zoon, CAES.\RION genoemd, bij haar verwekte.
Naderhand bewoverde zij den drieman ANTONIUS dermate, dat 'hij zij'
ne vrouw OCTAVIA verliet, e:1 CLEOPATR.A als wenige echtgenoote
aannam, hetgeen echter OCTAVlliS, die als keizer den I~aam van Au~
GUSTt:S :Ullnam, broeder vun OCT.Wlf\, verbitterde en aanleiding gaf
tot eenen oorlog, die met den vermaarden zecfhg bij Actiulil eint1i8de, W1:1rin ANTONIUS en CLEOPATRA de nederl:1ag I,regen. AN~
TONIUS , a:m het bcr!1el zUner zaken wanhopend~, bragt zich zeI·
ve om bet leven" en CLE02c\TIL\, opdat zij niet levende in handen
van d~n ovcr\Vinnn~r mogt vnllcn, volgde dit voorbeeld, door twee
vergiftige adders r,:1.ll i;~,non bo':zem te plaatfen. Ze1clzamn doOr hare
talenten, en hare fè!lOonheid, wns zij het nier minder door weelde,
pracht en toOJl1elooz~ ol1b(:bOl~dc{~heid.
CLEOSTRATUS. Ecniom;cling, door her lot beaemd, om eenen draak in Tllcsl'ie tot ll,jize te vcrllrekken; doch die door de
dapperheid van zekeren l\1t::"\ESTRJ\.TUS, die het monO:cr ver(!oeg, ge·
red werd. Ouk is Cr.LüsT'l,',TUS de naam yall een oud wijsgeer,
die het eerst over de fIemel-teel;enen ge[chrevcn heeft.
CLERC. OilN u:) D~z;? beroemde gelecïde werd, in de la~tfle
helft der 17dc eel)W, te Ceiie)'e gef:orcll, WenV2:lHS zUne familie, om
meerder vrijheid van gewctC'lJ, zich uit FrankrIjk begeven had. Zijn
vader STEl'Hi.l'WS LE CUèRC was geneesheer en hoot~lceraar in de
Griekfche taal aan de hooge fchool, en nadcrlland raadsheer, van het
gemcenebest Gene)'!'. Behalve JAN, h~d deze nog twee zonen: de
ondne, D ,\NIET., is in het ~emeenebest der letteren bekend door
zijn~ G('fclziedclJis der gelleeskz!ilde, en heeft insgel.ijks, in zijne ge~
boorrefbd, den post vnn raadsheer bekleed; terwijl de jongfte, FRAN.
ÇOlS, zich te Lc/j>zig nederzette , en aldaar eenen uitgebreiden
koophandel dreef,
JAN LE CLERC g~f reeds op de lagere rcho1cn uitmuntende blijJ{cn van naarfLghcid, en rond zeer veel [m~~k in het lezen der gefchiedenis van Tl'rt:s LIVIUs. Hij bezat een llirlh,kend geheu.
gen, zoo d:!t hij, naar fchool ,;cbruik, LatUnrche verzen zeer
fpoedig ell met veel gemak zamen!1clde, en zelfs daarin zijne fdlOOI~
makkeren hielp, Op de booge fchool wijdde hij zie:] geheel aan het
Grieksch en Latijn, waarin TERE~TIt:S, PLAUTVS en fIolUE.RUS zijne
meest gclidde fchrUvers W'iren. In den ouderdom van 19 jaren woonde
bij d.: godgeleerde le~ren van lVlJ:sTREZAT, TURRETlN en TROl'\CHlN te
Genevc bij; doch vertrok in 1678, na den dood zijns nders, naar
Crmoble, waar bij zich verder in de godgeleerdheid en wUsbegeerte
oefende. Ilij bleef hier echter niet l~ng, ma:1r kl'erde mar Cel1cve
terug, waar hij, na een loffelijk examen, tot den predil.dienst bevoegd
verklaard werd. Nad2rhand door het h~z@1l van de febriften der Re.
. ALGE:\~H':" WOORDENil. Il.
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nlOnflranc<?n, inzonderheid van die van hunnen hoogleernar CURCELLAE...
tJs, meer Cil meer, van de gevoelens dezer gezindheid overtuigd
wordende, verliet hij Frrtnkrijk en zijn vaderland. Gené"Ye, en vertrok naar SaUlJlllr, waar hij de werken van EPISCOPlU$ vond, en
gretig las. In 168 I keerde hij naar Greuob!e terug, en vemok in het
volgend jaar, lUet loffelijke gemigfciJriften der leeraren va11 Gmeve,
naar Parijs, en van daar naar Londen, wrrar hij de Aanmerkingen
Oi'cr ket N. TestalliMt, van IIMLIIOND, in het btijn vertaalde, en
dikwijlS' predikte. De lücht hicr niet kunnende verdragcn, en bovenal nrlangende,. om .Hu/land te zil'n, en nad~r met de Remon_
lhanten bekend te worden, ging hij derwaarts ; en wel naar Amsterdam, waar hij in 1684 eIken vrijdag avond in k Remonflr:rmfchc
kerk, in de rran[che taal, predikte; doei! kort daarna bij die gezindheid tot hooglceraar Ïll de Wijsbegeerte en HebreeuwfclJe t.JaI werd
:umg·~fteld. Hier vcrfeheell zijn eeïf1:c m:rk, met zijnen naam aan
het hoofd, in het licht, namelijk: de .Q!Jestiones [acme, van zijnen
oom DAVlD, benevens de Diatribal! van zijnen vader, met zijne bijgevoegde aanmerkîllgcD, eH hN leven der bekje naastbeflaanden, dn
in het volgend jaar door de SCJltimcliS de quclqucs Tltéologiem tr [Jo/lande S1I1' lHi.,toire critirjue dlt vieux Testament, par Ie P. RICHARD
SiMûN gevolgd werd, welk werk tot veel geü:hrijfi tus[chel1 deze
twee geleerden aanleiding gaf.
In ·ons vaderland· ontbrak het th:lIls aan een l11:Iandwerk vm1 nieuw
'flitlwmende boeken. Dit werk, in 1686 door LE CLERC, onder den
titel van BibliPth"1t1C tt/Jil'erJdle et historiquc begonnen, wcrd door
bem tot 19 deeltjes in duodccimo voortgezet; naderhand door delil
heer 13ERNARJ) met nog 6 deeltjes, onder den titel van R "pub/iq/te tics
lettres, vervolgd, en in het begin dcr vorige eeuw door LE C LERQ •
onder dell titel van: BilJliothéque áoisie, weder opgevat. In het.
zelfde jaar 1686- gaf hij ecne Franfchc overzetting uit van de Btoor~
tJee/ing van het IX boek ,'on de ge[chicdenis vtm dm heer VARILLAS,
tegen den bisfchop nUR NET ingerigt, en in het volgende eene Fertl(di{;'iiig dezer bcoon{eelilig, welke nvp.e jaren later door eene Franfche
vertaling van 3 leerredenen des genoemden kerkvoogds gevolgd werd.
In 1690 leverde hij eene J.atijnfche overzetting van het werk van
ST l\NLEIJ, de Geji:áitdclJis der oudc uijsbegeerte , en nam voorts delt
:moeiielijkcn taak op zich ~ om het woordenboek van MORER.I , reeds
\ij f .m~'len in Froj)krifk gedrukt, na te zien. Hij verbeterde niet
alléen ecnc groote menigte misOagcn, maar voegde ook in hetzelve
een aanmerkelijk amltal nieuwe arriT'c!cn. Deze verbeterde uitgave
verfcheen in 1691 ; cn federt dien tijd tot 1698, wen het werk voor
de derde maal herdrukt werd, waren er bijna 7000 cxèmplarcn van
,'crkocht ; terwijl in ecne 4to uitgavc, die in 1702 volgde, door
l,E CLERC tllsfchen de 6 en 700 nieuwe ~rtjkeJs werden in geJast.
Zijn post, als hoogleeraar in de Wijsbegeerte, met zich brengende,
om de jcu~d in de redcneerkund~ te ol:derwijzen, \'cr\'a~rdigde hij
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da!lrtöe in 1692 eelle eigene Logica, welke hij, benevel1& zijne Omologifl en Pneumata/ogio, twee deel en der bovennatumkunde, aan zi.
nen vriend J. LOCKt: opdroeg. Het groorfl:e en moeijelijkl1e werlc
echter, hetwelk LE CLERC ondernam, was zijne Férk/arilJg yan het
Oude verbond, waar nan hij zijne meeste vlijt te koste legde. In
1690 liet hij eene proeve over den propheet OBl\DjA drp.':ken "
om den f!naak van het publiek te toctfen. en, dezen gunstig v!Îldende.·
gaf hij in 1693 het boek van Genesis, met eene nieuwe overzetting,
uitbreiding ,lctterkUl:dige verklaring, oordeelkundige verhandelingen
en tijdrekenkundige tafels, in het licht, waarna in 1695 het overit;e
van den Pentatci:chm verlcheen ; z~jl1de deze b::ide deelen in 1710,
met verbeteriilgen eil vermeerderingen, herdrukt geworden.
Onder de overige t~lrijkc werken, door onzen LE CLERC uitgegeven, verdienen zijne Ars critica j liet Lel'en Vim dm kardinaal RICHE.
LIEU; eene VeJ"ilaliddiilg over het ollgelo(lf, een kort Begrip der 11/·
gemeene Gefch:'enmis tot op KIIUEL dm GrootelJ; zijne J7el'k!aring "flJi
het N. Testament, zijne Ol'ercmflemmillg dcr El'f11lge/i>ten; de Q{lesliolles Hiel'ol1ymimJ(~e, en meer anderen geteid te worden. Bovendien
leverde hij verfchcidene vertalingen, en had de hand in de nieuwe
uitgaven van vele voorheen gedrukte werken, welke hij "eelal l11l t
tijne aanmerkingen verrijkte cm verbeterde; ni~der welke laat[rc zicb
het werk van den beroemden HUGO DE GRoot, 01'<'1' de lf/tltll'lli!id "(JIJ
den Chl'htelijkc/J godsdic;;st, beyond, waaryan hij de Lmijnfche uitgave
bezorgde, en daarbij, benevel:s cenibc nanteckeningen, een onder_
zoek voegde, hoe men zicb, (lEder de verfChilknde begrippen dcr
Christencn, in het doen eell~r keuze heblle te gedr'lgeil.
Na dcn dood des hooglecraars LLlJilORCH werd LE CLlRC het onderwijs in de KCl'1:elUke gefchiedenis opgedr~gel1. Vermits, naar zijn
inzien, over de 6 eerfl:e ecu wen niets volledigs gefehreven was, befloot hij ~ 0111 dit gebrek aan te vullen; doch dit plan heeft hij flechls
gedeeltel~ik uitgevoerd, door in den jare 1116 alleen de Gefchiedenis
der z eerlte eeuwen te lel'eren, aan welker hoofd cene lezenswaardi,
ge voorrede, olntrcm l1:,n {bat der Joden en Ileidenen, ten tijde
van 's IIeilnnds komst in de wereld, gevonden wordt, en waarin te·
vens een kort begrip der Christelijke godgeleerdheid en zedekullde
vervat is. Op dit werk volgde zijne Ge[chiedeJIis der vereenigde Nederlal1den, "all t 560 tot aan den Utrechtlèhen vrede in 1713, welk
werk het l:.1atl1e was v:m OI~zen onvermoeiden geleerde, die j door
het verlies zijner fpraak, het verminderen van zijn geheugen, en andere toeVallell, nu ook zijne rerklfll'ing van het Oude verbond moest
onvoltooid laten, en in 1731 , toen de laatfl:e deden in het licht kwamen, niet meer in fl:aat W:IS tot het fchrijven eener voorrede, 'welke
diensvolgens door eenen zijner vrienden weid opgefl:eld. Hie r.b ij
kwam [en laatfl:e eene vermindering zijner verfl:andelijke vermogens,
w:rardoor hij genoegzaam tot dien fl:aat gebragt werd, welken men
kindschheid noemt. In Slagtmaand 1734 overleed zijne gade MARH.
K
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LETl ~ eene vrouw van meer dan gewone geleerdheid en een Îchrm .
der t}()rdee!, zonder hem kinderen na te laten. LE CLlmc Îcheen
(Jrrgevoelig over dit verlies, en fticrf in Louwmaand 1736 ten huize
vun den heer G.\IlRIEL DE NORJIANDIE, gehuwd aan de dochter van
zijnen broeder DANIEL LE CLERC, in den ouderdom van 79 jaren.
Men ziet uit dit levensberigt, hoe veel een menseh, door onvermoeide vlijt, in het gewone levensperk kan "crrigten. Schoon zijn
letterarbeid hem meest aan zijn boekvertrek boeide, en hij weinig
verkee:'ing had, hadden zijne vlÏcnden echter tot hem eenen gereeden
toegang, en ontving hij elk met eClle ong-edwongene beleefdheid.
Meest alle gereerde vreemdelingen, die tc /lm/lerdam f,wmnen, bezochten hem. Onder deze bevond ziel! ook de beruchw En!{e!fch~
vrijgeest COLLINS, met eei~ige FranÎche vrijdenkers, die bij den heer
LE Cu:r.c een bezoek n!1egclcn, in hoop, dat zij eenen godgeleerden,
tTiC' zelf dacht, en anc 1l1enfcileiijk gezag in den godsdienst ver.vierp,
IigtcIijk tot hunne gevoelens zouden o\'erhalell; doch zij vonden
zich bedrogen. LE CLERC hIeld zich a311 den Geopenbaarden godsdi'~nst
VllSt, betoogde dezen deïsten, dat zij de fterkfrc banden der llleufChe.
lijkheid losrukten; den men[chen leerden het juk der wetten af te
werpen; de l(r~chtig(1e drangredenen ter deugd weg namen, en de
menlchen van allen waren troost beroofden. "En wat ," voegde hij
» er bij ," geeft gij ons daan'o(lr in de plaats? Gij verbe~ldt u, on·
" genvijfetd, dat men u l1andbeeldcn zal oprigten voor de gewigtige
'" diensten, welke gij aan het menschdom bewijst; doch ik moet
,; mndborfl:ig verklnrcn, dat d::! rol, die gij [peelt, u hatelijk en vcr.
:1'1 achte\ijk maakt bij alIc menfchcll."
Zulke denkbeelden zijn eenell
echten godgeleerden w~ardig.
CLERFAIT. (Fr:.\l\"çOIS, SEBASTIAN, Cn.\RLES, JOZEF DE
CROIX, graaf van), ook meerwalcil CLMRLlIT genoemd, was een
berocHl<.f Oastellr~jksch veldheer. Ilij werd in 1i33 geboren uit eene
van de almzielllijkfie familien in de OostetJrijl.:fi:/te Neder/a/den', dientte reeds in den zeveI1j~ri~ell oorlog; doch vond eerst ilJ 1788 ia
tIen Turldchen , inzonderheid nndcrh:llld in den Franlchel1 oorlog.,
gelegenheid, om zijnc krijgsknnJigc bckw,Jamhcden aan den d~g re
Je~genr In den 1a1tltCn Doeg hij het eerst bij Stenfli de Frallfchen,
nam de11 I "~ll. HCifstmaalld 1792 de Had in; doch moest kort daarm den gevnarlUkell en moeijelijkC'n tCl1lgtogt des Pruisfifc!Jen legers
uit Cl!:mpa';lIl! dekkcn, In Slagtl11a:md deszclfden jaars, ;net den
hertog; ;\r.:J!':li.T V~11 Sakfell-Tesfc!z:'IJ, door D[;~WUR1P.Z, bij G!mappe
met eeil ongelijk rb'ker leger aallg'e\'~lIen, moesten Aj h,~m het nag.
vclr} btrn". zonder dat hij echter, btilnl\'c 8 I{nnonnen, cenig:en buit
bclwIen kondC'. In het volgend ja~r had hij, in den voor Oostcnriik ge.
Jukkigcn vc!d,:)~t, mm :,l1e g-clVigtige ,!;cvcchten en veldn:~gell ccel, en
veroverde de vc,;tin'~ Q!II'.iiWi. N'l het verlies der Ncc!erltmr1m ver.
he",; hij, in O(JgS:il;:.a'lc~ 1794, het opperbevel over hee leger, hetwelk de prÏl~ van C013URG bad ncd(;rgcIegd, eIJ zag zich, na 6 I1loecli.
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llOodzaakt, om over den Rijn terug te trckk~ll. In Iï95 tot veldma~rCchalk anngefield, yerkreeg hij het opperhewl over het Oostenl'ijksch en Rijkslcger; f10eg JOWWAN, die den Rijn was overgetrokken , hij !föc/m; ontzette liJmt:::; op den regter R~inoevcr;
verjoeg de Fransd('J: Hit het mlbij ligg-el;d \"crli:h:mst leger, h~twe!k
uit .50 klelll~ vestÎng211 en bergfchanfcil bcfl:ond, dic in ecne uitgefirektheid van 3 uren llIet maIbIlder verbonden waren, en door 600
fiukken geCchut verdedigd werden; dreef he!1 in de lliterfl:e verwarring
tot voorbij Billg1'1J en Aizei tCfllg', en behaalde cenen aanzienltjken
buit. liJd/lh nu ook op den linker Rijnoever ontzet zijnde, en
kort daarna de vcro\"Cring van 11lanhei1l1 door WURMSER ,'olge;ldc,
ging CLEP.F/,lT na;lr IPé.lltij, wa~r hij, na eene langdmi!,':e e1l finnrtelijke ziekte, in Ilooililu:lIld 1 :-98 fiicrf. HU had zijnen kei/er 45 j:lrer. getrouwen met roem ;.:.eciicI;d, cn W:lS niet alleen een groot
krijgsheld, maar ook c:.'n \\'cz(:nJijk vader voor zUne Coldaten, ecn
bevorderaar van vcrdielî~cclUkc oHicicrcn, een weldoener der r,n:len,
en daarbij een zeer godsdicnstig man. De fiad liet een pra:llgmf
voor hem oprigten.
CLERlVIONT. De hoofdilad V~1l het Pranrche dep:mement PlI;'I
de Dome, tus[chen de rivieren Arrier en Ber/at, in ccn vuikanisch
oord. Zij telt onlllcllt 3°,3°0 inwoners; 'is de zetel van een en bisfchop; heeft eene hooge [c!1001, ecnen botunifchen win, minede
bronnen, papier-, lillll'.'n-, kant- cn hoedenf:!brijkcn, ben2vc;,s ecnen
gocdeJ1 handel en wijnbouw. Onder de merkwaard:gl1e minerale bron.
nen behooren, inzonderheid, die in de voorfiûd St. Al~\';'e, welke alles verfiecnen, cn zich zelven eeee fl:cencn bedding en twce bruggen gevormd hebben. De hoofdkerk is een gedenklll1k V~ll oud GothiCche bouwkunst: ook vindt lJlell cr het o\'dolijfd ceiJer l~olllcin·
fche waterleiding.
CLERl\IONT TONNERRE. (GranC STANISLtlS VAN) Was de
kleinzoO!l eens bekcnden maarlèhalks van (Een m~lll, en [peelde iJl
Jï 89 eene a~nziellJijkc rol in de Pran[che N::tiomle vCï~;adci;n.~. I lij
bezat wel !liet het diep1te doorzigt in Ünatszab:i1, lllaar daarentegen
eenc overrcdende welfprckenheid, w~ardoor hiJ vièle bewonderaars verwierf. Het volk li2p met 11(,111 zeer hoo~, doch f1cchts voor korten
tijd; want hij bdJOorde tot de partij van MOUl\IER en L\LLY TOLRND.\AL. wci;ce onder :11:e het eerst veracht wed. Nad2r:lfllld voegde
hij zich bij de l;oning,~czitlde partij; doch ook hier grenen opgaDg
makende, en zi)n :\aliziell d,lgelijks in de Nationa!e vergadering minder
wordel!de, werd bij tcn laat1l:e, ten eil,de zjjnen invloed te herficIJen , eeil iiver;:..; Fmii!lwt. D~n ook hier miste hU zijn doel, en he~
gevolg van deze zijne handelwijze was, dat het volk hem voor een~n
verrader hield, en hij den 10 van Oogstmaund 179:2, door eene ber:cle
fluipmoordcnaars , in de nabijheid van Parijs, w(:rd ollJ~~bra;t. ZUn
karakt~r moe.t zonder grondbeginzeis , en zijn huisfel\jk leven zeer u-
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geweest zijn; doch door vei!1zerij wist hij zich, ten minlle
voor ecnigen tijd, den !la8m eens regtrch~p~ncn mans te verwerven.
CLINCANT of CLINQUANT. Overdragtelijk wordt dit woord
gebezigd van zoodanige lct:erkllndige, vooral dichterlijke en recleknn·
fiige voonbrengfelen, welke oppervlakkig, en in den eernei1 fohijn,
behagen; maar hij nader illzien blijken weil1ig innerlijke waarde to
bezitten.
CLIO. Ecne der negen zanggodinnen, welke de zorg over de ge.
fchiedenis en het heldendicht was toevertrouwd. Zij wordt afgebeeld
met een en Iauri:?rkrans om het hoofd, in de regter-hand eeue bazuin.
en in de linker een bock hOlldcnde. - IJElwnoTvs gaf aan het eef~
fre zijner 9 gefchreven boeken ook den naam van CLIO, terwijl de
overigen de namen ontvingen van andere zanggodinnen.
CLIVE. (ROBERT) Deze groote man, die in een tijdvak yan
Jo iaren de Engelsche Oost- Indifche maatfchappij llit den wanhopendfl:en toelland redde , en hare bezittingen in een vr~el11d
werelddeel, door beleid, moed en met gevaar van zijn lev ep ,
aanmerkelijk ujtbreidde, was de zoon van een Engelsch regts:);e.
leerde, en wen1 in 1725 geboren. Reeds in zUne vloege jel1~d
getuIgden zijne meesters van hem, dat hij al te lI'uC'lzick, cn een
1!outmoedige knaap wus. In 1743 gin!{ hij als fchijvcr bij de
Oost-Indifèhe Mamfèhappij nr.ar .~1fldras, en in 1747 trad hij in den
krIjgsdienst, waarin hij zich als een zeer kllndig en d~pper oorlogsheld
gedroeg, en de Frfln{c 'fe1l, helieveilS de Indifèhe Bond:;cnooten, VOOf
zijnen naam deed beven. In 1753 keerde hij voor zijne g~zondheid
nnar Engeland terug; doch na zijn:: herftelling giIlg h~j, in Iï55,
als ovel'fl:e luitenant en gouvernenr van liet fort David, wederom
naar de Indiën, wnar hij, nog voor dat hij den Iaatstgenoem"len post
aanvaardde, den gevreesden zeerover A Ni; RL\, in zijn bijna ollvenvÎn11elijk roofnest, hielp beteugelen. !):mrc:1t de:éen ti}d ge('chiedde de
verfchrikkelijke verovering en plundering van de En!;elCche factorij in
Calcutta, om welke te wrekcn Bom!;,,} verfciJcidcne oürlogfchepen,
.•n JJfadras dcn overfie CLIVE, met ollltrent 500 man, m~r den mond
ti er (langes zond, in wc1kC'n OOt'lo!~ hlj het bijzonde~' gel'!k had,
den Nabob tot vrede te dwingcn. De ln~tf1e echter zijn bcfluir, om
de Enge!fclzen in Benga!~n te vcrz\\'àkkcll, niet hebbende laten v,;;cn,
floten deze met fommigen, in deze ri.Jkcn tot opfl:and altiJd ovcrflClende, grootcl1, inzGnderi;eid met dcs LVau;fJs behuwden hro :der en
eerfl:en bevelhebber, lVIlrl. l\';:-:lR, ec:n verbond van verdedigin;."' , en
C J.IVE won in 1757 den bCTDcmden flag bij Plas(e,Y, ten gevolge val)
lVelken de Nabcb v~n de regering ontzet, en de grondflag tot de
()pperheerrchappij der Engdfc!Jel1 in Bt'1Jga/en gelegd werd. In de
volgende 10 jaren tnaakre CLIn groote veroveringen in de Indiën
vergaderde zich zelven aanzienlijke ri.ikdommel1, en werd door de
raden, uit Engeland derwaarts gezonden,' tot onbepaalden Dictator
benoenW. Toell in IlIdië alles in rust was, keerde hij nattr Enge(afJa
tt'-
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terug, en omving hier den titel van lord CUVE, Baroll "all Pla,(i,.~,;
.doch zoodra het geluk der Ellge![cl1en op nieuw in de Indlëll begon te
wankelen, werd CLIVE in I 76S, met viel' zijner vrienden, al~ opperveldheer CIl gouvernenr, naar Calcutta temg gewIlden. Bij zijne
u:mkolilst ~ldaar, werd de voorname viJand der Engc!fchen, de Ntlbob
V<1l1 Auhd, gdhgcn, tc~wijl de Ilfogo!, die zich als pretendent had
opgeda:m, zich onder de befèherming del' ElJgelfcht"IJ begaf, cn CUVE
zich van dezc oml1andighcid bediende, om dezen veel invIocds eu ge~
zag hebhcndcn lJfo[jol onder de oppcrheerfchappij der E17gd[.J:en te
brellgen. Vnu::hteloDS poo;;cle hij de misbruiken, welke aldaar wr,ren
ingef1open, en aan de roofzucht der Europeërs te wijten waren, te
matigen. Hij kecrde dus in 1767 naar E1Igel(l7Id terug, en werd iu
1769 tot Ridder van d~ orlie van den kousfellband benocmcl. f)an.
thar de zaken in de J;;/::'.,] , na zija vertrek, weder ·eenen verkeerden
gang gingen, en de co:npagï:ie door een flceln b~heer en nieuwe
ovrlogen luet eene bankbrcllk be<ir(.'it;d werd, zoo ()nt(lond over
de oorzaken hj,:r"ä!l e(::n ol1l;crzoel, bij h.:t parlement, met dat ge·
volg, dat hij in 1;-73 door het bgcrlmis van mi.bruikt gezag in zijnen post, en van flin].;lè:lC we)!en, om zich te verr~iken, befclmldigd
werd; doch hij verdedigde zich, en ontving van het lmis der gemeenten oe verklaring, dat hij het vaderland gewigtige dicnsten beo
wezen had. Blj het u;tbarHcn van den Amcrikafchen oorlog, weigerde hij het hem opg.:dragell algemeen bc::vel, uit boofde vall
den toenemcl1den zwakken Haat zijner gezondheid, aan te nemen.
Zijne ziekte beilond in eelle foort V'lll z\\':.1unnoedigheid, welke hem
den 22 nll1 Slagtl1laand 1774 de handen aan zij n leven deed fluun.
Hij fchoot zich lllet een pi;;tool door het hoofd.
CLODIUS. (CmUSTlAN AI'GUST) Werd in J73S, te AIIII.'lhe;g,
in het Er<z-gebergte geboren, en was een zoo nuttig als aangenaam
khriJ;cr. die voor geen-:n zijner tijdgcnooren behoefde te wijken. In
176f werd hij reeds llüo;.:!l:craar in de Wijsbege:!rte te üi/r:'(ij, en
gaf kort d;\<ll1la zijne Pï1C)'('11 ovrr de lcticr- eJ/ zedektmde in her
li-ch. MEDO~, of de wr(!(J;~ der lI'ijzell, dl' Patn"ot, en me?r andere
ftukken voor het toollccl, behQoren onder zijne beste fcilriften. In
I7aZ werd hij hoogleeraar in de Dichtkunst, en begon in 176+, als
eene voortzetting zijner l\Icngelfchrifcen, een iUaalldwerk, onder dell
naam van Odetlln, bennik echter door zijnen onverwaehten dood,
op den 30 van SlagtllJGand van dat jaar, onvo!toGid bleef.
CLOELIA. Eene Romeinfche !:wugd, welke onder de heldinnen
van Rome eene fclwone plaats bekleedt. Tocn ziJ, namelijk, met :111dere maagden aan den Etmrifchcn koning PORSEiQiA ilJ gijzeling W:1~
gegeven. ontkwam zij hare w~cht('rs, en zwom te paard deil Ti!;.'I'
over, weshalve PORSE.NKA, d":l!gd en vaderlandsliet:le ook in vijanden
wnrderende, huar de vrijheid liet bC'!lOuden, en de Rl1meimm !la~,r naderhand een l1andbeeld hebben opgerigt.
CLOOTS. (AMCIL\ltSlS) Werd te Klef! geboren, en door het
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departement van rOif" tot afgevaardigde in de Nationale conventie van
fhJ,";/m'il, benoemd. Voorheen fpeelde hij de rol eens geleerden; doch
hij toonde door zijne OllzillIlig-e voorflellen, dat hij eigenlijk in een dolhui, IICllOOrd2. HU zoude de geheele wereld gaarne in eene gemeenfchappoiijke republiek hebben willen veranderen, om daari!l als een
w~zctllijk red~naar van het merJchel\jk geDacht (Orfltwl" du genre
hUi/wilJ, zoo als hU zieh noemde) tiguur te lallJlJen maken. Het
was 0iJ den 19 van Zomermaand, dat vt'rkleede Turkcn en /lr{Jbi~
nll, alsmede Hol/tint/as, Enge(jc/tclJ, DltitJi:!ters en !t.'Ûifliletl, als
vert~genwoordigers van het menft:helijk gcDacht, door den mond van
Clans, di·~ het woord vocrde, de toenmalige hervormers van Frank1'II~ geluk wenscl~ten : ecne daad, hoe belagchelijk ook, welke eene
gcwigtige gebeurtenis, de vernietiging van den adel, enz. ten gevolge
had. De bisièhop van Partjs, GOllLL, werd door hem gedwongen,
om vrijwillig van zijne geestelijke lVaardigheid arHand te doen, en zijn
voorbeeld werd door de conllitutionecle priesters in alle deelen des
rijks gevolgd. ûndertus[chcll kreeg hij de p~nij \'~n ROll:,SPI"RRI:,
welke in het zoo even gemelde geval lliet was geraadpleegd ge\ï(J:"(iw,
zoo geheel teg-en zich, dat zij in eens ?ol zijne plans yerijldclde, cn
hem, met de partij van den berucht en BEur'xf, :lIs ecn uIl :ïl-rC)'{jlutiol1(1ir, up den 24 van LenteJl1aa;;t! 1794, de guillottir:e deed beklimmen, nadat hij acht dagen te voren door de J,lCObtjJ1Cil tOt hunnen
TO{Jrzitter was benocmd gewerden.
CLOTHO. (Zie: SCHIKGODINNEN).
CLüV E. Een gewigt in het graaifchap Ess,?x, iIJ E;;g!!'7ild, hou..
tl,:'nde, om h:1s te wegen, 8, en om wol te wegen 7 pond.
CL )TSUS. In de I"eheikunde eene zameng',-,lleJde minerale Gerst; ook
een uittrekrel of verecniging van de I1jnlk declen der planten. Ci)'fz:s
Vän /lntiil16!1ie is een vocht van ovcl'l:(cha:lld IjJiesglans, ralpetcr en zwavel.
CLYTEl\INESTIL\. Dochter van TnlDnus, zusrer van HELENA, eehtgcnootc van AG.\l11E',!:\lJN. Toe!) deze l~atf1c als vcldhcd del'
Grieken tegen Troje was ongctrokk en, boeleerde zU met ALGJSTlIl'S;
bi3gt, na het veroveren van Troje, harcn terugkercnden mnn 0111 het
leven, en ZOllGe IJ etzclfde lot haren zoon, ORES rES, ook hebben
doen ond('rgn~n, \V.1Te hij niet tUdig door z~jnc zuster ELECTRA gered. ORESTES, g:eholp~n door zUnen vriend PYLADES, n:;m wraak
over den d00lÎ Zijns vaders door I,ct bloed der overfpeligen, juist
toen zij in den tempel voor het allaar van ApCLLO hl~nnen dank aan
deze Godhe:d betuigden voor de t~:ding van ORESTES dood, welk
~~iUcht door PYI.ADES, den getrouwen medgezel van ORESTES, ill
i1Jycclle verfpreid was. Maar ORE.STES, die zich in den tempel verbergen had, kwnm te yoorlèhijn, en wreekte dus den moord van
A~,;A.'l~.:Wl\'O;~.

COADJUTOR. Is diegene, welke ee:1cn iloogen geestelijkcn bij
zijn leven wordt toegevoegd, om hem na zijneD dood iu de gcest;;!.
lijke waardigheid op te volgen.
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COALITIE. Dit woord is in de jongl1:e tijden veel gebruikt ge.
worden, om de zame:lfpanning van eenige Europefche mogendhe"
den regen Fn:mkrijk ::an re duiden. Inzonderheid verdient de zoo
genoemde eerfrt! Coal:de, tus[chen Oostennjlr en PnJisjèn, in
1792 regen dat rijk gefloten, om de ltaatsgel1:eldheid van het Duitfehe Rijk te bewaren, en de Fran(èhe ol11wentelini' regen te gaan, dien
naam. Het einde dezer Co~htie is beker,d. Naderhand heeft men
verfchillende verbindtenislèn tegen Fm/ikrijk met dien naam bel1:empeld ,inzonderheid die, welke door den invloed van Eogelolld, en
door goud, wt!rden tot fland gebragt.
CO BI. Eeue woestijn in Bucharije, 400 mijlen lang en 100 mij.
len breed. lij wordt ook SC/lamo, Lap, en het oostelUk gedeelte
Batgu genoemd.
COBLENTZ. Voorheen de residentie-!l:ad van den keurvorst van
Tril'/", doch thans uit kracht van het IFaner congres aan Pruisjèl1.
en wel tot de provincie Neder-Rijn, behoorende. lij bevat 10,200
i:1woners, en beflaat uit de oude en nieuwe of Clemen.jlad, en is
over het geheel, inzonderheid het laatfle gedeelte, tamelijk \vel gebm;wd. Over den Rijn ligt eene gierbrug, die naar het tegen over
Co/;/elltz, aan del! regeer- Rijnoever, liggende fladj~ T/zal E/mnbreit(fein vOért, en over de 1I1oezc! eelle il:eenen brug, 3S8 [chr~del1 lang
en op IS bogen rustende, van welke men een der fehoonl1:e Ultzigten op c:cn Rijn heeft. Tegen over ligt de rots E,'t,"mbreitjleill. CIl
flechts ecnigc honderd fchrcdcn over de brug valt de l1foezel in den
Riju. ('ob/entz heef, aan har~n Jaatfien keUf'lOrst cClle uitmuntende wt.'rleiding te cbnkcn, die vnn eenen berg bij lJletterlJic't het
zuiverlle bromvater, langs de Moezelbrug , door alle kwartieren der
Had voert. Fabrijken vindt men er weinig; ccne derzelvI!, die \'crlakt blik opltvcrt, dat in dunrzaamheid cn khoonheid het EIlJelsch
overtreft, en naar Spanje gezonden wordt ilondt 100 menfchen bezigDe ha:Jdd heil:nat in het vervoeren van koopw~ren uit de lIioc::;!'/ naar
den Rijn, en omgekecrd. Een voorname tak van deIlzelven zijn de
Fr;',l;fc:he- en Moezelwijnen, die op de JJfoczel aankomen, wcl:.;e
fchep2n va 2rt, die gewoonlijk 80 voet lang en 1:2 breed Z~jl1,
en Ul Illil;ti:~ 3 voet diep gaan.
De flad , ol:d::r de Fran ..
/C,'I~iI de hoord pla:lts van het depanemc::t yan den l<iil: en de
lUo(ul ,en de zerel der regcrinb', heeft bij d~n lna't!ren
orlOé!; vc~1 geleden, want de omliggcnde floten, benevcils het fraaije rendentie-flot· \'all den l;eurvorst, zijn aanmerkelijk verwoest gewordcn.
COBURG. Een vorstendom, in Fronketllmlrl, doch dat tot dm
Opper-Sal;fi[chen kreits behoort, lus[chen J!fl'jreut.1, nlJ1'ingen. lJen1Jt'vel'g, en Bamhel'g. Het bevat op 2:2 \'icrk;;nte mijlen 65,000 inwoners, is vruchtbaar aan ooft, vlas en hop, en levert ijzer, koper,
kobalt en \'crdere mineralen op; inzonderheid \ 'udt men er veel houtgew~, w~:iruit pek en potasch vcrkr:;;eu wordt, en eene aanzieneKS
~
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lijke veeteelt. Hetzelve is thans onder Gotha, CQburg, fr/ein/llg.:!:
en Hi!dbtlrghaufm verdeeld.
COBURG. (FRIEDRICH JOZIAS, hertog van Sokfe) werd in 1737
geboren, en was veld·maarfchalk van de keizerlijk- OostenrijklrIJe
ttoepen. Bij het uitbarsten v:tn den oorlog tusfchen Oostenrijk en de
Porte, in 1788. voerde hij het bevel over het leger in Ga/ijcië;
veroverde de gewigtige vestÎl.lg Cltokzim; behaalde in het volgende
jaar, vereenigd met SUWAROIV, eerst bij Fukfhan, en kort daarna bij
11la1'tenestie, de zege over de Turkm, en r.mn vervolgens het grootfic, gedeelte van Gallicië, met de hoofdil:ad Blldm'est, in hezit. In
1798 voerde hij in de toenmalige Oostenrijkrche Nederlanden het bevel tegen de Frllllji:/zen; deed hen in den tijd nn ééne maand dezelve
ruimen; rukte hierop in Frankrijk; veroverde eerst Condé, Pa/eneiennes en Q?,esnoi, en d-aarna Lrmdrecy, terwijl hij zijne voorposten tot
teg.en Guife uitbreidde. Onderttlsfchen waren deze luisterrijke overwinningen van korten duur. De hertog van VORK, die zich ontijdig
met zijn leger van het Oostenrijkfchl! had nfgefch.:iden, om aan den
zeekant veroveringen te maken, werd bij Duillker./ren geflagen, welk
lot ook COBl'RG bij lJlaubmge te bam viel. Daar nu de dappere
CLERFAiT, bij Doornik, insgelijks werd terug gedrongen, zag zich de
prins genoodzaakt. om al zijne veroveringen in Frankrijk te laten
varen, en llaar de Ahler/cllIden terug te trekken. Hier verloor hij
den gewigtigen Dag bij F1CUrtlS, en met denzelven al de vruchten
zijner voorgaande luisterrijke zegepralen. Sedert legde hij het bevel
neder, leef!le als een ambreloos burger in Cobl!rg, en fli"rf den 26
van Sprokkehnnand 18 J 5.
COCCE.lUS. (HENDRm) Was een beroemd regtsge!eerde, en
werd in 1644 te/:;'cmm geboren. IIij 1111deerde eerst te Leijden,
daarna in Elige/(i!ld en werd in 1671 te IJcitldbc:-g' tot hoogleeraar
in het Na[Uurr~gt en d3t der Volken beroepen. Na ccnige jaren de.
zen post met roem bekleed te hebbell, werd hem door die van Ut1'uht voor de tweede ma:l1 de leerl10d in de n:gtlln opgedragen;
doch 118:lUl.vc:ijks had hij dien post een janr bekleed, of hij werd in
l690, door den keurvorst van lJrmuienburg, naar 1+i1l1kfort aan den
Oder, in hetzelfde vak heroepen; en het was in deze Had, dat èeze
geleerde man ber overi:~ gedeelte van zijn lluttig leven f,"efletcn heeft.
Hij {lier! aan de gevolgen van eenen fprong uit zijn Iwllend rU tuig •
oen 18 van Oogstma811J 1719, ill den ou<krdolll VRIl 76 jaren. hij
w~,s naauwgczet, eerlijk en onbaatzuchtig, cn bez~t eene ol'regclieid,
die de ftreng!1e tocts kOIl tloorflaan. In z~ine verkeerilJg" was hij onderhoudend, aangen:J.am en zeer verpligtend. lIer verdicnt onze op.
merking, dat hij zijne kunde meer aau eigen oefening, d~l1 aan bekwame leeraren tC danken had, want hij had niElmcr eenige andere
Icsfen gehoord, dan over de hjlitutm; en Ilogtans bragt hij het
leerflelfel van het Natuur- en het Duitfche fiaats-regt tot eenen trap van
v;lkome:1heid, dien hetzelve tot op zijnen tijd toe nog niet bereikt
I
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lijne talrijke fchrifren zijn onder dcn titel: ExercitatiIJnl!s CII'
,'io[ae, en Disjertationes yarii argumenti , in 4 deelen in <}o, alsm~de
zijne Confilia en Deductiollcs in 2 folianten uitgegeven; terwijl mede
zijn Gl'otius il/uJlratus in 3 deelen in folio het licht ziet. Zijn
oudf1:e zoon SAMUEL verwierf geen' minderen roem. Ook ihij was
boogleeraar te Fraukfort, bekleedde naderhand verfchcidene aanzienlijke po.ten, en Hierf in '755. Hij verwierf een en onHerfelijken roem
door de ve;'betcring der regtsoefening in de Pruisf!fche flaren, en
zijn Codrx Fridericallllj, welke hij in 1750 uitgaf, is een onvergan·
kelijk gedenkl1uk zijner verdiensten. Onder zijne overige werken,
die meestal op het burgerlUk , namUi'- en l1aatsre bt betrekkinf: hebben,
is zijn .Jus civile cOlJtrweljilli1 (laatst te Emlnghaus in 1791 met vele
verbeteringen uitgegevcn) h~t meest hckende Voor zijns vnders Gro.
titls iIlujlratlJs fchreef hij eelle inleiding, dIe ook afzonderlijk, onder
den titel: N01'u1l2 fiistema .Jurispr. nat. et tnm. verfchenelJ is.
COCCE.lUS. (JOHt\NNES) Een kundig Nedcrlandsch godgeleerde,
wiens flelfel het volledigst ontwikkeld is in zijne Summa doctrinae de
focdcre et iestamento Dd. Hij werd eerst IIooglecrr.ar in de Hehreemvfch'e taal in zijne gehoorte flad Breme/J, vervol~ens in hetzelfde vilok, en 7 jaren later ook in de godgeleerdheid, te Franeker, voor
welke laat1l:e hem eindel~k in 1649 den leerflocI m\11 Lcijdens hooge
fchool werd opgedragen, welken hij tot aar. zijnen dood (in 1659)
met roem bekleedde. Zijne fchriften zijn meermaals gezamenlijk, en
hatf1:elijk te .dmflerdam in 17°1, in 10 folianten, uit;~egeven, waarbij in 1706 nog 2 deelen Opera anecdota, gekomen zijn.
COCCUS. (Zie: SCfIILDLUlS.)
COCCUS CACTIS OPUNTIAE (ZIe: KONZENILJE.)
COCCUS LACCA. (Zie: GOM LAK.)
COCCUS JLlCIS, (Zie: KERMES.)
COCCUS POLOl\'TCUS, (Zie: POOLS GREIN.)
COCHIN. (N1COLt\.\S) Een beroemd graveerder, die den 29 van
Gms1l12and 179°, in den ouderdom van 75 jaren, te Parijs overleed.
Door zijnen knndigC:l1 vader reeds vroeg tot de teekenkul1st opgeleid,
maaLt~ hij van jongs af aanzienlijke vorderinfjCn, en muntte inzonderheL: uit door juistheid en naamvkcurighcid vall tcekening, gem~kkelijk
J>eid en deftigheid in de compofiti(~, een villdingrijlr lertland in het
allegorifche, en vooral door een dichterlijk vernllft, O'll :1rgetrokkelle
en bovenllmuurIijkc denkbeelden op eene zinnelijke wijze voor te flellen. Hij las het Latijn, ItnIiaansch en Engelsch mei: ongemeene vaardigheid, en gaf reeds in zijn 15de jaar aan de behandeling der etsnaald, boven het eentoonige van het graveeriizer, den voorrang. Hij
werd to: leerling, met ec:n jaargeld, bij de akademie aangenomen, cn
verwierf naderhand, door eene teekening, verbeeldende LIJCURGUS,
ilJ een opreer ~ekwetst, welke in 1789 door DEMARTAN in plaat werd
gehragt, derzelver lidmaatrehap ; w~arna hij vervolgens, na het over·
I ijden van den heer COIJPEL, ~ot opziener over de teekcnfchool in de
J.~lJl'rl! werd :l:tngelteld.
Sthad.
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Sedert maakte hij zich ook als fclnijver met roem bekend, wa~rvaA
2ijne uitmuntende redevoeringen, zoo in de akademie gehol1den ,áls
gedeeltelijk door den druk gemeen gem~akt, ten bewijze ver!trekkell.
Ook de.ze verwierven hem den post van [ekrctm-is en hiswrie1l:hrij"
ver bij de :ikademie der fchilder- en beeldhouwkunst, wannor hij
in 1756 benoemd werd. Het kan ni,~t mis[ell of zulk een lang en
werkzaam leven moest de kUllst met de heerlijk!l:e voordbrenglè:len
verrijken. De heer llAWN geeft in zijne Dictiol1lloire de, Gravcu1's
anciens et model"lIl!s de voornaam!l:e op , waaronder uirmunten d~
dood "fm HIPPOLYTUS, naar DETROI; het gJdm ,'a1J Di\ VI D op de
harp ,'oor SAUL, naar VAN Loo; verreheiden groote gezigten van
Franfche zeehavens, naar VERNET • en 11fou[oleums, naar eigene
teekeningen; eene groote menigte portretten; gelijk ook verrchil.
lende onderwerpen van zijne eigene vinding, in de GeolMtrie van
LE CLERC, de w.erken van llOlLEAU, lIEN:\VLT'S /ibrégJ, enz. Mcer
tlan 15°0, zoo groote als kleinere, !l:ukkell maakten's lUans verzameling
uit. Onder anderen heeft hij ook uitgegeven: Ob[erl'fltiollS [ur les
t111tiquités d'Hercu!afJeltlll; voorts in IïS8, in 3 deeltjes, Poyage
ti' Italie, en in lï6S Projet d'/me !á!!e de jj){'ctûcfc pour UlI théátre
Je comedie, enz. Zooveel arbeids liet deze kUllstcliaar na , die boven.
<lien om zijn braaf kar"kter, zijne eddmoedigheid, mellscblievenheid
en kunstijver, door allen, die hem keIlden, b~ll1il1d en geprezen werd.
COCLES. (PUEL. IIoRATllJs) Door zijne ópperheid redde hij
Rome. ten tijde dat POltSENNA hetzelve b~leg('rde, 0111 del, uitge.
dreven koning TARQUli'/iFS terug te brengen. PORS,"NNA had reeds
een groot gedeelte der tbd ingenomen, en de Romeillcn op de vlugt
gedreven, zoo dat hem flechts de bemagtiging van de brug over den
Tiber in den web l1ond. In dezen vemvij IClden toeitand nmn HoRAT lUS COCLES Illd SrüRICS LARTIUS en TITUS HER~II"'W3 het befluit, den ell;;en toq~nj]g- tot de brug te verdedigen. Middelerwijl
werd de brug ~chtt:r heil we,::;ebrokell. N;cauwlijks was dit gerchiedt,
en dus de verd"djgin!~ der brug lanr,cr omwodig, of zij !l:ortten zich
in dcn vloed, en zwommen naar het fhand over. HOR:\TIGS allecn,
1I1s de ontwerper van dit lll~nnelUk beDuÎt, werd hiervoor rijkelijk
van den fenaat beloond, door dat hem zoo ved land gegeven werd,
ais men op eelrn dag kon omploegell; tl:rwijl bovendien voor hem
een fl::mdheeld werd opgcrigt.
COCYTUS. Eene r;Yic~' in het onde Epirlis, die zich in den ./Iche1"011 nome, en welke de diciJtcrs tot ecnen der !l:roomcIl van de Ollderwereld gema~kt hebben.
CODEX. Was oorfpronkclijk bij de onden, het j,OHt dat onder den
bast van een en boom zit. Voor dr·.t het papier werd uitgevol1deil,
fchreef men op houten tafc:tjcs, met WJS overtrokken, die, W3Plneer zij befchr~ven, of liever gegraveerd waren, in den vorm van
een boek b;.ïc?n gevo~gd, en COdfX: genoemd werden: een woord,
d:lt men ook naderhand behield, toen men reeds op papier fchreef,
om
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om daardoor icder groot bock uit te drukken. Zoo noemt men
dan ook uitgebrcide, belangrijke wcr:,en, of oude h:mdfchriftel1
van dichters, wijsge:.:rcn, hi~t,)fiefchl'ijvcrs en anderell, wclh naderhand vcrz3mdd wcrdcn, Codices afal!u.r::ripti, die in lateren tUd, toen
de Bockdru!:la:l1st van langzamerhand dcn geleerden te hulp kwam,
dikwijls bij m'ijf~b~l1ti,:;c pbacfcll, door de olllJaauwh:eurigheid der af..
fchrijv;:rs mogelijk 'l-èl':î1:;,!:t, werden gernadplecgd.· Op gelijke wijze
gaf men den rJ:'Wl11 V<ln Codex; aan wetten, die in een hu;d gegeven
werdcn, cn men voegde daarbij gewoolllijk deil Imalll van d,~l1 regent"
door wicn zij ""crdcn bekend gel1l~akt. Zoo had nWIl, b. v. de Codex THEoDosBl\'us en }USTlNU.l'W,i bij de ROil/eillcn, de Codex AuGl'STUS voor Séjè, de Cljd~ fk:-iRY, Code LOUIS, Code iWol'choJJd,
(VelO LODE',VlJK XIV.) voor de F!'(!!)JZ',~en, en Code Noi,., van deu.lelfi.len vorst, voor de regtsoefenÏllg op de Franfche eilanden in Amt.
rika voor de Zwarten, en zoo noemt men nog heden Code NAPo..
J.EON dat wetboek, hetwelk voor Fl'tlllkrijk, en met eenige verande~
ring bij fOlTImige met hetzelve verbondene mogenheden , ig ingevoerd
geworden. In eenen meer bijzondercll zin noemt men Codex dat ge.
deelte V:111 het Ramein[che wetboek. of zoogcnoemd CO;"jJlfS jUl'is,
hetwelk in rang op de Pandccten volgt, en verdeeld is in twaalf boeken, bcvattellde de bcilisfing der Romeinfche keizers, tot op den tijd
van JVWJl':JANUS, over onderfcheidene onderwerpen van reg:spleging.
CODICIL. (Uit !tet Latijn) Eigenlijk een klein, met wa3 overtrok..
ken tafeltje, wa:uvan de R()!lICÎneJ/ zich tOt hrieffchrijvel1 bedienden.
Ook werdcn de bijlngcn rot cen testament Codicil of Codici!li, genoemd;
doch thallS drr.agt ecne verordening van iemands laatllen en uiterllen
wil, waarin geene omniddellijke crfbefielling gemaakt wordt. maar
zekere andere putlten en bcpa!ing'cn vervat zijn, dien naam. Zulk
een Codicil heeft zijne betrekking of tot een reeds voorhanden zijnde testament, en dan is hetzelve voor de erfgenamcn alleen van ee.
ne verbindende kracht, of bevat eene bepaling voor diegene, welke zonder testament (ob in testato) Qverleden zijn, en werkt ook:
hierom ten aanzien van dezen.
CODRUS. De zoon van lVIELANTIlUS, de zeventiende en Iaatfie koning vrrn At,teilt:, door de oudheid als een voorbeeld van
vorsten geèerbiedi~d. Toen de At,':el1ers onder zUne regering met an.
dere Grieken in oorlog gewikkeld werden, verkhmdc het orakel,
dat zij de overwinning behalen zouden, wier koning in den oorlo:~
omkwam, waarop CaD RUS zich als houthakker verkleedde, met de
voorposten twist zocht, aldus het leven verloor, en zich op deze wijze grootmoedig voor het vaderhnd opolTerde. De Athmers, oordeden.
de, dat niemand naar waarde zulk eenen koning Iwnde opvolgen, fchaf~
ten dus het koningfchap af, fielden daarvoor Archonten nau, eerst lcvenslang, daarna voor tien jaren, en eindelijk jaarlijko.
CODR US. Een arm dichter, ten tijde van AUGCSTUS, wiens armoede zelfs tot e~n fpreekwoord geworden is.
COEF.

COËFFIClENT. - COEHOORN. (MI1NNO)
COi~FFICIENT. Is de gegevene of onveranderlijke grootheid die
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in eenc vergelijking, of reeks, als factor vcrbonden is met de onbeken:
de of veranderlijke grootheid. Aldus zijn b. v. in de vergelijking x 4a x 3 + b x Z + c x
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In leden, waarbij de onbi;kende of veranderlijke grootheid
geelll:1l factor heeft, wordt de eenheid tot Coëfliciellt genomen, b. v.
van y 2 :..."".:': p x is 1 het CoëlJicient van y z, maar p die van x.
Over de wijze, om, uit de Coëfllcienteneener reeks, de Coëfficientel1
cener [:mfere, tot de eerrre betrekkelijke reeks Hl bepalen, vergelijke men
J. ;-~!F.nVENHUIs, lF'is;wndig Leerboá lI, D. Over de onbepaalde Coèfjici~litCI1. In de toegepaste deelen der wiskunde, verfiaar men onder
empirisc! C"iJJ!iclent zekcre, door waamemingen of proeven te
bepalenc, beHendige gTOot'leid, die als factor m:t eene onbekende of
vera!ld'51ijkc is Yerboll~L:!1.
COEflOORN. (l\IE~:No) Een dapper, Nederlandsch krijgsheld,
en békw~2:n vestiiJghollwkundige. I-lij werd in 1641, op Lettinga
StrMts, ecne lust!Joeve niet ver van LCfttWflrden, geboren, en bragc
ven'oIgens op een ander buitengoed zijns vaders, het lJel'g-;lllIerbosclt
genoemd, ver[cheidene jaren ziiner eerl1e jeugd door. Reeds vroeg
cene l1:erke neiging voor den krijgsdienst, vooral voor de vestingbouwkunde, aan den dag leggende, werd hij door zijn<.ll1 00111 BElt·
NARDUS FULLEr\IUS, toen ten tijde een Geraad van Franekers hooge
fchool, en beroemd als een ervaren wis- en vesting-bouwkundige,
ond~r zijne leerlingen opgenomen, en maakte in korten tijd de groott1~ vorderingen. Met zijn 16dc jaar gaf hti reeds als kapitein, hij
de belegering van lj,Iartstric/tt, in 1674 dool' LODEWJ,JK XIV ondernomen. ztllke doorflaande blijken van kunde en moed, gelijk ook in
de veldflagen van Sennr[, Caste! en St. De1lljs, dat hij weinige ja,
ren d~arna, op gunstige aanbevelin,~ van HE;NDRIK CASIlVIIR, tot kol.
lonel der beide bataillons van Nasfmt -lrriesltmd bevorderd werd.
Een gefchil over het fiuk van verfierkingen met zekeren kapitein
PA,~N, infigelijks een kundig vestillgbouwer, gaf aanleiding, dat COEHOORN een werkje in het licht baf, hetwelk een altoosdurend gedenkteeken zijner bedrevenheid zal opleveren, en waarin hij zoodallige nieu.
we beginfelen voordroeg, als, naar het oordeel van deskundigen, ten
blijkbaren bewijze verfirekken, dat er in het fluk van verl1erkingen.
tot dien tijd toe, nog nooit iets was uitgedacht, dat met zijne ma.
nier konde vergeleken worden. Ondertusfchcn wekte hij , zijnes ondanks, hierdoor, bij fommigen de reeds plaats hebbende afgunst nog
meerder op; en het is hier aan toe te fchrijven, dat zijn Niet/we
Vesti;l(JbollJv, een boek, hctweik kort na deszelfs uitga ve in het
Fr,msch overgeut , en als een u1ccsterfiuk bewonderd werd, zijn
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COElIOORN behaalde in de beide belegeringen van Keizersweerd en
Bon11, welke door den toen regerenGen keurvorst van Brandcl1burg
veroverd werden, eenen uitihkentlen roem , inzonderheid door de
vermeestering der laatst genoemde {bd, weike men te vergeefsch beIlaauwde, en door haar, op zijnen raad, op eene andere wijze mm
te tasten, binnen korten tijd den genoemden VOfS= in handen viel. In
1690 woonde COEHoüRN, als brigadier, den voor de hondgenootcll
ongelukkigen fJag van FJcurij bij; bood met 8 bataillons aan een v':21
grooter aamal v~alJ(le]jjke legerbenden eellen bngdurigen cu dappe.
ren tegenfl:and, en zoude eindelijk in '~ vijands handen gevallen zijn,
indien hij niN duor de gctrolllvheid van zijnen diclJstkn~cht ware ge.
red gewordcl1.
Een zoo regtrchapen heminnaar van zijn vaderland, beroemd Z09
dool' zijne dapperheid als krijgskunde, had zekerlijk celle betere behandeling verdiend, dan hem de nijd berokkende. Hij werd van het
eerambt , hemreik hij tot hiertoe bekleedde, omzet, en behield alleen
het bevel over de twee genoemde bataillons; een hoon, welke hem.
die zjjner onfchuld en verdiensten volkomen bewust was, zoo diep
trof, dat hij liever verkoo~, om ook di~ neder te le"gen, dan langer
tegen bittere en rtmcloozc afgunst te worf1:elen. IJij ldde m~ eenigel1
tUd een ambteloos leven; tot dat koning WILLE~l lIl, te regt beo
grijpende, dat het gemcenebest, "ooral in dien tijd, een zoo groo
man niet kon ontberen, hem aan het hoofd van een regement plaatfte,
en naar NmnC/1 zond, om het kasteel dier f1:ad met eenig nieU\v
werk nog fterker te maken, dan het tot hiertoe geweest was. COF.HOORN volbragt zijnen Jast tot 's vorsten genoegen, en noemde zij_
ne nieuwe verfchanfing WILLIAM. Het nut derzelve bleek in I 692 ~
bij de betegerÎllg van Namen, door den k~ijgsh1l1djgeu VAUBAN, die,
toen het kasteel door gebrek aan v~lc l;ocdwendiglleden, en de zw~
re wonden v:l1l COEHOORN in zUne ha"dell viel, aan dezen, bij hUIlne eerfte ontmoeting, verklaarde: "ik heb zevenmaal de batterijrn
" van mijn gefchm veranderd, voor dat ik het durfde wagen, om ee" nen aanval op l!We verfchanfing te doen,"
Niet minder roem verwierf COEIJOORN, 3 jaren Inter, bij de belegering van Namen door koning WILLnr, die de zorg van het beleg
aan hem opdroeg, met dat gelukkig gevolg, dat de fl:ad wel haast
bezweek en het teeken tot overGave opr1ak. Ook het kasteel moest
kort daarna, met alle zijne flerktell, voor ziJn [chrnnder kriJgsbeleid , bukken, in weerwij van de zware bezetting, en de kundige,
zoowel als dappere krijgsoverlten , welken de verdediging was toevertrouwd. COEHOORN won hierdoor de achting van vejen. De keurvorst
van Beijerell [chonk hem 5 fiukken gefchm, en de koning verhief hem tot Luitenant Generaal van het voetvolk en opper-vestingbouwmeester, en vereerde hem teyens met een aanzienlijk regement
IIol/anders. Niet lang daarna, in 1697, ontving COEIIOORN van de
1taten eu den koning l~st, om de vestingen der bijzondere gewesten
01>,
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op te ncmén, en de nondige plans en afteekeningcn te mnken, n1!3t
welke zij meerder kondea ver!i:erkt worden, alzoo men niet zOl1d~r
grond voor eenen nieuwen oorlog met Froah-ijk beducht was. Ook
dien last volvoerde hij naar !let genoegen zijner hooge zenderen, die
hem bëvcl f,aven, om voor eerst Grolliilgell naar zijn gemaakt plan te
ver!terken. Het was echter niet alleet! deze fia.:!, welke hij in beteren
ftaat van tc~:cnweer bra,~t, 1113ar ook aan Niimrgen en Bergen op
Z,:om l;ed'( bij zij ne kl1l1SC en vlij t met den besten uitflag te koste gc1;.~,~;d.

In de'] vcldto;t van 1702 tegen de Frt1llfch(fll, wa~rill hij door de
ftntel1 1il(,~ 10,000 In;1l1 ter be~(::lermillg van Vlarmderen afgezonden
W:èS, 1,i;~ll~ hij den vij ant! zoo lang op, dat hij gedl~rende het gehcele
ja1", in d"t oord, lliec~ van belan·; ko,lde ondernemen, In den llnzO:1:cr werd hem het b~vcl van f/i!Jllo opgedrage!l, welke Had door
è"'l t!:1:pe r ci1 prins v~m No.ltlU Saarbruk w~s illgeflotcl1; doch zich
rr.c· h~, bsrccJ St. Jlfic,'zie!, bi 'men ecne maand tijds, aan de bond.
g<?ilOotell moest overgeven. Ook aan de verovering van het kasteel
van Luik en de kartl1llizer - fchans had COEHOORN een roemrijk deel.
welke beide binnen wcini~e da'ren in zUne handen vielen, en waarbij
hij de waarde vail meer dan 200,000 guldens tot buit maakte. In
het voorplar van 1703 werd J]OIlIl, op den E~den clag na het openen
der loopgrav~il, tot verwondering van allen, die de ftcrkte der Had
kenden. donr he111 veroverd, waarna hij door lVf,\RLnouRG, benevens
SPAR. be'!'l omving. 0111 de Iinii!n, waar'r.r.l~r. he. land van Waas
door de Fro/lfc!tell verîu:rkt was, in te nemcn , zoo .als dan ook
'geîchiedde. - In het volgende har echt~r 1l10C,~t het vac!erlancl zijne
u;tftekende dienstrll derven. IIij werd door e~ne beroerte overvallen,
tiie hem in de lente van 17°+, in den O!lclerdom van 63 jaar, uit het
leven wegnlkte. Hij was op dicn tijd Lllitenant Generaal van het voetvolk, Gouverneur van ,'1!aats-V!afl11deren en de forten aan de Scltelde,
Generaal van dl! Arti!lerie, en Dirckte'lr Generaal del' vestingwerken.
TC~l aanzien van z;jn braktcr wordt COEJlOORN geroemd :tls eeu
man van d:! oude zeden, die veel dcf'ti:;hcid ~ezat, bCllzelarijen verachte, verre vervreemd was van vle;'erij, en zijn vaderland opregt
beminde; tenviiI men he111, van dril krii~sklll1(liw'n k1nt befchonwende, weinir;e zal vinden, die met zo'weel ktmd ~ een I~ge!' geboden,
met meer beleid het kri'r.;,','olk in Da;,;o;'de wistcn te fcharen. met
grooter moed vochten, dl' /(rij (slied211 meel' fpnarden, de kosten van
tien krijg meer bezuinigdcn, en gl'o0tCrC dingen in zoo weinig tijds
uitvoerden. In- en blJirenl:mdfdle tnd:',cnooten hebhen dit meer dan
eens rondborflig erl,end. Ook gekroonde hoofden !tonden in hetzelf~
de gevoelen; en hIerom ,,'erd hii door K!\RET. II tot dcn rans der
eerne cn aanzienl~jkfte edelen verh~ven, en zelf, door LODUVIJK
XIV, onder de voordeeligrte nanbiedingen, doch vruchteloos, aangezocht, om in zijnen dienst te treden.
Het [tolfdijk overblijfTel dezes verdienstclijken mans werd in de
kerk
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kerk .V~!1 IPi.jkel, een dorp in P'riesland, ter aarde befteld , en zij.
ne kinderen, bij vrouwe lVIAGDALENA VAN SCHELTINGA , in huweliJ~
verwekt, hebbcn ter z~jn~r cerc alchmr een pr'lr.lgraf laten vervaardi,;en,
hetwelk zijner nagedachtenis waardig is, en d(;r kerke tot geen gering
fieraad vcrllrekt.
COELlBAAT. neteekcllt dcn ongehuwden !1:aat der geestelijken,
die duor de wetten hunner kerk daartoe verpligr zijn. Reeds in de
eerste Christen eeuwen hcerschte bij vele Christenen het dweepziek
gevoelen, dat de onthouding van het bevredig,~n der drift toe
voorcplantiilg het kenmerk ecner uitftekende deugd, en v~n grcote vcrdie;lstcn was. Van hier, d2t reeds in de eerfte eeuwen der
Christenheid vele bisîchoppen zich van het huwelijk onthielden, of,
zoo zij reeds gehuwd waren, de huwelijks-gemeenîchap met hunne vrouwen !1aakt..:n. Onderrusîchen was de ongehuwde ftaat der gees.
telijkheid in vroeger tijd niet algemeen, en men vond ül de drie
eerde eeuwen zelfs vele bisîchoppen , die in het huwelijk leefden.
Eerst iJl de vierde eeuw, werd de ongehuwde ftaat onder hen vrij
nlgemeen, terwijl vcr[cheidclli: kerkvergaderingen in dien tijd de vrij..
heid der gecstelijkc;] omtrcnt het huwelijk bepaalden, en de meeste bis!Choppen hunne ondcrhoorige priesters daarvan, zoovecl mogelijk,
poogden terug te houden. De oorzaak der verdere verf,oreiding VUlI
den ongehuwden naat der gcC'Stelijken was bij de monniken te zo~.
ken, die in de vicrde eeuw, eerst in het Oosten ea daarna in het:
Westen, veel opgang maakten, en den waan eener bijzondere heiligheid van den ongehuwden naat meer en meer verbreidden; terwijl
het volk zelf meer en meer gewoon werd, om vroomhdd en gees •
.telijke waardigheid, als onafîcheidba~r :ian de kloosterlijke onthouding
verbonden, te beîchouwen. Op deze wijze omftonrl van langzamerhand het gevoelen wegens de ongeoorloofdheid van den gehuwden
Ha:lt, niet alleen \,oor bisîchoppen, maar ook voor de mindere gees.
telUken, îchoon er, tot op de tweede helft der elfde eeuw, geene ker..
kelijke wenen bertonden, welke hun het huwelijk verboden, en ook.
nog vele lagere geestelijken in den echt leefden. De Paus GREGORIus VII. verpligtte , eerst op dien tijd, alle geestelijken, zonder onder·
fcheid tot den ongehuwden l1:aat; doch hij bereikte zijn oogmerk niet
ten volle. Op vele plaarîen, inzonderheid in Duitsch/t/l1d, veroor.
zaakte dit huwelijksverbod onlusten, en er verliep nog eene halve
eeuw, voor dat de ongehuwde !taat, in de Westerîche kerken I onder
de geestelijken algemeen werd. Sedert heeft men bij de Katholijken
<lenzelven ten firengfte gehandhaafd, ofîchoon, in latere tijden inzonderheid, vele geestelijken dier kerk zich te regt over eenen dwang
beklaagd hebben, welke noch door onzen Zaligmaker bevolen, noch
door het doel van hun ambt gevorderd wordt. De hervorming keurde den ongehuwden naat als eene eigendunkelijke, de natuurlijke
regten fchendendc, inrigting ten volle af, en het huwelijk werd
der Procestllntîche geesteIiikheid vrijgelaten. In de Griekîcbe kerk,
ALGEMEEN WOORDENB. H.
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waartoe merl weet, dat ook de KusÎlfche behoort, zUn allc(!n de
aarrsbisfchoppen en bisfchoppen, die meestal uit de klooster-geestelUken gekozen worden, tot den ongehuwden (bat verpligt ; terwijl
llan den minderen geestelijken (popen en pr'otoPipen) het huwelijk ge.
oorloofd is.
Dij de ouden was de ongell1Jwde {!:nat vooral zeer veracht. De
Lacedoemoniel"S legden hun, die niet trouwden, zware firnifcn op, en
bejegenden hen met verachting. Te Athene kon niemand een openbaar ambt bekleeden , wanneer hij niet getrouwd was en kinderèn b:td,
en keizer AUGUSTUS gaf te Rome gefirenge wetten tegen den ongehuwden fblat.
COELIMONTIUM. Eene der fchoodle {treken in Rome, in zich
lluitcnde :1cht der fèhoollfie . en volkrijkl1e ttr:1t~n , verÎlerd met het
pracbtige palei, der Loheranifche familie, hetwelk een KONST,\NTYN
d!! Groote bewoonde, en hetzelve naderhand aan paus SYLVESTER
[chonk. Onder[cheid",ne tempels, paleizen, fiandbeelden, obelisken.
in meer andere openbare g~bouwen verÎlerden deze plaats.
COENUS. Een der dapperfie en verdientlelijkf1:e veldheerell van
ALEXANDER, die hem op alle zijne togten verzeIde , en, cven voor
dat ALEXANDER zich op den Hydaspes infcheepte, fiierf.
COGNAC. Eenc Had in Frankrijk, die omtrent 3000 inwoner,
bcvat, en aan de rivier eha/'eI1te, in het departement van dien naam,
gelegen is. De vrucl1tbare I:mdfl:reek levert goede rooden en witten wijn
op, uit welkcn laatften inzonderheid Franfche brandewijn bereid wordt,
die buitenslands onder den algemeenen mam van C()s'1)ac bekend
naat. Dezelve verfchilt van den gewonen brandewijn, door een weinig azijn-ether, welken zij bevat, en men kan zelfs uit koornbrande.
wijn eene foort van Cognac bereiden, door denzelven met wijnazijn
Over te halen.
COGNATEN. (Uit nC't Latijn) Zijn blo~dverwanten van moeders zijde, in tegenoverltelling van Agl/l1te;l, waardoor men de naas~
te bloedverwanten van vaders zijde verltam.
COHESIE. Zoo noemt men dat algemer:n verfchijnfel van aantrekkingskracht (attr/lctio) in het bijzonder geval, wanneer de elk:mder
nanrakende deelen van een en hetzelfde ligehaam zoo naanw verbonden zijn, dat er eene ubvendige kracht vereischt wordt, om ze
van een te fchcidcn. Naar de meerdere of mindere zamcllhanging der
deelcn, onderCcheidt mcn harde en weekt? ligchamen. De oorzakelI
dezer Cohelie zijn bij de natuurkundigen rot heden nog een onoplosbaar verCchijnfel; doch men [chijnt uit alle toc hiertoe genomena
proeven en gemaakte waarneming"cn te mo~en vast(fellen, dat de zamenhnnging, of aanklevi!~g, znovecl te fierker is, naar 3"elang de aar..
rakings-punten menigvnldigcr zUn. Dit ten minne is het geval bij
twee verfchillcndc ligchamcll, die elkander met gladde vlilkten rakelt.
Zoo hangen, b. v. twee masfive [ooden Cilinders van omtrent twee
linien mk1,iellijn, wanneer men derzelver gronclvlakten gladflijpt, ea
bei.
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beide zamendrnkr, zoo vast aan elkander, dat er vcrfcheidcl'lc pond<!n gewigts gevorderd worden, om ze van ecn te Ccheidcn; terwijl
cl e aantrekking der deelen nog Uerkcr zal wamen, wanneer men eenige vloeibare Hof tllsfchen derzelver oppervlakten brengt, welke de
nog ruwe deel en nlmvult, en daardoDr de aanrJldngs-pulitcn verll1eer~
dert. Hieruit k?n men vele, in de kunsten bekende, verbindings-midde~
Ien, zoo als het lijm·2n, plakken, enz. gemakkelijk verklaren.
COllVIBRA. Ecne opellc en flccht gebouwde fiad van Portugal,
in de provin cie Beira, aan de noordzijde van de lJ-Jondcgo. Zij is d~
zetel der eenige univcrfiteit in Portugal, welke in 1291 te Lis[abo1J,
gefiicht, doch in 1308 herwaarts verlegd werd, en waarvan het getal
fiudemen gewoonlijk 1000 bedraagt. Tot dezelve behooren cene fierrenwacht , een kabin~t van natuurlijk::! zeldzaamheden, en van natuurkundige werktuigcn, cene uitgebreide boekerij, en een' uit:mmtendCIl
kruidtuin. De Had telt 15,000 inwoners, en heeft binnen hare muren een koninklijk g;:!1oo:fchap van kunsten. Men vindt er eene opmerkingswaardig~ waterleiding van 20 bogen. De inwoJers vcrvaardL
gen, behalve linnen en tapijten, velerlei en bero~md hoornwerk.
COLBERT. (JE.'N BAPTISTE) Marquis van .si:iglle!a], werd den
31 van Oogstmaand 1619 geboren, en door den beroemden brdinaal
MAZARlN den koning aanbevolen. Hij verwierf den eCllcn eerepost
na den anderen, en werd in 1661 naats-minister en generaal controleur der llnanciell, welken post hij tot aan zUnen dood (den 6 vall
Herfstmaand 1683,) met den grootHen roem bekleedde. Men houdt
hem tercgt voor den bcrocmdtten financiè-ministci' vm Frankrijk.
want door hcm bereikten koophandel en fabrijkeiJ het toppunt vall
bloei. Zonder de natie door belastingen te drukken·, beurde hij dell
handel tcr zee en te land uit zijnen vervallen Ih1t op; zond volkplanters nunr Pondichery, C1t!ada, Ca.yenne, lvJad.1gascar, enz.; f1:ichtte de
Oost- en West-IndiCche handel-maatfchappijel1; zorgde voor munufak.
turen e11 bevolking; verbeterde tevens het burgerlijk bef1:uur en de
regtsplegiI1!.r, en g-af aanleiding tot ele voortrejfclijkll:e wetten. ZijB
verheven ;ieest vcrfpreidde den weloadigfl:en invloed, over het gebied
van kunsten en wecenCchappen; want hij beloonde de kunstenaars
rijkelijk, llichtte het obfer"atorirmt, en de beide koninklijke ak~èemi
en van wetenfchappen en bijfchriften te Parijs, en maakte verCcheir:cne
andere voortreffelijke inrigtingen. Over het algemeen deed hij orde ill
alle takken van het !l:amsbefhmr gelloren worden, en \verd daardoor eene gevaarlijke partij voor den heerszuchtigen adel. OnderwsCchen kan
men niet ontkennen, dat hij, bij dit alles, weilli,~ belang in de bevordering van den landbouw fielele, en door zUne verwaarloozing, tot
nog in latere tijden, der natie wIe tèhade heeft toegebm~t.
COLCHIS. Eertijds AEALEA, flnrd( (onbckmde aarde genoemd),
een rijk aan de Zwarte Zee, dat door den naam van lJ1eJetJ en dien
·van het Cu!dm Facht in den togt der /frgo:/rwtr>n, vooral ver·
maard geworden is, eu tegenwoordig lWngre/ië heet.
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COLCHESTER. De hoofdflad van het graaffchap Esfex

~ in En
geland,:mIl de rivier Colne. Men kan de flad flechts tot op 3 En
g~Lchc mijlen met fc1Jepen naderen. Zij heeft uitmuntende gebou
wen, een oud flat, en b~roemde baai- en fcrgie-fabrijken.
COLfGNY. (Zie: BRUILOFT) (Pi1.RIJSCHE.)
COLISEUM. (Het) te Riil!I'. Dit vervaarlijk gebouw, hetwelk
in 153+ nog geheel te zien Wi!S, il~ den o111trek 1612 voeten befJoeg,
en 8-0 bogen h~d, Was h~t grootnc amphitheater, hetwelk de Romein11:he pracht oprigtte. (Zie: Al\TPIIITHEATElt.) Het werd door
VESPASltlNUS geiticht, nadat hij de Joden overwannen had. en men
verhaalt, dat hetzelve in één jaar door 12,000 gevangeile Joden vol·
tooid werd. De fclll'ijvers geven aan dit gebouw, hetwelk omtrent
J ICJ duizend aanfchomvers konde bevatten, wanrvan 9') duizend zitpl8atf.:n badden , nog den voorrang bove!'] de pijr:lIuiden van Egypte,
cn de andere wonderen der wert:ld. De Got!zen legden het eerst de
!i:l11d aan de verwoesting van dit gcdenkituk der oudbeid ; nadcrhalld
jlaiTl de P;1US P,\l;L H. al de fh~e:1eil cr van weg, welke hij tot
het bouw::J van het p1lcis van St. lJlarclis noodic~ had ,en de
Gvcáge brokken werden nog tot verfcheiden andere paleizen gebruikt.
Thans wacht men zieh wel, om de overgeblevene pnir:hoopcn van het
Co/ifC/(1JJ aan te tasten; doch hetzelve Hort v:m tijd tot tijd in, e11 er
zijn f1~chts weinige eeuwen lloodig, om deszelfs hovenllc gedeelte
geheel te vernietigen. Het onderlle echter is voor de eeuwigheid
g::bouwd. Het CotifClt:ll omleent zijnen naam van den CoIasf:ts van
NERO, welke cler'.\":13rts v;ebragt werd.
COLLATOREN. Hierdoor veritaat men zoodanige bezitters van
lan(lgo~dercn, die het regt hebben, om geest~lijke ambten, onder hun
gehied op['11ValIe11de, te begeven. Dit regt, de Callatie, ook wel
.lus plZtrol1atus genoemd, maakt in O117.e noordelijke provincien een
deel d"r zoo genoemde I-leer/iike regt en uit, en bellaat in het ver:mogen, om eene v3cel"é'nde predikantplaats te begeven, welke begeving echter, om van kracht Ee zijn, door eene kerkelijke beroeping
moet ward~n achtervolgd.
COLLATORALES. Bloedverwanten, die elkander in de zijdelingfche linie benaan, als: broeders. zusters, broeders- en zusters-kmderen; broeders en zusters van yaders-, alsmede van moeders zijde.
gelijk ook hunne kinderen.
COLLÉ. (CHtlRLE~) Werd in 1709 te Parijs geboren, en heert
2ich beroemd gemaakt de)Qr zijne menigvuldige fiukken, welke hij
voor het t'loneel verva~rdigde. Zijne Part ie de chasfe de HENRI
IV. kenfchetst zich inzonderheid door de wa~rheid del' karakters, en
tie get"ouwe fchild'~rij, welke bij van dien vorst geefr. Weinig.e
llukkrn zijn zoo dikwIjls gefpeelcl geworden. De veizen : Fil'i! HENIU. IV. enz, bl\'ngelJ de Fc:mfi.,·'leI/ r,og heden in verrukking. ZUne
blijfpelen DlIl'ttÏ; et Desrol'lois, en la Fdrifé dmls Ie vin, OU les de!_
l1ç,réments rh: Á1 ga/fin/cril?, zijn mede uilmuntende Hukken. In ander-e
fchet5t

COLLIN (IIENDRIK JOZEF) - COLLOT-DESCOL TINS. 165
fchem bij de zedeI' van zijnen tijd; doch dikwijls is zijne pen wat
vrij. Hij fiierf in den j:1re 1783. In 1767 verfcheen zijn TMtttre
de SIJdété, en na zijnen dood, in 1789. gaven Ic PRINCE en BAUnll.MS
zijn T/zédtre Choisi, in 2 declen, in het licht; [envijl zijn Thcat; ede,
Bou!cl'ards, en Recueil des jJarades, dQor C ORllIN, in 3 deel en zijn
edrukt geworden.
COLLIN. (IIENORII{ JOZEF) Was de zoon van een beroemd geneesheer, el) werd in 11n te Jf/teum geboren. Zijne, door eigen oe.
fening verkregene, kundigheden hadden hem nict alleen tot het beklee •
den van gewigtige posten in r.a~,t gefield, l11a~r deden hem ook onder
de Jçhrijvcrs ('ene eervolle plaats verw~rvell. Als hofraad bij de ge.
heime cOllllllisfic van iillancie werkte hij onvermoeid.. Pligt was zUne eerne gedachte, en hiervoor mOest alles wijken: zelfs zijne
geliefkoosde neiging, de dichtkunst, offerde hij daaraan op, en het
was alleen des nachts, dat hij zich door haar verpoo.'de, zoodat heUl
de morgen niet zelden op zijn fllldeerverrrek overviel. De REGULUS
was zijn eerne !luk, en hi~rop volgden, na lange ~usfchenpoozen,
CORIOLAl'iUS, POLIXEN,\, BilLGOA, VUNCA del/a po:'ta Mäon, de
Horatiërs en Curiatië;'s, welke zijne laatfle fiu kken waren. Zijll
znngfpel BR<\DAMANTE, in 1809 door REICU1\RD in 1ll11zijk gebrllgt,
is noch gedrukt, noch gefpeeld geworden. Eene verzameling van
de beste zijnor dichtfiukken is, na zijn overlUden, hetwelk in 181 l
voorviel, te rreC/le1J, in het licht gegeven, Zijn borstbeeld is, op
}rosten van den graaf DITRICIISTEIN, in de Karel$/ierk va;1 V001110em~
de Had, geplaatst geworden.

or

COLLISIE. Noemt me!1 in de werktuigkunde het ontmoeten
tegen elkander 1100ten van twee of m2erder weeke, veerkrachti~e
ligchamen, waardoor een derzelve in beweging wordt gebragt.
COLLOT-DESCOL TINS. (IIrPPOLYTE VICTOR) Werd in SIagt..
maand 177.3 te Cam geborel:, el) verwierf grooten roem in, het vak der
fcheikunde. In 1798 vergezelde hij de heeren BERTHOLLOT en MONGE op cenen togt naar Egypte, deed, gedurende zUn verhlijr in dit
land, verfcheidene wetenfchappelijke nafporingen, cn werd onder bE'r
getal der geleerden opgenomen, waarop zich het Egyptisch inl1ituut
beroemde. Bij zijne terugkomst te Parijs, werd hem het opzigt toCvertrouwd over de l100kplaats (lllbortltoriuln) van I'Ecole des mines, ell
in 1809 verwierf hij den welverdiend en gr:t~d van eerften Ingenieur.
Niettegenna:mde DESCOLTINS tot vele :tmbrsverrigtingen verpligt 'v.lS,
kenmerkte zijne korte loopbaan zich door talrijke werken. lVIen h-;:eft
ian hem vele ontledingen van Delmoffen te danken; doch wij zullen.
hier alleen van die nafporingen fpreken , waardoor hij ecn~n on~
derCcheidenden rang onder de fcheikundigen verworvc:n heeft. lijne be ..
lallgrijka~ verhandcIing betreft de oorzaak der kleuren, welke zckcre
platina-zouten a~l1J1iemen, waarbij hij aamoonde, dat deze kIemen haar
aanwezen :Jan het beflaan van een bijzonder metaal verfchuldigd zijn.
ketgecll naderhand met den naam van Iridium aangeduid, en ook in liet
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overblijffel gevonden wordt, hetwelk het platina, in zuren opgelost, achter;aat.
In de verlmndelingen vad de maatfchappij van .drcucit leverde
DESCOLTJNS eer1 berige, we:;ens de zuivering der platina, welke dit
kostbaar metaal in prijs deed dalen, en fielde voor, om te beginnen met ruwe platina en zink ondereen te fmelten, en, dit mengfel
tot poeder gebragt zijnde, door zwavelzuur de zink er af te fcheiden,
wanneer zich de platina zeer gemakkelijk in koningswa,er ontbindt;
bezittende dezelve de opmerkelijke eigenfchappen, bij eene zeer gerin.
ge mate V:lll warmte te ontbranden, en zelfs als buskmid te ontploffen,
wanneer de evenredigheid van gebruikte zink niet van aanbeiung is.
De heer CHEVENIX bevonden hebbende, dat platina, door falpeter.
:zure kwik uit hare ontbinding ll~dergeploft, in eellen fmeltkroes J
met een weinig borax omgeven, eenen welgefmolten metaalklomp ,
omtrent 17 m:1ul zwaarder dan het water, oplevert, herhaalde DEscoLTINS deze proef, en befpeurde weldra, dat men platina met borax,
zonder behulp vun kwik, kon fmelten, en men, dezelve in zuren
ombindende, het boraxzuur verkreeg. Deze fineltbare platina is .een
waar Bon/fe, bros en krisfialachtig van zamenweefsel. De 31~dere metalen leverden met den bOf'dX dezelfde verfchijnfelen, als de platina
op, zoodat men hem als den eerften kan befchouwen, die Bortires
tiaar gelleld heeft. Bij zijne nufporingen omtrent de platina bevond
hij tewns, dat de kool de eigcnfchap bezit, om zich met dit metaal
te verbinden, in evenredigheid van eenige honderdlle gedeelten, het
fmeltbaarder te maken, en deszelfs digtheid te verminderen.
Ten aanzien van de niet bekende oorzaak der onfilleltbaarheid VaJl
eenige fpnth-ijzerërtfen, toonde hij aan, door eène naauwkeurige ontleding, dat zij niet alle eveneens zijn, en der fmelting weerfiandbiedende eigenfchap van fommige aan de groote hoeveelheid magnefia is
toe te fchrijven, die zU bevatten, en gaf den raad, ten einde de af.
fcheiding van de magnefia te befpoedigen, om de hoopen geroosterde
erts met water te begieten, dat met zwavelzuur-ijzer bezwangerd is.
VoortS bewees DESCOL1'!". van zekere footten van ijzererts, door
verfcheiden delfstofkundigen zamengevocgd ander den naam van leemllc1ztig of k!eitlardig ijzer (ier argi!eux), dat deze erts kooil1offig
anrdachtig ijzer ([er farbollrtte terrclIx) is, waarvan de ligging opmerking verdient, die bijna altijd de Heenkolen verzelt, en waarvan
de grond op plaatfen , waar het alleen gevor:den word, de kemeekens draagt, welke die brandfiof gewoonlijk bezit.
Getroffen door het ontzettend verlies, hetwelk men bij de olltJeàing der looderts, volgens de gewone bewerking-, lijdt, onderzocht
11iJ den jnvloed der gasfoorcen, en de vervlug'ti;,ring van dezen erts;
gaf eene theorie der bewerking op, en fielde eene zclma'digheid
voor, welke de zw:wel opn:lIll, zonder eenig gasaardig voortbrengf~l
tevens te doen geboren worden.
Ten aanzien van cenc foort van cement (cnaux 1fJ(ligre) t waarvan.
I3I:>RQIo
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BERGl\JAN de eigenîchap, om onder water hard te worden, ann het
aanwezen v:m omtrent
bruinf1:een toefchreef; doch waaromti"ellt
GUYTON had bevonden, dat veriChillende andere zdflhndighed0n zamenwerkten , om dir cem::nt te vormen, kende DESCOLTINS , voornamelijk aan de kiezelaarde, die in de l;alknurdige freenen, welke dit
cement opleveren, Î:1 mmzienlijke hoeveelheid gevonden wordt, de
eigenfehap toe, om het wr een ligebmn tc vormcn, en onder water
te verharàcll. Hij deed de bebngr0ke waarneming, dm de kiezelaarde niet opgelost wordt in de zuren vóór de verkalking van den
kallmardigen fieen; terwijl zij zich daufllu bijna geheel ontbindt.
Deze uitkomst, een naauwkcurig denkbeeld van dit cemcl!t gevende,
wijst tevens de voorzorgen aan, waarvan men zich bedienen moet,
ten einde· het van alle l1:ukken re vormen, en verklaart de vastheid,
welke het zoo îpoedig onder w:!ter verkrijgt.
Behalve meer andere fcheikundige ontdekkingen, (loor hem gerl~an, volbragt hij, als cerne ingenieur der mijnen, verîcheidenc belangrijke zendingen. Hij bezocht de beroemde Aluin-mijnen van Tolfa,
,,"'aar o\'C~r hij waarnemingen opteckende, die in het eerrte deel vall
de Armales des mines voorkomen. Jammer, dat hij zijn omwerp
en reeds begonnen plan, tot eene verhandeling over de proefondervindelijke fcheikunde, niet heeft kunnen ten uitvoer brengen. Behalve
dat hij daarin eenc menigte aanmerkingen cn bijzondere daadzaken zou
gclascht hebben, is dit een werk, dat geheel ontbreekt, en waarvoor
hij volkomen berekend was. Dan de dood rukte hem, in Winterm. IBIS,
in den ouderdom \'an 42 jaren weg; nalatende eene weduwe met 2 zonen, welke hij cenen 11aam achterliet, dien hij door zijnen arbeid,
en edele hoedanigheden van hart vereerde, en die nog lang bet yerlie$
van een beroemd geleerde en bl1l:tf man in geheugen zal doen blijven
COLLOT D'HERDOIS. Een voormalig tooneelfpeler, die in
rijn vak weinig talenten bezat, en in Lioll zelfs openlijke blij ken
v~n afkeuring ontving, om welke reden hij dan ook aan de inwonen
dier flad, waar hij :lIs afgezondene van de conventie de rust moe~t
llerflellen, eene zoo geduchte wrauk num, dat hij honderden liet dood
Cehieten. Zijne overdrevene redevoeringen over vrijheid en gelijkheid.
waannede hij de club der .TflcobijiJeti gewoonlijk bezig hield, baanden
hem, gelijk zoo vele anderen, den weg tot den post eens afgevaardigde in de conventie. Hij bediende zich van de fchandeiijklle kunst..
grepen, om de gunst van het volk te verwerven, en werd in 1793tot lid van het comitté de [.J/Ilt pub/ic benoemd, waarvan hij bij
oen val van ROBESPIERRE nog lid was. Voorziende, dm het nu ook
Jijne beurt zoude worden, ging hlj eensflagi tot de gematigder p:trtij over; doeh hij konde d:mrdoor ol1l11ogelUk het aandenken zUne
"orige euveldaden uitwisfchen. LECOINTRE waagde het een en andermaal, .0111 tegen hem en zijne vorige ambtgenooten, BMUlEltE en
BILLAUD, in de conventie op te treden, met dat gevolg, dat deze 21
harer le,hm benoemde, om de zaak te 6'lldcrzoeke.. De aangekluag.
L"
den

Tii5

J6S
COUIAR. COLUMBUS. (CHRISTOPHEL)
den verrehenelI den 21 van Lentemaand 1795 in de vergadering, en
verdedigden zich zoo wel, dat zij tot geen betJisfend belluit komen
konde. Daar er echter naderhand een volksopi1:and, waarCchijnlijk
het bevrijden der beklaagden ten doel hebbende, plaats had, waagde
het de conventie, om hen, op den I van Grasmaand 1795. naar
Cayemu, in Zuid-Amerika, te bannen, wenvaans zij dan Qok dade.
lijk vervo~rd werden. lVf;:ll nam wel in de daaraanvolgende maand
weder een befl uit, waarbij zij werden tcmg geroepen; doch C OLLOT en BI LLAUD waren reeds vertrokken. Te Cayenne ,_ de Negers
willende opruijen, werd hij gevangen genomen, en merf, den 8 van
Zomermaand 1796, aldaar in den kerker, onder de verCchrikkclijki1:e
wroegingen van zijn geweten, en de diepi1:e verachting der Negers,
die zijn lijk flechts ten halve onder de aarde bedolven, waaf het den
zwijnen en raven tot fpijze diende.
COLlVlAR. Voorheen de hoofdi1:ad van den Opper-Elzas, thans van
l1et Franfche departement van den BOJ'e1l-Rijn, ligt in eene vruchtbare landl1reek, aan den eenen kant aan de Il!, en aan den anderen
in de vlakte, waardoor de kleine rivieren Tlzur, Lauch en Fecht he.
nen i1:roomen. Co/mar telt tegenwoordig tusCchel1 de 13 en 14,cOO
inwoners, die meest katholijk zijn; heeft laken,owollei1:offen-, katoenen lint-fabrijken, enz. en drijft voornamelijk handel in tabak en wijnen.
Bij de omwenteling is de krijgsfdlOol en het gymllafium vernietigd, en
'het laatae in 1803 door eene fecundaire lehool vervangen. De i1:ad wai
eene der 10 rij ksa eden • die onder de landvoogdij van HagentJZl aonden, tot dat zij in 1673 aan Frankrijk verviel.
COLORIATUUR. Zoo noemt men in de mnzijk gewoonlijk alle
vlugge figuren; doch wel inzonderheid, in de zangkullst, bij Bra'JItJur-arja' s, de rollende pas('1ges, die de zanger met ceue zekere
vaardigheid weet uit te voeren.
COLOSSUS. Is eene ongehoorde beeldzuil, een reuzenbeeld: van
hier ook Colosfaa/, ongemeen groot, reuzenvormig. l\Ien gebruikt
riit woord ook van iets buitengewoon bezienswaardigs, en zegt b.
v. van een m~gtig rijk, een Colosfus van grootte en llerkte. Een
van de beroemdl1e kunstl1ukken der oudheid was de Colosfus te
Rhodus; zijnde een llandbedd, in de eeuw van ALEX,~NDER
fien Groot~n, ter eere van de zon, die bezegd wora R!lIio'US alt~jd
te befchijnen, door zekeren Ctl.~RES, van het eiland Lij/Jo'as, op'gerigt. Het Wf<S beroemd onder de zeven wereldwonderen, en hnd,
Jlaar het zeggen van den dichter SIMor\IDEs, 80, doch volgens verre de meeste fdrijvers, 70 ellen hoogte; terwijl de beeiicn zoo
wijd van elkander !l:()lJden, dat een fchip met volle zeilen er gemakkelijk doorging. Het aome door eene aardbeving' in, en toen d~
Saracen~1l in het ja~r 677 Rhodlls veroverden, bezigden zU 9°0 kallleelen, om de overl',lij ffelèn van den C%sfits te vervoeren.
COLUMl..lUS. (CURISTOPlIEL) Werd in 1442 geboren, en il:ierf
te r,illa.MirJ in 1506. Behalve hetgeen wij vaD dezen luerkwaardigen
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gen man, onder het artikel /lm."rika, reeds gezegd hebben, voegen
wij er hier nog bij, dat hij even zecr met den nijd, als met de
elementen te worlleien bad, zoodat men van den kant van het hof,
waarbij men hem in verdenking gebragt had, op zijne tweede reize
befpieders van zijn gedmg mede gaf, die hem gebonden nasr Spt1nj~
voerden, waar men hem vier jaren hield, voor men hem naar zijne
nieuwe wereld terug zond. De [cherts, waardoor hij eens zijne vi}.
anden be[chaamde, is door de meesterlijke hand vall HOGARTH vereeuwigd geworden. Toen men tot hem zeide, dat hij zijne ont.
dekkingen ailecll aan het geluk en een weinig moed te danken had,
verzocht hij., dat men ecn el op eelle punt zoude zetten, doch
daar niemand hiertoe in !iaat was, Hiet COLUMBUS de pUilt op de tafel, en het ei bleef fiaan. " Niets is gemakkelijker," was het antwoord
der oml1andcrs." Ik geloof het wel, zeide COLU~lJlt.:S; " maar nien mand dacht er aan, en zoo is juist het geval IUet mijnè ontdekking
" van Amerika."
COLURI. Heeten, in de l1errekunde, de declinatie of afwijkings
cirkels, maar voornamelijk twee van dezelve, die door de beide
polen gaan in den evenaar regthoekig door[nijden. De declinatie cirkeI, die door de beide zonneftanden gaat, heet Colurtls der zonl1efl:anden (Solstitlorum); maar die door de beide evennuchtspunten gaat,
Colt/rus der eveningen (Acf1rtinoctiorum).
COMBINATIE. De leer der Combinutien, heet in de wiskunde,
dat gedeelte der algemeene rekenkunde, waarin gdcerd wordt, hoe
vele paren of verbindingen van twee, drie, vier enz. groothcdca uit
eene gegevene menigte van dingen genomen kunnen worden; zulke
verbindingen noemt men amben, tunen, quaternen, 'lUilJell, en in het
algemeen Combinatien of zamenfl:ellingen. Derzelver kennis is zeer
belangrijk voor de kansrekening, b. v. bij de loterij, lotto ,-omber
en andere fpelen. De beroemde LAMBBRT gebruikte de leer der
Combinatien, ter aanwijzing der geringe waarde van weervoorfpellingen in den almanak. Dezelve werd, onder den naam "an combillt1torifohe Analyfis, federt 1778, door HINI)Er.;n,éRG te Leipzig, uitgebreid, als een geheel nieuwe tak van wetcnfclwp bewerkt en tot
meerdere volmaaktheid gebragt. Verg. J. NlEUWENHUIS, Wiskundig
Leerboek, D. Il. bI. 267 enz.
COMER-MEEI<.. (In het Italiaansch Lago di coma), ligt tus[chen
Grafluwbullderland en Miltillll, in Italië, en behoort grootendeels
tot het departement van Ltlrio. Dit meer heeft cene bekoorlijke
ligging, is vischrijk, met heerlijke oevers omgeven, en 18 Uien lang
on omtrent !! uren breed.
COMETARIUM. Een fraai werktuig, dat een denkbeeld geeft"
van den loop eener komeet om de zon.
COMITIEN. Eigenlijk bijeenkomsten, en daarvan, inzonderheid ~
die bijeenkomsten des Romeillfchcil volks, waaril! de gewigtigrte za~
ken vao den {bat werden verhandeld. De plaats, waar dezelve wer·
LSdel!
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den gehouden, was oudtUds het ('omitittm (vergaderplaats), op het
Forum van Rome; dezelfde, wclk,~ naderhand de publieke firafplaats
is geworden. Zij ligt aan den voet van het Po/atium, aan de linkerzijde van het oude I'l\adhuis, en dus meer, dan het ovcrige forum ~
verheven. Naderhand, toen de burg.;riJ van Rome merkelijk aangroeide, werd het zoogenoemde 1'dd l'.1n Mm's, ttlsCchen de llad en den
Tiber gelegen, de gewezene akker der TARQUINIUSSLN, de plaats der
zamenkomst, waarvan een gedeelte voor de :mnzien1ijkfie burgers
omheind werd. De Comitien hadden haren oorfprong in de vcrdeeling des volks, onder Ro~1ULUs en SER'JIUS. De eerfte zonderde hetzelve af in Tributs en Curiae; de lnatfte in [(!asfen en CentTlI'iën,
waarbij meer op den bijzonderen rijkdom der burgers gelet werd;
terwijl de verdeeling v:m ROMULUS en TARQUlNIVS den fJuden, m2er
het getal der burgers fchijnt te hebben bedoeld. Van daar de Comitia
Cemuriata, wrtarill de vermogendften, de zoogenoemde Patriciërs, naderhand, zoo zeer de overmagt verkregen; de Ct/rit/ta, welke haar gewigc
fpoedig verloren, en de rributa, waar het volk den voorrnng behield.
In de Cûmitia Cetlturiala werden COIJ!u!s, PJ'(Jetores, in het kort
alle hoogere overheden vall Rome, gekozen. Dan, daar in oeze vergaderingen de aanzienlijkfte en rijkfte burgers, bijna zeker, tot die
cerambten verheven werden, zoo verzet:eden zich daartegen de Comitia tribt/ta, welke, door het volk, in afwczigheid dcs raads, gebouden, als eelt tegenwigt tegen de overmagt des adcJs werden gebruikt. In deze werden de volksvertegenwoordigers, (tribuni plehis) gekozen, en dikwijls bef1l1iten cler C01llitirl celltlJ1'Îata vernietigd. Naderhand, echeer, zUn dezelve tot regtsgcdingen en geringere zakcn b~paald geworden. \'-'at de Curiata betreft, waarin
eertijds het volk, zonder onderscheid, in Curiën yerdeeld, de belangrijk!1:e zaken behartigde; deze moesten, gelijk dan ook gebeurde,
door de verdeeling 11aaf mate van rijkdom, te gl'Onde gaan. Bij
_alle deze vergaderingen werd bij meerderheid van aemmen, over
de voorgefielde punten, beiloten. Zij hadden , door de jaar·
lijkfche verwisfeling van overheidsperfonen , n:mmrlijk o()k jaarlijksch
op gezette tijden plaats.
COMMELIN. (JOH, en CASPER) Oom en n~ef, beiden even
bekwame kruidkundigcn. De eNfie, in 1619 binnen dmflerda11l ge·
boren, en in 1692 aldaar ge!1:ol'ycn, was hoogleera:"ir in de kmidlmn.
de, legde er den botanilèhcn ttlia a~\1, cn vcrwi~rf zich daardoor,
zoo als ook door zUne uitmuntende behandeling van denzelven , en
ziJne menigvuldige gelecrde werken, cenen onvergankelijkcn roem. Zijn Ncef, mede te Amflcrdam, in 1667, geborcn, en aldaar in 1751
overleden, volgde hem nIs honglCcraar op, -en was te geiijk genéesheer, en lid van het Natuur-onderzoekend gellootfch2P, hctwelk hem, uit
hoofde zijner uitgebrcide kundigheden, Mtmtias nocmde. HU behoefde
in de kruidkunde, zoowe! in hare beoefening, als doo~ zijne talrijke.
Ql1Cchatbare fchriften over dezel\7e, voor zijnen oom niet onder te
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doen. IzAAK COMMELIN, in 1598 insgelijks te AmJlerdam gebo...
ren, en in 1676 aldaar gefl:orven, was een historiekulldige, van wieu
verCcheidene werken het licht zien, waarvan die over Ho/land, het..
welk het voornaamfl:e voorwerp zijner naCporingen was, de beste zijn.
Zijne Gefchicdenis en befchrijving "fm LÎmflerdam, welke beide wer..
ken hij niet voltQoid heeft, doch door zijnen zoon CASPER zijn uit.
gegeven, worden nog zeer hoog geCchat.
COlVIlVIENSURABLE of mutuarc, ook wel1"tltione/e Groothe'
den of getallen, zijn de zulken , die eene gemeene maat hebben6
Maar Grootheden, die geene gemeene maat hebben, doch waarvan de
cene noch door vermenigvuldiging van de andere, noch door die van eeDig opgaand gedeelte van dezelve, kan gevormd worden, heetell
onmeetbare, ook wel furdifche of irrationele Grootheden.
COMMENTARIUS. (Uit het Latijn) Is eene uitlegging, ver~
klaring; doch eigenlijk een boek, waarin men, om het gehettgett
te hulp te komen, verCchillcnde zaken kortelijk opteekent. Van
hier COl1l1lJenterel/ , hetwelk volgens ons taalgebruik wil zeggen,
een werk van ophelderingcn, verklaringen, aanmerkingen, enz. vergezeld doen gaan, alsmede de menigvuldige Com11lentarii" die bij de
oude Cchrijvers gevoegd zijn.
COMMODORE. Is in Engeland een zeeofficier, of Ccheepskapitein, dic, zonder juist vlootvoo~d te zijn, echter het bevel over een
finaldeel ,'oert, en niet onder de orders van een en anderen officier fraac.
COMMODUS ANTONINUS. (L. AELJUS Aup,mus) Was de
zoon van l\IARCUS AURELIUS en ANNA FAUSTINA t Gochter van AN.
'fONINUS Pitls, en werd in het jaar 161 onzer jaartelling geboren. Hij
was van een wreed en gewelddadig karakter, hetwelk zijn vader te
vergeefs door zachtmoedigheid en een goed voorbeeld poogde te
verbeteren. Hij bezorgde hem i!l zijn 16de jaar de waardIgheid van
conCul, en bewerkte een huwelijk tllslèhen zijnen zoon en CRISPINA,
de dochter van BRUTTIUS PRAE.SI::NS; doch Co~mODUS had, na den
dood zijns vaders, naauwelijks den troon beklemmen, oÎ hij vertoonde zich nIs een monfl:er, dat eenen CALIGULA, DOMITIANUS
en NERO nog in wreedheid overtrof. HERIWLF.S willende navolgen, droeg hij eene knods en eene leeuwenhuid , en fchaamde
zich niet, als kampvechter in het openb:lar op te treden. Moorden fchijm zijn geliefkoosd werk geweest te zijn; terwijl hij, ter
bevrediging zijner fchandelijke wellust, aan 300 bijzitten en evelt
zoo vele jongelingen nog niet genoeg had ; maar zich bovendien
nog van de verachtelUkfl:e vrouwsperConen van Rome bediende.
Zelfs leeCde hij in bloedCch:mde met zijne zusters, en vermoordde
e.ene derzclvc, LUCILLA, omdat z~i hem niet te wille wilde zjjn.
en tegen hem zamenCpande. Om zijne vf!rkwistende uitgavcn goed t~
maken. drukte hij het volk met zware belastingen, verkocnt fradhollderCchappcn cn ambten aan de meestbiedenden, en onthief zelfs misclldij!Q{i voor geld vau. de welverdiende 11raf. Onder zoodanig een
re-
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regent kon de flaat ni-et gelukkig zijn. ANT[iRUS, een zijner vrijgela.
tenen, aan wien hij in het eerst het regeringswerk h;:d overgel~tell,
werd door de bevelhebbers der lijfwacht venlloord, waarop COMMO~us over den dood zijns gUlJltehngs eene bloedige wraak nam, en
aan eenen voormaligen l1::af, CLEAr\DER, het roer van Haat m handen
gaf.; doch toen de Had verfcheidcne ongelukken overk \\ am, ecu
gedeelte derzelve door brand verwoest, en het volk dool' hongers.
nood tot vertwijfeling gebragt werd, Doeg hetzelve aan het muiten,
%oodat de keizer zich genoodzaakt Zlig, om zijnen flaatsdienaar, diell
men van al dit onheil de fchuld gaf, te rept te Hellen. Eiaddijl(
echter verfcheen 00). voor hem de dag, welke zoo vele bloedige gru~
weldaden zoude wreken. Voornemens zijnde, om op den eerfl:en
dag van zijn achtlle confulaat te gelijk nIs confbi en als vechter op
te treden, en tot dat eiilde de beide reeds verkozen confuls te laten
vermoorden, werd hem dit door zijne vrienden ontraden, waarover
hij zoo zeer in woede geraakte, dat hij b20oot, om vele derzelve
te laten ombrengen. De lijst derzelve kwam toevallig in handen
van eene zijner bijzitten, met name MART IA , die met verbazing d\lar
op haren eigenen naam las, waarvan eene zamenzwering tegen zijn Ie.
ven het gevolg was. Men diende hem vergif toe, doch dit niet fpoedig genoeg werkende, liet men hem door zijnen lieveling NARCISSUS,
een beroemd kampvechter, wurgen. Op het berigt van zijnen dood,
dien men aan ecne beroerte to:!fchreef, verklaarde hem de fenaat
voor eenen vijand van den naat, deed zijne beelcizl1ilen verbrijzelen.
Rome is
en zijnen naam uit alle openbare bUfchrili:cn wcgllèmen. hare fehoonne baden, de Tzermae Anto1iinÎalJoe, aan hem verCchul.
digd: ook rustte hij, tei' verzorging der /tad, beiJnlve de EgypJCche ..
ook nog eeue Afrikafche korenvloot uit.
COMPARATE UR. Vergelijker , een wiskundig werktuig, om
lengten, zeer naanwkeurig, met elkander te vergelijken. Ecn eellvoudig, daartoe· uitgcd2cht rocftel , wordt thans gemaakt onder dcn
naam van Comparateur, door den ervaren inflrumentmaker KLEEMAN
te Amflerdam , en bij den eik gebruikt. Naauwkcurigere werktuigell
van dien aard zijn door BIOT en VAi'l SWINUEN bc!èhrr.sen.
COMPETENT. In regt el! gebruikt men dit woord, om de bevoegdheid van eenen regt er of eèlle regtb~nk, ter beOisfing van gevoerd
wordende rcgtsgedmg:!n, te kennen te geV~iJ. Deze bevoegdheid
wordt bepaald, of door d~n 2urd des onderwcrps, hetwelk al of niet
behoort onder de zaken, waarover de regter !l,ag oOl'deelen, of door
den kri lP; van het regrsgebbl, naa" gelang de vemec:nier al of niet
in deszelfs omtrek woonachtig zij; khoudC'ns echel' zoodanige uit
zond:ring'~l1, als te dezen aanli~ll bij fpeáûle W~tten Jl10,';tCl1 gemr.akt z~jl1.
COMPLEMEN'l'. Heet in de meetkunde de ho(k, die eenen andereil van 90 graden uitvult. Complementen van een par,lleUogram
zijn de twee paralcllogral11men, welke om/taall, wanneer men twee
reg..
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regte lijnen door een punt der diagonaal- paralel met de zijden van
bet para!ellogram trekt.
COMPOSITIE. Hierdoor verllaat men in de mttzijk de kunst,
om , voJgel:s regels van zuivere melodie en hannonie, .nieuwe fiukken
te vervaardigen, en er gevoel en brakter aan bij te zetten. Van hier,
dat men alleen diegenen componisten en toonzetters noemt" die de
muzijk op deze wijze beoefenen, en naar dezen maatfiaf behandelen;
W:1nt icm~nd k111, gelUk in alle kunsten zoo oek hier, met een gezond vel'ftand, en door aanhoudende vlijt, eenen zekeren trap
van vo:kollwnheid bereiken: hij knn eene grondige kellnis bezitten van de harmonie; over de werkingen in de muzijk en lÎerzelver
ocrzaken een zeer juist oordeel vcllen; in iedere partituur de geringfie
onzuiverheid in de toonzettiJlg olltdekken, en zelf muzUkale opfl:ell.ell leeren maken, die, ten ~anzjen van den rhijtlllur Cmaat) en de regels van zui'.'cre roonzctting, de ftrengfie beoordeeling niet behoeven
te vree?cn; maar alle deze verkregene bekwaamheden geven hem alleen
aanfpraak op den nn~m van een kundig harmonist. Wanneer men in de
C01l1pofiti~ het middel niet met het oogmerk venvisfelt, dan is haar
gebicá z:.>cr uitgebreid. Eene der eerfl:e en noodzakelijkJ1e middelen
befl:am in de kennis van de /!'er der tne!od;e, de 11I'7ot, de generale
bas der fitge, canon, en dllbbc/d contrapulJt. Ondermsrchell heeft
lllen door eeue gronuige kennis van dit een en ander wel veel, maar
nog lliet alles gedaan. Zoo moet men b. v. bij de Compofitie van
gèzang noodwendig, over het algemeen, de taal kennen, juiste denkbeelden van accent, declamatie enz. bezitten, en bij fpeelwigelijk
muzijk kennis hebben van den aard en de werking van ieder tpeeltuig, dat men wil gebruiken, van deszelfs temperatuur-omvang nn
toonen, de verhoudlllg zijner toonroorten omtrent de overigen
enz. Dm, hoe krachtig nu dit een en ander, in vereeniging met hee
boven opgegevene, moge werken, zoo ,"erkrijgt echter een muzijkfiuk
daardoor nog geene ziel en geen karakter. Hiertoe wordt de onmiddellijke hulp der weldadige Namuf vereischr, en deze belrnat hoofdzakelijk iu
een fijn en juist gevoel, eelle vurige verbeeldingskracht en een- buigzaam karakter, om zich in deze of gene ~andoening gemakkelijk te
kunnen verplaatfen. Om, ec!Jrer ~ voor eene gelukkige overbrenging
dezer aandoeningen vatbaar te zijn, moeten zij reeds in de ziel vall
den componist gelegen hebben. eIJ ~lleen zUn opgewekt geworden,
hetwelk reeds eene in vroegere jaren verkregene vorming, eene doelmatige verkeering, en cene vertrouwelijkheid lllet onderfcheidene weilanden uit de zedelijke wereld veronderllelt. Door Compofitie
verfl:a3t men mede de verbinding van ondtl'fchcidene metalen.
COMPRESSIBILITEIT. Is in de NaLUurkunde die eigellfchap
der ligchamen, waardoor zij zich, door de aanwending eener genoeg..
zame kracht, laten zamendrnkken, en dus tot eenen kleineren omtrek
brengen. Offchoon de druipende v!oc:ifiolf~n deze ei(';enCchap in eene
geringe m~te bezitten, f..:lüjm zij (;'cllter Celle ;11~cmcelle eigcufchap der
.li,chamen Ci: zijl\
CO.
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COMUS. De God der maaltijden en vrolijke bijeeenkomsten.
CONCAAF. Uitgehold; de holle zijde eener kromme vlakte.
(Yerge!ijk CONVEX.)
CONCIERGERIE. Eene voorname gevangenis in Po'rijs, voormaals die van het parlement. Ook verfl:aat men er, wel alleen de cipiers woning door.
CONCILlE. Hierdoor verfl:aat men, inzonderheid, eeu!;' kerkelijke vergadering, welke eertijds gehouden werd, om verJèhillcll
over godsdienstige reerltukken te b-eflisfcn, cn andere kerkelijke zaken
te verhandelen. Wanneer tot zulk eene ver~adering, zoo niet alle,
echter de meeste, bisfchoppen en opzieners der Christelijke kerk bijeen geroepen w~rden, droeg zij d~ll naam van een algemeen Cond.
lie, COllcilium OecullIOClIÎCUIiI; manr buiten dit werd zij (Jechts als ee·
ne afzonderlijke bijeenkomst aangemerkt. Tot de ecril:e foort behoort het Concilie te Nicca, iu .Bitlt:yniiJ, door CONSTANTINUS den
GrootcJl aldaar bijeen geroepen, waarin de leer van ARRlUS als kettersch verworpen werd.
CO~CLAVE. (Zie: I(AR1)E'l'AAL.)
CO;'J'CORDANS. Is bij de god,'!,deerden zulk een werk, w:larin
al de woorden des Bijbels n~~r d~ p!n1tLn, w~arin zij !laan, gevonden, en met elbllder vergelc:{cil worden, om daardcor den zin
der7:r;lve op te fporen.
CONCORDAAT. Zoo he~t eigenIU:( ieder vemmg, doch inzonderheid in de gef(hiedcnis elke overeenkomst eener wereldlijke mage
met den pal1~, onr het begeven van wereldlijke ambten, enz. Bij
het fluiten van zoodanige vcrdr~gen, of bij het uitleggen en toepasfen derzelve , wonnen de panfC'D doorg~ans het meé'st; d,t is ech..
ter het geval niet geweest bij d~t C11l7o:-chat, hetwelk in 1801
tusfchen FlUS VII. en de Franfchc regering gc[]otC'n werd. In bet
Franfche regt is COllcordaat het verdrag of de overeenkom St, hetwelk
de fchuldeifchers aangaan met hunnen gefailleerden fchnldemur, ter
vereffening hUllner pretel1SÎen, ho~daili~ verdrag echter nict mag worden genoten met eenen eio;enlijk baukbreuhgen.
CONCORDlE-FORMULIER. (Formuf,'l cOlJcordia!!) Zoo wordt
een der gewigtigfie fymbolilèhe boeken der protestantfche kerk genoemd, hetwelk op last van den keurvorst AUGUSTUS door verfcheicl,en aanzienlijke god~eleerden omworpen, en eindelijk in 1577, in
Kfo//crherg, bij Afagdmhurg, voltooid werd. Bij de toenma:l.ls plaats
hebbende godsdiensti~e gefchillen onder de aanhangers van C'\LVINUS,
oordeelde hij een COllcordie- of Vel't!elJ;!!,illl';s-hll?k, he: welk voor altoos de eenheid del' leer bep1alde, her l'csrc middel, om aan al de..
ze twisten een einde te m1ken. Tw:mlf godg-eleerden werden naar
Licltte11berg geroepen, wanneer ,1I~s in de d:mf):J \'olo;ende v,~rgade.
ring te Torgtlll onderzocht. ell, tril lae,cfie, in de vergadering te Bergtl
voltooid werd, waarop c!an ook ee:l" plegtige o':dertee1{":ling val]
vcrfcheideue keurvorsten, graven, rijksftcden, en van meer dan 8000
ker
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kerkefidienaren, volgde. Dit Concordie-óoek werd in 1580. onder dt!n
titel van Formula COllcordiae gedrukt, en in de geloofsboeken ingelijfd.
CONCUSSIE. Geld-afperfing, Crim~n concusfionis, is die misdaad ~
wanneer een overheids-perfoon eenen minderen burger, door valfche befchuldiging, gedreigde beHraffing, of andere geweldige middelen, vrees
aanjaagt, of de regtspleging vertraagt, om hem daardoor geld af te persfen.
CONDAlVIINE. (CHARLES l\TARIE OE LA) Was lid van de Franfche
akademie, en van die der wecenfchappen te Parijs, alsmede van vcr.
fcheidene andere aanzienlijke akademien in Europa. Hij werd in 1710 te
Parijs geboren, en fiierf aldaar in 17ï4. Uit hoofde zijner uitgeflrek..
te zucht voor de wctenfchappen, deed hij verfcheidenc reizen, 00l
zijn verf1:and m~t nieuwe kundigheden te verrijkeB, en werd, nadat
hij in de Middeliandfche Zee de kusten van Azië en Afri/.'a bezocht
had, met GODIN en BOUGUER verkozen, om, door eene voorgeno ..
mene hermeting , in Peru, de gedaante der aarde te bepalen. Te ge..
lijk deed hij hier de ontdekking, dat de bergen zware Iigcl:amen aantrekken, en aan dezelve eene andere rigting geven, dan zij, volgens
de. eenvoudige wetten der zwaartekracht zouden moeten nemen:
eene waarheid, welke naderhand door M.\SKELlNE en CAVENDISII is
bevestigd geworden. Nad:rt CONDAMINE zijn werk in A111erilc,'1, on.
der vele moeijelijkhedeu en gevaren. volbragt had, keerde hij naat'
zijn vaderland terug, begaf zich, kort daarop, naar Rome, en huwde, na bekomen dispenf.1tie van paus DENED1CTVS XIV, aan eene
zijner nichten. Deze e~hc was, in alle opzigten, voor hem gelukkig;
wam hij verbond zich met eene vrouw, die door haar geoefend verfiand en gevoelvol hart al Jutre zorg bef1:e::!dde, om zijne zwak...
ke gezondheid te fchragen, en hem, bij vele onaangenaamheden,
die hij dulden moest, te vertroosten en. op te beuren. Zijne voornaamfl:e werken zijn zijne Reisbefchrijving, zijne fchriften over de
gedaante der aarde, en de hermeting van drie graden van den meridiaan. Bovendien heeft hij verfcheidene verhandelingen over de inënting
der kinderziekte gefchreven, welke hij ten flerklle bevorderde.
CONDÉ. (LOUIS DE BOURBON, prins van) bijgenaamd de GI'O~
Ie, werd in 1611 geboren, en fiieri in 1686. Hij W33 een van de
grootfl:e veldheeren der ride eeuw, en voerde, zoo lang zijn vad~r
leefde, den naam· van henog van ENCIlIEN, dien hij door den !lag
van Rocroi vereeuwigde, welken hU, nog maar 22 jaren oud, tegen
de Spaniaarden won. Nadat hij, den avond voor dezen fIag, alles ill.
drde geb ragt had, mep hij zoo vast, dat men hem, toen het. oogenblik van denzelven naderde, moest wekken. Waar hij zich vertoonde,
volgde hem de overwinning. Hij genoot de eer, om eene ncderlnag van
èen maarfchalk TVRENNE weder te hertlellen ; veroverde in 1646, in
het gezigt van het Spaanfche leger, Duinkerken, en hechtte deze
ftad het eerst aan Frankrijk. Even gelukkig was hij in het !tillen
van eellen burgeroorlog, dien de minister lVIJ\Z/IRIN, welke zich naderband aan zijne zijde vo-egdc, berokkend had. Dan, jaloerseh over den
roelfl
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roem van den prins, en zijne trotsc1Jheid vreezende, liet l\'lAZARIN tij.
nen redder in J6so gevangelijk bin!len nt/collies brengen. en fchonk
hr:lTI, eerst na verloop van eenige· jaren, zijne vrijheid weder. Oe
belcedigde CÖNDÉ trad thans in ondcrh:mdeiing met Spanje, en fireed
met 1.oo\'e:1 geluk tegen zijn vaderland, dat hij binnen PariJs koude
trt:kkcn. Hij vermeesterde de nabmige plaatfen ; terwijl TURENNg de

hoofdftr.d naderde, 0111 hem nag te leveren, en beide vc!dhcercn den
van Hooimaand 1652, bij de vQorfiac! St. n12toi1ie, zoo dapper frre.
den; dat beider roem daHbij hooger fieeg. Kiet lang daarna werd de
vrede geOoten; doch CONDÉ, tot denzelven niet toetredende 7 begaf
zich mar de Nederlandm, en het was eerst in 1659, dat deze groote
man, bU den Pijrenefchen vrede, aan FranÁ'r(ik werd wedergegeven.
CONDÉ fl:reed thans voor zijn vaderland niet minder gelukkig, dan voorheen, en zettede, na den dood "aa TURENNE in 1675_, den Duitfchel1
oorlo~ voort. Eindelijk noodzaakte hem hct voetënvel, om het woelig
tooneel des oorlo~s met de niHe rust re verwisfi:len. HU begaf zich
naar zijn fraai land~oed te Clzantilizj bij Parijs, waar hij zich aati de
wetenCchappen toewUddc, cn dikwijls door CORNEILLE, DOSSUET,
RAClNE en anderc gelcerden bczocht werd. In de kerk van St. Lodewi/k te Parijs, heeft men voor h('m ccn gcdcnkte::ken OP6crigt.
én te C'talltilly werd, nog voor eenige jaren, zijncn dcgen bewaard.
CONDÉ. (LOUIS JOZEI'H Dg I30lRllON, prins van) ".' erd geborcn
den 9den van Oogstmaand 1736. en huwde, di'I1 3den van Bloeimaand
J 753, met eene prinfes ROIIAN SOUBIZE, welke 7 jaren daarna fiierf.
Nog zeer jong'de krijgskundigc loopbaan zijnde ingetreden, voerde
hij, in den zevenjarigen oorlog, met goed gevolg, het bevel over een
le~erkorps. In 1789 verliet hij Frarlkrijk; verklaarde zich in 179°.
bij een manifest, tegen de Franfche fiaatsregeling, en konde. in weerwil van de bedreiging der Nationale vergadering, van zijne goederen te
zullen verbeurd verklaren, en zelfs van de uitnoodi~Î1lg des konings,
niet befluiten, om naar Frankrijk terug te keren; maar verkoos lievcr, een korps uitgewekenen rondom zich te verzamelen, wn~rmede
hij in Wijnmaand 1793 te Barlslzeim, en in dezelfde maand van 1796,
te Bibel'ac/t en Steillfladt, tegen de Fra1J(chen fireed. Na den vrede
met Oostem'ijk ging hil in RusfiCchen dienst; liet zjjn korps in Polen legeren, en g-in~ zelf n~ar Petersburg , W1ar hU door PAUL I op
het minzaamst Ol1tVall~en werd. Toen het Rusfisch le;;-er, in 1799,
naar Zwitferland optrok, volgde CONDÉ hetzelve; doch verfcheen
tlechts, om getuige vat' de nederlaag der Oostenrijksch - R usfifèhe legermagt te zijn. P,WL I nu de zijde der coalije verlatende, begaf
zich het korps van CONDI; in EngelfclJe r.~ldij, en deed, met de Dos.
renrijkers, in 1800, den veldtogt, waarna het werd afgedankt. CONOÉ
vertrok nu naal" Engeland, waar hij. met zijne flmil e, de abd~j nmtshl/rij bewoonde, en van dat rijk eene j:1arwedde van 100,OOc) Iivres
genoot, totdat· de vi.'randering van zaken in Frankrijk hem veroOl"loofde, in Blo.eimaand 1814 naal" Parijs terug te keeren, wanneer
~
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neer hij het Iode regiment Iinietroapen, de waardigheid van gene.
raal-ovcrfte van het voetvolk, het grootmeesterfchap van Frankrijk,
en dat van protektor der Lodewijks-orde ontving. Hij woonde de beo
roemde koninklijke ~itting; van den 17den van Lememannd 1815 I
bij; vlltgtte met den koning; bij den inval van NAPOLEON in Frank.
rijk, naar Gent; keerde naderhand met hem terug; werd tot voorzit~
ter van een der bureatlx van de kamer der pairs benoemd, en hield
zich, eenigen tijd, in Parijs op, van waar hij zich naderhand naar
Chanti/lij begaf. Hiei' leefde hij al~ een ambteloos burger, en fchreef
het belangrijk Werkjc, getiteld: Eslai [UI' la 'Pie du grand CONDÉ, par
1. J. DE BOURBON, {on qualritme descendant, dat hij ook in het licht
gaf. Hij ftierf in I8 I7! nalatcnde cehen zoon, LOUIS HENRI ]OZEPH,
hertog van BourbOIJ, dien hij in zijn tweede huwelijk met CATHARINA
EEIGNOLE; voorheen vorstin v::n M~l1aço, verwekte, en welke mede
Frankrijk verliet, en in Ruslirchen dienst overging. Ook hij leefde tOt
1814 in Engeland, en genoot lIier een jaargeld van 80,000 Livres. Zijne gemalin was MATHILDE, de eenige dochter van den hertog LOUIS
PHILIP van Orleans, v~n welke hij, na een tienjarig huwelijk, in 1780,
gefcheiden werd. Zijn zoon, in dezen echt verwekt, had, onder het
korps zijns grootvaders, een regement ruiterij, wAArmede hij naderhand in Rusfifchen dienst, en vervolgens in Engelfche [oklÏj over.
ging. Hij leefde, in 1801, te Feistr:tz in de Stijermarlr, in 1802 en
1803 te Ettelilzeim, en genoot van Engeland eene jaarwedde v:in
60,000 Iîvres; doch te Ettm,lzeim werd hij, in 1804. door Franfch~
troepen opgeligt , voor eellen krijgsraad gebragt , en, te Pincefines.
bij Parijs, op den 22ften van Lentemaand deszelfden jaars ~ dood.
gerchotell.
CONDENSATOIt (Elektrieke), ook wel Micro-elektrometer ge.
genoemd, is een; door VOLTA tlitgevonden, werktuig, ter aanwijzing
en bepaling Vlm zeer zwakke graden van aanwezige elektriciteit. Dezelve be(l:aat: J, uit eene plaat of ronde fchijf eep~r, de elektriciteit
llecht voortleidcnde f1:of j b. v. van marmer, of ook van metaal.
!lan eenen kant Dechts met zijde of vernis gedekt; 2. uit een dek.
1èl, dat, gelijk bij den elektrophoor , aan zijden koorden, of bij een
geisok>erd handvat, wordt vast gehouden. Het gebruik van dit werktuig bef1:aat hierin, dat men, het dekfel , behoorlijk droog zijnde ~
en bij de koorden of gcïsoleerde handgreep opgenomen, in aanrakIng
brengt met een ~eelektrifeerd ligchaam, en hetzelve vervolgens öp de
half geleidende plaat legt, nadat deze laatfie met de aarde in verbirJo
c:ling gebragt is: zoo men vervolgens deze verbinding; en dàn ook het
dekfel , wegneemt, zullen de goudblaadjes van een daaraan gehouden
elektrometer van elkander wijken. CAVALLO, BENNÈT en andere,
maar vooral "6oHNENBERGER., hebben dit werktuig naderhand verbeterd.
CONDENSATOR der rf/armte. Hieronder verftaat men een en
föef1:el, om voelbare warmte te verf1:erken of op te hoopen, met
ionlicht 0 f ftralende hitte door verfcheidene evenwijdige glasfçhijven
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te laten gaan. Dr: SAUSSURI'. was de eer!l:e, die te dien einde een
kastje vervAArdigde, waarin het zonlicht, door drie evenwijdige glazen vaiIclldc, water deed koken, en zelfs eene hiLte veroorzaakte vall
17!0 FAHRENHEIT boven het kookpunt. N~dcrhand heeft DUDARLA té
Padi!! een daartoe gefchikter werktuig bekend gemaakt, onder den
nnam van COlldmsatcur of Collecteur du feu.
CONDENSATOR der Lucht. Is e~lie p011\p of fpuit, wanrdool' veel lucht in eene bepaalde rnimt~ kan wlJr(lcn zartmgeperst.
CONDILLAC (ETIENNE llONNOT DE) Lid van de l~rallfche en
Berlijner akademie, en voorlllaals onderwijzer van den Inf.'mt Don
FERDINAND, hertog van Pal'lnro, werd in 1715, t~ Grenob/e, uit cell
adeliik geOacht geboren, en merf in 1780 op zijn land:;"ocd te Plu/",
bij BfJllgenci. Bij bezat ecn llitlUllntcnd \"edhnd, een fchrander oor,leel, ecn vast karakter, en voortrefFelijke zeden. Men heeft zijn
Esfai [ur rorigine des cOl111t1isfail:cs /m;naÎ,':'i's, ZUil Traittl des fenfa.
tiOll9 en zijn Traité des fystètne~', iJl drie d~cltjes, (lllcler den titel
zijner werkcn, uitgegeven. De~c fl:lll~k(:n verdienen, even zeer als
zijn Cours d'Etudcs, hetwelk hij voor lijnen voonrcffelijken kweekeling fc!lreef, allen lof. Zijne gezamcnlijke werken, waarbij nog een
Traité de, Ánimaux en aDdcren behooren , zijn, in 1796, te Pnrijs, ill
~3 deden herdrnkt, geworden.
CONDOR of CUNDUR, (Pu/l/!t' Grj'I),~m L. volgens HUMBOLDl' Vautour des (!I1r!es) zoo als dit wooid bij de [ndiBllen wordt
llitgcl"plOken, is cen roofvogel :vl\n ee:J~ ongemeene grootte, in ZuidÁmcri,ta woonachtig. Onder de mcnigvu!d:ge befchrijvingell van den
Condor, die in eenc menigte rcisbefchrijvingen of de werken der hedendaagfche natuurkundigen vervat zijn, is er gcene, die het kenmerk
vall nuunwkeurigheid draagt; all e zijn vervuld met tegenflrijdigheden
en onwaarheden. Een der groOtftc nutuur- en ontleedkundigen van onzen tijd, de heer CUVIER, Z~I;t openlijk. dat hij nog niet naauwkeurig befchreven was, voor dat de heeten Vllll HUMlloLDT en BONPLAND, met hunne naauwkeurige en volledige berchrUvirrg van den2elvl!ll, der wetenfchappen ee!len grootcll dienst bewezen hadden.
De Condor behoort tot dat gellacht der roofvogels, die alleen het
onderfie van den 11als mer veren bezet hebben: een gellacht , hetwelk
de heer Dlr:.JERIL onder de benaming V111 Nudicoltes befchrijft, van
het gellacflt der gieren (Pidtures) onclerfcheidel1; brengende denzeIveIl
met de Pitltur-Papa en den Oricou (Po al/rim/aris Daud) tot een ander
gellacht • waaraan hij den naam van !:Jàrcoramphus geeft. Deze onder..
fchcidJllg komt aan van HU)lDOLDT zeer juist voor, vooral daar de vleezigc kam, die het hovcnfte van den bek van dezen vogel verÎlert,
voorzeker een zeer wezenlijk onlb"tcheidingsteeken oplevert. - Ook
zal men in de volgende befèl1l'ijving zien, dat hij noch tot de grijp"
vogels of Gypuetos van STORR, noch tot de valken behoort, zoo als
fOllunige hedenda3gfche geleerden gewild hebben.
Het ligcha:uu van den jongen Condor is, gedurende vete maanden,
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bedettt met een teer fijn dons, of met eene witachtige, eenigzills
gekrulde, haarachtige zelfllantligheid, die hem zoo mismaakt doet voor"
komen, dat hij bijkans graoter fchijnt , als in zijnen volwasfcnen
naat. Tweé jaren oud zjjnde, is zijne kleur geenszins zwart, maar
rosachtig bruin. Tot op deze jaren ontbreekt het wijfje dien witten
kring om den hals, welke aan het beneden einde van denzelven door
veren, die zeer lang zijn, geboren w<lrdt. Het is uit gebrek aan
behoorlijke oplettendheid op de veranderingen, in den verfchilIenden
leeftijd , dat vele natuurkenners willen, dat er twee [oorten van
Condors iijn, zwarte en bruine. De Gier der Andes wekt de verwondering oneindig meer op door zijne noutheid, door de onge·
meen groote kracht van zijnen bek, vleugels en klaat1w~ll, dan d()or
de uitgebreidheid van zijne vlügt. Van HUMBOLDT verzekert Lamm~r-gieren (J7. lJarbatus L.) geziell te hebben, die even groot wa~
ten als de Condor. De bek van d@n Condor is aan het einde bij
llitfl:ek gekromd, van onderen veel korter dan van boven, aan het
uiteinde wit; zijnde het overig'C van eene grijsachtig bruine en geens.
zins zwr.rtc kleur. zoo als LINNEUS wil. De kop en hals zijn naakt,
en met cene harde, droogc, gerimpelde hnid overdekt; deze huid zelve
is roodachtig, maar hier en daar met bruinè of zwartachtige, korte
en zeet wreede haren bedekt. lijn bekkeneel is, van boven, op eene
zonderlingc WijZ2 ingedrukt, gelijk bij alle roófdieren.
De vleesdl' of He'ier kraakbeenachtige kaill van den Condor is op
deszelfs kop geplaatst; heeft ecnc uitgel1rektheid van de kruin tot
op een vierde der lengtè van zijncn bek, en is een Vast kenmerk
van det1 mannelijlien Condor; omlQedkundig geene de minfie overeenkomst hebbende met den grooten kam van de Pit/tu/"- Papa. De
oren van den Condor zijn Zeer groot, ror.dachtig, en onder de rimpels der Ilaapvliezen verborgen. Zijn oog, bijzonder lang uitgerekt, is
zeer levendig, van eene purperachtige kleur, en verder van den bek
yc:wiidcrd, dan dat der arenden. De geheele hals is met evenwijdige
l~nli1l;els bezet, die ill de Ien~te geplaatst zijn, en door de gewoonti! van den Condor ontfl:a:m, om zijnen hals te verkorten, en denzelvel1
In den ring van veren, die zijnen hals omgeeft, en hem, als het ware, tot eene trap dient, te verbergen. Deze ring verCchilt geenszins bij
·deI1 mannelijken of vrouwclijkcn Condor, en fcheidt het ligchaam val1
'het naakte gedeelte van den hals af. Verder hebben de rug; de vleu·
gels en· de finart van den Condor, die beitelvormig en kort is, eelle
eenigzins grijsachtig - zwarte kleur. De pooten zijn zeer zwaar eB
'fterk, grijsachtig blnamv, met zwarte fchubben bedekt, en met wie·
achtigc adertjes kunfiig afgezet; de nagels' zijn zwartachtig, weinig
gekromd, maar zeer lang: hij h~eft vier klaauwèn. waarvan een
zeer kort. en aan het einde, dOOl; een zeer dun vlies, vereelligd is; zijnde de vierde vinger de kleinfl:e, en deszelfs na~ei me.er .gekromd.
DiJ Condor verfchilt van het wijfje, I. dn.or den regtopfiaalldenkam ;
,~. door eene meer rimpelachtige, en doordlepere voren' 1IleC"r uit.
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geholde, huid :lan kop en keel, en 3. door de, in het midden en aaIS
de punten, witte en niet grijsachtige dekpellnen del' ,'lengels • ,
Een op de oostelijke afhelling van de C!ûilJbaro:l,f} gevaugen mannelijk~ Condor gaf de volgende rcfultat~n: lengte van den kop, van
het achterhoofd tot aan de punt va;] den bek, 6 d. I I I; lengte van
dcn bek 2 d. 9 I; breedte van d~n geflotencn bek I d. 2 I; lengte
van den kam 4 d, 9 I, breedte I d. 5 I; lengte vun de fpüs van den
bek tot aan het einde van den !laan, 3 vt. 3 d. 2 I; hoo!;te van den
gC~l:;den vogel, hebbende den hals middelmatig uitgel1rekt, 2 vt 8 d. ;
breèdte van den halsring ~ d. 2 I; vlugt 8 v. 9 d. ; breedte van het
fcllCenbecn I I I; lengte van den middelften vinger, zondçl' den nn;;cl
3 d. 11 I, lengte val] desze)fs klaaulV 2 d.; lengte der beide zij.
kla~uwen inet de nagels;) d. 7 I, en de lengte van den kort(l:en vit!oo
g~r met den kluauw I d. 8 I.
Met, vQrwonderillg voorzeker zu!Ien vele l1~tuurkundigen deze befI.:hrijvÎng befchouwen, daar zij in dezelve eenen vogel ontdekken,
welks grootte beneden die vaa vde Europefche vogelen is, ten minfie die niet overtreft. Van I-Iu:.moLDT verzekert, gCCllCU Condor gezien
te hebben, welks vlugt grooter was dan 9 voet ~ en brengt de getuigenisfen van vele geloofwaardige bewoners der Andes, van het ko11lngrijk Qpito, bij, waaruit blijkt, dat zij nooit ecnen Condor gedood hebben, welks vlugt de lcngte van I I fr. voeten O\'crtrof.
De Condor is a!lecn eigen aan de grootc keten der /lIldes , en de
ffreek, die hij, hoven alle alldcr~n, tot zijn verblijf verkiest ~ is toC
tot ecne hoogte van 800 tot I :l50 roedcn boven de oppervlakte
van onZen aardbol verheven. l\len ziet hem in de eenzaamlle !lreken zijn nest maken, en niet zelden op de toppen der naakte rotfen •
aan de grenzen der eeuwige fileclllV. Telkens, zegt van BUlIIBOLDT,
wanneer zijne plnntkundige nafporingcn hem dcrwaarts gelokt hadden, zng hij zich omringd van COiJdors, en het is daar, dat men ze
gedurig in troepen van drie en vier verzameld ziet. Zondcr den mensch
te mistro.uwen. laten zij hem tot op den àffl:and van een roedé
lladeren, zondièr eenigen fchijn van hem te willen aanranden. In weerwil van al zijne o:ld2rzoekingen, is hem nooit een voorbeeld bijge·
bragt, dat de Condors een kind weggenomen hebben; en, hoe dikwijls toch, zelit hij, ziet men, dat de kleine kinderen der 'Indianen
in de .open lucht liggen te nap en: en waar zijn de voorbeelden,
dat zij ooit. oflèhool1 door Condors omrlngd, door hun zijn aangcnJ!lcn of gedood? De Condors zien zich dikwijls door den honger
gClloodza~kt, 0111 in de "lakten 112er te dalen. vooral· indien dezelve
ni,_'t ver van de. COI;dilieras gelegen zijn, wanneer zij zieh op den grond
ned('~zétten, en nooit op takken van boomen, zoo. als de Fulillr-Aura.
De aard en zeden yàn ,den CO:ldor fl:emmcn overeen met die van
den Lammer-gier c{er Alpen; en, Zo.o hij al de Iaatlle niet in grootte
oy,ertrëît, . in moed en llerkte ffreert hij hem verre voomit, Twee
Condors" varren niet. alle,en d~ hert eu der dndes, kleine leeuwèn, maar
zelf.
1'80
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zelfs eene jonge koe aan, en omrukken aan hunne prooi fleide Dogen,
cUe dan, op den grond uitgeHrekt en gewond, doorimnne klaauwen en
bekken, langzamerhand haren dood vindt. De verwoestÎnben, die de
Condors in de provincie Q{Jito, onder het vee, en "oornl onder de
fchapen en koeijen annrigten, zijn verbazend. Men zegt, dat men, 'op
eene; hoogte van 1050 roeden fiieren aantreft, die dQor de Condors op
hunne ruggen gewond zijn, en welke zij niet hebben kunnen over.
meesteren. Eindelijk is het belangrijk op te merken, dat de Condor de
doode, boven de levende, dieren tot voedlel verkiest, en dr.t bij het kleine gevogelte minder, dan het viervoetig gedierte, fchijnt te vervolgen,
CONDORCET. Voormaals lid van de wetgevende Nationale vergadering en conventie in Frankrijk, en lid van vcrfcheiden geleerde genootfcbappen, onder anderen vun de koninklijke akademie der
werenfchappen te Berlijn, die hem echter, in lï93, wegcns zijn
dubbelzinnig gedrag, op de lijst harer leden fchrapte. COl\'DORCE1"
is, door zijne wis-, fhat- eU historielnmdige fchriftc'n, beroemd, waar.
onder zijn laatl1:e werk: Esquis{e d'un TahlcCllJ historique d('s fJ1'ogr!$
de l' esprit hi!1l1tlin, bijzondere opmerking verdient. Hij fchreef hetzelve, zondereenig letterkundig hUlplî;iddel, in 10 maanden tUds,
in een afgelegen huis in PtJrij s, waar hij zich, nad~t men hem, met
de overige Girondisten, uit de conventie hnd verwijderd, fchuil hield.
Naderhand, verkleed, uit Parijs wijkende, om zich naar een oud vriend
op een nabij gelegen landgoed re begevell, werd hij ontdekt en ge,
.vangen genomen. Den anderen dag, echter, vond men hem dood; en
het is waarfchijnlijk, dat hij door vergift, hetwelk hij altijd bij zich
droeg, zijn leven geëindigd heeft. In den loop der omwenteling
werd hij, uit· hoofde van zijn onbefiendig gedrag, bij alle panijen
verdacht gehouden, om welke reden zijn nieuw ontwerp van rege.
ringsvorm, hetwelk hij der conventie aanbood, verworpen werd. (Zie
CONSTITUTIE l'fil1 Fra1lkrijk.)
CONDUCTOR, of Celeider, is een werktuig, waarvan men zich
bij de elektriciteit bedient, 0111 de elektrieke vloeifl:of, "oort te leiden.
De Conductor bejbat gewoonlijk uit een en ll1et~,leu cijlinder, welke op
eenen glazen, of Ulllkrcn, de c\cktriel~e 110f uiet geleidend en , voc<
geplaatst is, om het vervloeijen derzelve te beletten.
CONFETTI DA TIVOLI. Een zekere drop!!ccn, welke in I/a..
lie, niet vcr van Rome en Til'o!i, geronden wordt, geheel wit, fpens.
;1chtig en ruig is, en naar ~eçvnlijte amandelen gelijkt. De illlvoneri
maken er den besten bIk v:tn.
CONFORMISTEN. Zijn in ElJgeland diegenen, die zich, in alle
opzigtel1, voegen Ilaaf Je liturgie der .Engelfche kerk, zoo als dezelve, bij de wetien, is vastgcflcld; doch voorn~melijk, die de bh"fchûppelijke regeriug der kerk erkennen. Die zich hicnmnr nict gedragen, noemt men, ~laarelltegel1, .Non- Conformiste;;, of Dt4èllters.
CONFUCIUS. Deze eerw:!ardige ~n verdienstelijke wUs!;eer, onder de' ChinezC11, werd, omtrent 550 jaren voor onze tijdrekening, uit
1\1 ;),
eelt

CON F U C I U ~
lh
een z~er ede! gefiac t ge~lOren. In 2~ji1e vroege jeugd ohtwikkèlden
~ich in hem zeer fpoedi~ die zacl..en van ware deugd en godsvrucht,
wanrdoor zijne. wijze lesièn, federt meer dan 23 eeuwen, voorgod4
f?i aken bij dat volk gehouden werden. Men zag hem nimmer met
zijne makkers fpelen, maar !Jij was alt~jd ingefpaunen in de overdCll·
kinb" van zijnen pligt, en Ilam nimmer eenige fpijs of drank, zonder,
me. den groct!l:en eerbied, zijne Dogen hemelwaarts te helTen. Vijt:
tien jr.ren oud, beoefende hij vlijtig de geleerde werken zijner
l:l!1àgenootcn, die lang voor hem geleem hadden~ 111et zood::nig gevolg,
dat hij naderhand. openlijk over zijne daden en lesfen geprezen wordende. allijd erkende, dat hij dit aan dl;! wijze fchrlften dier mannen
re danken had. Hij huwde in zijn twintigf1:e jaar J en verwierf. uit;
<lezen echt, eellen zoon, die 50 jaren oud werd, en wederom eenen
ZOOI1 ter wereld brngt, welke, door zijn leven en zijne wijsbegeerte.
zijnen grootvader veel eer en luister heeft bijgezer. en wiens nngel1acht zoo zeer in waardigheid en rijkdom toenam, oat hei: geOacht
van CONFUCIUS voor het vermogendlle en aanzienlijldle van geheel
China gehouden werd.
Hoc zeer de wiJsgeeren van zijnen tijd zich doorg2ans, in eenznmc
plaat fen, aan hunne befpiegelingen overgaven. en hunnemeoemenfchcll
de mcdedeeling hunner overdenkingen niet eens waardig oordeelden,
was CONFUCrvs l1eeds door eene edele zucht bezield, 0111 zijne nn~
tuurgenootell in dat zuivt:r gevoel van wijsheid en deugd te doen
deden, waardoor hij telkens ontvonkt werd : zelfs bekleedde hij,
meer d:m eens, de hoogCce eemmbten in het rijk. niet uit trotschhcid,
of om over zijne medemenCchen te heerfchen, mRar alleen, om hun,
door voorbeeld en leer, liefde tot de deugd, waarin slieen het h~

houd der maatrchappij gelegen is. i)1 te prenten, Wanneer hij e.chter
doel niet koude bereiken, liet hij zich gcwiilig en met genoegen
van zijnen post ontGaan; gelijk hij danrvan, Ül zijn 5SHe jaar, tQ('n
hÛ, als lVIandarin, de za!.en in het ko ninl:rijk van Lil bcltuurde, wsar.
in hij de grootfre hervorming in zeden had te weeg gclmgt, een
luisterrijk voorbeeld gaf. Hij ontweek de maatfchappij. rot welker
opbollwing hij alles had aangewend, en b"zocht de omliggende land.
fireken en wing;ewesten, 0111 aldaar de harten der inenfchen, door
zijne zedeknndl3, te verbetere!l. Dan. de verbastering was zoo
~root ~ dat kÏl~dcr~n ge ene achting meer voor" hUrine ouders, en jonge
lieden geenen eerbied meer hadden voor mannen van eenen bejaarden
en hoogen ouderdom; Jat de vrollwen eer, zachtzinnigheid, zedigheid
tn fchaamte met \'oetcn tr"dcn, en alle goede trouwen opregtheid
\lit de nmtlèhr.p?ij verbannell was. Vergeefs waren hier, derhal.
ve, de pogingen van den wijsgeer, die, onoer alle vervolgingen,
welke hij om zij:le deugd ondergaan moest, nimmer de grootheid van
ziel verloor, of", in voor- of tegenfpoed, eenigen tred op het pad
van pligt rugwaarts deed.
Zulk een gedrag moest, in het midden van alle rampen en onheilen.
"ij-
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zijne eigenaardige belooning vinden. CONFUClUS opende, in het komngrijk SU/zo, eene fchool, eu begon aldaar eene zedekunde te on·
derwijzen, welke niet op afgetrokken denkbeelden, maar alleen op ei.
gene ondervinding en kennis van het menfchelijk hm i1:eunde, waartoe hij zUn onderwijs in 4 klassen verdeelde. Aan de eerfte was de
zorg toevertrouwd, om het hart der leerlingen van allerlei gebrcken
te zuiveren, en hun het hoofdoogmerk hunner beilemming op deze
wereld bekend te maken. In de tweede werden zij in de welfprekendhcid en redeneerkunde, eil, in de tierde, in de ilaatkunde geoefend;
terwijl de l'ierde ,diend2, om hun een denkbeeld van zuivere zede.
kunde tc doen verkrijgen, waartoe hij hun gedurig de eenvoudigile
en verhevcnile zedelesfen voorilelde , en die door zijn eigen. voor.
beeld aandrong. Men zag wel ras 3000 lecrlingen zam envlocij en ,
waaronder 7.2, wier namen, geDacht, vaderland en bijzondcre betrik.
kingen, onder de ChilJeUH, nog heden vermeld en geroemd worden, en
die in kennis en geleerd1dd uitblonken; terwijl 50 derzelve, in verrchei~
den koningrijken, de vool'llamm1e fiaatsambten bekleed hebben. Het
zedekundig onderwijs Vf,n CONFUCIPS bnd de bel:tn 6rrijkile en verhe~
.enfte bedoelingen. Men mo~st de fchuiihoeken V~n zijn bart.
benevens de geheime drijfveren zijner daden, naauwkeurig onderzoeken, f'n, voor dat men over de handelingen van een ander oordeelde,
~erst weten, of men ,rel onpartijdig genoeg ware, om dit naar w:t.1rbeid te kunnen doeil; men moest beproeven, of ook eenige verborgen haat. of heimelijke afglllltit, ons oordeel regeldc, en of wij ons
ook door voofingenomenhcid lietcn wegtlepen; men moest, door
gedurig op den oorfprong zijner daden acht te gfilven, zich in naat
fiellcn, om te weten, waC er heimelijk bij ons omging, en daarna zijn
hart trachten te zUÎ\-ercn; want, zonder eene behoorlij ke kennis van
zich zelven, ware de betrachting der deugd, volgens hem, meer eene ge·
wone hebbelijkheid, dan dat zij voortfproot uit een zui,'er en verlieven
beginfcl. CONFUCIUS toonde, door leer cn leven, waarin het ware ge.
luk der menfchell gelegen was. Zag hij ongelukkigen, dan was hij
de eerfre, om hen ce he!peJl: een treurend vader, eene fcllf{~ijel1de
moeder, een verlegen vriel~d, een wanhopcl1d huisgezin, waren de
eigenaardige voorwei'pen, waanl:1n hij zijnc wijsbegeerte oefende. Zijne wijsgeerigc lesfion - en hierin fiemmcn alle rchr~jvcrs ol'ereen hadden alleen tcn doel, 0111 het ver!land op te held~ren, het hart
te verbeteren, en die eenvoudige opregtheid onder de 1l1cnfch{,il weder te herftcllen, welkc hij als een gefchenk des Hemels bcichonwde.
Zonder zich derhalve met fijn g~lpOllIlen denkbeelden over den oor(prang "an al het gefchapene op te houden, fpande hij alleen zijn.;
krachten in, om zijnen lcerlingen eerbied, ontzag en erkemenis voor
de oneindige Oorzaak van ailes in te prentcn; verIdaarde openlljk.
dat voor dit Wezen niets verborgen was, en hetzelve de detlg~t zoude beloOllen en de ondeugd ftratfen, \veshalve hij hcn gedUrIg- tOl
liefde jegens den Ilaaitcn, en een behoorlijk zelfbeftuur YcrlJ1aallll~.
1\'1 -4Co:-;-

CON G O.
C ONFUCIUS was altijd vrolijk en weltevreden van aard, had een
achtbaar voorkomen, fprak weinig, verachtte groote rijkdommen,
fielde zijn meeste vennaak in anderen to onderwijzen, was zeel
fin:ng in he: beoorJeelen van zich zei ven , en toegevend omtrent;
anderen, en bezat, hetwelk men zoo weinig in groote mannen vindt,
eell nederig hart. - Toen hij, in het nfie jaar zijns levens, fiierf, was
de droefheid en verlJagenhcid onder zijne leerlingen zoo groot dat
geen waardig vader met me'er teederheid door zijne kinderel1 kan b~
treurd worden. Men heeft 's mans nagedachtenis, reeds meer. dan
~ooo jaren, door eerbewijzen gevierd, en doel dit nog tot op den
hu'(~igen dag. Niet alleen, dat men eene heerlijke graftombe heefe
opgerl:6t ter plaatfe, waar zijn floffelijk deel ruSt; maar men heeft ook;
aldar.l' eellen tempel gebouwd, en, wat meer is, niet alleen daar, maar
dDor het gehee\e rijk v:l11 Chilla, vindt men, in alle ficden en vlekken,
fcholcll en tempels gellicht, ter eere van den onvergelijklijken leer..
meester CONFUClUS, l:mg-s welke geen prins of vorst zich immer laat dra~
gen, maar, aan die plaats,. uit zijnen draagfioel treedt, el~, met den groot.,
fien eerbied, langs den weg, waar zijn naam gelezen wordt, te voet gaat.
CONGO. Bevat, ia eenon ruimen zin, de zuiàwestkust van Afri.
ia, of Neder-Guilletl, en, in oenen meer bepaalden , een gedeelte
van hetzelve. In den eerstgemelden zin verfiaat men door Congo het
kustland van Afrika> aan de westzijde van het voorgebergte L()pl'2l. Confa/va, tot dat van Negro, hetwelk zich 210 mUien van den 01'q1lalor, tot op 17 gr. zuiàer-breedte, uitfirekr. Het grenst ten Noorden
aan Opper-Guillea, tCIl Oosten aau de onbckende binuendeetol1 van Afrika, [en Zuiden aan het Kaffer/and, en ten Westen aan de Eliopifc/u zee. Van de zich billnenslands verheffendE' bergen I1roomt eene
menigte rivieren en beken, die, zelfs in het hectfl:e jaarfaizoen, niet opdroogen, en, van het Oosten naar het Westcn vlietende, zich in de
zee ontlasten. Alle zijn knstrivieren , behalve de COllgo of 7ar,.o,
die diep jn het binnenfie vun Ajiika omfprilJgt, en, in de jOllgf.e tijden,
voor een en dezelfde firoom met den Mgcr is gehouden geworden,
offchoon gedane waarnemingon "~:J Enge!fchç rei1/gers, die in 1816
de Congo bezocht hebben, dit gevoelen onwaarlèhijnlijk maken.
Congo of Ncder-GtJÏnI'4, als onder de heete luchtfrreek liggende,
heeft een zeer warm klimaat, hetwelk nogtuns, door de ::anhoudende regenvlagen, de zeewinden, den fterken d3uw, en de gelijkheid
van dag veel gematigd wordt. Men kent hier lJechts twe~ jaarfaizoel1en,
her drooge, of dcn zomer, en den regentijd, of deJl winter, Wf.at'door de Natuur een nieuw leven ol~tvangt, en de gewasfen omluiken
tn heginnen tc bloeijen. IJs en fl1ceuw zijn hier onbekend. Lang'S
de kust is de grond meestal vbk en minder vruchtbaar en zandig; in
net binnenfie des lands verheffen zich heuvels en bergen, waar onder de falpctcr, - zonnen en ];risralbergen ; en hier is de grond zoo
vruchtbaar. dat men jaarlijks tweemaal kan oogfien.
Het land is rijk in voortbrengCcls van allerlei aard. III het dierenrijk
vindt
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vindt men Europifcbe huisdieren. en vele wilde dieren, als: olifllnten.
rinocerosfen , rivlcrpaarden, wilde EthiopiCche zwijnen, leeuwen, pair
thers, Iuipaardell, hijena's, fchakals, apen van onderfcheidene roorten.
zebra's, antilopen, velerlei !langen, waaronder de reuzenllang, veler
bande visfchcn enz. Het plamenrUk levert rijst, mais, EloIropifche
mingewasfcn , maniok. en jamsworteleu, pataten , fuikerriet. peper,
velerlei fooft van palm eu , tamarinde, mangel- en kofIijboomen , ci.
troenen, pruimen, vijgen, pif.1 Gg, kasfia , en meer :mdere gewasfen ;
terwijl het delflloJrelijk rijk goud, zilver, fmai fijn koper, tin, kwikzil.
ver, ijzer, marmer, porrhir, jaspis, kristal-, klip- en bron- zout bevat.
De bewoners van Congo zijn Negers, die zich echter door hunne
taankleur, het rosachtig gekroesd baar, minder opfiaande lippen, en
kleinere gellal,e, van de Negers in O/,per-Guinea onderCcheiden. Zij
fiaan op cellen Inberen trap van befchaving; doch drijven ~enigen ak.
kerbouw: ook kellnen zij eenige werktuigelijke kunsten; bezitten de
goede hoedr,nighedcn engebrekcn van den Natuurmellsch, en zijn
meestal ruwe ai~:odelldienaars. - Het rijk wordt in zes provincien
verdeeld. In de ilad .'i't, ~à/J'ador, welke op de Europilche wijze
gebouwd is. en waar de koning zjjn verblijf houdt, hebben de Portugeczen, die in 1434 zich iu dit land nestelden. eene bezetting; zijn.
de San fao/(} de LOa/lda de zetel van den gouverneur van de gezalnenlijke Poftugeefehe bezittingen op de zuidwestkust va\1 Afrika.
CONGREGATIE. Zoo noemt men, aan het Roomfche hof. de
verg:jdcdneen Vlll1 kardinalen en andere paufelijke ministers, welki'
zich bijnR ro~ iederen tak van geestelijk en wereldlijk befiuur uitfirekken, en waartoe zelfs de /llquiJitie, d~ CQtJgregatlo propagandt# ftde enz. behooren.
CONG RE S. Bctcekcllt eigenlijk iedere bijeenkomst; çloch ook
eene zamenkomst van ministers van verfdlillende mogendheden, die
met elkander verCchi! hebben, en dit willen vereffenen. Nkn heeft.
in onze dagen, verfcheidene zoodanige bijeenkomsten gc.:had, die, door
gekroonde hoofden, of derzelver afgezanten, bijgewoond en gehouden werden ; deels, om een vergelijk wegens hunne onderlinge verfchillell te treffen, deels, om over algemeene belangen elkander te ver.
fiaan; gdUk het Congres van Raf/alft in 1799, en dat van IFèenen
in 1814 en 1815, daarvan een voorbeeld hebben opgcle\·crd. - Ook
de wetgevende vergadering der vcreclligdc üaten van Noord-Amerika
dmagt den naam van Congres.
ÇON GRUENT•. Dat bijeen voegt, z~men past. Zoo lI'orden t
b. v. in de meetkunde, twee figuren, die niet alleen in gedaante, maar
ook in den inhond hunner oppervlakte, volkomen geiijk zijn, zoo dat
zij elkander dekken, c011gruent.
CONISCH. Kegelvormig, dat de gedaante van eenen kegel heefr.
CONISTORIUM. Eene plaats, waar de worfielaars oudtijds me
olie gezalfd en m~t fiof beflrooid werden, om elkander beter te
kunnen vasthouden.
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CONNETABLE. Was reeds voorheen in F"ankrijk eene van de
voomnamf1:e ambtenaren der kroon, die den rang naast den prins van
den bloede had, en opperbevelhebber over de geheele landmagt
W3S. LODEIV1]K XII verniecigde dezen post in 1621, en droeg de
werkznambeden d;l.1rvan aan de marfchalken van Frailkrijk over;
doch, in 18°4. werd dit ambt weder op nieuws illgevoerd, en behoord~ deszelfs bezitter [Ot de vijf hoog!l:e ambtenaren der kroon. Lom:WIJK, de voormalige koning van Holland, was, als Fransch prins, met
(1e.~e waardigheid bekleed.
CONON. Beroc:nd zeeheld der At/zeners, die hem het opperbe..
vel over al de eilanden gaven. Toen, in zijne afwezigheid, Athene
door de Lacedemonier$ werd overwonnen, hield hij zich eenigen
tUd in Perzië op, bragt eene zeemagt bijeen, en verloste zijn vaderland.
CONRAD. (FREDERIK WILLEiVI) lfJfpecteur - Genera41 vall den
lJ:1ta/lrlat, is te Ddft, den !lIften van Willtermaand 1769, gebofCil. Bij werd opgevoed in de bekende Fundatie der vrouwe van
Rr~, IVOUDÉ: eelle fliciJtitlg, ook aldallr gevestigd en beftemd, om,
kosteJoo~, jonge lieden tot kunsten en weten[chappen op te leiden, in
welke zich ook vele bekwame en vermaarde mannen gevormd hebben.
Eerst viel zjjne keus op het vak der Jllilitaire Genie, ten einde, als
Ingenieur, in 's lands dienst gep1aatst te worden; doch na zich,
eenigen tijd, in dezelve geoefend te hebben, veranderde hij VRn
voornemen, en legde zich meer bijzonder toe op de Ip(Jterbouwkul~.
·,'e, Burgerlijk;: Bouwkunde en aanverwante weten[chappen, waarin
bij allergelukkigst l1aagde.
Na volbragte oefening , werd CON.
llAD het eerst gebruikt bij de ,,'erken der bedijking van de linie
der Pnsfegeuk en der Sclzorrm tlIs[chen Hulst en Axel, wallraan hij,
tot het jaar 1787, is werkzaam geweest. In dat jaar werd hij tot
.Landmeter bij den hove van Hol/ond benoemd, en, kort hierop,
in die betrekking, bij de rivieren van dit gewest aange[teld, in wel~
ken post hij, onder anderen, met den landmeter J. ENGELIlIAN, de
fraaije kaarten van den Neder.Rijn en Lek, en van het land van
Heusden vervaardigde, en d~n grootften ijver bctoonde in de zorg
voor die werken, welke onder ~i.in opzigt gefteld waren. In
1796 , zag hij zich den post van .1djfl1JCi Generaal Opziene1' bij het
Hoog-Heemrnodfchap van RIjnland opgedragen, en daardoor zijne
.woning in het gemeene landshuls te Sporendoill gevestigd; hoewel
hij tevens, voor zoo verre zijne bezigheden zulks gedoogden, met
het opzigt der rivieren van Holland belast bleef. Deze nieuwe post
deed hem terfwnd in meerdere en naauwere betrekking komcn tot
&ien lnfpecteur Generaal van den Waterflaat, en Genera/en Opziener
bij het voornoemde Hor,g-Humrot1dfcll"p, den ervarcncn en beroemden C. BRUNINGS, die hem, met de harteIijkfte vriendfchap, beminde, en hem ten verderen leermeester cn als vader verftrekte. Ras verwierf zich CO:'<RAD, door zijne kunde en ijver, eenen
grooten naam, zoo dat zijn dienst algemeen begeerd, en hij in
on
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onderfcheidene commis!!en bij den fra!l'rjlaat geroepen werd.
Zoo werd hi.i, in het jaar 1798, LOt lid der commisfie en tot be
~elicering van de Nie1lwkoop[che droogmakerij en ven'eening van den
Krjmpmnerw{/(ft'd benoemd, twee jaren Inter, tOt Commisfaris l~
fpeetettr over 's lands U'atcl1f!erkCII en den waterftaat aange[teld,
en in 1802 belast met een onderzoek ter plaatfe zel1'e, betrekkelijk eene uitll'aterÎ1!g van Rijnlands Boezem bij Katwijk aan
zee: in welk janr hij tevens de [choone verhandeling fchreef, over
den Rijnl(7)d[c,';en Slaperdijk bij Sparenda;;t, met opzigt tot dë!zelft
gevolgen, ZOQ "001' den watef/iaat van Rijnland, als voor & ftûd
Amf'tenlam; in welk bondig geCchreven ftuk hij ten duidelijk[re bewees, hoe nutteloos, ter ontheffing en oeveiliging "~cm Amfterdam, en hoe ji:hadelijk, daarentegen, ,'oor Haarlem t'n dIJ nabij säge.
tie polgers, de Ol'erftroomillgen van dert Slaperdy'k waren, met dit ge.
volg, dat dan ook de lang betwiste en tegengehoudene verhooging
dezes dijks, en, juist daardoor, blijkens de ondervinding, een
der heilzaamfl:e werken is tot Hand gebrng1:. In het jaar 1803 werd
hij [nfpeeteu/' over 's Lands zeehavens en zeegaten, en, in het volgende jaar, Mede-Btj!lIrer del' te maken werken aan de Katwljkjèhe
pi/watering, over welke hoogst gewigtige onderneming hij, met
andere deskundige mannen, op last van Rijnlands Dijkgraaf en Hoogheem1'f1tfdfchap, zijn gevoelen en plAn, met bijgevoegde kaarten
en platen ,in een uitgewerkt verOag heeft medegedeeld. Aan
bet in [tand brengen van dit groote werk , de Katwijkjèhe uitwalering, was hij onvermoeid bezig, en deszelfs voltooijing was
zoo gelukkig, dat hetzelve den roem van alle binnen- en buitenlandfehe waterbouwkundigen verwierf, en aan het voorgeftelde oogmerk
volkomen voldeed. In het jaar 1805 genoot hij weder eene nieuwe
eer door zijne aanfteIling tot lid eener commisfie, met de slllis- en
ilokwerkf!1Z te HelvoetJluis belast; doch, even in dit zelfde jaar werd
bij, door een zwaar verlies, getroffen, door den dood namelijk van
7ijnen edelen vriend en leermeester, den Iilfpecteur-Generaal C. BRUNINGS ; een verlies, voor hem te aandoenlijker, daar hij, nog op
den dag des overlijdens, met dezen verdienstelijken man had gereisd, en met denzelven in 's lands belangen was wer!:z::am geweest
'Niet lang na het fmarteli,ik overlijden van den heer llRUNINGS, werd
CONRAD, in deszelfs plaats, tot Opziener-Generaal over al de water.
wel'ken van Rijnland aangefteld, door welken post hij het huis
Zwanmburg, tusCchen AmJ}erdam en Hoarlem, bewoonde; - en.'
weinige m~allden later, in het jaar 1806, trad h ij geheel als opvolger van DRVNINGS op, daar hij zich tot Infpectcur-Gellcraa! l'an
den Waterftaat hl het iamillgri/k Holland benoemd zag, met behoud
van zijnen, 11em vroeger opgedragen, post bij Ri/nland. Dan deze
zijn belangrijke werkkring werd te (noedig afgebroken: naaUwelijks 11ad hij in denzelven twee jaren zijn vaderland gediend, of
bij werd, in den bloei zjjnes levens, op den 8ften van Sprokkel-
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maand t808, ~an hetzelve omrukt; beweend door allen, die zij·
ne uitnemende begaafdheden en groote diensten, aan den lande bewezen. konden waarderen; nalatende eene diep bedrukte weduwe,
WILHELMINA BROESTERHUIZEN , die l1echts weinige jaren , doch
.hoogst gelukkig, met hem verbonden was, en den innig geliefden
Echtgenoot tlechts zeven jaren overleefüe, benevens' drie zonen, wel.
ke, in den .diellst des waterftaa~s geplaatst, de voetftappen hunnes
waardigen vaders drukken, en de gUllStigfte verwachtingen van zich
doen te gemoet zien.
Als fchrijver is CONRAD niet dikwijls opgmedcn; doch, wat
hij het licht deed zien, getuigt van zjjne zelàzame kundigheden
en van de zorgvuldigrte bewerking'. Van zijnen medearbeid aan de
fraaije kaarten Vlln den N"eder-Rijn en Lek en het land van Heusden,
mitsgaders van zijne gefchriften over den Rifn/tll1dfchen ~ïaperdijk, en
over de Katwifkfche Uitwatering, hebben wij reeds gefproken. Nog
is er van hem eene Lofrede op zijnen vriend en begullstiger CHRIST"
.AAN BaVNINGS; eene, gelijk men verwachten kon, keurige verhandeling, met den gouden eerepcnning bekroond; doch rimmer, hetwelk
zeer te bejammeren is, in het licht gegev?n; terwijl hij bo.
vendien, van tijd tot tijd, vele verfltlgen , plcl1111en en kaarten •
den woterftoat betreffende, vervaardigd, en aan 's lands beftuur heeft
aangeboden. Zelierlijk zoutle hij meer gefchreven. hebben, indien
zijne werkzaamheden minder veelvuldig geweest waren; doch fieeds
met uitgebreide bezigheden belast, en gedurig in onderfcheidene COln.
nlisfien geroepen, bleef hem naauwel~jks eenigen tijd over, dien
hij v~n 's lands dienst, welks vervulling hem boven alles dierbaar
was, kon afzonderen.
Algemeen zijn de verdiensten vart dezen edelen man erkend geworden. Vele geleerde gcnoorfchappen, zoo als de Hollandfche Maat.
(chappij "im IPetenfclzappm te !laar/fiN, en der Proefondervindelijk.e
Wijsbtgeerte te Rotterdam, het Zectl1l'fc!te genootfchap van Ktl11stev en
Wetenfchappen te lIliddeJ/mrg, en de Maatfchappij der Wétmfchoppen te Utree!tt, namen hem onder hunne leden op. De toenmalige Koning van /loUimd fchonk hem de orde dil,. UIIie, en zjjne
verheffi ng van den eenen gewigtigen post tot den anderen, al meer
belangrijk en verheven, was voor hem het duidelijk en nangena:lm be\Vijs. in welk een groot vertromven h~i ftond, en welk een regt
men :lan zijne veelomvattende begaafdheden liet wedervaren.
Zijn dood werd dan ook als een groot verlies befchouwd, en aan
fijne nagedachtenis werd, met hoogen en regtmatigen lof, de algemeenc hulde bewezen. Een der cerfte van onze vaderlandfche redenaars,
VAN DER P.\LM, deed zulks openlijk, op zijne, dat is, op de lIit.
fteke1Jrlfte wijze, met ecnvoudige, kUl1stelooie, en, even daardoor,
kunstvolle mannelijke wclrprekendheid. Dus hooren wij hem van
den oI:vergctelijken m:m gewagen:
" FRE.DERIK WILLEM CONRAD was zoo VQortreff'elUk, zoo goed, en
:lO9
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beminnelijk, dat men, van zijne talenten, zijne deugden, of
van zijn knrnkter gewngelJdc , naauwelijks weet, van waar mcn hegi11l1en z~l, of wnt hct meeste in hcm uitblonk. IIij was de leerling el)
vriend van den ol1ver;;elijkclijken llRlJNIl'\GS, en hij was wanrdig het te
zUn, Indien dit land, gewoekerd uit de baren, g(lene verdienstelijker
mmlnen kan a:mwiizcn, dan die, bij voortduring, dcszelrs grond a,lU
de zee bet\visten, cn, zoo verre men[chelijk vernuf. dit vermag, de
woede van het ontembare element weten te brddelcn: welk cenen
eerelmus zullen wij dan vlechten voor hem, die hierin en Illet onvermoeiden ij';:::r bezig wns, en cloor niemand werd overtroffen '!
Doch hij ze:;' heeft zich ecne onvcrgankelijke eeC\~zllil gellicht ;
en, zoo lang de Rijn aan den Noorder_Oceaan terug gegeven, de
boorden van Katwijks fimlld zal befproeijen, zal de mam van CON.
BAD, door het nu:;eflacllt, met eerbied genoemd worden I Maar
ook alle vrienden van bïaafileid en menfdelijkheid zullen dien naam
in gezegend ~andenken houden; want hij was nederig; zonder den
minsten zwec;n \':ln laa;g,~::st:p;heid; zijne eerlijkheid en trouw Honden omvrikbar.i' pal, l11a:lî nimmer gewaagde zijn lIlond er van: hij
was zaehtzil1ni~; en toe;eycnd, lIlaar onverzetbaar in het goede:
hij WilS befclJeiden, vriendelijk, goedhartig, het vertromvcn en de
vraagbaak zUnet' meerderen, de liefde zijner ondeJ'gtfchikcen. Hij
was waardig den lwogen eeflUlUm van lVIENSCII; en op zijnen graf.
zerk fchrijve men met onuitwischbare letters: HIER RUST DE ZE DI·
GE VERDIENSTE!" (*)
CONSECRA TIE. I!1wijding, zegening; inzonderheid van het
brood en den wijn bij het heilig Avondmaal; ook de plegtige inwijding van eenen bisfchop of aarts-bis[chop.
CONS EQUENT. Ovcrecn!1:emmend. ConfequcJJt fchrijvtlt bereë-kent zoo te fchrUven, dat elk denkbeeld met de overige in verband
fiaat, en confequent handeJm, zich zdven gelijk blijven.
CONSERVATORIEN. Zijn zekere, in Italië opgerigte; zang.
en muzijk.fcholen, ook hospitalen genoemd, waarin de kinderen,
op de daarin gebruikelijke wijze, niet alleen van kleeding en onder..
houd voorzien worden, maar ook onderwijs in de muzijk ontvangen~
en daardoor dikwijls in de gelegenheid zijn, om te knnnen uitmuntel1
~n hun fOrtuin te maken. V€IletiiJ heeft er 4- voor meisjes, en Na.
ptls 3 voor jongens. Het hospitaal Ddla Pieta te f/ene/iiJ is het lalrijkfte; wordende daarin .1 o~o mei sj es opgevoed, waarvan er 70 tot
"e muzijk worden opgeleid, en zich op allerlei fpeeltuigen kunneD
~efenen. Hier, en in het tweede Confervaff)rio del ~Ie1Jdic(1)ti, wordt
het fohoonfie en volkomendae kerklIllIzijk, door jonge dochters be.
zet,
Zl. Het fee!t Vtm de or."e tie,. Unie, gt",-,,; te Amfttf'tfaTII, den XX.,
Te AIIl(terd"m bij J. ALLART blad. 30-36.
Vergelijk ook bet Franfeh. ,verk: CuJ/.ri, Hist."if/ue des C.nltmpuains ••

(")

Vlln GrasTII"and MDCCCVIU.

lV.u,..1/. Biog""phie, Tom. fjuatl"ième, artikel CON RAD (FREDERIC GUII,LÁUJl.)
,elke korte lcveus['ll~til ecliter UI/eh iet' naa\lwkcllrii. noch vollec!i:, is.
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zet, uitgevoerd, en het geb eel door een en kapelmeester, die ook de
rnnzijk fl:elt, befl:nurd. De meisjes blijven in dit hospitaal zoo lang;
totdat zij huwen, of op eene andere wijze verzorgd zijn. ...... In
de 3 Confcrvatorien, te Napels, worden meer dan 400 jongelingen
in het gezang, en in de zamenfl:elling det infl:rumentale llmzijk, onder..
Wezen, en heeft ieder twee kapelmeesters. Men kan derhalve niet
ontkennen, dat deze belangrijke iIlrigtingen aanmerkelijk tot de vor·
deringen hebben bUgedrngen, welke de Itflfitlllfl1 in de muziJk, en inzonderheid in de zqngkltn,t, gel11:1akt hebben. In D/litsc~!r111d en eldérs
is m('n, te dezen aanzien, vcr [cn acIlterel1; maal' in Frankrijk, en wel
in ParijS, heeft mell, fcd~rc de omwenteling, belangrijke inrigtingen
van dien aard getroffen. In het COllfcrvtltoire dcr muzijk, te Parijs,
worden 300 kweekelingen V!l1l beiderlei geOacht, die evenredig uit ieder departement genomen worden, kost- en fehadeloos, in al de deelen dc'r mnzijk onderwezen, en, bij hetzelve, jaarlijl(s prijzen uitgedeeld. Ook heefe men er cene nationale boekerij en een knbinet van
allerlei fpe~ltllip;en.
CONSISTORIE. loo noemt men: J. in den elgcnlijken zin een
collegie of eenc ver;;adering, door d211 landsheer of diens onderdanen
n!ll1gelegd, om de toeg!:!hne regten der kerken, ten aanzien van eene
of meerder kerken van eene afzonderlijke plaats, of van eenen zekeren omtrek, U!t te oefenen. En 2. In eenen oneigenlijken zin, de
plaats zelve, Waar zulk e~ne bijeenkomst gehouden wordt, om over
de aaa haar opgcdra;;ene kerkelijke aangelegenheden te raadplegen en
te be!1uitcll. De benaming van Confij}orie is afkomstig Uit de tijden
der RoomCche keizers, inzonderheid uit die van keizer f-It.VRIANUS.
D:?:~2 hadden, namelijk, het zij dat zij zich· in hUnne refidentle- of
op ee:le andere planës' bevonden, een collegie van raden (coll[i[tot"ialli) bij zich, die aldaar t\!genwoordig en bij een moesten zijn (confiflm! j, om over die zaken regt te fpreken, .welke onmiddellijk valt
de beOisfing .des k\!izers afhingen. Dit collegie droeg den naám van
confiflr;rimn [acmm of COIl[istorimn pr/lIcipum. Toen nu, van langzamerhand, de kerkeHjke regering (Hicmrchie) da~rdoor werd voorbereid,dat de bisfchoppen de regtsoefelling verkregen, zoo tigtten deze hunne geestelijke regering, naar die der wereldlijke, onder eene
gelijke benaming in, en, op dezelfde wijze, werden naderhand de Con.
flfl:orien in Protestantfche landen, als zeer doelmatig, na, en met de her·
vorming, ingevoerd. Zij zjjn echter alleen daar in gebruik. waar hec
beftuur der kerk aan den landsheer, of ook wel aan eene afzonderlij..
ke fl::\d of gebied, toebehoort; doch worden, daarentegen, de kerkelijke zaken d~ar, waar de magjfiraat het b'Ó'fl:uur over dezelve al<leen uitoefent, even als nlle andere wereldlijke regtsgedingen , in de
ver~a.dqrillg der regering beOist. De Confillorlen zijn of: J Lands-crjfJ(i.
florien, welke zekere bepaalde magt, aan de kerk taegefl:aan, over
"de kerken van zekere land!1:reek uitoefenen, en door den landsieer, of, zoo dez~ tot een ander godsdienstig gellootfchap behoort,
vol·
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volgens landswetten , door het land zelf, in 71r1am der lurk~, geregeld worden: of 2 middelbare Conjiflol'ietl, die door afzonderlijke
ondcrd:lI1C'''!, aan welke het beftuur over eene kerk, uit kracht· van een
bijzonder regt, toekomt, aangelegd worden. Zoo Zijll er, b. v. il1
!Juitsc!t!r1I1r1 Confiftorien, die door eene enkele vrije heerlijkheid,
eene riddcrmatige flad, ja zelfs door eenen enkelen bezitter van een
ridderlijk goed, verordend worden. De middelb:;re Confiitorien ZUll
afkomstig van de tijden der hCl'\'orming, toen afzonderlijke Heden, heerl~ikheden en bezitters vnn riddermatige goederen, alzoo de
landheeren zich niet overal lllet de ],erkelijke zaken bemoeiden, in het
eerst, voor dezelve zorgrlen, en zich in het bezit van liet regt
fielden, om die te bel1uren; tenvUl de Inndsheeren, naderhand, ook dit
regt wel aan hun amOn(~ell, ja zelf~, door beleening, bekrachtigden.
Ook zijn cr yoorbeelden, dat onderdanen, fcllOon geene werkelijke
Conul1orien daarf1ellende, [cn minste de regten van een Confiflorie
uitoefenen. Zoo bezit, b. V. h de Opper.Lattjltz, de ridderfchap ten
aanzien van het patrOJ1Mtregt, Conuftoriale regten;; fommige heerlijkheden in de Lal/lilz, b. v. lI1:tskat! in de Oppcï-Ltlltfitz, FOIila, in de
Nedcr-Laufitz enZ. hebbel~ ieder haar eigen Confi!1orie, [CI10011 zulke regteu meestal beperkt, der7.elver gren~en dool' lalldswetten, verdragen enz.
bepaald, en die Confifl:orièll gewoonlijk aan het lands -Couusrorie on.
derworpen zjjn. De zaken, tot dezelve eigenlijk behoorende , zijn
huwelijks-zaken, het vervulien vall kerkelijke :;mbtcn, het toezige
over de geestelijke amb,s - verrigtingen , den openbaren eerdienst , de
kerkelijke gebruiken en de fiads- en htndfcholen ; voortS de gefchillen
over kerkelijke bedicllhgcn, het beheer over kerkhoven en begravenisfen , en eindelijk het toezigt over al de eigendommen en kasfen der kerk.
CONSOL E. Een huisfieraad , gewoonlijk van pleister, hetwell;
men aan den muur hangt, om er beelden of koppen op te zetten.
CONSON ANT. Heet, in de l11uzijk, een ilJten'fll, of eene toonverl~ouding, die het gehoor getmkkelijk kan bevatten. Maar disjimallt
is een interval, w<1:1rbij het rt:mtal van J1ingeringen in eene meer zamenge1l:elde rede i1:aat, zoodat het gehoor daardoor niet onmiddellijk
Ee!1reeld wordt; maar eerst door oplosfing der disfonanten in eenvoudiger
verhouding. Om deze verklaring van muzijkale coufonanten en disfonanten te ver!1aan, plege men raud met de leer der uatunrkundi.
gen over de toonverhoudingen. Onder geluid ver!1aan zij iedere gewaarwording in het gelroor; Ollder k/.flllk eetl geluid, dat bepaald kml
worden; maar onder toon de fnelheid van trillingen of flingerigen van
klinkende Iigchamen in eenen bepaaldén tijd. Door proeven heeft men
aangetoond , dat de laagl1e, nog hoorbare toon die is van 32 trillingen in eene fek"onde, en da( de hoogll:e toon, welke IlCt gehoor
onderfcheiden kan, wordt voortgebragt door 16384. trillingen in eene
[ekonde, zijnde dus negen octaven hooger dan de laagll:e ~ waut, al
de laag1l:e toon bedraagt 33 trillingen in 1'1
bedraagt de eerfte octaaf 64- ~weede - - 128
beo
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bedraagt de derde octaaf 256 trillingen in 1"
I"
......
- vierde
5 12
- vijfde
1024
20
2048
- zesde
48
4096
- zevende achtlll'! 81922
- achtlla
819
_- negende - r633,~
r6334
Het ver[chil
verfchil van den cenen
eenen toon met den anderen, ot
ot vart
vari het aantai
trillingen bij
bi,i twee toonen,
toonan, in denzdfden tijd, heet een in!crl'al
intcrJ'at of
0 fee.
ee.
ne toonverhozrding.
toonverhouding. ZoodalJige
Zoodal1ige verhouding wordt aenvoudiger
eenvoudiger genoemd,
dan eene andere, als zij in kleinere ~;et:lllen
~;etn\len kan worden uitgedrukt. De
eenvoudig!1:e is
eenvoudigll:e
i3 die van I : 1 ele
cic Uilisfim
Uilis/iJn of gelijkluidendheid, als
twee fnaren,
Oingcl'h;;en maken. Dever
fharen, in denzelfden tijd, even veel flingcrh:gen
Dever·
houding van I : .2,
2, wanneer de eene gelijktijrlig eens zoo vele fiin
flin·
geringen maakt dan de andere1
geringel1
a!1dere~ wordt de octaaf' genoemd, omdat deze,
op den gewonen toonladder, de achtfie
achtlle trap is. Ook leert de onder·
viuding, dat twee toonen, die zich verhouden, gelijk I tot 2, zoodanig overeenllemmen,
overeenf1:emmen, dat meI' den een2n
ecn~n als ecne
eene herhaling van
v:m den
v( Ige
niet
anderen kan aanzien, 'Waaruit
Waaruit v(
(gt I) dat eenc
eene wonverhouding
wanverhouding nieE
wordt veranderd, als men eenen oon; 0111 een of meer
meel' octaven, hoo·
hooger of lager neemt, en dus een der bt;de
beide getallen eencr
eener toonverhoH"
door 2 vermenigvllldi3't
vermelligvuldi~t of deeit; ten zij
ding of een of meermalen
m"ermalen door.2
het kleinf1:e
kleinlle geml
getal daardoor graoter
grooter werd, dan het andere. In dit gen. vv.• .2!
2 ~
val wordt de nieuwe interval eene omkeering der vorige. 13.
3, I : 3, 3: 6, is eenerlci intenial,
interval, maar 4: 3 of 3 I ...
"" zoude eez.) Dat de octaven als de gren
ne omkeering
gren·..
omkcering van de vorige
vorigc zijn.
zjjn. 2.)
zen aller mogelijke intervnllcn
intervallen befchomvd
befchouwd moeten worden,
worden. 3.) Als
men den
dcn grondtoon, waarmede men de overige wiI
wil vergelijken"
vergelijken ..
voor eenheid neemt, zal men
mcn derhalve, alle toonverhoudingell
tuS[ChCIl I en .2
kunnen uitdrukken door breuken, die ttJsfchcn
2 bevat zijn:
()f
1:
z
is
gelijk
1:
k,
desgelijks
.2:
3
1:
3
1I :
of
I: !'
z:
I:
3:I 4
4

4

=
=

=

!

=
=

i;

t

I : ~ enz.
cnz.
o(
Noemt men vervolgens den
dcn grondtoon,
grondtool1, gelijk gebruikelijk is ut ot
e,
I, en de fcherpe octaaf ut',
ë; clan zal men ttlsl'chen
tlIs1'chen die beide
nog eenige toon en kunnen verkrijgen, als blijkt uit de volgende
T 0 0 N L A D DER.
D E ~
á
h
b
c
Naam der noten. e d e
g
f

4: 5

=
=

_ _ _ _ toonen. ut
Aantal gel&"ktij
ge!&'ktijdige
.dantal
dige
jlingeril2gen.
f/ingeril1gen.

I

Lengte der !1lf1ren.
Lmgte
[liaren. 1I
An'and der [nterp
.dffland
Inler'Va/fm.
MI/en.

~

.

a

..

fe
t'e

mi

rilfn

fol
fll

la

fi "l
P

if

it

f

i.s.

i
f

11
ft
-I,
TI

~

Y.I
~
ro
Ot)
'tl

...n0

8

11
~

~

a=

n

I:l
~

~
5r

t

!1-

...'2'it·..;1
~

"
it

10
~
t::
s::

tO
::::
t:::

a

a
iil

~

5'

en
fII

ti>

'"g

H
~

a

"'
Cl,
c.
e9

»'
~

li
~
it

...

~
~

D,:·
D~·

CONSTELLATIE. -

CONSTITUTIE.

l.9l

Deze ladder bellaat uit acht trappen van verfchillcnde grootheid.
De overgang van de derde tot de vierde, en die van de zevende.
tOt de achtfl:e is ten naaste bij half zoo groot als ieder der overige.
waarom dan ook de kleiner trappen, ha!l'e, en de grooter geheel,
toonen heeten. De benaming dier toon en met ut, 1°e, mi, ftl, fol,
enz. is ingevoerd, in de elfde eeuw, door Gumo VAN AREzzo, en
ontleend uit de eerlle fijllaben der halve verzen van het volgende ge..
zang van JO.\NNES den dooper
Ut queant laxis 1'efonare fibris
Mira getlorum famuli tuorum
Solve polluti lnbii reatum
Sancte JOHANNES!
Hoe overigens de ziel, op het blooce gehoor, eenvoudige toonverhoudingen of Confonanten gemakkelijk en terllond onderfcheidt
van de disfonanten of meer zamengeftelde; is even moeijelijk te verklaren als de wijze, waarop zij, door het gezigt, bevalUge kleurfchakeringen onderfcheidt, en nnar een ingefchapen gevoel, oogenblik.
kelijk oordeelt over de fchoonheid van een gebouw, over de fraai..
heid der wendingen en bogten, of het llijven in den aanleg van eenen
tuin; over eene bevallige, fiksch gefchrevene of lamme letter enz.
Te regt zegt LEIBNITZ, dat het muzikaal gehoor een ingefchapen
rekenkundige takt der ziele is. Schoon zij daarbij niet rekent, gevoelt zij toch het aangename van gemakkelijke wonverhoudingen en
het lastige van zamengellelde of disfonanten.
CONSTELLATIE. (GESTERNTE.) Ter onderfcheiding der
vaste i1:erren van elkander, hebben de ouden eene tweeledige' verdeeling ingevoerd, VOOl'eel'st, naar derzelver fchijnbare grootheid en helderheid, in zes verfchilIende klasfen , namelijk in f1:erren van de ecl'jle grootte, van de tweede enz., terwijl de overige, die zich zoo
klein en flaanw vertoonen, dat zij naauwelijks merkbaar zijn, of nier
meer zoo duidelijk onderfcheiden kunnen worden, als die der laatf1:e
of zesde groote , nevelachtige f1:erren genoemd werden. Naar de an-·
dere verdeeling hebben de ouden de i1:erren in 48 vakken of verzamelingen gerangfchikt, die zij Conftellatien of Gefternte genoemd hebben. Voor elke verzameling of ConlleIIatie hebben zij een beeld bedacht, en alzoo aan ieder gef1:ernte den naam van het beeld gegeven,
dat, volgens de oude fierre· kaarten, op hetzelve llaat afgeteekend.
Twaalf van deze Conf1:eIlatien zijn in den dieren-riem, welke de loop.
baan der zon en planeten voorllelt ; een en twintig hebben zij ten
noorden dier loopbaan, en de overige vijftien ten zuiden van dezelve
geplaatst. Latere f1:errekundigen hebben, bij deze lijst der ouden, van
tijd tot tijd, eenige andere gevoegd, die men op de nieuwe f1:errekaarten vindt aangewezen.
CONSTITUTIE. Beteekent , in eenen natuurkundigen zin, de ge{leldheid van iemands ligchaam, en, in burgerlijke zaken, den regerings\'orm van eenig land of koningrijk , het zamenllel van de grondwetten eens llaats.
ALGE~IEEN WOORDENB. Il.
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CONSTITUTIE. (EJJgelfche en AtJzet"ikafche)
Cl)NSTlTUTIE (ElJge!fche). Volgens deze, is de regering monarchaal, doch ondet" aristo - en demokrati[che bepalingen. De Uitvoerende magt berust, in den uitgellrektfien zin, bij den koning, die
o"er vrede, oorlog cn verdragen befd1ikt, alle geestelijke, burgerIiJ .
kc en krijgsposten vervuit, gezanten benoemt, en ontvangt cnz. doch
geene wetten mag maken, llJaar die alleen kan goedkeuren. De wetgevende en regrcrlijke magt berust bij het Parlement, hetwelk telkens
door den koning wordt bijeen geroepen; doch ook weder ombondell
(gcdisfo!v~e,.d), of tot cellen midcr~n tijd vcrfeboven (f,eprorogeerd).
Het wrg::dert te lJ7cstmuiJfler , in LOl/cl"J, en berlaat uit een Hooger.
en Lagerh/tis. Hei ecrue, waarv~n het :wnt~l leden onbep:1ald is,
bevat den nd(;l en de hooJc gecnelijkh::id, vormt het hoog!1:e geregtshof, en wordt door den k,::ZjLlhr belhmrd; tenvijl het Iaatac, waarÏi. de f1)r~b;r hcr woord VOèrt, uit 538 kdcn beflaat, die. allen vertegenwoordigers des \'olb ZUil. Ieder lid k:l11, in de beide huizen,
bij eeue fdn:ftL'lijke voordr~gt, eene wet voorl1elIen, die men Bill
noemt, over welker aanneming de meerderheid bellist, en die, goedgekeurd zijnde, a"n hL't andere huis ter overweging gezonden wordt.
Wanneer nu ook hier de bill door de mceráerheid is aangenomen (gepasjéerd), dnn wordt dezelve aan den koning ter bekrachtiging gezon.
den, .en een Brfuit "mI ht Parlemellt genoemd. Engeland en Sc/Jot.
'md hebben beide, [eden 17°7, één parlement; doch Ierland heefe
een afzonderlijk, cn wordt door eenen Onderkoning geregeerd. De vrijheden der natie, welke oorCpronkelijk zeer aanmerkelijk zijn, hebben
h~lren voorn~men grond!bg in het Jlfag1Ja charta vau J!H5 : eene grondwer des riJk~, door den koning JOHAN zonder land, ingevoerd.- Nooit
gevoelde men de gebreken der zoo hoog geroemde Britrche Confl:itlltie levendiger, dan in de jongae tijden. De ongelijke vertegen.
woordiging v:m het Iagcrlmis, het uitfluit end regt des konings, tot het
bege\'en van a!Ie ambten, en de voorregten der hooge {landcn, dit alles, faf, federr lang reeds, aanleiding tot onderdrukking en omkoopintj;
de heersclizucht der ministcrs verkreeg allenvege de overhand bovcn
èen algel11eencn wil des volks; ongehoorde belastingen, tot onderhoud
van het koninglijk huis en de regering, dOlupcldcn het gegoedae deel
der inwoners jn armoede; eene langzame eil kostbare regtspleging
begullfl:igde uitvll1gtcn van allerlej aard. en hic:ruit Olltflonden onlusten, waartegen m(;lJ wel de beide bills, tot zekerheid van den koning,
en tegen oproerige volks-bijeenkomsten, d:~ed werken; doch die l1echts
t'.:n gevolge l:~.ddcn, dat d;;: voormaals aangehedene Conaitutie, in de
001('211 der vrijheid minnende Britten, nog hatelijker werd.
CONSTITUTIE dei' Féreel:igde Staten van Nogrd-Ameriktr. Reeds
in hee jaar 1778, trachtte zich de nieuwe republiek, door een bond~
~enootfchap, hetwelk echter den I van Lentemaand 1780 eerst tot
ihlld bva;l1, 'te vereenigen. Dertien verbondene gewesten voegden
z'ch zame:l, en iel/cr m~:,kte voor zich eel1c afzonderlijke wct van in·
wendig befiul1r, \V<l~rill zij zich, wat het wezenlijke betreft, aan de En~e14
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gelrche inrigting hielden. Dan, na den vrede, viel het gebrekkige dezer
Conf1:itutie, bij welkc aan het Congres te weinig magt g':geven was, OiU
behoorlijk te kunncn werken, blijkbaar in het oog, en kw:u;] er, dlm·
volgens, in li87, ecnc vergadering (coliventie) , onder het voorzitter~
fchap van WASIIlNGTON, bijeen, 0111 eell~ nbnve CodlicuLÎ.:: te v.:r..
v~ardigen, volgens welke de vorige gewesten wel niet cenen enkelen
fiaar, m:wr een bondgcnootlèhap V:1I1 verfcheidene vrijfbten, l'i,maken,
waarvan ieder zijne eigene fbars-inrigting heert; wordende alleen door
een COllgres, hetwelk uit afgevr,~rdigden derzelve befla~t, tot een ge.
heel vereenigd. Dit Congres·, hetWelk voorhe,~!1 in Phi.'ai/( lphkl vcrgaderde i, doch thans in de nieuw gebouwde fiad IYas!JiJtgtoIJ, in het
gebied van Collllnbia, zijll~n zetel gevestigd heeft, bezit alleen het
regt, 0111 tot vrede of oorlog te bef1niwn, verdragen aan te ga~l1, on"
derlinge verfchillcn tusfchen de gewesten te bef1isfen, de hooglle burgerlijke en militaire amhtenar.:n aan te flellen, inrigtingen voor het algemeene welzijn te II1Gken , plans ter verbetering der Constit\ltie te
ontwerpen enz., en hierm ligt het wezenlijk onderfcheid tllsfchen de
Confl:itUtie van 177S en de tegenwoordige. Het oude Congres konde,
zonder bewilliging van al de (bten, niets voor de openbare veiligheid
en de betaling der fchulden verrigten; doch, volgens den nieuwen regeringsvorm, is er flechts eene wetgeving en cme regterlijke en uitvoe·
reüde magc, voor al de Haten, zonder echter eenige hindernis aan
hunne bijzondere wijze v~n beflunr toe te brengen. Ten einde het
misbruik van magt bij hc.c Congres voor te komen, werd hetzelve in
twee kamers verdeeld, daar er re voren maar ééne was. Het getal
der afgeva~rdigden van eIken fbat regelt zich naar deszelfs bevolking,
en op het Congres, aan welks hoofd een voorzitter is, benist de
meerderheid van flemmen. De Vool'ûtter, benevens de onder-voorzit·
ter, worden alle 4- jaren gekozen; doch de Jaatflc is eigenlijk alleen
dan in bediening, wanneer de eerfle flerft of van zijnen post ontzet
wordt. De uitvoerende magt berust hij een en fiaatsraad , die de
krijgsvcrrigtingen en alle zaken befhmrt, en de b~Ouiten van het Congres ten uitvoer brengt. Dezelve beflaat uit eenen afgevaardigden valJ
iederen naat, uit het Congres gekozen, en beflist bij meerderheid van
fiemmen. Wanneer twec derde van het Congres, of twee derde van
de afzonderlijke fiaten , verbeteringen in de Constitutie voorllaat ,
dan wordt er eene Conventie bijeengcroepen, en, zoo twee derde de~
zer wetgevende vergadering die verbeteringen goedkeurt, hebben dezelve kracht van wet. Ten aanzien van fommige artikels, echter,
werd, bij de Conflitutie, bepaald, dat zij niet voor 1808 mogten vcr~
anderd worden.
CONSTITUTIE van Frankrijk. In dit rijk telt men er reeds vier
tedere het uitberflen der omwenteling. ])e eerfle Conilitutie werd,
door eene commisfie uit de Nationale vergadering, in 1791, vervaardigd,
en, den 14- van Herfstmaand van dat jaar, openlijk door den koning
bekrachtigd. Zij voerde eene I door 's volks illvloed, bepaalde monar·

t..J

~

eha-

107

CONSTITUTIE

d~r Nederlanden.

chale regering in; doch was, zoo uit hoofde hal'er inwendige gebreken, als wegens den gefiadigen firijd der onderrcheidene partijen, van
korten duur. Na den val der monarchie, op den 10 van Oogstmaal1d
1792 , overhandigde CONDORCET, in Louwmaand des volgenden jaars 10
een nieuw omwerp van regeringsvorm, hetwelk echter, daar de Bergpartij boven de Gil'olldiste!J de overhand had, door de COIwentie
verworpen werd. HIlRAULT SI!CHI!:LLES, tot de eerf1:e partij behoorende , vervaardigde nu, met eenigen van zijnen aanhang, eene andere.
èie den 15 van Oogstmaand 1793 in de Conventie werd afgekondigd,
zeer kort en vol fomen is, en welker voorname doel was, de
regerillgloosheid en dwillgelandij der Conventie te doen voortduren.
N,1 de zegepraal der gematip;de partij, op den 8 van Hooimaand 1794.
werd deze Conllitmie geheel vergeten, en werden, op voordragt van
CAYlnACERt:S, den 8 van Grasmaand T795, elf leden uit de Conventie
bfilloemd, om een nieuw ontwerp te vervaardigen; gelijk zij dan ook,
den 23 van Zomermaand daaraanvolgende, het wel doordacht plan
van EOIS:;Y d' ANGLAS aan haar ter overweging overhandigden. Dit
ontwerp vond algemee!l~ goedkeuring, en men maakte, den 23 van
HerFstmaand, bekend, dat hetzelve doel' het volk was aangenomen.
Volgens deze Confiitmie waren alle volks-klasfen gelijk; de regering
was nristo-delllokl'otisclz, elt de 750 vertegenwoordigers, door het
volk verkolen, w~ren in den raad van 500 en in dien der ouden verdeeld. De eerfie konde alleen over wetten. en over alle zaken, tot
de wec[ievende magt behoorende , handelen, die dan vervolgens door
den h13tllell moesten goedgekeurd worden; terwijl de uitvoerende
magt bij een Directoire berustte, hetwelk uit 5 leden was zamengefield. In deze Confiitmie was niets nieuws, dan alleen de bepaling
omtrent de jaren en den gehuwden Jlaat van de leden der wetgevende
wrgadering; doch ook deze werd door eene andere, en wel door die,
vervangen. welke NAPOLEON, als keizer, aan het hoofd, eenen behoedenden fenaat en een wetgevend Iigchaam had, en waarbij de
waardigheid van keizer alleen erfelijk was in de mannelijke linie. Eindelijk maakte ook deze Conllimtie na den val van NAPOLEON, en de
terugkeering der Bourho1JS, plaats voor eene andere, en wel voor de
tegenwoordige, welke, zoo als bekend is 1 eenen koning, L ODEWI)K
XVIII. aan het hoord, en insgelijks een wetgevend ligchaam beeft.
CONSTITUTIE l'on hetkoningrijk der Nederlanden.
Deze,
na zoo vele fiormen, in Lentemaand 18 I 4, tot fiand gebragt ,
is monarchaal, en heeft eenen koning :t.1n het hoofd uit het huis van
Orallje,. thans· WILL1'l\I I, geboren den 2411en van Oogstmaand 1772.
en gehuwd aan FREDERIKA LOUISA WILHELMINA van Pruisjèn den
lfl:en van Wijnmaand J79I. De l{TOOn is erf~lijk in het mannelUk ge1hcht volgens het regt van eerstgeboorte, en gaat bij gebrek aan
mannelijke nakomelingen, op de dodlters OHf. enZ. De koning' mag
geene "reemde kroon dr~gen, noch den zetel buiten het rijk verpl:::tt[en. Hij geniet, uit 's lal1ds kas, een jaarlijks~h inkomen van
a,4°0,ooo
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guldens, benevens het gebmik van zomer- en winter- ver·
blijven, voor welker onderhoud echter niet meer dan IOO,COO gulden.
ten laste van het rijk mogen gebragt worden. De oudllc van 's konings zonen, of de vermoedelijke erfgenaam van den troon, heeft
rlen titel van PrillS vall Oranje, en is tegenwoordig WILLEM, FREDERIK, GEORGE, LODEWljK , geboren den 6den van Wintermaand
1792. en gehuwd aan ANNA PAULOWNA. Grootvorflin van Rus/tlnd.
De Kroonprins geniet, van zijn I8de jaar af, een jaarlijks inkomen
van 100,000 guldens, hetwelk na zijn huwelijk verdubbeld wordt.
De voogdijfchap over eenen minderjarigen koning, wordt, door eClû.
ge leden van het koninklijk huis, en ecnige aanzienlijke inboorlingen des rijks, en de koninklijke magt als dan door eenen Regent,
uitgeoetènd. De koning heeft het befl:ullr der buitenlandCche betrekkingen; benoemt en herroept de confuls; verklaart oorlog en maakt
vrede; en heeft het regt, om alle verdere verdragen en verbonden
te doen Duiten en bekrachtigen, behalve wanner die eenigen nffland
of ruiling van een gedeelte van 's rijks grondgebied, of van deszelfs bezittingen in andere werelddeelen, mogten bevatten, in welk ge.
val dezelve door den koning niet mogen bekrachtigd worden, dan
na voorafgaande goedkeuring van de (l:aten-gener~al. VoortS heeft
de koning het oppergezag over de vloten en lcgers; over de volk.
plantingen en bezittingen des rijks in andere wel'elddeelen; van de
algemeene geldmiddelen; het regt van de munt, en dat tot het verleenen van gratie, na ingcnomen advis van den hoogen raad. Eindelijk
draagt hij aan de fiaten-g~neraal wetten voor, eH doet zoodanige andere voordragten , als hij noodig oordeelt. Ook bezit hij het regt,
om de voorfieIlen, door deze aan hem gedaan, al of niet goed te keuren.
In al deze belangrijke werkzaamheden wordt de koning onderfieund door eenen Ri/ad ww Statm ten getale van niet meer dan
~4- leden, die hij zelf benoemt, en naar welgevallen ontflaan kall.
De koning zit in dezen raad zelf voor, en de prins van Oranje, die
er, van regtswege, lid van is, neemt tin denzelven zitting, wanneer
zijn 18de jaar vervuld is. Aan dezen raad brengt de vorst ter overweging alle voorfiellen, door hem aan de ftaten-generaal te doen, of
cloor deze aan hem gedaan, alsmede alle algemeene maatregelen van
inwendig befiutlr van den fraat, en van deszelfs bezittingen in andere werelddeel en; doch beDnit alleen, en geeft telkens van zijn ge.
nomen beDuit a~n den raad kennis. De koning kan ook buiten ge.
wone fta:usraden benoemen, doch zonder jaarwedde. Hij fielt miuisteriel~ departementen in , benoemt derzelver hoofden; O1uilaat die nanr
welgevallen, en roept, zulks noodig oordeelende , één of meer derzelve in den raad van fiaten, om deszelfs raadplegingen bij te wonen.
De Staten-Generaal vertegenwoordigen het geheele NederJandfche
volk, en bellaan uit twee kamers. Een derzelve befiaaat uit 110 leden, die door de fi:lten der provinCÎen benoemd worden, als voor
Noord-lJrobolllJ 7, Zuid-Brt/pand 8, Limburg 4, Gelderland 6 ,
N 3
Luil:
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Luik 6, 005!lJftWilá!/"CI) 10, TJ7cst1'!amldercll 8 , Henegouwen 8,
!!rJ!ltl11d 22, Zec!mld 3, Name/I 2, A1!twerpen 5, Utrecht ::l, I~ï'ies~
/alld 5, Overij'/èl 4, Groi2ingm 4, Drenthe I, en LuxnJ/mrg 4
leden. De andere kam cr , de eer!1e genoemd, be!1aat uit niet miilGCr
dan 4°, en lli~t meer dan 60 leden, dil.! door den koning voor hun
levcn benoemd WOl dcn, en gekozen uit hen, dic, door bewezcn dienfien aan den llaat, door hunne geboorte en gegoedheid, onder de aanzielilijkllen van deze !n;.den behooren. cn den vollen ouderJom van
40 jaren moetelI bereikt hebben. Tot leden voor de twecde kamer
zijn verkiesbaar ingezetenen der provincie, waaruit zij genoemd \Vorden, mits tCIl volle 30 jaren oud zijnde. De leden dezer kamer,
waarvan jaarlijks een derde gedeelte aftreedt, doch die weder verkiesbaar
zijn, ftemmen voor zich zelven, zonder last van, of l11ggefprnak IDct de
vergadering, door welke zij benoemd zijn. Beide deze kamers voeren den titel van Edel i1Jogende Heerm, en vergaderen ten millf1:e
eenmaal 's jaars, beurtelings, om het andere jaar, in eene f1:ad der
Noordelijke en in eene fiad der Zuidelijke provincicn; wordende
hunne gewone vergadering den derden Maandag van Wijnmaand geopend. De TP'etgevcJlde jJlagt wordt gezamcntlijk door den koning en
de f1:aten-generaal uit~eoefend. De konill~ ZClidc zijne voorlUI~11 aan
de tweede kamer, die openlijk vergadert, en, hierop een bc:i1l1it vallende, wordt dit aan de eerfie ter bekracl:tiging gezonde IJ ; doch zoo
~ij het voorfiel nict aanneemt, zendt zij dat aan den koning t::rug,
,net eerbiedig verzoek, om !zet voorjlel ilJ 1Jadere Ol'flwegilJg tI' lil!.
men; zoo de eerfte kamer het door de tweede aangenomen bcf1uit
goedkeurt, geefc zjj daarvan kennis aan den koning, in de tweede
kamer; doch hetzelve mecnende niet te moeten aannemen, zendt zij
het aan den koning, met een gelijk verzoek als voren, terug. De
naten-generaal hebben het regt, om voorfiellen aan den koning te
doen, waartoe de voordragt, bij uittluiting, aan de tweede knmer behoort, en waaromtrent door de beide kamers, op gelijke wijze, als
met de voorfteIlen des konings, gehandeld wordt, die, het voorfiel
der Staten-Generaal aannemende, zulks uitdrukt door de bewoordingen:
de koning bewilligt ill !ICt voorjlel ; doch, in het tegengefteld geval,
dit te kennen geeft door: de koning houdt het yoorjlel ilJ OJ'crwe·
ging. Alle voorfiellen van wet, door den koning en de beide kamers
aangenomen, verkrijgen kracht van wct, en worden door den koning
afgekondigd, volgens een daartoe vastgefieJd formulier. Op de hegrooting van de uitgaven des rijks, wordt de inwilliging van de Sta·
ten-Generaal vereischt, aan welke de koning jaarlijks verflag geeft \"all
het gebruik der geldmiddelen.
De Staten der Proyillcien worden gekozen door de edelen of ridderfchappen, de Heden eu den landelijken fiand, wier afgevaardigden,
()p hunne beurt, door kiezers der f1:eden of distrikten , benoemd worden. Zij vergaderen ten minlle eens in het jaar, en vcrvolgens 7.00
dikwijls, als z!j door den koning worden bijeengeroepen, en fiemJll(;11
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men ieder voor zich ZelVCl}, zonder n1gfpr:t~k met de v('rg~d02ring.
welke hen benoemd heeft. De lbrell dra;en de kosten \"~il hUil heftllur aan den koning voor; verkiezen de leden t1ef tweede kamer in
of buiten hUil midden; zijn belast met de uityoering der wetten om.
trent de beCcllerming der onderfcheideile kerkgellootCchappen ; befchikken over alles, wat tot de gewone inwendige politie en oekol1omie behoort; doch moeten alle reglementen hieromtrent vooraf aan de goedkeuring des konings onderworpen worden; zorgen, dJt de doorvoer
door, de uitvoer naar, of de invoer uit eenige andere ge\\'~sten.
geene belemmering ondergaan, behoudens algemeene wetten dien aan.
gaande, en trachten alle verfèhitlen tusCchen plaatCelUke bef1:uren bij
te leggen. Zij dragen aan den koning het ol1qerhoud en den aanleg
van zoodanige werken voor, die zij, voor het bel~ng van hun gewest,
nuttig oordcelen , en mogen de belangen van derzelver ingezetenen
bij de fiaten genemal en den koning voorl1aan, welke l~atne echter
hunne belluiten, die met de algemeene wetten, of het algemeen belang, firijden , kan fchorCen en buiten werking nellen. De 1l:atcl\
benoemen uit hun midden een kollegie van Gedeputeerde Staten, aan
hetwelk, over het nJgemeep, alles moet worden opgedragen, wat tot
het dagelijksch beleid der zaken, en de uitvoering der algemecne wetten betrekking heefe. In de vergaderingen van de 1l:aten der provincien en der gedeputeerde 1l:aten bekleedt een commisCaris des konings,
onder den titel van gouverneur, het voorzittcrfchap.
De PlotJtfelijke BeJluren, mede door kiezers, door het volk benoemd, gekozen, hebben, volgens hunne reglementcn, de vrije befchikking over hunne huishoudelijke belangen, en maken daaromtrent
de vereischte plaatfelijke verordeningen, wclke echeer, in geen geval,
met de algemeene wetten of het algemeen belang mogen Hrijden.
en waan':111 zij affduii'ten aan de fiaten hunncr provincicll zendcn;
kUl1l1ende de koning, te allen tijde, inz~gc vorderen, ell de nooditi
geoordeelde bevclen geven." Voorts moct\:n zij de begrooting hunner plaatCelijke inkomstcn cn uitga\'ell ~all de Hatcn ovcr;eggen, ell
zich, ten aanzien van bet heffen van bc:;lSting-cn, 1l:iptclUk gedragen
naar hetgeen bij de algemeene finantieelc wettea eil ürdollilantien is
vastgelleld. Alvor('ns deze belastingen worden ing2\"oerd, moeten die ..
door de fiaten der provincie, worden goedgekeurd, en kUllnen er geen~
nieuwe worden ingevoerd, zonder voorafga3ndc toeHemmin;.;- des konings.
Bij algcmcenc befchikkingen van de grondwet der Nederlandm
heeft ieder het rcgt, 0111 fchriftc1tjke verzoeken aaf! de bevoegd!! l11ag~
te doen, mits perfoonlijk en niet uit mmll van alJdcren geteekend ..
welk lantfl:e alleen kalt ge[chiedcll door wettig zmr.engeuelde en er~
kemel(- ligchamen, en dan nog alleen over oll4crwcrpcn, tot derzelver
bepaalde werkzaamheid behoorende.
Ten n:mzien der Rrgterlij,re lliagt bczit de grondwet de voordee~
lig1l:e bepalingen voor de burgerlijke VI ijheid der ingezetenen. Niemand k~n tegen zUnen wil van den regt cr worden afgetrokken, dieil
N 4
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de wet hem toekent, nocl. in hechtenis worden genomen I dan op be'Vel van den regt er , de redenen der gedane aanhouding bevattende;
behalve wanneer iemand op de daad betrapt wordt. Wanneer een ingezeten, in buitengewone um!1:andig!:eden, door politiek gezag mogt
worden gevat, moet hij, op wiens bevel dit gefchiedt , daarvan
lerllond kennis geven aan den plaatfelij ken regter , en den gearresleerden binnen drie dagen aan hem overleveren. Niemand mag in de
woning van eenen ingezeten, zijns ondanks, treden, dan op last
van eene magt, daartoe bij de wet bevoegd verklaard, en volgen. de
formen, daarbij bepaald; terwijl op geene misdaad de verbeurdverklaring der goederen, den fchuldigen coebehoorende, mag ge!1:eld worden.
Er bellaat, voor het geheele rijk, een Oppcrfle Geregtshof, onder den
lIaam van Haogm Raad der NcderlandCll, waarvoor de leden der l1aten generaal, de hoofäen der departementen van algemeen beftour,
de leden van den raad van fiaten, de commisf.1risfen van den koning
in de provincien, teregt fiaan wegens alle misdrijven, gedurende hUllne functien begaan; doch worden zij nimmer in regten betrokken,
dan nadat, bij de fiaten generaal, daartoe uitdrukkelijk verlof is verleend. Aan dezen raad valt beroep van alle gewijsden, welke [er
eedler inilantie gediend hebben bij de provinciale geregtshoven, waarvan de invoering bij de wet bepaald is, en waaraan, bij uitfluiting, het
beleid der criminele justitie wordt opgedragen; terwijl de civiele jufiitie door deze en de civiele regtbanken wordt uitgeoefend. - Bo.
vendien zijn er, voor het krijgsvolk, te water en te land, krijgsraden
en eell hoog Militair GeregtslJOf, hetwelk echter in :tUe civiele z:tken
Uil den burgerlijken regeer blijft ond erworpen.
De volkomene vrijheid van alle godsdienstige begrippen wordt bij de
~rondwet aan elk gewaarborgd, en aan alle godsdienstige gezindheden
.orden gelijke voorregten en gelijke befcherming verleend. Voorts
is aan een ieder geoorloofd, zijne gedachten en gevoelens door de
dmkpers te openbaren; blijvende nogtans elk voor hetgeen, wat hij
(chrijft, drukt of uitgeeft, aan de maatfchappij of bijzondere perfonen,
voor zoo ver die mogeen beleedigd zijn, verantwoordelijk. Het openbaar
onderwijs, het armbe!tuur en de opvoeding van arme kinderen, blijft
aan de aanhoudende zorg der regering aanbevolen, en de koning doet
jaarlijks verflag van de inrigtingen dienaangaande aan de fiaten generaal.
Ten aanzien van 's lands verdediging houdt de Con!1:itutie het voor
tenen der eerfie pligten, de wapenen te dra;jen. Behalve de Y3Ste Land- eu Zeemagt Ïi er fieeds eene !taande Nationale Militie, zoo
veel mogelijk genomen Wt vrijwilligers; wordende dezelve voorts voltallig gemaakt bij loting uit de ingezetenen, die op den lfien van
Louwmaand van ieder jaar ongehuwd, in hun 19de jaar getreden
zijn, en hun 23fie jaar nog niet volbragt hebben. Deze Militie mag,
in geen geval, naar de kolonien worden gezonden, noch zonder bijzondere toeflemming van de !1:aten-generaal, buiten het rijk. ten zij,
in het laatlle geval, in eell oogenblikkelijkdringendgevaar. Bovendien
zijg
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zijn er in alle gemeenten van 2,500 zielen, en daarboven, Schutterijen, tot behoud der inwendige rust. lij dienen, in tijden van oorlog
en gevaar, tegen de aanvallen van den vijand. In andere gcmeelllen
worden, in tijd van vrede, rustende fcllUtterijen opgerigt, die, ingeval
van oorlog, gezamenlijk, met de voorgaande dienen als een land.
flonu ter verdediging des vnderlands.
CONSTITUTIE. (Spaallfche) De Confiitutie, door de buitenge.
wone cortes aangenomen, op den 19den van Lentel11. 1812 openlijk afgekondigd, en op den 7den van Lentem. 1820, door den tegenwoor'
digen koning, FER.DINAND VII, bezworen. verklaart, dat de Spaanfche natie bellaac uit de vereeniging van alle Spanjaarden in de twee
werelddeelen. De kolonien dus een onaffcheidelijk deel van het rijk
uitmakende, zijn dezelve ook begrepen in de omfchri,;ving der pîQvincien, waaruit hetzelve is za11lengefield. Deze alle Haan onder
een en dezelfde regering, volgens de Conftitutie, den naam dragende, van eene Gematigde Elfelijke ftfonardlie.
De opvolging tot den troon is voor altijd volgens her regt
van eerstgeboorte, en bij vertegenwoo.'digilJg tllsfchen de wetti..-;e,
het zij mannel~ike of vrouwelijke, afftall1l11elillgen bepnald. De
wetgevende magt berust bij de cortes en den kOlüng; de uitvoerende mogt bij den koning, en de tocpnsfing der wetten bij de
regterlijke magt, wettigIijk in gefield. VolgeliS de mcer democratifche beginfelen, in de Spaanfche Conflitmie hecrièhènde , heeft zij
geene eerfle kamer gewild, en de wetgevende vergadering beibat dus
alleen uit de cortes, of de vertegenwoonhgers des volks. De verkiezing derzelve gefchiedt bij trappen op de volgende wijze. De
volksvergaderingen der kerfpelen , ot' wij ken eener ftad of gemeente,
waartoe alle ingezetenen, het burgerregt bezitte"dc, (en om dit te
kunnen uitoefenen, wordt onder anderen gevorderd, dat iemand een
beroep heeft, ot' bekende middelen van beHaan bezit) behooren, verkiezen een bepaald geenl van perfonen , den naam drn,;ende van
fcheidsregters (compro11lis(aircs), hetwelk niet minder dan elf, en niet
meer dan een en dertig mag zijn. Deze benoemen op hunne beurt
kiezers voor het arrondisfement; terwijl de lamfreIl wedtr (l:e voor
de provincie kiezen, welke eindelijk de k~llS voor de ccréCS d,x~n.
Alle verrigtingen, tot die verkiezingen cctrckkeljjk, gC1Cl::ccca ;,lCt
open deuren, en vooraf wordt op dezelve Gods zcg~l1 ingcroepen.
Iedere kiesvergadering wordt dadelijk na het afloolXli ,Jal'~r \Verkz~am
heden ontbonden. Permanente kieskollegien , wa~r"PJJ ~~11 de leden,
gedurende hun leven, uitOuitend de uitoefenin b val1 her kiesregt is
opgedragen, het zij oorfpronkelijk door de keus van het volk of
door een toegekend regt van geboorte, zijn dus in L\)rmje niet he.
kend; en het is hieraan, zoo v.. eI als aun de openbarl! ha::dclingen
der kiesvergaderingen, toetefchrijven, dat deze wijze van vcr.kkzing
bij trappen derzeh·er anders, veda I fchadclijke, f1:rckkin,;, ten m;;ifte
,edeeltelijk, volgens deze Confiitr:tie, benom~n is. De corte~, in evenN S
re-
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redigheid van - 70,000 zielen gekozen, worden alle te grli/ktiftlig voor den tijd van twee jaren b~llocmd, en zijn niet, dan na eenen tllsfchcntijd van twee jaren, weder verkiesbaar. Derzelver gewone jaarlijkfche zitting duurt drie ma~llden, beginnende op den
Inen van Lelltem.; do eh des noods kan dezelve eene maand verlengd
worden, zoo de koning het verlangt, of wanneer twee derde der leden zulks noodig oorcleelen.
Niet voldaan met het algemeen gefl:elde beginfeJ, dat de wetgevende magt door de cortes wordt uitgecetend, heeft ce Spaanfehe
grondwet een geheel hoofdfl:uk toegewijd aan het omwikkelen van
hetzelve, en dus de gevallen en zaken bepaald, in en voor welke
derzelver toeflelJlliling noodig is. Eene rier belangr~jkfle bepalingen
van deze foon (om nu niet V~,ll de begroo:ingen te fpreken) beftaat
in het regt, om jaarlijks de fl:erkte van de bud- en zeemugt te regelen.
Na het eindigen der zittingen, blijft eene permanente depatatie van
zeven leden uit de cortes belast, om toe te zien, of er inb.euken op
de COIlfl:itutie gefehieden, en bevoegd, om de cortes voor eene bepaalde zaak buitengewoon bij een te roepen. Geea dezer laatlren
vermag gedurende den tUd zijner commisfic, el! zelfs niet binnen het
jaar, na het ophouden derzelve; eenig pCllfioen of orclensteeken 3anne·
men of bekomen, of ten behoeve van anderen gunsten verzoeken,
die ter befehikking van den koning fia:m. De ministers, de fiaatsraden en de oflicieren van 's konings huis, kunnen geene leden der cortCS zijn. De wet zal voor het vervolg bepalen, of er eenige en welke
hoeveelheid van belasting noodig zal zijn, 0111 tot dezelve benoemd
te kunnen worden. De cortes zijn onfehendÎJaar, en vermogen nim.
mer over hunne gevoelens te worden achterhaald of aangerand. De vergadering derzelve wordt in het openbaar gehouden. Zij benoemen bij 11lee:'derheid van fiemmen een en voorzitter; ontvangen
voorflellen "all wct, van wege den koning, cn heb ben het regt, die
aan hem wederkeerig te doen. Na dat die ontwerpen twee malen zijn
gelezen, worden dezelve, zoo het belang der zaak zulks vordert,
naar eene commisfie tot onderzoek verzonden, waarna in het openbaar
()ver dezelve wordt beraadOaagd, wanneer er alle zoodanige veranderingen, bijvoegfcIs en wijzigingen in gemaakt worden, als de cor..
ces noodig oordeden. - Zoo zij eensgezind zjjn ten aanzien der algemeene belangens, is de natie altijd verzekerd, die wetten te verkrijgen, welke zij begeert, alzoo de koning omtrent dezelfde voordragt
van wet, :mn hcm ter bekrnchtiging aangeboden, Oeehts twee m:lal
het regt yan Veto vennng uit te oefenen. Wanneer zoodallige wet
ten derden male bij de cortes is aangenomen, wordt de bekrachtiging des konings daardoor veronderfteld fiilzwijgend te zijn verkrc~en; doch deze bepaling is nochtans zoodanig in het belang van
den monarch gewi.tzigd, dat de wet, waaraan hij zijne toeflemming
niet beeft gege',en, niet in dezelfde zitting mag worden voorgebragt.
In het volgende jaar, andermaal den koning tot dat einde aangeboden,
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den, is hem betzelfde regt van weigering toegekend. Gedurende die
tW(;l:de zitting kan, na dit herhaalde gebruik vall het Icto, de wet
niet weder in overweging genomen worden; 11;aar in het derde
jaar (wanneer de cortes inmiddels geheet en al J'ernicllU'd z~in)
kent de grondwet dit regt aun den koning niet meer toe, waarfchijnlijk uit hoofde, dat uit die nchter één volgende voord ragt genoegzaam
blijkbaar is, dat de natie werkelijk van het nut en de noodzakelijkhl!id eeuer zool:anige wet is overtuigd.
De mugt des konings is niet alleen bepaald en omfchreven; maar
buiteedien is ook nog duidelijk aangewezen, waartoe zij zich niet
uitfrrckt. - Deszelfs pcrfoon is onfchendbaar en boven alle verantwoordelijkheid verheven, als rustende deze alleen op de ministers. Hij
bezit, behalve al het geen tot de uitvoering der wetten behoort, het
regt van oorlog en vrede te maken. Hij heeft de benoeming ytUl alle regterlijke, civiele en militaire bedieningen, en oefent het regt van
gratie uit. Hij heeft de vrije befchikking over de land- en zeemagt,
Helt de ministers, bij de grondwet erkend, aan, en olltl1aat dezelve
n8ar welgevullen; doch is verpligt, wat de flaatsraad , (die uit veertig
ledcn beltaat ,) betreft, uit eClle drie dubbelde nominatie, door de
cortes n:mgeboden, te kiezen. De koning betit voortS alle die magt
en regten , die, ofichoon in vergelijking van andere connitutioneele
vorsten beperkt, nochtans ge[chikt en l'o!domdc zijn, om dcn troon,
bij den tcgcnwoordigen zedelijken fiand der menièhen, den l'erc,:sc!tten Iris ter bij te zemen. Onder de bepalingen, die de grenzen be...
"atten , buiten welke de koninkl~ike magt zich uiC! uililrekt, vinden
wij ook deze, dnt de koning de zittingen der cortes niet l11~1S verhinderen, en dczel\'e [cheiden noch ontbinden, of de m~,dplegingel1
belemmeren kan. De civiele lijst wordt bij den aanvang van iedere regering voor den koning en de leden van deszell's gcf1ncht, door dl'
cortes geregeld, die even eens de bezoldiging der ministers bepalen,
welke deze gedurende den tUd hunner functien zullen genieten.
De regterlijke magt is onafhankelijk, en de rc<',ters kUllnen niee
dan ten gevolge van een vonnis van hunne posten ontz~t worden;
<loch zij zijn verantwoordelijk voor de juistc toepasfing der wet. Gel'.
11e ch'L'le acde mag voor dl' rcgtbankcn worden gebr:1gt, (;an na dat
de plaatfi:lijkc oyerheid:;pcr[oon, de A/cade gehCctC!l, te ycrgccfs
beproefd heeft, dacl\'c met behulp van t\Vee fC:leidsmalll1Cn, in het
minnelijke, ten einde te brengen. Niemand, zoo hij niet op de
da,ld is betrnpt, lllag gevat worden, dan krachtens een regëcrli.ik
mandaat, Wilaruit blijkt, dat de daad, w:mnm hij befchuldigd
wordt, hem eene ligchamelijke firnf zou doen te beurt vallen.Het hooren van getuigen , zoo wel als de geheele inflructie, nevens de pleidooijen , hebben met opm dC/l."tII plaats.
De: !ledelijke befiuren worden door het volk b\i il:cmming verkozen,
en jaarlijks vernieuwd, terwijl de aftredende leden ten minne bi11l1ClZ
Im tij; "tm tuw j({ren niet weder verkiesbaar zijn. Dezelve heb1;<:a
~
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de vrije berchikking over de plaaûelijke aangelegenheden, onder toezigt van, en onderworpen aan de provinciale depntatie, welke laatfie weder, hoofdzakelijk met opzigt tot de plaatfelijke en provinciale belastingen aan het gouvernement en de cortes verantwoordelijk
is, en de goedkeuring der laatflen, voor dezeh'e noodig heeft. Bij deze deputatie, beflaande uit zeven, door de arrondisfelUents kiezers gekozene afgevaardigden, bekleedt de gouverneur der provinci~, tcr
benoeming van den koning ftaande, den post van voorzittl:r. Dezel.
ve wordt jaarlijks voor de helft vernieulVd, en de aftredende leden
zijn niet, dan na ,'er/oop van vier jaren, weder verkiesbaar. De provinciale en !tedelijke befiuren ontvangen, jaarlijks, de door de cortes goedgekeurde rekeningen, wegens het gebruik van 's iandi
penningen, offchoon dezelve ook bnitendien openbaar worden gemaakt, en ieder ministerie daarenboven, gehouden is, zijne verantwoording op dezeltèle wijze het licht te doen ZIen.
Niemand vermag zich aan den militairen dienst te onttrekken t
waartoe hij volgens de wet geroepen wordt. Behalve eene vaste na~onale legennagt, fielt de Conllitutie in iedere ;Provincie nog cene
mihti~ in. die de koning, buiten dezelve, zonder toeflemming der
cortes, niet mag gebruiken.
Het lager en hooger onderwijs bekleedt insgelijks eene plaats
in de grondwet van den fiaat, da.1r zij de cortes de magt opdraagt,
om dat groote onderwerp te regelen, en bovendien nog bepaaldedelijk [eholen en univerfiteiten, in evenredigheid der bevolking. heeft
Val1 dcn een en kant, getrouw aan die beginfelcn, oJU
ingelleld. bet gebied van den menfchelijken geest uit te breidcn, is de vrijheid
der drukpers gewaarborgd, behoudens de verantwoordelijkheid aan
de wettcn; doch van den andercn kant. heeft de Conltitutie die
geheel uit het oog verloren, door een eenigen godsdienst, de katholijke, alleen voor geoorloofd en voor den hcerfchendcn te verklaren.
en den geest dus weder aan den band van ~én bepaald en gedwongen
geloof te leggen. Elk heeft het regt, zich aan de cortes of tot
den koaing te wenden, en kan de handhaving der Conflitutie inroepen; lllaar geene veranderingen kunnen in deze gemaakt worden, dan na
dat i der corces zulks noodzakelijk heeft verklaard. Van dit belluit
wordt aan de Provinciale kiezers kennis gegeven, ten einde aan de cortes.
tot de voorgedragene verandering, eene bijzondere volmagt af te geven;
maar, tot zoodanige wet, is de toeflemming des konings niet noodig.
CONSUL. J. De hoogtle flaatsbediel1ing bij de Romeinen, di~
onmiddellijk na den vaf der monarchie , 508 jaren na onze gewone
tijdrekening, in de plaats der koningen werd ingevoerd, en onder
twee perfonen verdeeld was, aan welke, onder anderen, het bewind
over den fenaat, de leiding van alle openlijke zaken in vredes- cn oorlogstijden. en het bevel over het in het veld fiaande leg2f was toevertrouwd. De m2gt der COllfuls werd echter, onder de regering der
keizers, van langzamerhand verzwakt, en ging eindelijk, onder JllSTINI-
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in de eerfie helft der 6de eeuw, geheel verloren. lil
de Franfche omwenteling weet men, dat het confulaat een belangrijk tijdperk heeft uitgemaakt; het was hier de eer!1:e trap der terugkeerillg tot eenen monarchalen regeringsvorm, en uit drie overheidsperfonen zamengefie!d, van welken echter de eerfie, die dan ook
den na.1m van eerften Con[ul droeg. bijna uitlluitend het gezag in handen had. - De generaal BUONAPARTE, naderhand keizer NAPOLEON,
werd met deze waardigheid bekleed, eerst voor eenen tijd van tien
jaren, maar ven'olgens, in het jaar 1801, voor zijn geheele leven,
of zoo als men pleegt te zeggen, ad I'itam. De twee andere COl/Juls
waren C Al\1I.lACERES, naderhand Prins Aarts-kanfdier. en LE BRUN,
in later tijd Hertog VAN PLAls.1Nce, Prins Aam - Thefàurier, en Gouverneur-Generaal der Hollandfche departementen, tijdens derzelver
vereeniging met het Frallfche keizerrijk. 2. VerCcaat men door
eenen Conful eenen mnbtenaar, die, door handeldrijvende ftaten, in onze dagen, naar landen of fteden gezonden worde, waar zich vele
kooplieden hunner natie bevinden, ten einde voor hen te waken ell
voor hun welz~jn te zorgen. Inzonderheid moet hij .de gefchillen, onder de kooplieden zijner natie, ter plaatCe van zijn verblij f, beOisfen »
hen verdedigen, zaken voor hen ten einde brengen, van den Haat
des handels aan zijne regering bcrigten, enz. Ook geniet hij, boven
zijne jaarwedde, van de afgedanlt zaken zekere pro centen, con[ulaal-geld genoemd.
CONTE. (NICOLAS JACQUES) Werd, in 1755, te Sf. Cenfry. niet
ver van Seez, geboren, en fderf in het jaar 1806. Hij was kunstenaar, werktnig- en fcheikundige, fchilder. enz. In zijn I8de jaar fchi!derde hij rceds verfcheiden godsdienstige Hukken; doch naderhand
bepaalde hij zich enkel tot beelden naar bet leven, zonder echter daar..
bij de beoefening der natuur- en werlnuigkundige wetenfchappen.
waarvoor hij eene bijzondere neiging beUlt, te verwaarloozen. Hij
overhandigde het model van een, door hem uitgevonden, waterwerktuig aan de akademie der wetenfchappen, die er een gunstig verllag van
deed. Na zijn huwelijk, met eene vrouw uit eene der eerHe familiell
-van Normalldie • voldeed hij aan zijn lang geuit verlangen, en zettede zich te Parijs neder, waar hij weldra onder de geleerden in allerlei vakken bekend werd. Men droeg hem het befcuur over het .dero·
{talisch inftitut op, waarin hij een aantal kweekelingen onderwees, ell
verkoos hem bij de commislie der bergwerken , om te beproeven, of
men het gebrek aan teekenpennen , welke men, tot hiertoe, met groote kosten, van buiten 's lands haç moeten ontbieden, door Franfche nijverheid niet koude vergoeden, waarin hij zoo gelukkig Ilaagde, dat Frankriik, binnen den tijd van een jaar, daarvan eene eigene fabrijk had.
Hij vergezelde vervolgens, met andere geleerden, het leg.er naar Egypte, waar hij, bij zijne komst te Alexandrië, op den zich aldaar
bevindende vuur-toren, in twee dagen, ovens voor het gloeijen van
kogéJs aanlegde. wallrdoor de Enge!fchen op eenen behoorlijken afHand
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fcand konden gehouden wordcn. Van hier llaar Cairo gezonden, rigtte hij aldaar de noodige werkplaatfen op voor de behoeftcn van het
leger aan wapenen enz., legde wind'1lOlens aan. vervaardigde muntgereedfchappen, werktuigen voor de Oostcrfche drukkerij, en die tot
het vervaardigen van buskrllid vereischt werd~n; terwijl hij gieterijen aanlegde, en in zijne werkplaatfcn zoowcl reaal cn f.'1bels, als gewast linnen eüz. vervaardigd werden. Daarenboven bragt hij de broodbakkerijen tot eene grootere volkomenheid; bewrgde al het noodige
voor de hospitalen, werktuigen vdor de vestingbouwcrs , kijkers voor
de fterrekundigen, vergrootglazen voor de n~tnllr-onderzoekers, potlooden voor de teekenaars : - met een woord alles, wat tot zulk
eene belangrijke onderneming', in zoodanig een 1:1lld als Egypte, noodig was. Bilinen korten tijd had 'hij aIm2de eei;cn Telegraaf, fc!lOon
l11d zeel' vele moeite, opgerigt. Zoo vele verdiensten hieven lliet onbeloond: hij werd, na zUne terugkomst in het vaderland, tot een der
e'~rf[e led~1l van het legioen van eer b21l0emd.
CONTINENT. Een woord, hetwelk tegenwoordi:; diklVijls gebruikt. wordt, om daarmede het vaste land, in tegenCtelling van de
:zee.mogendheden, aan te duiden.
CONTINGENT. Is dat gedeelte van het Dllitfche rijksleger, bet.
welk voorm::al, de riiksftendelJ, bij eellell rijksoorjog , leveren moesten. Het [imp/1fm, of het eènvoudig getal, dez,::,r Ïlulpbcndcn beftolld,
bij gewone oorlogen, in 40,00,) man, zoo voet- als pa~rden·volk ; doelt
klom, bij dringend gevaar tOt het ·dubbeld (dltp!ltll1) en drie du bb"ld
(tripttJtTI), OfI20,OUO ~nan, op. In de jongfte oorlogen tegen Frank"ij.t heeft mèn zelfs wel eens het vijf dubbeid gevoïderd, hetwelk
echter niet gellecl geleverd werd. De veldheeren bij dit lege I' - gedeelte waren voor de helft katholijk en voor de helf", protestulltseh, en
kleine rijksftanden gaven dikwijls geld, in pla~ts van m:ll1Cchap.
CONTRABANDE. Hierdoor verfl:aat men alle waren, welker in.
of uitvoer verboden is. De redenen tot een verbod van im'oer kunnen zijn,· omdat het land zelf overvloed van zulke waren heeft, en
de verkoop van deze, door het invoerQl1 van 11O~ meerder, zou verhinderd worden; en het verbod van uitl'oer kan noodi~ zijn, deels,
omdat het land zelf die waren, voor zUn~ eigen behoefte, niet genoeg- . oplevert, deels, om in oorlogstijden den vijand allen toevoer
Daarenboven noemt men ook nog zoodanige waren
af te {hijden. Contmbar/de, die in landen, waar aecijnfen plaats hebben, worden
aangehaald, omdat men er dezelve Ili~t van betaald heeft.
CONTRAPUNT. Oorfponkelijk werd daardoor, in d,~ muzijk, ver..
fiaan dat overeenf1:emmend aCCOllfp{fgllelJ1ellt van verfchcidene fiemmen, hetwelk tot ééne melodie tehragt wordt. In oude tijden wer.
den, namelijk, de noten, door eene reeks van punten, op verfchilIende linien geplaatst, aangewezen, en, wanneer er eene of meer {temmen
tot een accompagnement moesten hijeengevoegd wordeIi, moest er te·
gen zulk eene rij nog eene andere, en dus tegen ieder punt nog een
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gezet worden. In dezen zin beteekent Contrapunt eigenlijk niets anders,
dan de overeenflemmende zmnen!l:elling van een ftuk. of de kunst,
om muzijk te zetten ,zelve. In eenen meer bepûalden zin, echter ~
verllaat men er door die bijzondere foort van muzijk te zetten, vol.
geus welke de ftemmen met ellmnder verwisfeld, en, zonder verandering van haren gang , of verbreking der ovcreenf1:emaling , hooger
of lager kunnen gezer worden, zoo dat b. v. de bas, die te voren alleen de discant verGezelde, nu de item van den diSC<1Nt zelve. en
deze, daarentegen, met dGn bas verwisfeld wordt enz. Dit noemt men
het dubbel of lfeeiPoudig COlltropt/nt.
CONTRA ST. Het afflekcnde, hetwelk tegenftrijdil,(e voorwerpen.
naast elkander llaande, veroorzaken. Op deze wijze :naakt een dOln
menseh met een ver!l:andig man een Contrast uit, welk woord oorfpronkelijk uit de fehilderkullst ontleend is.
CONTROLEUR. Tegenboekhouder : iemand, die, bij openlijke
olltvangf1:ell, dat gene, ~he[welk aan eenen ontvanger betaald wordt, tot
meerdere zekerheid, gelijktijdig in een bock opteekent.
èONTROLEUR. Noemt men in de n:mmrkunde, den dubbelen barometer van HV!JGHE;\;S, heftaa;ide in eene buis, die de geda~nte heeft van eenen omgel:eerden hevel, met kwik gevuld, en aan
wier beide einden een glazen cilinder van gelijke grootte gevoegd
Îs. Aan den onderfien cilinder is eene naauwe pijp; van boven open
en evenwijdig met de buis loopende. Van deze pijp is een gedeelte, benevens dat deel van den onderfien cilinder, dm geen kwik
he vat , gevutd met gekleurden wijngeest. In dezen barometer moet
dus eene geringe daling der kwik eene groote rijzing in den wijngeest, wier beweging eigenlijk wordt waargenomen, veroorzaken en
omgekeerd.
CONTUBERNIUM. Werd, bij de Romei/Je/1, genoemd, wanneer
8, JO of 12 [oldaten in ééne tent woonden.
CONTU MA C E. Zoo n02lJ1t m~n de quarantail1e, den tijd. waatin een [chip, uit eene haven komende, waar aanfl:ekende ziekten heerfehen, niet aan de plaats zijner be!l:emming mag landen, geene goederen losfen , noch pasfagicrs aan wal zetten mag. Vermits daartoe in
het eerst, in het algemeen, 40 dagen bepaald werden, zoo gaf men
biernan den naam van qtJara1Ztaine: eene benaming, welke, daàr men
titans dien tijd, !laar gelang der omfiandigheden, korter of langer
neemt, minder gepast, dan COl1tullIáce is.
CONTUM:\X. Wordt in reg'ten genoemd iemand, die na behoorlijl,
"oor den r~gter door zijne tegellpartij geroepen of gedagvaard te zijn,
niet verfehenen is, om zijne regt en te verdedigen, en nogthans
een vonnis erlangt, ter praescacie van hetgene tegen hem is ge.
tuigd geworden, voor zoo verre namelijk genoegzame bewijzen daar.
voor, aan de zijde des ei[chers , zijn aangevoerd.
In onze oude Gelderfche land- en lladregten werd het denkbeeld
van Coufll1JJtI.'t uitgedrukt door ~'ell;g of veiligheid.
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CONUS, of Kegel, is, in de meetkunde, een Iigchaam, hetwelk
gevormd wordt door cenen driehoek, om ecne van des zelfs zijden,
als as, rond te draa:jen. (Zie: KEGEL.)
CONVENT. (Uit het Latijn) Zoo noemt men iedere bijeenkomst; doch, in kloosters, elke vergadering van monniken over de
belangen van het klooster, gelijk ook de plaats, waar zij bijeenko_
men, en dikwUIs ook het i1:ift of het klooster zelf: van hier de benaming van Com'euttJnl, een !lift-heer, !lift-genoot, monnik enz.
CONVENTIE-GE LD. Zoo noemt men dat geld, hetwelk ingevolge eene overeenkomst, in 1750 tusCchen de verfchi!lcllde Duitfche
rijksl1:enden getro/f:m, 113ar de lliellwe lFemer bepaling, tegen ~o gulden het mark zilver geflagen wordt.
CONVERSATlE. Beteekent, over het algemecn, den omgang, de
vcrl·:eering, het ond~rhoLld, of gefprek van verfchcidene perfonen met
en Oilder elkander. Van hier dan ook, dat de toon, welke, in zoodanige
gcfprekken of in zekere gez2lfchappen, wegens gezellig onderboud
bij een gekomen, pbats vindt, de eOI1J1erftltie-tooll of eOIll'erjàtie/pr.UJk, genoemd wordt. - In tooneelil:ukken noemt men zulk een
ftuk cOlJvelfatie-fluk, waarvan het onderwerp uit het huisfelijk en ge.
zellig leven gCl1olll~n is, zonder ten aanzien van fpraak, karakters enz.
zkh in het verhevene en aandoenlijke te verliezen.
CONVEX. Kogelvormig, verheven. Convex-glazen, verheven lensglazen, waarvan de cene oppervlakte verheven, de andere of insgeliJks verheven, of effell, of hol is. In het eerl1:e geval noelDt men
zlllk een glas c.J11l'fX (lellS utrinque com'fxo), in het tweede ptot-(011'Ye:c, en in het l:ml1e, waarin dcsulfs middellijn de fikkelvormige
gedaancc van de fch\jf der maan heeft, een lJIICliisclls. Com'e%
is het tegcngeaclde van COlJcaaf.
CONVICTORIUM. Is, op hooge fcholell, die plaats, waar de
fiudemen gemeenfchappelijk fpijzigen, en waarvoor zij weinig, of bijna niet~, behoeven te betalen. In Lcipû,J,' b. \'. bclhat het COllvi!:toriull1 uit 18 tafel~, ieder van 12 pcrfoncn, waarvan de eelle helft
door menfc:len- vrienden geheel bekostigd wordt; terwijl tot onder.
houd der andere, gl'ootendcds uit de univcrutcits-kas betaald wordende, flechts eene geringe bijdrage noodig is.
COOl(. CJAMns) Werd, in 1728, in Engelalld, in '1ol'kshin, ge.
boren. Zijn vader, eeu landman, gaf hem eene flechte opvoeding,
en de~d hem ais matroos op een fteenkolen·fchip. Hier ontwikkelde
zich zUn talent tot de wiskunde cn voor de zeevaart, welker beoe.
feninghij, met onvermoeide vlijt, voortzettede. Na eenige kleine
zeetOgtcn werd hij fiuurmans-km:cht. daarna meester van een fchip,
gedroeg zich, in 1759, in dcn oorlog tegen de Frtlilfehen, bij Q}teheek met roem, en ondernam, op last van den koning van Groot-hritttll1l1ie, GEüRGI: lIl, in 1764 tot 1767, eene r~ize naar Nieuwfounti/a,nd, om dc kusten van dat eiland af te teekeren en te meten.
Na dit werk gelukkig volbragt te hebben, w~rd hij, op aanbeveling
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HAtVKE, fcheeps.luitenant en bevelhebber van een fchip, het"

welk, tot het doen van fierre- en aardrijkskl1ndig~ omtl!:kkilJgc:J, naar d~
Zuidzee gezonden werd. Op delen togt, die v::\l ]763 tot 1772 duur·
de, werd hij door SOLAl'\DCR BANl;S éll Rlidere groote mannen vcr.
gezeld; en deed, gèdurende denzelvell, vele ontdekk:ilg<21J, inzonderheid
op Ota!teiU, Nieuw-Holland en Nicuw-Zec!iliid; vOlldt bU de laatf1:en
dc gevaarlijke zee-engte, federe COOKS zee-engte !rei1ocmd, en werd,
na zijne terugkomst, bevelhebbend fchcepsmccótcr: een ]lost, die tus~
fchen fcheeps-Iuitenant en fc]'eeps-kapitcin in !laat. Dl' koning droeg
hem nU ecne rcis op naar de Zuidpool, ten cindc te onderzoeken,
of ook hier vast land te ontdekkcn ware. IIij olldernam dezcIt:e,
benevens FURNEAUX, in 1772; werd door FORSTCR, IIoogleeraar te
Halle, vergezeld; drong too ver nu:!r het zuiden door, als
het drijvend ijs, henvelk de vaartuigcn alle oogenblikkcn dreigde
te vernielen; toelict; doch konde nergens lilnd ontdckkell. In
de Sti!!u;ee ol1twallrde hij verrcbciden eilandcn vfln weinig aanbelang; zeilde andenuaal mar de Zuidpool, zond cr eèhter iets meer
dan ijs te vindcn, en werd, na zijne tCl'llgkomst, tot fcheeps-kapitein
,'erhcven. Dan, ecne I~og veel belangrijker ontdekking was voor
hem bewaard. Hij moest, namelijk, ondertoeken , of er ecne noordelijke doorv~.art uit de /lt!ll/1tifc·'te in de Stille-zre aanwezig was t
waartoe, in 1776, twee fchepen, onder bevel van COGl, en CLARlm,
wcrden t1itb'crusr. Na verfchilkl,t!c rCÎzen ontdekte C OOK in de Stit..
Ie - zee de zC:L-engte, die Azii! en /lmrrika van elk:lIlder fcheidt,
en fl:evende hllJg:s de noordelUke kust van Siberië; doch konde.
door het veelvuldig ijs, noch doorvaart, noch land, bij de pool ont..
dekken. In de Stil!e-z.f'e vond hij verCchciden eilanden, en geraakte
op ecn derzelven , Oclt.!;;j-he of OJl!tJilti 1!'enoemd, in twist met des~
zelfs bewoners, die hem vijandelijk behandelden; verfeheidcne dingen
ûl1tvreemdelJ, cn zelfs cem! boot van hem wcgnamcn. Coo/{ gnf nu
(lP cen derzelve VUl1f, en er ontf1:ond een moorddadig gevecht, waarvan hij op dcn 14den van Louwmaand 1779 het dcerniswaardig flagtoffer werd. lijn lijk, door dolken doorboord, werd v~n een gefcheurd 'en grootendeels vernield; zUnde Il~chts eenige weinige nuk.
ken daarvan overgebkveli. Zoo vl:rfc!lrikkelijk wps het einde der roclUrijke loopbaan van den gl'ootften van ~:le niel1were ()!~tdckkeren ~
wiens reizen, in eene regte linie, 40,000 miH:n bedragen, en aan wiens
ontdekkingen wij de (?erfte zckcrc ophelderingen omtrent de ZuitlZCI',
Zuid-Indie/l, cn de \1Îtcrfte WQtcrcll in het Zuidcn, zoowel als tal.
looze ontdekkingen aangaande de /lerre-, kfllid., menfchcIJ- en volkenkunde, te dankc1l hebben.
COPEKKE. h eelle RusflfC'h: mllm, wnarvan 100 een' roehel "Îtma.
keil. henvelk voor ieder op ol'ltrCllt 5 penningen V~11 0115 geld uitkolhC.
COPERNICUS. (NrcOLl\U,'). Een beroemd wis. cn fierrcknndige, in I4n te nom in Prttisfen geboren. Hij deed verfcheidene
reistogten ; Icerclc te Rome de wiskunde, en keerd~ vervolgens naar
ALGEnlEEN WOORDENB. IT.
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zijn vaJerland [enig, waar hij eene aanzi«nlijke domheers-plaats verkreeg, en een f1:errekulldig fielfel vervaardigde, hetwelk aan eenige
Gricltfche wijsgeercn wel !liet geheel o;lbcl;end, maar door hUn niet
volkomen omwikkeld was. Dan, daar COPrèR:\'ICUS aannmn, dat de
zon zich enkel om hare eigene as, maar nier oln de aarde, beweegt,.
zoo verwierp de Roomfche ~nquifitie, in later tijd, zijne gevoelens f
die (J oor haar voor ketterij gehonden wer.:l~l1, omdat in den bijbel
van ecne!l loop der zon gefp;'oken wordt. ZUn Helrel verkreeg
echter, in weenvil hicf\'an, overal de overhand, en verfchafte aan
deszelfs uitvinder, ciie in J 543 fii(;lf, cenen duurzamen roem.
CORCICAURUi\1. De naam van w:e ünlangs1 op het eiland
Coi/iKa, ontdekte minerale aarde, wel!,e men meem dat met gmd..
eleelen doormengd is. Een fchcikundige in Frt1n,~riik he~ft deze
aarde bewerkt, en cr vaten voor tafel-!èrviezen van geleverd, die
in kleur en glans de rc'aist vergulde vervangen. Deze fpecie, aldug
gezuiverd, bezit, naar men meent, de bijzondere eigenfehap, van de
witte ftoffen niet zwart te maken; cene hoedanigheid, die, zoo als
bekend is, zelfs h,~t fijn!le goud nict altijd bezit.
CORD.\ Y. (CII.\RLOTTE) Dit meisje, ilJ de jongf1:e Fr~nrche
gcfehicdenis zoo beroemd geworden, werd in het voormalig Normm].
diiJ geboren, alwnar ten tijde, dat zij betloot, om lYL'\RAT van kane
te helpen, d.:! misLocg-dcn verzamelden, met oogmerk, om van daar
naar Parijs te trel;!{cll; de afgev:wrdigden van de partij der Giro1'ldistm en hunne aalJhangcrg, die men gedwollgen had, om op eene rchan.
deIijkc wijze de cOllvemie te vl!r1:1ten, aan den kerker te ontrukken,
en zoo doende, op eenmaal, aan het fehrikbewind een einde te make!1.
CORDAIJ, die ooggetuige van deze Oi1derncmingen was, en, bij eenelJ
min of meer dweepzieken aard, door de levendiglle vaderlandsmin
bezield werd, wilde bij dit alles geelle ledige aan(ehouwller blijven, maar zich door eene beiangrijke onderneming eenen duurzamen
roem bij het vaderland verwerven. Tot dat einde beOoot zij, Mil·
RAT, den affehuwelijkfl:en onder de toenmalige dwingelanden van
Frankrijk, en tegel~k, door zijnen grooten invloed op het gemeen,
den gevaarlijkllen, om te bre!~gen, en volvoerde op den 13den van
Hooimamld 1793, tegen dcn avond, terwijl hij in het bad zat, haar
ontwerp met eeile tegenwoordigheid van geest, welke het gevolg van
een bedaard OVf?r1eg was. Zij werd, na de gepleegde daa:d, gevat,
voor de verfchrikkelijke revolutionaire regtbank gebragt , en ten Jood
veroordeeld, dien zij , den 17 der genoemde maand, lUet eene beclaardheid en heldhaftige fiandvastigheid onderging, welke haat ~ fehoon al
zucht naar roem de voorname drijfveer van dit haar geheele gedrag moge
geweest zUn, altijd in den rang der heldinnen zullen plaatren.
CORDILLERAS DE LOS ANDES. Eene verbazende bergketen
in Zu,'I-Amerika, welke zich, in de lengte, van de Darifche land·
c..'llgt~' tot aan de firaat van lI/Rgdlaan meer dan 650 mijlen ver uit.
llrekt 1 en welker hoogfie top, voor dat men de bergen van MiddelÁ1·
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Azië nader had leeren kennen, voor het verheV2n!le pUilt van den aardbol gehouden werd. Dit gebergte heeft 3 zij ketens, De eerile begint
niet ver "an de Darirche landengte, en loopt langs de kusten van f'ene:wl,;
tot aan de 111agdalena rivier en het eiland Trinidad. In deze keten
vindt men de Iileet1\vbcrgcn Sien"a Nevada en Simta Martha, 14,000.
en il'ferida 15,000 voet hOOf. Tusfchell deze hoogtle toppen vindc
men vlakten; die men Pa/"{11l1uS noemt, en van 4 tot 5, zelfs 8000"
voet boven de oppcrvrakt~ der zee liggen. - De tweede zij-keten,
door I-IU;\IDOLDT de Curdilleras der H'tltc/"vollm l'{In de O:"OflOko ge~
l1oerlJd, werd door hem, JOO mijlen ver, t(;t aan de gr(;ote Bam, be~
zocht; zjjnde het overig gedeelte van deze keten geheel onbekend.
bijna omoeg~nkelijk; en door wilde volksl1a;nmen bewoond. Deze
tweede berg-keten verheft zich niet tClt eene àanmerkelijke hoogte,
en is met palmen, ananas ren, en andere kostelijke planten zoo digt
hezet, d3t llJell er niet kan doordringen: een enkele vuurrpuwende
berg, de Dlfida, verheft zich 8,465 voet boven de oppervlakte der
zee. Opmerkelijk is het, dat deze zij-keten alleen uit oorlPronkelijke
berg-en beltaat, en er dus gccne de minac verl1eeningeu, of eenige over.
blijffels der voorwereld, in gevonden worden. De derde zij-ke..
ten, die den groot~n mg der Andes uitm,wkt, bevat het gebergte
van Chiquitos, dat zich tus[c:lcn de 15 en 20 graden lnider breedte
naar het Oosten uitf1:rekt, en wa3rin de rivieren, die in de ilfaranon
en P1ata zich uitllorten, olltfpringel1. lij verbinden de hooge toppeu
der Andes in Pertt mer de bergen van Brazi!iJ ell Paragut1i.
Door deze drie groote berg-ketelJs wor,ft geheel Zuid·Amerika ia
even zoo vcl~ verbazende vInkten verdeeld, welke Westwaarts door
den hoogtlen bergrug der Andes gefloten, e11 ten Oosten tot den Atkmtifclzen Oceaan open zijn. De noordclijkft~ vlakte bevat het Ing(5
dal van O;'otJoko, waarin Nieuw. /1nda/uz;e en Guit1fJa liggen; de
tweede de boschrijke vallei van Marrl11on, waartoe bet noordelijk
deel van Brazilië behoort, en dl! derde, de zuidelijke vlakte, vormt de
nan vee rijke Pompas, welke zich tot aan Rio Janeiro en BUUJos-,Hres
uitbreidt. De hoogl1e rog der Andes verheft zich, in de landl1reek
van .Q{tit9 j tot eene hoogte van meer dan 20,000 voet; doch de
Chimborasfo is de hoogile van de geheeIe berg-keten, en bereikt de
hoogte y~n 20,142 \-oer. lIcM130LDT beklom, den J3den v~n lomerm.
180z, dezen berg tot op 18,192 ,·occ. Op de C'rimborasfo volgt de
Antifal1t1, die zich 17,958, cn de Cûtopori, welke zich 17,712 voet
boven de opperVlakte der zee v~rhert. Ook de Pichilicho behoort tot
dit reuzen-gebergte; maar bereikt ilechts ('c;oe hoogte van 15000 voet.
Al deze bergen liggen een weinig zuideliik van den Aequa/or, tusfchen Qjlito en Loxa, nnamvelijks !25 o~' ~o mijlen van de Zuidzu.
Hunne bevrozene toppen bel1aan gewoonliik genoegzaam nit Por.
pbirtleen, die eene hoogte van 10 tot I~,OOO voet inneemt, waart('~en
men, flechts tot omtrent Ir ,000 voet boven de oppervlakte der zee, Gra~
Hit vindt. lij zijn èe bcwnarplaatrell eener olluitpmbQre t.ralldfiof,
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wellte zich door verfchrikkelijke :1ardbevin~en en llitb~rllingen o11tlast~
en waardoor niet all~en L:>.va en verbrande Bazalt, máar ook ge~
gehe.:ie Ilroomen watzr, vele thoonaarde, en zelfs doode visfchen
worden uitgeworpen. Dikwijls kül11cn, uit deze vulbnen, ver.
H:hr:kkelijl\e normen VOOH, die alles nederwcrpcn. Ondertusfèhen
zijn d~ze berg~n rijk in metalen, alleen lood uitgezonderd. Behalve
,]c platÎl,a, bczitlcIl zij CUl b;jzonder ertS, hetwelk uit thoonaarde.
~jZ0]'klllk, zolltznllr, en gedegen zilver be!l:aat. In deze bergen
vindt men vcrfchrikkelij kc rots-k!onn, die fomtijds 4000 Vl)et diep
zijn 1 en lijnl'ligt naar beneden loopen; en onder deze is die, welke
lkol/onzo genoemd wordt, en wa~,rdoor de Sm;!lJla-PaZ firoomt, uit
hoofde eener llatllllrlijk verwelfde burg, merkwaardig, welke zich,
soo voet bOWll de rivier, in de lengte van 5°, de breedte van 40 ,
en dC' dikte van 8 voet, van de eene rots tot de àndere uitO:rekt. Onder de wátervallen, die door de rivieren der Alldes gevormd wor~
dell, behoort f inzonderheid, de TequelJdmiJtl en Bogota. Het wa·
ter florr, ter breedte van 40, en (er hoogte van 600 voer, in twee
afdeelill;.;el1, iI1 eene diepe kom, en vern'aait de, op zich zelve reeds?
bekoorlijke lalldO:rcek !log anmnerkelUk.
CORDOVA. Eene oude, beroemde aad in Spallje tot NetTe, ...
..1ndr!lude behoorende , en de hoofdüad van een, naar haar gc~
Memd, konil1;::;r~k, thans de 20ftc ptovincie des rijks. Voorheen
was zij cen klein j\'loorsch kOllingrUk, aan den noorddijkften oever
der GlIadalf//li!'!/' ligg~l:tÎC'. De provincie bevat ruim 252,000 el1
lle ftad omtrent ~o,oco inwoners; de !aatfte is , bij wijze van cen urnphitheater , aan de l~ngznam afloopende helling van het gebergte
S!erra Jlol'C1Ja gebouwd; vormt een langwerpig vierkant, en worde
door 1l~l1fen en O:eri-.:e torens omrinp:d. Een gedeelte der O:ad is van
Itomeinfchen, een ander van lVfoorfchen oorfprong. De voor(1:eden
ZÜn b~jl1a zoo groN als de f1:ad zelve. De ftraten zijn, zoo als
In geheel Sptwie, na1UW, krom en morfig. Daar~ntegen verdient
de Pl,1ca Jl1aijor, de voorname marktplaats , door hare uitgebreid..
heid e'l regehnati!~heid, en de fchoonhcid der haar omringende
gaanderijen, eene bi)zondere oplller)dng. De overblijffels van de
woonplaatfen der Moorfcbc koningen ma!;:en tegenwoordig een gedeelte van hetr.urtshis[c;10ppelijk paleis lIit. De merkwaardigfre gebouwen in Corr!wa zijn de domkerk, eene \'oormalige, prachtige
moskee, op 1le( einde der ïdc eeuw door den koning ADDERHAl\1i\N gefticht, en welker wonderlijk YCrh0!1dene, deels achtkante,
deels rorde, koepels door onwcllt 1000 pilaren van jaspis en marmer ge(lr~~'en worden. De brng over de ri"ier rust op 16 bogen, en is
doer de lh'oorm gebouwd. - COl'dOJ'tI heeft, te allen tijde, grooten
handel r'~c1reven, en, re~ds ten tijde der JllooJ'C1J, bereidde men hier
het Corduaan- lec/el', hetwelk nog tegenwoordi:.ç wijd en zijd verzOl,de'l wordt. (Zie !v! l'n/;'ende fli'tikd). Ook is hier de voor·
n:mmfte ftoeterij ua .1/!(!aluziE.
COR~
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CORD UAAN-LEDER. Wordt van boks-, fch:lpen- en geitenvellen vervanrdi;d. Het is zacht, en gelijkt naar Marokkijn. Men
beeft cr twee foorten van, als: glim:nend zwart, en ruw zwart.
Bet eerfee wordt van de buitenzijde gemaakt, en gebruikt tot overtrekfels ; doch het laatfte wordt op de vleeschzijde bearbeid, om er
rouw- en handfchoenell van te vervaardigen. Het Corduaan-leder wordt
niet :Illeen zwart, manr in allerhande kleuren geverwd. Voorheen hield
men deszelfs bereiding voor een groot geheim; maar thans is dezelve
in Duitsc 'I/mld, inzonderheid in de zeefèeden, bekend; doch is het
Corduaan-Ieder van Cordova het beste.
COREA. Duor de inwoners Tco-Cm-koak genoemd, een groot
lang fchier-eiland en koningrijk \"aU Azië, tusfchen de zee vun Corea,
de Chineefche zee, de gele zee, en het fneeuw-gebergte, dat hetzelve van Till{!,'uzen "fchcidt, gelegen. Het is 200 uren lang en 400 urell
breed en beflaat 4200 v. 111., w~arop IS' (vuig. anderen wel6 of 8)
millioenen menfchcn wonen, die vrij be!'chaafd zijn, met de Chinee~
zen veel overeenkomst, en eenc niet onaangename fpraak, bel1çvell~
vele gefchreven en gedrukte boeken hebben. Het noordelijk deel
is bergachtig, heeft eenegure koude lucht, is flecht bewoond, en
brengt veel hout, been:n, wolven, tijgers, wilde zwijnen enz. en"
~erst, waarvan de inwoners brood bakken, als ook gillfing of nW ,
waarmede de inwoners een fterkell handel op ChiJIa en jaj1all drijven, voort. lIee zuidelijk deel is zeer vruchtbaar aan rijst, gierst,
bennep, katoen, tabak, zijde, vee p~arden, peerIen, visch, ijzer t
lood, zilver, goud, enz. Het eiland is gedeeltelijk aan den keizer van .Tapftn onde\'\\'orpen, terwijl de willekeurige koning een Vafal van China is. Het is 'in 8 provincien, die men wil dae
~oo fteden zomlen bevatten, verdeeld. De hoofdfmd is Aïng-ld 1110.
CORFU. Een eiland aan den mond vun den Adriatifc,';e1J zeeboc2em, tegen over Epirus, voorhe~n Corcpoo genoemd. Hetzelve beo
,oat eene uirgeflrekheid van 9 vierkame mij Jen, en een getal ,,:Ul
tusfchen de 60 en 70,000 inwoners, meest Grieken, en is, aan het
noordelijk gedeelte, zeer vruchtbaar in wijn, zout, olie, honig,
zl1idvmchten, inzonàerh~id vijgen. lIoMERtos heeft reeds het bekoorlijke des lands, onder den 1111a\n Phdicia, en het :wngellame der
Iandfl:reek bezongen. Het eibnd ligt niet alleen zeer gelegen \'OOr
den handel; maar is zelfs een hclwerk voor de AdriolifiJzc ZN'_
el de fleurel van het koningrijk fbpcls; zijnde het l1echts 100 mi;.
len van Odranto verwijderd. IJetzel\re behoorde, finds verfcheidet~e
eeuwen, aan den koning vnn Napels; doch, bij den vrede van CrJmpr;
Formio, werd het, onder :mdcre bezittingen, een eigendom der Fr.l!!~
{chen, waarop de Rusfifche en Turkfchc vloot hetzelve wederorrl
l'eroverden. Bij uen laatf1:en vrede tusfchen Frankrijk en Engdollil
werd dit eiland, benevens meer anderen, voor onafhankelijk verklaard.
en onder de .Tol1ifc,~e republiek begrepen. In Oogstm. 18°7 namen
tie Frtm[clun hetzelve wederom in bezit, eIJ werd de befchenning
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der l'epnhlick aan den Frn!Jfchen keizer NAPOLEON opgedragen; doch
in 18 I 5 werd, bij cru Verc1r,lg, tus[chen Groot-Brittfliwir: cn RusI,md.; het eindelijk lot van Corftt bepaald. (Zie: }ONISCHE
EILANDEN.) De fead van denzelfdt:n naam is goed verllerkt,
heeft eene ruime haven, en 14.,000 inwoners.
CORIDOR of CORRIDOR. (llOllWkullst) Is een lange, fmall~
gnng in een gebouw, w~ardoor elke Immer eenen afzonderlijken uit.
g~ng verkrijgt. Men vindt dien l; iizonderlijk in groote gebouwen,
de door vele menfclJen bewoond vin,den, of over het algemeen velt:
\litgang-en behoeven, b. v. in r.ospitalell, kloosters, fchouwburgen en
ècrg'elijke.
In de krijgskunst i~ Coridor de bedekte gang of
weg, rondom de gehcele gracht, bui~en de vesting, welke door eene
lx>rstwering gedekt wordt, die zich allcngokens in· het veld verliest, en
het glacis uitmaakt.
CORINTHE. Eene der oudlle Ctickfche fiedcn, olntrcn~ de
landengte, welke Morea met het overig Griekenkm d verecnigt , cn·
de zeeboezems van Lepal1to en Aegilla (de JOlliji':/Je en Aegeïfche
z:e) van elkander fcheidc. Deze, oudtijds wijdberoemde en rijk be"
"olkte flad, dreef reeds vroeg eeuen uitge(lrekten handel, eu was
zeer magtig ; doch thans bevat zij naauwelijks 2000 ~nlVoucrs. D~
buizen zijn groepsgewijze gebouwd, en de ftraten worden,duor uit~
geftrekte tuinen en korenvelden, van elkander gefcheiden. Men
vindt naauwelijks nog cnkele murcn, cu weinige half verzonken
~llilen, die de plaatfen kenmerken, waar zich, ten tijde van Grieken"
lands bloei, alles vereenigdc, wat weelde en eCJle tot venvijfdhcid
ontaarde befchavillg, door kunstvlijt konden opleveren, en de rijke
koopvaardijvloten, in twee prachtige havens, \lit alle landen bijeen
bragten. Op de puinhoopen van d~szelfs ouden luister hebbeu de
Criekm 5 kerken, benevens ecu huis voor den aansbisfchop, cn de
Turken 3 moskeell gebouwd.
Het oude Corinthe, l11d zijn gehied, maakte oudtijds eene a:mzienlijke fchakcl van de keteu der Crickfi:hc Haten uit, cn werd door SISUl'H~lg ,den beroemden ./Jeulier, gefticht. lIet bleef in het bezit zijner
nakomelingen tor AC,HIEi\lNO:\T, die ond~r zijne uitgebreide rijken ook
Corinthe regeerde. Op dezen vOIstenftam volgden, meer dan 4 eeuwen, de lIeraklideJi; na hen de nristokrntifche regering der Bnechiaden, en op. deze de tirnnlln:!n CnSSLl'S en PERIANDER , totdat
eindelijk het verccnigde volk zUne regteIl hernam, en een volksbeHuur invoerde. Op deze wijze werd Corinthe het hoofd van het
Acha(!èlIc verbond, en viel, als een offer der Romeinfche heerschzucht.
onder MmnIlUS, 346 jaar voor onze tijdrekening, wanneer her eelle
prooi der vlamme en plllnderzllcht werd. JULlUS CESAR liet wel een
groot gedeelte der frad herbouwen, doch koude de vorige welvaart
der burgers niet weder terug- brengen. Corinthe had 6 poorten en 3
havem. De markt, en de van daar naar de poorten leidende fmlten,
prijkten m::t de heerlijkfte ~ebouwen, tempels, gaanderijen en folltei-
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en geene [cad in Grieke1l/flnd bezat zoovelc beroemde becldwcrken van metaal en marmer, als deze. Cori1lthe gaf oen 11amn ann de
fierlijkfle bouwordc, ~welke men nog tegenwoordig hier en daar gevolgd vindt; terwijl de Corinthi[che erts, (zie aldaar) welke men
tot hllisfieraad gebruikte, zoo Zi;!cr coc de wedde der rij keil en
aanzienlijken van alle landen behoorde , dat de RomeillCche kei.
zers ecncn zoogenoemdclI Coril1thiärius aanfteldell, die daarover het
,oezigt mocst houden.
CORINTHISCHE BOCWORnE. (Zie: BOUWORDE.)
CORINTHISCHE ERTS. Een kostbaar met~al, welks eigcnlij.
'ke a2rd en hoedr.nigheden onbekend zijn. PLINH;S en Fop.us hiel.
den het voor een mengCel van goud, zilvcr en kopcr, en verhalen,
dat het bij de venvocsting van Coril/t!/{:, door de zamcnliuclting
van deze 6ndcrlcheid'~1l metalen, toevallig omC[aan zij; doch
dit gevoelen is valsch, vermits cr rceds ve~1 vroeger Corinthi[che
erts gevonden werd. Volgens de opuanuwkeurige bcfchrijving dèr or.
den, was het cene [oort van geel koper ( Mc.fillg), en eenige nieuwere natuur-onderzoekers meenen, o2t hct niet voor een voortbreng~
fel der kunst moet gehouden worden, maar dat het een, dool' de
Natuur gevormd, gec-lkoper geweest zij, waarvan de mijn alleen aan
de CorilJthers bekend was.
CORIOLANUS. (CAJUS JHJ\RCWS) Een der uitllltlntendftc hel~
dén van d~ oudf1:e RomcinfclJe republiek, die zijn vaderl:lnd in hct eersc
de uitfiekendl1e voordcelen vcrfchnfte, en het naderhand op den rund
van zijnen ondergang bnlgt. Zijn karakter was een zonderling meng~
fel van edele en :\ffchuwelijke eigenCchappen; want hij vereenigde
met belangeloosheid, moed, fcluul1derheid, flandvastigheid en eene
voorbeeldelooze dapperheid, eene onbegrensde \\'r~akzucht; was oploopend , on~uigzaam, eergietig , en onverbiddelijk omtrent zijne vijanden. lIij veroverde als gemeen fvldaat, in het 26(te jaar' na do
herbollwing van Rome, dat is 493 voor ollze gewone tijdrekening,
toen reeds bijna alle RomehJflI yloden, de vesting Corioli, en Doeg
Qümiddcllijk daarop een leger, hetwelk ter harer ontzetting toe[c11oot.
Toen hij, wegens deu verdicnstelUke daad, den bijna~m van CORIO.
i:ANU s yerkreeg, ontving zijne ~crzl1cht daardoor een nieuw voedfel s
en verbeeldde hij zich, dat hij nu iederen trap van eer beklimmen kon·
de. lIij dong derhalve, het volgende jaar, naar den post van ccnflll ;
doch, daar hij het kiezend volk hicruij, door zijne trotschheid, beleedigde, zoo werd hij niet benoemd. Van dit oogellblik nf vattedo
hijeenen onverzoenlijkcn haat tegen hetzelve en deszelfs plaatsbe·
kleeders (de Trihunen) (lP; verum:d zich, nog naamver dan te voren, met de Patriciers , of den adel, waartoe hij behoorde, en vond
weldra gelegenheid, om zijne ''liraakzucht te bevredigen. Hij deed.
llamelijk, bij gelegenheid van celle lang aanhoudende duurte van het
koren, den voorfia~, om aan het volk, \'Oor welk dezelve het dmk~
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kendst was, geen koren nit te reiken, dan onder beding, dat het
zijne voorrep:ten zoude amaan; doch de Tribunen, bij welke hij even..
wel als aristokraat, gcha~t was, klangden hem dadelijk, wegeus de
misdaad van dwingcl~ndij en beleedigde oppermagt des volks aan,
met <hl[ gevolg, dat hij uit zijn vaderland werd gebannen. Woedende van gramfchap, en in de uitcrfie vertwijfeling-, overreedde hij
den koning der aangrenzende Fofslters, TULLUS , om de R()Jnei1Je1~ te
beoorlogen; verheel! het bevel over een leger; veroverde verfchei,lene plaatfen , en naderde reeds de fidderende hoofdHall. Romeinfche
gezanten fmeektcil hc;n tc vergeefi. 0111 den vrede; priesters zelfs
baden, 0111 haar te ver!èhoollCll, doch hij zond heIl terug; tenvijl
's volks aanhiecling, om het gef1agen vonnis te herroepen, verachtelijk
door hem vc;rwOïpen weïd. EinJelijk begaf zic;h zijne moeder, Vergezeld door zijne gemalin en kinderen, naar he~ leger; fielde hem
)let fchamlelijke zijner daad voor oogen, en liet niet af, met zoolaJlg
voor de redding van Rome te fmeken, tot dat eindelijk' zij(1~ voor
lang in l1~ap gefuste gehechtheid aan zijn vaderland en zijn huisgezin
wakker werd, uitroepende: " lJfo,',!.'r! gij hebt Rome gered, m(Jilr
t/'Wen zoon ,'cr/oren!"· Hij gaf haar zijn woord, en liet • met ecn
pijnigend geweten, het leger terug trekken. Zijn verdér lot is onze,
ker. '. Sommigen zeggen, dat TULI,VS, dien hij, bij den temgtogt, verraden had, hem heeft laten ombrengen; doch anderen. dat hij tot ill
.eenen laten ouderdom, als balling-, een rampzalig leven geleid heeft.
CORK. Een graaffchap, in de provincie j}1unster yan lt;rlfll1d,
met eene ftad van dCllzelfdcn naam, aàn deIl mond der Lee, in de
Corkb(ltli, met 87,000 i.l\voners. Zij ligt zeer bekoorlijk op hoogten en eilanden ~ wordt van kallaicll doorlileden, en nee ft eene 11a.
ven, waarin jaarlijks meer dan 3000 fch~pen binl1enloopcn. Voores
vindt men hier [cheeps-timmerwerven, bralldewijn-ftokerijen, portcrbrou.,
werijen, laken-, zeildoek ,- ijzer- en glasfabrijkeIl '. ga'ren-fpinnerijën,
krnidmolens, enz. De ingezetenen drij\'cn veel handd in linnen,
vleesch. talk, boter en andere artik~lell. Jaarlijks wordt er het ge~outen vleesch van 100,000 osfcn, en :! 3 millioen pond boter, uitgevoerd, waarom ook deze [tad de 11:11, of het l1agthuis, des rijks ge·
lloemd worclt. Er is eene asfurantÎc-compagnie voor· hctlevcll van
het vee, e('lle beurs, en een tuighuis •.
CORNEILLE. (PIERRE) Til 1696 te Rouan geboren, oefende
zich met den meesCell vlijt in de dramatilèhe dichtkunst, waarin men
in Fmnkrijk nog niet ver. gevorderd was, en verfchafte zich niet
nlleen door het blij- maar ook door het trI:!urfpel, eenen dUl!rZ:lmen
roem, fchooll MOLIF.RE hem in het eerlèe overtrof. Slechts twee
zjjner landgenooten verdienen met hem gelijk gefteld worden, namelijk RACINE en CREBILLON. CORNEII.LE was inzonderheid fterk
in het fchetfen der hartstogten; doch in zijne ftukken, die nog algemeen tot voorbeelden geHeld worden, keurt men inzonderheid af
de ongelijkheid in zijne verzen en fchrijfwijze; want niet zelden valt
lljj van de hoogfte geest\'ervoering in profaifche uitdrukkingen, terwijl
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wij! zijne taal nog eenigzins onbefchaafd is. Deze groote man had
wegens zijne verdiensten vele bcnijders; w(;rde:lde zijiJe fCl;riften,
op aanblazing van den kardinaal RICJlJ:LlW, door de Fr:ujfche akadelllie zeer ftreng beoordeeld en gehekeld. In we~nvil eci:ter hIervan,
~ehieldell zij bij het algemeen hunne wam'de, en werd dcrzc1\'cr
fchrijvcr zelfs lid, en nadcrhaijd Dekan van de genoemde akadclllle,
in welke waardigheid hij in 16~4 ftierf. Zij;J(! luisterrijkCre 100pbl1an
nam met de uitgave van een heldhaftig fcllOuwfpel, uit de ~paan~
fche gefchiedenis genomen en CID geuaamd, cenen aanvang. THOMAS CORNEJLLE, zijn broeder, in 1625 te Rot/mI geboren,
werd na zijnen dood lid van de Franfche akademie, en in. 1701
van die der Bijfchriften. Hij werd in zijnen ouderdom geheel blLld,
en /tiert" in 1709 te duddt" in N()rmandië. IIU was niet alleen een
groot geleerde, maar ook in het v::k der fraaije letteren een uitmuntend fclIrUver; gelijk ook zijne trcurfpclcn daarvan een bewijs opleveren. Beide broeders leverden eeil zeldz~alll voorbeeld vall eendragt ;
want fçhoon .ûj met elkander om de goedkwring van het algemeen
wedjjverden, woonden zij echter altijd zamen, en huwden aun twe\!
~llst~rs , zonder dat het huisfelijk genoegen inJluer geHoord, maar
integendeel, door de uitmuntende kar~kters dczC'f .beide groote mannen, aanmerkelijk vergr,)ot werd.
CORNELIA. Deze beminnel~i.ke Romeillfche vrouw was de doch.
ter van SClPlO den dfiikiltll!, den ouden, en echcgelloote van SEMPRO.
rous GR.1CCHUS. ZU verfinaadde de hand eens konings, en vond
haren meesten roem in de opvoeding harer fdnderen, welke zjj voor
haren grootften fcoat hield; wam toen eens eene aanzienlijke vrouw
IIlm haar derzelver kostbaarhedell toonde, bragt zij hare zonen voor.,
en ~eide: " zie daar de illijne !"
CORNELIS (Corum.ws). Een beroemd Nederlandsch fehi!.
der, die H(larle1l1 tot zijne geboorteplaats had, waar hij, met Kfi·
REL VAN M.'\NDER in 1595 eene fclIilders-akademie fticlme, en in
1638 ftierf. Zijne ftultken, alhoewel talrijk, zijn nogtans zeldzaam,
vermits de namingers dellclve op eenenzeer hoogen prijs fte!·
den. De oorfpronkelijke anti ken niet kunl1ellde beoefenen, werkte
bij naar welgclukte afgietfels. Hij fchilderde, in het groot en kldn,
gefchiedenisfcn, portretten, bloemen, eu inzonderheid fabelachtige
ftukken. Hij was een naauwkeurig teekenuar, een getrouw naboot~
fer der Natuur, en had een levendig en behagelijk· koloriet. De ga[~
lcrijen te Wee/1en eri Dresden pronken met ettelijke zijner nukken.
J. MULLER, H. GOLZIUS, SAENRE.DAM, K. KILlAN, MATHAM ,
VAN GEJ.fN, en anderen, hebben zich naar hem gevormd, en in zij.
nen fmaak gearbeid. CORNELIS ANTflONIJSZ, mede een kundig Ne.
derlandsch fchilder, en fchepcn en raad van Am/lerdo/lZ, fchilderde
zijne ftad , volgens de eerfte vergrooting in 1480 , met wallen om.
rin gd , en, onder meer anderen, ook nog een ftuk met 17 fchutters»
tie lJrllspemlings-1IIIltl/lijd verbeeldende, en nog op het raadhuis hangende.
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CORNELIUS NEPOS. CORPUS JUIUS.
CORNELIUS NEP OS. (Zie: NEPOS.)
CORNETTE. Bene vierkante wilte vlllg, die het karakter vaR
het opperhoofd van de vloot aanwijst, en door hem aan de groote
mast gehangen wordt. wanneer hij als zoodanig gebiedt.
CORNEUS. Zoo noemt LINMl'S eene foort van tin-erts, welke!
in zwarte kolommen gevonden wordt, vast van Iigchaam is, en on~
regelmatige zijden heeft.
COROLLARIU:W. Eelle volgreeks, uit eelle vooraf a:lllgenomene
of bewezene Helling afg~leid. B. \'. is het bewezen, dat een driehoek,
welke z gelijke zijden heeft, ook 2 gelijke hoeken bezit, dan kunllen· wij als C,Jrollaril1l11 daaruit alleidcn, dat eeu gelijkzijdige drie.
hoek ook 3 gelijke hoeken moet hebben.
COROLLISTEN. Volgens LINNWS eene b~namjng, aan zooda.
!lige kruidkcnners gegeveu, die <le planten, volgens de onderfcheidene gedaante van hare bloemkrallfen of bloemen, in verfchillende
lrlasfen gerangfchikt hebben.
COROMANDEL. Is de Oostelijke kust van h,~t fchi@r~ eiland
van Indië, aan deze zijde der Gal/ges, zich van de kaap Comorin
to~ aan dcn mond van de rivier KisMa of Kr;sh1/a uitfcrekkende.
Zij is langs de kust zandachtig, en voor den rljstbouw weinig gefchikt; doch in het binncnfte des lands, waar zij, door ve.fcheidene berg-ketens, van he~zelve wordt afgefcheiden,. vruchtbaar. Zij
brengt geene fpecerijen voort, maar zeer veel katoen.,· welke de nijvere inwoners fot wollen ftoffen van allerlei foort gebruiken, die
Daar alle oorden der wereld vervoerd worden, en beter zijn dan
andere foongelijke f~ofièn, Men viJldt langs de geheele kust gee..
ne eigenlijke haven, weshalve de handel 'l11ct de buitenlanders des
zomers gedreven wordt. Verlcheidene vorstea waren voorheen bez:tters van de2;e kust, war.ronder de N,~BOB van Arkot de aalJziellljjk~
fte· was; do:h de Engelfc!Jen, die hier het prdidentrchap lI1adms
beûtten, ·hebben, in later tijd, zijn I~nd geh~el aallûch getrokken,
Ook' Zijll de zuidelijke vorst'~ndommen IIItl)'(Jwacr, illadura en TitJoveltij, aan wier kusten, in de baai van J1falJtlro ,de paarJvisfchtrij . gëvonden wordt, van hen lIfhankeIijk. De Fl'/111fdclJ. haddeli ,
voor den jongften oorlog, de haildelftcden POl1dicherij. èn Ka/ikat iu
bezit, en Trtrlntjllchar behoorde ~an de Dmm. Naderhand verloren
zij wel deze bezittin;;cn ; doch z.ij zjjn weder terugegeven.
CORPUS JURIS. IIie\'(~oor verHaat men eene verzameling Van wetten en verordeningen, die de Griekîche keizer JVSTINIANUS, in de 6de
eeuw, deed bijeenvoegen. Het werk is in cIe Latijnfche taal gefchre.
ven, en bezat dus, al annftonds bij deszelfs verfchijning, de ?Onderlinge eigel1fèhap, dat het door het volk, wa:lrvoor hetzelve eigenlijk beÎrcmd W:lS , niet konde verftnan wordl:'l1. Het beftaat uit
\"erfcléden hoofdHllkken: J. uit een handboek van de geheele
rcgt~geleerdheid, tot eenen !eiddraad bij het onderwijs gefchikt,
( In/Utut iones): Il. uit een uitvoerig regtsgeleerd ftelCel in SO boekent
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ken, welke uit de werl,en der oude regtsgclcerdèi1 verzameld zijn,
(f(J1Ideç ten) : 3. uit verordeningen V~lIl voorgaande kew;fs (Cuaóc):
4' uit latere, na de zamcnfü:llilig der 3 genoellll;e werken, Vl!(fchenen wetten vau JC,TJNIA1\VS, (Novellen); makende t:IlKlelijk
ve.[eheidene verordcllinb~n vnn latere keizers en de LOl1i:)ooardiièhe
boeJ,en over heç leetmgc het aallll~llgrel Ult. De tegenwoordige vorm
dezer verzameling heeft men aan ue ltali:lUn{t:hc rcgtsgell!erden uit de
middeleeuwen te \lanken. In de J zdc eeuw begon men in Italië de
Justiniaanlèhe wetg(!ving. die aldaar bijna geheel vergeten was, wederom op de hooge fenolen te onderwijzen, waarbij, inzonderheid,
die van Bglogna eenen uitgebreiden roem verwiert~ Naderhand vond
de~elve, ook in andere landen, bijval, en werd het zoogenoemde
Romeinjèhe regt, in Duitsch!(wd, door keizer lVIAXIMILIAAN I., iu
J ,P5 b~krachtigd, en tot een rigtflloCT in regten aangenomen.
CORREGfDOR (moet uitgefprokell worden Coredfchidor.) In
Spanje en Portugal een lllagifLraats.pcr[oon, een burgerlijk regter ter
tweeder idl:an,ie.
CORREGGiO. (At\'TONJO ALLEGRIE DA) Geboren in 1494 te
CGrreggio, in ft/odelia, en gefiorven in 1534, was een der grootfie
fc~ ilders, wiens !lukken geheel oorfpronkelijk, en tevellS Zoo naauwkeurig nIs vol genie zijn. In het feliilderen van licht en donker had
hij eene geheel eig$ne manier V;111 behandeling, die in het verfpreiden van een groot licht befiaat, hetwelk zich van langzamerhand in
de donkere fchaduw verliest, welke hij , buiten de hoogfds en diepfels, in zijne fiul!ken brengt. Zijne landfchnppeu zijn eVe!l zoo fcllOon
als zijne heelden. Hij hield zich meestal te Parma op; doch IeeLcle met zijn huisgezin in kommerlijke omfiandigheden.
CORSIKA. Eene der grootfie eilanden in de lJlidde/landfclze zee.
trsfchen de kust van Geliua en het eil:u;d SardiJlie, hctwelk ilJ het
l:\l1d aan de"e en aan geile zijde van het gebergte verdeeld \\'ordt. De
grond is cr zeer vnrehtbaar, en brengt goeden wijn, als ook koren
en boomvruchtcn, ,·oort. lIet getal der inwoners, dic ltali<lanselI' fpre:'
ken en voorl1umelijk van de jltgt en veeteelt bcftaan, bt:óraagt 175,000,
en de inkomsten, die hetzelve aan Frankrijk opleverde , beliepen
600,000 livres. De bewoners van dit eiland leerden, [td::rt 1729, il1
een en nanhoudenden oplland tegen de republiek Gelit/fJ, onder welker
heerfchappij zij fionden. Dan deze, hen niet kunnende bed wingen ,
ciep in het jaar. 1730 keizerlijke, en in '738 FranlChe hulpbcl;d~n in,
welke laatfie de inwoners tot eeile fchijnbare rust bragtcn; doch bij
)Iet llitbarsten van den Duitfehen oorlog in 1741, het eiland verlletcn.
Thans brak de opfiand onder verfcheidcn legc-rhoofden op nieuws uit,
en benoemde de Corfikaanfche fcnaat, in 1755, den Pascal PAOL! tOt
veldheer, die het zoo ver bragt, dat den Genuezen, behalve Bastia.
weinig overhleef, en zij wanhopen moesten, het eiland immer
weder te zullen overmeesteren. Zij fionden het derhalve aan Frank.
rijk bij een vel'drag af, w~ar\'an de voorwaarden nooit naauwkenri!f
zij I1
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zijn bekend geworden. OndertusCchen me"nde dir rijk in· den aanvang,

dat men het eiland met eene geringe m~gt loude k\l1Jl1en tot onderwerping brengen; maar PAOLI, op Britfelle hulp hopende, bood eenen
tijd lang zulk eenen hevisen tegçnrand, dat àe kosten dezer OI;derlleming reeds 30 millio~l1 livres beiiepen, zonder dar de lIonfc!ten
verder voorwaarts gedrollgen waren. Dan, nu omvingen zij van
hun hof verf1:erking; doch Engela1ld en het verder Europa geheel
werkeloos blijvende, en de Co:jz"Á'(wen bovendien in verfcheiden gevechten hunnen pligt vercccende, zag PAOLI van allen verderen tegen{tand af, en vlugtte, in Zomermaand Vln dar jaar, naar Engeland, wallf
hij naderhand jaren lang van een kOllillkl~j k pCIlÎloen leefde. Bij de
Franfch6 omWeGtelillg werd Corfika al aanflonds als een afzonderlijk
departement in Frankrijk ingelij fd, en had zijne afgevaardigden in de
conventie; terwijl PAOLI 11U ook uit Engeland naar zijn vrij gewor.
den vaderland terug keerde. De dcod des konings van Frankrijk ~
en andere bellllitcn van de conventie, baarden op het eiland veel misnoegen. Het fchrikbewind hield PAOLl verdacht, en ontbood hem
nnar P(I1"ljS; doch hij haalde het vólk tot de zijde der E1Ige/fchen
over, die dan ook. d~n 13den van Sprokkelmaand 1794, op CorfilriS
Inndd(>IJ; den!! zflen van Bloeimaand Bos/in, en eindcl~ik den .,.den
van 001!stm~~nd ook Ca/)'; veroverden. De natie onderwierp zich
hierop aZIl Enge!cmd, en ELlJOT ontving, in eene nJgemeene vergadering,
van afgevaard:gde COljl kOlim, te Corte, in naam des konings, hare
plegtige hl1lde. Het eiland werd nu als een vierde koningrijk aangemerkt, en op de Britfde wijze 2 dQor een bijzonder parlement.
even als iErland, belluurd; doch het rijk der E:lge!fclren duurde
niet lang. Een groot gedeelte der inwoners, inzonderheid van het
~ujdelijk gedeelte des eiJands, werd van hun afkeerig, en het viel
den aanhangeren der FrofJ[cllclI gemakkelijk, om hunnen invloed vcr..
der onder hen te verfpreiden , vermits het nieuw gematigd regeringsfielfel in Frankrijk zich bij hen in een glln(tig licht vertoonde, en de
Engd(chm de kunst niet verftonden, om zich bij dele eilanders bemind
te maken. Er ontflond, op verfcheidene plaatren, oproer, en kWlj,adaardige ziekten rigtten onder de Britten de verfchrikkelijl,fte verwoes.
tingen aan, van weik een en ander he[ gevolg was, dat de onderkoning
ELLlOT, inzonderheid na dat de Britfçl!e overmagt in de Mijdt!.
/andfche zee, door het in bezit nemen van Livonzo door de Filmfchen. aanmerkel~jk ç:efiluikt was, het geraden eorde~lde, den udel1
van Wijnmaand 1796 te verkiaren, dat hij !lelloten h~d, Corfl·
Ja te ontruimen. hetwelk d~n ook, in die zelfde maand, mrr zot!!
veel overhaasting gefchiedde, dnt de Engcl{i:hm nanmerkelijke lT,aga_
zijnen moesten ac"t,~rlaten. CorflJ,'fI maaln thans brt 8ilf1:e FrtmJi"k
c1epmemcnt ui~, hetwelk 3 afgevaardigden naar Pa:"ijs zendt. De
luehtgefteldheid is er gezond, doch op fOl\1n~ige plaatfen veroorzaken de moerasfen koorefen, enz. De rotsachtige grond is naallwe~
lijks voor een vijfde deel bebouwd, en levert ijzer j lood, koper.
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goud, zilver, aluin, porphyr, jaspis, eiken-, beuken-, del1nen-~
tn kastanje-boomen, zuidvruchten, wijn, rozijnen, koren, en peulvruchten en welriekende kruiden op.
CORSO_ Eene der fraaill:e en aanzienlijkll:e Ilraten in Rome, waal'
gewoonlijk het harddraven met paarden gcCchicdt. Ook in andere
ltalhu'.llCche l1edcn zijn dcrgelijke I1ratcll, die dan ook, zoO als iu
Rome, druk bezocht, en tot wandcJplaatCcn gebruikt wordcn.
CuRTES. Waarfchljnlijk Van Curia afkomstig. (want 1"egis curia,
konin~~hof, noemde men, in de middcl-eeuwen, de rijksdagcn dcr Ger.
mrt"nfche volkcn), zijn de l1andcIl van het koningrijk Spallje, waar~
onder die van Castilie , wellte uit deli hoogen adel, de hoo~e geeste.
lij kheid , de ridder-orden van St. .Tlkob, Ca/atravfl en /l!ca111t11"!l,
alsmede uit de grootll:e l1:eden bel1:ondcll, en van ouds af dén eerfl:en
rallg bekleedden. In vroeger tijd waren de konin,jen va:l de Cortes
zcer afhar.kelijk; doch FERDlN_\N"D van ArragolJ, naderhand KAREr.
de V, 'i'n eindelijk PHILIP de H, wisten; van tijd tot tijd, den invloed
IW de magc der ll:andcn zóo geheel te fnuikcn, dat zij alleen tot de
huldiging de5 konings, ofvan d..:n prins van Asturie, of wanncer er iets
omtrent de opvolging van den troon bep1ald moest worden, werden bij.
een;eroepen. be Ccorm, die, in de laatfte tijden, de inwendige rust vall
Spanje zoo geweldig Cchokte, oeed echter de Cortes, op uitnoodiging
van NAPOLEON, in Zomermaand 18ofl, te Bayo1llze vergaderen, om eene ni~uwe fcaatswec voor bet rijk te ontwerpen, welke, in hare 12de
zitting. door deze, dus gCl'ocrnde, nlgemeene .Tunta werd aangenomen,
en waarvan hee 9d:! artikel over cl:! Cortes, of nationale vergadering.
handelt, welke uit 25 aartsbisrchoppen, even zoo veel edellieden.
en 122 uit het volk verkozen leden bertaall zoude. Nadcrhand poog.
de de voormalige FranCche keizcl' de Cortes geheel in hare vorige
waarde te herrteIlen, 0111 den adC'!, en daardoor de natie, aan zijne
zijde te brengen; doch dit mislukte. D..! .Ttmta , die, federt de ver~
wijdcring der Bourbollfche Dynastie uit Spanje, in naam van FERDlNAND, de teugels der regering had in handen genomen, had reeds
de Cortes bijeen geroepen, en langen tijd werkten deze volksvertegenwoordigers, om de onafhankelijkheid der natie te redden, en de herftelling van den wettigen koning te bevorderen, Intusfchen liet zich
FERDINAND, door Franfchen invloed, tot het yerdrag van f7alency over.
reden, hetwelk hem wel zijne vrijheid en kroon terng gaf, maar hem
op nieuw aan de wilIekeur van NtlPOI.EON blootnelde. De Cortes, die
geenen ftap des konings voor wettig hield, zoo lang hij onder vreemden.
invloed Hond, verwierp dit verdrag, hetwelk door FERDINAND zeer
euvel werd opgenomen. Toen nu deze, na den val van NAPOLEON.
in Spal1je terug kwam, zonden de Cortes dc door haar ontworpelle.
ftaatswet aan hem tne, in welke, onder vele goede en doelmatige
inrigtingen, echter aan de nationale vertegenwoordigers te veel. en
aan den koning te weinig 'magt werd toegekend. Dit een en ander
mishaagde aan vele rijksgroot~n, aan de geestelijkheid, en een groot g~'
de~l-

CORTEt. (FERDJC'lANDO) -.. CORTON,\.
107
deel te des volks, waarvan het gevolg was, dat FERDINAND niet al.
leen de fhatswet afkeurde, maar zelfs onmiddellijk de vergadering
der Cortes ontbond, en derzelver leden en aanhangers vervolgde.
Dit gedrag jegens mannen, aan wier vaderlandsliefde en frandvnstigbeid SpfmJe het behoud van z:Jn aanwezen, en de koning de herkrijgiI:g zijner kroon te d~nken had, maakte op g(!heel Europa eenen,
voor den h!1rCtell zoo nadeeligen, indruk, dat zelfs de ministers van
vier aanzienlijke mogendheden, a::n het hof van lIfaái'id, den hlst ontvingen, 0111 zich voor de v~rvolgden in de bres te freIlen, en gema.
tigder middelen aan te raden. Inmiddels b!eef des vemen verzekeïÏng
in zijne verkl:\ring vun den 4dcn van Bloeimaand 1814 ven'at, dat
hij eene, op Liberale gronden gevestigde, ftaats\Vct zoude invoeren,
onvervuld, waarvan het gevolg was, dat cr,' in het afgcloopene jaar
1820, eene omwenteling in Spal/je plaats greep; de vorige verga.
dering der Cortes weder bijeen kwam, en de reeds ontworpen fbats·
wet door den l<oning werd nann;enolllen.
CORTEl. (1"FnDlNMiOo) Een Spnnnsch véldheer onder KARF.L~
V, die, in het tijdv~k tmlchel] 1519 e:1 15:! f, het rijk van Mexic!) ,
zonder het minste regt, ten behoeve der Sp/ll1jili1rds veroverde;
da~rbij f'troo11lcn blocf!s v('rl~oot; den b:lt!i:cn koning van dezen
fln:1t ,~G[J:\tm()ZIN, li,~t te regt jt~lkli, en v~rvolp;~ns, tot op zijnen dood, in ;1:1:1111 van 7.jincll koning, V2rîchcid~n Wcst-Illdiîche landen, en mIlle\" n!ldcfCn Ccili{o:ïli:;, Olltl1ektr. Hij w:.s een m:m, die
uit hooE1 e V:1n zijncn yoorbeeldeloozcl1 heldenllloed, en zijne lIittTlttn.
tcnde talenten als veldheer, cven veel bewondering, als Wegens zijne
ongehéwrde wreedheid eenen billijken árkecr verdient. en die moge..
lijk bij ALEXANDF.R dm GrootelI , in name ondernemingell, zoude
kunncl1 Vé'f':dcken worde\1.
CORTON.\. Ei~elllijk PIE'1'RO VERf:TINI, naar zUlle geboortef1:ad
Cortonfl, onder den nanm van PIETRO DI CORTON.\ bekend, was een
uitmuntend fehilder en bouwkundig('. Hij had, in zijne jeugd, de :111tiken, en de groote meesters RAPHAEL, CIR:!V.1GGIO en MICHEL
ANGELO beo~fend, en trad hierop, om'cI'waeht, als kunstenaar, met
zijnen Roof der Sahiilll!ll te voorfchijn. Dit nuk, en nog meer de ge..
hoorte onzes Zalic;mah!l's, in de lieve vro\lInn kerk te Loretto ge.
plaatst, vestig-de zijll~n roem. Hij Îchildcrdc vervolgens het verwelf"
van de groote 7.a31 in het paleis van BF.Rllf:RINI, verbeeldende den
Triomf der eer: een werk, zoo volkomen p;efhagd, en van zulk eene
nitgebreid:1eid, :li. immer door ecni~~ îchildcr geleverd werd. Hij
reisde door Lombarr1ve, den Pel1i'tia'1l1(i: 1m !laat, en naar Flormce.
wanf hij de zoldering van het Palöis {>ITTY fchi!derde, vertrok ver~
Tolgens naar Rome, en W8~ hier genadig, als fchildcr en bouwkundi.
ge, werkzaam. Uitgehr"ide ilukken waren zijn hoofdwerk ; doch
vervaardiRdc hij ook kleiner, die w",1 van mindere waarde , man'
hoog gefeh1t en zrldzaam zijn. Hij nierf, te Rome, in 1669, en werd
op eene eervolle wijze in de kerk van St. Lucas begraven, in wel-
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ke hij zijne n~gedachtet1is, door het fraaije altaar van de heiligè MARreeds vereeuwigd had. CORTONA bemoeide zich minder met
de gedaante der voorwerpen zelve, dan wel om den fchijn van
derz elver get1alte te vertoonen. Hij offerde de waarheid aan het be.
vallige op, fchoon hij die niet altijd bereikte. Intusfc hen werden
de fouten der ~cekening; welke; over het algemeen, eenigzins grof
is, door de vruchlbaarlieid een er levendige verbeelding, het zacht bevallige zijner jeugdige vromvenbeelden , en de overeen1temmende afwisfeling vàn kleuren rijkelijk vergoed. Deze laat(1e eigenfchap verdie:Jt
\'oorllamel~jk onze opmet'king, omdnt zij zijnc eigenlijke vcrdienl!e ciclllaakt, en niemand, voor oÎ na hem, dezclve in die mate bezeren heeft.
CORUNNA. De hoofdlLd vnn het koningrijk Ca/!iciil, met een~
groote haven, door de forten Si. lI/arlilJ en Santa Crux befchermd
wordende. Zij heeft eenc citadel, welke de oude flad uitmaakt; wordende het overige gedeelte de lIictN'f fl'ld geheeten, In de baai ligt
het "fC/Tt St. AnIon, op een klein eiland, hetwelk tot eene t1aatsgevangenis dient. Maandelijks g~at er eene paketboot van CorulllltJ naar
l!tJl'f7111Jr?, en; elke twee maanden, een naai' Buenos-Ayres .. ook komt
er, maandelijks; eeDe paketboet uit FilI1lJOllti~, in Engeland, aan. IIee
getal der bewoners beloopt omtrent 11,000, zonder de kriigstroepen
er onder te rekenen. Behalve eenige regerings-co!lcgicn, vindt men
er een huishoudelijke maatfchappij, cene fchool voor de zeenurt,
zjjde kO\:sfen-, linncn-, zeildoek- en andere fabrijken. COI"WIIlt1 is
ia den jO!lgt1ell Spaan!chen nationnlen oorlog; il~zonderheid, merkwaar~
dig geworden door den veldfht op dril 16dcn van Lomvm. 1809,.
tusrchCll den Franfchen maar:chalk Son:r en den Engclfchell veld.
heer lVIOORE voorgevallen, waarin de laat!1e Iheuvelde, en zijn op~
volger llAIRD gevaarlijk gekwetst werd. Beiden fchreven zich de
overwinning toe: de E/lge!fchm ten minne bereiktcn hun doel ~
om zich veilig te kunnen illfchcpen. CorU111ZtJ gaf zich hierop aan
de Frr1l1fchl'l1 over, die echter, in 7omerm. daaraanvolgende, de flad
weder moesten ontruimen.
COSl\1US J. Toen, in de Ilde eeuw, bijna alle Jleden v:m Opper.
Italië zich tot republieken vormden, fcheen het lot nog eens het
oude Griekenland tc zullen doell IlL'rle"en; want in deze, niet zeer
groote, naten ontwikkelde zich eene kracht, die h~ren invloed aan
:lIle kanten verfpreiddc, en Opp~r-rl:I!i,:, zoo in handel en mannfa!;:.
turen, als ten aanzien van de vrije belchaving van den gee~t in kunsten en wetenfchappen, boven alle t1aten van Europa deed uitmunten.
Tot het laatfte droeg de gemeenebest-regering, en, tot vestiging vall
deze, de onderlinge tweefpalt der kleine rtaten niet weinig bij. Toeu
nu, onder deze oneenigheden der partijen, eenige Haute of aanzienlij.
ke mannen zich tot Dictators verheven hadden, die naderhand vorsten
werden, wedijverden deze met elkander niet flechts naar magt ca
aanzien, maar wilden ook, zelfs in de bevordering van kunsten en wetenfchappen, voor hunne voorganger~ niet onderdoen. De ,efchiede·
!l is
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nis ,'an verl'cheiden dezer kleine featen is daardoor die der kUIlsreil
geworden, welke nooit fchooner bloeiden, dan in dien tijd, waarÏll
alles zich vereenigdc, om de geestdrift voor dezelve op te wekken.
Onder de'~e [raten kenfchetfie zich inzonderheid Tnslt'i1l1e, of Florm·
ce. De frrtatsgC'fteldheid des laatfcen bepmftigde den handel, waarro"
de volksgeest o\"2rhelde, en waardoor de ~'lInilie van MEDlClS niet al.
leen Onafnll.'telijl;.e /cl1:men, lnr.ar zelfs eenen overwegend en iJlvloed, verwierf. In eenen afftummeling derzelve , den oudfcell
C OS~1Vs, vereenigde zich alles, wat hem den e~rnaam van rader des
Yaderlands konde docn verwerven. Zijn~ pracht. zijne edelmO('digheid en deugden deden hem, op zijne làlldgenootenj ~enen alles over..
wegenden invloed verwerven, zoo dat d~ volksre;.>;ering wel behou·
den, doch COS~lUs, inderda~d, het hoo:d der republiek wl'rd, ell
een aanmerkelijk gedeelte zijner l1lagt aan zijne nakomelingen naliee.
Oml?rtP~fch"n had de f.1milie der MWIClS, zoo als doorgaan~ het ge·
,"al is, met de woelingen der onderfcheidene partijen veel te worfeele:1, en P.loest zij zelfs, "art I 4~3 - J 5~7 driemaal Flormcc ruimen.
ALn.1i'1Dr.ll, ('en achter kleinzoon van COS~lVS, den Vader nes Vader·
hnds, ~I'enl wel hieron in 1580, tot hertog benoemd; doch, 6 jaren
d11rn~, verradi?Iijk vermo()rd; hetwelk de voorna:imften v:in den Haat
uc"d bclluÎten, om C()S~1f'S van l\lrmrrrs, den eenigfcen erfgenaam
\,:';1 dit ~anzienliik gellacht , eon jon:~e1in" van 18 jaren, wt opperf,oofd \'1n den ftaat te ''':rklaI'Cll. Onder:llsfcl:ell had de llloord(!llaar
v:~a l\LEX.\'IDER zich dool' de vIl1gt gered, terwijl PHIt!P STROZZl, en
and~rC' :nisl1'Je'.;dcn. zich mer hem vereenigd hadder:, om de volksregeriJl": van Toskanl! wedeï te herfiellen, waartoe zij, met een aanzienlijl( aant:!l hijeen verzamelde troepen, in het Florentijnfche gebied
vielen. Dan. zij die COSlI1US verkozen hadden, bc:~aten middelen,
Onl hem in zijne regering te bevestigen. Zi.i werfden krijgsvolk f
zochten de burgers te winnen, en poo::den zich bovenal van de befchcrming van keizer KARn. V te \'erzckcren + V:1I1 welk een en an·
der het gevolg was, dat het leger der misnoegden bij nacht overval..
Jen, de voormanÎte aanvoerders gevangen genomen, en COS MUS in
zijne herrfch:uwij volkomen bevestigd werd. S'rROZZl, 0111 de dood·
Hraf te ontwijl,en, benam zich zelven, in den kerker, het leven, en
llndCl'en werden te regt gefield. Men befchl1!digde COSMVS van wreed.
beid en argwa~n - ('n cr zjjn ook eeni~e onmenfchelijke handelingen
V:lIl hem bekend 111aar het is ook zeker, d3t zijn befiuur
z?clJtl'r W1S, toen hii zich in zijne heerfchaopij 7.ag bevestigd. Han·
del en fabriiken herkregen, onder d2zelve, haren alouden bloei; 's lands
.welvaart nam geftadig toe; men Helde goede middel en van verdedi..
~inr;, te land en ter zee, in het werk; h;j vergrontte het gebied van
den Haat door het vorstendom PiomhinlJ, door KARET. V, voor
200,000 daalder~, aan hem afgefiaan, en liet zich, door Span ie, met
de republiek Siena helecnen. Voorts Helde hij, in 156 r, de orde
van den heiligen STllPH.\Nt'S in, ten einde de Toskaanfche kusten
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de TurkCche zeeroovers te beveiligen, was tevens een bevorderaar van kunsten en \vetenCchappell, en de ftichter van de akademie
te Pifrl. Paus PlUS V benoemde hem in 1569 tot groot-hertog van
Toska71e, en zond hem eene goude kroon. Met hem, als COs~1US
de I, begint dus de reeks der g'root.hertogèn van Toskalle , die, 11:t
verloop van bijna twee eeuwen, den troon der Duüfche keizers
beklommen. COSMUS de I ftierf in het jaar 1574.
COSTER. (St.~1tJET.) De ftichter van het Amrterdamrche tooneel,
van wien het jnar zijner geboorte, zoo wel als dat van zijn ovcrlijtien, met gecne zekerheid bekend Is. Hij was geneesheer te Amjlerdam, en bezorgde de zieken in het gasthuis meer dan 50 j:lren;
2:onder eenige belooning. Bovèndièll wijdde hij Zich aan den dienst
der zanggodinnen, C11 heeft men van hem 5 blij- en 6 treurfpelen.
Zijn eerne drama was: de i/ermaken van het land, zijn laatîte het
treurCpel POLYXENA: het eerCte verfcheen in 1615, het lantfte in 1644,
Zijne lI'ntGENIA, die in 1616 het licht tag, baarde het meeste
opzien. ....:. Toenmaals gaf men in Amjlel-dam tooneelflukken, eerst
t)ln niet; doch naderhand betaalde mèn er eenig geld voor, ten behoeve der armen; en het was omtrent dezen tijd, dat COSTER éeli
genootCchap, onder den nltnm van a,fademie, oprigtte, hetwelk de vor~
ming der HCJllandCche tMI- en dichtkuude ten doel had, en waaruit
in 1617 de volkome!iG' ûichtil1g van een woneeI ~ Cchoull hog ouder
den nmim van akademie, geboren werd. COSTER vond van de zijde der
geestelijkheid veel tegEmfl:and; doch van de zijde der regering eenige on..
der!l:euning, die hem een lokaal op de keizers graft inruimde, waar toell
een behoorlijk houcengebotlw werd opgerigt. COSTÉR maakte nu eene
overeenkomst met het weeshuis, hetwelk voor een derde van de winst
de kosten der onderneming op zich nam, en de overige twee derde am1
bet gezelîchap overliet. In het jaar 1638 werd het houten gebouw met
een van fieen verwisfeld ; en de akademie veranderde in èenen fchoull'~
hurg. Behalve zijne verdienste iu des zelfs oprigting; hedt men bet
ook nog aan hem tedankcn, dat de laffe mimifche vertoolllngcll der OU"
de redenrijlcers zijn verdrongen geworden, eu voor den goeden flnäak
den weg geopend werd.
COSTNITZ. (Eigenlijk èOI1!1al1s) :Ëene kleine fl:ad. Ilggende
in het Groot-hertogdom Bnden, aan de lJodenue, inzonderheid heroemd wegens de merkwaardige kerkvergadering, die, van Slagtmaand 1414 tOt Grasmaand 1418, aldaar gehouden wErd, en in welke de keizer, de paus, 26 vorsten, J 40 graven, meer &1I1 20
kardinalen, 7 l'àtriarchen, 20 aartsbisîehoppen, 92 bisfchoppen, 600
prelaten en doktoren, en omtrent 4000 priesters tegenwoordig waten. Kerkelij~e Ccheuringen en twisten waren de oorzaken harer bijeenroeping. De paufen, namelijk, hadden ï!l iaren lang hunne reGdentie te Avignon gehouden, toen GREGORIUS XI zijnen zetel in 137 8
weder naar Rome verlégde; doch kon dRama f1:ierf. De Itali:mnfche
En Franfche kardinalen het thans over de keuze van cenen memven
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pau8 niet kUllIlende eens worden, verkoos iedere p:!ttij creenen voor
zich zelvel1, zoodat er, door de verkiezing V!lU Nee pau{cl1, acne fchet!ring omi1ond, die 40 jaren duurde: zelfs waren er. toen SIGIS~HJN.
DUS in 141 I den kcizerlijkell troon beldom , drie pal/{cn, die ell;:~nder
beurtelings in den ban dedcn.. Om nu deze wanorden , en tevens
de verbreiding van de leer van Huss, te fluiten, liet genoemde vorst
cene algemeene kerkvergaderillg bijeen roepell~ waarin de voorgegeven
ketterUen van WICLEF en Huss \'eroorde~ld, en iJc laacilcj in weerwil
"rnn 's keizers vrij geleide, in 1415. alsmede zijn vrielld IImRoxDllJs
'.:an Praag in het volgende jaar, tót ç1en brandilapcl verwezen werden.
l\Teencnde, na dezc dubbele teregll1eliin;i, tegen de verbreiding van
ketterijen genoeg gezorgd te hebben, werden de drie paufen, JOllAN
XXII (ook XXIII), GREGORIGS XII en BEi\'FDTCTVS XIII, van hUil11C w,.~.;'digheid ontzet, cn MARTIN V tot wettig paus verkozen. SlGu.
MC1\m;S oordeelde nu eene gellec!e kerkelijke verhetering tot Hand te
kunnen b1i'engeil; doch, daar zich lic nieuwe paus, tegen 's keizers zin,
naar Italië begaf, ging de gehede kerkvergadering Hit een, tonder
dat haar oogmerk was bereikt geworden. Dit gebeurde eerst in 143),
op de kerkvergadering te Bazel, op welke men dm paus aal) de
uitfPl'nak ~'ml eell CO/lcilie onderwierp, en nan de a:llliwllgers van Huss
het gebruik des H. A,-ollt1m. onder beiderlei gedaante, werd toegellaan.
COTTE US. Iroofdlbd V:ln den kreits van gelijken naam in het
Pruis!: rcgerinp;sdistr. Frallkfoït. aan de SJ'IW liggende. en omtrent
4500 inwoners bevattellde, die deels uit Duitrcbe en Wendifche Luther~
feIlen, dee!~ uit Gereformeerd en bellaan, waarvan de Wendifcbe geme(!nr;e de talrijklle is. De laken- en ftoffenhandel, de linnenweverijen
en bicrbrouw~rijen maken de voornaamfle takken van bel1aan voor
de ingezet€nen 1.Jit. De laatlle, inzonderheid, is zoo aanmerkelijk, dat
de fl:ad, dom de belasting van nechts eenen penning op een vierdt'l
van eer.e ton, in 19 jaren, de vrij aanzienlijke feIiulden, in den zevenja"
rigen oorlog ~emnakt, heeft kt1llnenaflosfcn. De CotJlms!er-kreits, ~e.
heel door de Lattfitz ing'el1orcn , doch tot de Net/1Ilark Gehoorende ,
werd bij dell vrede van TiJfit door prztis!en aan Sal'!Clj afgeilrulll; doch.
inl 813. door eerstgenoemde mogendheid weder in bezit genomell.
COUR T DE GEn EUN. (ANTOINE) Was lid van verÎcheiclene
:t.bdemien , en voorzittc. V~l het 11It1Jèu1I! te Parijs; waar hij ill
1784- ftierf. Hij bcz:1t reeds vroeg cenen Herken last voor de wetenfchappen, en beoel'ende de Ilutlml'-, wiskunde, doode en le\'end~
talen • fabel- en oudheidkunde. Van hem v~rrcheen, eerst vèrfcheidcne jaren , na dat hij zi.iue ftudien volbrngt liad., een werk
în. lJ('t licht. te 1I101lde Pt'i7l1itif getiteld, hetwelk, volgens de ge..
tnigcnis van eenen oordecllmndigell, door den grooten fchat vad
geleerdheid, daarin vervat, elks bewondering verdient, en der FrallfcIJe natie tot roem varftrekt. In hetzelve wordt de oorrpronkeltjke
t:lul aangetoond ell oncwiH:eld ; de openbare ongcrijmdheden der
fábeUeer wordeó cr iiJ aangewezen. en, zoo v..:cI mogelijk, weggenomen,
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men, en .de tijdperken der vóorwereld aan de dikke duisternis, \yaar
in zij gehuld waren, onttrokken. Hij levert voortS e~ne fchets vat!
den Haat der eei'üe mCl1fchelijke mU:ltlèhappiJ, van hnr~ wetten, gewoonten, fchrijfteekens enz., en t:!rlvijl hij zich op deze wijze il1
de tIjdperken verplaatst, waarin zich 's menlèhen geest allereers, begOll te ontwikkelen; geeft hij den neutel tot de geheele omlheidkunde, en toont hij den weg aan; op welken het den geleerden gelukte, de
gcdenkfmkken der grij~e oudheid, uit de verwoestingen des tijds ge~
red, te olltcijfercu; Hij behaalde, tweemaal na elkander, den prijs bij
de Franfche akademie, eu waS de fticl!ter van het mufeullt , dat llOij
tegellwoordig met goedkeuring bcfèhouwd wordt.
COTTIN. (~OJ'IIL\) Deze bevallige rüma'1fchrijfièer werd in 1773
te Tonneins geboren. Opgevoed door eene moelkr, die de kuns.
ten en weteufl:happen betuinde, vormde zicl1 vroeg haar {jnaak;
docb, daar zij zich meer toelegde, om 111 de verkeeriug lllmig te zijn,
dan te féhincren, had àielllitnd van haren 'Toörtreffelijkcn aanleg iet~
vermoed; en het wns eerSt na den dood haars rchtgenbots, een tijk ban.
kier te Pf/rijs, l1at zij, hare toenemende zucht voor een feil; afgezoadcrd ieven volgende, zich aau de vriendlchap en het f:ûderen toewijdde. zonder cr n06 :;all te d.:nkcn, om als op.:!nbare fchrijmer op tè
treden. Eindelijk lb zij zich, na dat zij een Plan tot iets grooters
gevormd had, door hure vlugheid van geest wegflepelI , en fchrccf
~oo bladzijden achter elkander, die eenen roman behelsden, vol ge.
voel, en in eenen· franijei1 [tijl gefchrevcn. Zoo ontfrond CLf\RA v ilN
AUlA. welke zij ~an cenen boekhandelaar verkocht, Oll1, door daé
geld, een f1agtoffi~r der muwemeling te redden, en zoo werd hard
ecrUe fchrede, in de loopbaan der \vetenfchappen, niet alleeti door
eenen uitmuntenden arbeid , maal' ook door een edel bedrijf, gekenmerkt. Genoemde roman werd met goedkeuring ontvangen:,.
doch bleef ook niet ongelaakt. MevrouwCoTTIN vernam beide
met onverfchilligheid, en nam te tweeden male de pen op. Her duur.
de niet lang, of men zag hare MALVINA, vcrvolgens A~1ELIA MANS.
FIELD, l\1ATflILDA, waarin zij drie karakters met ecne meesterlijke!
hand teekellde. en eindclijk, ELIZABETH, of de bol!iiJgen in Syber"'; ,
te voorfchijn treden, waarin de teedcrftc cn reinfte hartstogtCI1 val1
's menrch~lJ zicl, over het algemecn, met de levendigfte venyen
gefchilderd zVn. Vele fchrijvers mogen de 'iyereld en hare! buitenfpotigheden befer dan l1îevrouw COTTiN gekend hebben; maar dieper
niemand in het hàrt doorgedrong.:m, noch heeft de bartstogtcll cri
liet gevoel welfprekender en meer naar waarheid tlitgedrukt, dan zijl
Zij fchreef zoo gemakkelijk, dat hare werkeli haar, om zoo te épre"
ken, geene inîpanning kosteden ; hield het voor eenen ftelregel. hoéveel zij ook gcfchreven heeft, dat vrouwen niet fchrijven moeten J
en beklaagde zich gedurig, dat zij fchrif[elijken arbeid, en wel ro.
mans, vervaardigd, en zich daardoor a~n h~t oordeei van het publiele
had btootgefteld. "Als men Romans fchrijft /' was haar zegg-ell.
p ~
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" vlecht men er altijd iets van zijn eigen hart in; en dit mO'et meft
" voor zijne vrÎenden behouden."
Oilltrent letterkundige beoordeeling-en w:ts zij hoogst onverfchillig,
en, wanneer hare werken in de dagbladen ftreng werden beoordeeld,
bekende zij onbewimpeld zulks verdiend te hehben, en wenschte dan
alleen, dat zieh de armen over haar gefehrijf mogten verheugen, ten
welken einde zij de voorde'e!en er van tot weld~dig'e oogmerken befteed.
de. In de Iaatne jaren h:t~rs lev(.'ns, begon zij een werk over den
Christelijken god~dienst, en had tevens eenen roman, over de op.
voeding, onder handen , waarvan de beide ccrfte decIen voltooid
waren, toen zij. in het midden van dezen haren laatften arbeid,
van welken zij zich den eenigen roem beloofde, waarop eene vrouw
aanfpraak mag nl:1ken, door eene verfehrikkclUke ziekte werd aan·
getast, welke, na 3 maanden lijdens, in Oogstm. 1807, in het 34fte jaar'
haars mlderdoms, aan haar verdienstelijk leven een einde maakte. De
meeste harer romanS" zijn herhaalde malen herdrukt; in het Nederd.
vertaald, en ook bij ~Ilze làndgenooren mer genoegen ontvangen.
COUR TINE •. Een wal, die twee bolwerken (Bartiom) met elkander verbindt; een m:dden-wnl.
COUSTON. (NICOL'\S en GmHLArrtn:) Twee broeder5~ van welke de eerae fn 1733, en de laatae in 1745, te Pal'ijs, geflorven is,
{He zich nis hceldTlOll\VerS hebben beroemd gemaakt. NICOLAS bezat
verheven denkbeelden en had eenen fijnen finaak. Zijne tecker.ingen :tijll
n::au'Ykeurlg, en hlj gaf aan zijne beeltfen eene edele hotlding, en
e':!ne Îlerlijke Tdeeding. Zijne afl1cmi1lg "an hef kruis, op het hoofd.
altaar in de kathedrale kerk te Parijs, wordt inzonderheid :teer hoog
gerehat. GUII.LAUME, zijn broeder. die hem, aiS' be!luuróer van de
akademie der beeldende ktmsten, opvolgde, vervaardigde de graftombe voor den kardinaal DU Bors, in de kerk St. lfonoré, welk !luk
dngemeen geprezen wordt. Zijn oudf1:e zoon echter, die zljnerr naam
àrOeg. en in 1777 te Parij! flierf, overtrof hem. De !la'tJdbeelden
van VENUS en MARS, die deze kunstenaar in 1769 voor óen koning
van P/1IÏS[efl vervaardigde, verwekten eene' algemeene bewon&ring•
. COUTHON. Was lid der tweede l1~tionale vergadering en con..
ventie van Frankrijk. ZUn Iigch:tam was door zijne ongebondene Ie..
venswijze zoo zeer verzwnkt, dat hij op eenen fioel in de vergade.
ring moest gedragen worden; en echter was hij een bloeddorstige aanhanger Vlln ROBESPIERF..., wiens vul gelijktijdig den zijnen bewerkte.
COVENTRf of CONVENTRY. Eene t1ad in EngelanI, in het
graafTehap Warwick, aan de S!terburn, met 2134 huizen en 18,000
inwoners. Zi.i is de zeteL van eenen bisfehop, en in den ouderwet.
fehen (maak gebouwd. Zijdenband-, trijp- en horologie-fabrijken ma·
ken de voonmumfl:e tnkken v~n bef1:ann uit; echter drijft men er ook
handel in verfwaren en wol. De Michnelis-lerk heeft eenen der fehooJlfle torens, die voor een meesterfl:uk van bouwkunde gehouden wordt
()ek is er eene vrijfchool met cen.c boekerij.

co

COXE. (W.) -

CRAJ3.ETH. (0. W.)

229

COXE. (WILLIAM) Een beroemd Engelsch reiziger en gefchiedfchrijver. Hij werd in 1747 te Londen geboren, ven'olgens te Eto"
opgevoed, en verzeIde , na zijne fiudien te Cnmbridge volbragt te
hebben, de jonge graven PE~lBROKE, WIIlTDRI,;AD, (naderhand een
groot redenaar in het parlement), en den Illarquis van CORNWALLIS,
op hunne reizen, door EuroptJ. Aan deze reizen hebben wij de :lIs
klasfiek befchouwde reisbefchrijving door ZwitferltJlid (1779), alsme.
de dopr Polen, Rusland., Zweden en Denemarke1J (171l4 - 1792),
te danJ~en. Dezelve zijn in de meeste Europifche talen overgezet,
Als gefchiedfchrijver werd hij het eerst bekend door zijne l11ttnoirtS
omtrent Sir ROBERT WALPOLE ,waarna hij. in Uk)7,' zijne klaslieke
·Cefclziedmis van liet hl/is van Oostellrijk , in 4 deden, en in i 813 ,
zijne GetienkwaardigltedclJ del' Koningen 'HJil Spanje, tlit het huis van
Bouróon. 1'tm 1700 tot 1738, in 3 deden in·4tO, in het licht gaf.
ruet welk laatlle werk hij zijne lange en roemvolle letterkundige loopbaan fchiJm belloteIl te h.:bben.
CRABETH. (DIR/{ en WOUTER) Twee broeders, de beroemd·
fie en kunfiiglle glasfchilders, die er ooit' geweest zijn. Zij leefden
in het laatst der 16de en het begin der 17de eeuw, en behoorden
te Gouda te huis, w:tar zij, voor ecn gedeelte, die overheerlijke glazen in de groote, of St• .lans.kerk gerchilderd hebben, welke, nog
heden ten dage, door kunstkenners, met zoo vele bewondering befchonwd worden, en zoo vele vreemdelingen derwaarts lokken. WOUTER. wordt ·geoordeeld, inzonderheid in nette fierliJkheid en hel.
derheid van penfeel. boven zijnen broeder uit te munten, die hent
echter in den i!loed der kleuren weder verre overtrof; zoo dat men
rIngt te zeggen: hetwelk DIRK dOt!t door zijtte diepfels , werkt WOUTER
d~or zijne hoogfe/s. l\Ier dit alles waren beiden uitmuntende meesters,
'v~arop zich ons Neder/olJd met regt mag beroemen. Zij hebben
in I;enoemde I.erk 11 ramen van deze -glazen gefehilderd, waarvan
er 7 door DIRI, zijn vervaardigd, verbeeldende JOHANNES, dm Zalie;;J(Jlrl!r 600pende; JEZUS onder zijtje Discipelen omtrent dm .Torj~fl/J; JOllANNr.S in de go'{mgenis, en vervolgens (Jan den .lordaan
predikfllde; de inwijding vatJ SALOMONS tempt!, en daaronder het ,d1'ofldm.. Jl des Ileerm; de dillkfll PHlLIPl'US ÓitJl1C1l Satnaria; de tlitirij'!ling der k~aptrs el1 ,'erkoopers flit den tempel, en eindelijk Bethu..:
lil' ontzet door de oIJ/ha/zing 'Yan HOr.OFERNI!S. De 4 overige zijn
van de hand van WOUTER, en verwonen: d~ koningin van SCHEBA.
eln bfzoek bij SALO:'WN (Jfleggenrle, om zijne wijshl!id te hooren, etl
!lcm kostbare gefdenl1en hrmgl'nde; de kerl:I'oover HELlODORUS door
,~ Engelen gejlraft; de geóoorte "(In den Zaligmaker. en daaronder
CIIRISTUS zittmde in lut midden der I1tJlltmnike1J, en lnatftelijk :!e
IIfJerha1lde "011 ELl.u, welke door vuur v:m den Hemel vertee-d
wordt, en beneden dit fiuk de ,'oetwas[ing der Apostelen, AI deze fiukken, waarin kUl:st en kleuren alles overtreffen, prijken. V2Q
ender. met de beeJdtemsfeu der edelmoedige en ~zielllijke gevers.
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deze twee groote meesters j met welke TIIO~!BERa wil, dat
de kUlJst 1:: egr~vcn ziJ, broeders waren, handelden zij zoo hCde.I~t
jegens e:kander, dat de een aan den ander, iets aangaande' buntle
k\ll~s: vra~ende, te11 antwoord gaf: ik heb het dçor vlijt gez~dlt" ./de
(Jok ZQO.! Zelfs ging dit zoo vcr, dat, wanneer z~i, h(mvdk echter
zelden gebeurde, op elkanders winkel kwamen ,het werk, wat zij
om1er handen hadden, voor dien tijd overdekt werd.
CRACA U. Aan den fVetcltfel en de Ruda!lJ(I, in eel1C uitgebr~lde
vlakte liggende, bevat thmis omtrent 25,000 inwotu!rs, en is de zetel van eenen bisfchop. Zij wordt door den lYeich/d in drie dcelen verdeeld, en benaat ,uit de oude ftad of 'het eigenlijk Cmkou, el)
(le twee kleine ftedell Podgol'fe en CaJilllil', in weLke laatïte dl' Joden alleen mogen wO:ll~_n, die er 6,000 in getal zijn. Cr(i.,'({tJ 11Ç<':i't
vele voorftedcn; de Oostenr\jkers hebben de vcstij1g·;wcrkcll geheel
verwoest. De kathedrale keuk, e~n Gothisc:h me.:s[criluk > h~;:ft SO
nltarcn en !!o knpellen, en bevat de gedenkzuilen vr.n ZOO vcle Peolfehe helden en vorsten. onder andercn liet .graf van de:nl>eroemdes
SOnIESI{[, alsmede, in d~ kapel van SIGISlllUi\I~, dat Vnn-S1'ANIS,LAUS.
en nu ook, door bewerking van keizer ALt,X-' "i DEP. , die van KOSIUSEO en PONJATOWSKI. Van de overige 7P kerken zijn yçrièheidene.,
(\oor hare oudheid, merkwaar(1ig. Venter zijn llet Hadhuis en het
winkelhuis op de groote maria merkwaardige g-chocnvel1 ; de hvoge
fehool heeft ecne bclangrijl~c boekerij, Cn hl;t ldsfçhuppelijk pa,.
leis, VDoral, f(aaije fehilderftukken; terwijl I'r \c!'ll:r vele nuttige in.
rigtingen en aanzienlijkc fabrijkel1 gevonden \Vorden,
In de ~3çk eeuw werçien de grolldihgen tot deze ftad belegd -' en
~ij dreef needs eellCll belangriiken hawlel, Bij de verdeeJing vnn Prw
len, in 1795, kwam zij aan Oostcm'ijk; doch werd in 18°9 met ge..
heel lP'est-Gat:iciE, een gedeelte van het hertQgdom Warf,hallll', eli
bij het verdrag, in Bloeilnaand I SlS te -1I/éi'iJ~li, omtrent her toekoll1~
ftig lot van Pf)/etl .gelloten, met eel~ daatwe beh()Ol'{'!~d g~bicd vall 211
1'. lP. (waarop nog eene ftad, 3 vickkcll, 77 dorp.en en 65),000 ic~
woners gevon~en wordcn), voor cenen Hijeil en on'lfhaIJl~eli)ken üan
verklaard; gelijk dan ook in Wijnmaand d:tllraan volgende, door Oostenrijkfche, RllsGfehe en Pmjsn[ehe gemagtigden .• de inrigtÎlIgen en
grenzen dez!,r nieuwe republiek gcregdd wprde:l, en, den 18den
dier maand, hare nUbeid onder bc[c.!H:nning dier Il;ogendhedcn, pleg~
~ig werd afgekondigd. De fmat werd hierbij ook voor altijd onzij~
flig verklaard, zoo dat hij nÎl;lmer door vn:C:lllcle twepen bedreigd
of bezet mag worden.
CRAIJON. (Zie: TEEKENKRIJT.)
CRAMER. (WILHEL:\I) Geboren te Jlfmd/eÎllJ, hof-lIll1~ijkam fit
folo-fpelcr in de koninklljke k~pel, en be[tuurder van het orchest des
znnf;tooneels te Londen, is een der bewemdfte viool-fr::lers, di,~, iu
v~.ardighcid, mct cenen LOLU, eu, in bevallige vooïdrngt, lDet
Ilen~n FRANS EENDA mag gc~ijk ~ef[eld wordCfl. In het jaar 17 81
be..
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beftUtlrde bij, bij gclegenhdd van het derde ja::rfecst van Ibl\DEL.
het concert, henvelk ui~ 800 toonkulîstew;ars befrund. Hij üicrf in
1799 te LotJden, in het sMte ja"r zijns oudèrdoms, nalatende verfchei·
den zonen, waaronder de oudlie JOIl.\NN .IhnTJST CRAiliER, eeu
leerling vnn CJ.E~l~l\'n, iuzondcrhçid. als een d2r flerkfle kl;lVler~
fpelers uitmunt.
CR,\l\1ER, (JOANNES ANDREAS) Werd te .7o/zJladt, bij /imlab.erg, in 1723 geboren, waar zijn vader predikant, ell zijn ce.!1;e OilderwUzer WfiS. Dool" hem behoorlUk voorbereid, begaf hij zich naar
de vorstelijke fchool te Grill1112rt, waaruit zoo vele geleerde mannen
zijn voortgekomen, en wan I' hij , illzond~rheid ia de oude talen en
de oude letterkunde. groote vorderingen maahe. In 174~, toen zijn
vader was overleden, reisde hij, bijkans' v:tn alle omkrl1eulling te.
roofil, te voet, ljaar de univerliçeit te L/!i/nig, om zich aldaar in
de godgeleerdhejd te odèncn, Ilij had (lccbts 80 daalders inkomen;
doch goede orde en fp~arzn.. mheid hielpen er hem zoo wel door,
dat hij altijd, in geval van nood, nog iets overhield. De boekhm,.
delanr BRE.lTKOPF .gçbruikte hem als corrector, en eerlang nis over·
zetter van ,verfcheiden ftukken van BAILE, alsmede tot hee maken VUil
uittrekfels uit groote werken, die hij uitgaf,
Omtrent dczen tijd floeg CR!l.MER met SCHLEGEL, wa~l1'bU RACE:-lER,
GäRTNER. KLQPSTOCK, GELL81lT en allderen zich fpoedig vo.;gden.
de hand aan de uitgave der Bn'mijde Bcytriige, alsmede aun een'!
verzameling van gel11eng~le fchriftcn. l\I en weet, welk eenen grooten invloed deze beide werken up de vorming \"aU (kn I-Ioogduitfchell
[maak en letterkunde gehad hebben. Een ar,uZÎelllijk gedeelte der daar.
in vervatte verhandelingen en gedichten was van CRA~lER, die, iu
l\"eerwil hiervan, de ernf!i!;cr wetenfChappen niet verzuimde; manr.
in het zoo uitge!1;rekte veld der wijsbegeerte en godgcler.:rdheid •
met eene onvermoeide vlijt, zijne kundigheden uitbreidde. 111 üi}~
zig vcrfcheen reeds zijne v00mea'elUke overzetting en bewerking van
130SSVET, waardoor ll,Ueen zijn llU31T1 eenen on!1;<;rfelijkell (Ocnl zou~
,le verworven hebbon,
Ql1deHmfchen onderging hij in 1746 h~t cOllû!1;ori~~1 onclerzoek.
waarbij hij zoo zeer uitmumte, dar hij niet alleen. gedureuGc nog
z jaren, de keurvorstelijke jaarwedde behield, maar, in 1748, tot pre.
tlikuilt te Cl'eI/wi/z, een dorp tusrchen lYlagdeburg en Ha/Ie. be",
vorderd werd. Hij nam den dienst met ijver en getrouwheid waar,
en leefde onder zijne gemeente zoo vergenoegd, dat hij nog dikwerf
jn zijne laatfle jaren, met een jeugdig vuur. van dezen tijd konde
fpreken. Zijnen arbeid, :lIs fchrijver. waarbij in 1746 nog de Sc/m/z.
f,eist, een zedekundig , hekelend weekblad ~ kwam, zettede bij op
2'ijlle fiulldplants voon. waar hij , door anderen. inzonderheid door
/l.. SCHLEGEL, onderl1eund , de leerredenen en kleinere gefchriftl:ll vaó
CHRYSOSTOi\1VS overzeHede , en tevens aan het vervolg van nos~
SliET orbeidde, welks eèrfle deel, ia 1750, hcm l!et beroep tot hot:'-
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prediker te Q!!cdlinburg bezor{;dc. Hier· won hij, als geestelijk re~ellaar, als m~l1sch, en als man van gezeJfc:lap, aller liefde en achting, zoo wcl bij het hof als in de lhd; doch reeds in 1754 werd
hij tot hofpredikor des koningsv'an Dwemarken, te KOP/JCIJ/1Clge,
beroepcn, in welke betrekking hij zich, inzonderheid. als ecn aL..
gemeen bewonderd, groot kanfcll'cclcnaar vertoonde.
Tc f{~ppt!lIht1ge zerrede hij zijne vertaling van BOSSTlET voort,
11nm zelfs deel aan den Nordifchen Attffeher, ell gaf zijne voortret:'
felijke poëtifche OverzeJtil2K der P[almell, zijne Yerk/(Jr/ilg l',m dm
hrief arJll de llebrcm, zijne geçstelijke Liederen, en eene l'erzmnt:Jit·g van Lcerredcliell in het licht. Zijne verdiensten werden hier beloond door eene algemeene hoogachting en liefde, van perfollen van
allertéi rangen, zelfs van d~ eerlle llaatsdienarcn, Andere vorsten
zochten hem zelfs, door aanzienlijke aanbiedingen, tot zich te trek,
ken; maar zijne liefde voor Denemarken, den koning en zijne vriel~~
den in Koppenhage deed hem dezelve van de hand wijzen, waar.
door hij eene verhooging zijner jaarwedde, en, in 1765, het hoogleer..
aarambt in de godgeleerdheid verkreeg. In deze niC\lWe loopbaan
verwierf hij den algemeen verdiel1dcn lof, en beleefde, tot op den tijq
der bekende omwenteling, in K~ppel1h{lge fchoQne dagen, wanneer
vele zijner vrienden, ook de groote I3ERNsTORFl<', en eindelijk hij
zelf", na dat men hem zijn ambt als hofprediker ontnomen had, de
fiad verlieten. Na op nieuws verfeheidene, aanzienlijke, buitenlaud..,
fehe aanbiedingen te hebben a(ljefiagen, nam hij eindelijk het fuper~
intendemfehap der geestçlijkheid tC Lubck aan. Hij gil~g in 1771 derwaarts, verwierf hier eene algemeene achting-, en had opgepropte kcr..
ken, wanneer hij predikte. Naderhand weigerde hij den h~m aangebo",
den post van fllper-imendem te Leipzig; doch nam, na de gevolgde
omwenteling, in 1774 het beroep der Deenfche regeri\lg tot vice-bll-.
feHer en eerften hoogleeraar in de godgeleerdheid aan de univerfiteic
te Kiel aan, en keerde met genoegen naar een land terug, hetwelk hij, in
meer dan één opzigt, als zijn vaderland beminde. Zijn MELANCHTON,
de Ode ap Dene;/laorkens 1"eddÎ11g, vcrfcileidene verzamelingen van
Leerredenm, het !ev'!.n van GELLERT, en de voonze!çing v:\n Bos.,
SVET, behooren tol. den tijd zijner nmbtsbetlieningen te Lubek.
De univerfiteit te Kiel zal nimmer zijne gedachtenis vergeten, uit
hoofde van het veelvü!dige goede, hetwelk hij ::ldaar gellicht heeft,
en waaronder de verrijking harer boekerij, de verfiandigfie inrigting
harer wetten, en de oprigting ,"nn een fonds voor de weduwen der
hoogleerarel1, inzonderheid, behooretJ. Ook was hij de bewerker van
telle kweekk:hool \Toor toekomende fchoolleeraren, tot welker oprigting hij door de regering aanmerkeiijk onderflellnd werd, en vall
den adel eene aanzienlijke fomme gelds ontving. Hij zag de vnJchten
zijner onvermoeide zorgen, welke hij, tot het laatst, van zijn leven,
aan qic zoo nuttig infl:itullt befl:eedde. Bovendien zijn de verdiensten van CRAMER ontelbaar (lmtrellt DmmJorlcm, inzonderheid omtrent
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{rent Sclt/eesu'fjk-HoljleitJ , welk laatile aan heUl het voortretrelijk ge.
~angboek en den verbeterden katechisUlus çe dankell heen, Ole over.al
werden ingev;oerd. Tot dit tijdvak" bebooren ook nog: Bijdragen ter
/Jevorderilig 1'(1/1 gorIgeleerde en al/dere kutfdigheden, 4 geelenin !Ivo;
3 deelen van zijnen J30SSUE'f; de O,/erzettiIJg V(JIJ Pl\ul.usbneVell aan
(Ie Ephez iers ctJ de Romeillep, en meer anderen. In tet taatne jaar
zijns levens fchreef hij nog verteheiden nuttIge werkjes, voOt het
bovengenoemde kweekfçhool, waarvan de meesre nog door hem zijn
uitgegeven. Bij Hierf den 12 van Zomermaand 1788, met den roem
eens Ii-undigen geleerde, eens uitmulltenden djcht~rs, eellS vIVchtbaren
fchrijvers, en eens voonretfelijken kanielreriellaars. Hij was de tertiierile echtgelloot cn vader, de harteJijküe en onbaatzuchtigile vriend,
~en ijverig beillinnaar van zijn vaderland, en een waar christen.
CRA~OLOGl~. (-ZIe: SCHEDELLEER.)
CRAPELET. (CHARLES) Werd in J762 geboren, en wns een
der uitUlulltendÎle boekdrukkers, eIl een waardig mededinger vanBo~
DONI, Bl\SKEVILLE en DIDOT. Zij vader deed hem, in zijn ude jaar,
op de drukkerij vall Bl\LLARD, te Parijs, en in zijn 18de werd hij
le~ds beiluurdef van dezelve. liij het uitbarsten der omwenteling,
in 1789, legde CRAPELET eene eIgen drukkerij :lan, en deed iedert
zoo veel voor zijne kunst, dat hij ongetwijfeld ollder die genen
behoort, die in de vorderingen, welke men finds !Zo jaren in het
poekdrukken g~maakt heeft, een aanmerkelijk aandeel had. Hij ilierf
in Wijnmaand 1809, in de beste kracht zijns levens, en heeft eellell
zoon nagelaten, die <ie voetllappen zijns vaders drukt. Onder de
menil;vuldige bij hem gedrukte werken munt, inzonderheid,. uit;
lIjstoke llature/le des Grimperaux ct des oiseaux de PI11"(1dis, in 1802
in z folianten uitgegeven. Dit werk is Dlet vergulde letters gedruia ,
tn het fchoonfie, hetwelk in deze foon de drukpers immer opleverde.
CRAS. (Mr. lIENRIK CONSTANTIJN) Hoogleeraar in de Regten
re Amflerd41n, ridder van de orde van den Nederlandfchen Leeuw.
cn lid van het koninklijk Nederlandsch inilimut, zoowel als van de
meeste billllen- en vele buitenlaudfc;he wetenlèhappelijke U1aatfchappij..
en, werd geboren te Leijdell, op den 4de\1 van Louwmaand 173S'_
Onder het oog en geleide van 2:ijl1en vader, die zelf een geletterd
man was, zich tot de hoogere iludien hebbende voorbereid, begaf hij
zich, eer voleindiging der~elve, naar Leijden, alwaar, gedurende Zijl!
verblijf, rum de booge [chool de Griekfche en Romeinfche 1etteren
door F. VAN OUDENDORP , D. RlJIlNl{.eNIVS, en L. C. VALCKENMR t
de Regeen door A. WElS, J. C. RUCKEIl, G. SCHELTINGA , F.
W. PESTEL en B. VOORDA werden voorgedr:tgen. Onder dezen kan
men echter meer b\jzonder de hoogleeraren SCHELTINGA en RUCKER als
zijne leermeesters aanmerken; want de hoogleeraren PI!.STEL -en VooaDA kwamen eerst te Leij(ien, [Oen zijne fiudien bijna voleindigd waren, en de boogleeraar WEIl; werd juist op dat tijdllip geroepen.
vm de leidini der findiell van Z. H. Prins W1LL!!M V, op zich te nep 5
m~!l.

eRA S. (HENRIlt CONSTAN'rJJN)
234
en, Beflisfender invloed. echter, dan oenig akademisch onderwijs •
fchij.l1t op, den geest.en ~e wijze van zien van den, naderhand zoo
beroemde!), hOQgleeraar gehad te hebben de gemeenzame omgang
met. den, toen te Lcijdcn levenden, verdienstelijken ELlE LUZAC, wiens
voortr-effeli}k werk. over lIo//twd$clt njkt/om, bij eiken Ncderlafldmbekend is,en van wien wij ter zijner plaatfe, naar verdieqste hopen te Cpre_
ken~ Meer dan eene oorzaak llog[UnS was het, waardoor de nu reeds
gevormde, geleerde wederhouden werd, om,. terftond nu het voleindigen zijner fludiel1, den akademifchen graad te vragen. Het verblijf te
Letjrlengeviel hem. De praktijk frond hem tegen, en, als afzonderlijk
onderwijzer, behoefde hij dien titel n1et li311 eene hooge fcJlOOI, waar
zijne verdienste genoeg bekend was, om het hem niet 31ln jongelin>
gen te. doen ontbreken, die zijne leiding en verlichting bij hUllne fm..
dien verzochten. ~erst in zijn SIüe jaar (13 van Wijnm. 1769) lueldde hij zich, dien ten gevolge, bij den Cenaat aan, ter bekoming van
den doktornletl graad, wanneer zijn, bij die gelegenheid, uitgcgeven
inaugurecl dispuut recds terftond den meester in zijn vak deed kcnncn,
Het draagt den titel van ecn Specimen jurispn:dmtiac Cicerofliac, 'ljUIJ
Cieeroflcm justam pro .1. CaecilJIJ elJufam dixisft ostel1ditur d. i. Proev~
"tm CiceroniaalJfche regtsgcleerd/feid, waarin afJng(tooIJd lI'or.dt ,dat
CICERO, ill zijIIe verdedigi1Jg van A. CAECINA, ecnc r('gtvtl(Jrdig~
zaak heeft voorgepaan. Door dit voorcreftèlijk proefCchrift, aau
hetwelk zoo wel uit-. als inlandfr:he tij dCc lu'iften zich beijverden regt
te doen, en hetgecn ook elders bekend werd, kon het hem nict
misfen, zich wcldra cene ftandpJams, zijner w~,:lrdig, te zien aangeboden.
Dit gebcurde bij het cl.'ledtlls verklaren van dcn hoogleeruur B. Sm.
lIEN·,tc All:Jfterdam, in het daaraanvolgende jaar f770. De leerCtoel •
.daardoor aan het Amfierd:llllsch AthefifleUllJ opengevallen, werd
dell.. heer eMS aangeboden, llJet deIl titel Van lwog!:'eraar in !tet Ra.
11Jeins.h e1I lJcdendtlagsdz regt, cn door hcm, op den 4den van Slagtmaand. van het jaar 1771. aanvaard, met het honden eeller redevoeringl
IIe prur/en:ia civili ill prolltwclIJa mercaiiw'a, welke, kort hierop, iu
het Fr:l11sch en Nederduitsch vertaald werd, cn w<!l iu het Neder~
duicsch do.or J. VOEG!'." VAN E l\GCLEN, ouder den titçl van Redt.
'JIoeriiJg, Ol'er het omzigtig bekid der ftaatsbejlicrdcrcn in· !zet bel'orde;'
f'en van den kOfJpk:mdd. Ree,is in den afloop v:m ééne al;ademiCche
loopbaan bleek het, ho.e gelukkig Am{lerdfiJll, in deae keuze, ge.
weest was. D.e IH~eren HO\'IL'S, V.\N l\1E~INS)!A. D. I-100FT, el1
l\I. VAN SON openden, in 1774 en 1775 (!e fchoone reeks van voor.
~reffclijke verhandelingen. wel:'c vervolgens, onder voorzitting van
den hoogleeraar CIt.\S, a!ll~ het Athe1!aeum te .dl11ftCl'Ilalll verdedigd
werden; en het blijk van erkentenis der 11ad voor zoo veel ijver, in
het vestigen v!tn den roem harer doorluchtige Cchooi, was de verer.
r.ell(!e benoeming des verdiensterijkcn onderwijzers tot hoogleeraar ook
in het Staatsregt • welke waardil(heid door hem, op den Jsden van
Slagnu. des jaars J775, aanvaard werd met eeue redevoering: qua
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in HVGOll/E GROTlI {per/a/uI' d. i, mier HUGO
DE GROOT, als vOQ/'beeld 1'(111 eet/m v(JltlJtlakten regtsgelee1·den.
Door dez\! bewij~en van erke!1teHjkheid nog· nr,auwer, aall, het At}18<
tJtletHJl verbonden, fpande hij alle kraçhten in, om hetzttlve tot dan
hoogst mogelijkelJ graad van luister te verheffen; en, daar deze pogingen door het beste gevolg werden gekroolld, geHjk het getal van
uitCtekende leerlingen dit ollwederlegbaar aautoolide ~ was het z.ekar
nict te verwonderen, dat ook de hooge fcholen van Ut1'et:ht en Leij,Jen, door zoo veel roems, waden aangeülOord tot de poging, om,
dOQr zijn bezit, haren luister te verm~erderen. Doch ook de regering van Amjterdam liet het nict aan bewi.izon van belongftclling ont·
breken; eu daar 'boveI;dicn Ge heel' CnAs , intusCchen te ÁlIlfterdam
gflbuwd met vrouwe J. M, VERHAM;\TE l door zijne fol'tuill onafbanke.
lijk genoeg was, om alleen zijn genoegen pij eene v~rplaatfillg in
aau\uerking te kunnen nemen, bleef zoo wel de poging van Utrecht
in 1788, als die, van Lcijdenjn Iï90, buitcn gevolg. en vOlld hij
zich bij dc !:latfre beroeping, boven zvne vroegere ,titels, nog daar.
enboven met dien van hoogleeraar in het NotZlllf', en f/()Ikel.-regt vereerd, bij welke gelegenheid hij zich op nieuws aan het Am1l:erdamsch
.(1thellaeU1l1., verbond met eene redevoering, op d. n lsdcn van SIagtll~~
1790 gehouden; de dic1a CICERONIS : 11O~/ ,Opilliol;e, fed. notzm; jus C011IN/tttuz;; es{c- d. i. 01'~r het gezegde vall CiCERo: dat het regt. op de
patuur C1J 1Iiet op 1JJcmjngCiJ gçgroiJd is~ Toen echeer bij de veranderingvan zaken, in l/95 ~ de hoogleeraar ~JESTE~ g~noodz:lakt werd,
+ijnen pOSt te Ldjt/en neder ce leggen, waagde Lezjdm nog eene PQging; maar dat ~Lzc altlJalls vruchteloos Zijl.1 :/:oude ~ was, onder zul.ke. omftandighe~el1 l1a~LJwelijks twijfelachti,[. Het fcheen dus l1.iet
langer onzel~er, of de verdienstelijke CRAS zoude zijne overige levens·
~~gen in rust ~an het Amflerdal11fche At,1l'11aeUlIJ toewijden; toch
dit mogt hçm lllet ge:1curen. De fi:mlamdjge wepding van zaken
,in, Nederland, welke den 22f1en van Lvuwmaand J798 plaats had,
had ook zijne afzetting tell gevulge, en de liJm1. die 27 j2ren I:Ülg
..,1mjterdtJ1ll tot roem ve'l'fheln, en de r,egtsgelecrde ftlldicn aldaar uï"t
het niet verhevcn h;:d, werd, door .ÁlIlftcl'd(J{IJllICn, van zijne waar~ighejd ontzet,
Gelukkig evcnwel dUl1rde deze z.:'g-cpraal llechts ecnige maanden,
en een der eerf1e gevolgen der tegenomwenteling, van den qdC\l
van Zomermaand ueszelfdcn jaars, was de hc:rfielling dl:z\:r om'er~icnde grieve, waarvan het beleedigende nog danrcnbov~n dubbeId vergoed werd, door de kort hierop geyolgdc benoeming, van Itaatswcge,
~ot lid der cOInluisfie van Twaalvcn, welke d\t jaar 111;;t de ontIVerping vall nieuwe Nederland[che wetboeken belast werd; doch wel.
ke, doo,r op elkander volgende oInwenrelin;rcl1, V'crvolgens vcr.
hinderd werd, meer dan een gedeelte haïer taak af te werken. De
herllelde hoogIeeraar hervrrttcde dan ook het onderwijs dadelijk
,net vernie\l:wd~ ~ver, en volllllrddc hierin tot :tan zijn overlijden.
fr;l'lnlf
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want, Cchoon eenige jaren later, (1806) fommige zwakheden des ouder.
doms, en zekere droefgeestige mismoedigheid, waarin hem op dezen
tijd het overlijden zijner echtgenote Hortte, bern voor fommige zijner vakken eenen ambtgenoot deden verzot!ken, (welken hij, op zijn
vèrzoek, eerst in den hoogleeraar KEMPER, en daarna, bij deszclfs ver.
trek naar Leijdell, in den hoogleeraar J. H. VAN RilENEN vond) bemeld hij echter eenige vakken, en daaronder het natuur ,- llaats- en vol-

kenregt , alcijd voor zich, en !lam hij tl:eeds het onderwijs en den
roem van Amfterdams doorluchtige lehaal Zoo zeer ter harte, dat bij,
als het ware, tot een nieuw leven verjongd fçheen, toen hij in het
jaar 1819, (heteen en t:lchtiglle van zijn leven, en het acht en veer·
tiglle van zijn onderwijs te .d111fterdam) voor de 221lè maal het
voorzitterfchap bekleedde, bij gelegenheid, dat de heer lVI. WIARDl
BECKMAN onder hem eene akudemifçhe disfertatie, de obfentibus,
verdedigde. Hij hield zich met de hernieuwing van zijn collegie over
h.:c n~tuurregt b~zig, toen, na cene kon1l:oudige ziekte, de dood aan
zijn uutcig en roemrijk leven, op den sden van Grasmaand des jaars
1820, een einde maakte. Te regt ~onde dus de Amllerdamfche re.
gering, bij de aankondiging van zijn overlijden, zeggen, dat de dood
van den 81 jarigen ollderwijzer een wezenlijk verlies voor het .dthcna:uIII' m06t· genoemd worden; en, lioe levendig cHt gevoeld
werde, bleek op' de roerendfte wijze elI Grasm. J 820) bij des grijsalirds begraving op het kerkhof aan de Dicl1zet'brug buiten dmflcrdl1l11,
door hem zelven , met verbod van alle ijdele pranlvertooning, tèr be~aafplaatfe uitgekozen.
Hoe zeer deze uiterfte wil geëerbiedigd werd, hadden zich, nogtans, reeds vroeg, velen der nog levende leerlingen van den over·
ledenen, en d\laronder mannen van hoogen ouderdom en van den eerften rang, na;lr het kerkhof begeven, o)'n het dierbaar ov~rfchot te
ontvangen. De ouden ftonden om hee geopend graf; de jongeren
droegen het lijk uit het jagt naar hetzelve, en, tlÎt aller· naam,
bragt de hoogleeraar VAN LENNEP, zeIl' leerling en vriend van den
overledenen, de eerfce, en van drie geilachten vereenit;de, hulde toe
aan de nagedachtenis "an den ol!vef/;etelijken leermeester; terwtl de
hoogleeraar KE~lPfR, a!s mcdcbelOrger V:ll! den laatften wil des
overledenen, deze eerfte hulde met aandoening beantwoordende, te-.
vens het voornemen te kennen gaf, om weldra meer opzettelijk de
nagedachtenis te verecren van den lllUIl, dic ook zijn leermeester.
zijn vriend, en dikwijls als tcn vndrr geweest was. Wij verwijzen onze lezers dan ook naar djt ftuk, om den uitmumenden CRAS,
nader als mensch, als geleerde, en als burger te IeereIl kennen; ter.
wijl wij dit berigt eindigen met eene opgave zijner fchriften. Deze
zijn, behalve de reeds genoemde disfenatien en 3 oratien, de volgende,:
A. in het Latijn. I. Dispt/totio, qua demonflratur, 11Ul/um irl Ethic4
C!IJ'istiallt1 prmaptum esfe, quo et /inguli cives ;n commodis filis [equcndis, ct pl'mcipes ;Jl ,'cpub/jça fecutulttm politictls regt/las tlrlminiftrand-a
iliJ.
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impet/ian/ur d. i. Betoog, dat de c!triste/ijlee zedekuIlde gem ecn~,1J
pligt voorfchri;ft, welke· den burger belet, zijne belangen te behtlrti..
gen, of fll'ijdig is tegm het befliel' van het gemeenehest , 1Mor de t'e..
gelen eener gezonde jlotltkunde. Met goud bekroond, door beItuurders van het Stolpiaansch legallt in 1781. 11. Disputrllio de homintlln tleqflalitnte tiC jttribul ojJiciiSque, tjilM inde oriuntul'. d. i.
l'érhandûing over de gelijkheid, en de· dooruit yoo1'tfpmitcnde regten
en pligten. Met goud bekroond, bij Teijlers genootrchap in 1792,
en op ni(!Uws met eene voorreden in het Latijn en Nederduirsch uitge.
geven in 8vo 1794. - 3. Disputtltio rle prit:ripiis doctril1oe I/lorum.
d, i. l'erlumJeling Ol'et' de beginfels der zedekunde. Met goud be.
kroond bij de Hollandfche mantrchappij te Haarlem in 1793, en met
fene llfzonderlijke voorreden op nieuws in het Latijn uitg(1geven in
1794- - 4. Lofldatio IIGGONIS GRo'1'n d. i. Lofrtde op HOGO OE GROOT.,
Met goud bekroond door de koninklijke Zweedfche akademie, en af..
zonderlijk te Amflerdttm uitgegeven in 1796. - 5. Catalogus Bibliot!tecat publicae .t1ntflelodamet1sis 1 cum praefatione 1796, in folio.
6. Memoritl DIOERICI AOP.JANI WALRAVEN orn/ione flfl;ehl'j celebrattl.
d. i. Li.ikrede op dm ltoogleC'l'tZtZl' D. A. WAT,RA"VEN f Amflerdam
1804. - 7. Episto!a ad I-JIERONYl\l(;1\1 DE nOSCH, datad.' lP Kal• .llJfZii 1810 cf/in ePistola dedicatol'io, at! DANIELEM HOOFT, .t1mflerd'111J
1812 , d, i. Bricf atZn JERON. DE BOSCH, na deszelfs dood uitgegeven en opgedragen aan dell heer HOOfT. - 8. Disputatio pro linguae /attllae intcr eruditos U{tl. d. i. r,"dedt'ging 'Van het gebruik de,.
Latijnfc1ze taot onder geleerde;, 1813, in het eerfte nuk der La~ijnfche
verhandelingen van de 3de klasfe van het K. N. Jnfdtnuc blo I. - 9. Com11Ienttltio de 1101'is quomndam emditortlllt opinÎollibus, quod aftinel atL/ocum de jUl'l'jfll'ondo. d. i. Fil1'hai/deling o,'e1' [of/1mige 1Jieuwere ge,'oekns der geleerden omtrent den eed, ISI5 ilJ hetzelfde deel der Latijn(che verhandelingen van her inrcitllut bI. I!lJ. En IC. Elogium JOHANNES MEERMAl'(NJ, d. i. Lofrede op dm heel' Mr. J. MEERMAN 1817.B. in het Nederdtlitsch. I. ZUne Bijdraf,el1 tot de nieuwe Nederland·
fene jaarboeken, Waarvan vele der 1:1rere deel en door den hoogleer.
aar CR AS of bewerkt, of ten minfte overgezien zijn; fcllOon de
gefteldheid der tijden genoe-gzamen grond opleverde, om zich nOCÎl
geheel, noch met zijnen naam. 3311 dele onderneming toe te wij·
den. - z. Redevoering over de "uortrcjfelfjkheid der Staatku11de •
cm derzelver verband met de zede- en gefchiedkulJde, gehouden in
1785, in de maatfchapplj Ftlix lJ1eritis, en gedrukt in het 1I1aga.
:aijn van wetenfchap, ktmst en filltll1k van dat jl\llr. - 3. Drie Verh:lIl.
delingen over het Zedelijk gel'oe!, insgelijks voorgelezen in de maatfch:tppij Fe/ix .Hferitis in J807 en vervolgens, en gepJ:mtst in het.
zelfde Magazijn voor die jaren.':-' 4. (zonder naam) Verhandeling over
het hct:flel der Finm1!ien ,Om) dm fll1at. en de invoering van pnpieren
geld in Holl(md, Amfle1'dam 179,). - 5. (zonder naam) Verhandeling
over de vraag, of eme NfltirJl}ll!e com'l'tJtie de corjfitn!i: 1111){f }'oor·
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ofgaan Of "olgm, /imflerdam 1795. - 6. (zonder naam) Bezwarm
eIJ overdenkingen Ol'er den Ecd ~ bevolen bij de reprefclltanren van Hol.
land den 9 van Lentem. 1795, AlIl(lerdam 1795. Tweede rlruk met
bijgevoegde aanhangfels. - 7- (zonder naam) Request en nader t'eIjflest von wegm participfwte1l in dg Oost-[1J(!i[c.~'! Compagm'e, met

adfti'l1ctive memoriel1 aan het HaatsbewilId ingelevcrd, tegen de vernietiging der ll1a~tfch:lppij; Amftcrdal1l 1802 - 18°3. - S. Vcr[chci.
den berigten cn oordeeln!lingen over nieuw ilitgekomene [chriften,
voorni in den Letterbode, den Schouwburg 1'(11/ i;î C/l uit/rwdfche !ct.
terkmide; en in den R::r:elifellt '. VUIl ",-eiken hij de meeste op het
1a:1tstvan zijn leven met eene C; pl:1g~ tf,! teekenen , en waaronder
vQoral vermelding verdient ~ zijn breed\"oerig vernag, in dep Scholtwburg van GARVE.S fiurdcc!klllJdz:ge beji:houwill[!; der /feljèis l'ml zede~
kunde eli l'/llt de beroi?lIIdfle w(jSgCCt'Cl1 "fm ARISTOTELES tot KANT. _
En eindelijk 9. Verfc:leidene bijdragen, korte verhandelingen of be·
rigten in letterkundige tijd[chriften, welke hij insgelijks niet zelden
met zijnen eer[tel1 naam letter teekende , en van. welke vooral onderfeheiding w~nrdig zijn, het in de Franfche taal gefchreven berigt,
omtreilt het leven en de [c!'rifren van zUneJi vriend ELIE LUZAC, in
het Magazill EtJc}'c!opidifJlIe; vervolgens hei'drukt voor LUZAC'S esfai [ur Ie bonheur, waarvan de, op aänbQveling des hooglecra~rs
CRAS, vernieuwde uitgave onlangs is in het licht verfchenen; zijn
vriendfchappelijk ge[chil met den hboglecr~~r ~IEGE.NBEEK over de
[peIling van het woord goedkopo in den Reccilfi:l1t ook der Recellfellteil Deel VII No. 9. D. VIn No. 3 , en D. VIIi No. 4. - en.
ten laatfre zijne bijna me~ ecne [tervende hand ge[chrevene Bij(!rag~
IWe]' rleF/z/tiea ell wijsbegeertr: in yerb(lIId met de wetgepi!7g, in den~
zelfden Recmfellt D. XIII No. 4.
CRASSUS. Van dezen naam is de beroemdlle MARCUS CRASSVS;
de rijkfle aller Romeil1Cl1, welke hem alleen rijk noemden, die op eigen
kosten een leger kOI1 onderhouden. Onder CINNA en lVIARIUS hirld
hU zich in Spanje op; diende, vervolgens, onder SULLA, in Afrika;
maakte zich beroemd in den naven-oorlog; werd cou[ul met PIH1PC.
JUS, en verbon:l zich met dezen en CAE.SAR. Als proconful van Syrië, veroverde hij .luc/ca, en plunderde den tempel te .feruzalr1.'l.
Eindelijk, tegen de Part/mos opgetrokken, werd zijn leger gef1agen,
en hij gevangen. Op last van den koning ORODES, werd hem het
hoofd afgehouwen, en hetzelve met kokend goud gevuld, 0111 zich,;
na zijnen dood, aan dat metaal te verzadigen; hetwelk hij levend nil1i;
mer had kunnen doen.
CREBILLON. (PROSI'ER JOLIOT DE) geboren in 1762. was
een beroemd Frr.nsch trenr[pel-dichtcr, wiens ll:l1kken zich inzonderheid door het [c!lrikl 1er1l'ekkende kcn[chetfcn. Men vroeg hem
eens, na de vertooning; van ATREUs, ,; waarom hij dit verfchrikkelijk
~, onderwerp gekozen had?" " Er bleef mij geene keuze over ," was
zijn antwoord: "CORNBILLE nam. den hemel, RACINE de aarde;
" en
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en voor mij bleef er niets dan de hel, zoo dat ik mij onder de ver" doemden wierp." JIij was een zeer br3af, alhoewel zOllderliug
man, die een uer geflreng' Jeveu leidde.
CREllILLON (CU\UllF. PRosPtR. JOLIOT DE:) De zoon van den
vorigen. IIij werd in liol geboren, overleed in 1777, en \V>.s fcl1rijver van Sopha en andere geestrijke, ièhoOll niets beduidende, romans. D'AtsMIiERT vergelijkt hem met zUnen vader op de volgende
\VUze: " CREilILLON; de vader, fchildert de gebreken en ondeugdell
"der mcnlèhcn met het zwart!Îc koloriet; de zoon, d:tarcmegen.;
" teek ent de fijne trel{kcll, fchaf,erin!,;en, ja zelfs de bevalligheden
,,' onie~ ondeugden, met het Jijnfte en namt1rlijklte penfeel, en fchil" den die verleidelijke Iigtzinnigheicl, welke de Fmnfi:hell dat geen
" doet zijn ~ hetwelk mell beminnel~ik noemt, doch niet beminnens" waardig is; die nlstelonze werkza~l11hcid, welke oorzaak is, tint
" zij zich zelfs in den Echoot des \"crmaaks vervelen; die verkeerd..
•, heid van voörge\vende, en zelfs door bet masker van welvoegelUk"hdd gemaEigde, grondbe~inïèls; onze zeden, eindelijk, die tot
" den hoog!l:en tmp van zedeloosheid ~eklommen, en tevens ten ui" terfl:e belat,:chciijk zijn/'
CREDENTIAAL. Ee11 geJoof~brief, dien ècri gezant van ziJil
Ilof ontvangt, oill aan een ~nder hof over te geven, ten einde dri1r~
door bij hetzelve erkend en met ~chting behandeld te wordeti.

CllEFEL T. Eene bci~ngrijke koopfbd, in het PruisÎtsch vorsterl.
dom Mcurs, hetwelk nu een gedeelte van de provincie Kleef cd
Berg uitmaakt, en :1an de regering te !{/e1londergetchikt is. Gedu.
rende het FralJfche bewind behoorde eref,!t tot het departement de
Rfzoer. De fhrl is in den HoiIandfcben [maak gebouwd, bevat
945 11l.1Îzen en ongeveer 12,900 Inwoners, enh"eft vertcheidene fa ..
brij ken , waaronder die van fluweel en fluweei-lilJt vooral dienen ge.
noemd te worrlen. Inzonderheid m~akt men er cene iigtc roort vad
fluweel, hetwelk door die ,"an Lyon en GmufJ frerk gezocht, en
alleen binnen de ihd geweven wordt; tenvijl het fluweel-lint, integendeel, op de omliggende dorpen, in cenen omtrek van 4 en 5
uren, wordt vervaardigd, en alleen meer dan 300 weefgetouwen
aan den gang houdt. De overig.e f.1hrijken beiban in zijden t1offen,
iiijden~ en gedrukte Oost-Indifche doeken, zijden linten, en maizijde;
voorts in rt eneIIen, woI1en koufèl1, grove Silezifche linnens, f.1ru.j en •
baaijen, fergies, katoenen; mànehestel's; muzUk-Înftrumemen, bran.
derijen, zijdenverwerijen, azijn .makerijen, îuikermfinadcrijen en meer'
anderen van minder belang. Volgens eonen, zoo na mogelijk, gemaakten overrtag, kan men het bedrag der zijde"fabrijken, de fiuweelen er onder begrepen, op on1trent 4! millioen Hollandfche gl. fielJen, waartoe het getal der werklieden op u ,000 gefchat wordt.
Het voornarunfle handelhuis te Crtfclt is dat van F. U. H. VAlII
DU LF,ijJ.:N, wam-op d~t van C. en J. FLOH volgt. Ook naaI'
.d.
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t1iall~ veel afcrek. Hier l10eg de hertog ván BrtillSl~&'Je
de Franfchen in 1758.
CREMNiTZ. De voornaalnfie bergfl:ad in Hongarije; met uitgebreide voorfl:eden, 1200 huizen en omtrent 9,600 inwoners; Luterfche
en Room[che kerken en Gytl1naflums; eelle koninklijke zilver[n1elte.
rij en de mum, waarin deCremnitzef dukaten gellagcn worden,
gelijk ook voorheen hier al het goud en zilver, uit de bérg[teden
ingevoerd, ge:num werd; doch thans wordt dit bijna alles in fta.
ven naar de munt te Tremen gezonden,
CREMORTARTARI. (Zie: WIJNSTEEN.)
CRESCENDO. Een nieuw uitgevonden [peeltuig , ::Is eeti klavier
gcfpeeld wordende, en insgelijks met {naren bezet. lIet ligchaalU
echtet loopt piramidianl omhoog, en men kan door 3 registers, die.
door den voet geregeerd worden, den toon achtmaal, van den hoog.
ften tot den laagtl:en, veranderen.
CRESUS ot cROESUS. De laatàekonirtgvanLydië, die inde 6de
eeuw voor onze tijdrekening leefde. Hij was dapper, en vergrootte
zijn reeds uitgebreid rUk met ver[cheiden landfchappen in Klein-dzii!.
Zijne r~kdommen, welke hij inzonderheid uit bergwerb~n en het goud...
flof van den vloed PoetoluG gehaald h~d, Waren groot er , dan immer voorheen eenig vorst bezat, waarom dan ook door de uitdrnk~
kin!!;: de rlikdo112112!!1l "on CREWS, doorgaans onmetelijke fchatten
verftaan worden. Trotsch op het bezit dezer goederen, gaf bij zich
aan de uirbnndiglle pracht over; befchoUlvde zich als,den gelnkkigtl:en
der flerveling-en, en nam het zeer euvel op, dat de Attifche Wijs"
geer SaLoN, die volgens het algemeen verhaal aati zijn Hof kwrtm;
bij het be[chouwen dezer ongehoorde fchatten, hem niet voor gelukkig verklaarde, maar beweerde, dat men over het geluk van den mensch
eerst bij zijnen dood kan oordeelen, bal1, eerlang ontdekte CRESUS
de waarheid van dit getegdc; want niet alleen hield hij ziêh zelveti
voor diep ongelukkig, roert hem nvee gelierde zdnen door den dood
ontmkt werd~n; maar hij werd ook door Cyrus, dien hij ten beste!
der Btlhylo:zie;-s beoorloogd had, geflagen, in de veroverde fi:ad Sar·
des gevangen g~nomen, en tot den brandO:apel veroordeeld, Toen de
vlam reeds onder hem woedde, fiep hij, vol [martelijke herinnering
aan SOLONS waarachtige betuiging, tot driemaien uit: 'f 0 SaLON ?,f
CYRUS , den zin dezer uiroeping vernemende, werd daarover zoo
zeer aan~edaan, dat hij hem zijn leven en vrijheid {chonk, zich
door hem op al z~jlle veldtogten deed vergezellen , en hem zeer
wel behandelde, doch zich van zijn rijk en zijne Îchatten meester maakte. Het jaar van den dood dezes ongelukkigen is niet be..
kend; maar hij leefde nog onder CA:\1nYSES, de opvolger van Cy..
'RUS, en ontging toen zijne te regttl:elling, welke reeds bevolen was ~
...Heen door de list van eenige hofbediend~n. Schoon fommigen het
geheel voorval met SaLON omkeIlnim , en alld~ren van zijne veroor..
deelin~ tot den brandilapel zwijgen, blijft CRESUS echter altijd een
zeer
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teef'leerrijk voorbeeld van d\! wisrelvrtlligheid .ennietigheid van s meJlo
fchen vertrouwen op geluksgoederen ; want hij zonk, vun het boog...
fie toppunt van aardrche grootheid, op eeamaal, tOt den llaat der diep.
fie ellende, en het \v:ts alleen het goede hart van z~jllen overlvinuaar ~
hetwelk hem van den verachtelijkftèn marteldood bevrijdde.
CRETINS. (Zicl KRETINENi)
CREUSA. DoelJtet' van PRIA:\WS ell HekuBA, en gemaiil1 vad
AENEJ\S (zie tildaar) ; die haren gemaat, bij zijne vlugt uit Troje;
wel wilrle vèrgezellen, maar op eemI1aal verdwecn, en hierop, aad
AENEAS, in cene verhcerlijkte gedaante verfchcen; verklarende, dat d=
moeder der goden haar tljt tich genomen had, olndat zij niet wilde,
dat tij Phrj'gië verlaten zoude.
CRISIS. Is, in de geneeskunde, de beflisfende kect, welken eens
~iekte neemt ;cu van hier; dat dit woord, over het algemeen, in ee.
hen figuurlijken zin; van een bctlisf.:nd oögenblik geb~zigd worde;
waarin eene gewigtige zaak moet veranderen.
CRITERIUM. Kenmerk. waaraan men de gci1:eldheid ccner zaalt
onderfc heidt.
CRITICA. Beteckèm, M'er ftet a!1{1!1IZ~e"l, beoordeeIing , toet~
hIJg; doch, in cenen meer bepaalrlen Zill, vcrftant men cr door:
J. die wetenr.. hap, welke zich lllet rlcbebord~eling en bepaling der
juiste Ieen\rijie vim ollde fchr~vers bezig houdt. - 2. De kennis der
tegels in de fraaije kunsten, en de beoordeeling der fchooue kunstg~
wrochten volgens die tegèls, waarover; in onze taal, èen fraai
werkje is gcfchrevcll door den beroemden hoogleeraar van BEECIC
UALKOEN, onder den titel: EURYALUS, OVer het Schoone. - 3. Heet:
Critica volgens KANt, dat voorbereidend gedeelte der algemeene
befpiegelende wijsbegeerte, waarin de natuur en onderlinge betrekking der menfchelijkc zielsvèrlllogens, oordeelkundig; worden nu·
gevorscht s ten einde het gebied en de grenzen te bepalen onzer.
mogelijke wijsgeerige· kennis van het W:lre, fchoonc en goede.
CRITISCI-IE WIJSBEGEERTEl Zie: (WIJSBEGEERTE.)
CROATIB. Een OosulIlrijksch koningrijk, hetwelk zich van de
rivier Dràve Wt aan de Adriati[dJe zee uitilrekt, en ttJsfchen !iqnga.l.
rife t Slavbnië; Bom/ij en l/lyrië ge:cgen is. Voorheen had het zij~
IJe eigcn köninge!l; doch kwam naderhand aan l-flmgarije, en maal(c
tegemvoordig Opper-S/avonië en het eigenlijk Ct'oatië uit. Het !laal
thll1ls, deels, ónder een militair, deels onder een burgel:lijk bci1:nur ~
bevat ongeveer 400 vierkante. mijlen en 779,000 inwoners~welke méest;
vtln$Javonifchen oorfprong zijn, en, van jongs af. ·in den wapenMndel
geoefend worden, doch; over het algemeen, in kun~tel1 en weten..
fchappen weinig bedreven zijn. Het land is bergachtig. heeft eene
gematigde luchtUreek ; en is tamelijk vruchtbaar. Kootn, ooft en
goed~ wijn t vee, bijen, visfchcn; als ook koper en ijzer ,zijn de
t'oortbrengfels, die het oplevert. In 1775 had men 0011 in Cratftië eene aardbeving. Deszelfs hoofftad ii dlI'flW.
ALGEi\lEEN \VOORDENB. Il.
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CROMWELL. (OLIVIER) - CROTON.
CROMWELL. (OLIVlIm) Protector, of beîehermheer, "an

Engeland, Schotland en Ierland, geboren in I 599, en geîrorven in
1658; legde zich iu Zijne jeugd met een gelukkig gevolg op de wetCllü:happen toe. Na den dood van dell koning JACOBUS, bij wien
hij , door zijne kundigheden, bekend was geworden, en onder wien
hij hoopte', zijn îortuin te zullen maken, vertoonde hij al aanÎtolids
Zijnen aÎkeer van KAREL 1, welke nog groot er werd, toen hij nader..
hand, door den bisîchop Vall Cailterb/t1:v, bij dien vorst, als een Pu.
1'itaner werd aangeklaagd. Bij den twist tusÎchell den koning CIl het
parlement , verîcheen CItOl\IWELL, al~ afgevaardigde van de Îtad
Cambl'idge; doch baarde weilJig optiens, alzoo hij onbe\'allig in zij~
ne voordragt , en zijn uiterlijk "oorkomen in het minfte niet geîchikt
was, om die te onderÎteunen. ImusîchNl wist hij zich in de gunst
der I/Jdepcndenten te dringen, die hem eenen post bij het leger be..
zorgden; en feden Was hij genoegza::m bij alle gevechtèn, welke
tegen den ongelukkigell koning geleverd werden. Hij onderîcheidde
zich thaGs eVen zeer door zijnen perîoonlijken moed, als door zijlle ftoute îraatkundige ondernemingen, waardoor hij 7.~lfs den koning
op het fchávoC bragt. (Zie: KAREL 1) Na den dood van den
vorst~ hen'ortnde CltOl'lIWELL het parlement 11:1a1" zijn welgevallen J
zoodat het zijne oude ged:ulnte geheel verloor , 'en volkomen van zijnen wil afhing. In J653 liet hij zich door het leger, onder den
11:1am Vllll Protector 1 of fc11l1tsheer 1 tot hoofd der republiek verheffen,
en zich, in 1657, door hee parlemeilt de koninklijke waardigheid op·
dragen, waarfchijnlijk, om te beproeven, of het hem gelukken moge,
of mogelijk ook wel, om de eer te genieten, van dezelve te kunnen
weigeren, waartoe zijne bloedverwanten hem, ren f1:erldl:e drongen.
Jn \werwil van zijn onregtm:ltig gezag, was hij een ijverig en kundig
waarnemer van de Bricîehe belangen; doch deed hem de vrees voor
2iJne vijanden nimmer' ware mst genieten. Na zijnen dood werd
Wel zijn zool1 RICHARD èRmlwtLL, met eell}- 'rige flemmen, tot pro.
lector gekozen; maar die konde zich in zijn gezag niet handhaven.
:Er rezeI1 nIeuwe oneenigheden ttlsîchen het parlemem en het leger,
~, in het begin van 1660, rukte MONK, veldheer der in Schotland ZIch
bëvindende krijgsbenden, onder voorwendfel van de Engelîche leger.
magt a:tn het parlement te willen onderwerpen, in Engeland; doéh
bewerkte weldra, dat er een nieuw parlement, uit koningsgezinde leden bell:aande f hij een kwart}, hetwelk aanftonds den ouden regeringsvorm hcrftclde ~ cn KAREL 11 als koning deed uitroepen, die al zeer
fpoedig" onvct'hinderll, al dat gene deed ~ hetwelk mln zijnen vader
bet, leven gekost had, ja zelfs veel meer, dan deze immer durfde ondertlelJfen.
CROTON. Eene plant llIt de 21 clasfe van LINNWS planten-fiel.
{e:I·,.·wnarV3n meer dan 8~ îoorten zijn. OpmerkelUk is de Lakmoes·
ei'rJtol1 (CrotolltilJctorillm) in Oost~IlJdië, in den Lel/ant en het zui.
delijk deel van Eur(l!,.J. Men vult, met het uitgeperste (.1P, linnen- en
wol-
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Wolleil la~pel1, hangt d..:zelvc zoo lang boven b~dorven pis met orgl!.
bluste kalk, totdat zij biaal1\V worden, en verkoopt ze :1un de /j"l/anders, die daaruit het Lab;ll'es iJl jll//dml bereidelI. De h'(jflfi;hen
noemen deze Jappen TOl/mIol ('11 Drapeau, Behalve dat lkz_ lak.
lUocs,tinc'.utJr in n:rwerijen gebruikt wordt, is Z;]; in de écheiktnde~
ook het beste proel"middd. De Talg-croton (Croton-Sebiferu1I1)
groeit in C/IÎ/Jtl tcr hoogte \,\n eencn 1;~rr..'nbool11. De vrucht be.
Vnt 3 witte, ronde korrels, zoo groot- als eelW hazelnoot j en van
kleine l1eentjcs voorzien. Uit de llitgepClSte korrcis halen de C.îille.
zeil cent: foort V:lli talk voor kaHI:':n.
CROUP. (D.:) Naar het Eng~lsch the Cro!!p; eene l1ikziekte t
keelzd:te, welke men, meer gepast, eene om1"teking in de longptp
zoude kUllnen noemen. Zij caSt inzoi;d~r:H~id killlLren 11:'il tot up
hun I ilde jaar j ën neersc!Jt ved bij vochtig en koud weder, bij
cznen Noord~llwind, door Weste CIl Zl1idlV~sce winden voorafgegaan;
inzonderheid in lage en vochtige Inndilreekcn, àan de zeekUSltll, ri.
vieren enz. Deze ziekte begint doorgaans, als eene ge\\'oile verko::d~
heid j ll1et eene tamelijk fierke koortS; doch wo;dt fpoedig opgev(,J'l>!;d
door een~ gCl1:Jdig to~llemcl1de moeljelUke nd~mhalillg; zonder dat
echter het flikkert zelf eenige pij:l ver,vekt, of yerhinderd wordt.
De kinderen klagen nogtalis dikwijls over pijn :tall d~n h~!s, op de
hoogte van den keclknoop; en het ademen wordt in korren tijd dermme belemmerd, dat er zich toevallen van fhkking ai' doen; tcrwijl
de hoest heefcher; het inadcmen piepcnder en krasfender, en het kind
paarsch in het gezigt wordt. In dezen toelland oncwikl:clt zich de
ziekte, gewoonlijk; teeds in' de cerne 3 dagen, w~arna het kind
Ueeds zwakker, bet ademhalen llloeijelijker, korter en meer reutelend
wordt; fiervende het kind eindelijk fOllltijds eem op den sden, 7den,
doch meestal reeds op den 3den of 4den dag, bij zijne volle kennis,
en niet telden; na dat het, kort te voren, nog gefproken, gedronken t
gefpeeld, öf iets anders verrigt heeft.
Deze ziekte heeft eigenlijk haren zetel iil den krop van de longpijp.
en in de longpijp zelve; m:\~r fom tijds firckt zij zich uit tot hare in..
planting in de longeti, en befiaat in eene omfieking van de inwendigè
flijmhnid van dit deel, waardoor de IOllgp~p door flijm opgevuld t
en dikwijls met eene flijmhuid overtrokken wordt, welke tot/n de
.verdeelingen van de takken der longpijp voortloopt; 'en van hier, dat
door lanP;dllrig hoesten niet zelden buis- of pijpvormige ftllkken ni,int
door de lijders worden opgegeven. :Door deze opvulling der longpijp
met flijm wordt de toegang der d~mpkrillgsl11cht tot het binncnfie
der longeh, en"tle verbinding van het bloed met zuurfio r, belemmerd ~
fnvan hier de ~oo fchielijk toenemende verzwakking t en de [poedige, door een plotreling flikken veroorzaakte, dood des zieken. Me!11
111oN, reeds in <Ie eerfie 24 tot 36 uren, zulke lijdets de juist~ en lu:lch_
tige hulp toedienen, zonder welke alle hoop op redding ver oren is.
bcze ziekte is) buiten twijfel, 11iet nieuw, maar alleen in later tijd
Q .I
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beter w3Rrgenomen, nuauwkeuriger onderzocht, en VRn andct'~ zick·
ten duidelijker ondencheiden. Reeds in 1749. heeft CiUSI, Ïll' Cremona,
~ene epidemie derzelve opgemerkt en beCchreven, en in het begin vall
1760; hebben Zweedfche geneesheeren, inzonderheid ROSENSTEIN.
vele gevallen dezer ziekte bekend gemaakt. HOME, in Schotland,
l1eeft, in Ii6S, eene verhandeling over deze ziekte tlÎrgegeven, en
da!lrill; het eet~r, over den flard en lIet wezen derzelve, veel licht verfhreid, waarna LENTIN, in 1798, in zijne bi.fdragen tot de art!ènifktm&:, en HVFL!\NO, in zijn journaal dl'r prakti;;':he geneeskunde, het eerst,
me: zekerheid, e'2ne juiste en gelukkige behandeling dezer ziekte heb~
ben aan de hand gegeven; terwijl WICH;vIAN, in I i 94- , zich heeft verd!ensteHjli gemaakt, door ceue naauwkeurige, kenmerkende onderCcheiding clerzdv:! van rtnc1cte, èn inzonderheid van de haar het m~e!lt gelijkende l1,ilb;-ilche Hamborstigheid.
CROUPI ER. De helper van den bankhouder, in haznrdfpelen, die
gcwo,m!ijk voor hem rl~ kaarten doorfchudc, en toeziet, dat er geen
be,lrog gepleegd ',(-orde.
CRUSA DE. EelJ~ Por~ugeeîche miJnr, W3:trV:tn de of/cle gouden
nmntcn zijn, die JO ReaklJ of 400 Rees bedragen, elJ wanrnanr de wis.,
fel cours gerekend woreir. De nieuwe zijn echter van zilver, en be(lrugen 420 Rees, omtrent de waarde van 19 grosfchen, of om..
rrept :'0 Crniveïs.
CR YPTOG,\~1r:\. Deze gewasÎen maken cfe 24fte Idasîe ván het
pÏ1titcll!lclfel VJn Lrl'\:'<EtJS uit, en verCchillen van de voorafgaande 23
d~~,rcloor, d~t zij geene zlgtbnre bloefcms h'~bben, of hunne be\Tllcl,tÎngsdeelcll, ten minlte , gccnc fl:ofvtlten of fl:empe!s zijn; zoc)
nIs: het v~renkfl1id, de mnsCen, zeeg-c-,vnsf'enenz.
CUl1A. Bet grootfl:e onder de A1Jtill!fd,' eibnden in Noord-AllIrrika, 1)(>twn.lk zich omtrent 200 g-eographifche mijlen, in de leng~
(e, van het Westen naar het Oom'll llitflrekr, en met tallooze eiinnden
en rotsachtige riffen omringd is. Van het Oosten naar het Westen
loopt het gebergte Scrra dc-Cohre. Het li:!t' nog onder de heete
inehcflreek; heert dus geenen wit1tcr, mr.:1~ zware hitte en normen 1
echter is de lucht er gezonder, dan op de overige WestindiCche eilanden; h~t î~ WUd}t8(!ar in fitiker (w:tarvnn de uitvoer, in het begin
dezer eeuw meer dan <foo,ooo Centen. bedroeg); alsmede tabak, (welke
50,000 Ce'tref]. beliep.) Ook levert het -koper, iJzer, zilver, goudzapd,
mitsgaders yecl ebben- en cederhont op, hellevens kofflj, knkao, indigo, gember, ka:roen en was , welk laat!tc insgel~iks een belangrUk_
artikd van huitenbl'dfehen handel llÎnnaakt. Verder vindt men er alIerlei'faortcn van Ellropefcbe vruchten en dieren, ,alsmede zeevogels,
fohildpadden_, Vi5Ch, bijen enz. Cuhn, rietwelk , 620,000 inwoners
bey:! t., enkel vreemdeliml'en, inzonderheid Spm1;oärds, Kreolm, lWs~
Jiktn, Jlftl1YJt~en en Neger$, is, YOOf -bet ONerige, de fl:apelplaatsvan
alle \oot)wlUcn uit Mf'xiJ.:o en aal1~en7.ellde landen. alsmede van Eu"opetitll(~r;wru'en, die naar Mexikogévccrd worden; de lleute~ tot
al
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=l1e Spaanfche bezittingen in Amerika, en heeft onderfcheidene gOi!·
de bavellS. We~ens de ondiq1tcn, die de zee heeft, kunnen ZW,iar
geladene fchepen uiet tot voor de rta4 /fl1J'(tI1.1 ];:0;;12n, Wî1nrcm de
Enge/fi:1ze1!. {!ie het eenigen tijd bezeçen hebben, eCil kastcd op CeIligen afftand in zee hebben gebouwd, het\fclk diellt tot een pak·
huis dier lèhepen, en tc\'(~ns tot befchcrmin:; tegen vijand.:lijkc
aanvallen. Het eiland wordt in zes regtsgebicdell ver,:celd.
CUB US, of T(/{ll'lillg, is, in de meetkunde, l'en ligclHrull, hetwelk
door 6 gelijke vicrlmnte vialu~ll wordt Î!lgcDotcn, eiJ dus \'an cene
gelijke hoogte I breedte en lengte is, Zul!, ecn Ii;;chaam van bekende
grootte dient tOt eene alg~;nc.:ne maat, om dcn inhoud van verfchil·
lende ligchamen te bep31cll. Twee beruemde yraagftukken rk'll1gaan.
de den Cubus zijn 1.) Eenen Cubns te vinden, die dubbel
zoo groot zij als een andere gegevene Cuhus. Bene zeer frflaj,.
je befchrijving der gcfchiedcnis van dit \'raagf,uk, leverde N. C,
REDlllR, in zijne l1istoria problemotis de mbi duplicatiol1e, Cottill{','oc 1798. 2.) Dat \\ll1 prins RUPERT of ROIlERT:" Eenen
" Cubus zoodanig uit te !i1ijden, dat er een andere CUbllS van
n gegevene grootte, ja zelfs ecn grootere Cllbus, door kan. Di~
vr\lagrtuk, het eerst duor WI.LLlS, opgelost, is nr,çlerhnnd ~,oor P.
NIEUWLAND uitgebreid en voh\laakt, volgens VAN SWli\DEN'S lJlect.
kunde, lIieuwste uitg. blo 512. Moçlellen van zulke, volgens NIEUWl.AND, in palmhout u;tgcfh~dene cubi, zijn te .dmfterdl1m gemaakt~
"nder a:ldercn, door den ervaren kunstcnaal'Knu''''IAN.
CULLEN. (WILr.IAM) Geboren in een dorp van het graaffchap
Mark in Sc!lotlt11J(I, werd, in 17+6, hoogleeraar in de fçheikullde te
G!flSgOU', in 1765 te Erli:l/J:;;g, en verwierf in het volgende jaar , den
lceri10d der geneeskunde in dh:' Gad, we:ke hooge fchool lwrell roem
in dat v:lk, aan hem te dank~11 hecfc. Hij wns een fcllerp war.rnemer
der Natuur, en bezar, teil a:1.i1z:cn der gC:l(,~S-, doch inzonderheid der
ziekten_kunde en materia m"lij,;û, uilfl:ckc1:de verdiensten. De laatl1e
beeft hij van verfcheÎl1ene dn-:-,lingelI gezuiverd, en men kan Zij1lc Traf~
fi/~ of ',:'c mat. mee.'. , in 1729 in tWC2 'ra dee!en, te Edillburg dOOi"
lJcm uitgegeven, als ccn klasfick werk befchouwen. Van zijne FiNt
/Î.'iCS of thc Pra.;tic ~r P/;ijic verl'ebec 1l, in 1735, de sde uitgûve in
4 deelen, terwijl de S)'Ii.p/is lJ~fo/r;gitle 11~etl,(}dfcae, welke, il1 !Î7~>
~n het licht kW~.I11, doo! FJSCrIER cu FRANK op nieuws uitg~gCWll, en
roor l)uit'C/iland en ira!iè' algemeen nuttig gem~akt is. CULLJ;N
j{ierf te Ediflbu;'g in I790, en fl:hreef, behnive de opgenoemde \Ver'keu, onder llnderen, ook mg' ecn over de midc1'?len, om fchijnb2ar
verdronkenen in het lc\'en t,-,rug te 1)rengcl1. Onder zijile leerlingcl\
bevinden zich yele van fie beroerndlle geneesheeren in Ellgeh7lld.
CUL:\n~ATIO. Beteekent, in de fl:errekunc1e, den doorgang eencr
-(tcr door den middagboog , (lf dat pUilt van lur;:n kriug 1 waarin ~ij
nare gTootUe hoogtc b~r(ikt b2ef:.
"FM BERLAND., (Hertog ",'111 )n~cdc zoon van GE,OR,GE n,.
Q 3
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CUPER. (Gl]SIlERT)
kOlág van E!l,:;da;;d, werd in 1721 geboren, en woonde in 1743
reeds den lla,'; bij Oatili!,f'iJ b\l, in welken hij, aan zijns vaders zijde,
gck,,-etst werd. Zijne bed:1urdhc:id en moed deden dc!! laatltt'll de
fchoonfie venvachtl!lgen van ·hem voed~Il, en bet was alleen aan het
V001 tretfe1ijk beleid van den ma~rrchalk V:ln Sak[e toe te fchrijven,
dat hem de zege bij FOiJteJ/oy ULtwkt werd. De ge\vOlll1(;ll veld/lag
v~n Cal/orlm, daarentegen, de~d hem den naam van Redder des Pij.
derialJds verwerven, benwIk n~ll l1e1l1 de demping van den burgerkrUg,
waarmede Groot·Brittmmi{', fiuds 60 jaren, bedreigd werd, te danken
had. De ongelukkige EillJMW van Sc!lOt!,lIJd (STLTART), die in twee
rnarCchen LOIlJm had kUllnen bereiken, werd, in Louwmaand 1746,
van Carlisle door helll terug· g-efh::;en, w:wrop hij, in Grasmaand daalaanvoI~ende, tegen d21l Pretendent, die met 8000 man tegell heni over
ftond, dien grootcn veldflag won, welke, daar flaatkl!ndige en gods·
dienst:ge dweeperij hierbij hunne rollen Ipeelckn, een der verfchrii(kt~
lijkfte was. die immer wedeiJ geleverd, doch warLrbij ook tevens de
overwil1!:i.lg door de Engdfc.ica op het fchandclijlm misbruikt werd.
AILn, di~ van de troepen van d'~n Pretendent in dcn Ibg niet waren
omgekomen, werden vermoord; vromven en dochters, op de lijken
bunner mannen en vaders, gefchonden; geheele huisgezinnen onder de
puinhoopen hunner woningen, wdke men omverhaalde, verpletterd, eu
meel' dan 50 mUIen in den omtrek doo.r pc overwinnaars, die vee
noch boo111 [paarden, verwoc:st. Bij LtJ!I!fcld w:ts CV~1Il LRL,\ND, in
1747, niet minder gelukkig: door zijnen temgtogt naar Limhllrg verllÏnderde hij het oogmerk des Franfchen veldl1ecrs, 0111 lJfaastric!zt te
vermeesteren, waarop, kort daarna, heç bekende traktaat tusrehel1 En,
gElalld en Rusland tot Halld kwam, volgens welk laatst;clloemde
mogendheid 50,000 man leverde, waarvoor, door eerstgemclde, j,lnrlijka
een ollderfl:and van 100,000 p. 11:. betaald werd.
CUNNERSDORF. E~n dOip in cl.:- Middelmarl, B;-r.I1:!cnhrg,
(thans regeringsdistrict in den Frankforter kreits) in welker nabllllr,
fchap het Pmi,ûsch leger, in den zevenjarigen oorlog, op den 12 van
Oogstmaand 1759, door de RtJsfcn gt:llagen werd. De koniIL; van
Pruhfen had bij dezen Oag 80::>0 dooden, en 15,0:)0 gc:kwetiten;
verloor bUna al het gefchm, en bragt den nacht afgemat, en vol bange
zorgen, in ecne îlechte boeren hut, op een bos llroo, door; doch
cok de RIJ ,fm , lIlet hunne geallieerden, moesten de zege duur betalen, en ycrlorC'll, zoo aan gcliwuveldcn als gewonden, 24,000 man,
CL'PER. (GljSBf:RT) Deze geleerde oudheidkenner werd gebo.
ren te lJI'Illfllcn, in Gelderland, in den jure IÓ++. Zijn vader, die
dijkfchrij\'er was, bezorgde hem eene uitmuntende opvoeding. Na
de feholen ~e Nijmegen te hebben af'g-eloopen, genoot hij, te Lrijden,
lIpt onderwijs van JOH. FRED. GRONOVIVS ; reisde vervolgens in Frank1-Ul'; werd, in 1668, hoogleeraar aan het Athenaellm te De' 'enter ,
welk :lmbt h~j, na zeven jaren, IUec het burge1l1eesterr~hap dier fl:ad ver~
wisfelde, ge~ijk hij ook, dien ten gevolge, meermalen afgevaardigde tt!t
alCUNNERSDORF. -
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IIIgemeene fiaten-vergadering werd, en eenmaal afgevaardigde te vel.
~e naar Brflbflnd en f/'/t1fmdcren. Onder dit alles vergat hij zijlle geliefkoosde letteroefeningen niet, CI1 hield bricfwisfeling IDet de geleer.
den der geheele wereld. Zijne fchriften worden, nog tegenwoordig,
op hoogen prijs geileld, en een groot gedeelre derzelve berust thans
nog onuitgegeven bij :zijne afflammcJingen. Hij f1:ierf in 1716 in den
ouderdom van 72 jaren. VergelijK P. BOSSCHA, Oratio de G. CUPERO.
CU PIDO. De gcd der liefde. Hij wordt vool'geil:cld als een naakte
jongen, gevleugeld, en gewapend met eene toorts on pijlen van zeer
verfchiIIendcn .aard, IV aarvan de eene, van goud, de krnch·t heeft,
om liefde te verwc:kken, de andere, van lood, om die te verdrijven.
CUR;\CAO, of CURASSAU. Een klein Nederlandsch eiland, tot
de eilanden olider (fen wind belloorende, flechrs wèÏnige mijlen van de
Spaanfche kust, proyincie !f1zezr;la, gelegen, cn omtrent 8 vier.
kante mijlen bevattende. In 1527 werd het, daor de SprmjlUJfYien,
bezet; maar, in 1635, door de lJollql:id{,1"$ veroverd ~ die het door
tien WestphaaIrchen vrecle behielden, bevolkten en bebouwden. [11
het begin van 1 ~o+ deden çle E!Jgdfc.1fu cenen vruchteloozen aanva\
op hetzelve; in i807 werd het echter door hen veroverd i doch, bij
het verdrag van Oogstmaand 18'4. weder aan de N"derlandérs terug
gegeven. Het eiland is, bellilh'e eenige weinige uitgeîtrekte vlakten,
diè van vruchtbare aarde voorzien zijn, dor, heeft geen ander dan regenwater, én brengt wefnig fhiker, tabak, ka~oen en levensbehoeften.
(waaronder Turksçh· koren) voort i temijl er rundvee, fchapcn, gei..
ten, paarden, ezers~ varkens, reciin, pluimgedierte enz. worden !\<lnge-.
kweekt, en W:larm.ooe de inwoners de naburige eiIanQ~11 voorzien. Het.
wns voorheen, van veel belang wegens den !luikhandel luet de Spaan~
fche onderdanen, die, van de Hollanders, voor veel lager prijs, dan wanr..
voor men ze in Spa /lje lwnde leverel1, EUlnpifche waren ontvingen.
en, daarentegen, aan hen de prodl1kten des lands, cacao, indigo, en andere verfwaren temg gaven. Ten tijde vail den oerlog llrekte zich
deze handel over aIle AntlWCche eilandc-!1 der E1Jgdfclletl en Frallfl','tm
uit, om dat zij hier eene veilige pinacs voor het wederzijds eh ver·
tier hunner waren hadden; cchter hebben de onrustige bewt:gingen ..
in Spat1l1sclJ-dmcrika, dien handel geheel doen ftil ftaan, - Aan de.
noordzijde maken fteiLe rotfen hetzelve ongenaakbaar; l1};}ar, Ran de
oostzijde des eiiands. ligt de zekere en gemakkelijk~ h.wcn St. Bar,
bara, wdker ingang echter l110eijelfJk is, en door bet fo:-t Am(1crdam berchermd wordt. Hier ligt de eenige trad van lJctzclve, IFi!-.
he!1l1Jlad, welke niet groot, maar wel gebouwd is • en, behah'c vele
fiapelplantfen en magazijnen, buiten den muur, eene vrij tlitgC'rtrC'kt~
voorftad heeft. Behalve d"ze lbd vindt men op het gchecle eiland
Oechts weinige dorp.cn en plantn;icll, doch verCcheider.e ba<;ijrn en,
inhammen, alsmede cenige binnen wateren, bij welke mc·n nan1 11 rli5,
ke zolltp:umen vindt, die met voordeel bewerkt ,~'o;dcn, I;,' br,
woners befionden, in 18~S, uit 2,781 blanken, 2,l61 'lrije !J.ltll~t[en "
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CURIATIERS. C'URTENIPS. Pf.TRl:S)
J ,87l vrije negers, 69~ mulatten Oa',"::n, ell 5,336 negcrOaven, 111
het gehecl 12,840 ziclen; doch in de Ilad Zijll bovendien vele buitenlandfche kooplieden. Zij fiant, benevens de k:ellle eilanden ,dru60, BOflaire cn Áves, onder eencn ~o\1verncllr.
CURIATIERS. Waren drieling-broedc'rs in de :lad .1/ba. Zii werden,
volgens gemaakte overeenkomst met de Romeil/clI, die, zoo wel als de
/I/banier" door hunne onderlingc gevechtcn, af:.rcmat cn llitgepm W~
rCII, van dc zijde der laatflc verkozen, om, iu een bijzoJlller gevecht tegçn de drielit;g-bl'oeders de HORATIEltS, van den kam der R011leit/ell
benoeJlld, het gefc!Jij te belJisfell. De firijd. 664 jaar voor
onze tijdrekening, in tcgenwoordigheid van ontelb~re lIan[chouwel's
van beide partijen voorgevallen. werd, wederzUds. mct eenen voor.
becldeloozen moed en llandvastighcid fi:."voerd. D;:> Jrie CURIATIERS
waren rceds gewond cn twee der IIoRATIE.RS gefiJCIIVeid J wanneer de
overgeblevene, veinzende voor zijtje vüanden te vlll!ltcn, op het Jnv~rwi1ehts zich omkeerde, en hen, die, door hem te achtervolgen, ver·
fpreid geraakt waren, é~n voor éél~, met vorni!:lI\vd~n nJOt'd flan viel, d~
drie ClJRIATIERS nedervc1de, en nlwo dr zege voor çe R01lle1l/eiJ bel:aalde.
CURIUS Dm/atfls, (MMteUS f\J';I\/US) EeQ aanzicnlIjk Romein.
die driemaal den post van conful beklceddl!, en tweemaal de err !.ler
zcgepr::nl genoot. (lij overwon de .'iOn/TJilm, Sabiflletl en LucflIIln.
en /locg, 272 jaren voor onze tijdrekening, den koning PIjRrUH;S bij
TtJrtnu. Zijne burgerlUke de\lgd~n waren nog grQoter. dan ziJile
krÎjgskundige bekwaamheden. De afgevaardigden der Samnifen von.
den hem op zijn landgoed, wenvnam hij zich. na zUlle hehaal(le
overwinningen, begeveR had. juist op het oogcllblik. dat hU, in ee.
nen aarden pot, wortelen kook:e, cn boden hem goud(!1l Vatell aan s
t.en einde ZijllC gUlJSt te winl1ell; doch de edele Rl)mein \\'~igerde de~
zelve met deze woorden:" Tk verkies mijner.ardcil vatel.l boven
" uwc gouden, bC6"cer gcenen rijkdom, cn bell in mijne arnlO(~de ~e
" vreden, zoo dat ik dczulken kàn gebjc,:eiJ, die rijk zijn,"
CURSUS. Is zoodanig zamenHel of beloop C~!ler wctcn[chnp,
waarin al de takken derzclve grondig onderwczen worc1en. en hetwelk een volkomen geheel \':1n die wetenrch;;p ujtiJlnakt. Een Cur~
rus der wis!:t:::de bev:1t dus liiet alleen de lagere cn hoogNc meetkunsc,
de cijferku:JSt, algebrn, platte- en J:lootfche-driehoeksmeting, m::nr
ook de werkwi,.:-, flerre., gezibt-, wmerwccg- en. wl!terloop., Ilurwcrk-,
I3rdrijks- Cl! bouwkunde, voor zoo verre deze, name'Uk, op wiskundige gro:,den gebouwd zijn.
De cC'rfie, die eenen wiskun..
tiigen Curfus gefchreven heeft, '\\'as PETRUS HERIGO~IUS ; dezelve
is gedrukt te Parijs, in 164+ in 8 deelen; doch be\'nt niet al ver
:t!l1gewende takken, als w~eg-, waterwee~-, waterloop- en bouwkunde.,
welke, bij latere [chrijver~. In dien Curfus begrepe'n worden. De eer.
fee Cllr:üs der wiskunde', hier te lande uitgege\-cn', i, de gehu.
k Mfltllf(iS 6[ rPiS!.:O:7st door A. D~ GRAAFF, Á117flo-óa117 1694.
<:UR TENIUS. (PETRUS) Ie. beroemd god~eleerdc ,ap de r~de
coeuw."
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eeuw, die Amflerdmn tot zUne geboorteplaats had. Hij genoot
(!erst, in zijn vaderland. het onderwijs van den hoogleeraar D'ORVILLE,
in de GriekîclJe en LntijilÎchc talen, en vcrvolger!s ook, in andere
wetenÎchappen, aan 's lands haoge fc1lool te Leii.'le;l; bediende, {jnds
1739. twee j:]ren lilng, ondr.r de hervormden, het leeraarambt te Du/'gen/am; voons vijf jaar te lJeJlenter, el} acht jaar te Gouda, waarna
hij, in 1754, LOt 1wogleeraar in de godgekerdhcid aa\l de doorlucbtige
fchool te ./Jrnjkrdmn, en, in het volgende jaar, bij de Nederduitfchc
gemeente ald~nr wcrq aa!Jgeilcld. 1JU bekleedde dQn laatstgemelden
post met veel roem, en fiicif, ijl T7<:9, in den ouderdom valJ bUna 73
iaar. Zijne uitgegevene Cchrifteli zijn me~still van eenen uitkg~u.:dige\)
'aard. !Je meest bekende zijn; f/erk/fJl'ilig oyer !tet lied l'{JIJ l\'IOZES;
MOZES laatfle ;;rgen, dood en begrafenis; ovc!1' het eerflc !toofth1uk
van den brief flau de EPIIEZEN, e12 Oyçl' de zU't7f1rJle jJi.1t7t{OJ in de
ll'iel'Cfl van PAULliS. Onder '~ mailS nagelaten pIlpieren he:it men
i!evonden eelle J7crklari17g Yfitl tien. Heidclhl'gfc'zC1l !1-o(ee,l;Îsmus,
waarvan de uitgave door dell hoogleeraar BROES bezorgd is.
CURTIUS. De gefchiedenis verha;1lt, d;lt cr, op d~ markt ~e Rome,
ecnsldnps eelle groote opcuil1g ol,ltf1:ond, en d:1t de wig-:'heluars verklaarden, dat dezelve niet (wnde gedempt worden, dan wanneer ielllaIld
het waardf1:e, dat hij bezat, daarin wierp; wanro,{l de jo!!gdiilgCuR.'\'lUS, geheel gewapend te paard, zich in de opening fi()üte, waaruit eQ~
meer ontl1:Ol~d, hetwelk. naar hem, dat \'an Curius werd geheeten.· Dat
bet geheele geval verdicht is, blij kt, daar dit meer l'eeds lang te vq..
ren hell:nnn heeft,
CUR TIUS R UFUS. (Q~) Een fjl1aukvol gefch,iedfchrijver, dfe
de dIlden van ALEXANDER den GraaIen hee:ç te boek gefceld. Hij
fchijnt tot de tÎjçlen Van keizer VESP",SIANUS te moeten gebragt worden. Over zjjne geloofwaardigheid loopen de gevoelens zeer uit een.
ÇUSKO. Een Intelldantfchap in het Spaanfche onder-koningrijk Pc.
ru, in Zuid-Amerika, 1370 v. m. groot, bergachtig; doch rijk in
goud, zilver en rundvee. De hoofdftad van denzclfçlen naam, nan het
hangen vnn een en heuvel en eenen arm van den 1I1fl/,o,JOII gelegen,
met 26,oop ipwoners, was el:rtijds de zetelplaats der Pefllaanfche regenten, of' fn.-a's, Zi.j bevat ,"ele prachtige, openbare gebouwen, waaronder de domkerk en het dominikanerklooster, (welks muren voorheen de wanden van qen tempel dei' zon uitmaakten), bi.izolJd~r uitllluntelJ, is de zetel van eenen bisfçhop, heeft eene hooge fçhool
en 2 collegien. Onder de geçlenkfl:ukken v~n den ouden Peruaanfchen luister behoort de groote, tot verdediging der fl:ad aangelegde, citadel, waarvan de muren. inzonderheid daardoor, de be.
wondering opwekken, dat de narunrlijke, ongchouwen fl:eenklompen
derwijze in elkandrr gepast en ge\'oegd zijn, dat er geene tllsfchell'
ruimten zijn overgebleven, en men dus voI!1rekt geen kalk, of eel1ig ander Iigchaam heeft noodig gehad, om die op te vullen; tenvijl
bet l!eheel tl,echts .eenen enkelen gedegçn ftcenldomp fchijllt uit ie
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CUSTINE. (A. P. Gr(ltJf ww) -

CUSTRIN.

maken. De inwoners leveren gedrukt ElIl"opisch li11l1en, wollen ell
katoenen doeken, leder, alsmede beeldhouwers en ivoorwerkers waren.
CUSTINE. (ADA~I PHILIl' , Graal ~'tl1l) Een Fransch veldheer,
die, door zijne oilverwachte verlèhijning aan den Rlzijn in 1792,
en nog meer door zijne grootfpraak, waartoe hem zijn krijgsgeluk
fcheen te wettigen, wijd en zijd alles in beweging bragt. Zijn
karakter, beiland uit een zonderling mengfel van volksgezindheid en
'heerschzucht, welke lant!h:! hem meer natuurli.jk fcheen te wezen.
dan de eerile, ten minste maakte hij zich, reeds voor de omwente.
ling, toen hij bezitter van eell regiment was, en den Amerikafèhen
veldtogt bijwoonde, door zij He ontijdige geflrengheid omtrent zijna
ol1derhoorigen, zeer berucht. De begeerte, 0111 ie fchit(eren, bewoog
hem, 0111 in de C onfiituerende llmionalo yergader'ng, het belang van
den adel te laren varen, en zich a:lll de zijde der patriotten te voegen.
Zijne verwachtingen werden hic;r niet te tèur gefl:eld: hij verwierf ver..
mogen, en vrienden; werd bij her Rij !lleger geplaatst, en, na dat
LUCKNER buiten allen dienst geHeld was, tot opperbevelhebber van
hetzelve verheven. Nu was ~ijlle zur!lt, om Hit te munten, bevre,
digd, en thans konde hij den \'erü;hrikten hewoners der nnburige fieden,
vrijheidsbrieven in zijnen naam zel'dcn, en zijne 'manifesten, waar"
van hij altoos eenen goeden \'oorr~na VODr handen had, met de woorden aanvangen I wij ADA~I PHILIP CUS'fl;SF. bevelen btj deze. De.
Nátionale conventie Was over zijn gedra~ zeer voldrulIl , enplaatfie
hem, in 1793, aan het'hoofd vàll het Noorde!ijkleger. Dan', hier keer.
de hem zijn vorig geluk, ol' eenmaal, den ll\lk tg~. Sommige Viil'll1den,
waaraan het hem zoo weinig, als den overigen v<;ldheercu van dien tijd.
mangelde, wisten het, door hunne befçhuldigingen, zoo ver te brengen,
dat hij voor de reyulurionaire regtbank van Parijs geroepen, en. na
een kort pleit;;eding , den 28frcn vall Oogstmaand, geguillotineerd
werd. f/reezclldf, dat fom1ni;;e getuigen zich te zijnen voordeele magteil verklaren, hnd men de gercgtszaal met gewapende manfçhappen
bezet, ten einde daardoor alle aanwezende af te fçhrikken, om iets
(en behoeve \"all den veldheer te ondernemen.
CUSTRIN. Stad en vesting in het Pruisfisçh regedngs-district
Frallkfort, voorheen de hoofdfrad van de NiclI:/!-Mark van Bra!;dcl!.
burg, in e~ne vlakte, waar de Warte in de Oder fl:roomt. 7,ij bcvat
452 huizea en .h500 inwolJers, behalve het krijgsvolk, cn IS, aan
dc eenc zijde door de rYarte, aan de andere door deze rivier en
de Oder, doch, voor het overige, door breede moerasfen, omgcveil.
Zij h\ècft drie voorfreden, de lange en korte voorftad en de Net!ft~(1. Van de lange voor!tad loopt ecn dijk, die i mijl lang is
en 36 bruggen heeft; terwijl cen andere dam 600 I'chreden lengte en 7 brtlg~en heeft. De l'tad heeft een Evangelisch gymnafium,
2 kerken, I ka,teel en o!~derfchcidei1e fabrijken. In 1753 werd Curtrill door de Rusflll befchotcn; maar FREDERIK kwam de !tad te
hulp el1 floeghen bij Zottldwf. In 1806 werd deze, door de
Na-
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Natuur en kunst, fl:çrke vesting, kort na den flag bij .Tel1(1 , door
den Pruisfifchen bevelhebber, pen over1len vall Ii\GERSLLIlEN, fcilOOI1
zij van al het Iloodige rijkelijk voorzien was, fchu!1dclijli nan de hall~
fc/ten overgegeven, die h~ll:r, ook na den vrede, bezet hieldelI. i\a dat
deze, in 1313, het llnllJPenburgiChe hadden moeten ruimen, werd CIIStrin, door den generaal-majoor VAN HINRICUS, geblokkeerd; doch de
gouverneur der plaats, de vddheer TOURNIER D' AllIlÉ, hield zich tot
het uiterfte, en gaf zich niet, dán in Bloeimaanp IS 14", over, nadat
een groot gedeelte der bezettÎl;g en inwoners door honger en ellende was omgekomen.
CYBELE. In {je FabeJgefchiedenis eene beroemde godin, en wel
eene dèr voornaamfle godheden der Phrygiërs, die hare vef(:!ering het
eerst invoerden, en dezelve met vee! gedruisch vierden. De gods.
dienstige vereering van CYBELE floeg tot de Romeinen, Ja zelfs tot
de Galliërs, over. De ouden hebben "haar nu eens met de aarde, dan
eens '.net R!ie(1, verwisfeld. en waarfchijnlijk waren er meer gGdÎl1l1en, die haren naam droegen. Zij werd afgebeeld, als felle ftcrke vrouw, op het laatfle van hare zwangerheid, om daardoor de vrucht.
baarheid der aarde ann te wij~en, waarop ook hare geheele klccdi~lg
~infpeelde,
Haar eerdiellst te Rome was met vele fchandeiijkheden vermengd, en werd waargenomen door ontmande priesters ~ Gr:iti gehcetell, die zelfs in groote veratChting waren,
CYCLISCHE DICHTERS. ZOO :noemt men, in de gefchiedenis
der oude Grieksche dichtkunst, die dicht ers, \velke de afkomst en daden
der goden en vnderlandfche helden, do or erifche nationale gezullgen,
in eellen zekeren zamenhang, en volgens de tijdorde der verhalen,
vierden. Wij moeten eenen dubbelen Cyclus onderfcheidell, namelijk:
eenen algCl11eCncI:, ciie ook bij uitftelr. de epilche of mvdifche Cyclus
genoemd wordt, en den geheelell f,,'bel- en helden-rijd, V~l1 den OOf'
{prong der go~lell en d(:r wereld tot op den Troja:1llfc:hcn oorlog,
bevat, en den Troifçhm CJ'CIus, die de gewigtigne gebellrtenisf~ll der
Griekrc:he heldcmvercld, kort ,'oor, gedurende en IW den Trojaan..
fehen oorlog, tot op den moord van ULYSSES, in zich befluit.
CYCLISStJS. Een zeker w(~rktuig. in de gedaante van eelle bal.
ve lllaan, door de Heelmeesters gebruikt wordende.
CYCLOïDE. (Trochoides, RotIlette, Roltïek, of J(lim/rek van DIOCLES, deszelfs uitvinder,) is, in de hoogere meetkunde, eene krom·
me lijn, voortkomende uit de omwenteling van een punt (afteekenend frift, potlood of krijt) aan den omtrek V!ln een rad of ronde
fchijf, langs eene regte lijn ~ gelegen in het vlak, dat, door die lijn
en het middelpunt van het bewogen rad, gaat. Zoodanige kromme
lijn wordt in de lucht be[ch"reven door eenell il)jjker aan het rad van

eenen wagen, terwijl het over den weg rolt. G,\LILlEI \ras de eer·
fl:e meetkundige, die hare !:!igenfch::ppcn nader onderzocht, en, om
hare bevallige gedaante, \'oorOoeg bij het maken van gewelven en
hogen onder bruggen. W{!dra werd zij de licvelingslijll van de
wis-
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wiskundigen der zeventiende eeuw, federt ROllERVAL , DeSCAItTP:S,
FERMA'f, TOItRICJ<:LLI, WALLIS, WREN cn anderen, als om llrijd, ha·
re eigenfChnppen opfpoorden, en PASCAL, in 1658, onder den naam
van DE'fT01WILLE, eenen prijs "'lIl 40 pistOlen uitloofde voor de
oplosfing zijner, aan ~.lle wiskundigen opgegevene, vraagllukl,;;ell over
den roltrek. Maar de ontdekking harer belangrijkfte eigenfehappen,
bleef gefpaard voor onzen beroemät!lllandgenoot CHRIST. llVl,IGHENS ;
een mail, niet minder grÇlot i\l de werktuig-, dan in de wiskunde.
Zijne ontdekking ~ dat ligchamen, die langs eenen cycloïdalel1 weg,
van ollderfcheidenc hoogten, gelijktijdig beginnen te ioopen, ook, op
denzelfden tijq, hun laat::lle punt zullen bereiken, paste hij geluk.
kig toe op zjjne uitvinding der Oinger-tJUrwerken, tot ~ene naauw..
keurige afmel:l1g van den tijd. Wegens deze eigenfchap ontving d~
Cycloïde den bijnaaUl van tautoclu:onifc,'ze of ifochronifc,'tc lijn. Nader.
hand vond JOHANNES BERNOU1UI, dat de kortilc valtijd eens lig.
ChaalllS, van het een\! punt naar het ander, die is, welken het beo
needt, met te loopen 1:1iJJs den boog cener Cyclorde, Uit diel~
hoofde heet zij ook wel de Brflphyjloch ron;fch~ lijn , en is, in
het algemeen, naast de kegelfneden, crne der voornaamfl:e kromme
lijnen, .'oor de beoefening der wiskundige natuurkunde.
CYCLOMETRlE (Cirkel;;;eting.) Is de leer der onderlinge be.
trekkingen van cirkelbogen met de regte lijnen, die tot dezelve behoo.
ren; terwijl de GOlliometrie de vergelijking der hoeken, met behulp
dier lijnen, onderzoekt. Beiden behooren tOt de gewigtiglle deelen
der nieuwere AnalyOst
CYCLOPEDIE. Is de cirkel of weetkrlng der kunsten en wetenfchappen, die tót de humaniteit, of de algcmeene befchaving ell
veredeling van dcn menseh, behooren. Vij de Grieken W:lS de Cyçlopedie (de J"Y.:/ÛIOo; ~"d"i",) de 0li1yang dier kundigheden, welke, in de kril1/','eJl des be[çha:~ jiJen, gezellig en levens, den eerllen
rang bekleedd~n. Zij ol11vattedcn die alle, met name, de fchooue
kunsten, gefchiedenis, welfprekertdheid, wijsbegeerte en wislmri"'l
(Ie, onder dçu naam van mllzy'k, als behoorend~ tot den dienst
der MI/feil, en noemden dezelve de cycloperÎtfche weten/i'happen.
(",xOfwnx È/y"CÛ,I"'). Toen, op het einde der vierde eeuw, door
TUEODOSWS, hçt christendom eindelijk zegevierde o~ de barbûarschheid der Duit[che volken ,werd de hierarchie uit her Oosten, ,vaar
~j.i zoo ,"cel vermogt, tlllar Eurr"M o\'crgebragt, zoo dat, hierdoor
~oowcl, als uit den aard en de behoeften der barbaarfche Germanen,
àlIe z~ken van belang in handen der gces telijkheid kwamen, alle geleerdheid opgc(]oten werd binnen kloostercellen, en het onder\vijs der jeugd
den monniken werd toe\'enrotl\vd. Dez~, geen n:derland of lmisfclijke
belangen hebbende ,. zorgden hoofdzakdijk voor het belang der kerke, en het onderwijs d,e:- kunsten en~ weten[chappen, die daartoe
rle naaste betrekking hadden. Zoo bleef het, bij de Dllitfche "olken,
met de geleerdheid en letteren, tOt op ere ne~ende eeuw. toen RnA240
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tlANUS, MAURU9, ll:tnsbisfchop te Mentz, eenen beteren gl!CSt en manier van onderwijs, uit Frankrijk uaar Duitsch!and, bragt. Deze.
voor zijnen ti.:d; beroemde wUsgeer, dichter en godgeleerde, /lrekte
het onderwijs der jeugd \Iit tot de zoo genoemde zeVe/I ~'ri.fc km/sIm, de SpraakkuIlst, Rcdoi/r!Jfist, lYelfp;'eken!leid, Reken-, 1I1eel-,
Sterren/umde en Toof/kuIJst , waarvan de drie eerfie de triviale ..
de laatfie echtcr de quadril'ia/e genoemd werden. Aldus omfiond
de verdeeJing der triviale en hooge;'c k'as[en der lagere [cholen en
der gYl1J11ajien. Vervolgens was de geheele Cyc10pedie der ge.
leerdheid, gedtll'endc v~i feeuwen s bevat in de' fchriften van CASSIODORUS, ISIDORUS en lVt\RCBNUS CAPELLA, tot dat eindelijk, iu
oe twnalfde en dertiende eemv, bij het herleven der oude letterkunde, mannen, die niee tOt de ordCl der geestelijkheid behoor..
oen, maar uit eigene aandrift des geestes d:l!trtbe bewogen werden,
betere fcholen openden voor de godgeleerdheid· en wijsbegeerte, te
Par y's , vcor het Romeinfche en kanoniek regt te BONn, en voor
oe geneeskunde te Monlpel/ier en Sa/erno. Van alle kanten ·firoom~
den ntl leergiel'igen derwaartS, en verfpreidde zich de roem, met
het Hellt en de kundighed2!1 dier voortrefF~lijke mannen> over het
grootfk gedeelte van EurojM. . Déze inrigtingen vormden, het eerstlr.
eene vtijere leerwijze, en vel'bindtenisfen van onderwijzers en leerlingen, die; met regt, den naam ":lil IJoogere ji'ilolm yerkregen, en
vervolgens, toen de regerel:de f1::1ten aan dezelve bijzondere voorregten verleenden ~ UnÎl'erfitcitm genoemd werden. alwaar alle ge.
oor/oofde wetenfchnppel1, met uitzondering namelijk der zwarte
kunst. geleerd mogten worden; terwijl de C)'clopedie bepaald werd
tot drie fm'ulte/ten, die der godgeleerdheid, der regtsgeleerdheid ~
en der geneeskl1i1de, waarbij naderhand nog eene vierde, de wifsgeerige, gevoegd werd. Deze vier echter beilonden, van den beginne nr, meer naast elkander, al~ ijverzuchtige afdee1ingen der
menfcbelijke kennis, die zich veeltijds den rang .qt:jtwisten, dail
in dat Cyclopedisch verband? waarin de ouden, gelijk PLATO el}
CICERO tob nadrukkelijk geleerd hadden, dar alle kunsten en wetenfchappen, die tot de bercha~,ing en veredeling der menschheid
behooren, als onderling vermaagfchapt, en elkanders wederzijd[c1J~
diensten behoevende, befchouwd cn beoefend moeten worden. De
ecrfie oorlpronkelijke zelfdenker , die in dit gebrek trachtte te voor. .
zien, cn dc vakken aan een te fchakelell, was BACO DE VERULA.
MlO. lIij ontwierp den eerflen cydopedifchen /lamboom der men·
fchelijke wetenfchappen, zoo dat deze niet me.er als afzonderlijke
planten, Illaar als takken van dcnzelfdcn boom, belchouwd werden.
Intusfchen had de hcrfidlÎng del' oude letteren en derzeh-er blijkbare invloed op de befehaving der menschheid, een groot aanzien
en voorrang gegeven aan zood:mige hoogst verdienstelijke mannen f
die de talen der Grieken en R r1l!c1l1Cn beoefenden en onderwezen,
(;~rst plzilulogm of ~:lalkundigell gellocnld werdcn 2 maar Qol, naderhand.
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en der zelver vakken, bij uitfluiting, d~ JU!11itmÎortt;
in zoo verre de fchriftcn der ouden voortdl1rende bronnen en hoofdmiddelen van befchaving zijn. Doch, welkè onbetwistbare verdiensten die l1ianncn ook gehad hebben, in de waardering en be~
oefening del' oude letteren, ging men dikwerf eenzijdig te werk;
en ven'loog menigmftnl de geest der ouden, onder het letterziften
hunner wcrken. In tijds en gelukkig erkenden dit mdnnen van den
eerfl:cn rang en letterkundig gezng, .met name § MOltHOVruS , GcsNCR, ERNESTI, IIE~ISTERIWIS, lhml\'KENIUS; WljTTENBACH en ande.
ten. Op htin voetfpoar, of hun1H' '\'oorlichting, fthreef men vervolgens
de J~l1cycloperfil'll, en werkten deie weldadig op de inrlgting der Uni~
;icrfitcitm, wactt' thans de verfchilIende vtlkketl van geleerdheid niet
alleen grondig ondcl'\vezen, lliaar ook Encyclo}ledisch worden voorgelIragen. Zij toch, die, nog aan den ouden ti'ant gewoon, de Encyc10pedifche manier van oppervlakkigheid befchuldigen, vergeten,
<lilt ook oe grondigftc cn Incest· omvattende InelJlche'lijke kennis,
bij flot \'~In rekenIng, oppervlakki!-i is: terwijl de' Encyclopcdirche
voordragt eené der doelmatigfte i,;, daát zij den leerling beftendig heen wijst Mar het naallW welkrlceerig' vcrband der dccien van
het menîchelijk weten lilet elkrtnder, en met het ware doel det
menschheid; n:l:lr de Cyclopedic der Grieken; naar de hooge ..
re eenheid - veredelil1g en nienfchenbefchaving j die alle kuns"
ten. en weten(chappen, dIs fchakels ,"an een en ring, verbindt, en~
zoo men vraagt naar det7.elver nut en \V~,arGe, het eigenadtdig kenmerk is vàn al het Ware; fèhoone el1 goecie.
CYCLOPEN. Eene foort van reuzen, die de eer ne bewoners van
Sicilië waren en omflreeks den berg Aälla leefden. De dichters hiel ..
den hen voor de finidsknechts van Fit/kadu, die voor JCPlTER de don.
derpvlen fÏneedden. lij worden af~éeeld in eene reusachtige gefialte,
met flechts éél1 oog in het midden van het voorhoofd.
CYCLUS. 1s, in de tUdrckQnkunde, een zekere tijdkring, of eene
reeks van jarQll, ,vdke regelmat;~ van het eerib tot het laat!1:e voortgaan;
en als dan tot het eer!1:e wederkeeten, en genadig omloopen. De aantnerlcelijk!1:e tijd- of keerkringen zUn die van de 7.on en maan. Die v:m
de zon belraat tlit 28, en die van de n1aan nÎt 19 jaren, na verloop
van' welke deze beide hemeI- ligchamen hUllnen loopkring telkenS
op nicu IVS aanvangen, el', in dezelfde regelmatige orde, als te voren,
weder vervolgen.
CYDNUS. Eene rivier in Cillczï!, die voorbij ta/fits ll:roomt , waar
AV<:X.\NDEIt de Groote bijna 7.ijn gt'af gevonden h~d, daar hij, zoo
als hU Was, met zweet en !1:of bedekt, in dezelve fprong, en, tip
eenmaal, door de buitengewone koude V:ln d~n winter, bevangen Werd.
CYLLENE. Een berg in ./1rkadiê', wa~rop MERCURIUS het leven
ol1tvin~, die hiervan den l1a:1m Cn.r.sNIUs ontleende.
CYNIS:WUS. Door dit woord verfiaat men eene pogîng, om ~
door uiterlijke llol'digheid, en de M\:rtrcding der regels van algemeen~
hUtnI1lJiSft'I1,
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welvoegelijkheid, te willen 11itmunten. Door een zonderling toeval;
heeft deze benaming haren oorfprong te danken aan cene wijsgeerige
rekte, die ANTISTllE.NES, e\ln l~erlill6 van SOCRATES, aan baar hoofd
had. Deze man, in de zedeklll1de veel flrenger, dan zijn leermc~s~
(cr, was zeef nodig i!l zijn gedrag; terwijl zijne leerlingen, die on..
der den naam vaD Cyliikcrs bero~nld waren, omd:tt ANTlSTllENES op
het Atheemch Gy!l!~lafiL1in Cyno/árgc onderwees, hem in uiterlUk.e
fIordigheid nog poogde té o\'ertrcffcJ; en van hier het ongunstig
denkbeeld, dat n1en, v:ln ouds af, aan eene!! kwcekeling dezer
fchole gewoonlijk hechtte. Dr.:!r echter DIOGE!l:ES, leerling v:lll ANTISTHENES, bij deze overtreding van alle welvoegelijkheid, ook nog ee..
ne bitsheid in al ~ij,!1e l1itdrukkingen aanllam, die dikwijls tot lage
fcheldlVoorden overfloeg, werden de v~olge;'s dezer fekte met verach.
ting, Cynièi, dat i~ HOlli!t:Loll, gelJoemd, omdat zij, in hunnen aard,
iets van blaff'ende honden httddcIl, die de voorbijg:lOgcrs aanbasfen.
Van hier is Cynismus alle bar"chheid in geórag en uitdmkking.
CYNTHIVS. Een bijnnam valJ ApOLLO, van den berg C,1l1thll$
op het ei!und belM 1 omleend, om welke reden ook zijne zuster,
DIANA, den naani van Ci.'NTHI\ voerde.
CYPRIANI. (N.) Een Italiaansch (c~Jilder, dl~, in El1gelafJd.
waar hij zich had ileel'Gezct, in Iwoge :1I.:hting !lond. Zijne talrijke
!lukken, dool' BAR'fOLozZI's graveern:,al iIi El!I'Opa verfpreid, ademen
bevalligheid en fchoonheid. Zijne teekeningen bezitten wel weinig
karakter en uitvoerigheid; maar, doór hare menigte en verfcheidenheid.
door het uitkomen zijner figuren, de Lijnheid zijner koppen, cn door
zijne Iigte dm trekken , heeft hij e~ne!l gl'Ooten roem verworven. En.
ge/mul heeft de verbetering Van den goeden finaak veelal :Jan hem te
danken. CYPRI'ANI, wiens deugden met zijn kUllstvermogen overeen!lemden, fl:ierf te Londe:J in het jaar 17flS.
CYPRIANüS. Een der oude kerkvader~, wiens werken wij nog
bezitten. Hij leefde in de batlle helft der derde ecuw, was te Kal'·
thngo geboren, en gaf, voordat hij tot het Christendom overging,
onderwijs in de rederijkkunde. Onder keizer DECIUS , verdedigde
hij de christenen manmoedig, en ook nog nndat hij zich eelle fiille
fchuilplaats verkozen had, bleef hij veel invloed op hen uitoefenen.
Daar hij, inttlsfchen, eell ijveraar was voor den wederdoop der afvaIli..
gen, haalde hem dit den haat van niet weinigen op den hals, zoo~
dat hij, door den Romeinfchen bisfchop STEPHANVS, voor den
YtJlfden CHRISTUS, den yaZreken Apostel, werd uitgekreten. Onder
VALERIANUS en GALlF.NUS ftierf hij den marteldood met de grootfie
.nandvastigheid~ in het jaar 258.
CYPRUS. Een eiland in eene golf van de ll!iddellandfche ZU.
tusfchen Klein-Azië en Syrië, oudtijds zeer beroemd wegens des.
zelfs ongemeene vruchtbaarheid en zachte lucht!lreek, 7.oowel als
\lit hoofde vnn deszelfs prnchtige gebouwen en kosrbarcn tempel, mm
VENUS toegewijd. Heniland behoort, fcdert 1571, aan her Turkfche
j
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rijk, en heeft Nicofia tot hoofd!tad. Twee bergketens, welker toppen
met altijd d\1rendl! fneeuw en ijs bedekt zijn, en waarvan de hoogfte top de Oros ,')'tm'tros of Tltrodos (de OZ1mptiS der ouden) is; doorkruis[clI het eiland van hèt Oosten naar het Westen. Eerttds had
men er rijke goud- en kostelijke kopermijnen, welker koper voor
het beste der wereld gehouden, inzOilderheid tot het vervanrdigelt
der beroemde CorimiCche er,s gezocht, en wà:Jrin de natuurlijke of
blaauwe vitriool, nog Ol~der den naam van Cyprifch~ bekend, gevonden werd; doch de b0rgbollw wordt hier geheel verwaarloosd.
De ijzermijnen leveren nog heden, VOO! de behoeften des lands; eenen genoegzamen voorraad op. Ook he~ft men er een zeer fchoon
ber[1krist~l, de Brlsfrl[c!te dia1l1tl11t g(.!noc:md; voorts fmaragdcn, amathisten, opalen; amiant, talki1:een ~ enz. Rivieren van belàng Zijll
er niet: ei" is een zoutmeer, ja zelfs is liet \vater der fbmeinell
~ildg-, of fchoon hèt aldaar veel regent, De granen leveren eenen vrij
goeden oogst op, en de tllinen zijn vol moesplamen v:in cene goede
foort: de aanl:wecking van de zoö belangrijke öliirboomen en katoenplant wordt echter zeer verwaarloosd. Men telt ei 84,000 inwoners,
waarvan 47,000 Turkeli en de overige Griekcil zijn, die onder de
grootfte onderdrukking leven; zij voeren katoen, wijn, tarw, zout
zuidvruchten enz. uit.
CYRILLISCHE LETTERS. J{arakter~, Slalll.C/llralt'cza; eene
roort van fchrijfwijie der Slavi[che raaI, waarvan 3 [oorten zijn: J. de
Latijn[che of DuitÎche letters; waarvan men zich in Pa/lm, Bonemc;
en de La!J.~llitz bedient; l!. Dé CyrilIifche; naar hnren uitvinder Cl'''
RILLUS aldus genoemd, en bij de Rusfen gebruikelijk, uit welke;
waarfchijnlijk, door het kunstig fchoonlèhrift; 3. weder een bijzon.
der Alp~,1bet ontltond ~ dat thans alleen nog in gedrukte' hoekeu1
maar ner!~ens meer in het li:hjelijkfèhe leven, in gebruik is, en de
Cro!ltfrde, Dall/iflti[che en G/agoliti[che taal genoemd wordt.
CYRUS. Sticht~r der Perzi[che alleenhe~rrchillg, en kleinzoon
van den Meditèhen koning ASTYAGES. Toen zijne l110edel van hel11
zwangér w~s, vObrfpelden de droom-uitleggers van ASTYAGES uit ee·
nen zijner droomen, dat de toekomstige kleinzoon h~tJ1 zoude ont·
troonen, waarop hij bevel gaf, om hem vall kant te helpen Dan,
de jonge prins werd bij ~enen hérderopgevoed; bragt, toen hij; in
rijper jaren, het voornemen zijns grootvaders V·~l'l1am, een Perzisch
leger op de been; onttroonde hem, Omtrent 5~8 jaar voor onze
tijdrekening; veroyerme ,Tr{(/ië. en maakte dit land tOt een Perzisch
~ewest. Hij ilierf', nadat hij ook het Haby!oniiche rijk aan zich on·
derworpen had, in eenen fhtg tegen de ilfas[ageten. zijnde een Scy.
tisch volk. Het verhaal van XENOPIION in de Cyropaerlla; of het 1(.
')IW en karakter 1'fl/1 Cl'RUS, dat hij aan het hof van ASTYi\GES ee"
11e uitmuntende o!lvoeding zoude gepotcn, het rijk van hem geërfd, als een waar w~isgeer zoude geregeerd hebben, en op zijn fted'.
bed gerust gctlorven zijll~ is al te l'omanesk; en verdient reeds daarom
wei-
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weinig geloof, omdat XENOPHON in den perfoon van CVItUg, een
voorbeeld van eenen vorst wilde ophangen , die; in alle opzigten, n~.
vol ging verdiende; en dus alles moest ontwijken, w::t den glans VUIl
zijnen held konde verduisteren. Me!] g:lat echrer misfchien al te
ver, om hierin al het gezag a,lIl XENOPHON ce omzeggen, daar deze,
aan het hof van CVRUS, den JOlIgen, wel in de gdegenheid was ~
om; aangaande de Perzifche gefchiedenis, berigten in te winnen. dia
men elders ni ct kende; terwijl bovendi~n zijn verhaal van Cy.
RUs geboorte vrij wat meer fchijn van w;o~xheid heeft. dan het fn,..
belachtig verhaal v:m HERODOTUS, die zelf erkende, dat er, te zij..
Nen tijde, vierderlei berigten omtrent die geboorte in omloop waren,
waarvan hij wel het onwaarfèhijnlijkfte fchijnt g:~kozen te hebben.
CYRUS II ~ of de .longe. Was de zoon vun D.\RIUS NOTI-IUS ~
bro~der van AltTAxERxES lIl.
Zijn vader liet hem, bij uiterftell
wil, de heerfchappij over die gè\vesten, welke hij, tot cu tee, als Hedehouder had beftuurd. Hiermede, echter, )liet tevreden. Olltftonden
er ttisfcheIi de twee broeders hevige gefchillen, die weldra in eenel)
openbaren oorlog losbarstten, tot welken CYRlJ3 100,000 Barbaren en
13,000 Grieke1J, onder bevel v:irt Cr,EANTllUS, en ARTAXE!l.X~:S 9co,oOO
man, op de been hr1g'Ci. CVRUS mot:st i:et vlidc:'f}'it delven, elI
fheuvelde in eenen onvoorzigtig aangegan€n veldflag. Van de Gri!,I.m
bleven er JO,OOO over, die, nà eencn gevaarlUkclJ, bijna ongcloofel~j.
ken, in de gefchiedellis ":1orbcddcloözen, togt, onDer het geleide
van knndi;;c veldheerell, waaronder ook XSl'inPllON zich bevond. be~
houden ilJ hl1n vaderland terug kwam~n. Wij hebben r.an dlen krijg~
held celle lllce3terlijke befchrijving van dezen togt te danken.
CYTHERA, thans CERIGO, en, in h~t Turkseh, TSEIKA. ECii
der vocrnaa mlle eilandcn omllrccks Lafo;ûi= ill de Acgaijèhe zee, ill~
znndcrhcid beroemd wegens de godsdien.<:ige hul~!e, die men hier aall
VC'\l'S l'RANIA" oudtijds bewees, wcJ1:.cr yoornaamile tempel in de
lJOo!êH1l! Cytho'a Ilond, en die de otldfle V~ll alle was. die in Grie..
kenlalJd, [er eere dezer godin, gebouwd wcrd<:n. De oude Had CJ.
: kem is [hans verwoest, en levert alleen nog eenige pllinhoopen op.
VENUS ontleende van dit eiland den l1!lam van Cjthern. Tl:ans behoort
het tot de rei'ur,liek der Jonifde eilanden: het is 47 v. m. groot
('11 meestal niet naakte rotren bedcl~c; het telt 9;600 Griekfche in.
woners, wa:lrvan 16.') priesters zijn. De voortbrengfelen zijn koren.
olie, wijn, katoen, rozîjnen enz.~. doch na:mwelijks voor
van da
behoeften der inwoners. Men vindt er een druipfteen hol,. mitsga..
ders de hoofdfcad Cerigo met een kasteel en de haven Porto Dclphino.
CZAR. Heteekent, in het Slavonisch, zoo veel als koning of groot..
koning. IW,\N II, beheerfcher van Rusland, nam, in 154~. dezen ti.
tel, in plaats van WeMi KnijflS (grootvorst), bij zijne krooning aan,
en zijne opvolgers behielden den zei ven tot in 17.21, wanneer PETER I
zich den titel van keizer gaf, die door Prui~rcn, Zweden.
en de Neder/tmden, het eerst erkend werd. De keizers van Rtlsln1lfJ
ALGEI\lHEN WOORDll.NB. Il.
R
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voeren ,echter ~ van fommige deelen huns rijks, nog den titel van
Czar; zoo als zich ook ALEXANDER van zijtje jongfie allnwinsten
{';:;ar ~'flil Polen genoemd heeft. De gemalin van eellen CI(,(jr heer
Cznrfwska, en de kroonprins CZ(jI'eu-'itsh.
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D
D. neze lener gebruikt l11en in de nieuwere muzijl" om den
tweeden diatonifchen klanktrap van het toonfielf-:! lIan te wijzen. Terwijl het toomeeken op dezelfde hoogte der linien Halm blijft, wordt
de won, door de v'oorzeuing van een Mof V:lU e{:"le IJ, in het cerfle
geval, eeJl hGlve won hooger genomen, en dis, en in hei laatite eeti
llal\'c toon lager gefpeeld, ell des geheeten. Deiden worden, echter,
üit hoofde van de mocijelijkheid der uJJplictltultr, zelden als bijzonde.;
re wonen gebruikt. De kleine tl, of ool~ ive! cl IJ! (t!cxtra ma11/1) beteekcllt hij het klavierfpel de regre hand.
Voorts is D., in d~ ROllleinfche cijlergct;Jlcn, zoo veel als 5° 0 ,
en beteeJwl1t, op de Ron1ein!Che bijfchriftell en 111lll1ten, flaius, Di1'ltS enz. In de SpaanCche wal vei'lhat men door de D, wanneer
zij voor den na:\m van iemand Ilaar, Dou, of heer, eu bij dl.! regtsgeleerden is zij de gc\'/one verkorting van het woord rligesta, of Romein.
fehe pandecten. Eindelijk is de D. op Franfèhe munten het kenmerk,
out zij te L,yóIJ,

C11

op Pruis(!fche, dat zij te ."lurich ge!l:empeld zijn.

DA CAPO, of, bij n:rkoning, Da cap, of D. C., beteekent in de
muzijk, dat men het Iluk, of eell gedeelte daal'Vail, weder moet herhalen.
DACIit, Dacia. Het land der Daciers en Getm voerde in de
oudile tijden den naam van Pastinac. Ten aanzien van destelfs uitgef1:rektlieid en grenzen, zjjn het de oude fchrijvcrs niet eens; docb, ten
tijde ván TR.\JANt:S~ firekten zich de laadre uit van boven het KarpatiscH gebergte tot am1 den Ister, en van Tibisez,s (T/leis) tot aan
den Ti/ros (Dniester) 1 zoo dat dit land een gedeelte van HOI~{(ari/e,
geheel Zevenbel'gefl , Wallaclti/e; Moldavië en Bes[arabië in zich oevattede. De DCiI:ifrs hadden In tte oudl1:e tijden hunne eigen koningen,
en gaven, ars eene krijgszuchtige natie, \velker wapenen irt pijl ell
boog hellondell, hun'nett naburen; ja zelfs dCJl Romeinen, veel te
doen, tOt dat zij onder TftA}!\.NuS', in het Iosde jaar onzer tijdrekening, onder de heerfchappij der laatile gebrai4t werden. Sedert dien·
de Daclë ( W:1arvan thans ook de 11:1am verdwenen is) tOt eetie voor.
muur tegen de Barbaren tot in het jà:lr z70, wanneer J\URELI!\.NV9
de ROl11cinfche troepen terug trok, en de inwoners zich bij de Got.
ten voegden; zich door hunne verwoestende invallen in Bu/garië en
Thracië kenmerkten; vervolgens onr den Donatt trokken, en zich
een mille aan de Ûttomannifchc heerlChuj'lpij onderwierpen.
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DACIER. (ANNE LR FEVIU:) Ecne !5t1 ...ede VWUIV, dÏ':, in
1720, te Parijs fiierf. Hare overzettingen van H(nIERu:;, TUtENTJl'S ~
en andere oude fchrijvers, in het Framch i ziil! nug in a~ndcnkc!l.
Niet allccn had zij den groorcn taal- en ~;t,rcl~idkt'l1dig'Cll F.\N:\'EGl'lJ
LE FEVRE tot vader, 11lnai' 00~ ccneil n~et J\jin be"oelEden overzetter
der ouden ~ H. DACIER, tot haren echtgenoot. Ilaar dood \\erd aan
de gevolgen harer rustelooze werkzamnhc;d to2?;et,:hrc\'c\1.
DACTYLIOTHIEK. Door dit Grieksch woord rerilaat men eene
verzameling van gefneden f1:eenen, modciïle en (l/jt;c.!'e; doch inzon~
derheid de laat!1:e. Nergens was de kU\1st, vr.1! in It.:enell te gravc~
ren, tot hooger volkomenheid georagt, (lan Îli (;;';dN!II!aml, wa~r l11e11
nie~ alleen gefiledell Iteenen in ~ii1gcn dro~ç:, m~,ar dl'zell'e ook tot
het zegelen gebruikte, cn cr zelfs bokalen enz. mede ,·erGerde. De"
Romeinen bleven den Grieken in deze kunst verre ten achter, en het
waren alleen de vermogenden ,die de eer!1:e vCïzmncIill;;cn van zul.ke l1eencn aanlegden.
In later tijd wedijverden de vorstelijke Ill1izen \'an [ta!ii!, om DO!;:
deze kunstfchatten bij een te brengen. lIet huis van GO:\Z,lG,~, daarna dat vnn Es1'-'\ te ftfodma, het huis van F.\RNEZE, "11 LüRENZO,
de prarhti'ge, uit dat van MWICIS, leg(lc:n verzmn(:Jin~:l'1l Y~i1 zul~
ke !tecnen aan, waarvan die des laatflcn thans in vcrfcheidcn k::bi!lct~
ten verfpreid, en nog kenbaar zijn door Lor, of Lor. de J11., of ook
door M. allcen, welke merken hij er heeft laten opzetten. Zijne
verzameling werd grootendeels verwoest; doch, door DE MEDICIS, op
nieuws aangelegd; waaruit o(! tegenwoordige Flormtijn[dc, de :1an~
zienli,;k!1:e van alle; en omtrent 4000 Heenc:l ~cv:lttende, is voongefproten. De LudOl'iftfclJc, van den prilIs P(J~I111i\'O, alsmede die van
nen kardin:lal BORGIA, te Vele/n', bcro~md door hare Egyptifche
!l:eenen enz, munten nog heden ten dage llit. Ook te M7pds heefe
men, in het kabinet te PO;'lici, en te Capo de j}/onte, fraaije gefileden f1:eer.en ; tenvijl de prins PICA RI , te Catanm, in Sicilie, eene
aanzienlijke verzameling derzelve heeft bijeen gebragt , welke alle irl
dat rijk gevonden zijn.
In de overige landen v:m Euro!NI vindt men mede foorrgelijke
verzamelingen. Het kabinet van Alltieken te Parijs, ollder LODEWljK
XIV aangelegd, i~ zeer merkwa~rdig, ioo als ook die van de her.to~
gen BESIlOROlJGII, DEVONSIIIRE, CARLISLE, BEDFORT en M.1RLBOROVGII; in ElJgeland, zeer beroemd zijn. In Duitschland heofr men~
te Srll1sfoucl, verfcheidene verzamelingcn vereenigd, waaronder die vml
MUZEL STOSCII uitmunt. If'renen heeft ecn eigen k:1binet van Ge1ll~
men. Ook vindt men verzamelingen te Kasjèl; DrcsdetJ en 1I1ul1chen,
en, in Holland, was die des prinfen van Ora/l;e vàn belang. In het
koninklijk flot te Koppmhagen ziet men eenige vazen met ingelegde,
gefneden f1:eenen; en te Petersbtll'g is, behalve het keizerlijk kabin~t f
hetwelk van tijd tot tijd aanlllerkdij k is wrinecrderd, dat ~es gJUVCll
PONIATOW5KIJ -ecn der rijk!1:('.
R:;
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Om afgelegen kunstminnaren ook van deze verzamelingen genot te
docn heboe!1, bedie:lt men zich van gegraveerde platen, of algietfels ;
doch geeft men aan de laatfie den voorrang.
DACTYLOLOGIE. De kunst, van op de vingers te fpreken.
DACTYLONOl\llE. De kunst, v:m op de vingers te reke.leil.
DACTY LUS. Eene voetmaat in de dichtkunst, waan'an de ecrile
lettergreep lang, en d,~ beide overige kort zijn, b. v. leedwezen.
Dc\DELBOOM, (DE) van wclk'~n, wt nog toe, niet meer
(bn ééne foort bekend is (de phoenix Dacty!cftm L.), maakt,
JJ ~~r de onderfcheiding en rangfcl1ikking van LINNEUS, het zesde
geiJacht der Palmboomen uit. Deszelfs woon- en groei-plaats is iu
Amóië; Perzië, Egj'Pte, Ethiopië, Pale(linrJ, Syrië, en' Barb5lrijc.
In Azië, of de Oost-IlJdier., komen zi.i zeldzamll, immers niet natuurlijk, voor, maar aangefokt uit pitten, derwaal'ts uit de bo\'engezegde
landen over~ebragt; gelijk zoo ook het geval is met de ffTfst-Illdien,
waar men ze insgelijks ginds cn elders vindt, ca zij door hetzelfde!,
m'ddel cn op dezelfde wijze aan.:;ekweekt worden. Zelfs vindt
men ze in de [1;cbcrgten van Spanje ea PortIlgal , ook al op dl·
zelfde \vijs r:ldaar o\'crgebragt. In Frankrijk, Engeland, Dllitsc1~
land, en de iVerlerl,1Ildell, kan men ze niet f,ndcrs, dan in bakken,
of f':roote tobben, houden, en moeten ze in de WinterllllI:r.en zeer
goed gekoesterd worden. De D:ldelboom heeft' renen regten , dikkeil, ongctakten fiam, die aan den top gekroond is met vederachtige
twijgen. De twijgen zijn eenige yoeten lang, driekantig, dun en we.
derzijds bezet met enkele, rietac11tige, bladen, welke, in het midden~
t(le,;eVOuwc!) zijn, en ieder, aan het einde, eene fcherpe punt hebben.
De gezegde twijgca, zich m,ar om laag buigende, maken een fraai
zonnefcherm uit. De hoogte van den ll:am beloopt tot twintig, dertig, veertig en v~iftig VÛ'2t. De dikte van dien del' volwas[ellen
gaat van een tot drie voet.
De Dadelboomen worden onderfcheiden in mannelijke en vrouweJijke, dat is: de mannelijke bloemen worden gevonden op een::n bijzonderel1 nam, en zoo ook de wouwelijke. Het onderfcheid wordt
gekend uit het bef!aan der geOachtsdeelen, vnn [ehede , kelkflumper,
Illccldr::adjes enz. Wanneer de boomen van beIderlei gcOacht in ta·
mclijke nabijheid bij elkander ll:aan, voert de wind het fruifmeel van
de mannelijke bloemen naar de vrouwelijke, en bevrucht dezelve ter
,oortbrenging v:tn goede, volkomenc en ~i.ip wordende, Dadels; doch,
waaneer dit geen plrrncs heeft, wordt cr eene kunstige bevruchting
t)cwerl;:(lellkd', te weten: in Egypte, Arabië, hrzië, ènz., alwaar
d~ Dadelboom een groot deel "ml den rijkdom veler ingezeterren uitm~:tl{(. cn een bijzonder YvviWerp is van opzettelijke en opletre)ldc kwecking; zoO' dat hét niet vreemd is in die landen, bosfchen
,'~i1 tw:'c-, drie-, vier honderd, en meer dezer boomell te zien, aan
é'~llen hècr toebehoorendc, welke een zeer aanzienlijk inkomen op·
leveren. IJ:r.u- nu een volkomen uitgeglOcide Dadclboom, ten hoogfee,
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fte, eenc plek gronds van zes voet in de middellijn vereiscilt, die men,
)11et den afl1and \'an elkander, op twaalf voet n:ag berckeJ~cn, zoo
is het wel te begr~jpen, dat, voor zulke bosfchell , geen zeer uitgebreide grond vereischt w'lrdt. Wat de gezegde kunstige bevruchting betreft, dezelve gefchiedt, volgens de waarneming van den
llaallwkeurigen en vermaarden HASSELQUJST, op de volgende wijze:
" Wanneer de hloemfleng (Spat/ix) der wijfjes bloemen uit hare fchc" de ([pa/ha) uitgebroken is , zoekt men, op eenen mannetjes
" boom, eene bloemfreng, welke nog in h:1re fchede is beflot~ll.
"Deze opent men; neemt cr de blocmfleng uit, en {jlijdt die in
" eenige flukkell overlangs; zich wachtende de bloemen te kwerf\:i1.
" Zoodar.ig een fink eener blocmfl:ellg, met de mannelijke bloem;;;),
"dnara:m hangen~, fleekt men tllsfchen de kleine tal;jes ,';m ecne
" bloemfleng met vrouwelijke bloemen, en buigt daar een blad over.
" Wanneer de fchede zich opent, dan zijn alle mannelijke bloemeil
" met een vocht gevuld, dat nuar den fijnflen dauw gelijkt, en van
" eenen zeer zoeten, aanger.:unen, [maak iö; kOll1(:Jide Oliereell met
" dien der frisfche dadelen, fcllOon nog fijner en kruidiger." .Aan de
wijfjes, of vruchtdragenden Dadelboom , gaat de fchede ([pat~a:, in
Sprokke1- of Lentemaand, open, en geeft dan eene hlcemfleq;,
van wel tachtig takjes, ieder voorzien V;ln ten minne dcrtig v!'Ouwelijke bloemen, welke een vruchtbeginfel bcva:tcn, VUil grootte als
eene peperkorrel. Na bct afvallcn dezer bloemen, het zij dnn beo
vrucht of niet, groeijen deze vruchtheginfels :Jan, totdat zij Dn.
deis worden, als wanneer de vrnchttros de lengte van ecnige voeten heeft bekomen. De rijpe Dadels hebben, ongeyccr, dl' groottt'
van eene pruim. De gefl:aIte verfchilt daarvan ('., ik niet veel, en ';e
kleur is \vit, rood of r;eel, met "clerIci veranderingen, op verfchilIende boomen. Ook vallell zij in het cene land grnoter, Vaster en
kleiner v:m neen, dan in het :mdcre.
In de bovengemelde (loscerfdll' landen, maken de D~dels een voornaam dagclijksch htlisgerc[;"t uit. Met ülikcr, or haar eigen zacht uitge-o
f'erst fap, ingeleJd, yerfirekkcn zij tot eene lekkernij. Ook hcbben zij.
vooral zoodallig bereid, in de geneeskunde eenigen roem, en worden t tegen verfchcidene ~,..'alen, aangeprezen. Van den fl:mn of het
hout der Dadclboomell is weinig ander gebruik te maken, dan tot
fiijlen of flutten; het hout is rponsachtig, en derhalve tot branden niet
zeer gefchikt. Van de bladen vlecht men kor\'\~n, of wel eer cene foon
van zakken, WgarV!l1l men zich, zoo wel op rcistogtcn, als in de
klli>hollding, bedient. Yan he:t dr::adachtig or' netwijze ,,'ceffel, waar·
JIlede de nam bezet is, maakt men een vrij nerk en goed tonwwerk~
DADIA. Eenc EgyptiCch<: m;;at van 4 Antwerpfche Hoop.
DAEDALUS. Deze At/tCllc"1", ZOOII van EUPALAi\iUS, uit het koninklijk gef1acht van EREC!lTW:\." çcfproten, was een der vernuftig~
Re kunnen:tars van zijncn tijd. Hij leefde meer dan I ~oo jaar voor
CHIlISTUS. A:m ntml fchrijft men de uitviudil;g V:Rl za:'g, pa:;!( r en
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D.\ELl\IAN'. (K. G.)

DAGOnERT I.

boor to'!; ~':el1jk mCll hem tevens houdt voor den ecrf1:en, die raa's
en zeilen !nHxrdc. HIJ \"~rv~ardigde het eerst f1:andbeclden met van
elkander ycm'i.idcrde be;~;;ell, van waar het verhaal, dm hij wal1delcll~
de beelden zoude gcmaakc heh1::lcn. TALlIS, (kil zeon zijner zuster, die
eell kunstig rad yc:'vaardigd \>ad, bragt hij om, uit vrees van door hem
in vernuft te zullen o"l'rtrofl\:~l worcien, ten gevolge\'an welkoR
moord hij de wijk lla~r ereta nam, met zijnen :boon lc,\Kt:S. Hier
trad hij in dienst hij dl:l1 koning f,11;\03, voor wjen hU, buiten andere kunstitllkk~:l, het heroend Ltlbyrind, een der zeven wonderell;
vern,ardigde; doch waarin hij na,:erhand, dOG-l' den koning zeI ven,
werd opgef1otel1, uit hoofde' dat hij der geile lusten van de koningin
P.\SIPHAë dienstbaar was gcwC:l'st. Het geillkro hem ec.ht~r, eindelijk,
llÎt dezen doolhof te olltkomen, en wel door middel V{ll1 een door
11em vervaardigd f'chip, hetwelk hij veillsde een kunstwerk voor den
koning te zullen zijn. Na zi.inc vlugt vcrfpreiddc men, dat hij
:zich wieken gemaakt hnd, en aldus ontkomen was. Op dezel~ wgt
verloor fc.\RUS, die zich te Hor waagde, ot', volgens deülbel,' te n~
.hij de zon kwam, door Welker hitte, het was, waarmede de vleugels aan zi.ille [chouders gehecht waren, finolt, het leven. D.\EDAu;s landde cerst in Italië. vervolgens op Sicilië, bij den koning
COCA LUS , die hem eerst wel ontving, doch daarna, uit vrees voor
MI!"OS, ,'all het leven beroofde.
DAELl\IAN. (KAREL GISLEl\;PS) Werd in 1660 te Bergen in I!e'tlt'gollil'cn, geboren. Hij was hoogleeraar in de godgeleerdheid te Leti,'en, en voorzitter van het paufelijk collcgie; maakte zich beroemd
door de uit!;ave Van zijn Scho!asticillil 1IIora!c, en f1:ierf in Wijnm. 173',
DAID10~. Onder dezen naam v0rüonden de Grieken i I. in
het alJ:emeen de goden. 2. lIaltgoden, of liever tlie wezels, welke cc ne middelplaats bekleedden, tllSft:tiCn de hem'cl-g-oden, cn tllS[chen de helden, die na hunnen dood \'Crgood werden. 3. Die goede geesten, welke, ten tijde der gouden !.'cuw, f1:edèlijke men{èhen
geweest waren. Zoodanig eenen goedell gec,-t meende men. dat ieèl!r
lTIensch tot geleigeest in dit levell altijd bij zich hnd, goti.ik SoCRATES dikwijls Y~til zijnen goeden geleigeest , of (;ei;;lIS fprecla.
4. In de boeken "an het N. V. worden de kwade geesten Dlfem~.
nes genoemd: de (;riekm 1J0emtlen de z00danigen Cticodaciilo1!fs.
DAGBOOG. Noemt men den bQog, welkcI1 een hlmdstb ligchaam befch rij ft , gedurende dat het boven den horizon is, Ook
geert meil delen naam aan een gcdcdte vnn cenen dag,cirkel.
DAGCIRKEL. Wordt genoemd elke cirkel, welke om de aarde boven den horizon, evenwijdig met de cven:1chtslijn (mq1!otor)"
kan getrokken worden. Dl:ze cirLels dienen, om den t~jd te bepalen, welke (~e fi~rren boven den horizon vertoeven.
DAGGE. Ren kort eind touw, waarmed~ het volk, op de fchepen, gekastijd wordt.
DAGOB ERT I. Dlt hoofde zijner krij;,:s'ï"rrigti!l~ell bijgenoel11d
rk
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de Cr90te. Hij was koning der Franken, welken hij beter en
meer volkomen wetten gaf, en oorloogde zeer gelukkig; doch hij he.
~oedelde zijne zegepntal door wreedheid en toomelooze wellust. Hijfiierf, in 638, te Epillfli.i, en werd te St. lJet1is, 6 jnren te voren
door hem fiell:icht, begraven.
DAG PLANETEN. Worden van de fl:errekundigen die planeten
genoemd, welke verder, Mn de aarde, van de zon verwijderd zijn.
D'AGUESSEAU. (HENRI FR"~NCOIS) Een zeel' verdienstelijk
man, in het vak der vroegere Fr:!~llèhe wetgeving en welfPrekendheid.
Hij kende geen gróoter genoegen dan den omgang' lI1et geleerden,
inzonderheid met RACINE en BOlLE:W, die zijn talent voor de dichtkunst vormden. Äls prokurellr-gel1eraal bij her parlement, welken
post hij op zijn 32t1:e jaar verwierf, maakte hij nrfcheidene verbe.
teringen in de wetten en de regtspleging ; doch hield ziçh inzonder.
heid bezig met het befhmr der hospitalen. welke hij met zl'!k ee.
l1en aanhoudenden ijver behartigde, dat hij aan iemand, die hem
nadde, om wnt meer rust te nemen, ten antwoord gaf; hoe kmI
"len msteft, r4,()~ lang er IIOg ZGO ~'elen van OIlU l1f1ttl!lrgenootm lijden! Bij eenen hongersnood in den winter yall 17°9, well,s verfchrikkelijkheid Frrwkt"ijk altijd in het geheugen znl blij,'en, fielde
hij alles te werk, om den fchnndelijken koren-woeker te onderdruk·
ken, en de ellende te venmchtcn. Moedig verdedir,de hij de
regten der natie, en verwierf, door zijne flandyaotigheid, de heDniten
van LODEwlJK XIV ten voordeele d~r p:mfelijke hulle, tmigcllitm,
Na den dood van genoemden vorst werd hij, ond~r het regentichap
van den hertog van Or/Cf/IJS, k:mfelier; doch viel in 1718, omdae
hij zich krachtdadig tegen het heilloos finantieel ftelfel van LAW
verzettede , in ongenade, en moest zich l1:1ar zijn I:mdgoed te Fres.
'IIIS begeven.
Hier genoot hij_ zoo al~ hij later getuigde, de fchoon~
fie dagen zijns levens, en befleedde een gedèelte V:\I1 zijnen tijd lIan
het lezen van den Bijbel, Gan het ontwerpen van een plan van wetgeving, cn aan het onderwijs zijner kinderen; terwijl Îlij zijne overige uren aan de wiskunde, den landbouw, cn kunsten ell Wetenfchappen toew\idde. Naderhand.. toen LAW zich het ongenoegen van
geheel F1"fInkr~ilr had op den hals gehaald, werd D' AGtJESSLW we! weder in zijnen post herfieJd; doch dit "tijdvak zijns le\-ens wordt min
gui1Stig voor Z;tl1èn roem befehouwd, vermits hij niet alleen uit de
ll:lmlen van LA\\"" zijnen '.-origen pOSt :I2nn:lm, maar ook, tOt \'erfchei..
den fchadelijke plans, zijne toeHemming moest geven, en, ten t:mtfte.
,hllden moest, dat het parlement Haar PontoZre werd verwezen. Des.
nietEegenfrnande verloor hij in 1722, voor de tweede m~aI, zij"nen
post, omdat hij zich tegen den 'brdinaai DUBOH met meerder moed ~
{lan LAW, ver<!tt had. In 172' werd hij echter door den kardinaal FLlwRIJ teruggeroepen; doch niet voor 1137 in zijne waardigheid herrteld.
Men fchrijft D'AGm:ssÉAu, fcllOOIl hij anders ecn zeer br~:lf l]I:m
Was, C€JIe re 'fer getrok~en liefde en zorg voor de regtsgclccrden, en
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hunne iiJkom~ten, toe. Hij wild~ e~nheid in de uitvoering der oude
wetten d1arI1ellen, zonder hare gro.lllOagcn aan te tasten, of het
~ebrekkige in dl:ze!ve aan te vullen; dan, dit werk ging de krach~
ten \"an één mel1Sdl te boven. lIij liet bijna niets :lader, dan
;zijne boekerij na; verftond, behalve zijne moederraa!, de La.
tijnrche, Griekfche, Hebreeuwfche, Arabifche, lmliaanfche, Spaanfche, Engelfche en Porwgcefche; legde, in Iï50, zijnen post neder, en [ticrf in Sprokkelm. van het volgende j:m in den ouderdom
van 81 jaar. Zijne, door ver[chillende uitgaven, vcrlprcidc fchrU:'
ten, zijn, volgens de get\!igenis van UOUTERWECK, in hunne
foon, voorbeelden van ware welfprekendhcid en vernuft; verftan.
<lig, fierlijk , zonder praal, vol van kracht cn nadruk; en bevatten uitmuntende les[en, inzonderheid voor hen, die zich tot libera·
lt! ftaatsmannen of regtsgeleerden willen vormen. Uitmuntend zijn,
in dit opzigt, zijne redevoeringen, wnarmede hij d~ zittingen yan
llet parle'11ent opende, en waarin juistheid. kracht. duid.olijkheid,
()rde, cn een bevallige Hijl, gevonden worden. Zijne werken zijn
inzonderheid te Parijs, van 1759 - 1774, in lO kwarto deelen
tlitgegeven, in welke tevens zijne levensbefchrijving te vinden is.
VAIRlof DAIJRO. ZOO noemt men, in .TOPfJ11, de hooge.
priesters en alleenheerfchers des lands. De ftadhouders maakten z:ch
echtcr, langzamerhand, van hen onaDlllnkelijk, waardoor zich de
waardigheid van wereldlijk opperhoofd, of keizer, Îll Japall , van
die van gee;;telijk opperhoofd affcheidde, hetwelk uit het geflacht
van Dni/ri ·gekozen werd, den naam van Dni/ro voert, en zijne
zetelplaats in de hoofdfrad Jedo (.Teddo of Edo) heeft.
DAKSTOEL. Zoo noemt men, in de bouwkunde, dat timmer,verk, hetwelk onder de fparren Van een dak geplaatst wordt. OIU
het te helpen dragen.
DALAI-L\:VIA. Is de naam vnn het opperhoofd der geestelijke
en wereldlijke magt in Tibet, welk hizerrijk nis een kerkelijke fraat,
gelijk deszelfs opperhoofd als cen paus, kan bc!èIJouwd worden;
met dit onderfcheid echter, dat hij niet enkel een zigtbare plaats.
beklceder der godh(";d op aarde, maar eene wezenlijke, onder de
menfchen wonende, godheid verbeeldt, offchoon hij niet als de
llOogfte godheid· zelve, welke Fohi hçet,· .. wordt a:mgemerkt. Uet
~eloof aan zijne eeuwige voortduring ftaat in verband met het denk·
beeld der zielsverhtlizing; zijnde men van gevoelen, dat de godheid,
l1et ligchaam v:ln Do/ai-Lama verlatende, waarin zij. tot dus verre,
woonde, aanfconds weder in een ander ligchaam overgaat, zoo dat
:llIeen het uiterlijke, en niet het wezen zelf, verandert. Twee, in
de nabijheid der hoofdftad Chasjà gelegen, kloosters dienen helll
beurtelings tot zijne verblijfplaats, en overal wordt hij, door een
:lantal geestelijken, omringd; terwijl geen vrouweli.ik wezen (waarfchijnlijk, om den naam van onbevlekte te bewaren) ter plaaere ma~
()veruachtep, waar hij zich bevindt. N~st de TibetlifJen, bewijzen
<
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hem de Tartaren dep groorften eerbied ~ uit afgelegen oordèll komen
zij tot hem, en de vorsten onderwerpen Zjcll aan dezelfde plegtighcdcn als hctvo!k;. doch hij bewijst hml niet mee~der achting,
dan anderen. Hij groet niemand, ontbloor zijn hoofd niet, noch
fraat voor iemand op; maar legt alleen de hand op hct hoofd zijner
verëerders , die daardoor vergeving van ZOr;{;ell wanelT te erlangen.
Zij houdeil zich overtuigd, dat Pohi in hem woOnt, en alles wcet,
hoort en ziet. Voorheen was zjjne magt, toen hij ClttWS aanftelde en afzettede , onbepaalder dan thans, !lU hij van den keizer
van China, offchoon in zaken vlln godsdienst aan hem onderworpen;
meer afhankelijk is. In zijne hoofdfrad zijn thans twee 11,f(lfIdari,i-.
tien, met eene bezetting van 1000 Chinezen, en, in het paleis te
peki11g, onderhoudt de Chinefche keizer eenen Ol/der - Lama, die
echter als Nuntius van Tibet gezonden wordt. Wanneer een Da/aiLama [ter ft , dan komt het er alleen op aan, te ontdekken,
waar het hem het meest behaagd heeft, weder geboren te worden,
teil welken aanzien men zich freeds op eenige Lama's moet verlà"
ten, die alleen het teeken kennen, waaraan men weten kan, wiell
de overledene tot zijnen opvolger benoemd heeft.
DALAIJRAC. (NICOLAVS) Werd in Lang/mlo: geboren, doch
ging zeer jong naar PariJs. Zeer veel finaak voor de mè;zijk en het
tooncel hebbende,' bezocht hij dikwijls den fchollwJurg, om de
Zilngftukken van GRETRlJ te hooren, hetwelk in hem den lust aanvuurde, om zijne krachten aan foongelijke fmkken te beproeven.
Zijne werken munten, in naïvheit, bevalligheid en ceedet gevoel, boven
vele anderen uit, en hij is éénig in de bevallige zangwi.i zen zijner.
fànfonettm, coupletten en vaudevilles. De ADOLPU en CURA, of
de btide gel'.1ngenw, AZEMIA, of de wildeF1, RAOUL DE CREQUl,
de beide kUlle Savoy'aards, JlJaifoll a Vendre, en andere, behaagden het meest. Hij ftierf in Slagtmaand J 809.
DALBERG. (KARL Tm:oDoR ANTON MARIA VAN) Deze man
behoort, buiten tegenrpraak, onder de beroeUldfre mannen van onzen tijd. Hij werd, den 8freu van Sprokkelmaand 1744, geboren, ftierf
den loden derzelfde maand van het jaar 1817, en is eelle der veelvuldige voorbeelden, niet alleen van de onbcftelldigheid der gclrksgoe"
deren, welke onze leeftijd heeft opgeleverd, manrook van die gematigd..
heid in voor- en gelatenheid in tegen/poed, zpo als er maar zeldzaam ge.
vonden worden. DALBERG aanvaardde, nadat hij, in 1787, tot
coadjutor van het aans-frift Jlfaintz aangel1eld, en, federt 1799, het
bisdom Conflantz befmurd had, in 1802, als aans-bisfchop en vorstprimaat , de regering, van het vorstendom RegC/:shUl:/f, in welke betrekking hij de lasten verminderde; een gedeelte der fta:usfchuldcn
afdeed; groote kosten aan de verbetering van het onderwijs. befrcedde; en voor het armen- en zieken-wezen, zocwel als voor de vcrfraaijing der Had, zorgde. Toen hIj, in 1810, dit vorstendom verliet.
uit hoofde ~ijner nieuwe bcftemming tOt groot-hertog van Frank-
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144,000 FloriJnen, aan de inrigtillgen van weldadigheid aldaar, en
bewerkte nog in he.czelfde jaar, voor zijne nieuwe onderdanen,
dat hun meer dan een milUoen fral1km aan oorlogs-laStell werd
kwijtgefcholden. Gelijk hij toen aldaar het armwezen inrigtte, be~
ftaat het nog; en de ftat! heelt het aan hem te danken , dat zij
in 18 I 3 niet verbazend veel geleden heeft, alzoo hij in tijds de
vestingwerken had laten !1echtcll. De goederen, die hem, van opgehevene ftiften en orden, te beurt vielen, beftetidde hij aan wetenfchappelijke itJrigtingen en pastorijen. Hij redded~ het Mai1ltzer wedu\V'ell-genootfchap , door zijn eigen vei'lllogen, vlln zijnen nabij
zijl:del} ondergang, en, zonder zijne hulp, waren de dienaren van,
het rijks-kamergerigt van honger g~ftor\'ell. DALBERGS vroomheid
en reinheid van zeden zijn boven alien laster verheven. In de aart.,
bisfchoppelijke aangelegenheden fchreef hij dikwijls zelf, en wel
in fierlijk Latijn. Deterugkûi11st "all den prms üit de Franfèhe gevangenis vierde hij, door cpenlijke godsdienstoefening; hij onttïok
zich, op de feestdagen, ondanks zijnen hoogen ouderdom, noch :mn
zijn vermoeijend :tmbtswerk in de domkerk, noch ann de openbare
proceslle , en woonde, wekelijks, zoowel de zittingen van het con~
fiftorie, als de' oefetlÎllgen in het î~millarie, bij; tehvijl hij rijkelijk d~ onderneming der goedkoopc Dnitfche uitgnaf van den Bijbel,
tI! RrgclJshllrg, onderfteunde, en daardoor een navolgingswaardig
voorbeeld aan andere ROOlnlche geestelijkeo' gaf.
DALBERG bleef lIog lang werkzaam in het wetenfchappelijk
vak, en, onder zijne geringe nalatenCchap, heeft men €ene geheeIe
CImwerking van zijne bekende Bcfc,'zot/wÎngen O)'er het !lee/nI gevonden. Zijn jongCte gefchrift, BtfclJolIJl'ingetJ {lYfr den geest des tijds,
vindt men in het Zdtfchrift für Ba!cm. Verfcheidene geleerden,
SCHILLER, WOLTMANN, RICHTER eIJ WERNER, ontvingen v~n heu\
jaargelden; met vele hield hij e~iJe onar:~ebrokel1e briefwisfeling,
en was met de merkwaardigfte mannen van zijnen tijd bekend,
onder and2!'clJ met den gewezen Utrechtfchen hoogleeraar VAN
GOENS ,met wicn hU; langen tijd, in grooce' vertrouwelijkheid
leefde.
In zijne gefprekkel1 had DALBERG niets aanmatigends, maar wàs
in dezelve gèestrij k ,en aangenaam. Wis-, natllllf-, fchei- en plant~nkunde \varen zijMmeest beoefendc wetenfcl!appen, die hij voor
de 'nmtigfte hield;' gelijk tevens alle nieuwe uitvindingen en ontdekkingen zijne opmcrkzaamheid trokken. Waar hij zich ook ophield,
legde hij wctenfchappelijke verzamelingen, boekerijen, mllZeUIlJS en
kabinetten aan, en bij zijn Vertrek deed hij er vrijwillig afftand van.
Zijne m;iddadigheid was onhegrensd. In de Jaatfte jaren verkocht en
verp'andd~ hij al zijne kostbaarheden, om zijnen voormaJigen bedienden bij te fcaan. Hij verliet den groot-heneglijken zetel in 181:t 9
z~nder zich in het minfte te verrijken 1 liet alle lands- en ftads-kas
4
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fen onaangeroerd; wees alle voorfchot in geld van de hand; be~
floot, dageljji~s van 36 Kreutzcrs te leven'; onthield zich, on·
danks zijnen 110ogen ouderdom, van alle uitgezochte' fpiiz'~n; 'dïOnk
één eenig glas gewonen lalllhvi,tn; leefde met zijne kerl;eliJke kwe:er
kelingen te COl/jlalltz en J1j(Irsbu,"g, en het was alleen h2t gevallr ,
dat zijne ;;6zondheid blijkbaar drelgde, hetwelk hem - de Afli·!sbi.s.
jèilop l'(}/1 Regelisburg - kón bewegen, 0111 diegeftrcngheid omtrent
zich ZC1Y011 eenigermate te venllillderèn ........Door het: lf7eelle;-colIgrc$
was hem een jaargeld van 100,000 FlorijnclI ,toegekend; do'Ch Dechts
4 maanden had hij -cr genot van., Zijn uiçeinçle was zeer zacht. Twee
dagen voor zijn..:n dood had hij nog zijn géboorte"fe~stgevierd.
en de tomt, bij die gelegenheid door hem ingefteld, \\'as Guds Hil.t
Hoezeer zijne !taatkundige loopbaan en zijne bètrekkingen aalTleiding
gege\'en hebben, om hem te doen vöguizell en iasteren door men.
fehen , die niet waardig zijn in zijne fchaduw te ti:aan, v~rdiellen "ag.
tans zijnc veelvuldige menfchelijke en vorftelijke deugden aller achting
en eene eervolle nagedachtenis,
DALE, (ANTIlONIj VAN) te Haarlem, uit doopsgezinde ou.
ders geboren, was letterkundIge, godgeleerde en· gencc,heer, cn.ftierf
aldaar in 1708. I-lij heeft zich, door oi1d~rfcheideil oudheidkundige
en andere fchriften, b. v. de Oi'flwlis Ethilic fli·t!lI!; dc OrigiJle et
progresjit idolatriae el j'upcr/litioillllll; de /llltiquitatibus et ma.r~
11Ioribus Rom. et Gr. enz., zeer beroemd gemüakt.
DALECUtLIE, DALERNE, ZWEEDSCH THALLAND::.
KOPPARBERG of FALUN.LAN. Eene der noordelijkfte land.
fchappen vun Zwedm, ruim 400 v. m. groot, grenzende ten W es~
ten aan het Noorweegfchc gebergtc, ten Noorden aan fIefjing'land,
G~strick!allrl en Ifmjed,den, en ten Zuiden :l!m lt:'stllltmlan(t ell
lf7armelar,t!. Dit lumlfchap is uitgeftrekt, door bergen , dalen.
bosfchen, heiden en meren doorlilcden en door de Dal-elbe be.
fpoeld: het bevat vele rijkl;! ijzeï. en kopermijnen, en brengt verder
kalamentftcen, fpicsglas, ,molen- en Dijpft<:enen, gerst, erwten, rund.
vee en elandsdierolJ voort. De bewoners, Daldwllfli' of Dfl!ccarlier~
gehecten , zijn wel gevormd, ft::rk van ligcha:lI11, dappere fllidaten ,
en; wegen> hUlIne verknochthcld aan hUlIne vorsten " Jinds GUSTAvUS W,ISA en IC'\R~L XlI, zeer berocmd: ,\':m hier, dat zij !let
voorregt genieten', van den k01üng, waar zi.i hem, ontIl1OC(i.'j;, de
hand te mogen toereiken. Hunne Jclecding is grijs, of zwart; hunne huizen ·zijn zeer eenvoudig, en hebben, in plaats van venfèers;
alleen aan den kam van het Zuiden, een gat in het dak, hetwelk
tevens de plaats van 'een horologie vervangt. Derzelvcr aantal beo
draagt 124,800 zielen. In het boyenfte gedeelte des lands fpreekt
men eene eigen, van d0 Zweed(dJe verfchillende, taal.
DALENS. (DIRK) Werd te Amftcrdol1J geboren, en, was een
beroemd fchilder van landfchappen, met beesten en houwfw!fell geftoffeerd; hebbende hij, zoo te /Jmfterdam elil Leijdm. als te 's Hage,
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verfcheidene kamers en zalen overheerlijk gefchilderd. Ook vervaardigde hij fraaije teekeningen met waterverw. I lij ftierf in 1753 in het 6sfte
jaar zijns ouderdoms. Van dezen naam heeft ons váderland nog
meer kunstfchilders opgeleverd, die alle even zeer hebben uitgemunt.
DAL IN. (0. VAN) De vader der nieuwe Zweedfche letterkuu·
de in de I8de eeuw. Hij werkte op het volk door zijn veel beo
vattend tijdfchrift, de Zweedfchc Argus, hetwelk in 1732 en 1733 in
het licht verfcheen; doch nog meer door zijne geestige gedichten,
namelijk: Satiren; door een uitmuntend dichtfcnk op de Zweedfèhe
vrijheid; en door vele gezangen, epigrammen en f.'lbelen. De bes·
te uitgave zijner dichtkundige werken (Poetisl'a Arbete/J) is, in 1782
en 1783, in 2 deelen, te Stohhoil" in bet )jeIn verfchenen. Niet
minder heeft hij zich verdienftelijk gemaakt door zijne ootdeelkun.
di 6c behandeling der gefchiedenis des lands (SUM Rikes historiaJ, in
1777 in 3 de cl en uitgegeven, en, uit welken hoofde, hij ook tot
hiswrie-fchrijver des rijks werd aallgefteld. lIij had mede de hand
in het oprigteri der akademie van fraaije kunsten en weten[chappell
door VLRIKA ELEONOR1\ in 1753 gcfchiedt. lI~j ftiel'f. als
Zweedsch hof-kanfelier, in het jaar 1763.
DALMATIE. Een OostcnrijkscIl koningrijk , grenzende aan de
Aclriatlfche zee, Bosnië, CrO(Jtië, SCrl'ië en Albanië, en bevattende, met de daartoe behool'cnde eilanden, ~Î5 vierkante mijlen. De
il1·.von~rs, meest iJ/or/aelten, zijn, offchoon de katholijken· in d"
meeste fteden de overhand hebben, der Griekfche kerke toegedaan,
en fpreken Slavonisch, welke de hecrfchende taal des lands is.
Het is bergachtig , doch gezond; levert een.en rijken voorraad van
koren, wijn, olie en· .fi.jne boomvruchten op; en heeft eene uitmuntende veeteelt en visfcherij. Voorheen was het gedeeltelijk aan Pé·
tletië, Turkije, de republiek Raguza. en Oostellri:ik , als koning
van Hongarije, onckrworpen; doch naderhand behoo!'de het groo.
tendeels tot het koningrijk Italië. Dij den vrede van Presburg , iu
1805, werd Da/matië door Oostenrijk aan den keizer NAPOLEON af.
geftaan, die het bij voornoemd koningrijk voegde, en, volgens het
aan zich behouden regt, den maarfchalk SOVLT tot hertog van het·
zelve benoemde. In het jaar 1810, werd het geheele land, met RafilM, bij de tweede militaire verclecling der JlIijrifche provincien gevoegd; doch, in 1813, drongen de Oostenrijkers weder in Do/mofi;
door, en namen het ~eheele land op nieuws in bezit, wanneer iJetzelve tot een bijzonder koningrijk werd verheven, dat in 5 krcitl"en
verdeeld is. De hoofdplaats en zetel der regerings - collegien is Za.
Van het gedeelte, dat de Turken vnn DO/lllOtjen hebben, iS'
Trebigno de hoofdfmd.
Dit land fc hap was wc/eer het tooneel der grootftc gcbeunenisfen.
De oorlogen der Romdl1erJ met den magtigen GENTWS, koning der
llli/rio's, en met de Actoliers; de tJag bij Ci/noscl'phale, die den
'tal Tan het Macedonisch rijk voorbereidde; die van A.tiuU1, welke,
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tnsfehen AUGUSTUS en ANTONIUS, de heerÎchappij der wereld hefliste at deze groote gebeunenisfen vielen in Da/matji! voor.
Hier genoot DJOCLRTIANUS. nadat hij de keizerlijke waardigheid had
nedergelegd , in zijnen tuin te Sa/ollt1, de rust, zoo aangenaam na
een werkzaam leven, en nog getuigen de bouwvallen van Spa/atros
van zijne voormalige grootheid en luister. Te Durazzo (h~ oude
Dtt,.rbachimn) Melden de landingen van een groot deel der kruisvaarder.
plaats, en van hier werd de verovering van KOl1flantillopet, door
de {/f1JC'tianC1l en BALDUINUS van I1rJfwderen, voorbereid. - j/metil,
in het bezit dezer heerl~ke landfcreèk, vcrgerroegde zich met zijne
vloten hier te bemannen; lIla:1r het volk verwilderde, en is tegen...
woordig rampzalig onder den last z;jnet oud,.! ~C\\'oonten; terwijl
de onbebouwde grond geworden is, gelijk de menlèhe:1. die denzclven bewonen. De fteden zijn vervallen, en in ellendige dorpen
verkeerd; de z2ehanns nrftopt; de rivieren in ongezonde modder.
poelen veranderd; de bergb.ouw, nog ten tijde van NERO goud ea
andere edele metalen opleverende; hepaalt zich thans tll:chts tot cenige ijzermijnen, en de beroemde groe,'cn van Tragudsch marmer
zijn tegenwoorOig geheel o:1bekend.
DA:\I. (JAN y,\N Df:;;) Was een v:tn die fchrandcre mannen,
die, fchoon tot een der geringfre han.lwerkell oPbcleid, dooreigcll
vljjt eil nadellken, zonder hulp van leerfrellig ondel'1\'ij", het zoo
ver gebra!;t heeft, dn hij in de tU der ver1wvenfte wi~kl1nften:mrs
eene aanzienlijke plaats verdient. Ziine vorderingen in de wis- en
wcrktlligkunde waren zoo f:ll'J • dat hij ~e Am(lfïdmn openbar~ Jes ..
fen in de nl1tutlf- en ftcrrekulldc !Saf. Hij heeft, in 1738, een kunstfeuk vervaardigde, en federr aanm'?rkclijk verbeterde, door hem Sp,10era perfecta genoemd , hetwelk Uië eene [pheer op een yoetftul:;
beftond, waarin een utlfwerk was w:,plaaw. dat alle hemelfehe iigeh amen , zoo als ook onzen aardbol, in bewe~ing bragt, zoo dat
men met eenen op(]ag van het OO!i nlles kon waarnemcn, wat aan
het uitfpanfe1 voorviel: ook kOlld~ het tlll1'werk Weggenomen, en
alles met de hand bewogen wordt:n. Beknoptheid, frRlIiheid en
maakfel, gaven aan dit werktni,~ den voerrang boven alle planetari.
mIlS, tot dien tijd toe uitgeFJndl.:ll. Behalve dit. vervaardigde hij nog
andere kunstrmkken, d!(' de bewonderende goedkeuring van kenners
wegdroegen. - Hij heert in druk uitgegeven: de Nicuwe HfJornrch~
Schatkamer, of klIIJst der zee'Yoort; Wiskumtige rckmillg, OIJl de hl'eed.
te van dm aardkloot te v;lldm, benevens eene RedeJ'oering Ol'fr eeui.
ge ,'oonmpen der Naillttrku;;de, in 1;'43 te A111Jlerdalll uitgefproken.
DAMASCENER IJZER, of STAAL. Is eene geheel bijzonder foort van ijzer of ftaal, op de Tnrkfcbc \\ijze toebereid, waar.
van de uitvinding en volkomelJfte bereiding lIan de Sijrifche ftad Damascus, eene van de oudfte der wereld, wordt toegefchreven. Dit
ijzer of fraai is zeer fijn en ongemeen hard, zonder dat het fpringt,
en men kan, met klingen van (~it ft~~~I, zeH~ (lP iizcr hakken, 7.01].
del'
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del' d:1t er rchaarden in komen. Het zijn deze Damascl'fJer-klillgl'11 J
welke door PETER SmMtr,pusz, tc Su/illgm, in de I7dc ceuw, het
eerst in Duitschlmrd zijl! uitgevonden, waar dczelve tcgenwoordig
in de uitcrÎte volkomenheid vervu:lrdi1\d worden.
DAiVIASCUS. Het zl1iddijkftc PaJèhalik van Syrië. Ondcr de
bergen vindt mcn den Libf11l0rz en Anti-Libr1l1011. Het land zoude,
indien het b~bol1wd wi.;!rd, zeer goedc vruchten o~lhrellgell; maar de
vrees voor de roofziek-: BedtlÎiJCII belet dit. Deszelfs pruimen, mus.
kaatilOten en druivcn zUn beroemd. Men telt cr 900,000 inwo~
ners: het PflJè'ltilik wordt in 10 landfehappen en het Ajtl/ik Palestina
verdeeld. De hoofdüad draag. lJlède den naam van D!i,;iflSCliS. Zij ligt
in cene groote vlakte, aan de r;vicr Baradij'; bevat 200,000 inwoners;
heeft uitgebreidc voorüedcn; o;mrellt 200 mo~keën, verfcheidene
christen kerken, ~ kmholi.ikc kloosters, hospitaleN voor bedevaart-reizigeïs V~ll elke natie, !iroote koliijhuizen, marktplaatlèn enz. Zij is
{Ie zetel van den Daièha, onder wicns mmvoerinl{ de groote karaY~an;
mct h;:t vaandel vall l\L\ll0~I[T, llaRr 11!ekka gaat; alsmede van den
Grieklchen patriarch V:1n /l:!thc,~'ii', ~11 is zeer beroemd wegell3
hare l;lbrijken in ziid~ ei] bt<leneil i'wffen, degen- en fhbelklingen
(zie IlI'er bV"(i!) C11 zt:.:pzit:derijen. Dall/asclls is voorzeker C(;lle der
olldfte AziatiCebe fteden, en ftond in verband met de overige fteden
van Sy·ië. T\ál.br DAVID den l\IcÎopotaniichen koning IL\D~\sESAR;
die zich van Syrië ha.i meester g-emaakt, had vèrdreven, kwanl
ook DmIlOSC1:S onder zijne hccrfchappij ; doch onder SALO~JO vestigde zekere REZIN een nienw Dfllllf!scerllJcii rijk, hetwelk met dat van
Juda in gedurige oorlogen was gewikkeld, totdat het eindelijk aan de
A~ryri[c:le, en met deze aan de Pcrzi[óe, heerfe;lappij werd onderwor.
pen. De aardrijkskundige AnliLFED,\, die in 1331 overleed, werd
alhier geboren.
DAMASQUINEREN. ts de klIn~, 0111; aan ijzer of rraal, b.
fnnphaan.loopen, dcgen-klingen enz. eene vlammende gedaante te geven, en met goud cn zilver in tc Icggen. Onder gcdalllasq;iiIJcerd
werk vcrftuat men platte 1 of háif verheven fieraden van loofwt'rk;
van goud- en zilverdraad, op ftaal en ijzer gemaakt. Reeds de Egyptenart!IJ, ten minfrc onder de Gtiekrche en Romeinfche heerfchappij,
vervaardig-den zoo danig werk, zoo als men aan den beroemden tafel
van ISIS ziet. Ook de Grieken kenden het (HERoDoTus noemt het
Kollr(is), en fchriiven de uitvinding cr van aan GLAUCliS van Chios
toe, door wicn de grootc gedamaoquineerde beker, dien HALYATTES
:lan den tempel te Delphi rehonk, werd vervaardigd. Bij de Latij"
nell noemt men deze kunst fcrnllltÎnatio. In later tijd maakte men
dit werk voornamelijk in de Lel'all!, en gaf er den naam aan van Da1J1/lScener werk, omdat het in de middcl-eeuw door de ftad Da1Jltls.
ctJs bij uitftek fraai geleverd werd.
DAMAST. Eene kl1tlStig geweven ftof, waarin men bloemen 1
wallens en allcrhand~ figurcn brengt. In het eerst had men alleen.
zij ...
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Zijden damasten; doch naderhand \verden zij ook van garen en ka"
tOen verv:lurdigd, en van hier b. v. het damast tafelgoed. VolgenJ
{omnligell zou deze manier van weven door de B;ibljlomel's, volgens anderen, echter, door de inwoners van Daii/fiScIIS uitgevonden
zijn: dan, hoc dit zij; deze [col' heeft, ten minftc, vnn gemelde
ftacl haren naam oJ1deend. De eigenlijke dmnástel1 zijn l1echts éénkleurig; máar, worden zij met meer kleuren geweven, dan veranderen zij yan na:lm, en hccten in het Fr:lI1sch RfJS de cceile. In latef tijd, ilebbcn de Neder/al!ders en Italiallen deze fi:of het eerst verva~rdigd, malr werden Îpoedig door de Pmnfch!'ll, en naderhand door
de buitfellers en E1/ge!fi'!Jm g.:\'oigd. In Berli/n en Lcipzig maakt
men eelle menigte damasten, ja zel!, is de invoer van buiten 's land8
in de Pfl1jsfiiè~le ftaten verboden. De damasten, in ons vaderlaItd
geweven, verdielien boven die van andere landen de voorkeur.
D:\:\1IATEN. Eene volkrijke koopftad, met 80,000 inwoners.
en 12 lllo,keiin. Zij ligt aan dcn Oostelijken hoordtak van den
Nijl in Neder-Egypte, eli is voorzien v:1n cene gef..:hikte haven. Zij
is de zetel eens Coptirchc:n bi~fchop,,; en drijft in linnen, halve zi.iden ftorren, iijllzaád, katoen, Sijrilèhe zijde, ri';st, koffij, koren
enz., cenen ailn7.icnlijken handel. Ook vindt m~n er zeer goede
f'abrijkcn. De inwoners zijn vrij onafhankelijk van de Turkfchc regering; zij mishandelen nicr nlden uit godsdicnsthant de christen
Kooplieden; die bij hen komen, welke hierom veelal hunne zaken.
door inlanders iátcn t~;rV'oeren. Deze lbc! werd in 1219 door WILLhl I, graaf van [Jol!(lIlJ, met eene aanzienlijke magt Nederlanders
veroverd, Waaromtrent d" inwoners van DokkllTII en Haarlem elkander de eer betwisten, \'all het meest te hebben uitgemunt; ech.
ter van de laatft(' vooml zondet grond. Zij beroepen zich wel op
de twee of drie zilveren klokjes, die de graaf hun uit den buit val1l
}Jam/aten tehonk, die de regering, om hem te vleijen , in del1l
toren van de groote kerk liet ophangen, en waarvan het luide!)
der Damiaatjes zijnen oorfproll,'{ heeft; doch dit gefchenk was alleen, om dllt de graaf meesten tijds te Haarlem woonde, en nieJ:
ter belooning vnn dapperheid.
1)AMIENS, (ROBERT FRAL'S) werd geboren in f714, en reeds
in zijne jeugd, uit hoofde vnn zijne 11::11;[che ftrcken, ROflLRT d~
duiFe! genoemd. Hij was [uluaat, bediende, dief, vagebond, e11
een groot dweeper, die eene fterke zucht bezat, om uit te mun·
ten, welke hem, toen Frrl1lkri;J, onder LODEWIJK Xl door inwen·
dige onlusten verfcheurd werd, onder anderen, aandreef, om diell
vorst, op den 5d~n van Louwmaand 1757, op het oogenblik , dali
hij in de koets wilde ftappen, met een penllemes eenen fteek on~
der de vijfde rib coe te brengen. Men is het niet eens, of hij het
oogmerk had, om den koning te vermoorden, dan wel, om hem I
te zijner waarfchuwing, alleen te wonden. In het luatfte geval ber~ktc hij zijn doel niet. want d\) OI1t\'llnl!;t'n woud ftrekte LODEW;:K
hr,
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in geenen deel~ tOt eene les. DJ\MIENS werd oogenblikkeJijk gevat,
en, den !l8ften van Lel1tcmll.1nd, te regt gefteld. Hij werd, op de
wreedaardigfte wijze, gefolterd, voordat Il1ea hem, door paarden, liet
van cen fcheuren, waartoe echtcr de bijl nog moest g~lmlÏkt worden. Zijne doodfmtf duurde bijna anderhalf uur, gedurende welke h.ij
zijne bewustheid behield, en zag:, hoe l11en hem martelde.
DAMO. Dus heette de dochter van P'1T1IAGOR\S, door haren va..
der niet alleen ingewijd in de geheimen zijner wijsbegeerte, maal'
aan welke hij ook, ftervende, al zijne ft:hriftell fellonk, onder
voorwaarde, dat zij de1.eln~ nimmer zoude opelJb~~r maken. Zij kwam
dete ,"oorwaarde getrouwelijk na, en was van dezelve, ook door de
niipenJfte armoede, niet af te breng"ll.
DAMOCLES. Eer] vleijct' van den SiciNrtt1l1!dlen dwingeland DIO:'l!YSIl'S, die destelr~ geluk fteeds plagt te roemen, DroNYSlUS, willende hem eens dnt gewaai,d gduk doen gcnicten, liet hem, in koninklijk
gewaad, aan den k05tba~rften maaltijd, alles toedienen, wat hij ileebts
begeerde, maar tcycns, boven zijn hoofd, cen zwaard aan een paarden"
haar hangen. DA7IlOCLES, midden in zijne vreugde over de eer, dil!
hem te beurt viel, het oog toevallig op dit zwaard nnande, verloor'
al zijne vrolijkheid. " Ziedaar ," zeide de dwingehind ~ " het geluk
" \"an koning te zijn."
DAi\TON en PYTHfAS. Twee Syrrtk:lzers, die, door de verheven ...
fte, ftandyastiglèe vriendfchap, welke tnsfchen hen plaats greep, zijl1
beroemd geworden. De laatfte, door den dwingeland DIONYSIUS on~
ièhuldig ter dood veroordeeld zijnde, verzocht, 0111, in ecne naburige
plaat~, eellige hoogst belangrijke zaken, voor zijnen dood, te mogen
in orde brengen, onder de ftellige belofte, dat hij ten dage zijner reregtftelling 'zonde tewg komen; terwijl hij intt1sfchen zijnen vriend
DAMON :,ls gijzelaar zoude nehterlrtten. Zijne bede werd hem toegeftaan , en DA~lON ging in zijne plaats in de gevangenis. Dan, Pv·
THIAS wcrd ongelukkig verhinde.d, om op den bepaalden tijd terug
te keerel! ,en dus l1roest DAMON in zijne plaats het leven -verliezen.
Reeds gÎ'lg' deze getroost, en in de vaste overtuiging, dat a!!eert on·
ovcnvinndijke hinderpalen zijnen vriend terug hielden, naar de regt·
plal1ts; reeds begon het volk te morren, en den ligtgeloovigen DAlI-1O!'i te beklagen, toen PYTHIAS, eensOngs , door de menigte henen
drong, en DA~ION in de l1rmeh viel. Onder den treft'endften tweeftrijd.
:l1200 de een voor den ander wilde fterven, fmolten alle aanfchcllwers
lèh:cr weg in tranen, en werd DIONYS!US zelf zoo bewogen, dat hij
beiden genade fchonk, en hun dringend verzocht, om, als derde, hij
dit uit/llll;:tmd vriendenpaar door heil te 1I'ol'deJJ aangenomen. Wjcn 1S de yoonrejfelijke Ballade van SCHILLER, die Bzïrgfchaft gehee.
teil, wnartoe deze gefchiedenis den grooten dichter de ftof aan de
h~nd saf, ni,~t bekend '?
DAi\TP-:\IACIIIl\'E. (Zie: STOOl\T-MACHINE.)
DA;\TPEN. Alle vloeifro{fen lIebben eene neiging, om zich uit
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te zetten, en eene Illchtyormige gedaante aan te nemen, wnnrIn zij
door de drukking des dampkrings worden tegcngegaan. De wanl1(e,
echter, de uitzetting vermeerderende, overwint tlèll Inatfcc die drukking, en veranden het vocht in Damp, welke dus ot:tii:a:H,
wanneer men de drukking der lucht vermindert, of wailneer men de
vochten aan cenen gcnü~gzali1cn graad VRn hitte blootftelt, waardoor zij zich in ecne groote mare uitzetten, elJ eenen I:oogeren
graad Yall elasticiteit, of nerkrr.c ht, verkrijgen. De Dampc:l onderfcheiden zich van de duurzamc luchtfoonell daardoor, dat zij
hunne luchtvormige gedaan tc aanüonds weder verliezen, zood ra een
koud Iigchaü1l1 hun de warmte beneemt, of als ecne üerke drukking
hen in eene llamm'cre ruimte Z<1mellperst. Mcn kan dus den damp
befchouwcn als eene Yloeiftot~ door de warmtefwf uitgezet, en d~3r_
in als het ware opgelost. Wmerdamp is derhalve luchtvoflnig mlter,
dat, als zoodanig , in den dampkring onzigtbanr is. I-li,i ontHaat op
den grond vun den kctel, waarin het water gekooh worde; \leemt
hier vele warmte op; wordt ecn luchtvormig ligck,:!m, en [rijgt als
zoodanig • hlaasyormig:, door het watef in den dampkring op, zoo
als men dit, bij eenen g'CIVOllen kerel, kan waarnemen; doch, mel de
koudere lucht in aanrakmg l{olllcnde, n:randen (!;:l)amp in \r::fem,
welke eenen minderen gj;l~d nll warmte hceft, en als fijn verdeeld
water moet bcfchouwd worden. De Dampen, in ccn vat van gelijke, of Ilog [terker, hitte OpgC:lUll1Cil wurdende, bez;cten en behou·
den de doorfchijnendheid, 'l:~rkï;lcht en alle overige werkwigei\jkc eigcnfchappcn der lucht. Op gcl~jke wijze flijgt, uit de zeeën cn
rivieren, dagelijks, eelle menigte waterdall1pen op, die zich ~ in dE;
koudere ftrcl,en van den dUlilpkring> tot wolken , regen, dauw.
mist., fileeuw of hagel ven1.igtell; aanftonds i;!,;lh;,lr worden, en
daarin eenen tijd lang kU1Jnen blij"'::l drijven. De uitci;;mi'Ïl;;; der zee,
op ee/Jen he!dt.:ren > z.o)];ligè'1l (b,;., icIm m;::l cp 5::l~b nül!ioen tOIl~
nen , of jaarlijks op 20Q kllbik-mijkll water;
De elasticiteit en de krr.dH van bcl1fJ.teil Dampen is verbazemt,
en brengt ollg<:loolèlijke uitlVcrkfcls voOrt, gelijk men aan .unrfpuwende bergen en uardbc'tingen km opmerken. Ook heeft' men zich
van deze cigel~ü:happ(.'I1 der Dampen, bij vcrfcheidelle belangrijke uit,
vindingen, met veel voordl:el bediend, b. Y. bij de fLoommachines p
ftoom-booten, P:;pilliaanfche kewls enz. De kracht van den waterda11l1'
is door Ih:s.~NCOVRT en D.1LTON, berekend. Op het kookpuIlt ftaat
dezelve in cvcnwigt mN ,!ic des dampkrings; 45° F. bOYCIJ hee
kool<punt is zij meer ~bl1 ,twee maal zoo groot, en op 3°0 0 f\
(eene w::nnte, welke dG' ftoom zeer ligt aanneemt) omtrent viermaal, waar uit men dan ge;nakkelijk zal kunnen opmaken, dat befloten Damp meer dan paanh:nl,f:!cht bezit. (Zie ,'erdcr STOOl\IMACHINES.)
DAMPKRING. Hierdour verftnat men gewoonlijk de lucht, wclk~ onzen aardbol vau aUe kanten omringt, zoodu hij iu haar f<:hijnt>
à1GEMEEN WOORDENB.
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te dri}ven; (loch in den uitg-crtrektCten zin geeft men deze benaming
ook a:ll1 kelere Ir:::,!:'l van fijne elastiekc, of veerkrachtige vloeiftoJfen,
wa,rdoor ecn Iigcha:\m \'\111 1\1Ie zijden omgeven is: en vnn hier, dat
meli Crreekt van cellen Dampkril,g der ZOll, maan, planeten, \'an elek.
trieke, l11:lgnetiCche ligclJamen eIlZ., wier beftaan wel niet voldingend
is bewezen; doch op meerder of minder gronden tOt zekeren trap
,'an waarfchijnlijkheid kan geb ragt worden. Zeker is het, inttlsfehen,
oat onze aarde eenen Dampkring heeft, \raaronder men, zoo als uit
de hier boven gegevene verklaring volgt, de haar van alle kanten
omringende lucht verfraat , om welke reden wij denzelven dan ook
Ltlc1it- of Drlllli'/t'rÎlIg nocmcn.
Deze lucht bezit na tll l1f- ca fcheikundige eigenCchappen. Onder
de ce rfte behooren de volgende: I. zij is onmerkbaar ,'oor het ge.
2igl; doch doorfchijnend, zoodat wij, dnar zij tot op de vliezen
van onze oogcn ligt, door haar als door een glas heen zien: wij ont~
dekken ,haar echter fpoedig op het geyocl, wanneer wij haar togt of
wind noemcn. ~. Zij is roe/baar en biedt tegcllft(wd; want, als wij
ons bewegen, met eenen waaijer w:tnijen enz. dan voelen wij den
wind, of eigenlijk de lucht, welke dit uitwerkCel door haren tegenftand yoorthrengt: van hier, dat ook de vogels op dezelve drijven.
3. Zij is zwaar en drllkt 0i' de aarde; uit hoofde van de zv.'aarte is
zij onaffeheidelijk met de aarde verbonden, en volgt zoowel hare dagelijkfche nis jaarlijkCche beweging. Zij drnkt op dezelve volgens de
wetten van zware elastieke vlociftoffen , en is digter, nn:trn\nte zij la"
ger bij de aarde is, omdat de lagere luchtlagcn de drukking der hoogere dragen moeten. Hare drukking is aan haar gewigt gelijk, maar
werkt, even als die van alle zware veerkrac!ttige vloeifcoJfen, van alle
k:mten. vVordt nu, door de eene of andere omftandighcid, aan eene
:plaats eene fterkere drukking veroorzaakt, dan befpeurt men hijzondere
verfchijnfds en werkingen, die zoo lang duren, tot dat het evenwigt
weder herfreld j~. Z(h) l'tijgt b. v. in de buis van eene gemeene pomp
net water, tegen de wetten der zwaarte, in de hoogte, zoodra tusfcllen he:zeh'e en den omhoog getrokken zuiger, cene luchtledige ruimte ontCtaat. lIet nrbrliken evenwigt is hiervan de oor~aak, drukken.
de de lucht bij voortduring op het bllitenfce der buis, doch niet op
gelijke wijze op het water, dat in dezelve is, 01\1 dat zich yan binnen in de buis ge(!nc lucht be\'indt. Door deze drukking wordt het
water, wanlJeer de }>-lmppi.ip Iaug genoeg is, tot 32 voet opgevoerd; zijnde dit het gewigt, w~armede de Dampkring op de aarde
rlrukt, hetwelk juist zelo\'eel bedraagt, als de drukking van cenen
32 yoet hoogen Oceaan, wanneer hij over den gehcden aardbol
vp.rfpreid was. Door die zelf(!e drukking der lucht wordt veroorzaakt, dat de kwik, hoe zwaar ook, niet llit de van onder opene
lnlis van den baroJl12ter loopt, ma:!r daarin wordt opgehouden; gelijk
ook op hanr, onr het aigimeen, de geheele werking van het zui:gen enz. berust. Verûazend f(crk is de perhng der Incht op het
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menfchelijk Iigchaam. Na genoeg die vall 2000 pond op eencn
vierkanten voet zijnde, wordt deszclfs oppcrl'lakte, die men van
een volwasfcn mensch gewoonlijk op IS vierkante voeten feelt, door
de lucht met een gewigt van bijna 30,000 pond gedrukt: cene drukking, waarvan wij echter niets ontwaar worden, omdat de -lucht, die
jn ons ligcliàam is, door hare veerkracht, tegen deze perflng oplVee~t. 4. De lllcht is 1'00rts ~'eer1erachtig, dat is: zij is genegen,
om zich gedurig uit te zetten; maar wordt door hare eigene drulddng
tegengehouden. Zij is even ge[chikt, om, door perfing, nog meer
in een gedrukt te wordcll, en olltfnapt dan, met een ijsfeli.ik geweld,
als men haar loslaat. Eindelijl~ is zij de oJ'crbrellgffer Wl1/ het gelllid.
Al wat geluid geeft, ,rilt of beeft, b. v. eene geftreken {haar, cene gel1agen trom of klok. Deze trilling doet de lucht, die zich
rondom het geluidgevend ligc haam bevindç, ook trillen, en fmwt,
daar zij zeer veerkrachtig is, deze trilling _tot op groote afftandcll
voort, zonder nogtans zelve voorttegaan, tot tint de trilling, langs
den gehoorweg, eindelijk tegen het trommelvlies frOOt, en bij OI1S
die aandoening of gewaarwording veroorzaakt, w-:lke wij het geluid
noemen. Men rekent doorgaans, dat de trillende lucht het geluid, in
ééne feconde, 1080 voet wegn)Crt. Stuit het tegen plaatren , welke
gerchikt zijn, om deze lucht-trillingen terug te kantlen, of op nieuws
daar te frellen, dan hoort men het geluid nog eens, en noemt dit
Echo. Ook aan veerkrachtige ligchamcll deelt het gcluid zijne tri!.
llng mede. Zoo geeft e.ene rna"r geluid, wanneer eeiie andere fterke
trillingen ondergaat, en trilt ecne' blaas, over een bicrglasgefpanRen, doende de daarop liggende vlierpitten balletjes opfpringen,
wanneer op eene metalen klok, in derzelver nnbijheid, gel1agen wordt.
Tot hiertoe befchoU\\'Jcn wij de natuurkundige eigenfchappen der
lucht, of van onzen Dampkring, laat ons nu hare fcheikundige
opgeven. De Dampkring,-Im:ht, oudtijds voor een clement of grondnof gehouden , weet men, door latere proe\'en van den beroemden
fc hei kundigen L.wolsllm cn anderen, dat voornamelijk eene zamcnftelling is van twee bijzondere luchtfoorten, die men Z1l!tI~f!Qf of
Üvem!uchl, en StikJttdit noemt. De eerfte, ruim een vij fde van de
Dampkrings-Iucht uitnukende, is eene ftof, welke het leven a:lnmcr ~
kelijk bevordert. Door haar wordt ook het branden van het VUUl'
6lnderhoudcn; brundt eell licht veel helderder, en ontvlamt zelfs eert
llangeglommen houtje. Dan, deze lucht zoude, op zich zelve, te fterk
werkende zijn, en ons leven fpocdig verteren; en het is hierOlrt,
tiat de wijze Schepper ha:1r met de tweede luchtfoort, de Stiklucht,
,'crmengde. Deze maakt bijna vier vijfde van de geheeIe Dampkrillgs~
lucht uit; maar is geheel ongefchiL::t ter onderhouding van het dierlijk leven, of ter voeding ecner vlam.
Behalve de twce opgenoemde hoofd- zijn er in den D~mphil1g nog
llldere lncht[oorten :lanwezig, voornamelijk de Vaste of Koo/(l~fzllre
Iqc!;t. Zij beftaat uit lt:t;rüofiucht. vcrcenigd met de kcu:rtof.
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lucht is even als de ftikiucht doodelijk voor het
dierlijk le\':!:1, en dooft alle verbranding uit. Zij is altijd en op alle
pi' atren in den Dampkring a~nwezig; wordt bij eIken ademtogt, door
ieder met longen bewerktuIgd, levend fchepfel door denzelven verfpreid; ontfcaat bij de verbranding van meest alle brandbare Iigchnmen, en bij alle gistingen ; maakt de kracht van onze bieren, gistende drnnken, en ook van fornrnige bronwaters uit, en bezit te~ens de bijzondere cigenfchap, van alle bederf tegen te gaan en rot~
ting te w::ren, waarom vruchten, zelfs jaren lang, in deze lucht frisch
en goed blijven. Deze eigel1[chap [chijm zij voornamelijk van de
koolftof te ontleenen, vermits zuivere kool (dat is houtskool van alJe vrcemde fLOf gezuivcrd) insgelijks eene bederfwerende kracht be·
zit, zoodat versch vleesch, geheel en al in korreltjes zuivere kool
bedolven, beter dan in zout, goed blijft. (Zie verder ZUURSTOF,
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Onze Dampkring is echter niet ál!een een luchtl11engfèl, maar bevat bovendien de dampen van a!le vloeibare li:;ehmilcn, welke mm
de opper\'laktc van onzen aardbol zijn ~ en genadig opftijgeil. Inzonderheid is de waterdamp een bcftendig beftanddecJ van den Damp·
kring, en maakt zelfs een groot gedeelte van denzelven uit. Deze
waterdamp, door onderfcheidciJc oorzaken, tot den froat van wa,
ter, of foms vast water, of ijs, terugkeerende , neemt de oorfpronkelijke helderheid der Da;npkringslllcht weg, maakt haar troebel, en
doet nevel, mist, regen, hagel, fiJee\1w en andere waterachtige
lucht-verhevelingen ontCtaan. ~ Ook de fijne llitvloeifels van onderfcheidene ligchamen zweven in den Dampkring, bo v. de genrrtof
der bloemen, de filletii:of van bdomc:tcnde ziekten enz. Eindelijk
is de Dampkring nooit zonder warmte - ftof en elektriciteit, en het
is dus niet te verwonderen. dat hij> zoo zamengefteld als hij is,
~edurjg verandert.
DANAË. De dochter van ACRISIUS, koning v::n A;:!ioS en EuIUDICE, de dochter van LACEnE:\10N. fIaren vader, voorfpeld zijnde,
d:lt hij door de hand haars zoons fterven zonde, liet ha~r in eenen
toren opllniten; doch JUPITER, op hanr verliefd v,eworden zijnde,
daalde, in de gedaante van eenen gouden regen, in haren ker!<er neder. om haar te genieten, waarna !zij P':R.SEGS ba:lrdL'. Men hegrijpt ligtelijk ,dat JUPITER in deze fa1'el een ftcrCelijk menseh,
en de gouden "e;;e!1 eene goud- beurs geweest zij, waarmede ·hU
cle wachters omkoc 11t. Haar vader, zich bedrogen ziende ~
liet haar met haar kind in eene boot op zee werpen, welke aan het
eiland Srrip/lfIS kwam ° aandrijven, \vnar zekere DICTYS , tenviii hij
viscll te, haar reddede, en hij den koning POi,YDECTE~ bragt, die haren
~oon opvo~dde. (Zie l'~der P'ERSEUS.)
DANAIDEN. Waren, vQlgens de fabelleer, de 50 dochters VlIS!
tien koning DANAfis, wien de godfpraak voorfPeld had, dat h\j
'door cellen zijner fC:lOonzonen zoude worden omgebragt. Hij
ver,
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verliet derhalve met zijne dochters Egypte. ca bq~af zich naar Ar.
gos; doch de zonen zijns broeders, die mede vijftig in getal waren,
volgden hem derwaarts. en dwongen hem de toeftemming tot het
huwen met zijne dochters af. DANAiis, uit hoofde der ëodfl-'f:lak.
voor zijn leven vreezende, gaf elke bruid eenen dolk mede naar bed.
waarmede zij haren echtgenoot vermoorden moest, hetwelk ook door
alle, behalve door t-IYPER?tINE"sTRA, die haren gemaal in zjjne vlugt
belllllpzamn wa" gefchiedde. DAl'iAÜS liet haar voor het geregt roepen; doch het volk verkl~.arde zich voor haar; terwijl JUPITER, volgens het zeggen der dichters, zijne overige vvre",de dochters veroordeelde, om eenwigJijk in de hel, in een vat, water te dragen, hetwelk, daar het bodemloos was, onophoudelijk weder ledig liep.
Het is waarfchijnlijk, dat bANAÜS de inwoners van Argos leerda
putten te gravel;, waardoor het anders onvruchtbare land van wa·
ter rijkelijk w~rd voorzien' en dat hiervan de fabel haren oor·
fprong heeft.
DANDALO. (A.) Was Doge van Fénetië. Hij fchreef in d@
14de eeuw eeue onpartijdige en naauwkeurige kronijk, welke tor
1280 zeer uitvoerig, doch waarvan tot 1342 alleen een uittrekfel
voorhanden, en gedrukt is in: li'lurátiJd Script. rer. Hti/. r. XII..
DANS. (De) Is een gang, voJgens eene afgemetene beweging
(Rhift11ltts) ingerigt, vereenigd met zekerc gebaren; en verzeld
gaande van muzijk. Dezelve ontftond het allereer~t uit de natuurlijke aandrift, om bij vrolijke gelegenheden in het rond te hupp~
len, en werd van langzamerhand, door finaak en genie, tot, eell
werk van kunst gebrngt. Dallr nu de Dans gefchikt is, om elke ge..
mocdsgefteldheid (lI1 ied.::l"eh hartstogt te verwonen, en hij bovendien
door eigen 1.1itvoering veel meerder kracht verkrijgt, dan aenig andee
werk yan kunst, hetwelk wij alleen door het gezigt of gehoor genieten; zoo verdient dezeh'c niet llechts als een niets beduidend
vermaak, martr naar zjjne eigene, in invloed en oefening, belangrijke,
waarde befchouwd te worden. De Dans trok reeds in d~
vroegfle eeuwen de opmerkzaamheid der wetgevers tot zich: Grieken en ROlileinen bedienden zich van denzelven , niet llechts tot:
eene gezeiiige uitrpanning; maar maakten er ook gebruik van bij
hunoe godsdienstige en alle andere openbare, plegtigheden (zoo
~ls de Joden inzonderheid op het Loofhutten-feest): alleenlijk hadden
de ouden van het danfen een uitgebreider denkbeeld; en telden
daaronder ligchaams-oefeningen, met onze kunst van vechten over.
eenkomende ; doch over het algemeen alles, hetwCllk men hedel!
ten dage op den fchouwburg Palltomime noelDt. Dus dansten al~
Je oude natien van den aardbodem op alle groote feesten, het
~ij die van eenen ernlligen of vrolijken aard waren, en vindt men,
bij de onbefchaafdfle volkeren, elke foon van aandoening door dell
Dans uitgedrukt. Zij hadden krijgs- en vredes - danfen , fpot- el1
minn.e-danfen enz. Daa. men nu door gef)llren.a bouuing en
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beweging, alle nandoeningen der ziel kan te kennen geven, zoo
lijdt het geenen twijfel, of de Dans is ook daartoe gefchikt. Dan, zonder dit nader te ontwikkelen, zullen ''lij nog alleen de verfchiIIende foortm van Danfen kortelijk opge\'en. Men kan dezelve onder
twee klasfen rnngfchikken, namelijk: in Cezelfc1zaps- en TOfI1lCe! dimfen. De eerfl:e gefehieden door tWee of meer perfonen te gelijk,
naar cene korte melodie, en volgens bepaalde figuren en pasfen.
Iedcr land heeft in dit opzigt zijne eigene dan fen ; en van hier di
Allc1'!landes, Pololioifcs, At/g/oifes ,enz. Deze D:mfen hebben altijd
eene zekere aandoening of gcmoedsgefteldhcid , die men wil uitdrukkén, tcn grond!1age, te weten: bij fommige dartelende vreug'
de (zoo :tls in den Zw,'/bifden Dans), bij andere teederheid en
verlangen (b. v. in den zoogcnoemden Duitfelien Land-Dam), of
(Jok wel eenen zekeren ernst en ,velvoegelijkheid, (zoo als in de
lJill'tltlet) enz. Vele van dczc Danfen zijn overal zoo algemeen,
dat zij bijna in alle gezelfehnppcn worden gedanst, zoo als b. V.
dè menuet, die buiten twijfel eene der wclvoege1ijkftc, doch kunftigfte, Danfen is; fehoon deze, in fommige landen, door de vetbasEering van zeden, niet meer zoo algemeen ~ ais de /JtJgloifes ~
is. De. ToolJeef.dm.im, welke eigenlijk allcen op den fchollwbllrg
te pas komen, worden enkei door danfcrs van beroep uitgevoerd,
en dienen of tot een tllsfchcnij1CI, (inzonderheid in groote ftcden,
zoo als in Par&'s, bij zanr,ftukken), of tot een afzonderlijk nafi)el,
wanneer de overigc fruHen gcheel zijn a(t;cloopen, Z~i ftaan in
geen het minfte vcrband mct het [tuk zelf; worden onder den

naam van Balletten , Pantomimes enZ. gegeyen, en in grotesque,
fwmil'ke, nol[ karaktermatige ; cr! in DanJèn 1'an een 1'ethe1'en deftig karakter; onderfcheiden. De grotestjue' beftaan enkel uit ongcwone fprongen, zeldzame, belagchelijke gebaren enz •., en hebben juist niet vele aanfpraak op goeden fin aak ; de I..'olllieke zijn
minder niegelaten, doch levendig, ook 'vel eens grappig, en over
bet algemeen, vermakelijk en vrolijk; zijnde \'aardigheid en frrelte
beweging er de hoofdvereischten van. In dc half Á'amltfl'1I1ntige
Danfen , worde een bedrijf uit het gemeene leven, een bedekte
handel enz., ten onderwerp gekozen, en zij vorderen dus, reedS"uit
eisen hard, fierlijkheid en goeden fmaak, Eindelijk befta:m de
DanCen van een Ve,.he1'tTI deftig karaKter in [oIo's, die zich door
verhe\'enl~id en ernst Kenmerken, en waarbij moer het algemeen
de kunst in houding en beWeging wel voornamélijk in aanmerking
komt. Deze lantftc foore van Danfcn, die ook 1'erl/(''I'1'1I paliro",;~
mes genoemd worden, zijn hunnen oorfprong voornatnéliikaan den
beroemden 'NoVE1l.RE (in zijne IettJ'C's jill' la dt71lfc) verfcnuldigd.
Wat nu nog de nJllzifk betreft; deze moet geheel met het brak'..
ter nn den Dans overeenkomen, en het is niet gemakkelijk, eene
goede dans - muzijk te fchrijven. JnzondcrlJeid v:rlt dit moeijelijk
voor Nntionale Danfen ) die, In de melodie, de Ulaat, afdee1i11-
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lingeti enz. zeer veel eigenaardigs en van elkander afwijl.encls bezit~
ten. Ook deze tooneel- pantomimes hebben eene muzijk op zich
zelve, die den tekst voor d~n gang en de geb:~tel1 des clanfers
uitmaakt, en tevens de gemoedsbeweging aanwijst, welke de danier moet vertoon en en uitdlu!~ken.
DANTE ALIG/:HER Y. Deze Italiaanfche dichter, inzonderheid
beroemd door een episch gedicht, de Gut/dclijk;: kOilledie genoemd.
W:larin hij de hel, het vágevuur en den hemel befchrijfc, en zijne tijdgenooten niet weinig hekelt - werd in 1265 ·.geboren en
ftierf in 132 I. Hij was uit eene familie te Florence afkomstig,
en begaf zich,. nog zeer jong, in het Franciskaner klooster, hetwelk hij echter wcldraweder verliet. Zijn vurige geest ontftak
zijn hart in liefde, voerde hem tot de dichtkunst, en deed hem,
[ot zijn ongeluk, de partij der Gibellinetl tegen den paus kiezen,
waardoor hij zich vervolging en plundering op den hals haalde,
en genoodzaakt werd, om de wijk naar lérona te nemen. Hier
verloor hij, door een bOll UlOt, de gunst van den vorst, die eens,
aan hem zijne yerwondering te kennen gevende, dat zekere hofnar door de hovelingen meerder geacht werd, dan een geleerd
lrt:m, zoo als DANTE .was, en hem daarvan de reden vroeg, hier~
op van hem dit geestig antwoord olltving:" om dat ecn iedcr
zijns gelijken bemint."
DAN1'ON. (GEORGE JAQt.iES) Werd te Arcis /tlr.rAube in Chom...
pogllc geboren 1 was. voor de omwenteling pleitbezorger, vervol~
gens in 1791 en 1792 . lid van de municipaliteit in PariJs, n:lderhand, gedurende weinige weken minister vnn juftitie, en eindelijk
lid van l~e Nationale conventie. Onder de Franfche vrijheids-pre~
dikers {peelde hij eene der gewigtigfte, doch tevens dubbelzinnigfee rollen, waarbij het altijd twijfelachtig bleef, of hij zich door
öpregten ij\'er ter bevordering van het goede, dan wel door eene
Hrrifbare huichelarij en fchandelijke eigenbaat, liet befturen. DAN'PON had ce ne f1echte opvoeding genoten, en zijne vornlÎng was bijna
geheel yerwaatloosd. Hij bezat cene groote verbeeldingskracht, en~
wanneer hij zich op het fpreekgeftoelte liet hooren, fcheen het, ab
of hij ftl1iptrekkingèn had, en bragt hU, met eene donderende' ftem, al.
lell tOt zwijgen, die zich tegen hem verzerteden. Ondertusfchen
had hij aal! deze foort van welfprekendheid zijnen eerften rOem te
d:mken, alzoo hij in vroeger tijden der omwenteling eene der drif.
dgfre: v-olksredenaars in de club der Cordeliers was. Als lid van de
Iflunidpaliteit gaf hij openlijke blijken van zijncil ~laat tegen het
hof, hetwelk men ,hierom raadde, te beproeven, of men hem,
door omkooping, aan zijne zijde kon brengen. Schoon nu al DANfON daarvoor niet geheel onvatbaar moge geweest zijn, waren de
aanzoeken der hofpartij echter vruchteloos, en bleef hij bij zijne
grondbeginfels , die de geheele omverwerping van den troon ten
doel halhlen, gctromv volharden. Hij nam het levendigst deel aan
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den loden van Oogstm. ; bewerkte, of verhinderde ten minfee
niet, als minister \'an juftitie, de oproerige tooneelen, in Hetfstm.
voorgevallen; deed als afgevaardigde ter Nationale convemie de ver"
fchrikl.elijkfte YoorfL(~llen, en verbond zich tel! naauwfre met RaBESPIEllP,E en M:\.RAT. Oordeelende , dat het ganfche ftaatsgebouw
geheel moest ,,"orden afgebroken, voor dat er iets goeds van te maken ware, verachrte hij de halve maatregels van de partij der GirondistCII. Geheel Parijs beefde, in Slagtm. 179z, voor de komst der
Pmisfcn; de conventie had befloten, haren post te verlaten, en allen, behalve DdNTON, gaven den moed verloren. IIij bediende
zich y:m al de leracht zijner welfprekcndheid, en boezemde daardoor
den vreesnchtigen zoo veel moed in, dat de conventie eenparig beDoot, te Parijs te blijven. Inderdaad, een mail van zulk eellen onverCchrokken moed, zoude weHigt, wanneer zich fchtandere en brave 1J1ann~n met hem vereenigd, en zijnen mocd door
hun voorzigtig beleid beftuurd hadden, aan de orde van zaken
cC:lle geheel andere wending hebben kunnen geven. Dan, het ging
hier, 7.00 als het gewoonlijk in ftaatmvisteH gaat, waar bijzondere
neigingen en belangen, helaas! zoo dikwerf, boven het algemee11'
welzijn, worden voor~etrokkell, en DANTON .zag duidelijk, dat men
hem "erachtec, cn zich l1echts Zoo lang van· hem bediende, als
l11çll hem, tcr bereiking van bijzondere bedoelingen, noodig had
Zijne eigenlIjke aal1h~ngers werden meestal of een OagtoR'er' der te
genpartij , of zij lllisbruiktcn de magt, welke hij aan :hcllhad afge~
[taan, en bewenncl1 zijnen eigen ondergang. DANTON wist wel
de ftoutree· plannen te ontwerpen, en in hunne beginfels tot frand te
brengen; maar het mangelde hem aan volharding en. geduld, 0111 dezelve ten einde toe· uit te yoeren : l1Ïj' vergenoegde z.ich, met het ijs
te hebben gcbmken, liet de rest aan zijne áanhangers over 1 ell
zorgde \'oor ziin gem~k en gCl1oeg-en. Zich onder de Franfche
€ol1lmis[arislcn Îll !!e voormaLige OO$tenrij.kjàb~ ~Y;;der/alldm hevindeüdc 1 waar hij de gelegenheid, om:, zich te verrijkéll; had te: baat
~o)11en, keerde hij in den, zomer van· l792 van dnar terug.
Hoogst' te onvreden over (!C, geweldenariJ dér heerfchende partij,
die toell den veldheer CUSTINF. en de koningm ANTOlNE'PTE .tot de
gnjllotine fledvelUd bad, of ook misi<':hien " om den náde.eligen iJl..
druk te weten, diclf zijn .gcdrng in de Nederlal/den had vetoörznal;;t'1 begaf hij zich naar zijne gebo~)fteplallts, en Qntwi4rp aldaar,
waarfdlijnlijk, in de ftiIle rust van het, landleven, nieuwe~ pijm~
tot eene andere orde van zaken. D~n het was, te laat; bij zijne
terugkollBt té Parijs konde hij zijnen vorigel} :invloed nicr herkrijgeil; lIl;)ar \Verd eindcl~ik in het laatst van Lel1tem~1793 bij nacht gevat, en reeds den sdell der daaropvolgende maand, uit vrees voor op.
roerige bewegingen, als een vermeend vijand der republiek, geguillotineerd. Hij behield tot op het laac[te oogcnblik zijnen moed en
zijlle ftand\'astigheid; doch bcfchllldi:;dc zijne regters openlijk van
par
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pahijdigheid en omkooping. ROBESPIERRg, inmsfchen, verhel1gde
zich over zijnen dood, gelijk SYLL.'\ over den val v:tn MARIliS , met
wien DANTON, mogelijk in vele opzigten,. konde vergeleken worden.
DANTZIG. Regeringsdistrict in de Pruisfifche provincie TFestPruis{eIJ, welke ruim 130 v. 111. bevat, 237,000 inwoners heeft,
en in S kreit[en j wanronder de Dantzigcr fiadc en land-kreits verdeeld is. De hoofdfiad is de volkrijke koop[tad en fterke vesting
Drmtzig, Iig:;ellde ;n een [d100n en bekoorlijk oord, aan den westelijl.ell oever van den fFéich/d, ongevect· cene mijl van deszelfs
mond in de Oost-zee, ter plantte; wanr de riviertjes Radml1le el1
Mott/all, welke beide de fiat! doorftroomen, zi.ch beneden haar in
dl' Hi:ich[c! uitftortten, ])allt:ûg befiuat, binnen den ringmuur; uit
de Regtjladt, ,d/tjlad!, !/ó'jlarlt, Niet/el1larlt, ,Ypeidle,..Îli{e1 en LOt/ggorten. De fir.d heeÎC ongeveer cene halve mijl in den omtrek, is
met wallen, muren en grachten omtingd, en telt 4,16r huizen,
en met het garnizoen 52,8'20 inwoners. De Regtfladt is het beste en r~jldlc deel der !tad; en heeft verlc!Jeidenc hreede firaten en fraaije huizen. De AltJlodt is wrl het oudl1e, maar het
Hechtst gebouwd. Lrmggm'tCll is ccne lange, breede, met Iindeboomen beplante, Cil van vele tuinen voorziene, firaat. lIet
fl!hoon!te gebouw der _ilad is de nieuwe fchouwbl(rg; IUen telt
er 21 kerken, wa:lronderJ3 Lutherfchen, v:m welke de hoofdkerk, ST. MARIA, beroen.d is. Ook is er eene akademie, een gymnaHUIU, met eene bibliotheek, een l1amlnkulldig genoot[chap, met
een kabinet van natuurlijke zeldza:unheden; vooral ook van Oto~
heiti en Nieuw-zee/o1ld, door B,\~r(s en SOLANDER gefchonken;
verder een genootfchap van pro.:fonder\'indeli}ke Natuurkunde.
eene fchool voor de zeevAArt, een bijbclgenoot[chap, eetJe kunsten teeken-fchoot enz.- D(! h:1ndel is de -voornaamfie tak van be~
fta.'l!1. In 1,815 zijner nog 459 [chepen binnen-, en 377 uitgeloopen. De ~akhl1izen , of de groote magazijnen voor koren en ande,e
koopgoed~lJ, maken een groot gedeelte uit, en beftaan in ettelijke
honderd ftcrige gebouwen, waarvan eenige 7 of 8- verdiepingen hoog
zijn. ,Zij liggen op een eiland in de Molt/au, hetwelk flechts door
bruggen, aan de regterzijde, gemeenfchap met La11ggorten en de Nietiet:ffndt,eJl,_ !lau 'de linker met de Reg/fiod (naar het raadhuis aldus
genoemd).en de fórjlodt ,heeft. Niemand mag op dit eiland wonen;
QIU voor te komen, dat er brand omfm. Het wordt des_ ;nachts
llietálleen door wachten, maar ook door groote honden bewaakt.
-De -meeste inwoners van Da1Jtzig zijn Lmhersch en van den Her;i
vormden godsdienst. Men vindt er fchoone fabrijken in gouden
en zilveren koorden, lakens en wollen ftoffen; al smede verwerijen.
fmker- rafinaderijen, brandewijn- en likcur-ftokerijen, falpeter-ziede_
rijen, pot- en weedasch-fabrijken enz. De voornaamfte handel he..
(taat, echter, in granen, die uit Po/en, de If/eich[cl af, aldaar aan~evoerd, en door ~eheel E/~"op'J verzonden worden i alsmede in hout,
~ 5
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leder, wol, pelterijen, boter, talk, was, honig, pot- en weedasch 1
vlas, hennep enz.
Het Dantziger gebied was~ voorheen vrij aanzienlijk, en bevatte ee",
ne ftreek lands, die thans meestal tot de fl:ad of landkreits behoort
en ongemeen gefchikt is voor land- en veehouw. Hetzelve beftond:
J. in den Dantziger IFérder, beflaande 10 mijlen in het rond, en
bevattende 30 dorpen, en de heerlijkfte korenlanden, die, bij eeIlen flechts matigen oogst, drievoudige vruch(en opl~veren. 2. In
de Frifi-ohe 'Nehrung: eene landtong, of fmalle ftrook, van omtre111
II mijlen lang, cusfchen het Frifd{! Ilaf en de Oostzee, die naar den
kant van de Weichfel bebouwd wordt, ell :\an den zeekant met bosfehen en heide bedekt' is. Hier zijn de landlieden ook ongemeeti
welvarende en rijk, en leggen zich inzonderheid op de paarden-fokkerij toe. Eindelijk 3. in het Schier-eiland He/a of zoo genaamde Hoog- of hooge IOlld, aan den linkeroever van de rl~oidljêl, waarop 8 dorpen, met de ftad Hela, liggen. Dit oord is Cchraal en
dor, en deszelfs bewoners leven armoedig van de visfcherij.
Dontzig was in vroeger tijd eene vrije rijksftad ; doch begaf zich
naderhand onder de befcherming van Palm, waaraan zij jaarlijks zekere fchatting betaalde. Sedert de verdeeling van dat rijk, in 1772,
geraakte de ftad in verval, en men voorzag, dat zij, midden in het
Pruisfifche gelegen, zich zelve moeijêlijk zonde kunnen· Iiandhaven.
Reeds in 1788 drong het grootfte deel der burgers en kooplieden
er op aan, om zich aan den koning van Prllisfen te ondenvcrpen, welk plan echter door de regering, uit hoofde van gencesde
vermindering van aanzien en gezag, in de geboorte gefmoord werd.
Dan, dit verhinderde deszelfs uitvoering niet. De Pruisfif"che legerbenden rukten in 1793 in Polen, legden bezetting in de [cad T!JOrt1,
en des konings gezant in Dantzig verklaarde aan dCllmagiftraat, dat
zijn: meester, om gewigtige redenen, zich gedrongen zag, om de
ftad in bewaring te nemen, en derzelver buitenwerken te bezetten.
Nu geraakte alles áan het gisten. Den Sfcen van Lentem'; wemelde
het reeds voor de poorten van DOl1tz~l5 van Prnisfifche krîjgsli~den,
wier bevelhebber, de veldheer VAN R.W~WR, nadat hij de fead
vergeefs had opgeeischt. aan de regering eene verldaring zond,
waarin hij de redenen van des konings gedrag opgaf, en waàrbij
der regering en· burgerij eenige dagen v~n beraad werden toegeftaaR.
Daar men nu geene buitenlandfche htilp ce wachten had, verkreeg,
eilldelij'k. het belang der burgerij ,boven dat van den magiCtraat,
de overhand, en befloot men, noch de ftad in bewar.ing te geven,
noch derzelvcr buitenwerken af te ftaan; maar zich liever geheel aan PnlÏsfelJ te onderwer.pen, mits hare voorname ,"oorregten ongeCchonden bleven. De koning bewilligde wel in de
aanbieding der fmd, om hem voor haren opperheer te verklaren;
doch weigerde, met haar, wegens derzelver vrijheden en voorre[~ten '. in onderhandeling te treden; bclo\'l'lIdc eclm:r, om Dantzig
tot
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tot eene der bloeijendfte fteden in zijne ft.aten te 2uIlen verheffen.
Men opende hierop den 28ften van Lentem. de buitenfte poorten
voor de Pruisfifehe legerbenden; doch, reeds voor dat de burgeri.i,
en regering het bepaald beOuit tot onderwerping genomen hadden_
'Was het graamv nan het muiten geOagel1, en werd nog woedender,
na dat de afgevllardigden hetzelve aan den Pruisfifehen veldheer hadden bekend gemaakt. Men noemde de regering en afgezondenen der
burgerij ftadsverraders, en zwoer, zieh eerder onder de pninhoopell te
zullen laten begi!lvell, dan eene zoo wel bevestigde ftad, zonder
verdediging, over te geven. De fehikkingen, die men maakte, om
het oproerig graäuw tot bedaren te brengen, waren niet de beste;
want, na de bezetting der buiten poorten door de Prui.fen, drong
~en hoop misnoegden, en wel inzonderheid ftads.foldaten, op hen
aan, en vuurde op dezelve, waardoor de Pruisfell natuurlijk zoo
verhit werden, dat deze omftandigbcid, zonder tusfehenkomst vaIl
den verdienftelijken RAUl\IUR, zeer zeker nadeeliger gevolgen zoude
gehad hebben, dan het geval ge\veest is. Door gepaste maatregelen
werd de rust in Drmtzig herfteld, en de Pruisfifehe legennagt trok
den 4den van Grasm. des jaars 1793 binnen de Had.
De bloei der Had en haar handel nam fed,~rt toe, doch leed weer
door den jongften oorlog rnsfehèn Frankrijk en Pruis[en. Zij werd
den 7den van Lentem. 1807 door een Fra.11sch leger ingefloten ,
en federt den !14Hen van Grasm. befchoten. OfTchoon wel de dappere veldheer KALKREUTI{ de ftad eenigen tijd verdedigde, moest zij
~ich echter, eindelijk, den 24ften van Bloeimaand, aan de zegevie.rende wapenen van NAPOLEON, bij verdrag overgeven. Bij den vre.
(Ie 'van Ti!ftt werd zij wederom voor eene vrije ftad, onder de befchertning van Sakfen en Pruis/én, verklaard, en haar grondgebied.
vermèerderd: zelfs werd nog, na de regeling der grenzen te Blbing,
de Abdij O!iVfl, het fehier-eiland /le-lfl, ~n het westelijk gedeeltè
der Fri[che-Nehrul1g er bij gevoegd. Dnntzig leed echter veel door
de buitengewone belastingèn, fterke iniegering, en het ftremmen
van allen handel. Bij den terugtogt der Frtmfchen in 18 I 3 geraakte
de fcad op nieuws in ftaat vlln beleg, en daardoor, alsmede door
heerfehende ziekten, in eenen beklagelijken toeftand. In het laatst
des genoemden jaars werd de belegering ernftig voortgezet, met dat
gevolg, dat de vesting, in Louwl1l. 1814., aan de Rusfifehe en
Prni9fifehe krijgsmagt, onder den hertog vaa WURTEi\lBERG, werd
overgègeven. Door later verdragen geraakte de ftad met haar gebied,
weder onder Pruisfifche heerfehappij.
DANUBIUS. De oude naam van de rivier den Donau.
DAPHNE. Eene dochter van den ftroomgod PENlms, welke, door
ApOLLO, die haren millnaar LWCIPPUS , door list had omgebragt, ui~
hóofde zijner liefde voor haar, geftadig vervolgd werd, zoo dat zij,
ongevoelig \'oor zijne fmeekingen, eindelijk, de :tarde (volgens andeten haren vad~r PENEUS ) bad,. om huar in haren fchoot te onrvan,
gen.
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gen. Hltre bede werd verhoord; want, toen ApOLLO haar wilde
omhelzen, werd haar het vlugten ol1lniddelli.ik belet, dool' dat har!!
voeten eens(Jags in den grond vast wortelden; terwi.iI hare armen
.in takken veranderden: en nu omhelsde ApOLLO eenen Lauwerier ..
000111, die hem fi:dert heilig was. OVIDIUS heeft dit Zjler fchoon
bezongen in het eerHe boek zijner IlfetamoliIJ·ftoJis.
DARDANARIUS. Een koren-fmous; een koreI1-woekeraar, die
granen upkoopt, om duurte te verwekken, en ze tot aan de hoogfte
markt laat liggen: ook iemand, die den koper door valfche maat of
gewigt bedriegt.
DARDANELLEN. Zoo noemt men de vier fterke Tmkfche kasteel en, die aan de zee-engte van Ga/I/floti, of in den Hel/espont, welke de zee van ;11(11'1/101"11 met den A:-c!tijd vereenigt, gelegen zijn.
Twee dezer kasteclen, die MAHO,\I~D II, onmiddellijk na de verovering van KOlJflolltillope/, liet bomven • worden de oZ/rle DfJrdal1e/lm
.genoemd. Het .:?ene Aj/ido, CAbirks) of het (Jot van NfJto/ië, ligt op
de kust van Azië, en het:tndere, .festos , of het (Jot van R01/ZfJIJië g\!beeten, op die van Europa. Beidl!bcftrijken gemelde zee-engte, welke om deze reden ook wel h-:r l:mlOtt! rler Dtlrrlal1e1/m genoemd
wordt, en den fleuwl van /{OiJjlmll/liopct uitmaakt. - De twee andere kasteel en , waaraan men den naam van de nieuwe Dardclllellen
geeft, om dat zij eerst in 1658 onder lVfAilOi\1ED IV werden aangelegd, om de Tèll'kfche vloten tegen de renetiallm te befchermen ,
liggen vcrdel' af, aan de eerfre pun t van genoem~le zee-engte, en
fluiten den doortogt van d::! zee van Marmorll. vlmnits de zee.
engte áldaar (Jechts eene halve mijl breed is. - .Behalve deze 4
kasteelen vindt men in de zee-engte 1 waardoor men uit de golf van
Lcprmto vaart, nog (wee andere! in ondcrfcheiding der vorigen ct
.de kleine DfJrrloneJ/m gehecten. Zij liggen mede over c\l,ander;
-het _eene in Griekqn/and; het (Jot van ROI1le!ië, en hetándere het
flot van l1forea:1 genoemd, op welkfchier-eiland het ook gelegen is.
Door:de zorgeloosheid der Turken waren de Da1'dmzcl/m in 177()
geheel in verv:tl gentakt ; doch werden [edert weder herfteld. Dan
dit .verhinderde niet, dat de Engelfche vlootvoogd DUCK\VORTH.
den 19den van Sprokkelm. 18°7, des morgeRs te 8 ure, met 8 liniefchepen; 4 fregatten! benevens eenige branders en bombardeerbooten, zonder verlies, midden door de DardanellGlZ zeilde, en .den
volgenden dag in het gezigt van Konftantinopet verlcheen. Zijne
tegenwoordigheid moest de aangevangene onderhandelingen onderfteunen; doch hij rigtte niets uit. De Turken beijverden zich, inmiddels, onder de leiding ViUl den Fran[chen Kezant SEBASTIAN!,
om de [cad tegen eenen aanval te beveiligen, en de kastcelen in ftaat
van verdediging te ftellen; zoo dat DUCKWORTII den 2den van
Lcmem. , niet zonder verlies, konde terug keeren, hetwelk, volgens
zijne eigene getuigenis, acht dagen later, Iliet meer mogelijk zoude
geweest zijn.
DAR-
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DARDANUS. Een der vroegfte koningen van Troje, naar wien
de Trojlmen ook Dal'dmJiers genoemd worden. Ook heeft er uiet
verre van de Dardanellm, mm de Aziati[che zijde, eene fiad
van dezen naam gelegen , naar welke waar[chijnlijk de l)arda"el/el; genoemd zijn.
DARIEN. Eene provincie in het Spaanfche ollder-koningrijk
Nieuw-Grallada in Amerika, ten Noorden aan de Caraibifche-zee
en de golf van Dm"ien, ten Oosten aan ZCfJtJ en Carthagel1f1, teli
Zuiden aan Choco, en [en Westen aan ]Jeruquete grenzende.
Het land is bergachtig, doch heeft vruchtbare dalen, maar, uithoofde van r.en menigvuldigen regen, eene ongezonde luchtsgefieldh cid. De oorfpronkelijke inwoners, die weinig in getal zijn,
erkenden eerst in Iï8S de Spaanfche opperheerfchappij. - Somtijds geeft men den naam van Daden ook aan de lnndengtc van
Panama, die men 1net deze provincie uiet vermengen \110Ct.
DARlUS. Drie Per::;ifche koningen voerden pezen naam. I. De
ecrfte was de zoon van !iYST,\SPES, en fpande, toen na den dood
van CAMBYSES eenige lI1edifche priesters zich vall de hcerfchappij
)mdden meester" gemaakt, met zeven andere voorname Perzen zumen ,
verjoeg dezelve, en werd, door het hinneken zijns paards, koning
van Perzië. De l':uamgezworenen , namelijk, wuren overeengekomen,
dat hij, wiens puard op eene bepaalde zamcllkomst het eerst zou
hinneken, koning zoude zijn, als, door de goden zelve, tot den
troon beftemd; dit viel aan DARlUS , door eenen kunstgreep zijns
ftalmeesters, te beurt. Negen en twii1tig jaren oud, beklom hiJ den
troon, en wist zich denzelven waardig te maken. Nadat hij Ba/'ylonië weder aan de Asfyriers ontnomen had, ondernam hij eenen
lOgt tegen de Scythen, welke echter ongelukkig afliep. Vervolgens
maakte hij i/l(lcedo:lië en de JOl1iers cijnsbaar; doch, toen hij ook
den A/he/Ieren den oorlog aandeed, wegens hunne betoonde hulp
lIan de JOl1iers, moest hij hiervoor zwaar boeten, daar hij door
hen, onder aanvoering van MILTlADES, bij lIfaratholl, eene geduchte
11ederlaag omving. Dezen hoon willende wreken, maahe hij groote toebereidfelen tot verniellwing van den krijg; doch hiermede nog
bezig zijnde, ftierf hij, het rijk in handen latende van zijnen zoon
XERXES 11. - De t\veede koning van dien naam, bijgenaamd NOTlIUS,
was een bastaardzoon van ARTl\Xr::RXES lrmghaud. Hij volgde na den
dood van XERXES zijnen broeder SaGOANIJS op; had, bij zijne zus
ter en echtgenoote PARYSATIS, eene heerschzuchtige vrouw, twee zonen, ARTAXERXF.S MNEnlON en CYRUS dm jongerCII, en regeerde 18 jaren vrij rustig. 3. De derde kodul' eindelijk, de laatfte van dezen naam
en tevens van de Perzifche koningen, bijgenaamd CODOMANNUS, was
een goed, doch ongelukkig vorst. Door ALEXANDER, den Croolm,
aangevallen ,bragt hij een leger van 600,000 man in het veld; werd
echter eerst bij CratJims, vervolgens bij Is[us, en eindelijk bij Aff,u!o ge!J3~en, en, na deze laat[te nederlaag, door BESSUs" cenen zU-
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ner eigene landvoogden, verrader;;,i k op zijne vlugt omgebragt; döch,
door ALEXANDER zei ven , die BESSUS het loon zijner fnoodheid deed
erlangen, grootmoedig gewroken. Met DARIVS Ilam de Perzifc!te
beerfchappij een einde, nadat zij, federt haren grondlegger ,CYRUS,
~30
240 jaren gebloeid had. (Zic l'erder ALEXANDER;)
DARJES. (JOH. GEORG) Een, in het midden der IRcie eeuw,
!eer geacht wijsgeerig hoogleeraar en fchrijver. FItEDERIK II riep hem,
in J 763 , van .lena, als geheimraad en hoogleeraar in de wijsbegeerte naar Frankfurt, waar hij de koninklijke akademie der wetenfchappen oprigtte, en door zijne voorlezingen en fchriften het aanzien
dezer hooge (chool tot aan zijnen dood (in 1(91), op het\jverigst
bevorderdc. In zijn wijsgeerig ftelfel week hij aanmerkelijk van
het heerfchende Wo!jifJQtJji:/JC af, en ftemde meer met de denkbeelden van zijnen tijdgenoot CRUZIUS overeen.
DARMEN, DARMKANAAL. Zoo noemt men dat lange kanaaI, aan welks linkerzijde zich de maag door den pylorus (maagontlaster), opent, en dat in vele kronkelingen het grootfte gedeelte
va!] den onderbuik vervult. lIet wordt door vier, door een cclachtig weeffel aan elknadcr verbonden, vliezen gevormd, en' deszelfs deel en , die men Darmen noemt, dragen verfchilIende benamingen. lIet bovenfte cn naamver deel van hct Darmkanaal, hetwelk
aan het darmfcheel is \':1stgelJ(?cht, noemt men de dunne darmen,'
(intestina temtitJ), en deze verdeelt mcn wedcrom in dcn twaoifvin.
gerigen darm (t/llodmum) , den 1l1!c,1zteren darm (jejulIu71l) , en in
den krIJI1l1lJ1!I1 darm (ilmlll). lIet bened,m[ce, ruimer gedeelte van het
genoemde kanaal draagt den naam van dikke darmen, die wederom
onderfcheiden worden in den blinden darm (cowJm), den kronkel.
darm (c%n), en den Oflrs- of ende/-darm (intestimuIl rectum), die
het einde van den dikken darm uitmaakt. De darmen zijn, even
als de maag, en de chylhuizen, van vele kleine flijmkliertjes voorzien, die, bij den endeldarm, altijd grooter en meer in een gedrongèn worden, en door talrijke takjes het bloed ontvangen.
DARMSTAD. (HESSEN-) (Zie: HESSEN.)
DAR WIN. (E.) Een beroemd Engelsch geneesheer, natuurkundige en dichter. Hij werd te EMo:,! in het graafTchap Nottinghams!zire in 1731 geboren, en frierf te Derby in 1802. HU is de fchrijver der volgende werken: Z~oI1011lit1, of de wetten van het werktlligclijk leven; the La es of th~ plallts, (de minnarijen der plan'ten) ;
Phytologin, or thc Phi!%pIIY of agriclilture nnd gardenilIg, Ulith the
Theor)l of drawillg 11'I }/"IISfeS, and !Jii/Ir on improved COI:/!ruction of
the drilplouglz; the Botanie gal'dm, een kemig gedicht, vol wijsgeerige denkbee Iden en eenc gloeijende verbeeldingskracht, en the
Tempte IJf NatlIre , or t/te origill of fotiety, mede een uitmllntend,
oorfpronkeli,ik dichtfruk. VoortS heefr hij LINNEU5 Systltel1ttl llege.tabilillm in het Engellch overgezet, en fchrijft men hem ook nog
een werk toe over de opvoeding der docbtét's, onder den titel!" A
1l
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pl/1I1 [or le11lr:! edllcatiolJ ill boarrlillgs[chools, waarin echte wi,isgeerigc
denkbeelden omtrent de opvoeding van het vrouwelijk gcDncht ge.
vonden worden.
DAS. CUtiils lI1des, of Ttlxtls L.) Een dier, van de grootte YM
een middelmatigen hond, doch van ce:1e gefralte, gelijkende, in den
eerftcn opflag, niet kwnlijk, naar een klein beertje, hetwelk mcn
wel kan aanzien, dat het tot gccne grootte vlugheid bekwaam is. De
Das is kort op dc pooten, cn gdijkt nog l~ger op dezelve dan hij i,s,
door zijne lange haren, waardoor zjjn buik den grond fchijm te rakel.'.
Zijn kop gelijkt wel wat naar dien vun den vo~; zijJ1de rond aan d,en
hals, en loopende in cenen fpitfen muil uit, zoo als die der honden
met lange bekken. De neus is ook op dezelfde wijze gemaakt, als die
der honden. De oogen zijn klein en ro"achtig van kkur; de Of)fen
kort en rondachtig; de pooten hebben allen vijf vingers, met lange
zwarte, kromme nagels, ynn welke die der YOOl'pootell de langfee zijn; zijnde het dier daardoor uitnemend in fraat, om in den
grond te krabben. Zijn ftaart is kort en zeer ruig •. , Ev(m onder
den ftaart, bovel} het aarsgat, heeft de Das, het mannetje, zoo wel
als het wijfje, een beursje of holletje, dat ondiep en van binnen
met haar bekleed is: in dat beursje, zijpelt gedurig e('Jn olieachtig vocht, dat witachtig van kleur en fcillkend \"all reuk is, hoed:mig men bij meer andere dieren waarneemt. Slapeilde, h0twclk de
Das veel doet, fteekt hij den 1'noct in dat bcm,;jc, zuigende, zoo
het fchijnt, het daari}l zijpe1cnde olieachtig \ucht da:ll'l:it. Wat
de kleur van dit dier betreCt: zijn haar, dat borstcbehtig is, als dat
der varkens, is over het geheele lijf geelachtig, of ook iïCI vuilgraauw, waaronder op den rug hier el1 daar eenige zwarte haartjes
loopen; maar, ter wederzijde van den kop, ziet men ecne zwarte
ftreep, die over de oogen en ooren hencn gaat; terwijl de kop,
vlak van voren en op de w:1llgen, buiten die zwarte fhepen genoeg-z:ulIn zui\:er wit is. De kleur van den Das is donkerder aan den
buik, de keel en de binnenzijde der pooten, dan boycn op het
lijf, iets, het\\Telk men genoegznam omgekeerd, bij alle andere die.
ren, wa:lrneemt. IIij heeft een goed gebit, dat vrij wel met dat der
heeren overeenkomt; want het befmat uit zes voort:lnden en twee
hondstanden van boven, en even zoo veel van onderel. ; van boven
vijf en van onderen zes kiezen.
De Das brengt een groot deel \'an zijn lenn onder den grond
door. In het diepfte der bosfchen graafL hij \'(,or zich een hol ter
woning; dit doet het mnnnetje en wijfje. iedcr voor zich; want
:ij wonen zeldzl1am bijeen, of liever altijd afzondt:rlijk. De to0gang tot deze holen, of het eigenJijk<! nest der Da"ji:n, is een
fehuinfche, bogtige, kronkelende gang of pijp. In dezelve liggqn
zij, bijna den ganfchell dag, te (Jupen, en komen cr zeIdcn uit, dun
des avonds en des nachts, om vocdfeI tc zoeken. Als het \\'jjfje
ftmgen moet. Ilctwelk gemeenlijk ClefJlilaal in den Z0mer gefchiedt.
plukt
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plukt zij met' hare tanden gras, en draagt het, in de manier qCr
konijllen, bij bosjes tot ecn zacht nest voor de jongen in haH hol.
'Zij krijgt, drie maanden na de paring 1 drie, vicr of vijf jongen, en
beeft zes tepels, om dezelve te zogen.
De Das mag men een all cs ctend d ier noemen: want hij aast, in
oen wilden fraat nier allecil, als hij ze fleehts bekomen kan, 00
muizen, konijnen, eenden, hoenders en ander gevogelte, maar ook
op padden. kikvorCehcn, torren, wespen en andere infektcn; zelfs
heeft men hen kleilie leveade zuigbiggetjes in hunne gaten zien fiepen: ook eten zij vruchten, zoo als nppelen, peren, druiven, alsmede wortelen en groclJte. Daar men hen talll kan Illfiken. ja zelfs
in den ftaat van huisdieren overbrengen, kan men hen alzoo met
alles voeden. In dien fcaat geeft men hUil \r]eescll, viseh, brood,
kaas, boter, cijerçn, groentcn cnz. Zij cten alles, maar inzonderheid verkiezen zij TaallW vleeseh, en wel, bij llitt'tek, varkcnsvlee3ch.
De Das is zeer zindelijk: hij be[met nimmer zijn hol, of huisfelijk
nest, met zijne uitwerplèlen; lmar br':ngt die, op eenigen afftund
van hetzelve, naar builen, en bekl'ab\l.cl~ çlie met aarde of zand,
zoo als de katten doen. Zijn grO()(C,e vijand is de vos, daar deze,
die niet zoo gcmakkeliJk ci;n hol \'oor z.ich z'.'II·cn graaft ( v~n da~
van den Das zich listiglijk wC,t ll1~cs,C'r te maken •.
De Das leeft in alle gcmatigde deelea \":111 Europa, zelfs in 4l1/tden en Nool'wçgen, en Îll .1,zië, tot in ClûlIiJ toe; ook in Noonj.
Amerika. Hoewel in de binnenfte dcelen van Hol/and niet te Yinden, is hij echter in ons vaderland niet ;;eheel vreemd, wordende hij
fomtijds in çlc hooge heiden t:Il wildcrnislèn der nleijcrij van 's Herw
togenbosch gevonden.!
Het vleesch van den Das wordt in Italië, Zwitferkmd en D!litsch..
land gegeten, en wcl bijzonder in den herfst, als deze dieren, door
hun lui leven, zeer vet geworden zijn, Hunne huid levert niet
meer, dan eene gemeene, grove pelterij, W'larOIll zij flcç\Hs· voor
hondcn-halsbanden, zadeldekken, en tot het bekleeden \'an koffers, ran.
fels enz. gebruikt wordt. Van het haar worden nnvkwasten gemaakt.
DASYi\1ETER, Een w\!lkwig, waardoor men de digtheid der
lucht kan mcten, hetwclk door O. \'.\N GUERIKè: uitge\'onden, en
door FOUCHlJ cn GERSTNER verbeterd is. lIet wordt ook 11lr/IJOlljc..
trum GlIerickiaelJttfft genoemd.
DATAME S. Landvoogd \'[(11 Cadë onder ARTAXERXES, die llem
wegens gewigdge dienstcil en dapp~rc daden, veel verpligt was.
Naderhand, in ongenade vervallen, en gcnoodzaakt om zich door de
vlugt te reddelI, nadat hij zich met dc wapenen in dc hand dapperlijk verdedigd had, werd hij door lVIITHRIDi\.TES, op wiens geveinsd
aanbod van vriendfchap hij vertrouwde, verraderlijk omgebr:tgt.
Dc\UI3ENTON. (J. L. lVI.) Een beroemd natuurkundige en geneesheer, te J/lhlltbar gehoren. Hij is beroemd wegens het aandeel
dat hij gehad heeft aau BUHONs Natuiitlijke- Hisfqf;e tier f'ietvoe/i..
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ge dIeren, waarvan het ontleedkundig gedeelte door hem met eene
verwonderlijke naauwkeurigheid bearbeid is. Jammer is het, dat hij
zich naderhand onttrol:ken heeft, omdat nUFFON eene nieuwe ui.r~
gave v:tn zijn \\ï:rk, met weglating van het ontleedkundig gedeelte ~
in het licht gaf. Het krtbinet van Natuurlijke Ilistorie te Parijs,
'Waarvan DAtllENTON in 174-5 bel1uurder werd, is, door de vereenigde pogingen van heni en BUFFON, eene der merltwaardigl1e inrigtingen de:~cr hoofdflad ~cworden. Al$ lid van de akademie der
wetenfchappen, waartoe hij in) 744 verkozen werd ~ verrijkte hij
hare gedenldchriftcn door eene menigte ontleedkundige ontdekkiHgen, door n:\fporingen omtrent de dier!oorcen en derzelver verfchil.
omtrent de verbetering der wol, en de bl:handeling van de ziekten
tIer dieren. In de bergl1of-, pl:111ten- en huishoudkunde, is men vcIe ophelderiligen aan hem verfchuldigd~ en, in de encyclopedie, heefe
hij het nk der nawurlijke historie bearbeid. Bovendien is hij de
f(!hrijver van eeli aantal nuttige fc:hrifren, als van de 11ljlructioll pou,.
les Bergers, JJ1étJwire [/Ir leS im//gejliolls cn andere. Hij was een
getrouw' \v:larnemer der Natuur, bereikte den ouderdom y:m 84 jaten, en l1ierf, dc:n Inatl1en dag van het jaar 1799, wanneer hij voor
het eerst de zitting van den fenaat bijWoonde, in de armen Zijnet
vrienden aan tenc beroerte. iijn l10tfcijk overblijffel werd in 'ded
tuin begraven; dien hij dool' iijne zorg merkelijk verfraaid had.
DA uN. CLEOPOLD .T liZEPII MARIA, RiJksgroof "tltI) Eene del'
verdienstdijkile Oostenrijkfche veldheeren) die van 1705 töt 1766
leefde. Reeds hadden zijn grootvader, vader en oom, het keizerlijk
hof, in ondc'rfcheiden oorlogen ~ metroeln gediend; maar LEOPOLD
lOZE PH verdonkerde den glans van al ziJne voorvaders. Hij be~
haalde zijne eerl1e làu\veren in den Türkfchen oorlog van 1737 tot
1739, ûls genemal illajoor; en verwierf nog grooter roem in den
Oostenrijkfchen fuccesiie-krijg, w:lariu hij, rot de belegering van
Frnag; de verovering yan Bet/eren, en het verdrijven der FranfcltCIJ,
over den R~i1J, zeer "cel bijdroeg. Zijn betoond uitl1ekend beleid.
bij het trekken over den Rijn, en den terugtögt over die rivier, ge..
voegd bij zijn huwelijk met de gravin van FUK, de meest beguns.
tigde van MARI.\ TIlERESlA , bezorgde hem den post van generaal
veldtuig11leester j en eindelijk in 1751 dien van generaal-veld-maarfchalk. Hij trok den koning vnn Pt"lIisfeI1, die Prn(/~ reeds bele..
gerde, tot CiJ/tin .te gemoet, en leverde hem hier in lomerm. van
dat jäar dien gedenkwaardigen flag, waardoor de belegering moest
worden opgebroken, en Boheme, zoo wel als al de Oostenrijk..
fehe fiaten j gered werden. Het geluk bleef hem echter niet altijd
bij; want; bij Lellthen, Torgnu en op meer andere -plnntfen, leed hij
gevoelige nederlagen. Behalve den flag bij Cöllin -is ook nog merk..
waardig öe verrasfing van FREDERIK II bij HochkirchetJ in 1758,
\vaarbij hij het geheele Pruisfisch leger zoude vernietigd hebben;
indien de prins van DURLACIJ niet met eene kolom te laat geka.4\LGi)lUN WOOJ,lD"~.\I, Il~
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men wnrc; alsmede het gevangen nemen van I 1,000 PruÎsfel1,
die, O1;cJ..:r het bevcl van FJNCK, bij Jlfflxen ;,;elegerd. waren. Over
het algèmeen hU 1 c1l!il hem zelfs zijne Ilcrl;:rlc vijanden voor den
rrootften ycldh':;er vaJl zijncn tijd, dien FRE.Df.IUR, de ei'llI:g;e, als
zijne ge\'aarlijk!1e partij bcfchouwde. Hij wist niet alleen de [chool1fic onnrerpen te yonnen, maar dezelve ook meesterlijk uit te voeren. Zijne traagheid, waan'an men hei;l Yrij algemeen bei'chuldigt,
verilrekt hem vcel eer tot roem; W<lllt daardoor re(:dcde hij zijn vadèrlaad dikwijls uit de dringcndl1c gevaren: en, fcl100\1 h ij al beter de
klmst moge vcrfwlI1 hebben, om ovenvinningC'll te behall.'ll, dan zich
(lil' ten nutte te maken, of den vlugtenden vijand dikwijls niet fpoeriig genoeg nchteryolgde, deed hij dien echter in zaken, welke menig veldheer voor heuzelingen houdt, geweldig ,-ccl afbreuk, en berooitje hem, zoo veel hij konde, van de hulpmiddckn tot onderhoud
van zijn leger. Met een \\-ood: dat Oosten;-ijk in dezen v.:rderfclijleil omlag voor de Pruisfijèhe dapperheid niet geheel heeft moeten
zwichten, is het inzonderheid á:tn dezen grooten held verfchuldigd.
DAUr Hl);. Zoo noemde men altijd den oudl1en ZOOI1, of kroonprins, (kr koningen van FrrllJkrijk: ec:n naam, ontleend ván de proyiilcie D(wplz!nc, "elke I1U;\IBERT II, Dauph-in van Fic17I}(!is, in
1343 a:1I1 knning Pmup van rtl/nis fchonk, onder voorwaarde, dat
de kroonprinfen van Frankrijk D:lllphin zouden genoemd worden.
DA l:W. Een der wateri,;e luehtvcrhevelingen, behoorende tot
<lezolfde foort, als mist en nevel. Als de dampkring, na zonne- ondergang, door ycrmindering van warmte, waterdamp doet neerllaan ,
ondçr de geda:mte van wáterblaásjcs, maar niet in zulke hoeveelheid,
dat da:rrpit mist of nevel ontftaat, wórdt dit verfchijnfcI Dauw genoemd, ~ie d~rhalve,llechts door eené betrekkelijke hoeveelheid der
waterblaasjes, van l;lis"r 011derîcheiden is. De eerl1:e heeft daarom ook
alleen maar van de lente tot aan den herfst plaats; de andere is metJig\'l1ldi~er in den wimer, wegens het grooter verfchil van warlllteflaat.l\Ten onderfèhC'idt den fhmv in valJenden en optrekkenden,.
]ln::r dat de watr:rblnasjcs ter ::arde vallen of opklimmen. Opmerkelijk
i s het \-erfchi.i:1icl , dat niet alle Jigchamen door den Dauw nat worden. Zoo· z:l1:en gl~s, pmcclein 'en meer andere fiolfcn door den Dauw
zeer vochtig worden; tenvijl dezelve lliet yalt op een fiuk gepolijst
metaal, hoe groot ook. Legt men een ftuk geld op het midden van
eenen. porceleine!1'r,fchotel; ell fielt beide nan den Dauw bloot, zoo za}
het metnal niet voehtig worden. Sommige fchrijven dit verfchijnfel toe
;lan de werking ,Ier elektriciteit, die bij de ontbinding der W:1ter~
blaasjes vrij wonit; en niet alleen dez:e, maar ook de \Tij geficl..
tle (geisoleerde) geleidende ligcllU'men fiellig elektrifeerd, zoo
oat nezede waterblaasjes zonde;] amooten. De heer PREVeST, die
deze Damvproeven op yelerlci wijze gedaan' heeft,. tracht dezelve te
verklaren, uit het aantrekkend venndgen yan glas op de Nochtdee.
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De oilden l1ielden den Dauw voor een ur-evloeifel uit de !lerren.
De Alchimisten of goudzoekers Cchl'even aan Dauwwarer, dat in
Lentem. verzameld wordt, eene bijzondere geheime kracht en duurzame waarde toe. Thans Wèet men, dat niet alle Dauw van boven
llit den Dampkring nedervalt , maar er ook veel, beneden aan den
grond, gevormd wordt, ten gevolge der üinvaCemingen van aardftoffel1, planten en dieren. Als men, des av onds, eene glazen klok
overeene plant zet, zal men bevinden, dat dezelve van binnen is
aangeilageu. Desgèlijks den avond-Duuw naauwkeurig opmerkende~
zal men zien, dat de h,agl1e planten het eerst vochtig worden, omdat de oppervlakte der a:lrde, na zonne ondergang, eerder afkoelt
dan de lucht. De zoogenoemde mecldfluw is eene ziekte der planten, waarvoor fommige zeer vatbaar fchijnen. Hij verteert ge,
woonlijk; pa veel regen, en eene lange, daarop volgende, droogte;
wrwijl hij bellaat in eelle Coort van meelachtige korst, aan de ,beide
zijden der bladen ,die men met een mesje ge:nakkelijk kan afTchrapen. Sommigen houden denzelven voor eene Coort van fchimmel ;
REAU~!l1R en :lndereu voor fappen van bladluizen en andere in·Cekten.
Ook zijn er; die den meeldauw :t!\nzien voor eenen ziekelijken uitOag
der planten. IntusCchen fchijnt de Ware Natuur en oorzaak van
denzelven nog onbekend te zijn. Hetzelfde moeten w~i zeggen van
den honigdauw, die, als eelle kleverige, honigachtige nof, Comtijds aan
de planten wordt waargenomen.
l3ij de ontleding van water, dat van de bladeren der Alcltemel1a
'VuÎgaris was afgedruppeld, vond LAJlIPADlUS, dat hetzelve, op eene
lliaat van 100 deelen, twee deelen koolllofzure lucht bevattede. Bovendien bn dauww:;tcr, mN verCcheidene ~ hdlzame zoo wel als
fchadelijke, deel en van planten, bezwnngerd zijn: zoo dat het fomtijds eene geneeskundige kracht zou kunnen bezitten. Zoo verh~alt men, dat cr, in Oost-fllrtïë. gedurende I Jerfst- en Wijnmaand"
een zure Dauw valt, die men 0PI mousfelillc zorgvuldig opvnngt, en
als een ver!lerkend geneesmiddel gebruikt.
bA V ID. 0 AKOil LODE\V~I K) Een beroemd Franséh fchilder, die
in 1756 te Parijs geboren werd. Hij ging reeds in 1774 naar Rome,
wallr hij zich verCcheiden jaren ophield, en zich inzonderheid aan
het heldhaftige in de hiswrie-fchilderkunde toewijdde. Zijne uidlekende talenten in dit \'al; olJtwikkelden zlcn zeer fpoedig, en 'de
lt...aliflnCll konden hcm al ·die achting niee weigeren, welke zij anders
zoo . gaarne den buitenlander ontzeggen. Nog hooger echter rees
hunne verwondering, toen hij in lï84 andermaal te Rome kwam,
e~ zijn meester!luk, de ecd de,. lIoratiel:s, hetwelk LODEWIJK XVI
hem, naar ('en tooncel uit de i/ora/iers van CORNEiLLE, verzocht
had te ontwerpen, onder hun oog voltooide.. Kenners en liefheb.
bers hielden eenparig dit !luk voor ollnavoJgbaer, en den geest van
eçnen.RAPllftEL ndcmende. Ook de Pnri./undarr beCchouwden het
als zeer fchOOJl. eu Dlt.VID, die nu OOk -:lIs pçmret-fchiIdcr opgan~
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begon Ci? maken, zonde in hl1n midden zeer ruim hebben kunnen
leven, indien hij zich n iet ongelukkig met de omwenteling bemo~id
hndde. In 1789 vervanrdigde hij cen nieuw, zeer groot fchilder.
nll k, verbeeldcnde nRUTlJS, dit: zij.'1e :;VIIC!l fC/1 dood wroordedt.
hetwelk bij velen VO(ll' nog fraaijer dan het voorgemelde tluk gehou.
den wordt. Ook fehilderàe hij op I:1st der Nát. vergndering verfchei.
<len cooneelen der omwe;Heling, waaronder de moord V3n l\1ARAT
en PELLetu!R. 1 maar inzlJnderheid de ecd hl de kt1a!sbofJI1, uitmunten; doch waarvan er gel:l1e meer voorhanden zijn. Men droeg hem
den post van afgev:tardigde in de Nation. conventie op, en ver·
koos hem in S!:!gtm. 1793 tot lid van het comitté de Sa/iJt puhlictf.
waarin hij zich tot nan den val van RocEsPIEln: tlaanl1e hield, en tleed!
:l:la de partij van de woedenfle democr:ltca gchecht bleef. Sedert
genoemde gebenrrenis verlooi' DAVID zijn n~atkundig :I:t!!\vezen, en
ontging, waarfchijillijk alleen uit adttiJ'g voo,' zijne kunst, naauwelijks de guillotine. Hij werd eenig-cn tijd g'ev:tngen g.ezct, en tlelde, n:t .zijn onrflag, in 1799 zijn..: SabY'JCll te1l coon, die hij eue..
lijke maanden lang, (waarover hij ze'~r bcfprokcn werd), voor eenen
zekeren prijs zien liet, en "':IadOM hij 60,000 Iivre~ zoude Ontvangen hebben. In het vC;'volg van tijd re~s zijn roem weder dermate, dat hij in 180+ toëee"ilen fchildcl' de~ kcb:ers benoemd werd,
en zelfs den last tot vi::.' fchilderl1l1kkcll ontving, waaronder zich
een, de pkgf(r;hdd óer !.:'nrmill/! Ytm J:d;;,er N .... POLEON, bevond.
hetwelk zeer veel g('rllcht maakte. Ook behooren tot zijne nieuwtle en meest b('rocmde !lukken, veriC'hekkn atbeeldCels des keizers ~
inzonderheid wen die- nog :lIs conCn! op den St. Bern!tard,-berg, de
legerbenden den weg tot roem" aanwees. Onder de regering van
N.... POLEON, genoot D .... VID vele blijken vnn onderfcheiding; wordende
tot ridder, tot lid van het legioerr \'1n eer, en van het nationaal inlli.
tut, alsmede vail \'elebuiteniandCche lalnst-akru.lemien benoemd. Na
de tweede teft1~komst del" BO!lrbons \verd hij, als een der regters van
LODEWI]K xvr? uit fj·ollb·ij.t gebannen, en r.ijn naam op de lijst
der leden \":1:1 h~t Nationaal intlicu!lt doorgeCchrapr. Hij ging hier.
op in Louwm. J ~1I6 naar Brw!cI; doch verwierf federt, door tusfchenlwMst zijner lüins:vri(!ndcn, weder de vrijheid, om naar Frank.
rijk te mogen tèrug keel'en. VerfchilIend wordt natuurlijk deze zoo
beroemd geworden knnstenitar beoord,~c1d. Wie daarover meer
,\'enscht te lezen, wijzen wij op FER NOWS Sittetl- unt! KII/tTh-ge.
111iilzlde V01J Rom, bl:rdz. 3~o, GÓTHES H'i,t!,e!Tilonn tmd Jein Jahrlt.
bladz. 369 en REJCIIARD5 Pértf'fJute Brieft. J tle deel, bladz. 378.
Wij znllcn er pog alleen bijvoe~en, dat DAVID in MORE .... U eenen
voometf@lijken kunstenaar gevonden heeft, die de beste zijner nukken door de grn,veernaald vereeuwigt.
DAVlDS-HARP. (Zie: HARP.)
DAVIS. (JOJIN) Een beroemd Engelseoh zeekapitein, die op
zijne reizen,
J58S, de naar
gehoemde zee-engte, (d~
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tus[chen Groen/and en het noordelijk Amerika ,

ontdekte.

DEBANDADE. (à J,A) 13eteekent, in de krijgskunde, in ver1l:rooide hoopen, afzonderlijk, en nict in geflo~en geledercn, vechten,
den vijand aangrijpen. Ecne vlugt en Debtllldade is een verwarde terugtogt.
DECADE. Een lede deel, en, in Fr/mk:'i./k een rijdnk vn~
JO dagen.
DECAGRAM. Is, volgens het decimaal Helfel v:ln maten en gewigten in Frtmkrijk, 10 gUl1mllC/l; DEr:M,ITRE eene maat van 10 Litres; DECAlIIETIl.~ ceue lllaat van 10 lIlctrcs, en DECARE eeue maat
van 10 arcn.
DECAN. (Zie: Oost-Illdië.)
DECEM13E R. Dij ons de twaalfde mnund in het jaar; doelt
volgens den ouden Romeinfchcn kalemier van NL':\IA POMPILIUS, de
tiende; CIl van hier hare benaming. Wij noemen d'.:zelve ook wel
lYtl1ter1l!t!fI:Jd, omdat de winter volgens onze verdeeling der jaarfaizoenen, met den 22fien den:clvc aanvangt, wanneer l(ich de fan iu
het teek en ViÏn den Steenbok bevindt, en w~i den kon(l:cn dag hebben.
DECEMVIRI. Waren ceue vergadering van tien pé'rfouen. onder den l1a~jll1 "al1 Tiel/1I/Omlen bekctlCi, aan welke, in het jaar 302
van Rome. 454 jaar voor on;;e tijdrekening, na de affchaffing yua
het confulrchnp, de hooglle illagt, en het werk werd opgedragen.
om de overgeblevene wetten van Gricket!!mll! bij een te zamelen, en
i11 orde te rangrchikkcn. Hierdoor oml1ondcn de beroemde wctte;}
tier fu.'aalf lafe/in. De volhpartij, echter, welke rlit tieIUllan[chrrp
had ingd1:eld, l1l~akte :Wll deze vergadering, omdnt zij hare magt
ll1isbruikte, een einde, waartoe het verrogaand \Til!~k:':tlrig gedrag
van Apl'll! S C (,AUDIlJS ved bijdi'0cg.
DECIMAAL·REKENIN(;. Is ec:ne wijze van rekenen ~ waarbij
men geene breuken gebl'Uil~t, d<ln dit.:, Ivcli;e de eenheid met enkel
elkander opvolgende Ilullen tot noemer hebben , en welke breuken
men decimaal breulretl noemt. Men {drijft, men rek~nt met dezelve:,
~onder er den noemer bij uit te drukker., even als of het geheete g~
tallen warcn: men plaatst fkchts achter de eenheden van elk get:ll eelle komma, en fchrijft vervolgens, achccr die komma, de breuk in dezel.
ve orde voort, als de geheelc getallen. Zoo beteekenel1 b. v. de ci.i~
fcrs 7963, 1434, zeven duizend, negen honderd, drie en zestig.;
een tiende, vi cr hondenlae, drie dnizcl1dae en vier tienduizendae
deelell t waaruit men ziet, dat de waarde der cijfers, rer regter zij.
de der komma, iu dezelfde orde afneemt, nIs zij, ter Iinkerzi,ide de.zelve vermeerdert. Men vermijdt in deze wijze van rekcnen, niet
alleen de omnagtige bewerking der gewone breuken, manr men heefe
(Jok nog dit niet geringe voordeel, dat deze breuken, bij het decimaal-llelfel van maten en gewi:<;ten, hetwelk thans ingevoerd is,
terfl:ond • de ~einere maten, dan die t welke men tot eenheid
1: 3
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neemt, a:\ngc\'cn in dezelfde orde, als de cijfers der breuk op e11;::111-

der

YoI~);~n.

DECE,IAAL-STELSEL. (Fransc!t) Zoo worde het niemvc
Fmnjè:ie flelfcl van maten, gewigtcn en lî1\111tfi1ecien genoemd, dat
r.Li:l:lr ten tijde der republiek, den 7den van Grasm. 1795, vasrgcf1.eld
is. Het wordt decimaal fl:eifel genoemd, omdat daarin alle verdeclin~21l der maten in tiende deelen van de daar voor gnantlle grootcrc
bemaal~t zijn. Cit hoofde der naauwkemigbcid en fraail1eid van
dit ficlfel, ycrdici;t1C hct zclu:r door alle yolken aan~;cnomen te
WOrdeî], hetwelk ook yoor den koophandel tot geen gerillg g-emak
zonde vCl[[rekkcn. OL1 eene yasté maat te bepalen, welke alwos
zoude kunnen wcdcrgcI'ondcn worden, i"s, door de F'rtmfche fl:errekundigen l\lrèClL\lN en DELMmrrE, met zeer ,'ccl moeite en de- uiterne I1namvkcnrigheid, een gedeelte \"all cenen meridiaan gcmeten ,
en wcl eenc liÏtgcJlrektheid van D'liillker,~el1 tOt Barcdwa. Volgens
cleze meting is de juiste grootheid van een vierde gedeelte eens meri(liaans berekend, en danrvan h~t tien mi 1lioenlte get!eeltc genomen
tot grondmaat HJor al de overige. Dit gcdcclt~ wordt wélre ge. noerr:d, en i:; gelijk aan 3 voet I1lo4; zü lijn Parijfchc maat. Tot
vicrkl1lte m:lat dien~ de are, welke geli.ik is aan honderd \ ierkante
'IJ!!tres; tot natte maat dient de lilre, w~lke gel)jk van inhoud is
:tan cenen enbus van een tiende gedeelte nn de miltre; tot gewigt
rlient de gramme, in zwaarte geljjk aan ecn cubiek (clJtilllétre (T~O
deel der métl'e) gedistilleerd water. Om al deze maten en gewigten met de grootfie ;naauwkeuriglleitl te bepalen, heeft lllen zich
l]iet alleen met de FrafJfche geleerden vergenoegd, maar de Frrwfche
regering heeft daartoe ook commisÎlell van deskundigen uit andere landen verzocht, zoo als daarbij d:m ook, namens de toemn:.1:lls Bataaffebe
repuhliek gewest zijn de heeren v:In SWINm:N en AENAC, die hierl)jj, volgens getuigenis van de Franfc-hen zelven , den Nederlandfehen naam niet weinig eer aandeden, en welke eerfl:e een zeer
naauwkeurig verflag van het gelJ(~ele ftelfel in het licht gegeven
heeft. De namen ,'an dezc bepaalde gro;ldmaten word21l tientallig verkleind, door bijvoeging van de Latljnfche tnlwoorden: de.
trlJt JO, ceNlum 100, mille 1000, en tientallig vergroot door bi.i~
voeging der Griekfehe deka 10, ,~d.:atoll 100, cftiHa 1000 en myria
10,000; terwijl alle namen vour vergrootinge!l in n of 0 en voor
verkleiningen in i eindigen. Zoo is h. v. kiliomctre, ki/arC' du;zend
'JlIêtres of ares, cellti,'itre, of ccntigralllme, het hondcrlle (~cel van
een litre, of {framme, en zoo ook met andere. Ook bij ons werd
bij onderfcheidcne bealliten van Z. l\T. den Koning dit flelfcl ree,l~
gedeeltelijk ingevoerd en zal verder ingevoerd worden, terwijl
de namen der bijzondere deelen m<?estal van de ollde mateil ell
~ewigten ontleend zUn. Zoo is dan bij ons de metre, die voor
nllc Iengtem~at g~bruikt worèt, El genoemd en tiendeelig in pa/men, dil;:::::;; en ftl'epm verd~e!d. De vierkante Tm.at beft:1~,t uit
BI/n.
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./Jllllders C10,000 vierk. cl!.) l'!er,~. ROI'r/m, )'i~l'k. Ellen, !'il'rk. l'ai~
llIelJ enz.
Voor de '.Jatte maat is de litre, /um genoemd en in maoi.ic.s en !'iilgCl'I!lil'deli wnlceld ; tcnvijl de 100 kannen een vat UitJ11aken.
Voor druog.: \\'ar~n is de litre, ko/, genoemd, \V~ar\ an 10 een ji:hepet
en 10 hieniail wcd~r eene wud Ditmak:lI, waan'an de 30 een last
doen. IIet l'~ed,'rlandCche pond, gelijk aan het &'.:wigt van zuiver water
tot deszelfs grootllr. digtheid gdwagt in een C/lbiek pailIl bevat, is
in 01Jcm, lor,r!cn,lJ'igtjl's en korrc/.,·, mede tiendeelig verdeeld, terwijl men de whiek cl voor hom waren den naam van wisJè gegeven
heeft. De N cderluadCclle gulden gelijk aan d'':l1 ouden, is uu ook
in 100 cents en !!OO 11:lIve cent, verdeelt'.
DECIl\IALE MAAT. Hierdoor veribat men de yerdeeling der
tot maat aangenomen eenheid, van vOet(:11, roeden enz. , in 10 deelen. Otlk heeft men beproeft! , de vicrbnten vnn eenen cirkel
in Decimale gedeelten te verdeelen, in welk ge\'al het hondcrdfl:c
deel \':111 een zoodani~ vierkant een Decimf/le grt/ad genoemd wordt.
De FI't1l1fclte wiskul1diti'cn , echter, noemen eerst het honderdile ge·
deelte VUll zu1k een vi.:rkant eenen graad, eene decimale minuut.
DECli\IB, DECli\IOLB. Is I. Bene Frnnfche munt, een tiende
gedeelte van een Franc, volgens de oude munt z Sous. z. In de muzijk, de tiende toon (wanneer men, namelijk, den toon, warrruit men
begint, mede telt) vall den aangenomenen grondtoon, of het lliten'(:.',
hetwelk9 op elkander \'olgcnde trappen, ell 10 \'ülgcnde toonen bevat,
wanneer men den eerll:cn cn hlutllCil won lllede rekent. De Decime is
dus de Tcrz der Oktaaf, of de Ok/a,!! \'aU de Tcrz V:lIl zekeren grondtoon, en kan ook zoo verfchilIend gebmikt wordeJl. - Dcci!!ldl' is, in
de llll1zijk, eene figuur van 10 n()ten, welke 8 van gelijke waarde heef,.
DECIDS I 1\'lÜS (PL'IlLIU) Een edel Rumd:;, die zich, als
conCl1l, met l\'IA:.'o1LIi:.:S TORQlT:n'US, 3<:.0 jaar \'oor onze tijdrekening,
in eenen nag tegcn de Latij:!,I!, yrjjwillig door den dood opofferde; welk voorbeeld, later, door zi.i!H:n zoon en kldnzoon, gevolgd
werd. Soortgelijke opolTi:ringcn waren, in di.:n tijd, waarin vaderlandsliefde cn ,,"oomheid de hanen bezielde, niet ongewoon, cu.
gefchiedden met zeer veh: plegtigheid; ll:ortcndc de zich opofl~rende
perfool1 , na het volbreri'gcn vuu zekere gOllsdicllstige gebruiken,
in de fchoonl1c wapcnrusting, zich onder dl! \'i.jandl'll, om daardoor de
z~inen te toon en, hoc een dapp~, 111:1n voor zijn vnderland n:oet fl:erven.
DECLAl\IA TIE. Is de kWlst, om eigene of adt.:rer dcnkbeelden ~:l t;ewaarwordingen, in derzelver volle kracht en op eene
indruk verwekkende wijze, bij monde voorteclragen. De wcldadigl! invloed dezer kunst op de veredeling van het verl1und, den fmaa~
eu het resthetisch gc\'ocl, zi}n g~;;oe;,; bekend; echter zijn hare eifehen zoo veel en lilcnigv111dii';, ,!at men flcchts zeer zelden iemand
aantreft, die deze kunst in c(:l1e hooge mate bezit; w~at bel111'.'e
dat hiertoe bijzondere Jigchmllcl~ikc voorregten , als b. v. <,ere
buigzame !:em cu edele hodi,ug, wreischt worden, \'orden zij uo];:
T 4r.o;
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nog een geoefend verfland , een fijn en zuiver gevoel, en andere
kundigheden, welker gemis zeer gemakkelijk, in hetgeen, Wl\~
menigmaal voor Declamatie wordt opgediScht, ontdek;~ wordt.
In de tijden van het vrije Griekmland en Rome, was deze kunst
in groo~ aallzien, en het li1reekgefloelte de plaats, waar de republikeinen, even nis op het flagveld, poogden uit te mun~en; en van
bi.:r àan ook, dat de oefening in het Declameren, toen ten tijde, eel\
wezenlijk deel der oFoeclingskunst uitmaakte, welke voornamelijk,
in de (;YI1lI1(J!1iek (zie dil artikel.) en de muzijk bellond. Ouder.
tusfchen is de Declomatie, zoo als de Griek[che taal en de toenmalige eeuw die vorderden, en zij aan het GriekCche oor behaagde,
yoor onze fprai1k, voor Ollze eeuwen voor ons gehoor, niet zec~
gefchikt. De voordragt van cenen redeno::.r der oudheid had vel~
overeenkomst met het gezang, Bf ons hedendaagsch redt.1t1f, ell
gebruikte gewoonlijk iemand, die hem van tijd tot tijd op een fpeeh
tuig, den grondtoon en de voornmlle afwijkingen der toonen aangaf.
De aard van het fiuk, hetwelk men Declameren moet, bepaalç
oen grondtoon, en voor· deze grondtoolJen kun men .ich het bes~
van eene omton'fclte Schaal bedienen, vermits deze de onderfcheide,.
11e hoofd. en grondlOonen, met derzelver hnlve (S:;::i) tooncn, en'
de overige mindere toonfoorten. aanwijst."..-- De Wallen zelve kan
men over het algemeen in drie hoo[d-kla,[cn onder[cheidcn, als;
I. in den toon, die tot voortbrenging der wOlJrden, als enk~ht
denkbeelden van t1et verHand , noodig is ; 2. in d<:n toon der luim
en der bijzondere gemoeds1l:emmjng 1 cn ei1!dclijk 3. in den çoo~
van den harts togt.
Bij de Declamatie I~omt et zeer veel aUll op de onllerCcheidene
toonfoortcll, de verfchillende buigingen der fiem, en de IdemtQonen. Gdijk. in de muzijk, zoo wordt ouk hier de Hem in de mi,!del-, hooge, en lage of diepe fiem vl'rlledd, 0111 daarnanr de oni1erfcheiden toon en te regelen, welke, voor iedere uitdrukking van
Ilandoeningen en hartstogten, noodig zijn, en welke 5rondtoonen eeue
bijzondere orotorij~'hc Sc/uwl bepa::it. De uitdrukking yan kdere aan..
doening en van tlkc frerkere of zwakkere gemocLbbeweging, vordert
~eneu bijzoaderen haar eigenaardigen toon en bllÎgi:Jg der Item. De
\'folijke fi'reekt geheel anders dan .Ie treurige, de toornige geheel
anders, dll'1 iema~ld, die vergenoegd en bedaard is; en hierop fieunt
ele leer der grodtoonel1 in de Decl:l1natie, en in;wnder-heid de orfllo
tcrifche Sc/:ûal: wam, gelijk in de zamenfrelling van een muzijk.
nuk alwos een zekere hO(jj~·itoon ecn grondflag gelegd wordt, waar..
llaar zich alle WOllen van het gehede !tuk regelen, zoo is het ook
in de Declamatie, w.. nrin h~t karakter van een gedicht, redevoering
e;;z. cenen grondtoon ,"ordert, die met hetzelve juist overeenkomt,
en volgens welken de overige toon en en buigingen der frem, gedurende de voordragt , zich nnauwkcurig rigten moeten. Er behoort
O)lS tot ccne ware Deçlamatie vrij "q.t meer ~ dali eene gewone,
op-
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f>ppervlakkige ketmis ; moetende de declamator niet alleen l'jrttfvos,
maar {Jok, te dez;en aanzien, een goed , wel geoefend rompollist
~ijn. Volgens iedere wonCoort, moet zich nu ook het even zoo
~orgvuldig te kiezen tempo op het naal1wkelU"igst regelen, alzoo op
de juiste bepnling van hetzel"e, en de verandering van maat bij
het declameren ongemeen veel aankomt.
Ondermsfchen is de leer der kfemtoollell, ell de bepaling van der..
~elver juist gebruik, uit hoofde yan hare yeri'cr.eidenheid en talrijk.
beid. een der mDeijelijklle en belal1grijkfie declen der Declamatie,
tn vordert, zoowel in de theorie als praktijk, bijzondere kundighe.den. De voornaamfie k/emtMlJetI zijn de etymol:Jgisc/te, logis~'he cq
fltlphtitische, die echter wederom verfcheidene onderafdeelingen hcb.
ben, en aole gezamenlijk nfotlf Cl! abfolttt in hunne aanwendingen
~ijn.
Behalve deze k/emtoOllCfI, komen er nog vele andere bui.
gingen der fiem, bij eene juistc: mondelinge voordragt , in aan.
lnerkin~, namelijk; tool1yo!/en, di! daarmede zeer naauw verbonden
P{I1I{ell, welker kennis wederom een bijzonder, zeer belangrijk geèeelçe in de Declamatie uitmaakt, en eindelijk de verfchilIende [pall~
flil/gen der borst, waardoor het geheel van de declamatifche voor,
dragt wordt uitgevoerd. Tot de leer der Declamatie, behoort ook;
het onderwijs in de Gefticl/latie, of gebaren; want het is den
bezielden mensch niet wel mogelijk, geheel zonder beweging des ligçhaams te fpreken , alhoewel de Declamatie, hoe
meer zjj zich toelegt, om zich in hare eigene grootheid te verwonen, ook zoo veel te meer de .1I1imiek tnlcht te ontberen.
DECLINA TIE. van de magneet- of kompas-naald. (Zie ondér
AFWIJKING, en ook MAGNEETNAALD.)
DECOCTUM. Een nfgietfel van kruiden, droogerijen, dieren,
p lantgewusfen, en fomtUds vap pergf1:offen, als: Il,iesglas en kwik.
2ilver. Men bedient zich van foortgelljke afkookfels , meestal, tot
afvagende, uitdrijvende en buikzuiverende middelen, en gebruikt er
\Vater , wijn, azijn, melk en hui of wei toe.
DECREET. Elke verordening Vlln het opperhoofd van eenel!
fiaat. In Frankrijk noemde men de beiluiten d;;r Nationale COnven.
tie, gelijk ook in de Netie,.I{J1Jdm die der Nationale vergadering,
,,,elke door het geheele land kracht van wet hadden, Decreten, eft
nog heden geeft men in beide rijken dien naam aan zoodunige ver.
ordeningen, die door den vorst, na voorafgmlllde goedkeuring derWetgevende vergalteringen , worden bekend gemaakt.
D~CRESC ENDO. Een kunstterm in de Italiaanfche UlllZijlr.
het fieeds zwakker worden der wonen aanduidende.
DEENSCHE TAAL BESCHAVING EN LETTERKUNDE. De
Deonfche Tua!, de dochter der NcderduitCche en der oOlfpronkelijke
Noormunfche fpraak, welke Iaatfre in de Iode eeuw naar !i/amJ ver~
drongen werd, ontving ook in Denemarken, even als in Zweden en NOOf'_
ll'egf'tl, lr.rrc eerHe vorIDin~ door de ShrJldefJ, die hunne &ezal1gcl1 aaD
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de goden en de daden hunner natie gewUd ,in een zuiver Gcrma.
llisch dialect, en in rijmloazc verzen opfte!den. Na de invoering vall
11et Christendom (omtrent het jaar 1000) bleven alleen nog de historiîche gezangen, tot 1265 in zwang, en het was eerst in de 16de.
doch vooral in de 17de eeuw, dat de Dcer,fche taal voor gedrukte
werken gevormd werd, en zich door zachtheid en welluidendheid, zoowd als door kracht en nadrnk, onderlcheidde. De eerlre Deenfche
fpraakkunst werd door ERICH. PilNTOI'PlDilN in 1668 te Koppcnhagen
uitgegeven, en door meer anderen gevolgd; gelijk er ook in de 16de
eeuw reeds eenige D~ensch- LatUnfche lVoordenboel;en het licht za.
gen. Ondertus[chen fchijm de dichterlijke taal, die .altijd nog gebrekkig bleef, ook nog tegenwoordig, vene voor die van ·het proza te
moeten wijken, welke laatl1:e door HOLDERG , die er zich in verfchciden takken vall lettcrkunde,. als ook op het toonecl, van bediende, wel
aanmerkelijk verbeterd, doch, door J. WIELANDT , J. Scn. SCHNEEDORF en J. BADEN tot baren tegenwoordigen trap vun zuiverheid ge.
bragt werd. Ook werden er (loor FREDERIK V en CllRISTL\AN VII, Ollder medewerking van l\löLTKE en BER;IlSTORF, geleerde inflitllten en ondernemingen, vun allerlei aard, opgerig, en ollderfl:eund, die de vaderlandfche Lctterkundc aanmerkelijk bevorderden, terwijl T. ROTIIE,
P. F. S[JH~l, J. CU. B,\STIlOLEN, BIRKNER, RAS~IUS NJ.lJ:lt.'\CP, ANDERS GilMBORG, F. MVNTI::R, en BAGGF.SE:-I, blliten twijfel de billijk1te aan[praak op den roem van eene kundige, nudrukkelV ke en bevalige voordragt bezitten.
In het gebied der beoefenende wetcnfchappen en der. natuurkunde.
met welke FREDERIK V zcer veel op had, hebben de DeneJl zich
bet meest onderfcbeiden, en verdienen 1:JjCHO I1E BRAllÉ, in het vak
der l1:erre-, cn OLOFWORM, in dat der Delmofkunde , inzonderheid
hier genoemd te worden. In later tijd hebben de gemaaktc inrigtill"
gen voor ~e opvoeding, het daarfl:ellen van Ccbolen, llniverfiteiten
en geleerde gellootCchappclJ, zeer veel tot de letterkundige befcllaving
van Denemarkm toegebragt , waar ook voor de GYIlI})(jjliek, navol.
genswaardige illfl:itnten gevonden worden. In de kanfel-welfpre.
kendhcid maken cic Dmc:t annmcrkelijke vorderingen, en verdienen
HALLE, TRESCHOW, HIORT, HOLM, PLU~l, H. G. CLAUSCN en EL.
PilPELS , onder de uitlUuntclJdlle redenaars te worden gemngCchikt.
Nog merr verrigt Illcn in die wetenfcbappen, welke tot de fbat-,
krijgs-, zeevaart- en heelkunde betrekking hebben, en is men, ten
aanzien van het opJ}1 orcn der vaderlnndfche oudheden, aan den nog
levenden geleerden VWORG , ~ismcdc aan N. F. P. GRUNDl'VIG,
S.1NDTVIG, THORKCLIN cn NJJcrwp, veel vçrCclmldigd.
De nieuwere DeenCche didltkllllst, welke haren oorij1jOng van volks.
liederen en g~estelijke gczan;;cn olldecllde, begint met Arm. Cu. ACRSBOE, die in 1637 fHerf; doch het mangelde hem cn zijnen nuvolfiers,
J. S. SEIIESTEDT,.P. PETI':RSEN, W. HELT, N. KINGO, en G. Lo~
TEIUUJ.\, aal1 dichterlijke zcifl1:andigheid; en het was eerst omtrent het

miet-

DEFERDAR. - DEIDAl\IIA.
240
midden der I 9 de eeuw, dat, met L. HOLDERG, die als oorfpronkelijk
komisch en f:1tijriek dichter v(fdiend genoemd te worden, een beter
tijdvak opdaagde, en de Deenfche Lettcrkunde aanmcrReli)ze vorde~
ringen maakte; waartue het .ge1100tfç!1~p, in 1758, tcr bevordering der
fraaije wetenlèlJ,lppen en van den f111a~k opgcrigt, en hetwelk den
oorfpronkelijkcn ell gevoel vollen C. ll, TULLlt" ondef zijne verdienstelijke leden telde, niet weinig bijdroeg. In de laatl1:e helft der afgeloopene eeuw, leverden vele achtingswaardige dichters, wa~ronder vele
Noorwegen, gelukkige proeven in ver[chillende vakken; doch vindt
men, onder hen, tot op den tegenwoordigen tijd, overal fporen, dat zij
buitenlanders tot, hUllne lI10deîlen geno:::en hebbèn. Onder de nieu.
were dichters l11unten inzonderheid uit, J. E\VALD, , N. Wqrm,
RAHEECK, GULV3ERO, P. A. HElBERG, llruN, TH. THARUP, .1. C.
TODE, CH. LOVINUS, S.\NDER, PR,\~l,

FI?_DHN,

REIN, STOR1\!, FR.

geboren MFNTER. (eene geestvolle Dcelliche dichteres in de
Duit(èhe taal) alsmede de oorfpronkelijke JEr,s llAGGESE~, en OEliLENSLAGER , welke lmulte orlglneel en natiol!aal, en, :lIs treurfpcldichter, onder de nieuweren, mislèhiea de oorfllrollkel~ikrtc is.
DEFERDAR, of TEFTERDAR. Onder deze benaming verflaar men, aan het Turklche hof, .den [;Toot-rchat-mcester, of eerfieu
minister van finanticl1. DCffcr-E1llir is een Turksc11 ambtenaar,
die !:md- en leengoederen onder ·zUn bcil:uur heeft.
DEFILÉ. Een enge pas, een holle weg, waardoor men alleen
man voor man, of f1echts met weinigen n::ast elk:!:!c5er, gaan kan.
'Vanneer men dcrhuh'e zegt: het leger defileer!, bct!:!c];cnt dit zoo
veel als: het leger, hetwelk voorheen in rijen Cm PiJ) marfchccrde,
breekt dezel\'c at~ en trekt in kleiner gelederen achter elkander voort.
DEFINITIE. Verklaring vnn een èenkbeeid, ccne bevattelijke
ontwikkeling y:m de kenmc;rkcn van hetzelve, waarbij men de vol.
gende regels moet in ucht nemen: I. Moet zij mc~ een algemeen
dmkbeeld a~nval1gen, hetwel kgelijk[oortig is met dat geen, het·
welk men verklaren wil. 2. Moet zij den inhoud ~'/l;J een denk.
heeld volledig voorl1:ellen, zoo· dat het van ieder :111dEl' loortgelijk
gemakkeIijl\ is te onderfcheiden, en moet derhalve l10ch te vele
noch te weinige kenmerken bevatten. 3. Zij moet duidelijk, en
in uitdrukkingen vervat zijn, welke geene nadere verklaring behoeven. 4. Dc meeste kort/teid in ncht nemen, en alleen <ie wezcnlijke
kenmerken opgeven. En 5, zoo vcel mogelijk is, zich alleen tot
loegeftelllde kenmcrken bepalen. ll. v. Nijd is eene I,eigin:r, om het
geluk van anderen mct leedwezen op te mcrk~n. Een flaat is
ccne vereeniging van eene menigte men[c!H:n oader geregelde wetten.
DEGEN. Een beroemd horologiemaker en werktuigkundigc·,tc
IFecuell, die in 1807 cen werkmig , om te vliegen, uitvond, ,vaarmede hij niet alleen op het raadhuis aldaar, maar ook te PariJs,
ver[cheiden\! proeven met verfchiIlcnd gevolg gcnomen heeft.
D EIDAMIA. Dochter V:ln L\'CO~lEDES, koning van het eiland
BRUNN,

SE'j-
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ScyrlJS, bij welke ACHILLES , toen hij zich onder vrouwengewaad bij
haren vader vcrfchool, ten einde den togt tegen Troje te ontduiken,
PVRRHUS of NEQPTOLEMUS verwekte. Zie van haar eenen fraai vertlichten brief aan /\'CIIlI.LES in het 1. d. der dichtwerken van den
beer \VrSELIUS.
DEI]. Zoo noemt men in Algiers en Tripoli den opperbevelhebber" die, door de vergadering der hooge krijgs-ambtenaren, bij welke het hoogfie gezag berust, verkozen worden.
DEIMAN. (JOHAN RUDOLPH) Werd te Hagen in OostvrieslantJ
in het jaar 1743 geboren, en wijdde zich aan de geneeskunde. Zij.
pe vatbaarheid en zijn vlugge geest, gepaard met zijne liefde voor
de wetenCehappen, verwierven hem den hoogl1:en roem, welke door
~ijne îcheikulldige en wijsgeerige verhandelingen, waarvan eenige
bekroo:1d werden, nog vermeerderd werd. IIij h':wde in dmjlertlfll/tl,
W~;:\r hij de geneeskunde uitoefende, in 1780,. aan jonkvrouwe SaPH L't C ilTIlARINÁ Sl\lIT, WaS lid van verfcheid~ne geleerde genoot.
fC!la?pen, en fiierf in die fiad ó~n Jsden van Louwm. 1808; den
roem van een zeer ervaren geneesheer nalatende.
D\IPHOBUS. Zoon van PR1!ll\II:S, welke, na den dood van PARl<, R:LEN.\ ter vrouwe had; doch door haar naderhand verrader.
i.iik tell prooi aan eel1ige Griel.:t'iI werd gegeven, die hem ombragten.
DEISl\1US. Is die leer, welke wel een Opperwezen, maar geene
"penbaring erkent. en zieh alleen met de ,-ç4c ophoudt. Eell deist
is dus iemand, welke die leer is toegedaan.
DEJANIRA. (Zie: HERKULES.)
UEJOTARUS. Tct;-r;rclz (of Pie:Torst) van Galatlë, ont\·ing
van den Romeinfehen [enaat den titel van koning over dit landfchall
en K!ein.AJ'1/IeJiÎë. omdat hij den RomeÏign, in do Aziati[che oorlo.
g~. gewigtige djcrJSten bewezen had. In den burgeroorlog, koos
bij 'de p:mi,i van PO~IPEJVS; doch C.".ESAR ontnam hem Klein·drme".
tzië, noodzaakte hem, om mede tegen PIIMtNAcES op te trekken t
en liet bern niets dan den koningstitel. Men befchuldigde hem
,rrin eenen aanDag tegen CAES,~RS leven, waartegen hem CIceRo, in
eene nog voorhanden zijnde redevoering, verdedigde. Na den moord
van genoemden vorst, keerde hij naar zijne fiaten terug, verbond
~ich met llRVTVS, daarna met AUGUSTVS, en flierf, 50 jaar voor OH.
ze tijdrekening.
. DEKEN. De opperfie van een collegie, als van dat der k:trdimlw
len, clomhecren enz. Ook geelt men dien nanm aan den olldfien
van een ligcll:l.1m of gemeentehap , alsmede aan den oudfien over.
lnan, ·of voorzitter bij de Gilden.
DEKEN. (AGAT!lA) De vriendin vnll EuzABETH llEKKER, wed. van
ADR. WOLF, en, met deze, een fier;lad der Nederduitfche Letterkunde, werd,onder .1!;~f!e/!'CCl1, op den J oden van Winterm. 1741, geboren.
Hare brave en deugdzame ouders waren landlieden, die, door eenen
zamel'Jloop van rampen t door brand, herhaalde veepest en ziekten.,
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welgefielde lieden, tot behoefte vervielen, en onder den rampfpoed bezweken. Nog naauwelijks 3 jaren oud, werd zij reeds ouderloos; dan, het weesje vond, door Gods zegen, zorgende vaders,
in de regi.!nten van het weeshuis der Collegianten te ,,/mjlerrlnm, die,
"ofCchoon hdte ouders tot deze flichting geene betrekking hadden, haar
liefderijk opnamen, en wijsfelijk lieten opvoeden. Hier ontwikkelde
.zich banr g-c/:ond vcrlbnd het cerft!?; renvijl zjj, door zedig gedrng e11
ijver, zich de gunst harer verzorgers wanrdig maakte. Nog wees..

meisje zijnde, deed zij haren aanleg en hate zucht voor poezij blijken, welke, dool' eenige leden van het kuns1genootrchap: Di/igentiae
Dnmin, met de gewenschte gevolgen, geleid en aangewakkerd werden.
De geCchiktheid ter beoefening dezer edele kunst nam, later, meer en
meer toe, bij de zf,menwoning met J.\1;\RIA BOSCH, wier ouders haart
tot bijlrand van deszelfs zwakke dochter, hadden in huis genomen.
Beide gaven eellen bundel flichtely"ke Gedichten uit: de verzen van
AGATHA dragen overal blijken van welmeenendel1 ernst en hartel~ike
godsvrucht; zij zUn leetrijk voor het ver!l:and, en Hichtel1d voor het
hart. De dichtfl:ukken EVSEnIA, of de godsdiemlzr;e Dienstmaagd,
waarin zij zich zelve Cchetllc, Cn de LijkzfWg op JAN WAGENAAK ,
munten inzonderheid uit.
Zij leefde, na het overlijden ván MARIA BOSCH, in geen!:! gunstige
omf1:andigheden, en nmn dm, vooral ook, wegens het meerder uitzigt
op letter-oefeningcl1 j het aanzoek van ELIZABETH BEKK!;:R, na den
dood van derzelzer echtgenoot, 0111 zamen te wonen, gereedelijk aan.
Sedert omving hare g(·fchiktheid, om a:m zedefchriften te werken.
en de lust, 0111 hare landgenooten te verlichten en te onderhonden ,
ge!l:adig meerder opwekking en aanmoediging; en van hier die keurige vruchten van beider kunde en Uver, welke wij te voren, onder
het artikel BEKKER (EUZABETH), konclijk opgaven.
Ondermsfchen gaf zij ook rtl/een proevcn Van hare vlijt en kunde,
zoo als: de Tranen, ge{lort l'oor BELLA:l-J1E; de ,'oorregten van dm
Godsdiemt; mijne Offèrhnllde aan hd rader/md; eene dcftige f/erdedigi1Jg van dit flukje tegen den aanval \':1n fommige boekbeoordeelaars ; Licderm 1'001" den Boeren/lal1d, C11 eindelijk LiedC'YetI ,'oor KiugCrCl1; terwijl de verzamelin;;- van Christdijke Geza;lgen en liederen,
door cie gemeente der Doopsgezinden te /laar/em uitgege\'en, niet
weinig, door bijdragen van haar, verrijkt is. In de meeste dezer
ftllkken vindt men duidelijke blijken een er beoefening der beste
dichters van de laatst voorga1nde eeuw, vooral van den !lichtelijken
KAMPHUIZEN: doorgaans ademen dezelve eene zachte fiemming tot
ernst, en hartelijke, werkdadige godsvrucht. Andere werkell. en ha..
re zamenleving, leerden, hoeveel vernuft en luim zij bezat.
Het overlijden van hare vriendin BEKKER [chokte haar ge!l:el der..
mate, dat Inen haar dood als een gevolg daarvan mag aanmerken.
Reeds daags na dit voor haar Cmartelijk verlies overviel haar eene
koorts, die gelladig bij een zeldzaam verval van ligchaalllS- en geestver.
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vermogens toenam, en, op den 14den \':m Slagtm. 1804, eell einde
aan haar nuttig leven m:;akte. Haar fioffe1ijk deel w~rd in hetzelfde
gïaf, n:18st dllt van hare nicnrin, bUgezet.
ACATllt, l1;untte ten aanzie;1 Y:1l1 haar gedrag, haar hart en hare :\Ige"
meenc welwillendheid even zClèr, als l11::t opzigt to~ haar verfl:und
cn vernuft llit. Haar gedr~g ~ls l!ric;:dilJ is boven allen lOf verheven.
Zij ye!'zclLk È L1Z.\DI:TJl BE!{r(~rt Luiten 's lands; deelde in hnre be-

hoeften; verliet zelden ha~,r ziekbed; verzachtte h:m~ finarten; ontzegde zich zelfs ~I1e gcnoe~cl;3, en, naar niate de rumpfpoed bij hare
vriendin fieeg; nam bre ;;-:trollwheid gcfladit; toe. lU' had echter
ook het genoegen, deze liefde door de hartelijkllc genegenheid en
(hl'kbanrheid beannroord te zien.
DEKKER. (JmEwAs Dl~) Werd, in 1610, llit e('n burgelijk ger.neht, te 1)x-d;-echt geboren. Zijn vader, Vni] .d/i!Jl'CIJ~CJl afkoms.
tig, verdcG:;;de OstOit!c t':iic;l den hel·tog ALDERT; omhelsde de hervormde leer; ollrwcel: de Sj>/II!1J/i.·,'Je Ncdc;-/rIJ!à:z , en zettede zich,
eerst t~ Dorrlrcc!zl , daarnn te .11llflcrdrllll ; n cd er. 11 ij Was een man
VlIil yele kunde ril beproefde braafheid, die bijzondere zor,; droeg
voor de opvo~dil1g zijne!' kinderen, ZUn zoon JEREWAS, in wiell
men Epoedi,.,; een ge\'oelig hart, een înist oordeel en eenen y luggen
geest ontdekte, oefende zich al vroeg in de oude en nieuwe letterkunde; de LatVIlEche en FranEehe Echrijvers waren zijue eerUe wegwij
7.ers; de aank\\'ecking vall ,~Un dichterlijk vermogen was zUne aan.
genaamllc. bezigheid. De ecrfte zangen, welke hij in h~ licht gaf,
waren de f{!,wglicr!,'rm l'fln JERE~lL\S, waardoor dit llleestcr!tuk van
Hebreel!wfehe poiiz~i , met nienwen luister, verfcheen. Spoedig werden zi} door cenige venülingen gevolgd. De crnHige cn gevoelige
nard des dichters deed hem bUzonder aan ouders en vrienden ge11ec:]( zijn, en de zangel1, die dit gevoel hem ii1ho~zcmde. behooren
zeker onder de beste van dien :\ard in het holland,ch gefchrcyen, en zijn
waardige voorbeelden ter navolging. ZUn loider Ge!d"ucht, zijn Goede Vrijdag of JOHANNES de Dooper, het meer bek<:nde fiukje op het
te Yl'oeg ontlui/mide b!uemcl.'e, en eenige pllntdicht~n, fiaven zijnen
welverdicndeil roem: ook in proz:!, had hij cenen zUIveren Hijl,
waarvan eene vewl!ill~ uit het Fransch van i\1ATTHlEW, en de geEchiedenls van AELIUS SEJ'\~US ten bewijze verflrekken. De beste uitga\'(' zijner werken is die van 17°2, 2 deelen in 4LO, IIiJ overleed in
1666 in l~,~n ouderdom \'an ."i5 jaren.
DELFSTOFFE LlJ K RIJK. IIcrzelve bevllt bepaaldelijk alle zoodanige vaste en vloeibare Iigchamen, welke onbewerktuigd en zonder
levenskracht zUn, zoo dat zij alleen door fchei. en natuurkundige
krachten ontfl:aall, vergroo!cl1 en weder vergaan. Men verdeeldt dit
onbcwer);tuigde rijk gcvoé'gclijk in. vier klas[en, te weten:
J. In StCC1Ji!ll (IJ. Aardachtige De~f/lvffcll. Deze lnten zich op zich
zelve, Wnll11Cer zij zuiver zijn, niet gelijk de zouten in water, of
gelijk de zoo genoemde :urdhar[el1 -in olie ontbinden, noch ook in
een
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een gewoon gloeijend vuur verbranden, of met hamers 11aal1 of uitrekken. Men kent thans zeven enkelvoudige of grondaarden , na·
melijk f.:ieze!-, zircool?-, a/"ilt- of kleiaarde, ta/k- of bitteraarde,
lr.a/k- , flr01l!il!<7ll- en zwaaraarde , (van deze allen zal, ter behoorlijke plaats, breeder gcfi1 roken worden): op zich zelve vindt men deze grondr.arden niet zuiver; maar onderling zijn zij zoo wel, als dikwerf met andere vreemde grond!1olTen, vermellgd.
2. lil Zoltten. Deze zijn over het algemeen In het water ligt
fmcltbare ligchamell, die eellen eigen finaak hebben, Oll\'erbrandbaar
zijn, en alleen uit een zuur bcfla:ln, dar, of met een loogzout, of
met ecne aarde, of met eellen l11etaalkalk, verbonden is; zoo dat de
zuren als de ZONt mak"llt!c, en d,~ zcIflbndigbeden, waarmede zij
zich verbinden, als de ZO/lt wordende ligchamen, kunnen worden aan.
gemerkt.
3. In Bralldba;-e lJelf(!ojjè!l, aidus genoemd, omdat tij, even
als de brandbare fioffen, uit het d:eren- en plantenrijk, gelijk talk,
olie, harfen en hom, bij meer of minder hitte, vuur vatten en
bran(~cn. Men brengt ;;l!c brandbare dclf1toffcn onder vier geDachten, als: de zwavel, de flflrdltaJ'S, h.:r pot/nod, en den diamant. CZi~
van ieder onder hunne afwnderlijke artikels.)
4. In :}fetalcu, de zwaarl1e el1 ondoorzigtbaarfie ligchrtmen in de
NmJUr, waardoor zij zich, alsmede door renen bUzonderen glans,
y'all de -overige delffl:offen onderfcheidell. Zij bewijzen aan het menfchelijk leven de gewigtigO:e diensten ; zijn allen fineltbaar, verkrUgen daarbij eene bolle oppervlakte, en bezitten driederlei foort
van [medifie rckb:U1rhcid, als zijnde buigzaam, gelijk lood en tin,
rek- en fmeedbaar, zoo als goud, zilver, en koper, en ook taai, zoo
dat zij zich meer of minder tot dunne draden laten uitrekken, die bij
onderfcheidenc metalen, offchoon even dik, echter niet even fierk
zijn. Deze taaiheid bezitten, inzonderheid, het gour!, de platina en
het ijzer. (zie a!rlrwr) lJe metalen zijn alle oplosbaar in falpeterzuur, zoutzuur, of in het uit heiden zmnengcfield koningswater. Men
vindt deze delffioffen, of in hunnen vollwmen metllalftaat, of ilL
eenen vt;rertO:en, min of meer verkalkten, fiaat. Zilver, kwikzilver
en i/zeI' \\"orden zoo ",el gedegen, als veremt, de platina alleen gede.
gen; -en al de o\'erige m(!ta,!cn alleen \'erertst gevonden. Men kent
th~ns 21 enkelvoudige metalen, waan'an de platina, het goud, zilver,
kwikzilver, koper, ijzer, lood, tin, zink de meest bekende cn gcbruikelijkfie zijn. Hunne eigenlijke legplaatfen zijn de gebergten,
en wel voornamelijk die vall de tweede foort; zoo dat, wanneer
men metalen op andere plrtatfen aantreft, zij van de gebergten derwaarts gekillnen, en fieenszins daar oorÎpronkelijk voorhanden Zijll.
Behalve deze, onder genoemde vier klasfcn begrepene, Iigchamcll
der Natuur, worden ook nog tot het Delmoflèlijk rijk gebr~gt de
zoodanke, \\'ell:e wel \'an een en be\\'erktuigden oor!prollg zijn,
mn~:., door dqn tijd en zekere om0:mdighcdcll, in pln~ts vnn tcr vcrrot·
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rotting, tot eene verharding of ver!1eening zijn overgaan, waarmede
zU wel meer of min hunne uiterlijke gedmtme behouden; maar nlIe overige eigenfchnppen van bewerktuiging verloren hebben, om
w(;lk~ reden dall ook deze Iigchanlen Fi:r/Jee1Jiilgen genoemd worden.
(Zie aldaar.)
nELFT; Eene der öud!1e Hollandfche !1eden in het tegenwoordig district Rotterdmll, van het Zuidelijli gedeelte der provincie;
welke reect3 in 1062 onder fLORIS I moet bcllaan hebben; doch 10
jaren later döor den overweldiger GOVfl.RT met dm bult zoude
bemuurd zijn; In 13°4, was zij het toonee! eener geweldige ne ..
derl:wg der indringende J7!ilJuillgei's, en in 1:)S9 reeds fterk genoeg;
onl een beleg van 10 weken tegen haren landheer, ALllRECIIT, door
te {laan. In 1.536 brandde zjj grootendeels af; doch werd weêr
fchooner herbouwd, en !1rekre nog in die zclflie ecuw meest altijd
wn verblijve van WILLF.M I, die hier, op het prinfcnhot', den loden
van Hooim. 1584, door eenen fluipmoordenaar, op de trap ,verd
doodgefchotcli, van welke fch:1l1delUkc daad nog de kogcls vertoond
worden en ook dc gmcl1 in den mUil!' , die zij gemaakt hebb2n. In
hetzelfde j:lar vloog een groot gedeelte der [lad, door het fp,"ingen
Van den krnidtören, in de lucht, waarbij \'ele nienrchcn omkwa.
men, 200 hüizcl1 geheel vernield, en anderen zwaar getci!1"~rd werdell.
Delft legt aan de Sc!Jie; bevat ruim 12,000 inwoners, en bloeide
voorheen door hare iahn-f~lbrjjk.:n, en door de Ûost.lnd:[che maat.
fchappij, waarV:1n het nog voorhanden zijnde, zeer vervallen, huis thans
tót een lands.u1:1g-n:in van kkedcrell gebruikt Wordt. Ook waren de
brouwcrijen eertijds een gewigtigc tak v:m bedrijf, zoo als mede de fa..
brij ken van delftsch-aardcwerk (zie aldt/ttr); doch de ecrUe zijn to~
op 2 verminderd, en van de batlte nu flechts nog maar 5 voorhanden.
Thans bevindt zich binnen deze fiad het koninklijk inihtuut, de .Iit'.
ti!!erie-, getJ;'e~ en 111ariIlC-fc71701 gen9cll1d. Voorts heeft men er eene
goede Latijnfche Cchool; alslil,~de even buiten de Had een fraai, groot
lanr.s wapenhuis, met een confl:rnctie-lnlÎs, waarin 28 fillederij en ge.
vonden worden. Nog heeft lllen binnen de flad een groot arfenaal f
en een kwartier uurs buit~n dezelve, eell fraai kruidmngazUn, Er
zHn 2 Gereformeerde en 2 Roomfche kerken: ook hebben de WalfChen, Lutherfchen, Remon!1ranten, en Janfenisten, er ieder eene;
zoo als ook het genootlchap, C1Jristo Sacrum, dat zeer in verval
is , een fchoon kerkgebouw. In de Nieuwe ke,'k, die met eenen
toren en een fchoon klokkenrpeI pronkt, is het praalgraf van WILLElII
I, cn, na hem, dat der vorsten van Oranje, van z wa~ toet!1een en
zwart marm~r, door H. DE KEIZER, op kosten der unie, na 1609,
opgerigt; alsmede de graftombe van I-IUGO DE GJOOT. In de Olld,
kerft vindt men die van PIET HEIN, den verovera~r der Spaanrche
zilvervloot, van M. H. TROMP, den overwinnaar in Duim en bij
Ter Heide, van den vermaarden Nanmr-ollderzaeker LEEUWENHOEK ,
en van ELIZAilETH VAN MAil NIX , dochter van den heer van St. A1,-
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DEGONDE, die allen, vooral dat van TROMP, met frnaije tombl!11
pronken. Onder de verdere openbare gebouwen verdienen het
hardfteenen fladhuis, op een fchoon en groot plein ibande, het gemeenlandhuis van DeJftsland, bet groote tuchthuis, vooral het gasthuis
voor behoeftigen, als ook een verbeterhuis voor mannen, en een
voor vrouwen gehoemd te worden. Delft was de geboorteplaats van
H. DE GnoOT en prins FREDI':RIK HENDRIK, alsmede van LEWWEN1I0EK, den raadpenfionaris I-IEINSIUS, van P. HwnllUs VAN ADRICHf:M en G. VAN LOON. Delftshfll'el1 behoorde eertijds onder deze
llad, doch heeft zich in 1ï95, tot beider nadeel, van haar nfgcfcheiden.
DELFT. (JAKOB WlLI..EMSEN) Geboret~ in de fl:ad van zijnen
naam, was een bekwaam porcret[childer, van wiens kunstfl:ukkcn nog
op den D-Qcle te Delft te zien zijn. Hij fl:ierf in 1601, en liet 3
zonen na, waarvan de oudfl:e, KORNELIS JACOBUS, een beroemd glasfchilder, de tweede, ROCHUS JACOBUS, een kundig ponrctfchilder, en
de derde, WILLEM JAI!OBS, een kunstig plaJtfhijder was. De laatfl:e rs gehuwd geweest aan de dochter van den beroemden M. J. MIEREVELD.
DELlA. Een bijnaam van DIANA, ontleend van hare geboorteplaats De/os; gelijk mede hiervan haar broeder, ApOLLO, DELIUS heette.
DELILLE. (JAQUES l\'IoNTANIER) Werd in ./ligue-Pelfe, eene
kleine fbd in Ltmaglli', het vruchtbaarste en aangenaamste gedeelte van
Am'ergllc, geboren. Hij was de natuurlijke zoon van den heer MONTANIER, die hem daan·oor, echter, erkend::, en hem dus ook J.\/{UES
l\'IoNTANIER liet doopen. Reeds in zijne vroege .ieugd iludeerde hij
te Parijs, in het collegie yan L~fie1.!x, wanr hij zjjnen fmaak vestigde. Bij zijn vertrek uit hetzelve werd hij hooglceraar bij het nieuwe van /1mims, waar hij den geleerden DEI.MIBRE ondcr zijne kweekelingefi telde. Hier ondernam hij de l110eijelijke vertaling der Gcorg;ca; verwierf, bij zijtje terugkomst te Parijs, eene hoogleeraars.
plaats bij het collegie de la Marche; deed zich weldra door eenige
Oden, en inzonderheid door eenen brief aan den heer LAURENT , over
de vordering der kunsten, kennen; voltooide zijne overzetting van
de Geol'gica, die hij in het licht gaf, en behaalde door dezelve cene luide goedkeuring. Deze vert~lll1g verdient, buiten twijfel, niet alleen bewondering, uit hoofde der menigte van overwonnen hinderpalen en te ondergebragte vooroordecIen, m:lar is ook v~n dien aard ~
dat zij onder alle gedichten, .[eden meer dan eene eeuw uitgegeven,
voor de Frr.nfche dichtlamst de onbekendll:e en uieuw!l:e rijkdommen
heeft aan hcc liçht gelmgt, om welke reden VOLTAIRE, tot wien
DELlLLE in geene betrekking fiond, hem PUBLIl:S VlRGILIUS DELlLLE. noemde.
In lïï4 werd hij bij de akademie tot lid aangenomen, en voltooide, weinige jaren daarna, zijn gedicht, les .Tm'dim, hetwelk bijna
in alle taleil is overgebragt. (*) Eenigen tijd later vergezelde hij den
heer
(*) Een gedeelte hiervan is door A. LOO'JES in het 'Nederdllitsch vert~ald. (4i.
's mans Jllar;elallne Gedichte", Ifte d~cl,)
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heer CHOISWL GOUFFIER, eenen zijner vrienden, naar Konftmzti1zope!;
begaf ·zich vervolgens naar Athene, en fchrecf van daar, door het
gezigt der aloude gedenkfl:ukken vermkt ~ eenen brief aan mevrouw
DE VAIl'\ES, te Parifs, die grootcn opgang maakte. Van Athene te
Konflantinopel terug gekeerd, bragt hij daar den winter, en genoeg,;.
zamn den zomer, op het bekoorlijk landgoed Taraj;('(J , over den
mond der Zworl7:! zee gelegen, door, en arbeidde hier aan zijn
gedicht, t lillagillotiol1; terwijl het zijn grootlle vermaak was, om dagelijks in Ázië zijn ontbijt, en in Europa zijn middagniaal te nemen.
Na zijne terugkomst in zijn wderland, nam DELILLè, met een
even goed gevolg, zijnen post als hoogleeraar in de fraaije letteren
bij de lllliverfiteit, en dien der poczij , zijnenthalve daargcfl:eld, bij
het college de France 1\"aar, en had talrijke toehoorders, die hem JuV.~NALlS, IloRATlUs , en boven al zijnen geliefden VIRGILIUS, hoor~
den verklaren. In dit tijdperk was hij in algemeene achting, zoowel bij geletterden als lieden van de wereld, en onttrok hij zich met
moeite aan de fchitterende kringen, óm zijn gedicht, r Imaginatio11 ,
en de vertaling van de Acfieis VOOrt te zetten.
In 1794 verwijderde zich DELILLE van Parjjs; en liegaf ztt:h naa~
St. Diez in Lotharillgen, waar hij, in den [choor der diepfle eenzaamheid, de vertaling der Ámcis voltooide, die hij [edert 30 jaren
ondernomen had. Ten tijde der omwenteling vervaardigde hij, op
last van d~n prokureur der gemeente, de fraaije DitllYI'fllllhe, filr
f lmmortalité de i' ame, welke, fcllOon niet tot het bedoelde oogmerk
gebruikt wordende, echt~r het licht zag, eil, ten voordeele v~n gevangenen, werd uitgegeven (*). De algelueetie onrust in Frankrijk,
en de elkander [nelolivolgende omwentelingeh, deden hem thans
tie wijk naar Bazel nemen, van waar hij, in 1796, naar het bevallig Zwitzersch dorp Glairesfe, regt over het eiland St. Picrre, door
RoussEAu zoo overheerlijk befchl'even, vertrok. llier vond hij alles,
wat zIjne zucht voor de fchilderachtige tooneelen der Natuur konde
fireelen, en voltooide hij zijn gedicht " t HOlllwe des Cllampi
(t) met dat, getiteld: les tl'óis Regnes de ia Nature (§); en nergens gevoelde hij zich meer opgewekt, nergens meer gellreeld bij
zijne dichterlijke opfl:eHen, dan hier. Twee jareh daarna begaf
hij zich naar Duitschlalld; vertoefde inzonderheid in doo omtrek:
van /lamlmrg, en fchreef, in deze flrcken, zijn gediCht Ie PM-

tt
(") Hier van iS _in ISo3 eèlle gQede dichtmatige vertaling, olièler dell titel
"an: de Onfterfelijlrheid der ziel, bij bIOIE~ZEEL J. Junior uitgegeven.

Ct) Van dit Gedicht bezitten wij ecne dichterlijke overzetting vàit mevrouw
VAN STRÈI·:K, geb. BRINKMAN , onder den titc! van ~ de re/deling, en
ecne dichterlijke n~volging van den heer BU;DERDIJ" ouder den titel van; het

'Wed.

Buiten/evelz.
(§)Van dit nuk heeft A. _LoosJIli P~. eelle nije Nederduicfcilu \'crtafulg
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tI C'); nok hi('!op naar Enge!rmrl over; bleef twee jarel1 te Londen t
en br,'gt in dIen tijd het Paradijs l'edoren van MILTON in Franfche
v'erzenover. Deze vertalmg van dit dichtet'lijk gedenkiluk, hetwelk hij
binneü '5 ma1nCien begon en voltooide, is een zijner fchoonile werkel1.
Na de herlldiing der lllst in Frankrijk keèrde DELILtE naar" PariJs
tl!rug, met de "Tuchten van zijnen arbeid, eh vond hier op nieuws
ware vriendèll et'I talrijke lezers. In den rchootzijner familie en der
Vricndfchap, g(!l1oot hij ver!èhcidet:e jaren kalmte en rust; liet zijne
\\'erl:cn drukken, en was getuige van derzclver goeden opgang. Hij
was het 've'rl11a~k vali alle de gezellige kringen·, waarin hij verkeerde,
eh niemand bezat in dCIl omgang ec:n zoo vlug en fchitterend ver~
n'clft, eelle wo zachtamlige en olJ\\'rikb~tc opgeruimdheid, noch
fl)fak zoo bevallig, ·of luisterde op zijne beun llIet zoo vele infchikkelijkheid, als hij.
Bei:alv'c de genoemde gedichten heeft men nög één van hem, geti..
têM: /á Conveljf'ti()1], wa~l~n hij den beminnelijken man afma~lt, benevens een bundelti c Pocj::s fugit;')'cS; /(1 pm/ag,: de St. Got/tard, Enz.
Eene biina \'nlkomcn bEndheid bclntede hem eindelijk, zijnen po~t
bij het Collégc dr! j,>tlf!CIl vcnkr waar te nemen; terwijl vier aanvallén van beroerte, hem, t~C:I I nen van Bloeimaand ! 8 IJ, aa11 deü wereld ontrukten. Zijn !,cba1femd lijk werd cenige dngen, in
een der zalen van opgenoemd collcgic, ten tcon geHeld, en vervol.
gens op eell\~ zeer ple!~ti:~c \I'ijz~' bcp·'i\'cJ1.
DELOS, :lnders I LI:>':; I , SmLLES of nrLU (,"olgens SONNr.
!\I DILl) gC'!102I11t1. }.(!iJ; of eigenlijk twee, eiI~:lden in den Grief.!..
f.:,1/CII Arc!zipcl, het gToot!lc der Cyc!adifc.'te eilanden, ü!sfchen de ei"
landen NONia cn .I1/l/{Jro getcbcn. De fabel verlJa~!t ,'an hrt eene,
dat toen L!\TON.~ door }[;"O vervGIgd werd, en ncr;CIJS cene fchllil.
'pl:lats konde vindcn, NEi'Tuf\u" dit eiland deed voortkomen, en LATONA daal' ApOLLO én DIA:\'A ter wereld br~gt.
Hierom werd dit
e1land voo!" zeer heilig gC!houden, zoodat zelfs de Perzc;:, die óve.
rigcns alles verwoestedC!l, hetzelve en dcszelf.~ (:ken tcaipel oritza.
gen. Zij zijn als nOb onbewoond, en wo~dcn tJeehts mi en dan
door zeero\,(!rs bezocht. Er zijn nog yclc cude overblijffels.
DELPHl. Eertijds ccne zeer beroemde en volkri.jke' fbcl, in het
lhndfchap Loeris in Ci'iekmland, aan de zuidelUkc ,,!'helling van den
oerg ParIJasjl's gelegen; tegenwoordig een gering vlek, hetwelk dea
naam V:ln Costri voert, dat 200, meestal Griekfche, inwoners,
en een Grieksch kluoster, met eene boekerij, van 500 Griekfche
handfchriften, heef" en den Turken toebehoort. Zij was OUQttjds zeer vermaard wegens ApOLLO's Tempel, welke op den berg
Parnas[us !lond, en waarin eene priesteres, PYTHIA genaamd, op
ee·
C*)
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f1ier,'an beit •• t ceno Nedcrduitfche dichtmat!ge vertaling, onder den titel
bet Mliledoolen. bearbeid doór J; IMM~Ii.lnuu. J"ni,r > en in 1804 ujt-
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eenen gouden drievoet zat, en die genen, welke de goden in de
eene of andere a~ngelegenheid om raad vroegen, hnune gorlfpraken
mededeelde, die altijd zeer duister en dubbelzinnig waren. Het Der.
jJ!tjsch Orakel, waarfchijnlijk het oudl1:e in geheel Griekenland, werd
voor het overige door al!e natien geraadpleegd.
DEL TA, cigenlijk de vierde letter van het Grieksche Alphabet,
is de naam van een eiland in het noordelijk deel van Egypte, hetw':lk van het N. naar het Z. 25, cn van het O. naar het W. 18 m.
lang is, 005t- en westwa~rs door de armen van den Nijl, en noord~
waarts door de lJifiddc/landfche zee omgeven wordt, en daardoor
juist de gedaante van eene Delta .1 heefco Döorfneden van verfchei~
dene rivieren, is het zeer vruchtbaar in koren, fijne vruchten, meloe·
l1en, vijgen, pruimen; mitsgaders in alle dingen, die uit de ande
gedolven of gegraven word~n, gelijk metalen, gefceenten, zouten,
ertfen en andcre mineralen, of die door foinmige ongewone toeval~
len, als watervloeden, aardbevingen enz. in 240
de ingewanden der aarde overgevoerd zijn. Het heeft vele dorpen en vlekken
is in de
districten Garbië en 111e12ufië verdeeld.
DELVAUX. (LOUWRI'.NS) Ecn N:tlerbndséh beeldhouwer, die
inzonderheid te Londm en Brusfcl gewerkt, en in batstgenoemde
fiad het levensgrootte l1:andbeeld van K.\REJ~ van Lotharingen, got:verneur generaal der vorige Oostenl'ijkfche Nederlanden, uitmuntend
uit marmer gebeiteld heeft. Ook is hij de maker vart den prachtigell
predikl1:od in de St •. Bavlj's-kerk te Geilt, waarvan de beelden, in
hasrdief, ongemeen rraai uit marmer zijn vervaardigd. Van dit kunst.
nuk vindt men eene afbeelding in DEscAMPs J70yage pitoresque d~$
PI incipaies Ft/les de Fltindre et du Braband.
DEMAGOOG. Een woord van GriekfChen oörfprong, waar onder
Inen wrl1:aat eellen man, die zich tot cenen aanvoerder van het volk
opwerpt, en het tegen de aanmatigingen der magtigeren verdedigt.
Men hecnt gewoonlijk aan dit woord eene ongunstige beteekenis.
omdat bijna die dem~gogert der oude en hedcndaagfche tijden het
belang des volks meer vl.!rrieden, dan bevorderden, en doorgaans al~
leen op eigen voordeel bedacht waren. De ijverigtle volksvrienden
in Frankrijk, die bij uitfluiting voor ware patriotten wilden ge·
houden worden, een MARAT, ROBf:SPIERRE, hertog van Orleans en
anderen, hebb?n, door hun fchandelijk gedrag, eene goede uitleg~
ging van het woord Demagoog bijna onmo:~c1Uk gemaakt.
DEMARCATIE-LINIE. Eigenlijk iedere linie, die tot bepaling
der grenzen getrokken wordt.
DEMERARIJ. Eene voorheen Nederlandfche, thans Engeifche,
volkplanting aan de rivicr van gelijken naam, in GlIialia. De lucht
is er heet; doch niet ongezond. De vruchtbaarheid der landl1:reek
lokte in 1740 verfcheidene I!r-l/al1ders van Esfefjuebo, en naderhand vele EfJge1fcnen, derwaa~ts, om zich van hare voordeelige ligging te
loJedienen. In 1769 telde men reeds 130 plantaadjen, en deze :zijn in
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het vervolg nog vermeerderd, zoodat in J778 de uitvoer van koffij,
fui!{er en kaloen 15 fcheepsladingen bedroeg. De bevolking beliep
in 18u 5,851 blanken en ïI, 180 /laven, te zamen 77,03 1 ~ie~l1. In 1797 begaf zich de kolonie onder de befcherming van Groot-BrtttfJnnië; werd bij den vrede vall Amims weder terug gegeven; 1U
1803 echter op nieuw genomen, en bij het verdrag van 19 van
Oogstm. 1814. benevens Esfeqllebo, voor altijd aan het genoemde rijk
afgef1:aan. De regering is nan die van EsfequC'bo ondergefchikt, en
heeft deszelfs zetel in het kasteel op het Borffi/an eiland. De hoofd((ad is Stabroek.
DEMESCHIN. Zoo noemen de Ttlrken hunne ['lbels, die van een
bijzondere foort van zw~rt ihal gemaaln zijn, hetwelk uit Golconcla
naar Perzii! en TUi'kije gevoerd, en aldaar door middel "an vitriool
gedamasquilleerd wordt. Men vindt geen flaal, dat zich dus laat harden.ln plaats van het in water te koelen, winden zij het in eene
nat kleed, omdat het anders als glas zou fpringen.
DEMETRIUS I, bijgenaamd POLYORCETES (fleden-verove~aar) , koning van Macedenië en zoon van ANTIC;ONUS. Hij voerde
verîcheiden oorlogen, inzonderheid met PTOLEMEUS LAGUS; verfcheen
voor Athme met eene :1anzienlijke vloot; verjoeg DEnIETRIVS PH!..
:LEREUS, en gaf aan het volk de oude regering terug. Tegen SELEU~
ÇUS, CASSANDER en LYSIMACI!US verloor hij den beroemden /lag bij
'p(us, 299 jaar voor onze tij<3rekening; vIl1gtte naar EphczZls; ver~
vO,lgens n3ar Athe:;e, waar hij niet werd binnen gelaten, en eindelijk nnar COJ"in/he. Van hier [rok hij over 'het Tracisch gebied van,
LYSIi\IACIIUS; bragt zijne dochter !hRATONICE, als gade van SELEUrus, nAnT Azië; nam onder weg Cilieii!; veroverde '1I1acedo11ié, en regeerde 7 jaren; doch verloor wed~r den troon , en- ll:ierf 284 jaren
fOQr de geboorte onzes Zaligmakers.
DEMETRIlJ'S PHALEREUS , een beroemd Grieksch redenaar
el1 leerling van THIlOPHRASTUS, was 309 jaren voor onze tUdrekening
Ma~edonisch fladhol1der van Griekenland en Archont. Hij verfraaide
.I1ihCII~ door prachtige gebouwen; terwijl de dankbaarheid de, Alhet#f1Izers, die hij regeerde, voor hem 300 flandbeelden oprigttc; doch
di'è, to~n hij zich heerschzllchtig begon aan te fiellen, naderhand
weder omvergehaald werden. Teà dood veroordeeld zijnde, vlugttc
hij naar Egypte, en begaf zich aan het hof van PTOLOMEUS. Door
zijne zorg werd de boekerij' te A!èxol1drië aangelegd, en ook, vol.
gens het gevoelen van fommigen, de Griekfche ovetzettiilg vall deB
Bijbel brw~rknelligd. Hij fiierf, 247 jaren voor onze tijdrekenióg,
aan eellen flangenbeet, nadat hij bij PrOLOl\lEUS Il in bngenade geval.
len en gebannen was.
DEMETRIUS. Behalve de twee b<wengenoemd~, komen er in
~e MocedQl1i[chr: gefchiedenis verfcheidene DEl\IETRIVSSEN voor: ook
heeft men drie Syri{che koningen van dien na~m, als I. DnIETRw~
SaTER, zoon van SELEUCUS PHlLOPATOR, kleinzOQIl van ANTIOCHUS
'Y3
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DEMET\iIt'S NJc.\Tolt, zOQ;J van den vorig.eu, dIe
het djk door zijne fchandelijke IcvenswUze op den rand des ali;rollus
bragt. En 3. nr:'IETRl~;S EUCAERUS, zoon \'fin Al'lTIOCH~S CR?,POO, we:kc in beftendigen oorlog was lllC't zUnen broeder PHJtIPI'VS,
en eindelijk, duo I' de Porters overwonnçn, in vergetelheid u11lkWnll,J.
DEMI VdL TE. ln de rijfdwol eene der zeven kunstbewegillgen V~1l eea paard,
DEMOKRATIE. Een woord van Grickrchen Qor:prong', beteekenend.! eig~nJÎjk e('ne flaatsgcfiddheid, \\,~~,rb.'j de opperlll~gt door
het volk wordt l1itrreo~fcnd, in tet!'"novLrfL'iJinl~ van .drhtokratie.,
waarbij de grooten en ~anz:cllL}k,'1l het iJOOIi bewind JIJ handen
Ilebben.. Het is blijl,baar, (bt cr p:g-cnllji; 1;,:':nc ZLIÏ\'CrC De1Jlol.:r<itie kan pl~nts gri'pen, nlzoo hC't nooi: r,:lll m11111CIl (.~I Ollthlekell,
die het \'olk lJaHr lamnen wil h-'fturcll, en clikwiils zelfs onclerdrukkelJ. D" regeriligsvorm V:111 j 7')3, \I a1rdoor men in Frankri.ik eene
zuivere Demokratie w;!de iil\'ocrcll, \\'a.> van ,;ien aard, eint zij oumogelijk lang konde {land hOl'rlt:n, (choon deszelfs grondb,'ginfels
nog zeer ver \'~n eene eigenlijke> DOl/ok: atie "erll'i:d~rd: waren.
DEi\10KRIET. Stierf 3:~ j;1~.r \'(01' onze tijdrekcning. IJij WitS'
een Grieksch w\isgeer, die in dbde;'a geboren was, of zich te,n
minne aldaar ophield. Deze omfla:Jdigheid (zit': i\BDERA) gaf
hllitcn twijfel de \'oornaamfle aanleiding tot de menigvuldig-e fpJoo"~
jcs, die mcn \':lil hem \crzonnen heeft. Na dat !Jij zjch .:ooraf,
door het opz:ll1lelen \'aJl "l1ndighedell, had voorbereid, ging hU :lql1
het reizen, waar:wll hij zijn geheel vaderlijk crfdeel ce koste legde. Vervolgens begaf hij zich naar /lMcra l waar men hem, volgens de aldaar pl:1.1t.>. Jleb/,)ende wetten, nIs eenen verkwister zOlJ(le
gelèrnft he,bheu t wcn hij den Abdcritm een uitmtllltcl1d werk v~n
hem zelven voorlas, en daa,rdoor niee :Illeen van de {haf we}'d
vrijgefproken, maar nog bovendien een nanzienJijk gefehenk ontving. MCI dGzeu trek der bcwolleren van Abáero, die hun ind.:;daad e~r a!lndoet, fiaat het volgende Ï1l een grooe contrast. Zij
hieldcn dçJl wijsgeer voor kr:11lkzin11 ig , en zonden, uit voorzorg
voor zijne gezondheiJ, om IhpPoKRJ\TEs, dic echter weldra ont<lektc, (:at hij llechts te \'erfbndig was, DE~IOKRIET lachte doorg.1;lI1S o\'cr de dwaasheden der lllcnfchen, en wordt hierom gewoonlfik tegen HER.~l(l.lE1' over gefield, die over dezelve weenqc. El' welke pl.l:ltS konde die zijn gedrag btter rcgevaardigen,
dan /Jbde/'o, zoo als het doorg;J~ns wor~t nfgefchilderd? Hij ftierf.
volgen, fOll1lHigen, hijna mecr dan leo jaren oud zjjnde; doch
dat hij zich zelvcn het gczigt zonde bcnomen hcbben, 0111 zich
ongencord ~~n de ,,'i;sb~gcerte te kunnen toewüden, wordt met
reden in nri.iCd getrokken.
DEi\lON\ X. Een "ijsg-cer een tijde van keizer HADRIAl\'t:~,
d;e gccne fclae rolgdc. ]Jij bcfCholi\rde allc menIehen als een
groOt hllisge~in, wns minzaam jegens allen, en zorgeloos OIJltrent
2.
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nooddruft. Als hij honger had, trad hij de eer!l:e woning
de beste binnen, en vroeg om het noodige. Toen hij, honderd
jaren oud, zijn einde voelde naderen, verzocht hij aan de om!l:anders, dat zij, even als men aan het einde vlln eeu toonec!fpel
plagt te doen, in de handen zouden klappen, en na zijn verfcheidcl1 werd hij op algcmeene t,.osteu ter aarde bel1eki. Velen.
hebben dezen man miskend,
DE:\TONSTRA TIE. l3eteekent J. in de krijgskunde, cene be~
weging tegen eene plaats, eene kunstige monOCU1'1"1: ,. welke men
I,llaakt, om den vijand te misleiden, en zijn eigenl\jk Qogmerk te
bedekken. 2. In de wijsbegeerte een logisch bewijs, dat is zoodanig een, waaruit de ol!mogelijkheid van het. tegendeel blijkt.
Anderen, zoo !lIs KANT, heeten alleen het wiskunstig bewijs alçus, dat is, het betoog van e.cn gevoelen door aanfchoU\ving, en
noemen DcmalljlrCrl'fl het voorwerp een cr kennis uit de aanfchouwing bewijzen.
DE;\10PHOON. Zoon van Tm:sJ:vs en PtL\EDRA, deelgenootin den Trojaon[chen togt. Na zijne terugkomst, door tegenwind,
naar Thracië gedreven, werd hij door PlIYLUS, dochter van den
Thracifchi'Tl koning LYCURGUS, liefderijk <;mtvangen , en bleef eeuige\1 tijd bij haar. Eindelijk nUilr Athene terug keerende, zwoen
bij haar, binnen weinige maanden te zullen ~erug komenidoch zijt
zwanger "an hem achter gelaten, ,,~ucIJtt.t! vergeefs op di.e terug~
komst, en maakte met eigen handen. eeu. einde aan haar leven.
DEMOSTHENES. Deze ~eroemde Grkkfche redenaar wen!
382 jaren voor onze gewone tijdrekening geboren. Iu zijn ze ..
vende jaar verloor hi.i reeds z.ijnen vader, die hem wel ~el} aanzienlijk vermogen naliet; doch henvelk door Û.ine. voogden, werd
doorgebragt. De goedkeuring, welke hij- eens cenen redenaar zag
inoogHen, wekte in hem allereerst den lust op, om zich in de
welfprekendheid te oefenen; dan zijne eerfl:~ proeven liepen zo~
ongelukkig af, dat hij zelfs openlijk werd uitgefloten. Daar ech ..
ter_ de oorzaak hiervan niet in zijne redevoering zelve, maar al~
leen in de \Vijz~ van voord ragt gelegen was, beijverden zich ver ..
fcheidene nienden , om den biJna wanhopenden DEMOSTHENES
moed in te fpreli;en. Daarenboven werd zijn ij'.:er, om de kunst
van yoor<jragt zich eigen te maken, zoo fr.e!;k, en was het gevol~
daarvill1 zoo gelukkig, dat hij voor eIken jongen redenaar een
VQorbeeld .opicvert, hoe vcr men het door ~nvennoeide vlijt Îli
Qit opzigt. kan brengen. Somt~ids ze~de luj geheele verzen op, on,cJer het beklimmen van fteile plaat(cn, of aan de. zeekust, waar
hlj zich het klq,erend geraas der golven, als bet rumoer der
v~Il:sverg:;derjlJgel1, voornelde; op eenen aIlde~en tijd- deed. hij zijn
voordeel met den raad van den tooneeIfpeler S~\T\'RUS, nam kleine
kei!l:eentjes in den mond, en bediende zich ,<an de voorn!lamfh~
tooneeJf.'elers van zijnen tijd, om het bçvallige der ~ebaren te le~V +
ren i
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Ten; terwijl hij zich in zijn huis telkens voor eenen fpiegel plaatfie,
[en einde zijne Ij~chaal11s-bewegingel1 te kunnen gaden~:1l1. Toen'
hij, na zoo vele illfp:mning, het toppunt van volmaaktheid bereikt
had, betuigde hij rondborstig, dat hij de "oord ragt als hct eerae
en la~\(fl:e fl:uk "an eenen redenaar befchollwdc. Zijnc wclfprek~'1dheid vertoon dc zich in hare grootfl:e kracht, tocn hij tcgen
Koning PHlLJPPUS de belangen cn de vrijheid \':111 Grie,~I'flIr!lld "crèedigde, waarom ook dcze vorst· gewoon "'~s te zeggen, dat hem
de welfprekendheid van DE~IOSTHENES alleen grooter nadeel had
toegebragt , dan alle de legerbenden en "loten der dth<1zienzers.
1\'Ict dIt alles bezat deze groote man twee fouten; "oor eerst, waS
hij meer gefchikt, om de dapperheid zijner l:mdgenooten te roemen, dan om die na te volgen, waarvan hij, inzonderheid dool'
zijne vlugt in den nag bij Ch/FonCfl. een bewijs gaf: eene fout,
die echt cr uit hoofde van zijn zwak gefl:el eenige verfchooning
verdient.··· En ten andere, fcIlOon al het geld van PIIlLIPPUS
bij hem geenen ingang vond, liet hij zich toch voor het overige
ligtelijk omkoopen; zoo als hij ook eens tot eene gcldboete en
den kerker verwezen werd, uit welken hij echter ontfnapte. Na
den dood van ALEXANDER werd hij op eene roemrijke wijze door
de /lthenienzers terug geroepen; doch, toen ANTIPATER en CR:\.4
TERUS, na den /lag bij CrnI101J, op Athene los gingen, verliet hiJ
in dezen dr.Ïngenden nood, met zijnen aanhang, de fiad, en
vlugtte in eenen tempel, waar hij door ANTI PATER achterhaald,
doch reeds dood gevonden werd; hebbende hij waarfchijnlijk
door vergift ztin leven geeindigd. Hij fiierf in het 6z!le jaar zijns
()uderdol11s, en bezat;zulk eene alles overtreffende welfprekendheid,
dat CICERO zelf hem voor den grootfien redenaar verklaart. Men
roemt in hem met regt de kunst, om de aandacht zijner toehoor~
ders, onafgebroken, op het onderwerp, hetwelk hij verhandelde-,
te bepalen, zonder dezelve door woordenpraal, of ongepaste gebaren van de zaak zelve af te trekken, eil op zijnen perfoon te
'Vestigen : iets, hetweIlç hij ten hoogf1:e afkeurde, doch Waaraan zich
vele redenaars van onzen tijd maar. al te dikwijls fchuldig makcl!.
FREDERIK II geeft in zijne brieven over de Duitfche Letterkunde,
wanneer hij hem mct CICERO vergelijkt, van hem dit· voortrelfe~
lijk afbeeldièl: " bij de redevoeringen van DEMOSTHENES kan men
" niets bijvoegen, en van dic van CICERO niets weglaten."
Van dell bovengenoemdcn moet men wel onderfcheiden ee.
nell anderen DEMOSTHENES, welkc zich in den Pc!olJoTle/i{chen
krijg bij zijne medeburgers verdienstelijk maakte, door het verfierkcn van Pylos. Naderhand in den :lmlYlll op Sidlië, in de
plaats van ALClBI:\DES, l1aar dit eiland afgezonden, en Syral.:ufo
door zijnen ambtgcnoot vergeefs belegerd zijnde, werd hij met
dezen, na eene zware nedcrlaag, door den vijand in de gevangenis geworgd.
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DEMOUSTlER. (CHARLES ALBERT) Werd in J760 te PillersCoterets geboren, en was lid van het Nationaal in1l:ituut, van het
Polytechnisch genootfchap cnz. i-Jij is fchrijvcr van verfcheiden
tooneelfpelen, zang1l:ukken en gedlc:lten. Zijnehrieven aan El\lILIE, over de Mythologie, hebben hem door geheel Europa roem
verworven, offchoon zij flechts voor opp~rvlakkige lezers g-efchikt,
doch in zulk eenen trant gefchreven zijn, dm zij eelle zeer aangename lektuur opleveren. Van zjjne tooncelHukken hebben Ie
COllciliateur, les Femllles en Ie Tolerant zich het best 1l:aande ge.
houden. Hij fiierf,in den bloei zijns levens in 1801-, in de armen
zijner moeder, die hij hartelijk lief had.
DENARIUS. Eene Romeinfche zilveren munt, omtrent
tluiver Hollandsch waardig; alsmede een gewigt ter z\\'~arte vall
het zevende deel van eene once.
DENDERMONDE. Eene 1l:erke 1l:ad in de Nederlande/1, provincie Oost-f7aa7lderm, aan den zmllenloop van de Dmder en
de Schelde.· Zij is de hoofdplaats van een atrondisfcmel1t, dat
194,735 inwoners bevàt, vruchtbare weilanden, koren-, en vlasvelden heeft, en 6 uren van Brusfc!, /lntll'erpm, lilede/en en Gend
gelegen is. Men vindt er katoen-, papier-, kant- en f.ndere
fabrijken. De inwoners, 5,800 in getal, befl::ian mede van den
hánoeL in vlas en koren. Er zijn goede week· en jaarmarkten;
Door middel van !luizen kan het omliggende land onder water
'\Vorden gezet.
DENDR.\CHATES. Is, in de Natuurlijke historiè, de naam,
die\} de Ollden gaven aan eene ongemeene fraaije foort van agaat,
of boom1l:een, waarvan de grond witachtig is, met aderen van een
glansrijk wit gt:fchakeerd. Deze aderen zijn zeer net in een aantal
van verfchilIende figuren gerangfchikt; doch over het algemeen in
even middelpuntige (cotlcentrifclte) cirkels, die onregelmatig om
een of meer punten getrokken zijn. Ook vindt men gewoonlijk,
in verfcheidene deelen van dezen 1l:een, zeer fchoone afbeeldingen van boomen, mosch, zee-gewasfen enz; die zoo fraai zijn,
dat velen dezelve, verkeerdelijk, voor wezenlijke planten gehouden
hebben, die in de zelff1andigheid van dezen fieen bevat waren.
DENDRITEN. 'Zoo noemt men boomnardige teekeningen, die,
in verfchilIende gedaamen, veelai op kalkfieenen, grooter en kleinerfiukken mergel enz. gevonden worden, of liever deze mergelaardige fieenen zelve. Voor afdrukfels van wezenlijke gewasfen kan men deze teekeningen niet honden; veeleer fchijnen zij
fpelingen der Natuur te zijn; doch meent men ook, dat zij door
verkalking in de lucht zijn vocrtgekomen, om dat de 1l:eenen,
waarop men dezelve vindt, als ingevreten zijn. De meeste metaalachtige Ilcdcrploffels nemcn zulk eene gedaante aan. Somtijds
vindt men Denctriten , "":l.'lrop de teekeningen van boomen of
firuiken zich, als met loodglans ingelegd, op de oppervlakte verV 5
toa-
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toonen; terwijl anderen eer~t door het flijpen en polijsten, b. v.
de Flormti./llJchc, zigtbaar worden. Van deze .kan men allerlei
kunstwerken, zoo als dQoz,en, dockfpelden enz. vervaardige.n,
DENDROIVIETER. Een Boommeter; een werktuig, voornamelijk gebruikt wordende. 0111 d';! leng~e en dikte van eenen boom,
lIet zij die reg:: of fcheef, op eene horizontale vlakte of al1ders fia,
liet zij zijne gedaante regel- of onregelmatig is, naauwkeurig te
meten. BuscH befchrijfç verfcheid,ene fQorten in z\in lfl1ndbueh der
Erfinizlllgm.
DENEMARKEN. Een der. Nnord[che. Europifehe koningrijken;
grenzrnde ten Uosten aan de 01stzee, de Sont. en DuitschltJlId,
ten Noorden aan het Kattegat of Shagerak, l'en .Westen aan de
Nnordzi'c en ten Zuiden ll5m de E/ve. TIet befiaat eigenlijk uit dritJ
è,eelen als: 1. het eigenlijk koningrijk Denemarken, zijnde het fchier.
çiland .Tutlrmd, benevens heë hertogdom IiOif/c>il1 en de eilanden
Zee!and, Fllntll aAlfel1 , .drroe., Lange/and, Latand , Fa~fler, Born~
lIOIIIl, Mom enz. 2.. de. tot. Duileh/and behoorende hertogdommen
Hulfiein en Lauf11Qurg, en 3. de eilanden J]slrllld, de Faroel'-ei~
landen, de Westkust van GrQenlalJd" de kolonien St. Thomas, St•
•Te/m in cW lYest-li/dië, Tranqucbar in Oqst.lndië., en eenige plaat~
f.en op de kust van Guimtl. Het eerlle deel hiervan rekent men
op 810 v. m. e11 1,204.,000. inWoners, heç. tweede op 164. v. m~
met 360,680 , en ltet derde op 1657 v. m. en. IS6,1I5 inwoners ~
hetwelk door het geheele rijk eene grootte van 26;3 II v. m. eIJ
eene volks-menigte van omtrent 1.,700,800 zielen oplevert.
De bewoners das lands zijn wel gemaakt, geestig en zoo be~
fchaafd geworden, dlJ.tzij voor andere volken van Europa niet be.
hoeven te wijken. Zij bezitten wel nie~ de levendigheid van he~
westelijke en zuidelijke dezes wereld~doels, maar veeleer eene
zekere traagheid; doch zijn fiandvastig, en met mannen moed bezield. Hunne gefialte, zeden en fpraak ve~raden hunne afkomst
Vlm den grooten Germanifr:hen, oorfprQnkelijken fiam. Zij zijn
bijzonder tot goede foldaten, en vooral tot goede zeelieden, ge·
fchikt. --. De Lutherfche godsdienst is in Dffle1l1t1rken de heer
fchende; doch ook andere gezindheden genieton eene volkomene
vrijheid. - D.e regeringsvorm is monarchaal, en redert 1660
erfelijk in de m~nneHike en vronwelUke linie. De koning (thans
FREDERIR VI, gehuwd aan IVL\;:IA SOPHIA FREDERII{A ~ prinfes vall
Iltsfen-Kt1sfel) o~fent eene onbcpu~lde magt uit, en moet van den
Lutherfchen godsdienst zijn. De fchuldcn van den fraat worden
op 100 millioen guldens, doch w~aronder men wel de helft aan
banknootel1 kan rqkenen, en deszclfs inkomsten op ruim 8!- millioen guldel:s gefchat, van welke laarf1:e de tol op de SOllt 240,000
v:m ",ie geldfp,:cle bcdmgt. De landmagt befiond in 1817 ui~
2j ,000 man; doch de vloot, wnarOOler het admiraliteits-collegie.
Wa<lkt, telde Ilechts nog 20 zeilen.
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Dmem/lrken mankt in de uitbreiding v(ln kennis en befchaving
~hans groote vorderiJlgen. Behalve verfcheidene CYllll1ofii, heeft
men il1 dit rijk 2 univerfiteiten, als: te f(oppen!t(!gm en Kiel; eene
tidder-abdel11ie te Soroe, bc:nevens verfchilIende letterkundige en
andere genootfch~.ppen, waarin uitfl:ekende geleerden on· kunste~
naars werl,en. Voor het lager onderwijs wordt mede, zoo door 10
wel inge.rigt\: kweekfeholen voor fchool-oaderwijzcrs, als door
~c inrigting dcr fcllOlen zc\'ve, zeer vele zorg gedragen. Ook
beeft de regering, door het onderfl:elmen vnn jonge geleerden op
hunne rC'Ïz,en, de wctenfchappen veel ·verpligt. Voorts heeft. men
in dit rijk, feden vcrfcheiden~ jaren, commisfien tot het vereffenen
van gefchillen ~\~argcfleld, waardoor vele pleitgedingen worden
voorgekomen; lletJbende tuen berekend, dat van 1797 tot 1803,
en dus in 7. jaren, van 3,6,06) hangende zaken, 20:;,066 door
pezelve fjjn ver~lf~nd, hetwelk men, ongetwijfeld, als eene der
belangrijkne e.n wezenli.ikfl:e verbeteringen in de regtspleging kan
aanmerken. Ook de li5feigenfchnp heeft er geene plaats. meer, en
de flnvenhandel, werd reeds in 1803 Hfgefchaft.
De grond in het D~enfehe rijk is zeer verfchiliende. lil liolfJein vindt men het meest zand, heide eu moer , en nnn de EIl'e,
Noord- en· Oostzee is hij de yruchtb.aarfl:e. In S!ceswi.ik ontmoet
,nen veel drasflg ~nd en heigrond; in .lu/laad (hetwelk door eenpn aanzienlijken bergrug ÓOQrfneden wordt) nog meer moer ea
beide, en in ![stand zeer hooge bergen, die gedeeltelijk altijd met
fneeuw bedekt zijn; terwijl belangrijke rivieren den, over het gebeel, vruchtbaren grond van het eerfl:e deel dezes rijks doorfl:roOrmen. D.e lucht is evep zoo verfchiUende in het eigenlijk DeneWflrkcl!, en veelal gematigd, lUaar een weinig vochtig. De
voortbrengfels des lands, inzonderheid in S/eeswijk en Holf/ee n, befiaall in koren, oofç en aardappelen, en overal teelt men rha.
barber, raapzaad, I]slandfche mos, paard~n, runderen en fchapell.
Ook vind~ men. er vele oesterbanken, Reederijen , fabrijkell in
ijzer, glas, porcelein, kanten, lakens, zijden fiolfel1, papier en
potasch, fuiker-rafinaderijen enz. maken de voornanmlle takken
van benaa.u uit. De buitenlandfcbe. handel is allnlUerkelijk ,en de
Indifche, welke federt I ï97 voor alle Deenfche onderdanen vrij
is, zeer voordeelig. In· 1816 konden J ,3°0,°00 tonnen koren
VOor !:,600,ooo rijksd. [pecie worden uitgevoerd; v:ln oS[-?l1, ge.
7.omen vleesch, boter, knas, Qoft, visch enz. is de uit\'o~r mede
fierk; doch maken paarden, waarvan jaarlijks ) 600p, uit het ej·
genlijk De11e/nnrke!J, naar buiten 's laods gaan, inzonderheId de
(/ot{teill{che, eenen afzonderlijken tak van handel uit, en is de
visfcherij, vooral die van baring, eene wezenljjke goudmijn \'oor
bet land. Het getal van het hoornvee bepaalt OLOFSEN, buiten
de hertogdommen, op 1,484,000.
Behalve Ciel] ~ortllol;d;g!Jlisveri1and !Jlet Z.wedÇt1, genoot Dmtmar-
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'1Itarken verfcheidene jaren eene gehl1äig-e rust, welke voor des~
zelfs bevolking zeer yoordeelig was. Zijne toetreding echter tot
<Je NoordiChe gewapende nemraliteit, door Engeland euvel opgenomen, had in 1801 ten gevolge, dat de Deenfche vloot, dQor.
den Britfchen admiraal NELSON, yolkomen werd geJlagen. De Denen kregen wcl, bij de overeen.komst, ter reede van Koppen/1agm
geOoten, de eilandcn St. Thomas en St. Croix, tegcn de ontruiming van Hamburg, tcrug; doch moesten andermanl de Britfche
overmagt gevoelen, toen Engeland, cie onzijdigheid van Dmemarken voor zich genarlijk befchouwende, in ()ogstIllaand 18oï, eene
fcheepsmagt naar de Sont deed fl:evenen, om de Deenfche vloot op
te eifchen, en nr.ar eeue der Rritfchc havens te voeren. De1Ie.
11J(jrkf11, billijk verontwaardigd over dezen hoon, en op de regtvaardigheid zijner zaak fl:eunende, weigerde derzelver overgaaf, waarop de Engelfclte vloot voor Koppmhagen verfcheen, cn door een
f,erk hombardement , hetwelk van den .2den tot den sden vall
Herfstm. duurde, zulke verfchrikkelijke verwoestingen aanrigtté,
(Zie: KOPPENHAGEN) dat Denemarken zich genoodzaakt zag,
<>m den ïden daaraan volgende zijne uitgeruste en zeilvaardige
vloot, bij verdrag, tOt op den algemeenen vrede, aan de Engel.
fchm over te leveren, die daarop IS lini::!fchepen, 14 fregatten
en 5 brikken met zich naar Enge/and voerden, _n niet VOor den
IItden van Slagtm. daaraanvolgende aan Denellu/rlcen den oorlog verklaarden. Dit Rijk, hierdoor, tegen zijn oogmerk en verlangen,
in eencn l110cijelijken fl:rijd gewikkeld, floot zich van tijd tot tijd
n:tnuwer Mn Frankrijk; doch verloor zijne IWlonien, benevens de
cilnnden Allholt en He/goland, en zijnen .belangrijken handel. Den
3 van Lentel11~ 1808 Werf CHRISTlAAN de VII, en beklom de
kroonprins onder den naam van FREDRIK VI dim troOn. DanKs
voor deze gebeurtenis werd de oorlog tegen Zwedeu openlijk verklaard, welks aanval op Noorwegen werdafgeJlagen. Bij den vre~e, den loden van Winterm. te jiillkoping geteekend, bleef het
door de Denm bezette Jfer;eda/e en Jemte/a'IJ aan Zweden, en werden de vricndfchaps-betrekkinben weder herfl:eld. Dan de oorlog
met Engeland bleef voortduren; doch bepaalde zich Jlechts tot eel1ige weinig beteekenende knperijen. Nadat· Dmemarken bijna 6
jaren in de naauwfl:e verbindtenis tot Fral1krijït gefl:aan had, zocht
het eindelijk, toen in den herfst van 181.2 de oorlogskans in RlIslalld tegen NAPOLEON gekeerd was, zèer ernfl:ig den vrede met
Engeland, en fcheen tusfchen de overige verbonden mögendhedèn
t!n Frallkrij!.: onzijdig te willen blijven. In het jaar 1813 werd De'fen/arken tweemaal aangezocht, om zich bij de geallieerde mogendheden te voegen; doch het bezettede Hamburg en Luhek, om deze
fieden, zoodra het kr~igsgeluk 1110gt keeren, wederom aan de PrOf'!{chen over te levcren. In het laatst deszelfden jaars fl:onden de
overwinnende Zweden in lJolfteil: en Sleesw&'k, en, in Louwm.
I814l
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1814, werd de vrede tllsfchen Dene1llarken en Zweden, Engeland en
Rusland genoten, bij welken lVoorwegcn, tegen Zweedsc/l Pommeren ell
het eiland Helgoland, door Denemarkeli aan Zweden werd afgeftaan,
en het eerstgenoemde rijk voor zijn aandeel 10,000 man bij het·
leger der bondgenooten voegde. Naderhand werd Zweedsch Pommeren aan Pruisfen overgelaten, hetwelk dezen arl1and door dien
van Lauenbul-g" , en de betaling eener zekere fomme gelds aan De1Jemarkm, vergoedde.
DENINA. (GJACOMO CARLO) Een beroemd letterkundige en
gefchiedtchrijver, in 173 I te Revel in Pit/non! geboren. Na eerst
den post van hoogleeraar in de oudheidkunde aan de koninklijke
fchool te Piggerat bekleed te hebben, beklom hij den leerl1oc:l
d~r redenrijkkunde aan de univerfiteit te Turil1 , waar hij van tijd
tot tijd de 3 eèrfte deelen zijner Gefchiedenis der Ita/iat1llfche omwenteling (Turin 1769), èène algemeene histörie van Italië bevat.
tende, in het licht gaf, welke hem van den kant d~r geestelijk.lleid eenige onmmgenaamhedell berokkelide. In 1777 ging hij gezondheidshalve naar Rome ; verwefde eenigen tijd te Florence;
werd vervolgens naar Berli/n bero.:pen, en vertrok in Herfstm.
17 82 , derwaarts; IIier werd hij door den markies LUCCIJESIl\! aan
den koning voorgelteld, en bij de akademie, op een jaargeld van
1200 daalders, geplaatst~ De grhote FREDEIi.JK, over wiens leven
en regering hij naderh:md ge[chreven heeft, gelijk hij ook nog la
prusfe litteraire fous FIlEDEIlJK . IJ, uitgaf, fprak dikwijls met hem
over zijne werken. In li91 deed hij eClle reis naar PienzolJt. en
liet, na zijne terugkomst te Berli.!iJ, zijne Reisbefchrijving, onder
den titel van Guide litteraire, drukken, terwijl reeds vroeger (Tu1';'1 1760) zijn werk: Discorj"o föpra Ie "icem/e della litteratura, voor
de letterkundige gefchiedenis van groot belang, in het licht verfcheen. Over het algemeen heeft hij, gedurende zijn verblijf te
Berlijn, zijne meeste werken gefchreven, zoo als onder anderen
zijne Gefchiedenis van Piemont en de overige Sardinifche fiaten;
zijne 1laats- en geleerde Ge[chicdenis Van Griekenland, en zijne
Brandenburgfche brieven. Na den l1ag van lIfarengo werd hij dool'
de regering van PÎimolJt tot boekbewaarder der llniverfiteit van
Turin benoemd. Voor hij dien post aanvaardde verfcheen zijn werk:
Clef de; Ltmgues, ou ohj"erl'ations enz. hetwelk hij aan den confnl
BONAPARTE opdroeg, en waarover hij van dezen cellen vleijendel1
brief, met eene gouden doos, ten gefchenke, ontving. Op dic
gunstbewijs volgde eerlang zijne aanllelIing tot keizerlijk boekbe.
waarder, waarop hij zich naar Parijs begaf. Op het laatst van
18 0 5 verfcheen Zijn Gefchiedkzmdig Statistiek Tofèreel van Opper.
Italië, en in Winterm. 1813 werd hij der geleerde wereld ontrukt.
DENIS of DENIJS. (Abdij van ST.) Eene in vele opzigten
merkwaardige kerk, aan den Heiligen DIONYSIUS toegew\id, die
van Rome Ilaar Gallië ,ezonden werd ~ om het Evange.Ue te pre-
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dIken, en bmf1:rccks het einde der 3de eeuw door fcherpregccrs
zIJn leven moeSt eindigen. C\TULLA, eene heidin, g~trojr~n door
dc wr::!l'd..! vcï\'uiging en oI1bczwckcne f1:andvastigheid va:l d'~zen
11lartcláal-, wist zich van zijn lijk, dat men in de Sc!l7e wilde werp~i1, te verz"keten; bc;roef het iIl haren tdn ; werd vervolgens
christen, e11 bomvde op zI.in graf cene kleine kapel, welke in vervolg
van tijd vernicuwd, cn door de heilige GEi\;OVEVA Ila~r een tlit~
gCJreider plan werd ingcrigt. In de 6dc eeUw Was zij fene der
biocijend!1e abcli.icn, en nog tegenwoordig is dit groote eerbiedwekkei;u gebouw der oudlle christelijke kerk van FrankriJk lil wezen. Ter linkeriijdé was de hoofd-ingang, bef1:aande uit f!elle
groote en tlvee zijdeuren, die mÉt de b(!eldtenisf~n der ol1df1:e
heiligen en der Fl'anfche koningen, in f1:eeil üitgehouwcn , ver:'
iierd waren; het binnenf1:e der kerk was nihil, en prijkte met
vele werken várt kunst; terwijl in het 1.oor de lijken van verlèheiden koningen i,an het éeJfle en tweede, en allen van het derde geûacht, vaIi Hi:Jco CAPH tot LODEWljK den XV, rustten.
In 1793 echter is dit geboüw, door de ,voede des volks, niet al:.
leen van binnen eü Duiten aanlIlerkelijk verwoest, maar werderl
zelfs de lijken uit hunne rustpJaatCengehaald, en in een hlgemeen
graf geworpen. Bij een dekreet van NAPOLEON; van 20 van Sprokkelmaatld 1306, werd St. Dr/Jis wederom tot eene begraafplaats
voor de f:l1nili~ der FranCche regenten befiemd, en daartoe op
uieuw ingerigt en verfierd; terwijl in dezelve een kelder was af,
gezondcrd, met eene dubbele deur, in zwart marnieren fl:ijlcn han_
gende, welke genoemde vorst tot eene riJstplaats voor hem en
:i:ijnc gemálin gcfóikt had. Na de tcrU!~komst der Bottrbo11S wertien al de k~nm:i'kcn zijner regering uit de kerk weggenomen,
doch be1~icid zij voor bet overige hare oude bc(1:eIlJl11ing. Ten
gc:yolge hiervan werden de lijken vfln LODEWljK XVI en zijne gemalin opgclloll'cll en hier bijgcz,::t; tenvijl tevens eene !lichting
voor uit[;edi'èlldc bisfchoppcn en priestcr~ werd daargef1:eld, welke de plaats der geestelijke orden moet vervangeIi, die eertijds de
~sch der koningen bewaarde. Vele nieuwere Franlèhe dichters
llebben dit belangrijk oord bezongen, zoo als lVIICHAUD 111 zijn
Prilltmips d'iill Pmscript, I'Er.ILLE op verfcheidene plaarCell van zijn
dicht!111k I'Imaghwtioll, en anderen.
DENKBEELD. lliel'l~oor vernaat men het orimiddellijk voor\verp, wnarmed~ zich OIlze zi21 bczi~ hondt, wanneer wij iets bevatten, or da:lrop denken, en hetwelk, door oIlze zintuigen en gewaarwordingen, tot haar wordt overgebragt. De Denkbeelden
,vorden gewoonlijk ondcrfcheiden in ecm'ottd!:r;e en zalltellgePoegde.
Eenvol1di~e zijn zulke onzer begrippen, of oorfproIikeIijke aanlluidingcn der dingen, als onder eene eenparige vertooning in den
geest I!;evoerd worden, waarin men geene verCcheidenheid kan
waarnemen, of zicli vooraeI1e~; e11 zamengevoegde ziin de zooda.:
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danige, die blijkbanr ure deelen zijn zamengefl:eld, en uit vereeniging onzer eenvoudige Denkbeelden voortvloeijen. Behalve deze onderfcheiding, kan men de zamengevoegde Denkbeelden nog
fmaIdeelen in zfJmengemeligde, nfgetrokkene en betrekkelijke Denkbeelden. Zalnengemengde zijn zulke, die meer dan één eeilVOUdig Denkbeeld bevatten, b. y. een deugdzt1<1m In,]/}; afgetrokkene'
noemt men de zODdanige, waarvan het vOOrwerp enkel in onze
gedachten bel1aat, zot> als: gezondheid, deugd, vroliJkheid enz. ~
en betrekkelijke zijn eene fooft van zmnengèl1elde Denkbeelden,
die uit de overweging, of vergelijking, van het eene Denkbeeld
met het andere, door een onderzoek van hunnen onderlingen zamenhallg C'l overeenkomst; voortvloeijen, zoo ais b~ v. grv::ter en
kleiner ~ ol/der en jonger enz.
.
Buiten deze onderlèheidehe loorten van Denkbeelden is er nog
fen ander, hetwelk men een bepaald (ft.'re) Denkbeeld noemt, en
in het hoofd·Denkbeeld gelegen is, dat de ziel onafgebroken be~
2ig houdt; alle anderen aan zich l1uit; op hetzelve betrekkelijk·
maakt; alleen door dde betrekking levendigheid ver;,rijgt, en al.
Ie overige Denkbeelden verduistert. Genoegzaam alle nienfchCIl
hebben min of meer zoad:mige Denkbeelden, eh, li.oe minder we~enlijkheid (:'éaliteil) die bezitten, zoo véel te nader brengen zij
iemand aan krankzinnigheid. Eirtdél~j( heeft er nog eene vcr~
binding (asflciatie) van Denkbeelden plaats, bel1aande in eene arm.
eenki100ping rlerz~lve: een verfchjjnfel, dat alle oogenblikken iIl
den menlèhelijken geest pla:lts heeft, cn \yaardnor zich aan hct
Denkbeeld; dat zich attn denzelv~n vertoont, gelijktijdige, en in
een of ander opzigt gelijkfoortige, Denkbeelden verbinden.
DENNER. (ll.n,THAzAR) In J685 te Hamburg geboren, en in
1749 te Roflock gefiorven, wa~ een bijna onnavolgbaar meester in
het portret-fchilderen. Al de vorsten V!ln het Noorden omboden hem aan hunne hoven, om zich van hem te latcn portretteren,
en KAREL de VI kocht van hem den kop een er oude vrouw voor
5,875 guldens, en hing dien in eene kamer ~ waarvan hij alleel1
den fleutel had; DENNER fchilderde nog voor denzelfden vorst
den kop van een oud man, die eell tweede kunstfl:uk van hem nlQg
genoemd worden.
DENNER. Cl OH. CHlÜST.) De uitvinder der C/ariflet. Hij
fiierf in 1807 te Neurenberg; hield zich met het vervaard~en van
bh1ns-fpeeltuigen, inzonderheid VRn l1uiten, bezig, en vond de
Clarinet uit door het verbeteren van de Schalmei.
DENNIGEN. Eene Muskovifchc kleine munt, ter waarde valt
eenen fl:uiver.
DEPAR TEMENT. Dit, uit de Franfche taal ontleend, woord
beteekent eigenlijk de 1!erdee/ing eener zaak in mee;'dere: zoo zegt
men in het Fransch Ie Departement des tailles, des quortiers enz.
H*rvau is het tweede denkbeeld :IfgiJeid van wirkkring, vak.
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en vervolgens van lándkring, (eene bijzondere verdeeling des
lands) enz. In den làarllen zin bekleedt dit woord eenen voornamen rang in de nieuwe Stat;stiek, alzoo de Franfche omwenteling
mede eene nÎeuwe grondverdeelillg ten gevolge had, waarbij de
vorige in provincien afg'2 rc ê;afr, en eene nieuwe verdeeling in
Departemcnten werd ingevocrd, welke naar het aantal menfchen ~
de grootte der oppervlakte, en dcn opbrengst der directe belastingen bercl:cnd werd. Het beiluit hiertoe werd in Slagtm; 1789
genomen, en het plan daartoe door den abt SIEl]ES gevormd, met
oogmerk, om den ouden, ingewonelden geest van bijzondere
vrijheden en voorregten tegen te gaan, en eene gelijke evenretligheid van magt en fchatting daar te nellen. In het eerst werd
het geheele riik in 83 Departementeil verdeeld, die naderhand,
doot de gemaakte veroveringen, tot een getal VaIi 130 aangroeiden; doch bij den vrede van 1814 tot op 86 verminderd werden.
(Zie !tet arr. Frankrijk) Elk Departement wordt in kantons en
arrondisfementen, en deze worden wederom in gemeenten verdeeld. In andere rijken en naten werd deze grondverdeeling
gevolgd; doch federt den jongfl:en keer van zaken in het Fránfche rijk heen men die wederom meestal afgefchaft.
DEPIILOGISTISEREN. Is, volgens de fcheikunde van STA liL ,
een ligchaam, geheel of gedeeltelijk, Van zjjne brandbare fior
(Phlogistoll) berooven..
.
DEPLOIJEREN. OI1t\vikkclen, uitbreiden, heteekent, in de
krijgslmnde. eene kolol1:1e, welker afdeelingen nog van elkander
verwijderd zijn, door marlèhen te omwikkelen en in front te
Hellen. Daar het Deploijeren in krijgsbewegingen van zeer veel
belang is, en dikwerf onder het oog van den vijand moet voltrokken worden , zoo worden hiertoe bijzondere o::,lettendheid,
fpoed" en naauwkeurig1eid vereisehr. In het jaar 1748 werd het
Dcploi.ieren bij het PruisGfche leger het eerSt ingevoerd, offchoon
het reed.; in 1745, in den flag van IJo1eJl-Friedberg, op eene foortgelijke wijze, doch toevallig, den vijand was te gemoet getrokken.
DEPOR TA TiE. Was bij de ROIllI'Îne1Z eene foort van verban.
ning, welke door AUGUSTVS het eerst werd ingevoerd. De veroordeelde werd, namelijk, naar een eiland geb ragt , zijn vermo.
gen verbeurd verklaard, en hij ,-an het Romeinscll burgerregt beroofd. Het OI;derfcheid, tusfchen deze firnfen andere [oorten van
verbanningen, bel10nd dus daarin, dat de keuze der plaats niet
Van den Wil des veroordeelden afhing. Het was dus geene nieuwe uitvinding, toen men, tcn tijde der Franfche omwenteling
aan deze firaf, boven de gllillotine, den voorrang gaf. In het
eerst wcnkn de veroordeelden naar Ca)'CII71e, of Port 1I101'l1t t
(Port Dm:p:ûn) op het eiland JJ1adagilSCfJr, gebragt : doch naderhand [ehoDf men zich die o!1gelnkkig"en, voor dat zij r.an de plaats
hunner bcllemming kwalJlen, door hen in de zee te doen verdrinken,
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ken, îpoediger van den hals. Omtrent het einde der regering
van ROIlESPIERE, waren foortgelijke deportatien het menigvuldigsc.
DEPRESSIE. Drukking. Dit ,voord gebruikt men in de fierrekunde voor den amand, op den een of anderen tijd, van de
zon of eene fier beneden den gezigteindet, welke door eanèll
vertikn:ll-cirkel gemetell wordt. Zoo zegt men ook, wanneer iemand nRUr den fJcquator reist: hij df'/lkt tie Pool, om dat de pQ.QI,.
naar mate hij den evenaaar nadert, in gelijke mate den gezigteinder nader bijkomt; welk verfchijnlèl door de ronde gedaante der
narde wordt veroorzaakt. De hoogte of drnkking eener fier worde
door den boog gemeten, die vertikaal tusfchen den gezigteinder
en de fie rnaat.
DERBIJ. Een Gtaáffchap ill Engetal1d tusfchen 'lork, Nottinglzanl.
Leicester en Steafford gelegen; e!1 ruim 47 v. 111. groot. Men vindt er
het Piekgebergte met vele holen; wordende door de rivieren Dervont.
Treilt, Dee en D01'C befpöeld ; terwijl het fieellkolen, ijzer, lood, fpies.
glas, aluin, àlbast, marmer, kristal, hout, koren en vee oplevert, en
10 fieden en vlekken, !lil kerfpelen.. 33, '91 huizen en lSS,487 inwoners bevàt. De hoofdfirtd ~ruagt dclizelfden naam, ligt aan de Derwert en telt 13,000 Î11wonérs, die hun beltaan voornamelijk vinden
in lijden konfen-, porcekin-, aardewerk., marmer-, vermilloen- ell
fpaat-fabrijken, waarvan de laatIte ZOD wel al als tJh; gebronsd~
bbelisken, pirmhidèn en Vazeil levert. In de zijden-molens zet
~én eenig waterrad [000 haspels in beweging, en een derzel\Te levert inèt een werktuig vàn 26,568 raderen, elke. minuut
~2[,178 ijatds, Of294,912 ellen zilden garen. Z~i zend twee, in het
graaffchap vier leden Ilaar het parlement, heeft vrijheid van tollen ~
Is de geboorteplaats Van den dichter SAl\lUEL RICIiARDSON.
DERWISII, ofDERVISCH. (Een Perfisch woord, letterlijk.
/lrtlt beteekenende.) Zijn TurkCche monniken, met!2 in de zon gedroogde fchapen- of geitenvellen gekleed. Zij fcheren het hoofd,
den baard -en alle harige deelen dc~ ligchaalns; zengen h~t hOMil
met een heet ijzer; dragen groote ringen in de ooren van onderfchei.
dene kleuren van j~spis; wOllen iu voorl1:eden of dorpen. CIl reizen,
van de lente tot den Herfst, om aalmoezen in te zamelen. Ontmoeten zij eenen, op het oog, gegoeden reiziger, welke hun die weigert? dan loopt zijn leven geváar. ZU fchertd~l1 de verdwaalde vr-on..
wen, en plegen onder elkander de affchuwclijkftebuitenfporigheden.
do~h mnken een t1it~rJijk vertoon van godsllrncht, en uit heu, zoo
als uit de Imam en Emirs, worden Mleeraars verkozen. Zij hebben overal, zelf~ ~:ln de tafels der aanzienlijken, in Turkije eeIlen vrijen toegung, en voeren bij de drabierela den naam valt
Fakir;
DESAGULIEttS. (JAN THEOPHlLt'S) Een beroemd Natuurkundige. te Rochd!e geboren, Na zich te O."Cfort, onder de kUltrligfle mee,qers, in verfcheidcll takken van Wetcl1fchap ge oeALGl\:'lEEN WOORDEND.
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fend te hebben, ging hij naar LOllden, waar hij zich op de proef'.
ondervindelijke Natuurkunde toelegde, in welke hij zulke aanzien.
lijke vonk ringen maakte, dat hij tot de koninklijke akademie der
werenfchappen toegang verkreeg, en deze hem als den eerfien
Natuurkundigen \'an zijnen tijd aan geheel Europa aankondigde.
Hij werd naar !Iolltllld geJokt, cn begaf zich eerst naar Rotterdam,
vervolgens naar AlIIjter.jam, en \'an daar naar 's Hoge. waar hij
met den grootflen roem de Natuurkunde leefUlnle tot aall het jaar
1730, wanueer de koninklijke akademie hem bewoog, om naar Enge!a1Jd terug te k~eren, en hem een jnargeld toelegde. Een
fchr:mder vernuft en eenèn duordringenden geest van uitvinding
bezittende, vervaardigde hij dagelijks nienwe \~~rktuigen. Hij
fcllikce zijne Ics[cn in orde, cn gaf die in het Engelsch uit, uit
welke t:lal dezelve ven'olgells in de OIlze, onder den titel: NatlJf/rlemde, l1it ollr/oTillding ojJf;cJlIaakt. in gr. 4to in 3 deelell,
zijn vertaald en l'itgcgevcu. Ook ziet nog een korf begrip ziJner
P/d!o(ophifche (,cs/à! het licht. Hij fHerf in 1743, in den ouder.
dom van 60 jaren.
DESAIX. (LOuIS CH.'.ll.LES ANTOINE) Een der beroemd!l:e
veldheercn in den jongflen Fr:mfchen oorlog. Uit eene adelijka
familie, op het flot Vegoll, bij Rio1ll, in 1768 geboren, trad hij in
1784 als tweede luitennm in den krijgsdienst, en ontwikkelde, gedurende den veldtogt ,'an 1793, in den Elzas. reeds zijne krijgs'kundige talenten. Ilij diende vervolgens onder PrCHEGRU, en .daarna
weder bij het Rijn-leger, wnar IJij, in 1796, onder den grooten MoREAU, zich lleeds meer en meer onder[cheidde, en verfcheidene
beflisfende overwinningen op de Oostenrijkers hielp behalen. Na
den vrede van Campo Formido werd. hij bij het leger, dat nu tegen ElIgc!aud bcfremd werd, als veldheer aangeileld en volgde
naderhand BONAP;\RTE naar Egypte, waar hij gelegenheid had. om
zi;i.n genie inzonderheid aan den dag te leggen; fchoon hij de hitte "nn het klimant , gebrek aan water, ja zelfs aan het noodig lcvens-onderhond enz. tegen zich had. Ondertusfchen was DONAP.~RTE naar Europa teruggekeerd, en onderteekende DEsAlx het
vredesverdrag van El-Arisch met de Turkm en El/gel[clzet1. Dan,
hij zijne terugkomst, werd hij te Lil'omo, door den EngeifcheIl
vlootvoogd KEITH, voor cenen krijgsgevangenen verkfaard ; doch na
weinige dagen "Weder omflagen. Zoodra, hij in Fr(lll!rr(i~ terug
kwam, vernam hi} de bevordering van BONAPARTE tot cerfien con·
ful, en deszelfs vertrek naar Ita(ië; en nu {helde hij derwaarts. om
zich met: nem te' vereenigen. DESAIX verkreeg het bevel over
twee am(."elingen (djl"jies); deelde met zijn leger in den heroem·
den, mooràdadigen flag van Marmgo, den 14 van lomerm. ] 800
voorgevallen ,en had reeds, in weerwil van eenL'll marsch van
10 uren, en tCl1 trOts van het verfchrikkelijfc vijandelijk vuur,
.Ten gehecfen linker vleugd V;lll het Oostenrijksch leger geheel
ge-
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genagen, toen een noodlottige kogel aan zijn heldhaftig leven eell
einde maàkte; terwijl ook de veldheer KLEBER, op hetzelfde 00genbUk , in Egypte zjjn graf vond. Het lijk van DESAIX werd ge.
balfemd, in het hospitaal van St. Bem!tard begraven, en voor hem
een gedenkteeken opgerigt, op welks voetfiuk men, onder anderen,
dit bijfchrift le~st: les enfJcl1/ics l' appe/vient Ie juste: ces folrlats,
comme ceux de Btlytlrd, StillS pN/r et StillS reproche. DESA IX was
niet alleen een groot krijgsheld l lllMl' tevens een bij uitilek bra:lf
man, bij wien gevoel Voor pligt en eer ten hoogfl:e heilig was, en
om welke reden hij; bij de inwoners v:tn Cairo, ook den bijnaam
Van den 1'cgtl t/tlrtligcll Sulttlll verWierf. Te Pt7rijs ontblootte
men den 15en van Oogmn. 18/0 het gedêllktecken, ter zijner
eere opgerigt, hetwelk ; met het beeld des veldheeu, uit brons
gebeeldhouwd, 40 voet 1100g was.
DESCARTES ; (RENET) in het Latijtl RENA'TUS CARTESI'
us, geboren te Hay in Tort/on in 1596, en geflorven te Stokholm
in 1650, gaf reeds op de fchaol blijken van zijn doordringend ver..
11and. Zijne geboorte; zoowel als zUne neiging, deden hem den
krijgsdiemt verkiezen. Hij diende bij de belegering van Roche!/e,
en in Hol!a;,J, onder den prins iVIAUf-ITS, nIs vrijwilliger. Terwijl hij l:ier de wapens droeg, vond hij, op zekeren tUd, hier en
daar, in de D:ratell van, Bnd.'I, een wiskunstig vr:1agliuk aangeplakt;
lvaarvoOr ecne menig:e "all mca{chcll [ban bleef. Des CARTES ,
met de taal des lands onbekend, verzocht :Jan eenen man, die
naast hem flond, welke juist de flcller van het vraagilllk, de hoog.
leeralir BEEClIIAN was; om hem te yerklaren, wat er f1:ond :lange·
flagen, waarop deze, over den jongen officier IRt'hte; doch zich
niet weinig verwonderde j toen die, den volgenden morgen, het
\Iraagfiuk had opgelost. DESCARTES verliet vervolgens den krijgsdienst, en wijdde zich geheel :1nn de wctcnfchappen, inzonderheid
rum de \vijsbegeerte en Wiskunde. Na veel gèlezen te hebben,
zonder daardoor tot zekere be!luiten gebrngt te zijn, ging hij rei~
zen, om de menfchen te öeoefenen, en zich zelvel1 te leeren
kennen; doch ook hierdoor geraakte hij tot geene vaste grondbet;ÏofJfels , en kcerda derhalvé met hct voornemen terug, om alle
l1elfels vaarwel te zeggen, én zich zelven een eigen fielfel te
vormen, Waardoor hij naderhand zeer veel roem verworven heeft.
Hetzelve is, wel is waar, zeer zonderling; en in geenen dcele ge.
f<:hikt, om hem eene plaats onder de wijsgeeren van den eerllen
r;tng te ,ierzekeren ; doch er heeTscilt met dit alles, over het algeineen, een geeSt van eigen o\'erdenking en onderzoek in, en
het heeft veel bijgedragen, om daartOe ook ~en lust bij anderen
op te wekken; In de wis .. en natuurkunde bl'zat DESO.RTES grooter verdiensten; gelijk ook de hoogere meetkunde, \\'aarop hi.i de
tIIl/I~yfls gelukkig toepaste , de gezigt-, vcrgezigt- en werktuigkunde door hem aanmerkelijk tlitgebreid CI1 Ycrccllvotldigd zijn
X2
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geworden. - Voor het overige beminde hij de onafhankelijkheid;
doch liet zich evenwel overreden, om naar Stokholm te reizen,
waar hem de koningin OIRISTINA verlangde te zieli, en hij zijn
graf vond. In 1666 echter werd zijn overfchot nltlr Parijs ge·
bragt, en in de kerk der heilige Gelle)'Îe)'e-DutlJollt op nieuws be ..
gravcll. DESCARTES Was van eRn beminnelijk gedrag. Schoon
nooit gehuwd geweest zijnde, had hij echter eene dochter, FRAN·
CI~CA genaamd, die; in haar vijfde jaar, in zijne armen fiierf, en
welker verlies hem zoo gevoelig trot, dat hij zelf betuigde, nimmer dieper fm:lrt gevoeld te hebben.
DESCENDENTEN. Zijn afkomelil1gen; de naaste bloedverWanten in de ncdcrdalende linie, als: kinderen, kleinkinderen
enz. in tegenovet/lelling v:ln .Ascendenten. (Zie dit artikel.)
DESCENSIE. Zoo noemt men, in de fierrekunde, de afdàling
eener fier, welke in de regte en fchuinfche verdeeld wordt.
Door de ecrHc verHaat men dien boog van den evená:tr, welke
tusfchen het lentepunt van denzelvert en den afwijkings-cirkel.
van de /ler gelegen i~; doch, door de Illatll:e, dien boog van den
evenaar 1 welke ttJst'chen deszelfs lentepullt, en de punt, die met
de aer te gelijk ondergaat, gevonden wotdt.
DESILLES. Eert edelman uit Bretagne, en officier bij een re ..
giment voetvolk. Hij bevond zich den 3I/len van Oogstm. 1790 te
Nal1cy, toen BOUILLE. aan het hoofd van eenig krijgsvolk, tegen de
fiad optrok, om onder de oproerige bezetting de orde te herllel·
Ien. Ziende, dat deze op de foldaten des veldheers wilde doen VU~
ren en met hun handgemeen zoude worden) wierp hij zich tusfchen
de kanonnen, verhinderde het fchieten, en rukte zelfs verfcheidene
malen de kanonniers de lont uit de han(l; doch eindelijk werd hij
het flagtoffer van zijnen dienstijver •. Deoproe'rlingen fchoten op
hem, en hij ontving verfcheidene wondelt, waaraan hij kort daarna
11:ierf. Zijne edele opoffering werd door geheel Frankrijït toege~
juicht, zijne fumilie met eerbewijzen overladen, en zijn helden.
moed, op alle tooneelen, een voorwerp van vaderlandfche feest..
viering.
DES;.\IOULINS. CL. CAMILLE) Deze man was een der eerfien,
die in het jaar 1789 in Parijs oproer. predikte, en de omwente~
ling zocht daar te fl:eJlen. Weinige dagen voor het veroveren der
Bastille, klom hij in Paleis Royal op .eene tafel, bragt de gemoederen der omHanders door zijne redenen aan het gisten, en ver·
zocht hun, ten einde zich van de aristokraten te onderfcheiden,
zich van eene nationale kokarde te voorzien, welke hij zelf het
eerst op den hoed zettede. Men volgde zijn voorbeeld met geest.,
drift, en vereerde hem federt als den weldadig/len volksvriend.
Naderhand wa, hij eene der oprigters van de club der Corddiers-;
verbond zich federt ten nanuwfl:e met D.\NTON; was, na de vlugt
van LODEWJJK XVI, ~cn der aanleggers vall d~ vergadering op het
veld
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veld van ilIars; nam deel aan den opfiand van 20 van Zomerm.
1792 ~ die den val der monarchie ten gevolge had; verdedigde
den 16 van Wintermaand, in de Nationale conventie, den hertog
vun Odeons, en fiemde, den 16 van Louwm. des volgenden jaars,
voor den dood des konings. Eindelijk echter onderrond hij ook
de (lnbeHendigheid van de gunst der luenigte, en geraakte bij haar
ge,uaat door de vrijmoedigheid, met welke hij tegen de hee.
Ie 1'cvo/utiollfiirm uitvoer. Vergeefs poogde hij, in zijn volksb~d Ie vieux Cor(lelier, de oprcgtheid zijner gevoelens aan den
dag te leggen, en de ontwerpen der intriguanten te ontmaskeren:
hij werd als een medepligtige van D.\NTOl'i in hechtenis genomen, en op den 5 vnn Grnsm. 1794 geguillotineerd. Men kent
van heRl verfcheidene fèhriftell, welke hij gedurende de omwente·
ling heeft uitgege\'en, en die niet nalieten, invloed op het volk re
maken. Aandoenlijk is inzonderheid de brief, dien hij uit zijnen
kerker tlan zijne gade fchreef, kort voordat hij het fchavot beo
klimmen zoude. Men ziet er uit, dat hij een grooter dweeper,
dan wel bloeddorstige reyolucionnir was, en in zijnen heiligen
jJver, tcr be\'ordering der goede zaak, verfcheiden gefirenge
maatregels goedgekeurd, ja mogelijk wcl ondcrficllnd heeft, lHe
hij, bij celle meer bedaarde overweging, ongetwijfeld zoude \'er~
focid hebben.
DESORGANISATIE. De verdooving der uinvendigc zinmigett,
gedurende den magnetifchen Haap. (vergelijk !VfAGNETISMUS.)
DESPOOT. Is eigenlijk iemand, die zijnen wiI, of zijne eigen.
zinnigheid, aan anderen als de hoogll:e W~t opdringt; inzonderheid echter een vorst, of regent, die enkel naar willekeur en
lnim bevelen geeft. Eigenlijke Despoten vindt men in Aziê
en Afrika, waar dan ook het despoäs:tItlS in den wucn zin déS
woords pla:,HS 11I.:eft.
DESPREMENIL. (Dt.:v.\J,) Voorheen randsheer v~n het p:lrleUlent tc PariJs, die zich gcdurcnde de oneenighcden der parlementen met de ministers, in 1787 en 1;88, inzonderheid
door zijnen l1itltc].enden ijver kenmerkte, en de regten der
eerlten tegen de ImuHeu IJl et cene voorheeldelooze ftandvasrigheid verdedigde. Hij fpeelde den minister BRIEi'\NE, toen deie
door de invoering van het zoogenoemde opperl1e geregtshof~
(Col/r PltllaÎf'f) alle parlementen in het geheele rijk op eenen
dag buiten werking wilde llellc-11 , den gevoeligfien trek. H~i
voorzn;; zich. namelijk, door midoel van 500 Louis r/'or, van
een bl;l<! van het edict uit de drukkeri.i, hetwelk IJlen in eenen
hollen kogel verborgen had, omdat alle toegangen tot de dru/t.
kerij met foldaten bezet waren, en ijlde oa2rmede, den 3 van
BIoeim. 1788, naar het' parlement, hetwelk ten gevolge had;
dat zich al de leden bij voorraad tegen de nieuwe pogingen
van her cigondunkelijt gezag verklaarden. De' mi~ister wilde w·
X3
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gen het parlement geweld gebruik.en t maar de leden ricpenuit
eenen mond: u'ij zi/1I atle DE:;1'1\DIEN1LS! - Om bloedige too~
llcelen te vel':lOeden, gaf hij zich vrijwillig als fiaatsgevangen over;
doe;J werd kort daarna weder OlnOage n , en vervolgens, uit.
hootäe zijner vaderlall(bliefde, tot lid der eerfie Nationale vergadering verkozen. lIier beantwoordde hij echter niet aan de
"erwachting, welke men VHn hem koesterde, maar begaf ziçh
op de zijde V:ln de ariswkratifçhe partij. Wa;lffçhijnlijk [martte
hem de geheele ontbindil,11j der parlementen, waarbij hij zulk
eene gewigtige rol gefpeeld had. 's Volks gU1l3t, voorheen in ce.
ne ruime mate bij hem genoten, verkeerde thans in eenen doodelijken raat, die zoo \'er ging, dat men hem, terwijl hij op
het terras in de Tuillerien wandelde, verfe,heiden g'evaarlijke fa~
belhomven toebragt. Hij heraelde echter weder. en leefde ver·
volgens zeer afgezonderd; noeh moe~t nogtans, den 2zfien van
Grasm. 1792, de guillotine beklimmen.
DESSALINES. Ecn veldheer onder de Neger..;, en ten lant.
fie keizer op het eiland St. DfJiIIillgo. Hij WilS een geboren
,dfriÁ:non, en werd, kort \'oor het uitbarsten van den opfiand
in hct nooréelijk gedeelte des eilands, in Oogstm. 1791, onder
geleide van den wocsten en barbaarfchen Afribal,l nIASSOV, vall
cle kusten van Cl/inf.1 naar DOifliilglJ geb ragt , Hij heet, volgeIl$,
%ijnen \\'2rCll na"UJ, JEAN .T OCIQUt:S, en werd bedicnde bij
eenen vr~ien, en eenigzillS gegoeden Neger. DES SALINES genaamd , dien hij, uit w,aak over zijn lot, hem:eIk hem tot
tenen flaaf doemde, ombragt; van wiens veqUog(:n hij zich
meester lmLakte, en welks naam hij \'er\'olgens nannmll. Hij
voegà,~ zieh aanltollds b~j de oproerige Neger-hord~n vall nIAS~
sou, die hem tot aamoerder eener bende benoemden, W:1:lrme·
de hij, zonder jaHi! of kunne te ontzien. de ongehoordfie
wreedhcdcl1 C\1 moorden pleegde. lht,ssou, de grootnè moordenaars' en brandf1:ichters met hooge pesten bcgunfl:ige1:dc. en den
gemaakten buh onder hen verdeelende • fpoorde dit DESSALINES
tot meerder grmvc:en aan, en Oeepte ll;j niet alleen, uit een
tot hiertoe nog verfchoond gebleven gedeelte van ]-et eiland,
;)00 gev:;:lgenCl1, meest vrouwen, kinderen en grijsaards, met
zich, mnr liet hen ullen ombrengen, en h\'nne hoofden op
Haken rondom de woning val! BL\SSOll plaa:fen; welke fehand.
daad hem eene plaats onder de lijfwacht bezorgde. Te gelijken tijde verlcheen ook TOUSSAl;\,T LOl:VIèRTURE in liet leger
.,'an BIAsseu, en bewerkte met Dr:SSALINES zijnen vnl. Het op.
perbevelhebberfchap werd aan JEAN FRANCOlS opgedragen, eu aan
DESSALINES werd het bevel ove~ een gedeelte van het Neger-lege.r
toevertrouwd. Toen nu de Spanjaards zich in 1793 met de
Neger-generaals verbonden, vierden deze laat1l:en tegen alle per·
foncn, die a:]n de Franfche republiek gehecht waren J hunne!
dol.
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woede dcn ruimen teugel, onverfchiJIig of zij Negers,
l\'Iul:mell of Blanken waren. Dan TOUSSAlN'f en DESS.'\LINES, vree~cndc door de SpiJiIjaards, die van tijd tot tijd van hun afkeerig
werden, te zullen worden opgeotT'erd, liet de eerl1e, den 25
van Z"merll1~alld Iï94-, te ftfar1Jle/fide, al de onder zijn beve I 11aande Spalljflordm 0111 hals brengen, bij welke gelegenheid
DESS.\Lh'iJ:S zijne moord- en roofzucht teil hoogfteIl top voerde.
Touss.mrj', die het vertrouwen der Franfche republiek, door
veruwlI1ming, had wetel) te verwerven, werd tot divifie- en
DE5SAT.lNES tot brigade-generaal bevorderd; en nu regtte de laatHe een revolutie-leger van Negers, onder den naam van Samel/lottes, op, en liet, in het kwartier G01laires, op St. Domingo,
alle blanken van eenig vermogen ombrengen, klom, door middel van TOUSSAJNT, tot den rang van divifie-gcneraal op, en
verkreeg, toen deze eindelijk Heer van Domillgo werd, het
opperbevel over het West- en Zuidelijk departement. Thans,
zich onder dl! befèherming "an TOUSSAINT veilig achtende, gaf
lJij aan zijnen onverzoclllijkcn haat tegen de manken eçne~
vrijen loop; vermoordde vele duizend inwoners van de aau
hem ondergcfchikte de?artementen; bood den Fro/1jè!Jm,
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zij, na den vrede van Ailliml", troepen naar Domillgo hadden
gezonden, om die kolonie weder te veroveren, in het eerst
tcgenHand; liet de gevangen llIanken, - met uitzondering valt
vercenen adjudant nn den Franfchcn veldheer BOUDET moord",n, en vlood, in de onder zijn be\"el {bande departementen, van de eeue plaats naar de andere; doch liet telken!;
de pblts, waaruit hij verdreven werd, in brand 1l:eken, en de
zie 11 d;~:(ria bevindende B!al1ken om hals brengen. Toen zich ein~
~cIi.;r, Cn:C,HWH aan de Franfèhc troepen onderwierp, en de
gener:tal LECLERC ook de uv~rige bcv~lhebbci",; der Negers op
\"ergevinf; deed hOp':D , vcrzé\cht DESS.'\Ll:'-<ES insgelijks om genade,
Qeed den eed vr,n getrouwheid :lau Fr"/lh~;k, en "'crd naar
eene p!antaaóje op St. Marc sezolllkn, met bevel echter, 0111
~ez:! plm:ts ni~( zond.:r goedvinden vnn den Fï~111fèhel1 \ ..:ldheer
te verl::.tcn. Reeds lang kOcsterde DESSAU:'>ES eenen heilil.:!i;kcn
haat ,ct:"n 'fOl">SAIr(T, welke teil gevolge had, dat hij met CHRISTOPH ji)oedi~ lJ(wcrkte, dat TOC"AJi'iT nuar Fr(Jllkrijk ~c\'oerd,
en hij zelf tOL nlg;;mcen hevelhehber nll St. DOiiiillgo aangeHeld werd. Dun, nn bereidde de lanf1c verfcheidell oplhm.
d0n op het eil:\Ild, die ten l~utfl:c in volle vlum lIitbarste.
den. De hernieuwing van den oorlog tusfchen Frankrijk en
Engeland ITIflGkte hem en zijnen aanhang nog !tomer, zoodat de
Fnl1lji.",'Ic:l, hoe dapper ook onder RocHA~mEAu (de opvolger
van Lr:CLf:l~C) ~:1ngcvoerd, zich eindelijk genoodzaakt zagen ,
om het gcheel\: eiland te ruimen. DESSALINES, alle Blanken op het
~i1:lnd ,,'illende verdelgen, riep, bij celJe bckcndmaking, de geX 4
ving.
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.,lugte inwoners terug; doch beval thans de gevangenneming
der zulken , die tot het ombrengen van zoo vele duizend in·
woners van flomillgo hadden aanleiding gegeven. Er volg.
den nieuwe moorden vnn de ongelukkige kolonisten, wanrna
hij het eindelijk zoo ver bragt, dat hij in Bloeim. 1804 tot gouverneur generaal van IJa)'ti - welken oorfpronkclijken naam
"t'an het eiland St. lJomillf!.'o hij thans aan hetzelve gaf - vOQr
zUn leven benoemd werd, met magt, om vrede en oorlog te
lluiten en eenen opvolger te kiezen. Den 8 van Wijnm. echo
ter, nam hij, onder den naam van JAKOB I, den titel van Kei.
zeI' 'Van Hil;'fi aan, en werd als zoodanig uitgeroepen; doch zij.
ne vijanden, inzonderheid CIIRISTOI'!I, bewerkten eene tegen.
omwenteling, waarbij dit monfter, in gruwelen ROBESPIERE nog
overtreffende, den 16 van Wijnm. 1806 zjjn leven verloor.
DESSAU. De hoofdHad en de zetel der regerillgs-collegien van
het tegenwoordig Hertogdom AIJho/t-Des{rm, in eene aangename
vlakte aan de rivier d,~ Muit/a liggende, welke zich, niet ver
\r,In dezelve, met de Elbe ,"ereen igt, waarover hie.r eene fchoo.
ne brug ligt. Zij is in drie deelen, de Altfiod! , NettJlndt en Szmd
verdeeld, heeft 6 poortl'11, 7 opene plaatfen , 30 ftraten, 920 huizen en ruim 9000 inwoners, waaronder 900 joden, en is be1
:roemd wegens het voormalig gCl100tfchap der PhilrllltJ'opijlietl,
hetwelk door BAZEDOwÎn 1774 aldaar Wt ftand kwam; het BfJ€k'Illflgazijll 'Voor geleerden, hetwel.k iu 1781 werd aangelegd, doch
~n 1786 weder te niet ging; het Chalkographiscl1 gcnootfchap,
in het begin van 1797 opgerigt, en waarin zich, onder het befiuur van den graaf van WALDERSEE, den baron van ERmL\NsDORF en den legam R. BERTUCII, vcrfcheiden kunstenaars ver.
eenlgden , om de graveerkunst te beoefenen, en te volmaken.
Drs!a/1 i~ de geboorteplaats van den wijsgeer MOZES lVIENDELS.
SOIIN, en heeft in zijnen omtrek de fraaije Insthoven L01/ifiz/1I1,
C,orgill/JI, lógelhurd en TP'ör!itz, welks kasteel en Engelfche tuin,
jsarlijks, eene menigte vreemdelingen derwaarts lokt. De inwo11ers hebben laken-, kou[cn-, hoeden-, tabaks-, gOl!den-, zilvereu
pasfemcnt-fabrijken, zalmvangst en halidel in koren.
DEST/LEREN. (Zie: OVERIlALEN.)
DETER1VllNISlVIüS. Is, in de wijsbegeerte, het Helfel der zulken, die, zoo wel in de ligchamelijke als geest~lijke wereld,
C!ene algemeene, volgens oorz;4ken en uicwerkfels bepaalde. noodzakelijkheid aannemen.
DEUKALION. Volgens de f.'lbeIIeer en gefchiedenis. ee,p.
zoon van PR()i\II'.TIlEV~. Hlj bragt eene volkplanting naar Grickmlamlover; floeg zich te Lykorea, op den berg Pan/{Jsjus, neder;
tl(!ed naderh:11!d van daar eenen inval in Thes!alië, waa!l!it h~i
de Jle1mgers, verdreef, cu woonde ook hier die beroemde overflrooming bij, welke onder .dt:n llllam Van DClIkn/iollfche l'loed be.
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kend is, 1526 jaar voor CHRISTUS voorviel, en dOOi de fabel aldus
verhaald wordt: toen JUPITER belloten had, om het menschdom door
water te verdelgen, en de menigvuldige regen de verfchrikkelijkfie
overflrooming veroorzaakte, reddede zich DWKALION, met zijne gemalin PYRRHA, op den top van den Pal"1uts!us. Zoodra het water
gezakt was. vroegen zij aan het orakel van Thelnis, op welke wijze
zij de aarde weder zouden bevolken, en ontvingen [en antwoord.
dat zij de beenderen hunner moeder achter zich moesten werpen,
waaronder zij eindelijk begrepen, dat ll:eenen verllaan werden. Zij
deden nu, volgens de uitfpraak van het orakel, en de Ileenen, die
DWKALION wierp. veranderden in mannen, doch die van PYRRH.\ in
vrouwen. - Voor het overige worden door de oude fchrijvers nog
meer omllandigheden aangaande deze overllrooming verhaald. welke
naauwkeurig overeenllemmen met die, welke men, in den Bijbel,
omtrent den tijd van NOACH, vindt te boek gerleld.
DETRIANUS. Een vermaard bouwkundige te Rome, die ten tijde van keizer AIJRIANUS leefde, en de genegenheid van dezen vorst
wist te winnen, en ook te behouden. De keizer vertrouwde hem
den aanleg van onderfcheiden graote werken toe, die toen ten tijde te Rome zijn tlitgevo~rd: zelfs wilde hij, dat onder het opzigt
van DIéTRJANUS het Pantlzeon , de Bajilica van NEPTUNUS, het fortltlt
Augusti. de baden van AGRJPPA, en eenige andere vermaarde, en
toen verwoeste gebouwen zouden worden herll:eld. Ook bouwde hij
den heerlijken tempel, aan TRAJ.\NUS gewUd; de brug van AELIUS,
en de graftombe vrn ADRIANUS aan den 1ïber; terwijl hij den [empel der ièhoone go~in naar eene andere plaats overbr~gt, en het kolosf.·tle Ilandbeeld van NERO, door ADRIANUS aan de zon geheiligd I
en hetwelk dlilor 24 olifanten getrokken werd, in de plaats Ilelde.
DEURE. (PIETER VAN DER) en PIETER STRAAT. Toen men
in 1729 ontdekt had, dat een zekere weeke en I1Umachrige worm,
met eenen harden, fchelpachtigcn kop, uit twee rasp- of zaagswijze
gevormde deelen be!laalldc, waarvan zich dit diertje bediende, om
vuren, grenen, ja zelfs eiken hout nit te hollen, alom de zeepalen
in 011S vaderland vernielde, waren het deze beide mannen, die het
eerst bedachten, om, door het leggen van eene fchuinfche glooijing
van kei- en kliprteen, van buiten tegen den dijk, in plaats van palen,
het land voor de fchuimende zeegolven, en daardoor voor het nadeel dezer wormen. te beveiligen , hetwelk aan de zeedijken van
Enkhuizen tot beveiligen
Amflerdallt, 56 tonnen fchats aan den lande kostte.
beveiligen
DEVENTER. Eene Nederlandfche ibd in de provincie OJ'erijsfel, kwartier Zal/aIJd, liggeIlde , op cenen verhevenen grond, aan de
uitwatering van de Schipbeek in den !!\fel. Zij telt 9,724 inwoners; heeft 2 Hervormde., 2 Roomfche-, I Lutherfche-, I Doops~
gezinde kerken en I Synagoge. Het iladhuis pronkt met eenen
fraaijen gevel van graauwen Heen en bevat een fc!lOon fchilderlluk
van TER BORGH en andere van H. TER BRUGGEN. Men heeft
hier een dtltCllfJeflltJ of IlIustre feilOoI , waaraalJ vijf boogleel'aren
X 5
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onderwijs geven; welk Athenaeum, voor eenigen tijd, ten gevolge
van Z. M. gunstig beflllit, met een aanzienlijk gedeelte der bibliotheek van Harderwijk is verrijkt geworden. - Del'enter drijft eenen aanzienlijken handel, vooral in granen met het kwart. Twenlhe,
Duitschlfllld en de groote !leden der N. Provo en de expeditie handel
is er zeer aanmerkelijk. Voom zijn er 2 bierbrouwerijen, 4 goud-, en
zilver-, I groen- en 4- hoeden fabr., 3 houtzaagmolens, 3 genever-fiokeriJen, I ijzer-gieterij, 4 kaarfenmakerijen, 9 koekbakkerijen, welke
ja:ulijks ongeveer 35°,000 fluks gewone koeken van I ponden, verzenden, en in de betere foorten een aanmerkelijk vertier hebben, 4
kOllfen fabrijken, van welke die der Algemeene Annenkamer alleen
aan ongeveer 350 perfonen, kinderen daar onder gerekend, werk ververfchafc, 8 leerlooijerijen en touwerijen, I lijmziederij, I Iinneweverij, 2 molenmaker~ien, I mouterij,s olij-molens, 1 pij. en poonI••
ken fabrijk, I !leenba;,:kerij, I !lokerij van fijne likeuren, I fuiker raffinad~rij, 2 taanmolens , I tapijt-fabrijk, welke, naar gelang van bet
vertier, aan 150 tOt 200 perfonen werk verfchaft, 2 timmerwerven,
3 touwOageriJen, 1 tras- en cementmolen, 4 verwerijen (blaauw-) ,
I vitriool- fabrijk (blaauw), 3 zeemtouwerijen, en I zeepziederij.
De fiad heeft, door de belegering van 18/3 en r8r4, veel geleden. De omliggende fraaije tuinen en gebouwen zijn bijna alle verwoest-, doch later, voor een aanzien lijk gedeelte, her!leJd geworden.
De IPorp, voorheen een fraaij bosch, bezienswaardig uit boofde der
zware boomen, allen fn 18/3 omgehakt, is thans in den EngeIfchen
finaak aangelegd, en weder de geliefkoosde wandelpla:tts der inwoners.
Ook heerscht hier veel finaak voor de beoefening der frnaije kunsten,
vooral voor de mll7.i.jk en teekenkunst. Er be!laat een teekengenootfchap, zoo voor meer gevorderde liefhebbers, als ten behoeve van
leerlingen. Het bloeijend Departement der maatfchappij tol Nut "tm
't Aigemun verfchaft aan jon!!elingen uit den geringen !land de
gelegenheid, om "oor 1JÏet in de reken-, wis- en aardrijkskunde, en
in het hand- en bouwkundig teekenell onderwezen te kunnen worden. Eindelijk bellaat hier ook een n:leuur- en fcheikundig Genootfchap, waarin, gedurende de wintermaanden, verhandelingen gehouden, en geregelde lesfen over de natuurkunde gegeven worden.
DIADEEM. Was bij de Heidenen, een band \':ln linnen, wol of
zijde, en een tecken der koninklijke waardigheid, hetwelk de vorsgoden overlieten, om hun hoofd bonden.
[en, die de kroonen aan debeveiligen
Het was gewoonlijk wit en zeer eenvoudig; doch fomtijds met
goud doorwerkt, en van paarlen en edele gefteenten voorzien. De eerfte RomeinCche keizers onthielden zich van dit verfierfel , omdat bet
volk, hetwelk de republiek nog niet vergeten had, er eenen grooten afkeer van had, en het was KONSTANTINUS de Groofe, die zich
van hetzelve het eerst bediende, en er nog meer fieraad aan bijzettede.
Thans verftaat men door het woord Diadeem allerlei kroonen van onafhankelijke vorsten, en ook zekere kringen of randen in een wapenfchild,
dienende om de kroonen van vorsten zamen te binden, of in te fluiten.
DIADELPHlA. Deze gcwasfen maken de J7dc klasfe van het
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l'lnnten-fielfd V:l11 LLNNEVS uit, en hebben nvee!1achtige bloe.
fems, welker Hofdraden , gewoonlijk, aan den batis in twee lig.
chamen vereenigd zijn , en wicr pculvormigc blocl'cms huls.
vruchten achterlaten. Hiertoc bchooren cnvtclI, booneu, Un.
fcn, wikken, klaver en andere gewasfen.
DIAGî\OSIS. Is, in de geneeskunde, dat ~eeken der ziekte , waaruit 111en over derzelver toeHand • aard. en oorzaken
oordeelt. Diagllojfiele is de l,unst, om gelijkaardigc ziekteIl
nn elkander te onderfçheidclI, en ieder juist te bepalen.
DIAGONAAL, Et:ne lijn. wclke, in eene vicrhoekige figuur,
nn den eenen. tot den andcrcll tegen overgetl:elc:en hoek, getrokken wordt.
DIAGORAS. ~cn AtllCensch wijsgeer, wclke eerst zcer bij~
geloovig was; llJaar naderhand, toell hij eencn ccdbrcker onge(traft zag blijven, alle g::loof aan de goden weigerde, waarom
hij door de hooge rest~la'lk vog"clvrij werd verklaard.
DIAGRAilI. Een ontwerp uf afteekening, waarvan men zich
in de meetkunst bedient, om iets t~ bew0zen.
DIAL~~CT. Taa!bdging, tongval, dc uidpraak der woorden
van onder[chei~lene natien.
DIAL YSI~. Een merk- of kcntceken, beftaande uit twee fl:ip'
pen •• , die boven den l"atften van twee op elkander volgende klinkers geHeId wordell, om dezelve in de uitfpraak af te
fcheiden, b. Ii. Jlozai'sc!z.
"DIAMANT. Dit g;:11acht "all brandbare delffloifen, volgens
~cvestig\!e proeven, uit eene wonde~baar verdikte koolf1of heHaande. is" in allen opzigte, eClle der merkwaardiglle en tevens kostbaarftc in de Natuur. De volkomen zuivere Diamant
heeft eigenlijk geene klenr; nlanr is ten uiterfl:e klaar en hel.
lier, gelijk e~n dauwdroppel : [ollltijds echter trekt hij, doch
flnanw, bi.jna in alle llleuren, Hij bezit eenen eigenen glans ~
welke dien van metaal nabij komt; ruw ziJnde, is hij echter ~
met eene :l[mlachtige korst bedekt; behalve diegenc, welke
m011 in het zand van rivieren vindt, van we:ke dezelve is afgefchnurd. Oorfpronkelijk is de Dimn:lllt altijd gckristallizeerd, en
l'.'cl als eene dubbele, Vierzijdige piramidt, welker vinkeen ,
nogtans, meestal gewelfd. en fOiiltijds zelf, in het midden toe~
gefpim z.ijll ,zoo dat daardoor het ac1Jtkantig krist~l in twaalf.
zijdig, met rnityonnige vlakten, vernnderd wordt. Het zamen~
fiel van den Diamant is biaderig, en de doorCiede of kloving
rigt zich eenig en alleen lluar de ac!mijdcil yail de achtkanti.
ge " grolldkristallizatic ; kunnellde hij allecn naar deze rigringcn
gefpleten of gekloofd worden. Hij is het hardil:e "an aIlc beken.
de ligchamc n; is tegen de vijl bcil:nnd, en wordt door water, wijngeest, noch olieachtige vloeifl:olfen, zelfs niet door bijtende alkalien, noch door de l1erkl1e zuren, aangedaan; is nerk
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idiolektriek, en fommige zuigen ligt de lichtftof in. De OOS.
terfche of Aziatifche Diamanten zijn de fchoonfte, en de meest.
beroemde groeven worden in Fifaptlr, Go/kondo, Deeun, en
ook eenige op Borneo gevonden. De Amerikafche, dien men
In menigte in Brazilië vindt, zijn op verre na zoo goed niet,
en de Europefche zijn van nog minder waarde.
Het flijpen en polijsten van den Diamanr kan alleen gefchieden door zijn eigen poeder, dat men DiamaIltbrood noemt, en
van de flechtfle fteenen genomen wordt. Tot de eerfte bewerking wordt dit poeder met boomolie gemengd, en op een zeer
gl.ap gepolijst ijzer, of ftalen rad, geftreken, waarna de Diamant, die in een met tinlood gevuld kastje, dat üi een vierkal1t
fteekt, is vast gehecht, zoo lang met de eene zijde tegen het
ronddraaijend rad van den Diamantmolen (eene foort van draai·
hank) gehouden wordt, to~ dat die behoorlijk is IIfgeflepen.
wanneer men weder eene a:Jdere zijde van den fteen neemt,
en op deze wijze zoo lang voortgaat, tot d:!t dezelve volkomen gereed is. Het !lijpen van den Diam,mt fchijnt door
L. VAN BERKEN of BERGEN te zijn uitgevonden. Onder jeugdige [pelen ontdekkende, dat twee Diamanten, tegen elkander
gewreven, wederzijds afnamen, verzamelde hij zorgvuldig de
afgevallene [tof, en gebruikte. die veryolgens ter flijping en
polijsting derzelve ; zoo als hij in 1475. voor den hertog KA.
REL den Stouten, eenen Diamant genepen heeft. Het kloven van den Diamant gefchiedt op tweederlef wijze: wanneer hij te dik en te diep is, in evenredigheid van
zijne oppervlakte. door eenen Halen draad, die met olie bevochtigd en met diamanrpol:der bedekt is, waarmede hij dan
doorfneden wordt, bf, in de placre of gemeener ftukken, door
eel)en fijnen beitel rusfcher. de nerf van den fteen te zetten.
De bewerking- van den Diamant is eene vaderlandfche kunst. De
heer DELBEEK , de oude re ~11JJfterdtJllt, was de eerfte, welke
dien gekloofd heeft, en de heer BEi\IELMAN, mede aldaar, behoort,
ongetwijfeld, @nder de voortreJfelijkfte Diamantilijpers nln Europa.
Men heeft onder de geilepen Diamanten meer dan eene foort,
als: Ttlfeljlemen, die van onder en boven plat zijn, en alleen
aan de zijden eene rij làcetten hebben, waarom zij ook van
minder waarde dan de overige zjjn; Rozetten, VlUl onder plat
en ronder, maar van boven verheven, met cenige rijen fa·
cetten, die ftervormig zijn gèOepen; Brillantm. vun onder en
boven verheven, en met facetten: deze zjjn de kostbaarfte.
niet alleen uit hoofde Van her werk, dat cr aan vast is, maar
ook omdat daartoe flechts weinige fteenen gefchikt zijn. De halve
Brillanten zijn zoodanige , waarvan het onderfte gedeelte uit
kristal of eenen anderen fteen bemat, die met mastik aan den
Diamant is vast gehecht.
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Diamant wordt in fmkken van ongel~ke grOOtte gevollden. De grootrte en prachtigfte, welke men' tot hiertoe kent.
is die van den groot en Mogol, welke 279 karaten weegt, en
meer dan 11 millioen Iivres waardig i~. VoortS bevinden zich
in Frankrijk twee Diamanten, Waarvan de een, de Regmt· genoemd, op 5 millioell gercha~ wordt ; alsmede eell in Rusland, die een gèwigt V:lU 179 karaten en de grootte van eell
duivenei heen, en Waàrvoor door KATÜARI:'\A H. 2,25°,000 li"
Tres, en eelle lijfrente- van 100,000 livres is betaald geworden.
DIAMETER. Is, in het algemeen, elke regte lijn, welke Val'1
ten punt in den omtrek van een ligehmlm of eene oppervlakte; door
derzeÎver middelpunt, tbt aan den tegenovergeftelden omtrek getrokken wordt: in het bijzonder noemt men Diameters aldus getrokkene lijnen in cirkels en klooteI1.
DIANA. On-der tnèer andere godinnen van dien naam, is
die gene de mel'kwaardigfte, welke. eene dochter van JUPI'tER en LnoNA, en de tWeeling-zuster ":ln AroLLO is. Zij is
de godin der maaI1, ~Ii Werd door de Griefa'lJ, die haar ARTE!\t1S
noemden, ongetlvijfeJd, 11aa1" de ISlS der Egyptenaren gevormd, die voor het zinnebeeld d~r maan genomen werd. Voons
werd zij als de godin der jagt vereerd, en draagt, als zoodànig.
inzoilderheid den naam van DIAM; t~rwijl zij, de maan verbeeldende, eigenlijker LUCINA geheeten wordt. Men roemt on~
gemeen hare liefde tot kuischheid; doch verhaalt de goaenleer,
welke nooit zich zelve gelijk is, dat .,zij op ENDY1IIlON verlief~
de, en hem alle nachten op den Carifchen berg bezocht. Zij
wordt gewoonlijk met boog en pijlen, eenen koker op den
fehouder, in een ligt jagrgewaad. en met jagthondel1 bij zich_
afgebeeld. Zij had haren beroemdften tempel te EpheZl!, die onder de zeven wonderen der wereld geteld, en waarin zij godsdienstig vereerd werd.
DIAN A"BOOM, of ZILVERBOOl\T. Eene taksgewijze kristalfehietÎng van het, ce voren, in f.·JlpeterzuuT of fterk water op"
gelost zilver; dus genoemd, omdat me~l het gemelde metaal, in de
fcheikunde, voorheen Luna of Diana heette. Het beste en eenvou~
digfte voorfehrift, ter bereiding van denzelven , is het vo~ende:
men lost;} lood 2:i1ver in eene genoegzame hoeveelheid falpeterzuur op, en verdunt die oplosfing met zes lood water; giet dezeI ..
\'e vervolgens in een matig hoog fuikerglas, en legt er een IZmnlgn1I1a in, uit tWee lood kwikzilver en t lood zilver beftaande. Wil
men de proef meer in het klein doen, zoo maal.:c men een glazen
plaatje met eene oplosfing van zilver in falpecerzuur nat, en lege
in dat vocht eenen koperen ring, b. v. e~nen dunnen gordijnring. Het boompje is dan echter, met het bloote oog, niet
zeer duidel~ik zigtbaar.
Dit verfchinfil N eell~ echt fcheikmldige werkiug, en fteunt op
Uè
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de wetten der verwantfchap. Het kwikzilver f meer verWantfchaI'
hebbende met de zuurftof, dan het lIi 1ver, wordt het Jaatfte er
van beroofd, en dus uit de oplosfing uitgefcooten. Daar nu de
werking het eerst en het fcerkst plaats heefe; ecr plaaefc, waar
hee fllllaigama in voche ligt, worde ook daar h.:t zilver fcerker t
en als op een gehoopt, nedergeploft. In het overige vocht is de
werking minder feerk, en wordt er dus minder zilver op een
punt l1itgeîtooten, w:Jllrdöor d~n de fijne mkfchieting ollt[taat.
DIANDRIA lIinken, in het planten -.ftclîcl .nu LIN:'\EUS, de
'lae kLlslè Hit, waarvan de gewasfeu alleen tweeilachtige bloe~
fems met tWe ~ ftofdradcu bevatten, zoo nis: de jasmijn, de zwar_
te popnlier, de linden- ~u (Jlijrbu~'lIl, de een~prijs , ros1l1arin,
falie cn meet andere.
DIAPHANOlVIF.TER, Ê\:IJ l1:utwrkmldig werktuig, hetwelk
tnen gebruikt, om; in een bepaald gedeelte van den dampkring,
de hocveelheid der ilitwafeniing te lileten.
DIATONISCH. loo noemt mel1, in de toonkünst, eene opeenvol_
ging yan toon en , die dOM geheeIe en grootc halve toon en voortloopt. Van hier diato:Jiji:,'Je fèha,ll, of gewone toon leider.
DIA2. Onder dezen naam zijiI twee zeelieden beken rI : 1.
lVhcHAEL DI AZ ~ iI1 Armgoft gebor(ln en een togtgenoot van
C. COLUMllUS, ontdekte in 1405 de goudmijnen van St. Christo ..
phel iu de nieuwe wereld, en droeg veel tot de gr~)lJdlegging van
Niçuw-J[tlbella (naderhand St. DOl7lingo genoemd) bij. Hij ftierf
in· 15J2. - 2. BARTHOLO~IE.VS; een Portugees; werd in 1486,
orlder JOHAN II, ·üitgcr-ondcn ,0111 cenen nieUWcI:i 1vcg naar de
Oost-Indië op te zoeken. Hij Îtevende ftolltmoedig naar het
Zuiden, ontdekte meer dart 200 Irtijlen nieuw land; en vond gelukkig den zuidi.!'ijkcn. hoek ,,:lIl Afrika; doch de llluiterij zijner
foldaten, en de gevaarliike ftormen, die hij hier ondervond,
noodzaakten hem, om n'1ar Ds(a!Joii terug te keeren. DIAZ noemde
den Zuidhoek van Afi'ika het voorgebergte de al1gst; doch koning JOliAN II gaf er dea naani aart van de goede Hoop; vermits hij nu niet meer twijfelde, of de vermoede weg naar ini'
dië was ge\'onden.
DICASTERW'vT, van het GriC'ksche woord J)iky, hetwelk zooveel als een pleitgeding bete~kent, is een hoog geregtshof, waatvoor eene regtzaak ten laatfte bellist wordt.
DICHTERS. (Gekroollde) Wij vinden deze het eerst onder
de Grieken, die de voornaamlte vaderlandtèhe dichters, bij de
openbare wedfpelen, met den ümwe,.k"ms,· ten blijke van eervolle goedkeuring, befchonkell. De Romeinfche keizer DO~lITlA
NUS volgde dit gebruik, en kroonde, bij de plegtige fpelen , de
uitfteke ndfte rede)laarS en dichters met zijne eigen hand. Reed9
lang was deze gewoonte in vergetelheid geraakt, toell men dezelve in I/alii!, waal' de dichtkunst reeds in de 13de en 14de eeuw op
nieuws
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.Ilieuws begon te bloeijen, wederom invoerde, en de dichters, ná een
voorafgaand onderzoek, met eenen LtluU'erftram openl\ik kroonde.
De aldus geluoonde diehters noemde men Poetiile Lattl'eat: (dichterl
van een Lauwerkrans voorzien); en de l'lcroemde krooning van den
grooten PETnA~cHA, welke in '134-l, na een ondtrzoc!é van drie dagcl:,
met de grootlle plegtigheid op het kapiwol gefèliiedde, verwekte
zeer veel l1:1ij'ler. Ook de lJtdtfclzc keizers kroonden in het vervolg
Van tDd de. meest beroemde diclj[(~r~, en behielden het regt dezer kToonin~ alleen aan zich. De e(:r11~, die zulk, de('d, was F RcnEltm IIf ,
(anderen nocmen hem den IV) die, n:ld3t hU, reeds lal)!; voorheen,
zij~lell kanfclier Alèm:.~s Stl.Ylt9 ecnen Lauwer!;rans gc·(chol}ken har! ,
den beroemden KOSNR.\,\D Ci::LTES tot den m:/lell kri::.erli :ken ge·
krool1den dic!Jter verhief. Voor het overige vindt men iu· la!er tijd.
tot zelfs ver in de vorige ~euw, ze;:r vele g-ekroonde .dichters en
dichtercsfen; doch dit zeldzaJlll gegcven eerbewijs heeft eindelUk
.opgehollden, en de waarde eens gekroondell dichters is te regt in
vérgetc\beid en ver~chting gerarikt, inzonderheid leden de Paltzgraven derzelvcr gctal, zeer ten onregte, buiten 1lJ:lte vermenignlldigden.
DICHTKUNST. Gr::cnc der fchoonc knnsten W:lS den mensch
na~uurliiker dan deze. Zijne ta~1 wns dicll,crlUk, zooch'u zich zijn
fpraakvermogen ontwikkeld had, en hil zich me. Wi)o,'den uitdrukte:
immers, de levcndige, gevoelvolle en beeldrijke uitdrukkingen, hans·
togtelijke aandoeningen en neigingen der wilden bezitten zeer veel van
hetgeen. wat tot het wezen de, Dic1ltl~t1nst behoort. Als ecn gevolg
van kU1lSt, hoedanig wij hattr hier alleen befchollwcn, hefiaat zij ei.
genlijk in het voordr:1;;cn cener reeks van fchoone eu vcrhever.e
denkbeelden, in eene daarmede overeenkomstige ta',l l1itgcJrnkt, onder
den invloed van een levendig g'ccroff.:n hart. Gevoel en verbetlldingskracht zijn dus de voornaamtte v~rcischten v~n een dichdtllk, CQ
beide deze eigenfchappen, met el){;1:;der vcrcenigd, noemt men, voor
zoo ver zij zich tot het hooglle ideaal verhc!T011 , dief/ter/iik: verruk
king. Het rijm en de voetmaat (1l1ctnilll) drngen mede veel tot het
bevallige van een Dichtftuk b~j; doeh het metl'1lllJ, dat zich in de
Dichtkullst der Grieken en R~ilj(;ilh':I bcfl:endig voordoet, maakt eene . wezenlijker eigelJfchap van hétzelve uit, dan het rijm, dat eeue
uitvinding van later tijd is, ovcr welks meerdere of mindere belang
rijkheid, echter, groot verfchil \':ln gevoelen plaat. heeft.
Het valt moeijelijk te bepalen, wanneer de Dichtkunst, bij elk
volk, ophield, natuurlijke taai te zijn. Zij werd in vervolg vau
tijd. bij meerdere befchaving, van het Profa afgefcheiden, tot ecne bijzondere kunst verheven, en aan zekere wetten en regelen ver.
bonden; terwijl men voorts, mar gelang der verfchilIende onderwer.
pen, waarmede die kunst zich bezig hield, dezelve iu Lijzondere
foorten begon te onderfcheiden, en fchrandere mannen de regelell
voor elke foort uit de meesterfiukken, iU,dezelve vüorl1:lndcn, zochteu ~f te leiden. Ondertusfchen ontmoeten wij de dich[dlijke uit-
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drukking, a(s eene werking der kunst, bij de meeste voJkèn, too
oude als latere, wi~r befchaving zich begon te oMwikkelen, in hm1ne korte liederen, \vclke bij een ot ander bijzonder voorval gemaakt
werden, en of met zang en dan~ v( rzelt! gingen, of tlechts dienden.
om het gemoed van zijne aandoeningen te ontlasten. In vervolg van
tUd begon zich de Dichtkunst allengskens te vérhe/fen, en zag men"
zoowel in gedachtcn en bèelden ~ als In de orde en regelmaat der
verzen. van tijd tot tijd, verbeteting en veredeling, vooral in het
Oosten, wnar zij zich onder den invloed der gunstige lUchtftreek , eti
de ihttigheid der rij ke Natuur, in hare vroegf1:e kindschheid, als eeli
veelbé!lovend kroost van het menfchelijk kunstvermogen vertoonde.
Benige weinige iluk!rel1 dezer vro~g!1:e kunst, zoo als zij door de
flebreërs en ,drabierelJ beoefend werd. vinden wij nog In de boe·
ken Van MozEs en dat van Jon. Oe heiligheid vall den godsdienst
zettede aan hunne dicht!l:ukken een nog hooger belang bij, dan die
van andere volken vóór ons beZitten, en de liedéten van DAVID, de
voorzeggingen van JEREMIAS. kunnen ons Van de vorderingen der Oos ..
terfche Dichtkunde genoegz~am overtuigen; terwijl wij van die det
Egyptenaren en der dziatifclte volken geene of geringe kennis hebben.
Bij geen volk echter bereikte de DichtktmSt eenen hoogeren trap van
veredeling en befchaving, dan bij de Gde/mi, waartOe de fijnheid van
hun gevoel, de levendigheid hunner verbeelding, de welluidendheid
hunner taal, de heldere lu<:htilreek, en het fchilderachtlge van den
grond, krachtdadig medewerIiten. lij bragten haar hl later tijd tot
eene hoogte, welke nooit door eenig ander volk bereikt is. De hel~
dendichten van HO;\IERUS, eert tijdgenoot Van SALo.II10, verdienerl nog
de bewondering der geheeIe wereld; cenvijl de lierzangen van PINDARUS, SAPPHO en anderen voot de voortrejf~lijkfle gehouden wor.
den, welke de kunst immer heeft voortgebragt , en de treurfpelen
van SOPHOCLES en EURIPIDES, door latere dichters wel tot belten..
dige voorbeelden genomen; maar nimmer In yoortreff'elijkheid door hun
zijn geëvenaard. Dan, het ging met de DichtkunSt bij de Grieken,
nIs met de overige kunsten. Zij geraakte in diep verval. toen hunne
magt, vrijheid en zedelijkheid verloren ging'en; toen zij zich aan de
weelde overgaven, en onder de overheenèhing der Romeinen moesten bukken.
nij àit volk had de Dichtkunst, gedurende 5 eeuwen, weinige VOl'.
deringen gemaaln; en eerst, toen zij bij de Grieken zonk, begon zij
bij de Romeinen, geheel en alleen op den GriekCchen leest gefchoeid i
het h.oofd op te beuren. om in de eeuw val1 AUGUSTUS haar hoogfte
toppunt te bereiken; doch ook, om kort daarna. bij het toenemend
zedehederf, met rasfche Cchreden ten onder~allg re fpoeden, en eindelijk in barbaarschheid te ontaarden. In de middeleeuwen kon zicb
de Dichtkunst, bij den jammerlijken weiland van kunsten en letteren s
met gcene mogelijkheid v{!fhelfen: het ontbrak haar aan welluidendbeid D geest en leven; terwijl de verzen, di0 men maakte, alleen
dioo·
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dienden; om in later tijd den diep vetvallen finaak te doen opmerken. n~j de noordelijke volken van Eurupa vormde zjch, intusfchen,
eehe nieuwe foort van Dichtkullst. Hunne Bardm ell Schalden wa.
ren, gelijk de vroeglle Griekm. dichters en gefchiedfchrijvers, die dell
lof der helden bezongen, eil hunne daden te boek fielden. Ook bij
de ArsMeren nortden dichters op, die zich meestal met overdrevene ell
wonderlijke vertellingen bezig hielden; doch hunne zucht voor dez{:.
kllllst nict allccn in· Azië CIl /lfdka. maar ook in het zuidelijke van
Europa, nitbreiddeu; bij de Spaanfche vorsten en edelen opwekten, en
haal' aan de eerlle vormers dezer edele hnst, die in het tuidelijk
gedeelte van Fr(mkrU!~ geboren, en inzonderheid door den adel eu
de grootc!} beoefend werd, mededeelden. Deze laatlle bezongen de
liefde en den lwldenmoed onder velerlei verdichtfels , en wisten, door
talrijke avonttlren uit den riddertijd, de aändacht, inzonderheid der
hoogere l1anden, te boeijen. De fma::k voor deze foort van Dichtkunst, zIch vervolgens noordwaarts, in Frankrijk en D/Jf!~chl(Jntl ~
·verfpreidèndc, trok ook hier even zeer de aandacht der aanzienlijken,
tot dat, met het a3nzien van dl!n l'idderlland, ook de zucht voo~
haar verloren ging. Eerst met de herleving der lettereil , el1 toen men
zich !>aar de voorbeelden der ouden begon té vormen, herleefde ook
een betere fmaak voor de Dichtkunst. Italië ontving haar het eers:::
in zijnen koesterend en fchoot, eB ván daar breidde zij zich tot ai;.
<lere bilden, én ook rot N"derlrmd, Uit. dat in vroegere tijden op
zijuct) HOOFT, VONDEL, CATS, ANTO~;IDES, 1)001' en anderen, ell
in latere op de broeders VAN H.\REN, eene VAN MERKEN, eene d~
LANNAY, eC!le!1 BEl.LlnlY, NIECWLAND en HELlI'lERS, (Olil alleen hier
van af~el1orve!1en te [preken) zich lhet regt mag beroemen. Ook:
'Frankrijk, Engeland en DlIitscMal1d kweekten dichters, die rijk
waren in zoodanige ichoonheden, welke hunnen roem met dien van
bun vaderland zullen vcreel1Wige;l; doch gcene dezer natien (de uitgel1rcktheid van grond, dien zij bewonen, in aanmerking genomen)
kan op zoo vele uitmuntende dichters bogen, als Neder/flnd, Waar
de voornaaml1e meesters, die de Dichtkunst tot haren tegenwoordiJen trap van volmaking bragten, nog leven; terwijl, in andere lan.
den, hare grootllc hervormers niet meer in wezen zijn, en door
geene andere, hunner waardig, z~jn vervangen geworden.
DICTAtOR. Een perfoon , die in de Romeil1fche republieken t
in geilfl(Jr/ijke tîjdsomlbndigheden, verkozen, en met eene oftbepaalde magt voorzien werd, ten einde de te nemene maatregels zoo veel
te fpocdiger zouden worden uitgc\'oerd. Alle overheidsposten, rije mee
de eigenlijke llnatszaken iets gemeen hadden, hielden, behalve de VOlks.
tribuilen , bij zijne keiJze, dadelijk op. De confuls gingen wel in hunne :lmbts-verrigtingen voort, maar waren aan zijne bevelen onderwor.
pen, en, in zijne tegenwoordigheid, mogten Zij geen teeken van gezag dmgen. Hij had magt over leven en dood, en benoemde vo~r zich den
veldheer der rniterij, (magister eq!:i:um), die onder hem diende en zijn
ALGEMJ:EN WOOIlDE:;Jl. II.
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plaatsbekleeder was. Deze onbepaalde magt des Dictators, die niet
door het volk,. maar door eel1CI1 der Confuls, op last van den Senaat;
benoemd werd, duurde echter niet langer dan 6 maandeo , en werd,
in de dringcndfie omfialldighcdcn, tlechts twee of driemaal verlengd.
Ook zocht men zijne uitgebreide magt min gevaarlijk te doen wor..
den ~ door hem buiten /laat te ftellcn, om met de inkomsten van
den fiaat willekeurig te kunnen omfpringcn, of hem te veroorloven,
zich, gedurendz zijne bediening, buiten Ita/iiJ te begeven; terwijl
hij, bovendien, na de nederlegging van zijnèll post, ook tot vernnr~
woording kon geroepen worden. Toen de Romeinen eenmaal van
geheel Italië meester waren, en me'eStal buiten hetzelve oorlog voer~
den, hield deze waardigheid van zelv,e op, vermits zij alleen in
oorlogstijden plaats had, doch werd tevens het grondbeginfel , dat
geen Dictator zich buiten de grenzen van /taliê mogt begeven, flreng
in acht genomen. Dat SYLLA en CAESAR zich blijvende DictatOrs
noemden, was alleen een misbruik van den ouden naam.
DICTATUUR. Was die gewoonte bij den rijksdag, uit kracht
Van welke dat geen bekend gemaakt werd; hetwelk getrouwelijk ter
kennis des rijks gebragt , en een fiuk van rijksakten , of zelfs een
onderwerp van openlijke raadpleging, moest worden. Zij bellond daar~
in, dat door Keur-Jl1entz, door middel ván het rijks-Erfmaarfchalks.
ambt, a:m ieder Comitiaai-gezantfchap werd aangefchreven, om hun·
ne kanfelicrs te bepaalden ure en op de aangewezen plaats, uit hoofde
der Dictatuur, te zenden, wanneer door den geheimfchrijver van het Directorium a:1\1 eIken kanfelier het bedoelde ank, onder het opfchi"ift: Die.
totum enz. of in ue pen voorgezegd, of gedrukt onder hen verdeeld werd.
DICTYNNA. Eene nimf van het eiland Crettl, welke gezegd
wordt, het eerst de jagernetten te hebben uitgevonden. Zij was eene
getrouwe gezellin van DUN", die zelfs fomtijds DICTYNNA genoemd
wordt. Ook zijn er, die verhalen, dat zij , door MINos, welke liefde voor haat had opgevat, vervolgd, zich van eene rOtS in zee flortte, doch door vislèhersnettcn opgevangen en gered werd; van welk~
bijzonderheid zij dan ook haren naam zoude ontleen en.
DlDACTIA. Onderwijskunde in' de fcholen. Hiervan een Didllctisch gedic he, een leergedicht.
DIDEROT. Een zeer kundig en geacht Fl'un!ch fchrijver, die
bmllreeks 1712 te LaJlgres in C!ll11JJpagne geboren werd. Hij beoe";
fende waarfchijnlijk (want zijn leven is niet naulIwkcurig befchreven)
te Parijs de geneeskunde; doch moest zich, daar zijn vader, wien
zijne bovt'lldrijvende zucht tot de fchoone wecenfchappen niet geviel ~
hem alle oJlderfteuning weigerde, zich met het fchrijven van boeken
behelpen. Hij werd ook eerlang een der beste fchrijvers zijner na"
~ie, en de werken, die hij heeft uitgegeven, h3ndelen gedeeltelijk
over het geneeskundig, gedeeltelijk. over het wijsgeerig vak, en de
fraaije wetenfchappen. Zijn ftijl is zeer bevallig en vol nadruk, en
lIij fielt [ev~ns met de grootfie vrijmoedigheid gevoelens te boek,
die
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ongeoef~nd

oog dikwijls gevaarlijk rchijnen. Zijne wijs.
geerige denkbeelden zijn echter niet zeldcn duister cn verw'.rd; wma,
bij zijnc v\!rbreide knr,digheden omtrent de meeste vakken V3n "
m~lIfchen k~nnis, ontbrak het hem fomtijds aan klaarheid tcn amzien
van enkele denkbeelden. HU gaf, tev~ns met D' ALEMBEItT, de berJem
de Encychpcdie oit, welk tlîtgeilrckt werk, volgens de eerfle uitgave '7 d"dell in folio, eenen aanzienlijken fchat van de nllt:igile kun.
digheclen val! allerlei aard bevat; d(lch dikwijls cen' ruwen chaos oplevert. DIDERoT moest, wegens zijne vrijmoedige denkbeelden, die hij
daarin a~n den dal{ legde, cenen geruimen tijd in d'~ BauWe zuchten;
verliet, na ZUil o;lrtlag, daar de toenmalige FranCche regering eene vijandin van eiken vrijen denker Was, het rijk; hield zich voornamelijk in
lJc'-/ifll op; omving vele gunsrbetuigingen \'an het Rusfisch hof, en
l'erkreeg eindelijk vrijheid, om naar zijn vaderland terug te keeren,
waar hij dan ook in Partjs, in J784, in het 72 jaar zijns ouder.
doms, overleed. Onder de vroegere voottbrengCels van zijnen geest
munten inzonderheid uit zijne Jtljsgeerige gedflc/zteJI, welke te Parijs,
wegens aanrandingen van den godsdienst, openlijk verbrand werden.
Ook verwierf hij, als fchrijver voor het tooncel , grooten roem, en
onder zijne fiukken verdient de Huisvader, dien LESSING teg.:n de
aanmerkingen der Fr:ll1fchc beoorcleelaars verdedigd heert, cenen beOisfenden voorralig. ~'1cn heeft r.og voor wehlige jaren een uitmumend
weik, na;nelijk, Proeve 01,(;0 de SclJi/d;rlamst, van hem ontdekt.
Dl DO. Volgens de oude gefchiedenis en fabelleer, de dochicl" V311
BELtJS I I, koning van Tyrus, welke aan den rijkcn SICllAEUS huwde,.
die echter, op last van haren fchraapzuchtigen broeder PYGMALION, den
opvolger van den twon haars vaàcrs, uit baatzucht werd omgebngt.
Dan, het gelukte D1D9, met de fcharcen van haren gemaal te omvlug.
fen. Zij liep eerst op het eiland Oyprus b[nnen, waar zij 50 meisjes
liet wegnemen, die,.:ij aan hare reisgezellen ten huwelijk gaf. Hier.
op werd zij door den wind naar Afrika gedreven, waar' zij de vesting
BJrfa liet bouwen, naast welke naderhand Cal"th.lgo opgetrokkelt
~erd. Gedwongen, om den konmg }ARIlAS, die haar è,en oorlog ver·
klaard had, te huwen, l1am zij 3 maanden om z:ch te' bedenken, io
welken tijd zij çeuen brandO;apel liet oprigten, als of zij haren ontzielden gemaal een offer wilde brengen; doch zij doorllak zich zeive, en
Wierp zich irt de brandende houtmijt. VIRGILIUS fchrijft aan het vertrek van AE~°E.AS de oorzaak harer wanhoop toe; doch die dichter nam
de v~ijhe:d, om zich in zijne .dcllci"de het knrnl:ter van DlDo ten nutte te maken, ofCchoon zij ruim 200 jaren later' dan AENEAS leefde. Zij
omvlugtte haren broeder 900 jaren voor onze gewone tijdrekenng en
werd door hare onderdanen, l1a haren dood, :lIs eene Godin vereerd.
D I DOT, (FRANÇOlS AMIlROISF:). Wed in LouwlIl. 1730 te Parijs geboren, en frierf aldaar in IIooim. 1804. Hij was de zoon van
FRANÇOIS Dwol', een bekwaam bud(drukker, en tevens een man van
kunde, die hem van jongs af eelle uitgebreide zucht voor deze kunst
4

Y

.:.l

4l.

240

DIDYMÄUS.

CF. A.) -

DIEPPE.

inboezemde, en hem in aJle noodzakelijke kundigheden liet onderwij.
zen, De ineesterfiukken van BASKERVILLE VOllr zich hebbende, on;
deroam hij, dezelve te ovemeffeI1. Zijn voorname doel was niel
alleen. de Franfche letters, maar ook het p~pier, en wei inzonder·
heid het papier ve!ill, waarop hij federt 1781 drukte, te verbeteren I
'Waal'toe hij zelf eene fraaije papier-fabrij l;: aanlegde. Hij bragt nicl
:tHeen de lecrerfnede en derzelver vorm tot eene meerdere volkomen.
heid. en was de ultvinder van den TYfYometer; maar verbeterde oók
a:mmerkelijk het werktuigelijke der p.:rfl:n. Men kent zijne fchooue
nitgavel1 , welke hij, op order van LODEWljK XVI, voor de
opvo~ding van den Dauphin in het licht gaf. Het T/let!tl'e choifi de
CORNEfLLE, les oeUl'res de RACI'NE, de TELE~L\QUE kwmncn in 1783.
la Gerufa!e11Jl11a libel'ata in het volgende jaar, te voûrfchijn, en in
1735 verfchenen van hem twee fraaije BUbels in het licht; terwijl zijne fchoone drukperfen , vntJ tijd tot tijd, ook andere werken leverden,
èie afrijd met meerder vO'lkomenheid voor ócn dag kwamen. F. A.
DIDOT was niee alleen een beroemd boekdrnldrer en een waardig mededinger der ELZE:VlERS, nASKERVILLES, lIJ AR'R A'S en BODONl'S.
maar bezat, als L1iJzonder lid van de maat[chappij, niet minder de
lIoogachrillg van het algemeen. Hij was een braaf vader, en liet twee
zonen na, PJERkr:. en FmmN DIDOT, waarvan de één een beroemd
flempelfilUder werd, en !:rekTen eenen uitftckend'el1 rang vnder de
boekdrukkers van hunnen ti}d beldeedcl1~
DIDYlVIÄUS. Is een bijnaam van ApOLLO, aan bern gegeven, omdat hij, of met DIANA nveelings- broeder was, of uit hoofde van het
't\vec\'orrdig licht der zon en maan, hetWelk beide aan hem werd toe·
gefchreven, of een naam, dien hij droeg, fla'ar de plaats Didyma.
waar eene godfpraak was, hem en JVP(TER toegehciligd.
DtDYNAMIA. Onder deze Dé'naming plaatst LINNEVS. in zijll
planren-llelfel, de 14 klasfé van gewasfen , wier bloefems van 4 fiorvaten voorzi~n, ell waarY:ln twee langer dan de overige zijn. De
bJoel'el11s zelve zijn van een onregelmatig zamenftef, gewoonlijk
(:rlevormig, en bedekken door/,'1Ians, met de gewèlfde bovenlip, de
meelknopjes (ant.'tera), welke paarswij'ze elkander genaderd zijn. De
gewasfen dezer klasfe ziJn welriekend, verfierkend en niet vergiftig".
ior dezelve behooren de klimop, de gamander, hljzop, lavendel,
tiJm, melisfe, kruizemunt, beerenklaauw enz.
DlEPPE. Eene ftad en haven in het voormaIig NOI'11Jandië, aan
den mond der ]Jet/uwe, in een vruchtbaar oord, thans de hoofdplaats
van een arrondisfemcl1t, in Tlee Departement Neder - Seine. Zij tele
6 opene plaatfen , 4 kerken, 1 hospitaal, 68 fonteinen, 3°00 huizen
en 20,000 iuwollers; heeft eene beurs, f,amer van koophandel,
fchool voor de zeevaart, benevens uitmuntende fabrijken van hoornen elpenbeen, mathematirche infirumenten, tabakspijpen, kanten.
~eest door vrouwen vervrrardigd wordende, fuiker.rafinaderijen, bran(ferijen enz. Over het algemeen is er de handel) inz:onderbeid de
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visfcherij, zeer aanmerkelijk, welke laatrte alleen aan 400 kuipers werk
verfchaft, om het vaatwerk v.Qor den haring, de makreelen, t1:okvisch,
oesters enz. welke in' het kanaal en de noordelijke zeeën gevangett
worden, te vervaardigen. De ha~en is vrij goed; doch Oedts voor
fchepen voo ten hoogl1e 400 ton gerchikt. Zij is de gcboorteplll'ats
van <len aar.drijkskundigen MARTINIERE. Van hier vertrok WrLLEM,
de veroveraar, naar Ellgeland.
DIERENRIEM. Zoo noemt men een gedeelte der hemelglohe,
ter breedte van omtrent zestien graden, hetwelk evenwijdig met de
eclil'tka loopt, en dOor dezelve midden door gedeeld wordt. Men
verdeelt dezelve in twaalf gelijke declen, waarin de twaalf zooge.
noemde hemelteekens geplaatst zijn; en, daar deze meeHal naar die.
ren genoemd worden, ontleem hij hiervan zijnen naam.
DIERENRIJ K. Dit rijk der Natuur bevat voorzeker de belangrijkfie en mef6t volkornene fchepfelen. Zoowel de in- als uitwendige
zamenfielIing der dieren is volkomen naar hunne leefwijze bepaald,
on in beiden heeft de gwotlte verfcheidenheid plaats; W:lot gelijk
alles vol leven en beweging is, zoo is ook ieder dier met werkmigen
voorzien. heeft zijne bijzondere leefwijze, zijn onderCcheiden voed.
fel, en leeft in ecne lucht1ireck, welke voor hetzelve bijzonder
gefchikt is. Men kan de dieren, ovcr het algemeen, in plant~ en
vleeschetende onderCcheiden. De eerfte hebben maaltanden of kiezen,
die V~11 boven breeà eu gevorkt zijn, ruime en groote logewandel1 ,
en behouden het voedfel langer bij zich: bij de laa~fie is de kroon der
kiezen getakt en fcherp, hunne ingewanden zijn korter en kleiner, en
het voedCel honden zij niet zoo lang bij zich, als de plantetende dieren. Deze inrigting is eene der wijste in de Natuur; want de dierw
Jijke fpijzen bevatten meer voedfel , worden fpoediger in melkfap ver.
anderd, en gaan fehielijker tot verrotting over, dan die uit het planten.
rijk. De vleeschetende dieren behoeven dus in eens zulk eene hoeveelheid van fpijze niet op te nemen, en moeten zich van de 011nutte deelen fpoediger ontdoen, omdat zij anders, door verrOttil1g~
nadeelige gevolgen zouden te "'cge brengen.
Behalve de opgegevene onderfcheiding, wordt het DierenriJk,
naar het ftelfel van LINroEVs, gevoegelijk onder de volgende hoofdafdeclillgen of klasfcn gebragt, tc wetcn :
J. ZOGENDE OF l\lAMDIEREN. (MammIlHa) , met warm,
rood bloed, die hunne jongen levend ter wereld brengen, en vervol·
gens eenigen tijd met melk aan hunne borsten zogen.
!l. VOGELEN (il!'es).
Dieren, die warm, rood bloed hebben;
Ilaar eijerell leg6'cn, cn mct vederen bedekt zijn.
3. AlVIPHIBIEN (alllplzibia) , met koud, rood bloed, die
door longen adeluen, waarvan de meeste zoowel op het land als in
het water leven.
4. VISSCHEN (pisces ). Dieren, Illet koud, rood bloed, die
door kieuwen, en l1i@t door longen, ademhalen.
y 3
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S. INSEKTEN, of gekorvene diertjes, (/IIJècta) , die koud, wit
bloed, voelhoorns, of vo~lfprieten, aau den kop, in gewrichte (hoornachtige) bewegensw~rktuigen bezitten, cn vnn 6 of meer pooten
voorzien zijn.
6. WORMEN. (vtrmes) Deze laatlle klasfe \'an dieren heeft mede koud, wit bloed, geene voelfprictcn, maar Illeest voeldraden, ell
gecn! in gewrichten verdeelde hewcg(!!gswerlitlligcn, noch pooten.
In de voortplanting der d,eren heefe· eene groote verfcheidenheid'
plaats, alhoewel ieder zijns gelijken ,"oonbrengt. Bij fommigen ge.fchiedt dit zo!'der eljeren, ot voorafgaande bezwangering, zoo als
bij het koge/diertje, infiifie-dicrtjes, de waterduizendbeen , en eenige
plfllltdierm. anderen plamen zich voort door eijeren, doch zonder
getlac;Jtswerktuigen, of liever door een eenig geOacht, waartoe ook
de Poli}p, die wel in den zomer door teling vermenigvuldigt, doch
tegen oen wiNer eiJeren leg!, hehoort; zoo als ook,' onder de wor·
men, d,;: uMlelel en de hlad!uis, voor ZOG verré de laatllc, zonder
:zelve onlT!iddelJijk bevrucht te zijn, \'oortteeIt; kunnende de wiifjes
hJ het negende of tiende gelid huns gelijk~n voorthrengen, zonder
door een mnnl1elje be\'rucht te zijn. Eene :mdere wijze van \'oorc.
plamipg heeft bij die dierties plams, wclke m~nnclijkc en vrouwelijke
gefhrhrdéel~'1 beziw.'n. eil zich zelf bevrucheen , door met hun eigen
~aad ~unne eigene eiJeren te bClproc:ijen; zoo nIs hij den Leverw@r11l
der fchapen. f'1J de gebaarde z."I!hoas (een worm in de Middtllml!J.
fchl' zee van 6 dnim Jal1~), waarvan de eerJle twee openingen on.
der aan het Iigchaam, doch de la:ufie aan de ziJde heeft, in welker
eene de ra 'de verbo"gen is, die, tcr bevruchting, zich tot de andere
opening uitfltàt. Verder zijn e" dieren, die wC'! beide geOachtdeelen
bezitten, manr zich zelven nie~ bevruchten kunnen. Hier moeten
altijd twee van hen zich met ell.:an.ier paren, en bellrtelings elkander
ook bevruchten, door dl! eijeren van het eene dier met het mannelij~
.zaad van het andere te befproeijen, welke zeldzame inrigting in de
Natuur, echter, llechts bij weinige dieren. bij de regi!mvormen, bij
fommige fltlrdflak/ren, en verfcheiden [dna/dieren pl~ats heeft. Zeer
opmerkelijk is de pnring der gewone tuinflakkm , wcJke, op dien tijd,
met kle!l1e kalkachtige pijltjes, lil'[dl'/,ij!tjes genoemd, voorzien zijn,
die zij elkander, op eeni:;en amand, in de borst fehieten, w~arna
eerst de voortteling zelve begint. - Dieren, met verdeelde getlach.
ten, en die eijeren leggen, bevruchten dezelve eerst, wanneer zij
gelegd zjjn, zoo als de meeste ,'i,ifèh(11 en vele amp"ibitn. De
voortplanting der laatfle gerchicdt gedeeltelijk door eigene paring,
zoodat het mannetje de eijeren in het IigchÄam van het wijfje be.
villcht, of zonder paring, wanneer het: die buiten hetzel\'e befproeiL. Bij de vis(chen, die. in menig[\! van cijercn, alle ar~dcre die.
ren ovcrrrel}cn, zoeken d~ wijfjes, in den fehnanijd, gerchikte plaat.
fen (lP, veelal ondieper, ~:111 wa:lr zij zich gewoonlijk ophobdcn,
W0l3r ~ij de kllit fl:hil:te!l, dat vervolgens door het mannetje \Det zijne
bom
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hom bevrucht wordt. Eene andere manier van voortplanting vindt men
bij de dieren van verfchilIende gr.ilachten, waarvan dOe eijeren in de
baarmoeder door het mannelijk z!l3d zijn bevrucht geworden, zoo
als bij de ÎlIfektm en l'ogtls, waarvan de meeste der eer!l:e flec1:t
eens in hun leven, het werk der voortteling kunne~ verrigtcn, en het
dan met den dood moeten bckoopen; tcr\-l~ij!, einiclijk, de voortplan~
~ing bij al ~ie <Jieren, welke verfchilIende geflGchten bezitten, en Ie
vende jongen ter wereld brengen, gefchiedt, d<;>or de wIjfjes vooraf
daartoe te bevruchten.
?oo verfchilIend de wijze van voortplanting bij de diere!) is, zoo
ondencheiden is ook de tijd 4unner geboorte en hun voedfel ; terwij
het evenwigt, onder de verfchilIende dierfoorten plaats hebbende.
bet infl:inkt. om zich te onderhouden en tf' /)eveiligcn, en voor hUil
toekomend geil acht te zorgen" en de herf1:eJlingskracht van fommige,
onze hoogll:e opmer~ing verdient. De tijd der voortplanting en der
drogt is bij, alle dieren zoo be!l:cmd, dat de jongen, wanneer zij ter
wereld komen, rijkelijk hun voedfel vindcn. Het paard, de koe, het
fchaap enz. komen, in den vrijen natuurl1:aat, ter wereld, wanneer het
gras voortkomt; de bever werpt in Louwm. zijne jongen, wanneer
de voorraadfchuren nog vol levensmiddelen zijn; de vogelen komen in
het ~oorjaar uit, wanneer h~t weer warm, en er voor hen overvloe.
dig voedfel is; en de rupfen komen eerst dan te voorfchijl1, wannect
de boom en bladeren voor derzelver onqcrhoud opJ.everen. Verwonderlijk is. het evenwigt, dat fieeds onder de onderfcheidenè dierfoorten en gefiachten bewaard wordt. Stierven alle dieren alleen door ouderdom, dan zouden zij ras door eellen algemeenen hongersnood ver.
nield worden; maar nu belettC'n de vleeschetende dierfoorten den
fchaqelijken aanwas van anderen; terwijl die dieren, welke het
fl:erkst vermenigvuldigen, ook de meeste vijanden hebben, waardoor
het evenwigt bewaard blijft. - Ten aanzien van het inl1:inkt der die.
ren Il:aat men waarlijk verlegen, waarover men zich het meest moet
verwonderen, of over hunne behendigheid, om Rnderen.te verfchnl.,
ken of te bemagtigen, of om hun te ontvlieden en zich in veiligheid
te ftellen. Sommige dieren ontkomen hunne vijanden door de vlugt;
anderen drijven die terug door eenig geluid, dat zjj maken, of door
walgelijken flank. kracht van wapenen enz. De in Amerika levende
fiinkdiercn lozen, wanneer zij in gevaar zijn, ecne olieachtige vloei.
flof, welker :1,Ilerijsfclijkll:e Il:ank hunne vervolgers bijna doet flikken.
De hen ziet, in het voor ons naauwelijks zigebaar fiipje, den havik in
de lucht. en verbergt zicn met hare kiekens; en vele kleine vogelen
volgen, wanneer, er voor hen geene fchuilplaats is, dezen roofvogel
i!1 de lucht, en fchijnen zich aan het grootll:e gevaar bloot te l1:el-.
ten; doch verwarren hem door hun :2amal, hunne gedurige plaats.
verandering, en gel1:adig fireven, om zich boven hem te verheffen ~
dennate. dat hij niet een eenig voorwerp befiendig kan in het oog
houden. Sommige dieren, zoo als vele visfçhen en vogelen. verande.
y 4
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ren, op gez2tte tijden, van pla::ts, de eerfie 0111 te fcharen, de barRe
wegens verandering van jaargerUde, en daaruit voortl"pruitcnd gebrek
aan voed[el; terwijl wederom andere, die dJt des wilJters niet kun~
11en verl;rijgen, gelijk de in[ekten, vele amphibicn en ook eenige
zoogdieren, die ge ene verre togten kunnen atleggel1, in eenen diepen
llaap vallen, en niet olltwnken, voor dm de lentezon hen weJ;:t, en
zij weer ':oed[el lallllJen vindcn. Hoc groot is, inzonderheId, dG liefde en teedere zorg der ouden voor hun kroost! Alle Gieren kr~igeIl,
wanneer zij jongen hebben, dubbele llerkte en 1110ed: het hocn
wordt eener leeuwin gelijk, zoodra hare kiekens worden aangerand;
cene leeuwin verra.,dt angst, woede en wraakzucht, Wallneer mell
haar van hare jongen berooft; de tijger wordt dub beid wreed, en d~
vos dubbeid listig; tenvijl zelfs eene zekere [oort van [pinllen, die ha·
re eitjes in een, door haar zelve gefponnen, bemsje op den rug
draagt, hare levendighied geheel \'erliest, zoodra men dit haar ontneemt. - Eindelijk is de herlleIlingskracllt, waardoor wonden, been~
breuken, zelfs -bij toeval verlorene of venninkte deden, bij vele
dierfoorten , weder geheeld en herHeld worden, geen minder voorwerp
van opmerking. nij verfcheidene koudbloedige dieren is zij verwon~
derlijk groot, zoo als bij de waterhaagdisfen, regcmvormen, kreeften, llllrdOal,ken, enz. en bij de groene armpolijpell, ook in Ol),
ze flooten aau het eendenkroost te vinden, alleronbegrijpelijbt;
kunnende men deze diertjes in eenige fmkkcl1 fiJijden, en uit i~der
zal weder eene volkomen polijp groeij en: zelfs kan men dezelve als
een hand(choen omkeercn, en evenwel blijven zij voortleveI). Ook
bij de wannbloedige dieren heeft er eelle herftellingskracht , fclJOol1 111
eene mindere mate, plaats; doch is zij genoeg :1anwelig, om zich
in de heilrijk[te gevolgen te opeubaren.
LJNNEUS telt 230 [oorten vnll zoogdieren, 946 van vogels, !292 vall
amphibien, 404 van visfchen, 3060 van in[e!:ten, I !205 (oonen van
wormen; en, voor deze groote huisbouding, zorgt de Oneindige op
eene v:!derlijke wijze, en fchenkt zoowel ieder dier, wat llêt van
nood en heeft, als hU het geheel voor alle wanorde beveiligt. Welk
eene goedheid, w~jsheid en 111agt ftralen niet hierin door, en hoe
zeer moet liiervan de overweging dell 111()I1Sch in dankbare bewondering doen wegzinken, en ~ij!1 vertromveIl op de Voorzienig",
beid vermeerdc!'en!
DIERLIJKE. STOF. De befbnddeelen, wnm!it he-t dierlijk, en
dus ook het menfehelijk, ligchamn i's zamengeHelcl, olltfball, voor
een groot geicelte, uit de [ch~ilnllJdige verbinding Val! eenige weinige grondlloJfen, of enkeh'Olldige ligchamen, en vcrfchillen alleen
van d~al1der in de evenredigheid, wa~rin die grondlloJfen, met elkan.
der, ku:men verbonden wezen, Men kan dezelve dus allen befcholl_
wen als wijzigingen, of vcrnnderiu!,en, eener eigenaardige Dierlijke
flof, wmva!J het karakter daarin gelegen is, dat zij doorgaans zamengefielder is, dan de plantaardige, en dus nog veel meer, dan die,
waar.
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waaruit de delmoflèn befiaan; dat zij veel eer, d:m deze, aan verandering en bederf onderhevig is. hetwelk men vooral moet t0dchrijven aan de grootere hoeveelheid van waterflof en llikflof, die zij bevat; tenvijl de planten meer koolfiof opleveren. De eerite tOch zUn
zelfvlugtig , en vormen, zoowel onderling. als met de koolllof,
vlugtigc verbindingen, nameltk, de arumolliu, de blaallwfiof, en
het blaauwzllur. Verder bevatten al dierlijke befianddeelen of flikfioj, of plzlisphor, of zwm'cI, en meestal al deze grondflofft'n,
waarvan de eerile zoo zeer tot de dierlijke na,uur bdlOoft. dat,
volgens latere waanmningen, die zelfflandli;heden, welke haar niet
bezitten. weinig voeden.
Behalve deze dierlijke flof, leveren de meeste dieren ook beiland·
deelel1 op, die, door het gemis der flrnks genoemde grord:lc!T.:n, meer
den mud der plamaardlJ;e Hof bezitten. Eil,delijk hc1bcn zij ook,
in eene kleine hoeveelheid, fommig2 zouten, welke in de onbewerktuigde Natuur, in grootere hoeveelheid, voorkomen. Hieronder lhnn
èe kalkzollten, in het bijzond~r de phosphorzure en kool!1of..
zure kalk. op den voorgrond; voorts de onvolkomen koolfl:ofzure foda. de zolltznre loda en pomsch. Het Uzcr en het mangaan of brtlinfiecn-metaal is , in de meeste dieren, in nog Ol.bekende
vr.rbindingen aanwezig.
De grondftoffen , welke de dierlijke aof uitl11~];en, (zi!mjlcf, H'tZte1jlol. kuoljltf, Jlikfloj', pllO.<pllûr, zwaye/; de metalen 11Ït den kalk,
de (oda, en de potalel!, het ijzer en het ma;;gaall) vormen, in verlèhil ..
lende evenredigheid vcreenigd, de bejJanddce/<'IJ, \Vanuit de vaste dec'
len en de fappen der dieren zijn zamengefield. Men kan, naar de overmaat van de vier eerlle dier grondfiollèn, de dierlijke befianddeelen in drie klasfen verdeelen, zoodat de dierlijke fiof in driederlei natuur voorkomt. Sommigen bevatten de zt/u/'/lof in overmaat; deze
zjjn de dierlijke zuren, namelijk het pisztlur (tic. uriclI1lJ), het rIJ'
2enk/ml'ig piszuur (tic. ro[acicuffl); het ~1iZlr tlit het /a11lsl'liesvochf
tier 1'zlnderen, (ac. anmiotiemn), het melkzuur, (ac. lactiet/In), het
"tierenzm,,. (ac. for11licicu/11) en, het hoter:ttwr, waarin de reuk vaft
die vetfl:of zit. Aan andere geven de waterfl:of en koolflof het karakter, dat zij drngcn; daartoe behooren de dierlijke vetloorten en
olii:n, waarin de "etflof (jk(J.rillu/11), o!ieflof (c!ailll!lIJ), ga~1t'ellelt
flof (dolmarillZllJl) en traanjlof (cetine) ge\'o;;d~n worden. Andere, eindelijk, fchijnen aan de fiikllof hUllne geaardheid verfchuldigd
te zijn, zoo :lIs b. v. de yezelftef(jibrilluw), d~ cill'itjlof(a/buf}/{nttm).
de kam'sjlof (caseiJJtl1l1) , de Pisftof (ureum), de klemjlof van het
bloed (pigwfI1tunz [aJlgt/iJ/is).
, Onder de dierlijke beilanddeel~n, welke gcene fiikfiof bevatten, en
die evenwel niet dan in de dieren gevonden worden, onderfcheidt meI!
het pierome!, in de gal van fommigt> dieren voorkomende, en den mellc..
[uikeI' (facch. {tu,tis) , die uit de wei wordt afgef~heiden.
DIERLIJKE WARMTE. De dieren hebben, zOQweJ als de plan'
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ten. eene mate van warmte. welke wel niet onafhankelijk is van die
der middelflof. waarin zij leven, maar toch eigen aan hun gefieI, en
een gevolg van hunne levensverngtingen. Die V:1n den mensch b. v.
is doorgaans 96° tot 100°. F.; die der viervoetige dieren iets minder ~
èie der vogelen veel groot er, en die der koudbloedige dieren overtreft
de gemidddde warmte der middelfiof eenige graden. De reden, waar..
om het dierlijk Iigchaam, althans in den gezonden tlaat, betlendig op
denzelfden gralid van warmte blijft, is gelegen in. de gelijkmatig tege!1firijdi;re werking van fommige deelen, welke de warmte getladig
vermeerderen. en van anderen, die het Iigchaam betlendig verkoelen t
De voornaal,nfle bronnen V!ln warmte zijn de ademhaling. de bloed.
{Jmloop en de voeding. In de ademhaling verbindt zich de zuurtlof
der lucht met de kooHlof van het hloed, Bij die verbinding ontwikkelt cr zich eene aanmerl{elijke hoeveelheid warmteftof. Men berekent, dat, bij een gezond mensch , zoo veel zllurllof wordt ingepdemd, als genoegzaam is om 395 grammen koolilof in kooHl:ofzuur
te veranderen. Volgens de proeven van LAVOISIER kan die hoeveelheid,
in kooJfto:'zuur veranderende, genoeg warmtefiof ontwikkelen, om er
aR pond (Nederlandsch) water van 32°. tot 155°. F. te brengen.
Daar nu het flagaderlijk bloed flechts 110. F. warmer is, dan het
aderlijk, blijkt hieruit, dat deze groote hoeveelheid warmte{lof,
door de filelhcid van den bloed omloop , door het geheeleligchaa.m
verfpreid wordt; en men kan daaruit begrijpen, hoe zelfs de meest
verwijderde deel en eene zoo groote mate van warmte hebben. De.
zelve wordt imusfchen nog zeer vermeerderd door, de voeding, waarbij
een gedeelte van het bloed eene vaste gedaaute aanneemt. Bij deze
'Yostwording, welke op elk pUilt van ons ligchaam plaats heeft, moet
er ook vele warmteftof vrij gemaakt worden.
Deze /!roote hoeveelheid warmte zoude het dierlijk Iigchaam weldra li30eelig worden, Indien l11et hetzelve beHendig verkoeld wierde.
Dit gefchiedt voornamelijk door de uit'WtJ[eming, welke in alle grootere en kleinere holten des ljgchaams, maar in het bijzonder in de
Ü)\1~en , en aan de oppervlakte der huid gefchiedt. Bij deze uitwafèming neemt een groot gedeelte oozer vochten den dnmpvormigen
ftaat aan, en het is, lIit de natuurkunde, bekend, hoezeer zulks de
vriie warmteflof bindt en verkoeling bewerkt. Daarom kunnen de
Gi;ren, en kan de mensch vooral, zelfs in eene zeer groote hitte, leven. Men heeft voorbeelden van perfonen , die het tot die van kokend water hebben uitgehouden, b. v. de beroemde Engclfche na"
tuurkundi=;en BANICS , B LAGDEN en FORDYCE. Daartoe wordt ech~
ter vereiscbt, d~L de lucht zeet droog zij: want, volgens, de proeven van DE Ll\ROCIIE, flerv.en dieren, in eenen warmen en tevens vochtigen dampkring geplaatst, fi:oedig, doordien daar de uinvafeming ge;.
nremd wordt.
Er zijn, buiten twijfel, nog andere bronnen van verwarming, zoowel als vall verkoeling, in het dierlijk ligchaam aanwezig, b. v. de
Oli~
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onderfcheidene affeheidingen, de opllorpmg, de werking der zenuwen,
enz. Hicrouurent heefe men ecllter nog geene genoegzame zekerheid, en wij kunnen er daarom cok mets bepr.alds v:m zeggen. Die
evenwel zal geen twijfel lijden, dat van d~ oppervbkte der huid befiendig warmte moetuitHralen, en dat de meestt: voorwerpen, buiten
óns, waarmede wij in aaElaking k0\11en, naarmate zij goede, of
l1echte geleiders der warmtefiof zijn, ons ook Illet:r of minder verkoelen moeten. Dewijl voorts. niet alle deelen even zeer aan die
ol1ttrekking van warmte· ziin blootgc:ftt:ld, kunnen ook niet allen de.
zelfde temperatu\lr hebben: de irwendlge deelen b, v. hebben eene
hoogere dan de huid; de beha~rde vall deze, eene hoogere , dan dIe,
zulks niet zijn. Eindelijk kan UIt het gezegde blijken, dat de warm·
te des ligchaams bewaard moet worden door zulke kleedingsCcoffen,
welke haar flecht geleiden, b. v. do::!r wel, en dat hetzelve daarentegen
verkoeld moet worden, door zulke, die haar goed geleiden, b. v,
linnen. In de jeugd derhalve, el] den Ill~.nnel~ken leeftijd, zal, voor
èen gezo\ld menseh, het laatfte, bij den nadereliclen ouderdom het
eerne, het gerchiktst zijn voor ouderkleederen.
DIETRICH. (JOHAN WILHELM ERNST) Werd in T712 te Jf'éijmar
geboren, en nierf in 1774 als hoogleeraar aan de akademie der fçhoo\,e kunsten te Dresden. Hij was een ~er groot1l:e fchilclers van Duitsenlalld, bezat een zeer vruchtbaar en levendig genie, en was het 1l:erkst
ih hd fchllderen van laudfchappen, waarin bij, zoo wel als in andere
vakken, in den tram van bijna alle groote meesters, dien llij op het
gelukkigst wist te treffen, gearbeid· beeft. Het oEtbrak hem echter
aan eene na:iuwkeurige teël{ening, weshalve hee hof van Dresden.
wiens fchilder hij al zee~ vroeg geworden was, hem naar ltl/lil
zond, van waar bij nogtans, lllt cenen bijzondereIl tegenzin, fpoedig
terug keerde. Zijne Lëste nukken vervaardigde h~j v~n 1730 - 1760.
lia welken tijd men in de,.elve eenige vermindering befpeurt. Zij
zijn bijna door geheel Europa verfpreiçl: in de galerij te Dresdell
vindt men er 34 van.
DIFFERENTIAAL REKENING. Is, in de hoogere wiskunde,
eene zeer nuttige wijae van rekenen, van welke het nog twijfelaèhtig is ~ of NEWTON, dan wel LEIBNITZ , dezelve lleeft uitgevonden,
DI GESTA. Zoo is de naam van het 2de deel van het Justiniaansch
C01pUS Juris, hetwelk. de uitfpraken der oude Romeinfche regtsgeleerden , uit 50 boeken be1laande, bevat, en ook onder den naam
van Pandecten bekend is. (Zie ook op CORPUS JURIS).
DIGESTlE (Zie: SPIJSVERTERING.)
.
DIGITUS. In de llerrekunde het I!!de gedeelte van d~ middellijn
der Zon of Maan; gebruikt wordende, om de grootheid van eene
Eklips uit te drukken. Dus zegt men, dat eene Eklips zes duimen
groot is, wanneer zes dezer deelen verduisterd worden.
DIGL YPHEN. Zijn, in de bouwkunst, verfierfelen, zoowel als
fiellnfels onder de kroonlijst, tegC'll de fries van een gebouw, en
wor"
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worden, even gelijk de Trigl1phen, bij de Dorifelle bouworde gebruikt; hebbende de Diglyphen l1echts [wee fpleten of verdiepingen;
terwijl de Tr(t;lyplzen, ter wederzijde, er nog eene halve bij hebl>en.
VIGNOLA is de eerlle uitvinder van dit verlierfel , en heeft een br~
nies, dat er mede voorzien is, tot een voorbeeld gegeven, waarvan
hii verzekert, dat het, in werking gebr3gt, zeer wel voldoet. De
fpleten kunnen, naar welgevallen, of rond of kantig gemaakt wordcn. DAVILER geeft, in zijne Cours ti' Architecttll'e, er, in plaat, een
voorbeeld van, en Hemt met VIGNOL,\, omtrent het franije van een
zoodanig karnies , volkomen overeen.
DlG;THEID. Wanneer men ligchamen heeft, die volkomen gelijk.
foortig zijn, dan zijn gelijke hoeveelheden van dezelve ook gelijk
in gewigt; zijn twee ligchal1len echter ongelijkCoorcig, dan zal de·
zelfde grot>theid van het eene zwaarder of ligter zijn, dan die van
het ander, en men zegt in de natuurkunde, dat zulke ligchal1lell in
digtheid verCchillen. Deze onder[cheidene digtheid der ligehamell noemt
men ook foorteliJke zwaarte, en men bepaalt dezelve voor ver[ehi!..
lende ligchal1lcn, door eene bepaalde grootheid, b. v. van water,
tot eenheid aan te nemen, en dan te zien, hoeveel zwaarder of lig.
ter dezelfde grootheid van andere ligchamen is.
DIJAMBUS. Is in de dichtkunst een dubbele .rombus, dat is: de
voet van een vers, welke uit twee korte en twee lange lettergrepen
befiaat, waarvan de ecrlle kort en de laatlle lang is.
DIJK, (ANTONIE VAN) werd in 1599 te ÁntwerjJC1l geboren,
en fiierf in 1640 te LOl1u'en. Hij was een der ecrfl:e portret-fchildcrs,
en een leerling van RVBBENS , dien hij in het fchildcren van beeldell
overtrof, fc hoon hij hem iu hi!l:oriCche !l:ukken llict konde evenaren,
Hij ging naar Italië; hield zich langen tijd in GCWt(/ op; arbeidde.
na zijne terugkomst, voor vCI'Cchcidcn vorsten; deed ververvolgens
ecnc reis naar 'Frankrijk, en ging eindelijk naar ElJgclmul, waar hij
aan de dochter van den grnaf GORRE huwde, prachtig leefde, ell
veel, doch op het laatst met overhaasting, arbeidde.
DIJON. Eertijds de hoofd(tad van Bourgondië, aan de Ouc1te,
thans van het Departement Cote tl'Or. Zij is wel gebouwd en be.
vestigd, de zetel van een bisdom, en heeft 3 voorfteden, I fort, IS
()pene plantren , 8 kerken, 3 gasthuizen, ~,906 huizen, en ruim
!llOOO inwoners. Voorheen wuren hier rijke kloosters, voornamelijk
eene vrouwelijke Cister;'eT1fcr Abdij, die de moeder van alle overige
was. Onder de openbare gebouwen onder[eheidt zich het oude, doch
uitge!l:rekte en welgebouwde refidemiel1ot der oude hertogen van
Bourgondië. Men vindt hiel' verder eene akademie met 3 f.1eulteiten,
een koninklijk eollegie, eene akademie der wetenl'chappen, in 1725
opgerigt, en in 1740 door den koning bevestigd, eene kunst- en
teekenfchool, eene boekverzameling van 40,000 boekdeelen, een lllufe.
urn met even zoo vele koperen platen, een fchouwbnrg, alsmede (abrijken ven mutCen, koufen , Cpeelkaartel1, wollen fioffell, was. kaar..
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fen, hoeden, mesfen enZ. De wijnhandel is er aanmerkelijk. - In het
:Birmanisch rijk in Indië is mede eene ftad van dien naam, met
een en beroemden kegeivormigen tempel.
DILEMMA. Zoo noemt m~n, in de Logica of Redeneerkunst, eene zelere foon van fluitreden, waardoor partij van alle kanten wordt vastgezer.
DILETTANT. Een beminnaar eeller fraaije kunst. die dezelve
alleen voor zijn genoegen, en niet om gèld, beoefent.
DILLON. Is de naam van twee FranCchè veldheeren. De een, THJ;~.
OMLD DILLON, werd een flagtoffer van de wraak zijner eigen Coldaten,
die hem, uit hoofde van den mislukten aanval op Doornik, in Grasm.
1792, vermoordden. De ander, ARTHVR DILLON, een voormal~ graaf,
voerde, onder ROCHt.MBE.~U, LUCKNER en DUMOURIEZ, het bevel
over het NoordeliJk- en Cemraal-Ieger; doch werd reeds in Herfstm~
1792, als van verraad verdacht, geCchorst, en als deelgenoot eener
vooronderfl:elde zanIenzwering der gevangenen in Luxemburg. iu
Grasm. 1794, te Parijs geguilliotineerd.
DIl\'lENSIS. lil de meetkunde de afmeting van een ligchaam. In
de teekcncnde kunsteIl verfl:aat men er door de evenredige, juiste.
afgemeten grootheid der nagcbootfte voorwerpen.
DINARCHIE.Eene regl'fing, waarbij de opperfte magt bij twee
perConenberust.
DINGSDAG. Deze, bij ons de derde dag der week, droeg bij
de Romeil1eIJ den 11:t:tm van Diës martis, naar Mt.RS , den God des
oorlogs. Bij de oude Hcidenfche Duitfchers werd hij ThuisRodetJK
genoemd, naar THl71SIW, ecne godheid onder die volken, welke benaming ill het Angelfakfischc en Engelsche Thuisday is overgegaan.
waaruit !1aderhand ons Dingsdag geboren is. Het is niet duidelijk,
met welke godheid der Griekm of Romet'nen, waarnaar deze dag genoemd werd, die overeenkomt; (~och met Mt.RS, aan wien hij bij
de laatften gewijd was, fchijut hij dit niet te doen; ten minfte beeft
:zijn afbee!dfcl geheel geen krijgshaftig voorkomen.
DIO CASSIUS, of COCCEIANUS. Bloeide ten tijdt- van
den keizer AJ.EXANDER SIl.VERtJS; was tweemaal COl1fill; bragt, in rijperen leeftijd, tien jaren te CapfJa tot het fchrijven zijner gefchi~
boeken door, nadat hij tien jaren befl:eed had, om tot dezelve de
noodige houwfioffen te verzmllelen. Deze gefchiedenis beaond in 80
boeken, van AENEt.S tot op zijnen tijd. Slechts een klein gedeelte vaA
dezelve is tot ons gekomen.
DIOCEES. (Dioerfis) lloemdemen bij de Romeinen, federt
den tijd van KONSTt.NTI]N, den Gro()ten, een zeker aantal van
landfchappen, die onder eenen prefekt ftonden: onder het kerkbe.
ftuur der Christenen verftond men er door eene landftreek, welke
in kerkelijke zaken, aan het gebied van eellen aartsbisfchop onderworpen was; doch naderhand heeft men ook een bisCchoppelijk kerspel,
en, bij de Protestanten, een zeker getal v:tr. pastorijen er door ver(ta:m, die onder het toezige van eenen Sl~per.Illtelldel1t behooren. Ook
d/.'.

DIOCLETIANUS. DIOGENES de Cynlker.
dezeinrigting is u:tdc eeuw van den Roomü:,lcn keizer l{ONsTANTLo
NUS (de 4dc O\l7.2r tijdrekening), die den Christelijken godsdienst tot
eenen ftaats-godsdienst maakre, afkomsügi
DIOCLETIANUS. Romeinsch keizer. in her laatste gcd~elte der
.derde eeuw. wcTd in Dalf!Zfltië uir een onbekend ge(]aciJr geboren;
doch wist zLh door dapperheid rot den troon te verl1elf2,1. Hij nRm
MAXIMIANUS tOt deelgenoot des rijks aan; welke Gall,ë van roo ..
verbenden fchoÖll maakte; terwijl hij zelf. met geen minder goeden
uitllag , de Perzeil be!lreed. Het gevaar intllsfchen van alle kanten :tan
groeijende. ll~m hij CONSTANTIUS CHL.OltuS en GAL.ERIANUS tot c.'\c..
MRS aan, (Zie dat woord), eh her!lelde dus de rust. Op aandrijven
vooral. van GALERIUS vervolgde hij' de Christenen, om welke reden
de C.uistén-fchrUvers h€:m als eenen \vre~den dwingeland aBchideren.
Na eene regering van 2:: jaren legde hij d~zelve neder, !,!Il ging te
Stllonica fiil op het land L~vèn, waarin hij zoo veel vermaak fchepre,
dar hij nadeóand " door HERCULIUS en GAl•.ERlUS aangezocht, om het
gebied weder op zich te nemen, hun dit antwoord gaf: Ol dat gij
op mijne lal1d'loçve de kruiden en plallten, door, mijne eigen hnlJ.
den opgekweekt ,zien kondd; voorwanr gij zourit nimmer ,'an 'Oordeel zijn, mij: zoo ict$ le moetm aanrndcn. Na nog negen jaren
in deze afzondering te hebben doorgebrn:~t, fiief hij in zijn 6Sf1:e jaar.
DIOCTAHEDRIA. Eene foort van doorfchijnend, knotalvormig Muskovisch. glas., hetwelk llÎt twee achrhoekige piramiden is zamengefteld,
en] haJi~ aan bafis, zondf'r tmf('hen beide liggende kolommen, vereenigd is.
DIODORUS, te /Jgyrium in Sicilië geboren, en daarom SICU.
LUS genoemd; \V.1S een beroemd gefl=hiedfchrijver onder .luLIUs C~
Sl\R en AuGusn;s. Om aan zijne gefchiederiis, welke hij den. naam vlVl
Gefchiedkundige Bib/iQt!ieelt gaf, de hougstlnogeiijke naallwkeurigheid
bij te icmeh; bezocht hij een groo~ gedeelte van Etlropn en Italië.
jammer is het. echter, dat van de 40 boeken, waaruit dit werk b~.
ftond, hetwelk eelle naauwkeurige gefchiedenis van gelloe~zaam alle
volken der narde bev.attede 1 van de 20. eer!le alleen de 5 eer!le en
1.0 laatfie tot ons gekomen Zijn" en er van dé Qvetige niets is bewaard gebleven.
DIOECL'\. Zoo noemt LINNEUS, de 22fte kla~fe van ZIJn planten-flelfel, waartoe die gewasfen behooren, wier bloerem~ van eeu
~eheel gedeeld geGacht zijn; dat is, die op den eenen !lam alleen
mannelijke bloefems ,met !lofvaten , en op den anderen flechts v.rou,.
welijke bloefems met fiempels dragen; zoo nis de hennep, hop,
weede, de vijgen-, . eiken-, pimpernoot-ooom eaz. De vrouwelijke
bloefems dezer gewasfen kunnen niet anders bevrucht worden, daI1
wanneer ht't fiuifmeel van de mannelijke door den wind, door infek..
ten, of door middel van kunst, derwnans gevoerd wordt.
DIOGENES, bijgen2amd de Cyniker, was ee;~ der grootfie , en
tevens meest mi~ke'1de, wijsgeeren van Grickmlaiid. Hij werd, omfueeks 400 jaren voor onze gewone tijdrekening, te Sillope; in Paphla/Ju"
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gOlJle, een landfchap in Klein-Azië, geboren; doch verliet met zijnen

vader, die, uit hoofde vanvalsch geld gemunt te hebben, gebannen
was, deze zijne geboorteplaats; begaf zich vervolgens, ten tijde
van SOCR,\TES en PLATO, naar Athene, en werd een der vlijtiglte leerlingen van ANTISTHENES " de ltichter van de rekte der Cynijèhe wijsgeeren. Geheel volgens de natuur leveüde, vetachtte hij alle dwaasheid, welke de burgerlijke manrCchappij had ingevoerd; ontbeerde,
~Is een waur wijze, alle behoeften der wC21de; veriettede zich
met de grootlte bedaardheid tegen alle óndeugden en gebreken, cn
onttrok zich, daal' hij lleeds op de fl:rcngfl:e matigheid en onthouding
aandrong, niet alleen v~.n de overdadige levenswijze der buiten/pari ..
ge Atltel1ien'<.ers, maar joeg zelfs de wijsgeerigc aanhangers tegen zich
in het harnas~ Inderdaad, men kan niet omkcllncn, dat hij zUne ge~
flrengheid te ver dreef; doch hierom behoeft men aan d~ belagche~
lij kc vertclfels van z~jne flordige kleederdnlgc, van zijne ten uiter!l:e
onbefchaafde I~efwijze, of v~n zijn ge!l:adig wonen in de open
lucht, of in eene ton, juist nö;; geen geloof te heehtr:n; want zij
wederleggen daardoor reed3 zich zelve, dat men ziel! niet kan ver.
beelden, ];oe een zoo 0l1dragelijk en veracht man de aci;ting V~ll
Grieken/rmd vele eeuwen lang zou hcboCll kunnen behouden; tcnvljl
bovendien Ilcrfcheiden gev~lIc!l, wanneer Inen die uit het ware oogpunt
beCdlOuwt, hem als eenen vereerel'siranrdigen man kenmcrkc'.lo Zoo
.vertelt 1I1e11, dat hij, (die, volgen,; het algemeen verhaal, op dat 00.
genblik in e2ne t011 Z2t) ~ toen iHI(XANDER hein bezocht, en eène
gunst aanbood, van hem niets meer begeerde', dan dat hij uit de zon
zoude gaan; dat hU , een CL) jongen lllet de hand water ziende fcllcp~
pen, dadelijk zijnen nap, als oiï?rtollig verbrijzelde; dat zijne klee.
ding enkel in eenen mantel zoude befl";1lJ hebben enz. Hij had het
ongeluk, van op eenen togt !1~:lr h.::t eiland AegÎI1t1, door zeeroovel'~
genomen, en te CJ'eta aan een COl'inthisd1 handebar, XENIADES, als
lJaaf verkocht te worden, Deze liet hem eelite\' vrij, en vcr,ronwda
hem de opvoeding zUner kinderen, welil.e hU met de llitcrlte zorgvul.
digheid behm'ci!rde. Hij overleed 3::+ jaar mor onze tijdrekening.
Toen hij zijn einde gevoelde l1:1dcren,' zettede hij zich aan den weg
naar Olil1ipia neder, en fiierf hier, voor dt.! oogen der voorbijvloeijende menigte, met eene echt wijsgeerige gelatenheid.
DIOGENES LAER TIUS, werd (van Laertcin Sicilië), omtrent 25°
jftrcn na onze tijdrekenillg geboren, en verzamelde met vlijt, doch zonder oordeelkunde of wijsge:'ri:;cn geest, vele bijzonderheden omtfent het Iepen en de gel'oe!ms "aFl beroemde lFijsgeeren. Voor de
gefchiedenis der wijsbegeerte is deze v(,l'zmneling (in 10 boeken) onontbeerlijk; doch zij moet met oll1zigtigheid gehruikt worden. Het
leven van EPICURUS, wiens aanhanger bU fchUnt geweest te zijn, is
het llitvoerigst, en bcflaat het gehecIe Iode boek.
DlOlVIEDES. Koning van Aetolië, mast ACIIILLES en AJt\x de
dapperfte der Grieken, en in den Tl'ojaanji.'hm krijg door groote d.-.
den
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den beroemd geworden. Hij had het geluk MARS, die op de zijd!
der TrojrlilCll I1reed, m"t zijne lans, in den buik te treffen, maat
was ongelukkig genoeg, Vc~,t's, die haren zoon AENEAS befchermde,
In een gevecht, wn:>rin zieh ook de goden gemengd hadden, te wonden,
welke, hierover geDe!.~d, zijne echtgeüoote AEGIALEi\ zoo zeer ha..
re pIigten dec!d vcr;;eten, dat zij zÏèh Mil allerlei ontuchtigheden
overgaf. DlGm:or:s verkoos daarom na het einde des oorlogs zijne
ftaten niet weder te bezoeken, maar begaf zich met zijn overgebIe.
ven heer naar Italië, waar hij de nad Arpos Ctichtte, on zich me
den koning van Apulië, DAUNV3, verbond.
DION. Een beroè:nd S)'I'rtrllzer, die zi<!h irt de get<!hiedenis van
dezen fiaat eenen onl1erfelijken roem verworven heefe. Hij leefde ten
tijde der beide DIONYSIVSSEN. aan welke hij vermaagfchapt was.
en op w~lken hij eellen tiidinng veel invloed had. Toen hij echter
beproeven wilde, bij den jongen' DIONYSlt!3 de heerschzl1chtige he..
ginfels, door de lesfen der wijstJegeerte, te onderdmkken, wisten zijne
vijanden hem bij dezen verdacht te maken, en zijne baltingfchap te
bewerken. Hij ging I1aar Griekenland, waar de 1titmlintend~ eigen..
fchappen van zijn vei'ft~nd en hart hem zuil! een' grooten aanhang ver..
fchaftcn. dat hij bc!1oot, geweld tegen eenen vam te gebruiken"
die voor zachter lesfen doof was, ed zijn vaderland te redden. HiJ
ging tot dat einde met 800 moedige krijgslieden fcheep; landde op
$icilië, en fpoedde, vermits DIONYSIUS naar Italië ,gereisd was f
tiaar s.'Ypaku[tl, waar hij ondlé'r het blij gejuich der inwoners binnen
trok. DIONYSWS kwam uit Italië [('l'ug', en poogde zich in zijn gezag
te herfi·~l1en; t10ch za~ zich eindelijk genoodzaakt, om de l{roon ne·
der te leggen, etl met zijne fchatten nalr Italië te vlugten. Dan,
ook DION, die te onregt door zjjne medeburga's mistrouwd werd"
moest de fiad verlaten. Toen er, echter, nieuwe wanorden ont-ll:onden, riep men hem terug; doch hU wet'd, toen hij juist bezig was.
om de gemeel;ebest-regerin~ te herfiell en, 3'14 jaar voor onze tijdreke.
ning, door zijnen tl'oll\veloozen vriend, CAT,IPPVS uit At!ze,'1e, vermoord. Zoo eindigde deze man, die met PLATO in de naauivfte
vriendfchap leefde, en eene edele denkwijze, eenen verheven mo~d t
en eene frandvastige vaderlandsliefde bezat , zijn leven, hetwelk door
PLUTARCHV! en CORNELIUS Nr.:pos befchreven is.
DrONE. Volgens Hom:Rus en anderen de moeder van VENUS.
Bij latere dichters wordt VENUS zelve dus genoemd.
DIONEA. Yenus vliegenval (Dionet1 1nuscicap.'1). Deze merk·
waardige plant groeit in vo~htige en ~,elommerde üreken van her
noordelijk Amerika ,inzonderheid in Zuid- Caro/ina, in het wild '.
en heeft vele overeenkomst met onzen rondbladigen zonoedaauw
(Dl'osfera ,'otul1dt'-[QUa), Wanneer zich e~n infekt, b. v. eene
vlieg, op de oppl~rvlakte van een harer bladen nederzet , zoo
flaat het aanftonds tot elkander toe, en vangt het infekt als in eene
l'al; tenvijl het zich zoo digt fluit, dat bet gevangen diertie mvt
gee.
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omfnappen, en men hee blad moet Cche.uren, wanneer men het wil bevrijden. Zoodra , echrcr, het infekt
dood is, opent zich het blad wedèr, en laat het diertje vallen.Rijp zaad van deze plant heeft men naar Europa nug iJKt over ebragc.
DIONYSIUS. I., als veldheer tegen de Cmûlagcrs aangef.eld ~
wist zich, na het verdrijven van dezelve, als Oppt·rgebieder van
gehcel Sicilië te handhaven; wendde zijne wapl:uell tegen de Griek.
felle volkplanringcll in h'llië; Ham de Heden Lorr; en Crotatul
in, en toonde den ilJl\"oneren vun Rhep;iunJ vooral zijne wreedheid.
Zich den naam van dichter aantntttigend~, decd hij zijne ge .Jchten in d~
O!yllJpirc.~e fpelen voorll:Zeil, en behaalde er, fel won de menigte met
zijn ftUk den fpot dreef, vol~ens ui.fpmak van Atheellfche, waarfchijn.
lijk omgekochte, regt2rs, den prijs. Omtrent allen eVL'1l wreed, werd hij
eindelijk door zijn I!eweten zoo beangftigd, dat hij zijne eigene vrouw
en dochters niet meer vertrouwde. De wijze van z~il1en dood, welka
voorviel omtrent het jaar 368 voor onze tijdrekening, wordt verfchillend verhaald.
DIONYSIUS. II, oudüe zoon van den voorgaanden , en, door d:!
gunst der folduten, deszel[s opvolgcr, [eh een in den beginne veel
zachter van aard. Op a:mradcn van zijuen bloedverwant DIQN ~
liet hi.i den beroemden wijsgeer PL.\TO. iu Sicilië komcn, en hoortie deszelfs lesfcll lUet genoegen; doch toen dezc, op aandrijven van DloN, hc.n den raad gaf, om aan de Sy1"fJkuzers de vrijheid
weder te geven, en de gefchied!chriJver PHlLlSTUS hem hiervan af..
bragr, begon hij wreeder te worden, verdreef Dl ON, en fchonk
deszelfs echrgenoote aan eenell anderen ten huweli.ik. DlON, echter,
met eene aanzienlijke magt teruggekeerd, dreef helu op de vlugt,
,\·narop hij zich naar Locd begaf, en, te laat door de inwoners her..
kend, alda~r zijne gewoone wreedheid uitoefende. Van hier einde~
lIj k verdreven, kc~rde hij naaf Sicilië temt, en nam bij verraslillg
en door verraad ,Syrukuze in. Dan, ook hiel' barstte, onder aanvoering van TIl\IOLEON, eene zftmenzwering uit, waardoor hij ge-noodzaakt werd, om den burg over te geven. Hierna begaf hij zich
:lIs balling naar Co/·iutlIe, en bra·gt daar zijne overige levensdagen
<loor. I Iet verh~al, dat hij hier Cc1lOolmeester zoude zi'jn geweest,
wordt in twijfel getrokken, gelijk mede, dat hij, van vreugde over
cene behnalde overwinning wegens een treurfpel zoude gefcorven zijn.
DIONYSLJS. De Grie,kfche naam van BIICCHVS.
DIOPIIANTES. Een beroemd wiskundige te A!e:~andrië, die ten
üjde van den keizer ANTONINUö, omtrent d.e 2de eeuw, leefde.
IIij wordt van fommigen gehouden voorden uitvinder der Algebra
of ftelkul1st; doch het is zeer waarfchijnlijk, dat dezelve vóór zijtlen tijd reeds bij de Arabieren bekend w~s. Ondertusrchen is hij
de oudfte fchrijver over deze weten[chap, van wien nog iets aanwezig
:is; hebbende hij 13 boeken over dezelve g"fchreven, waarvan nog
6 in de Vatikaanrche boekerij voorhanden z'jn 1 die door XYLANDE~
ALGE;\lEEN WOORDENlI. Il.
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uit het Grieksch in de Latijnrche taal zijn overgezet, en in 1575 In het
licht gegeven. Cr\SPAR llOCHET heeft in 1621 eene nieuwe uitgave
van dit werk geleverd, en niet alleen den Griekrchen tekst er bijvoegd ;
nl:lur ook hetzelve op vele p,aatren beter verklaard, en met aanmerkingen vermeerderd. Mee die alles is het zamenrtel van DIOPHANTES,
over de Algebra, nog onvolledig, en bepaalt zich l1echts tot de 0p~
losfing van vierkante vergelijkingen. Zijne opIosfiagen van onbepaalde voorrtellingen zijn zeer iChoon, en worden nog tegenwoordig ge~olgd , alhoewel zij door latere ièhrijvers vereenvoudigd en verbeterd zijn.
DIOPTRA. Een werktuig, hetwelk men in de overhaal- of louter-kullst g~brllikt. Het heeft in het midden eene lange fpleet, waar·
door men gemakkelijk in den brandcnden üneltoven zien kan, en hetgeen, dm er in is, gadel1a:l.Il. Het oogmerk dezes werkruigs is, het
oog voor den gloed des vmlfS te bewaren, weshalve men het ook
(}Og/efzerm zou kunnen noemen.
Dio/>tra is oo'e een werktuig, bij de landmeters en flerrelmndigen
gebmikt wordende; alsmede een inllrmnent, waarvan zich de vroedmeçsters bedienen.
DIOPTRICA. Is een gedeelte van de Optica, en bevat de leel'
van de breking der Iichtltr~len. (Zie dit art.)
DIOSCURI. Dit Griekfc11e woord beteekent eigenlijk zonen "tin
JUPITER; doc~ worden door hetzelve meestal CASTOR en POLLux verrraan.
DIPHRIJGES. Dns nOl"111t men in de bergwerken bet overblijffel , dar op den grond van den oven blij fr , als er koper gefmolten
wordt; (Zie: KLOKSPIJS.)
DIPHTONG. nete~kent, in de rpraakkunsc, tweeklank; eene dubbele vokaal, of de vermenging van 'twee vokalen, die te gelijk worden ui tgefi1iOken.
DI PLO M A. Een koninklijk handvest, een open of hel10ten brief
'\fan eenen vorst, alsmede een patent of bnIle, die door den paus verleend, of door genootrchappen of h90gleernren mln hen gegeven wordt,
rlie tot eene zekere facülteit wodcnJ bevorderd, en tot den graad van
doctor verheven; voorts een getnigfchrift, of Testimollium, het'welk na gednnn onderzoek aan proponenten wordt gegeven, die
daarop tot den predikdienst wOïden toegelaten,
DIPLOMA TIEK. De wetenfchap, om alle oude oorkonden te
kunnen lezen en beoordeel en; als ook de kenni~ van het aloude Il:aats.
regt eens lands. Door Corps diplomatiqfle verflaat men de gezamenlijke gez~ntelJ van een hof.
DJPONDIUS. Was eene Romeinfche munt ter waarde van Ij oude Nederl~lldrc:;e :rn;ver; alsmede een gewigt, ter zwaarte van!l oneen. hondcnde icd0r pond J 2 OiJcen.
DIRCE. Zij W~~ de echtgenoote van Lvces, welke, na den
dood van NVCTEt'S ,de voogdijfchap van den minderjarigen LABDA..
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tlUS en VAn het Theba/'mfche rijk op zich genomen hebbende.
den oorlog voortzettede tegen EpOPEUS, koning van o5lcyoll.
bij wien zich de overfpclige moeder van LABDAcus, ANTIOI'E,
die voorgaf van JUPITER zwanger te zjJn, bevond. Lycus Dver"
won en doodde EpOPEUS, nam ANTIOPE gevangen, en misbandelde,
!net behulp van DUtCE ~ haar op de fchandelijkfre wiJz ; doch de
reeds vrollger geborene kinderen van ANTIOPE, A.\IPlIION en ZeTllus •
namen wraak OI'er hunne moeder, bragtcn Lvcus Olu ~ en bouden
DIRCE aan den [caart van eellen ftier, welke haar dus afmaakte. De
ftraf van DIRCE is voornamelijk vereeuwigd dOQr den beitel der Griek.
felle kunstenaars, en RotIJe bezie nog heden d".arvan een keurig
meesterCtuk.
DIRECTIE. Beef, bij de l1errekundigen, het verfchil bij de regte en fchuinCche opklimming (flScenjie) van twee pumcn op de hemel.
vlakte, waarvan zij het een Jir:,"lijió'ator, en het ander promotor
noemen. Dirigeren beteekent , ingevolge hiervan. bij hen zooveel.
als den boog van den aequotor, msfchen deze twee punten, berekenen..
DIRECTIE-LINIE. Heet; in de werktuigkunde, eelle denkbeeldi·
ge lijn, welke door het middelpunt der \larde en hcrt zwaal'tepunc
van een ligchaam gaat. Indien deze niet onderfieund wordt I moet
een Iigchnam noodza],elij ft vallen.
DISCANT, in het haliaansch Soprano. Is, in de muzijk, de bo.
Vènfiem, de hoogfle van de 4 menfchelijke flemmeth Het g~
~:lI1g, voor deze !lem gezet, noemt men ook discalJt; en daar
deze fiern overaf. wartr zij voorkomt, omdat zijde hoog(le -is, de
hoofdftem uitmaakt, zoo moet men haar ook, bij het Cchr~iven der
noten .,. altijd boven aan plameen. Voor het overige hedient men ~l:ch ~
ter aanwijzing derZelve,vanden C Deutel. (Zie: SLEUTEL), die
omtrent in de ge.daante !!.ener 3 op de benedetille linie geplaatst
wordt; niettegenftaande men.th~!1s; tot een gemakkelijk overzigt der
!lOten, ook zelfs '1001: .zulke discant-partijen, zich van-den .fiool~ of
G-flemel hedient.
DISCONTO. (Zie: RABAT.)
DISCRETIE-DAGEN. Zoo noemt men, in hetwisrelregt, dieda-gen, welke !na den vervaltijd van den wisfel nog worden toegellaan,
voor .rlat men behoeft .te betalen. Zij zijn in alle koopfreden niet
gelijk: Am(1el'damb.. v. gaf V{)Qt dezen 6, en Hamburg 11 dagen;
'doch Leipzig geehe, Men noemt ze ook ,vel Respijt-dagen.
DISCURSIF. Siltat, In de wijsbegeerte, tegen het ilJtuitif over,
~n beteekent ·d1!rgeerr., wat op denkbeelden en derzelver vergclijl,Ing
betrekking heeft. Discutflve kennis is dus dat gedeelte onzer kennis.
welke wij door de zamenvoeging vl\n kenmerken tot denkbeelden en
begrippen, en door derzelver onderlinge vergelijkin • en dus middellijk, verkrijgen; terwijl men door ifJt.'litlvc kennis de zoodanige
verftaat, welke wij alleen door ons gezigr, of door aanfchouwin~, ontvangen.
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DISCUS. Was, bij de Gl'itken en Romeinen, eene werpichiJf van
ileen of memal, welke door middel van eenen lederen riem, die om de
band was vastgemaakt, op een en tamelijk grooten amant! 'geworpen
werd. Hot werpen met eelle zoodanige fchijf behoorde tot de gyml1Clsliji:he oefeningen, en, bij de OlijmpiCche en andere fpelen, hield mell
het voor eene 'gruote eer, wanneer llleti iemand in het fiingeren mee
dezelve overtror. - In de oudheid verfl:ond men door Disèus een rond
fchild, dat, [cr gedachtenis van dell eenen of anderen held, in de tempels werd opgehangen. - ln de plantenkunde is DisClts de bloemfchijf,
het middclf1c deel van eene bloem, hetwelk uit kleine, bijzondere
bloempjes bellam, b. v. van de aster, zomlcbloem enz.
DISlI. Beteekent, onder de mijnwerkers in EIli!;r!/rl1ld, eelle houten
maat, waarin zij verpligt zijn, den ert s te meten. Dezelve bevat 672vaste duimen, en wordt door dell errS11Jee~ter gehouden.
DISPENSATORIUM. Heteekent een boek, waarin alle gebrui.
kelijke geneesmiddelen, b'Cll'~vens de wijze van derzelver toebereiding,
vervat zijn. Bijnaiedct land elJ vele groote fteden hebben hunne Dis~
pel1(rJtoria, wa~rna:Jr zich de apothekers. moeten rigten.
DISPONDAE US. IS 1 in de Griekfche en Latijnfche. dichtlmnde,
eene dubbele voetmaat., uit vier 1:1l1ge lettergrepen bellaande, b. v.
lJlaecef'Jfltes, COllcl/ldcllfes.

DISSENTERS, (woordelijk tegenrprekende, anders denk~nde),
noelJlt men, in G1·oIJt-Brittmmië, allen, die de bisfchoppelijke -kerk
11iet zijn toegedaan, en alleen geduld worden. Reeds onder HEN"Rl!{ VIII en EOVARD VI, de tijdgenooten van LUTHJi:R en CAJ.~
VIN US, begon zien de hervorming in El1getfll1d uit te breiden, en
vOlld de leer des laatfl:eti, boven alle andere, den meesten in'gang = zelfs kónden de vervolgingen der koningin MARIA haren voon ..
gang niet fluiten, en won zij, onder de verlichte, en zelfs protesrnntschgezinrle EUUJI.E:tnhand over hand veld, totdat eindelijk, in
èé 16de eeuw, .door eeJîe fla'at$wet der Fegentt(l van E11{!;e/and ,eene
fcheuring onder de Prorestanten werd te weeg gebrngt. HENDRiK
VHf en zijn opvolger beCchouwden zich., namelijk, als geestelijk
opperhoofd, Ï1J'-ptaats' van den paus, en lil?lell w~l de aartsbisfchoppen en bisfehoppen hunne waardigheid behouden, doch zorgden,
dat zij niet aalll deil paus, nJaar aan hen, onderworpen waren. Dan
velen, helverende , dat -de eerlle kerk. niet onder .bisfchoppen ~ maar
onfler oudllen, gf'llaan had, onderwierpen zich' IIlIeen aan de door
hen verkozen oudllen, en·-dlls ontftonden er twee gOtThdieilstige partijen, de BiifchoppeJijke kerk, of de Episc:opa/m, -en de Presbijterirl'mi, die men ook, omdat zij met het aangenomen ;frelCel van het
hof niet overcenfl:emden, N(!1JcofJ!ormisten, en, vennits zij de zuivere leer poogden te herllellen , Pfll"itnnen noemde. De eerfl:e dezer benaming is inzonderheid in Schotlflnd in gebruik, en de laarfl:e
was dit eertijds in Eugelalld. Schoon nu de Puritanm aldaar weinig, èoclL iu Sc,'wtlrmd zooveel te meer, illg~llg vonden, werden
zjj
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zij echter, eerst in het begin der vorige ceuw, onder JAKOB I, en
inzonderheid onder KAREL I, tot wiens onttrooning en teregtfl:elling zij
het meeste bijdroegen, onderdrukt. Zijn val had echter dien der bisfchoppelijke kerk en de zegepraal der Pur;tallCI2 ten geyolge, uir
welken nu cene nieuwe fekte voortfproot, die zich nrdC'rhand grootendeels weder met hen verecnigde, namelijk: de 111dependmteJJ,
welke van oordeel waren, dat ieder afzonderlijke kerk eener proviHcic van alle overige onafhankelijk was, en hnre eigene llÏtwendige
kerk - gebrniken (Liturgie) koude volgen. Na den dood van CROMWEL werd de bisfchoppelijke kerk, onder JAlwn II en KARET,
11, wederom de hecrfchende: men onderdrukte de anders denkende
op allerlei wijze; en, fcllOon onder WILJ.EM lIl, en zijne vroeglle
opvolgers, de wreedheden en verregaande mishandelingen ophielden,
maken de Prcsh~iterirl1len echter in Schotland de heerfchende gods(lienstige gezindheid uit; doch in EI/geland en lcrtfl/ld hebben de
voorllanders der Episcopale kerk de overhand, en worden de talrijke Ierfehe k:1tholijken altijd, door de in dat r~jk wonende EpiscopalelI, tot gevaarlijke onlusten aangehitst. Behalve deze p~rtijen t
die zich alle min of meer vun de leer ":ln CALVINUS verwijderd heb.
ben, en uit hoofde eener pnrlemems-acte geduld worden, zijn Cl' nog
vele Lutl'leralicn, SociniallclI, KW(Jkers, If/ederdoapers enz. welke
alle, met de reeds genoemde godsdienstige partijen, Disfellte1·s genoemd worden. l\Tell vindt onder hen doorga~l11s de mee$t opge"
klaarde verf1:andan, ell zij voegen zich, om dat de koning het hoofd
def bisfeboppelijke kerk is, gewoonlijk bij de tegenpartij. Over het
~lgemeell heerscht iu Groot-Britttl1l11ii!, lliettegenf1:~a!lde de groote
vrijheid van geweten, veie godsdienstige oneenigh\:id, die maar al t~
dikwijls niet alleen den bRUd der eend ragt ond cr de b\lf!iers van dl.'!l
naat verfcheurt, maar ook, aan den anderen kant, tot eene zekNe oa~
"erfchilligheid omtrent allen godsdienst, en eene nl te vrije, voor
de zedelijkheid fchadelijke, denkwijze aanleiding geeft, die zich niet
zelden tot de laaglle volksklasfen uitllrekt•
. DISSIDENTEN. Zoo noemt men, in Polen, allen, die den heerfchenden Katholijkcn godsdienst niet zijn toegedann; doch geduld
worden, en dns de Lutlzerollen, G!'refori7!i'cl·dclJ, Gd-km en Armc.
,liers, met yoikomcn uitfluiting der lPedera'oo;lJers, Socinial1C1J en N!mkers. De naam nm Dis(idef.lten kwam echter eerst in J 736 in zwang.
Reed" bij het le\·cl1 v:m Lt;TJlER won de hervorming in Po!tn yeld;.
doch breidde zich \"3:1. 1548~I572, gedurende de regcring V!ln Sr"IS~IFNDUS AUCVSTUS, ?oo f1:erk uit", dat velen van het volk,
ja zelfs de helft van den frnaat, en het grootfte gedeelte van
den adel tot de Lmherfchen overgingen. De koning was haar bcfchermer, en de Onroomfchen vormden nu een kerkgenootfchap
op zich zelf. Zij verkregen van hem het regt tot alle eerepos.
ten, en werden met de Katholijkcn volkomen gelijk gefteld; doch
.~n begin~ den groveu misflag , dat ~cn de betrekking tusfcbell
Z3
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beide gezindheden niet bepaald va~trceldc, en gaf daardoor aanleiding
tot de blocdigfi:e toon celen. Men ontnam hun derzclv~r meermaals
bekrachtigde r('geen van langzamerhand. inzonderheid in 1717 en
t718, onder AUGUSTUS II, toen huq,lIet ftemregt op den rijksdai
ontzegd werd; terwijl zij eenige jaren later, onder AUGUSTUS lIl, in
]733 J en op den Pacificatie-Rijksdag, in 1736, nog meer verloren, alzoo men eene oude wet ophaalde, volgcns wclke ieder
koning katholijk zjjn moest. De DisfiilmtcII bedienden zich van
de komst des laatfien konings. S'fANISLAVS PONIATOWSIIJ, tot den
troon, om hunne bezwaren in te leveren, en werden in 1766 op den
rijksdag, door Rl/slclld, De11cmarhea, Pruisfeil en EngeltJlJd, onder.
fiellnd. Inzonderheid trok Rus/olJd, hetwelk deze gelegenheid te baat
nam, om zijnen invloed in de Pool[chc zaken te vergroQten. hunne
p:mij, en bragt in het volgende jaar een traktant tot Hand, waarbij
zij 'met de Katholijken volkomen gelijk werden geHeld, waarop de
R~iksdag van 1768 de voor hen Iladeelige beillliten ophief. Dan.
door de uitbarsting van den oorlog met de tegen-confoederatie, en de
'\Tcrdeeling des Rijks, kwam v~n dit alles niets tot fl:and, tot dat eindelijk de Disjidenten in I i7S alle vrijheden verkregen, met uitzondering van !Jet regt van aanfpraak op de posten van Senator en l\Tinis ter • Bij de laatf1:e inneming van Polen is ten aanzien Vlm het godi'
dienstige niets wezenlijks veranderd geworden.
DISSONANT. Is, in de toonkunst, !Jet gelijk aanilaan van twee
of meer wonen, welke voor het oor onaangenaam, en dus het tegen.
overgeltelde van Confonallt zijn. Natuurlijk wenscht een juist gevoel
naM' de oplosfing van zulke onaangename en met elkander firijdendc
toonen, en gevolgelijk moet ook op ieder Disfonalit eelle oplosfing
volgen, welke het vorig bedaard gevoel weder herflekl. Voor het
overige verdeelt men de DisfolIanten in wezwlijke en toeval!ige, waar.
V:ll1 de n~dere olltwikkeling tot den algemeel1cn bas behoort.
DI~SYLABOS. Is, bij de fpraakkunstenaars, een Woord, dat uit
t\vee letterHepen beHaat, als: natuur· kennis enz.
DIS TE SA. (Callzone) Een gezang in de oude Italia:lll[che dicht.
kunst, uit verzen van 7 en 8 lettergrepen befinande.
DISTICHO:.'J'. Is, in de dichtkunst, een gedicht van twee verzen,
onverfchilli!; van welke voetmaat of inholl~ zij ook zijn mogen; zij
mogen biiti:hriften, zede- fpreukell of zin-gedichten zijn: doorgaans
echter beflanl1 zij uit Hexameters en Pentameters.
D ITHMAR, b:sfchop te Merftburg, en zoon van den graaf SlEG'R1ED van Waldek, fti(!rf in' 1018. Merkw:1Hdig \'oor de gefcl:b
denis der middeleeuw is zijn C11'onic011 de rebus ge(lis HE:-'RICJ r, 01'TONIS I, Ir, lIl, en HENRICI Il, gewoonlijk Chronicoll lII{!rtiiburt~llfe genoemd, in 8 boeken, w~arvan de beste uitgave die van
AG"ER is, Ne,'i,.enb~rg 1807 in 40.
DITHYRAl\IBE. Bij de oude Grieken eigenlijk een gedicht,
hetwelk tot lof van BACCHUS op zijne feesten gezongen we~d. In ce·
Jle
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ne ruimere beteekenis is het ieder gezang, waarin juist dat verhevene
tn Home heerscht, hetwelk de eigenlijke DithyrambCll kenmerkie.
DITTANAKLASIS. Een regt oplband Fortepiano, in het jaar
;a800 door dell fpeeltuigmaker l\lL'LLER, te IFccllen, uitgevonden,
waarvan de fiJaren perpendiculair loopen, en hetwelk daardoor een
behagelijker vertoon maakt, dali de gewone Forte-piano's. Ook is
de toon vol en liefelijk, en hebben fommige een dub beid C/aviatur.
voor twee liJe!ers gerchikt, die tegen Over elkander zitten.
DITTERS voN DLTTERSDORF (eARL) werd in 1730 geboren; was een zeer geliefd Tooneel.componist onder de Duitfchers,
zelfs een dichter, en mogelijk de beste vervaardiger van komieke Hukken onder die natie. Reeds als een jongeling \":111 12 jaren onder.
[cheidde hij zich als Fil'/uofo op de viool, op welke hij zich in
DtJits~'hlr:IJd en ItClliiJ met veel bijval liet ÏJoOTen. JOZEPH II verhief hem, uit hoorde zijner verdiensten in de toonkunst, tot den adelfland en de prins bisfchop van Bres/all benoemde hem tot kapelmeester. Onder zijne menigvuldige opHeliell voor het toolj(~el, verwierf
het zangfluk .. de Doctor C/J Apotheker, (het eerlle, dat, voJg~ns
de Italiaall1èhe manier, van lange fiJJalm voorzien is, en in 1786 te
'fTecllen door hem op het tooncel gebragt werd), alsmede Hyroilimus
Knikker, en het Roode Rapjc, de meeste goedkeuring. Zelfs vervaardigden de [taNallm voor zijne Duitfche 1l1uzijk eenen Italiaanfchell
tekst, en verwierven zijne zangllukken bij hen eenen gelijken bijval.
Hij fiierf, nadat hij twee jaren te vorell een penfioen van 500 gulden
bekomen bad, den laatllen van Wijnm. 1799, op bet landgoed van den
vrijheer IGNATlUS VAN STILLFRIED , in vrij kommerlijke omllandigheden.
DIVAN, DIWAN. De hoogfie fiaatsvergadering bij de TurlecJI,
die wekelijks op eenen bepaalden dag bijeenkomt, uit 12 leden be[mat, en den b'TOorvilier en mufti tot derzelver voorzitter heeft. De
groote Divan wordt ieder Dingsdag door den groot en heer gehouden, terwijl elke I3afcha, dat is bevelhebber over een Iand1èbp.
Ilog bovendien cenen afzonderlijken DiFan heeft. - Ook noelllt
men in Turk;j~ eelle verhevenbeid , vun cellen voet boven den grond.
Dil'rm, welke in alIe zalen van paleizen, en kamers van partikulicre
perfonen gevonden wordt, met een kostbaar tapijt bedekt, en vun
'Yerrcheiden geborduurde kusfens , tegen den llluur op11aande, voorzien
is. Op dezen Dil'an rust de heer van het huis, wanneer hij br:.
zoeken ontvangt. Nog noemen de Turken DivalI, eene zekere verzameling van gedichten.
DlVER TIMENTO, (ltaliaansclJ) in het Fransch Dil'crtisfn;!I!i7t,
is, in de toonkunst, een zeker, voor een of twee fpeeltuibcn verVlmodigd, muzijkfiuk, hetwelk 2, 3 of meer, meestal zeer uit,r('brei,le.
thema's bevat, en doorgaans flechts voor een kort tijdverdrijf gefchikt is. - Behalve dit verfiaat men in de Fr~nfche mnzijk door
Dil'ertisfement ook eenen dans, of iets foortgeiijks, hetwelk altijd cu!fehen het bcdrij f vall ieder zauglluk gegeven wordt.
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DIVIDEND. DOBBERAN.
DIVIDEND. D~ half- of heeljarige renten of uitdeelingcr., wel.
ke een actiehouder of deElhehber aan de publieke fondfen, of aan die
'tan handel-genootf"hap~n, ontvangt. (Zie: ACTIE.)
DNIEPER, voorheen de 81IrJ'fl/1eJles, daarna DarJflpris; eene
groote rider, wclk~ in Rmlanr!, ~o mijlen boven SmolemKo, uit
een moeras ontCpringt, in vele bogten door verreheiden landCchappen Ileenen loopt. de rivieren Ben'/illo, Bllg, PïlJj,ietsch, DesJla.
Ore!, Sawa1"a enz. ontv:l11gt en na eenen loop V:1.a 182 mijlen msfchen
OczaKOJV en /{iIJbur1'l in de ZWa/'te zee fiort. Zij vormt wil 70 eilanden, onderfcheidene watervallen en het meer Liman, en is zeer
vischrijk.
DNIESTER. Eene aanzienlUke rivier, welke ili het Karpatisch
gehergte, op de grenzen van Hongari/e, in Oost-G,J/licië ontfpringt,
en bij hare uitwatering in de Zwarte zl'e cenen grooten zeeboezem
vormt. Zij fcheidt Rusland vall llfoldal'ië, vormt hij .7al1lpol eenen
gevanrlijken waterval, en is, door de veelvuldige klippen, l110eijelijk
te bevaren.
DOI3BER.~N. Een Dot en vlek aan de Oostzee, aan Jl1eck/el1.
DI:rg-Sdiwerin behoorende. In cleszelfs nubuurfchap bevindt zich de
zoogenoemde heilige Dijk, waar de Oostz:'e de fraaije, wonderlijk gekleurde ftel:!nen opwerpt. Uit de inkomsten van het voormalig CisterzieIJfer-klooster, thans het koninklijk jagthuis, genieten de hoo;:leeraren van het nabijIiggend Rostock, gedeeltelijk, hunne jaarwedde·n.
Men heeft hier onlangs een zeebad aangelep;d, hetwelk als het eerl1:e
in Duitschlal1d van deze foon opmerking verdient, en vele vreemdelingen tiaar DobbertJII gelûkt heeft. Het ligt nabij de Oostzee; heeft,
behalve het groote badhuis. dat uitmuntend is ingerigt, nog verfchciden kleinere gebouwen, en het water wordt door middel van pompen of buizen uit de zee aangevoerd. Men kan er zie:l van konde Cll
l\Tnrme baden hedienen, als ook van een regenhad. In de zee baadt
men door middel vall badkarren op 4 wielen, waarvan de hinnenile
ruimte tot het onrkleeder. diem, waarin een trap is, langs welken men
in de zee afdaalt; wordende men tegen de kracht der golvC'll, door
eenen muur, op den oever geplnatst, befchm. Na het gehruik van
het bad biedt een hoog opga1nd bosch gelegenheid nan, om zÏl:h door
eene wandeling te kunnen verwarmen. Voor beho'l'f(ji~en heeft men, f~dl'rt
J 8 I1 , een afzonderlijk huis opgcrigt, in welk~ 6 vertrekken 12 zieken, zonder voor het b~den iets te betale" , hUl vcrblii f kUlllit'n
houden. De temperatuur der Oostzee is 59 tnt 6 I graad \'311 FMr.
RENIJEIT. Volbens de opgave van LINK. bevat r pond Oost.~(c-\Vacer
2 grein gyps, ~ bitterzout, 88 kookzont , 22 t zomznrl' bit:er~~r
de, en 2 zoutzure kl:.lk. Meu betaalt voor C:?1l warm bad, met
ecn aflOnderl~k vertrek, 2A fchellingcn.
De f:rootherto/; h~eft vcel ter verfranUing V1i1 Dobbertm ged:.;an.
De kamp, een groot plein, bev:lc aangename rcbduwriike partijen:
het grootc logement, voornamelijk ter inwonillg van badgasten (om,
dat
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clat het groote badhuis daartoe te klein is) beflemd, bevat cene zaai
voor [pel en 1Wle z3l1lenleving ; bepalende zich alle luidruchtige vermakell tot het naastbijgelegen nieuwe gebouw. Midden op het genoemde kamp fl:aat een gebouw, welks midden een muzijktempel is, die
des voonniddogs tot concerten dient. Ook heeft Dobbert/u, federt 18°5.
eenen fchouwburg. en zeer aangename oml1reken, zoo als: het Park
met zijne waterkommen, den Juffel'sberg, aan welks voet Dobberan
ligt. en die een overheerlijk gezigt op de Oostzee, en landwants
tot Rostok oplevert; de Buchellberg enz.; terwijl in de nabuurfchap
Dietrichshagen, /rarnemullde. en het Koventer-meer, waar men zich
met de zwanenjagt kan bezig houden, en die allen de heerlijkfle
gezigten opleveren. gevonden worden.
DODECADRUM. Een meetkuIlstig vast ligchaam, bepaa!d door
twaalf gelijke vijfhoeken.
DODECANDRIA. Gewasfen , door LINNEVS, in zijn planten-flelfel, onder de I I de klasfe gerangCchikt. Zij bevatten bloe[~llls met
12 19 fiofvaten, en de huislook behoort tot dezelve.
DÖDERLEIN. (JOHAN CHlUSTOPH) Een man, in ons vaderland, door zijne verHandige en vrijmoedige n:\vorfching van godsdienstige waarheden, gezonde uitleg- en welwikke:Jde oordeelkunde, niet
onbekend. lIij zag in de Frankifche rijksllad lf/t1Jdshcim, in 1746,
het eerfle levenslicht. Zijn vader. een man van kunde en gezond
oordeel, die hier predikant was, legde zich opzettelijk toe op de
opvoeding zijn zoons, niet alleen om zijn hart te vormen, maar
ook, om hem tot de weten[chappen op te leiden. Behalve dit onderwijs. genoot DÜDERI.EIN het geluk, dat de L~;tUnCche [cllOOi in
zijne geboorteplaats, op dien tijd. van de bekwr,amlle fchoollceraren
voorzien was, en het was aan den kundigcn r'~ctor G. W. DlEz,
dat hij, volgens zijne eigéne bemig:IJg, voornamelijk zijne kennis in
de Oosterrche talen, en zUnen bijzonderen üm{ak voor de lludie van
de boeken des Ouden Vcrbonds, te danken had.
Door hem voorbereid, begaf hij zich naar de hooge Cchool te Altdo/f, waar hij , in opgcmelde vakken. het onderwijs der hoogleeraren
RIEDERER en NAGEL, alsmede van den Cchranderen DIE'fELl\IE1.lER ,
die, zoowcl als eerstgenoemde, een leerlilJg van den grootenDAUMG"\l\TEN was, genoot. Reeds in 1768 werd hij tot. tweeden leeruar (J)jOCOIlIJs) aan de: hoofdkerk zijner geboorteplaats verl'ozen, waar zijn
a~bt hem tijds genoeg voor zijne geliefde fiudicn overliet. ThalJ$,
geheel ontbloot van zijne leermeesters en vele hulpmiddelen, leerde
hij zelf denken; begon de oude kerkvaderen en god;>:c!eerdcn te lezen, en maakte, dikwijls voor tijdverdrijf, van dezeh"c l1ittrekCels,
zonder te denken, dat hem dit in het vervolg zoo zeer zoude te
fLade kÓmrn.
Olldermsfchen werd die tijd ras gehoren. Reeds in J 77z werd hij
tot hoogIcera~r aan de hooge fchool te AltdOlf , en tevens tot pre-.
dibnt aldaar beroepen. Hier kregen zijne lludicll eene meer bepaalZ 5
de
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de rigtÎng; doc!1 leefde hij hier nog meer voor zich zelven , en he.
tleedde den tijd, om nieuwe kundigheden op te z:unelen, ten einde naderhand zooveel te nuttiger voor de wereld te kunnen worden. Eerst
in 1774 gaf hij eene verhandeling uit, ter verkrijging der doctorale
waardigheid in de godgeleerdheid, over de J7erlosfing van de magt
ties SatalJS, befl;/touwd als eene ttit/lekmde weldaad, 0115 door CHRISTUS gewordl!ll, waarvan de hoogleeraar ERNESTI eene voortreffelijke
getuigenis gaf; doch welke bij fommigen voor te regt-, bij anderen
voort te onregtzinn:g gehouden werd. DÜUERLEJN, zich aan geene
beoordeeling<:n van dien aard "oekreunende , gaf het tweede deel dier
verhandeling in het licht, waarin hij zijn gevoelen Ilaande hield. In
1775 verfcheen zijne fraaije vertaling van JEZAIAS, die in 1779 voor
de derde keer, aanmerkelijk veranderd en verbeterd, is uitgekomen,
waarop in 1779 het Auctarium a' HUG. GROTII annotatiolles in r.
T. volgde, waaruit, zoowel als uit zijne vertaling vall JEZAIAS ,
zijne bedrevenlieid in de Oosterfche talen, en goede fmaak in de uitlegkunde van het oude Testament, blijkbaar is. Niet minder bleek
de laatlle in zijne overzetting der Spreuken vlm SALOiIlO, en in
eeuige bijzondere verhandelingen, welke in het Repertorium fiïr Ri.
hlifche ulJd Mr>rgenläJJdifche Litteratur, van den hoogleeraar EICHlIORN, geplaatst zijn. De beruchte fragmenten uit de Wolfcnbuttel~
fche bibliotheek gaven hem aanleiding, om ook in het verdedigen
van den Geopenbaarden, inzonderheid Christelijken godsdienst zjjn"
bekwaamheden aan den dag te leggen. In I 780 en I 78 I kwamen de
fragmenten en amifragmellten van hem te \'oorfchijn; dit polemisch
boek zag reeds in 1787 voor de vierde Illaal het licht , en mag
ook voor eene der verflandiglle, gematigdlte en bondiglte \VederIcg~ill.
gen van dit werk gehouden worden.
Gelijktijdig trad hij openlijk te voorfchijn met zijn godgeleerd
Handboek; terwijl in 1780 de cerHe uitgave van de injlitiltio Throlo.
giae ChristïaNtJe

j'l

capitibus religionis theorcticis 1lOstris temp0l'ibm

flCco1lZ111odata het licht zag, en tevens eene nieuwe theologifche bibliotheek van hem verfcheen. Hierdoor trok hij aller aandacht. Van
het eerHe werk zag men in 1791 reeds de sde uitgave, en geen wonder; Want men vond overal, het zij men op den inhoud of op de ma.
nicr van voord ragt ziet, voldoening. DÖDERLEIN hield altoos in het
oog, dat hij de leer van JEZUS en zijne Apostelen uit hunne gezcg~
den en fchriftell moest voordragen, en kon dus niet van zich hr-krijgen, op eigen gezag zijne redekavelingen in de pinats van dat
onderwijs te fiellen, hetwelk h~i in die fchriften opgefloten vond;
en van daar ~ dat men hier eenen fchat van gezonde uitlegkunde vindt,
en tevens eene allerfraaifie fchets van de gefchiedenis der leerfielIingen
in de Christelijke kerk, om dus van elkander te fchiften, wat de
leer van onzen Zaligmak0r en van zijne Apostelen uitmaakt, en
wat bijvoegfel~n van later tijden zijn.
Op deze wijze baatde hij zich den weg tOt zijne verdere bevor-
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dcring. De hooge fchool te Jcna droeg hem in 1782 het hoogleer.
~ars-ambt

op, waardoor hij in eellen ruimeren kring van werkzaam.
heid gepl2atst werd. Hij hield dagelijks drIe collegien, als: een over
de fiellige, een ander over de zedekulldige godgeleerdheid, en eell
derde over de predikkunde , het predikambt enz. Hij predikte om
de vier weken in de akademie-kerk, en legde teveus eene kweekfchool
~an, om fiudenten in het prediken, eu verdere bezigheden van het
leeranr-ambt te oefellCII.
Te Jena begon hij zijn Rc/igions lJntcrriclzt, waarvan flechts 5
deelen, bij zijn leven, het licht zagen, hetwelk door hem niet verder
gebragt is, dan tot het leerfluk van God, cn ook in het Nederduitsch
het licht zict. Dit werk ontwikkcld, gedeeltelijk, nog meer voor dea
denkendelI Christen des mans bijzondere denkwijze over den godsdienst,
en is een· haL1dboek, waarvan weinige wedergade gevondcn wordt.De zedekunde trok hier ook zijne bijzondere aandacht: in het jaar
1789 gaf hij eene Christelijke zedekunde uit, en legde zich voorts,
VO ornal11elij k, toe op ue befchaving en veroetering' zijner voorheen
uitgegeven werken. - In 1792 beO OOt hij zijne ncoiogijèlze Mb/iatheek, en begon een nieuw maand werk , onder den titel van·: T/lcologisch .Tot/rna,', waarvan het l!le deel compleet is. Nog heeft hij gearbeid aan eene nieuwe uitgave van den Hebreeuwfcnen bijbel van
REINECCIUS, met bijvoeging van eenige uitgezochte varianten, welk
werk bij BREITKOPH te Leip:dg gedrukt werd.
Wanneer men het oog {laat op de menigvuldige voortbrengCels van
zijn verfland , en het gewigtige en belangrijke van elk fLUk; den tijd,
de belezenheid, de kunde en het oordeel, welk tot dit alles noodig
was, en dan het volledige en bondige, in al zijne fèiJllften doorfiralende,
in aanmerking ncemt, dan fiaat men verbaasd over de werkzaamheden van dezen uitmuncenden man. Dan, de boom, welke znlke ede~
Ie vruchten droeg, is verdord. DÖDERLEIN ftierf den !:den van Win.
term. des jaars J792, aan eene kwaadaardige koortS, in den ouderdom
van 46 jaar. Was zijn vcrftand reeds rijp, om hier ten nutte zijner
llutnurgenooten werkzaam te zijn, het was het ook voor de eeuwigheid!
DODONil. Ecne lJlolosjifche !lnd in EJYp'us, in wclker nabijheid
~en groot eiken bosch was, waarin dUivcn, of, volgens IlERoDoTus ,
Thesfalifè:he vrouwen, godfprakell gaven •. Het is eell der olldfie orà"
kei van Grieket/land.
EODONAEUS, (REMBERT) ook genoemd DODon.;s, werd den
29 van Zomerm. 1517 te Mechelen geboren. Zijn vader, DENlJS Do.
DOEi\S, was uit Stal' eren in f7riesland afkomstig. Reeds zeer jong
werd hij !Juar Leuven gezonden, om zich op de geneeskunde, en wel
in het bijzonder op. de kruidkunde, toe te leggen. Nadat hij, op
zijn zeventiende jaar, tot docror bevorderd was, begaf hij zich naar
de meest beroemde hool':e [cholen van Duitsch!ond, Frankrijk e~
ltaM; op zijne terugreis van daar droeg keizer MAXI:l-III.AAN 1I,
en, na het Qverlijdell van dien monarch, RUDOLl'H II hem, wegeni
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zijne uitfiekende kunde, de waardigheid van Lijfarts op. De zucht
na een meer fiii l~ven deed hem mlnr zijn vaderlnnd terug keeren.
waarna hij in 1582 tOt hoogleeraar in de genc0slmnde te Lei/dc/J >
benoemd werd, alwaar hij in 1585 llierf. Zijne vele nagelatellc wer4
ken handelen bijna alle over de kruidkunde.
DOEDIJNS. (WILLE~I) Een beroemd Nederlandsch histOl'iefchiIder, in 1630 te 's Hage geboren. Zieh reeds vroeg op deze kunst
hebbende toegelegd, ging hij naar Rome, 0111 zich verder in dezcive
te volmaken, waar hij tot dat einde 1 ~ jll"en vertoefde, en zich in
dien tijd de fiukken der voornaam!l:e meesttrs ten nutte maakte. Hij
was de eerfte en voornaamfte van hen, die in 1661 een genootfchap van
fchilders in 's Hage oprigtte, waarvan hij dikwijls beltuurder was. Hij
was groot in ordonnamien; na:mwkeurig in de teekening \'an zijn naakt,
en bewonderingswaardig in zijn koloriet; van welk een en ander vcrfcheidene fiukken van zijne hand, en inzonderheid het heerlij ke fchilder11:uk op het ftadhuis, het regt vall SALO~ION verbeeldende, kunnen getuigen. DOEDJ]NS fl:ierf, met roem overladen, in den ouderdom van 67 jaar.
DOES. (JAKOB VAN Dm) Een Nederlandsch konstfchilder, te
Amflerdam geboren. Na eenige jarelJ zieh bij N. MOj"\!lRT in de
fchilderkllnst geoefend te hebben-, gillg hij !laar FrrllJlmjk, vervolgens naar Italië, waar hij te Rome verfeheidene jaren met ijverig
teekenen en fchilderen doorbragt, en zich naar de beste, inzonderheid naar de voorbeelden van B.\~mOOTS, oefende. Naderhand, in
zijn vaderland tel11g gekeerd, zettede hij zich in '$llage neder, huwde
hier tot rweemaal, en ll:ierf in het b~tst van 1673, onder anderelI ~.
zoons nalatende, Smol" enJi\KOll, die mede kUl1stfchilders geweest zijn.
Onze VAN DER DOES fchilderde b('vallig; was in het verkiezen van
licht en bruin ongemeen ver; verftolld de groepswijze koppeling der
dieren bijzonder wel, en is door niemand in het fehilderen van feha.
pen en geiten, zoo in natuurlijke teekening als wijze van fchilde~
ren, overtroffen. In het keizerlijk kaJinet te Wecnen bevindt zich
een uitmuntend fiuk van dezen meester, een landfchap in den omtrek
va'n Rome verbeeldende.
DOESBURG. Eene Nederl. fiad in de provo Gelderland, kwart.
ZlItphen, van eenen alouden oorfprong. Zij werd waarfehijnlijk door
den R01I1('illfchen veldheer DRl7SUS gebouwd, en ligt :t:ln de zamellvloeijing \'an den ouden en niemvcn !/i/èt, ook wel de DmftlsgrarM
genoemd, en gegraven, om den Ry"u hoven Am/mil met den Hs[ef te
vereenigen. De [tad is eene wel verr,crktc vesting, heeft vier poorten
en telt ruim ~3So inwon·~rs, die meestal in den 1:1l1dbouw, de veeteele
en ook in den koophandel, voor welken zij zoo wel gelegen is, hun
bcfiaan vinden, alsmede in hare mostaard, welke wijd en zijd verzonden wordr. De toren van de groote kerk is zeer hoog, van een uit·
muntcnd klol;];:cnfpel, en federe ! 78 2 van eenen afleider voorzien. Voorts
heeft men hier aok nog de k~eine of gasthuis kerk, tevens door de 'Lutherfchcn gebruikt wordende> cene fraatie, nieuw opgebouwde Room·
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{che kerk, ecne kleine fynagoge, eene Latijnfche fchool, een gast- en
weeshuis, een weduwenhtlis, een groot tuighuis binnen, en een kruid111agazijn buiten de fiad. Over den Hsjè! voor de fiad ligt eene fchipbrug. De Drlljltsgrflclzt, bij deze plaats haren aanvang nemende 1
vormt bij rf/estervoort den mond van den niCltwcn {fsJèl, over welken
aldaar mede eene fchipbrllg gef}agen is. De om!1reken der fiad zijn,
door de nabijgelegèl1e dorpen Dieren en Elkum, zeer bekoorlijk.
Doesblt1~t; is de geboortepla~ts van AD.m I-JUlGHEN en van den ver.
dienstelijken admiraal J. H. V.IN KINSDERGEN.
DOEVEREN. (GV.\LTERUS VAN) Werd in 1730 te P1u"/ippille
in F!a(/ndcrcll, geboren. Hij oefende zich, zoo in Leiden als Pa1'ijs, in de onderfcheidene takken der geneeskunst, en wel in de
eerstgemeJde !lad onder de hoogleeraren MVSSCHENUROEK, de beide
ALBINUSSEN, G.\VilWS, VAN ROOIJI::N en WINTER , (onmiddellijke opvolgers van l30ERJlAVE en RUISCIl), en in Parijs onrlerNoLLET, TERREIN, ASTRUC, PETIT en LEVRET. In 1753, naar zijn vaderland terug
gekeerd zijnde, verwierf hij aan de hooge [chooI te Lei/den den b'Tand
van doctor in de geneeskunde, welke hij tèdert in die (bd uitoeff'IIJ
<Ie, en daardoor de aandacht van desknndigen zoo zeer tot zich
trok, dat hij, reeds het volgende jaar, tot hoogleeranr in de ontleed- en heelkunde aan de hooge [eh 001 te Groningen beroepen werd.
waar hij in Zomerin. dien post met eene redevoering': de impmtk,l# rotiocinio ex objèrvàtirJniblis et experimmtis medicis , aan.
vaardde. HU kweet zich in denzdven met zoo veel lof, en gaf
itilke doorflaande blijken van g'eneeskundige bekwnamheden, dat hem
in J771, bij het overlijden van den hoogleeraar l3. S. ALIlINUS, de
leertloeI van .gewoon hoogleeraar in de befchouwelijke en praktikale
geneeskunde, te Leljdell, weleer door den onfl:erfelijken BOERHt.VEl\',
met zoo veel roenlS' bekleed, ,\rerd opgedragen. In BIoeim. deszelfden jaars vertrok hij naar zijne nieuwe f1:andpfaats, ~n hield zijne intrede met eene redevoering: de Iwentinf'llll/ i1JvetJtis mctlicinam hodià'II(/JI/ l'cteri praes!rmtiorcm 1'cddclltibus, Wnáriil hij, na eene fraaije fchets van de ::Ioude geneeskunde, en hare verfchilIende voortgangen in volgende tijden, :lauweeS' , hoezeer de ontdekkingen der
hedendaagfche deze heilz:lJlle ImlJSt, in all1are deelen, toegelicht en
volmaakt hebben; zijnde deze redevoering, gelijk ook de vorige;,
door den druk gemeen gemaakt.
VAN DOEVeRF.Wfhagde ongemeen gelukkig In de inënting der kin.
ilerpokjes, van welke be!~alldeling hij een' groot voorIlander wa,~,
en welke kunstbewerking hij, onder meer anderen. aan de kinderen
van den prins Ermadhouder verrigtte, van wÎen hij naderhand 'lijfarts
werd. Dan, weldra zag hij zich in den loop van zijnen vool'fpocd
gefluit: het overlijden zijnerberninde echtgenootc: dompelde hem in
de diep!le droefheid, zoo dat hij fed ere onverfchillig werd voor alles,
wat uiterlijke eer, nlgemcene toejuiching en voorfpoed hem ,~erdcr
konden opleveren. Slechts weini~ tijds kon hij dit p~Jld zij!ler liefde
b~
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betreuren; W:llltop den Jaatften dag des jaars 1783 îtierf hij !\an eel1~
beroerte, in den ouderdom van 53 jaar. Hij bezat eenen ongemeell
vlllg!l"cn en werkzamen geest, eene groote mate van fchranderheid,
en eenc juistheid en kla~rheid van denkbeelden, welke men !lechts
zeldzaam ontmoet. Als geneesheer genoot hij de achting van het
algemeen, zoowcl als het VertrOuwen zijner ambtgenooten. De hoogtp.eraar BUR:JIAN, uit eene heete koorts herÎteld zijnde, waarin hij
hem ~ls arts bediend had, fprak hem met deze woorden toe: qllotl
'}Iil'am, quod l'ig,'tIIlz, hoc, DOUVERENNIl! tuum est.
De hoogleeraar VAN DOEVEREN fpaarde geen geld ten behoeve der
wetenfchappen en kunsten. Hij bezat ecne talrijke en uitgezochte
boekerij, en zijne fra:lije verzameling van delflloffen en ontleed kundi~e preparaten, een voornaam gedeelte uitmakende van het kabinet
:\an de univerficcit te Leijden, lokte de nieuwsgier(~heid der reizigers.
Velenit- en inlandlche geleerde maatfchappijen hadden hem het lidmaatîchap opgedragen, als: die van Haarlem, Rotterdam, Flisfingen, het genootîchap der nutllur-ollderzoekeren te Berlijn 1 de ko".
~inkliJke maatfchappij der geneeskunde te Parijs, de m:utt[c4appij
van landbouw in Amflerdml1, het Utrecltts provinciaal genootlchap.
en de geneeskundige maatfchappij te Edinburg.
Behalve de reeds gemelde akademiîche redevoeringen zijn van .hem
no~ in het lièht: Sernzo Academicus 'de erroribus l1tedicorum, .(uQ,
fltititate non carentibus; SenlZO Academicus, de SanÏ!ali$ Gr011ingal1of"lUI1 p'raefldiis ex urbis nafurati kistoria derivandis , beiden in CrI)·
1lÎiJgen uitgeîproken, en aldaar gedrl' kt; Speci11le/Z obfervati ollum
Acarlem;carU1r., ad lIlonflrorum hlstoril1ln, anatomen, patholog!am
,ttlrtem ob(letriciam praeeipue [pectantium; Epistolae.ad CL. EClfARD
~ANDIFORT. de felici [ucces/u infitiolzis variolarutIJ; Primae lineae de
CfJg1l0scendis tl1u/ierum morhis in u[us A,:ademicos, federt den druk
ln 1775, op nieuw te Lcipr.ig uitgegeven door J. C. F. SCHL&(';EL, en eindelijk: Sermo Academicus, de remedio 11tOrhi, live de
t,!!alis, quae hominibus a Yemediis [anandi cau{tJ ad/Jibitis [aepem{111el'O nccidere [olent ~ welke in 1779 te Lei/dm in het licht kwam.
Wijders vindt mçn van hem, in het ude deel der verhandelingen
van de maatîchappij der weten[chappen te Haarlem, eene over de
ware Ki1~derpokjes, t/ie meer dan eenmaal de1Jzelfden memen aan tas ..
teiJ, en, in het lfte nuk der verhandelingen der maatfchappij V~!l
proefonqervindelijke wijsbegeerte. te RfJtterdam een vertoog, over
Je 1ZietJW~"U1l'Jier Y,a.n het door/1eJum del' hlaas, met pro~ven hevestigd.
DOGE. (Een Italiaansch woord, eigenl~jk ·hertog beteekenende.)
Was voorheen de benaming van het opperhoofd der beide voormalige Italiaanfche repuhlieken, Fen~tië en Genua. Hij werd uit den
:lU el , in wiens h::mden de regering was, gekozen; doch zUlle magt
was zeer bepaald, en beîtond !lechts in het uiteïlijke. Sedert de
Frfm/chen zich van Italië meester maakten, hield echter deze
waardigheid op. Merkwaardig was, intusfchen, het huwen van den
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Dog! van Fenetië aan de Adriatijèhe zee. Gewoonlijk op hemel.
vaarts-, doch bij onfmimig weder op eenen anderen dag, voer hIJ
met een prachtig verlierd fchip, den Bt/cmtal/rtls, vergezeld van
den adel en de voornaamfte geesteIUI,heid, eea eind wegs in de
Adriatijëhe zee. Eene tallooze menigte kleinere vaartuigen, met aal1~
fchol1wers; omringde het fchip van den Doge, die door het gefchm van eeni!';e in linie gefchaarde oorlogsfchepen begroet werd;
terwijl het gezang en de mllzijk zich van alle kamen lieten hooren. De Doge wierp hierop, na het uitfpreken van eenige gebe~
den, eenen gouden ring in de zee, er in het LatUn deze woorden bijvoegcnde: wij huwen aall U, 0 zee! te;, teeken eeller lI'a,.~ en beflc;lilige heerfc!ltlppij. Deze plegtigheid gei:indigd zijnde,
zeilde de Dr.ge, met al de overige va~rtuigel1, weder terug, en
benoten verfcheiden vreugde- bedrijven den dag. De geheele plegtigheid houdt men voor een zinnebeeld van de heerfchappij der
Felll!tianen over de /lclriatifche uC'.
DOGMATIEK. Lecrrteliig; het ftelfel der geleerde Christelijke
godgeleerdheid, dat door de kerkvaders vroegtijdig ontworpen.
en door den beroemden kerkvader AUGUSTINUS, in de sde eC'uw, ten
volle is 'ontwikkeld geworden. De godgdeerden en wijsgeeren der
middeleeuwen beijverden zich om ftrijd, om deze wetenfchap door
nmteIooze befpiegeIingcll en niets afdoende haarkloverijen aan te
vullen, waarvan de later~ geleerden haar, met behulp der oordeel- en
uitlegkunde, naamvelijks hebben kunnen zuiveren.
DOlJEN. CG.~DRIEL FRi\NÇOIS) Een historiefchildqr, in 1726 te
Parijs geboren, die reeds or zijn 20rre jaar den eerfcen prijs biJ de
lroninglijke akademie behaalde. Hij hield zich 4 jaren. in Italië op, en
nam te R(}me CORTONE, en te Napels SOLI:\!EN tot voorbeelden. Hierop keerde hij naar Parijs temg, hield zich 2 jaar in zijne werkplaats verborgen, en vervaardigçle 'het groote, beroemde fchilderHuk, den dood van VlRGINII\ , hetwelk. hij in 1759 voltooide, en wac
hem niet weinig roem verwierf. Naderhand rees dez~lve nog hooger door zijne beroemde fchilderij, 11firac/c des Are/ons gebeeten,
welke uit de legende van de heilige GENOVEVA ontleend was, alsmede
door een ander ftuk, de Pest voor,ftellende. Hij W:li juist bezig, met
de krooning van LODEWljK XVI te fchilderen, toen hij, door het uit~
barsten der omwenteling, in .. de voltooijing van dit fchilderftpk werd
verhinderd. Hij ging nu, op aanzoek der keizerin CATHA1UNA, naar
Petel'sburg, arbeidde hier 16 jaren, en werd befcuurder van de akademie der kunsten, welken post hij eindelijk door hoogen ouderdom
nederlegde. Hij fderf aldaar in 1806.
DOK. Is J. in de fcheepsbouwkunde~ eene afgezonderde plaats ia
eene haven, of aan den oever der zee, gerchikt tot het bouwen en
herftellen van fchepen. luIk een Dok heeft gewoonlijk groote
fiuizen of deuren, om het zee- of rivierwater af te Ouiten, terwijl
aan het fchip gearbeid wordt, en het weder binnen te laten. WJnneer
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het water in het Dok, ligt het op ftapel ftaande fchip omhoog, en
voert het in dell ftroom. -~. In de bouwkunde verftaat men, door
Dokke1l, kleine, dikke zuilen met eene kroonlijst of eenen krans, die
te zamen eene balustrade uitmaken.
DOLABELLA. Schoonzoon van CICERO. Hij was de partij
van C1\ESMt toegedMn; woonde den Pharfalifchen nag bij; werd
conCul, en, na den dood van CAESAR, viel hem Syrië als wingewest ten deel. Vervolgens vele geweldenarijen plegende, werd hij
vijand van den rtaat verklaard. Te Laodicea, door CASSlUS belegerd,
maakte hij zelf met het zwaard eell einde aan zijn leven.
DOLCr. (Ci\IU.O) ook wel DOLCE genoemd, geboren in 1616
Cn geltorven in J6ll6, was eel1 bQroemd fchilder te Florence, die
niet alleen zeer jtlist, maar ook in een zeel' fraai en luisterriik karoriet , inzonderheid geestige gcfehledenisfen, en ook pottrette~ fehi/derde. Zijne werken zijn door geheel Europa, en zijne meester{tukken in zijne geboorteftad te vinden. Tot de voornaamften behooten de 3 volgende, waann·;:de de galerij te Dresden pronkt f'
als: tie tECILIA, de Orge!fPee~(ter, de zeer bekende, en dikwijls
in koperen plaat gebragte CHRISTUS, liet brQod C1l den Ulljn zegenmae,
en HtRODli\S, met het hoofd van JOHANNES: voorts de CHRISTUS
OjJ den Olf;fberg, welk fcuk zich te Parijs bevindt enz.
DOLlMAN. Zoo noemt men de lange rokken, die de Trlr.
km dragen.
DOLK-RIDDERS. (Che1 /alien du Pot'gnard). Onder deze ben:nning verftond men die genen, die, Iwrt voor den beruchten 10
V31100ogstm. te Parijs, ter verdediging des konings en des rijks,
zich met dolken wapenden, en, op ieder gegeven fein, zich in het binnenfte der Tuillerim verzamelden. De meesten hunner reddeden . zich
dien dag door" de geheime uitgm'lgen van dit flot.
DOLFIJN. Eetl zwemmend, of in het water levend zoogdier met
tanden in beide kaken. Er zijn drie roorten van, als: 1. de Bruinvisch (Délphiims PlzocoelJ(I), de Tl/rfto vtll~ PLINIUS, met een bijna
kegelvormig lijf, een en brf"eden gevinden rng, en ecne eenig.
zins fcompe fnuit, welke omtrent 8 of9 voet lang wordt; 2.
pe Tuime!-Do(fijn, of de Tuimelaar (D. De/pMs), de eigenlijke
Dolfijn der ouden. Het lijf van dit dier k langwerpig (en bijna rol"
rond, met vinnen, en de fnuit dun en fcherp. Het wottdt iets grooter dan de voorgaande foort, bewoont 'met deze de Europifche zee.
en, en komt, even als de Bruinvisch, voornamelijk bij eeneTJ
naderend en fwrm, dikwijls digt hij de fehepen. En 3. De Noord..
kaper (D. Orca) , met eene hooge vin op den nig, en eenigzins
kegelvormi~e, en een weinig om gekromde r:mden. Bij wordt het
meest in den Noordelijken Oceaan, doch ook in de JlfidJelland.
fèhe zee gevonden; is omtrent 20 voet lang, en leeft meest van
h~ringeo. De Dolfijnen worden zeer vet, eu leveren veel tr~an op.
lil
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In de l'terrekunde is de Dolfijn de naam van een Ctcrrenbeeld van
10 fterren, niet ver van den Adelaar fmande. De fabel verhaalt ons
er van. dat' dit beeld diezelfde Dolfijn i~, welke .'\l\iPHITRlTE, die zich
voor de aanzoeken v:m NEPTVNLJS verfcholen had, opzocht, en bewerkte, dat zij 111et hem huwde; om welke reden hij door dezen
I&ecgod, ten blij kc zijner erkemcllls, onder de f[errcn geplaatst werd.
DOL I.. Hoogteeraar in de bceldhouwkunst te Gotha, was een
der kundlslle beeI(!!lOlJWen in D/Jitsc.'tland. Ollderfleund door den
laatst overledencn Hcrtog, El1.NST van Gotha, bragt hij eenige jaren,
Inzonderheid te Rome; door, om "kh ~an de kunst toe te wijden.
De bekende on,{beidkl1ndige REIFENSTEIN beflnurdc zijne iludien iIl
Jena ,.en ,WINKEUUN achtte hem zeer hoog. Zijn eerlle werk van
aanbelang was het ged~lIkte:kell voor dezen geleerden, hetwelk ÎIl
het Pfll1theolJ geplaatlt werd. Bij zijne terugkomst te Co/ha werd
hem het opzigt over hee hertoglijk kumtkabinet, cn de galerij valt
nlltieke afgietlèls opgedragena In het vervolg van tijd rigtte hij eene
teekenfchool op; en leverde vele kl1i1s[flukken voor andere plaat..
fen van DlIÎtsc!tlrmd; Wr.~rollder de Basrèliefs in de rijbaan te Des..
{au, eenc groote groep in de hoofdkerk te LlIllcnberg, Geloof.
1..iefdé en Hoop vcrbc~ld(!nde, LESSIl\G3 gedenkzuil te Ht'lnover.
en die van KEPLER te Rcgcnsbilrg; bij zonder l1itn1l1lltell. Uit al zijne nukken bl~ik~, dat hij met de Ol:de ktnsfÎeke werken der kutJst is
hel:cJld geweest. HU fricrf te Coda den 3o!l:en van Lenteiu. 1816.
DoLLAR. Is eene EngelfclJc mUllt, lllzondcrheid in Noord-Amerika
in zwang. welke omtrent zoo'leel als eell Dnit[che fpede-daalder, en
in Enp;elsch geld 4 feh. en,6 pen. of bij ons fz - 60 cents waardig is.
DOLLART. (DE.) Een z~eboezem wsfchen Oost-Friesland en de
provincie CrOlliligelJ, dje in de i 3de eeuw ontfl:önd; toen niet minder dan 44 dorpen inzwolg, en waarin de rivier de Eems zich uitllort.
Hij is, op het wijdfte, twee uren breed, heeft vijf uren gaans in
den ollltrek, en zijnen n:1am ontleend van liet Dot of het omftuimig
geraas, hetwelk zVue wateren kunnell veroorzaken.
DOLLOND. (JOlIN) Een beroemd EIlS"elsch kunstenaar; dil!
het eerrte AchromatijZ'lze verrekijkers ,"ervaqtdigd heeft, welke den
ligch:unen, die daardoor gezien worden, geelle bijzondere kleuren
geven, zoo als dit bij de gewone verrekijkers het geval is. De
beroemde EULER gaf hem hiertoe aanleiding, die, door een naauwkeurig onderzoek van het menfchelUk oog, ontdekte, dat deszelfs
onderfcheidene vochten zoodanig gefchikt waren, dat de ligchamen ~
welke zich daarin fpicl5elden, zonder bijzondere kleuren op het nee.
vlies ovetgebragt werden, waaruit hij aanleiding nam Wt het opgeven eeller wijze, om, door de glazen der verrekijkers uit ligèhamen, welke verfchilIende kracht van fl:raalbreking hadden, zamelt
teftellen, ook aan deze hetzelfde vetmogen te geven; hetwelk, na
onderfcheideneproeven, door OOLl.OND bewerkllelligd is, door de gla..
ten der kijkers uit tweederlei foort van gla$ z~meu te !lellen.
4\LGEilJEEN WOORDENIl.
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Een beroemd IHlttlurkundige, werd in Zomerm. li50 geboren, en
van zijne wieg af aangenomen itl de ridder-orde van lIJaltha. Achttien jaren oud zijnde , geraakte hij in een tweegevecht met een zijner
medebroeders ,: waarin zijne partij fileuvelde. Volgens de, wetten, der
orde, werd hij veroOrdeeld, om zijn leven te verliezen; doch verkreeg van den grootmeester pardon, hetwelk paus CLEiVIENS XIII.
niet, dan nadat hij negen maanden in een en kerker gekwijnd had, be:krachtigde. Twee en twintig jaren oud, bevolldDoLO~IIEU zich te
il'lentz in het regiment der Cllrabiniers, waar hij met LA ROCHEFOUCAULT door de banden der vriendfchap ten naauwfle vereenigd werd.
J3ehalve de nafporingen over de zwaarte der ligchamen op olld!'r[cheiden afllanden van bet middelpullt der aarde, die van hem in 1775
in het licht verfchenen, had hij reeds verfcheiden werken in gereed.
heid gehragt. LA ROCHEFOVCAULT er de hand van eenen natuurkundigen in ziende, waarvan iets groots te wachten was, bewerkte,
dat zijn vriend bij de akademie der wetenfchappen, te Parijs, als
correspondent werd ::angenomen.
DOLO;\lIEV verliet lIU zijne krijgskundige loopbaan, ten einde
zich gelieel aan de natuurkundige weteI:fchappen toe te wijden, en
begon zijne l\Iineralogifche reizcn. Hij bezocht de beroemdfle oorden
rondtllil de lIHtldeltalldJi:/te zee; ging vervolgens naar Sicilië; be.
klom den /Jetna en FèfiJvius; begaf zich van daar naar den bergketen
der .1ppeflijneu; vervolgens naar de meren en bergeh ~an het oude
LatiuII> , dic de overblijffels 'of voortb,rengfcls zijn van nitgedoofde
)'nurbergen, en van daar naar dc .1Ipen, welker onderfcheidene !lrekkin.
gen hij doorreisde. Ook de Liparifche eilanden" wàarvan hij in 1783
de befchrijving uitgaf, ontgingen geenszins zijne nafporingeu; terwijl
hij, na de verwoestiu 6 van Calabrië, door eene verlèhrikkelijkè
aardbeving, dezen omgekecrden grond bezocht, om, in het midden
yan de puinhoop en , de oorzaken dezer doodelijke gebeurtenis op te
[poren. Hij onderwierp, in li84, zijn gevoelen omtrent dezelve aan
de b~oordeeling van het publiek, in eene verhandeling, waarin hij aançoonde, dut in het gedeelte van CalabNë, waar de fchuddillg de
groveRe verwoesting had aangeregt, al de bergen van kalkftoffen
waren, zonder eenlg blijk van vulkanifche fioffen.
In zijn vaderland teruggekeerd, gaf .DOLOJIHEU, in de ~ee&e jaren
der omwenteling, verfcheiden werken uit ,.als: een ovor dBn oor[prong der Bajaltm ~ecll. ander Over eetie foort ván kalkfleenen, naar
zijnen naam genoemd; twee andere over de totfen , de zamen-,
gQfteJde fteeuen, en een vij fde over de fceenolie, en de elastieke
vloeiftoffen, uit de kwarts getrokken: iflwelke onderfcheidene werken de begin fels van die alge1l1eene denkbeelden vervat wareil, waarvan de vereeniging cene ui,genrekte 'theorie moest vormen. Na de
nonnen der omwenteling, waarin zijn vriend LA ROCHEFOUCAULT zijn
leven liet, en hij zelf) op zijne beurt, vogelvrij verkla!lrd werd, werd
bij
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hU tot de behmgrijke fchool der mijnwerken geroepen, en tot lid van
bet Nationaal inftitullt van kunsten en wetenfchappell benoemd, en
feb reef , in minder dan drie jaar, nog zeventien nie~Jwe vcrhandelingen, welke hij achtcr elkandcr in bet licht gaf.
Weldra ondernam hij ccne nieuwe reis in het Zuidcn van Frankrijk
en op de booge Alpen; kwam, na verloop van 6 maanden, met ceDe aanzienlijke verzameling van allerlei lleenen, te Parijs weder terug: deed aan bet infiituut verflag van zijne gedane waarnemingen, en
liet bet drukken. Eenigen tijd daarna werd bij door 1l0NAPI\RTE onder de geleerden benoemd, die het leger naar Egypte vergezelden.
DOLOl\IIEU bezocbt op dezen togt Alexandrië, de Delta, Cnii-o,
de P'Jramiden, en een gedeelte der bergen, die de groote vallei van
den Nip bezoomen; doch zag zich door de omfiandigheden genoodtaakt , om naar Egypte terug te keeren. Acht dagen werd het fchip
dool' verfebrikkelijke fiormen geflingerd, en vervolgens in de golf
van Tnrente geworpen, waar bet in de haven kwam, op het oogenblik, dat het van elkander begon te wijken.
De bloedige tegenomwenteling van Cnl"brië was drie dagen te voren begonnen. De Frfll1{chen werden aan wal krijgsgevangen gemaakt, en, onder de moordkreten eener dolle menigte, in eene gevangenis gebragt, waar DOLOMIEU, de jonge mineraiogist COWIER~
en de veldheeren DUMAS en MANS COUR ,met 55 hnnner medeourgeren, bij elkander werden opgefloten. Hanl en liefdeloos was de beo
handeling, welke de gevangenen hier moesten verduren. Men ont·
nam hun alles, wat zij hadden: DOLOMIE.U verloor zijne verz.ame.
Hngen en handfchrifcen; vernam, drie dagen na de Iwmst dcr Frarzfeiten te Mesfinn, dat hij was aangeklaagd; werd van zijne landgenooten, die naar Frankri.fk gevoerd werden, afgefcheiden, en
in eenen kerker geworpen, w.tarin ecne enkele opening was, welke
men, met eene barbaarfche voorzigtigheid, alle nachten flo')[. De
tijding van 's mans deerniswaardig lot verfpreiddc zich door geheel
Europa, en van tijd tot tijd werden er, zoo in Prnnkri.fk als in
andere landen, de fierkfle pogingen in het werk gefield, om hem
van zijne kluisters te ontheffcn.
Onder deze vruchtelooze pogingen eindigde DAUBENTON zijne loopbaan, en werd DOLO!\IlEU, bij hct mufeum der natuurlijke historie ~
door boogleerareu in deszelfs plaats benoemd; terwijl, weinige dagen
daarna, BONAPARTE, bij bet vredesverdrag met Napels, zijne bevrijding~
als eene eerfte voorwaarde, vastfielde. In zijn vaderland teruggekeerd ~
hield bij les over de delffiofkundige wijsbegeerte; ondernam vervolgens zijne laatfte reis naar de hooge Alpen, en kwam door L1/.erlle, de'
ijsbergen van Graauwóunder/atld, Grinde/wa/d en Gene'lle, te L."I0fl terug~
van waar hij naar Chnteau.neu! vertrok, waar hij door eene geliefde
zuster en fcboonbroeder verwacht werd. Hier overwoog hij op nieuw
zijn voorheen beraamd ontwerp tot het doen eener reis door Duitse/zland, Denemarken, Noorwegen en Zweden, alsmede tot de uitgave van
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verfcheiden werken, die ongetwijfeld zijnen roem zouden vergroot
hebben; doch eene on\-erwachte ziekte maakte, in SlaguIl. 1800,
een einde aan zijn nuttig leven; terwijl zijn dood door allen,
die deugd en wetenrchap vereeren, hartelijk betreurd werd.
DOM. Is eigenlijk een rond, hoog gewelfd dak (een koepel)
een ronde, met een kogelvormig gewelf overdekte toren. Daar men
foortgelijke flou tc verwelffels voornamelijk aan kerken vond (zoo als
aan de Soplzia-kerk te f{ollflalltillopel, de St. Jlfarcus te Yelletië, de
hoofdkerk te Pifa, de SfllJto Maria de Hori te Florence, en aan die
van St. Pieltr te Rome; (een model voor alle latere), zoo noemde
men de kerk, van zulk een dak voorzien, insgelijks Dom, en gaf ook,
in later tUd, aan andere kerken, inzonderheid aan Kathedrale- en Stiftkerken , dien naam: van hier dan ook de benaming van Domheer, Dom-·
kapittel enz. In ons vaderland wordt de naam van Dom bijzonder aan
den toren van de Dom- of ST. MAARTENs-kerk te Utrecht gegeven.
DOMEIN. Een goed, hetwelk tot onderhoud van eenen vorst en
diens familie, alsmede tot andere lands uitgaven, befiemd is; een tafelgoed, een eigendom van de kroon, wanneer de vorst er eene draagt.
DOiViINGO, (ST.) oorfpronkel~jk en ook nu weder bij de inboorlingen Hayti genoemd, is het fchoon fie en vruchtbaarfie van de
graote Antillifche eilanden in de Tf/èst-Indië, 1800 Engelfche mijlen
in den omtrek bevattende. De luchtllreek is er ongemeen heet·, doch
wordt door den koelen zeewind aanmerkelijk gematigd, en daardoor
vrij gezOl;d. Het land is, over het geheel, vruchtbaar aan palm-, ceder-, 01111-, eiken- en lInder hout, fuiker, indigo, katoen, kak:m, koffij,
tabak, zout, was, honig, verfwaren enz. Ook vindt men er tamme en wilde p1arden, ezels, eene uitmuntende vee-teelt, ook fchildpadden, groote krabben, alle Wcst-Indifche vogels, bijen en krokodillen, alsmede goud in de bergen en rivieren, zilver, koper, ijzer,
kwikzilver, magneet, jaspis, porphijr, agaat en andere fieenen,
zee- en fleen-zont, amber, marmer enz. Men rekende er voorheen
6so,oco inwoners, waarvan 87,000 vrijen, zoo blanken als. van de
kleur. De kapen en baaijen zijn ontelba~r: vele hebben onbevaar-:
bare rivieren, waarvan de Ifabella en Ozaltca de voornanmUe
zijn. Dit fchoone eiland werd in 1492 door COLUMBUS ontdekt,
die den oorfpronkelijken naam van Hayti met dien van Hispalliola verwisfelde, en er eene nieuwe flad liet aanleggen, die bij.,
ter eere zijns vaders, (DOMINIQUE), Domingo noemde, wel.
ke naam zich naderhad tot het geheele eiland llitflrekte. Voorheen
behoorde het gemeenfchappelijk aan Spanje en Frankrijk. 111
het Spaanfche gedeelte, hetwelk twee derde bedroeg, Wns Sf.
DOlllillgo, en in het FrnnCche Kaap Franfois, de boofdftad. Sf.
Domingo was de gewigtigfle' Franfche kolonie, en overtrof, reeds
voor de omwenteling, toen Fïtl/Jkrijk flechts een derde gedeelte van het eibnd bezat, in waarde alle overige Fr:mfche bezittingcn in Amerika. Bij den vrede luet Spanje, in 1795, moest
dit
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tlit rIjk zijn aandeel aan Fn11!kr(;'k af11aan; doch,

even als het
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derland , werd deze fèhoone volkplanting , waaruit laatstgenoemde
rijk, behah'e het benoodigdc voor zijn eigen gebruik, jaarlijks
voor ISO millioeIl livl'l:s konde uin'oeren, door de gruwelen Vall
binllenlulldfche oorloben verwoest,
In I791 had de Narioll?Jc conventie van Frflllkrtik de vrijheid
van alle gekochte Negers, en over het geheel van :lUe flaven, in alle bezittingen der republiek, afgekondigd; doch naauwelijks ontving
men daan'an op St. D01l1ifJgQ het berigt, of de Negers, door de
oneenigheden der lHanl:cll aungdpoord, vielen hunne harde, deels
wreedaardige meesters aan; nrwoestten, met eene lang verkropte
woede, verfcheiden plantaadjen, en naken de huizen in brand. De
Spf/tJjaqrdm, zich nu me~ de oproerig en verccnigende, Ilelden in
J793' TOVSS,üNT LOVVERTURE aan het hoofd hunner troepen, en
voerden .tegen de Blanken cellen gruwzalllen oorlog. Toen ech.
ter de republikeinfche troepen zegevierden, cn de Spanjaards
aan de Zwarten \erderen bijüand weigerden, ging TOlJSSAINT in
l794 tot de n'allfc,'Jcll over, die hem tot divifie-generaal, en in
1796 tot opper-veldheer van al de Franfèhe troepen op St. ])omillglJ
benoemden; doch hij gedroeg zich, reden 1793, als onafhankelijk
gebieder van het eiland en een vijand vall Frankrijk, ja ging zelfs
zoo vcr, dat hij het Spaunfche gedeelte van hetzelve in bezit liet
nemen. Sedert de omwenteling van den 18 Brllllltlirc poogde hfj
de gunst der l'\anfche regering weder te winnen; doch liet, in.
çusièhen, 9 van nIoeim. 1301, door a(l;cvaardigden uit alle departementen des eilands, eeue conll:itutie vervaardigen, en, zonder de
goedkeuring der Franfche regering af te \"achten. in werking brellgen, waarbij de flavernij VOOf al(005 afgerchaft, en hij, voor zijn l~
ven, tot Il:adhouder verkozen werd. BON.\P,\RTJ: zond hierop in Winterm, cc ne vercenigde Franfche en Spa,illfèhe vloot, met ~s,ooo
ruim, onder den veldheer I.E CLER(~, l1~ar St. Domillgo, waal' zich
TOlJSSAINT intllSfchell lllt:t 60,000 ZIV3rtçn in Haat van verdediging
gefield had. en landde eimielijk, na vel~ mislukte pogingen, heimelijk, 'op vier OlHlerfcheid(!ll punten, op eenigen anbnd V<lÛ
K(IOP Fr(l1Ifut's; vorll:rooidc de NC'gers, die hem weerfian,! boden.,
on trok in allerij ! naar die flad, om hare \'erwoesting \'oor te 1.0men; doch men !lak de kruidtorens in brand, en, in weinige ur~n,
lag de fiad in de asch. De llIanken hadd~n zich gehtkkig groo.
tendeels door de vlugt gered; terwijl de wilden, daar de Fran.
ji:hl'lJ zoo nabij waren. uit de brandende fiac! !laar het gebergte
weken. Een geheeliaar le\'crde dit eilnnd de bloedigll:e toO~
neelen op. De wraak der ongelukkigen, die voor hunne menrcheli,ike regtcn fireden, was verfèPrikkel~ik, en mogelijk niet minder
de flagting, welke luchtfireek en ziekten onder het Fransche lcger veroorzaakten. De oorlog, olTchooll het verfcheiden vaste
plaatfen Ms cilalliJs in bezit had, werd VQor he~elve hoe langer

Aa3

ZO\)

374-

DOM 1 N

G O. (ST.)

zoo moeijelijker, vermits zich de Negers in het gebergte hadden
terug getrokken, waar zij eiken fluiphl'>ck kenden, e11 waaruit zij,
bij aanhoudendheid, in de vlakte plunderden, en den Frrlll[c1tcII, die
zij in getal overtroffen, op het lijf vielen.
ln dezen Haat van zaken was de regentijd, die een einde aan den
veldtogt moest maken, met de helft van Grasl11. reeds begonnen~
toen TOUSSAINT,' op het onverwachtst, onderhandelingen begon.
CURISTOPH, een van de aanvoerders der Negers, gaf zicn over, en
ontfloeg zijne troepen; waarop zich ook TOUSSAIN1', den lf1:en vall
Bloèim. 1802 onderwierp. Waarfchijnlijk was het den Fral1[c!tm ge~
lukt, onder de Zwanen zelf tweefpalt te zaaijen, of onder hunne aanvoerders, die men den 17 van Sprokkelm. vogelvrij verklaard had, eeh
onderling mistrouwen te verwekken, zoo dat de Jaatf1:e nu, uit "rees
voor verraad, eigen veiligheidshalve, aan hunne onderwerping de voorkeur gaven. Ook' DIlSSALINES , en de overige aanvoerders der Neger~
onderwierpen zich; waarop I..E CLERCQ de burgerlijke orde poogde
te herf1:eJlen. Dan, de rust duurde niet I:mg.· TOUSSAINT, wien
men van de Franfche zijde, van naatszuchtige en oproerige plans ver~
dacht hield, werd gevat, met zijne gel](~ele familie naar Frankrijk
gezonden, en naar het eiland Elua gebannen. Dit, en het gevangen
nenien van ettelijke honderd. anderen, die men voor zijne aanhangers
hield, gevoegd bij het beflllÎt der Franli::he regering, dat de flavernij in de volkplamingen niet zou worden vernietigd, ontvlamde den
oorlog op St. Domingo met eenc vernieuwde woede. lVIenfkeed nu
op leven en dood, en de Fr:mfche troepen, die zich bij Kaap
Frrmçois en St. Nico/aas hadden vereenigd, werden onophoudelijk
aangeval1en, en door ziekte en g'cbrek geteisterd. Een gedeelte der
Franfche koloniale troepen liep thans tot de Negers ovcr, waarop
DESSALlNES en CIIRISTOPII zich weder aan het hoofd der Zwarten
fielden. De gele koortS bleef echter de vcrfchrikkelijkHe vijand
der FralJ[c,'zcll; want van de 30,000 gçlandde Eltropeanen bleven er
llaauwelijks 6000 over.
Onder deze treurige omf1:andigheden fHerf de opperbevelhebber
LE CLEIICQ, op den l11en van SJagtlll. Zijn dood boezemde aan de
Zwarten nog meerder moed in, zoo dat men nu, van tijd tot tijd, de
Ka:1p\1ad zelve aanviel. De veldheer ROClIA'IBEAU nam het bevel
op zich over het zoo zeer verzwakte en moedeloos geworden Franfehe leger; doch de ongenoegzaamheid der ontvangen verflerkingen,
de op niellws uitgeb:mten oorlog met J~lIgc/a;1{1 , waardoor hem de
noodige toevoer werd afge!iledcn. de drang der Negers en Eligcl[dIm, en gebrek aan krijgsbehoeften en Jeeftogt - dit alles noodzaakte hem, nadat Port au Pritlce, reed, vroeger, f1:oJ'mellderh:1nd veroverd was, om ook de laatHe hoordplaats • [{aap Fmllçois,
met 8000 man, het overfchut van zi.in Icp;er, te ruimen. flij floot
met DESS:\L1NES, den 19 v:tn Slag-tm. eCII verdrag, om binnen 10
dagen met zijne manfchap af te zeilen; muar werd dOOl" de El1gd-
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fohen. die voor de haven lagen, genoodzaakt, om zich, aan hunnen
vlootvoogd DUCKWORTII, al~ krijgsgevangen over te geven.
Niet lang na deze gebeurtenis verklaarden de Neger-generaals
DESSALINES , CURISTOPII en CLERVEAUX de onafhankelijkheid van het
eiland St. Dg;lIill/JfJ, waarop, den J l1('n van Louwm. 1804, een onafhankelijk Ncgcr-bellullf werd aangelleJd, en vervolgens door hetzelve eene con1titutie bekrachtigd, wa~rbj.i DESSALINES tot gouver-.
neur generaal van Hayti voor zijn lev:!l1 benoemd, en nog in Wijmn.
van hetzelfde jaar, onder den nanm van JAKOB I., tot keizêr vall
Hayti, uitgeroepen werd. Dan, hij werd recès in Wijnm. 1806,
bij eene nieuwe omwent~ling, vermoord, en door ClJrrISTOPII opgevolgd. De Enge/feiten onderl1eunden hem tegen de nog voort-,
durende woelingen, en erkenden hem in OogstIll. 1807 als opperhoofd der regering van'Ha)'!!, onder deu n~,a1l1 van HENDRIK I; doch
PETHION, die het geheele zuiden van het eiland als prefidellt, onafhan~
k'~lijk van CIlRISTOPH, regeerde, en zich te Port flit Pdllce ophield.
zettede den oorlog tegen hem met aIIe wreedheid vOOrt, en overtrof
hem in 1808 zoo zeer in m1gt, dat hij in 23 veldflagen, welke hij hem
in zeven weken leverde, reiken:; o\'erwinnaar bleef, en CHRISTOPH
D1ar de kaapllad moest vlugten. lIier vierde hU zijner woede den
teugel, en berokkende door zijne wreedheden verfcheidene zamenzweringen en oproeren. In het Noorden en Zuiden des eilands
l)eerschte niets dan verwarring-: ook ontbraken de onontbeerlijklle le~
vensmiddelen, eu leefden de Negers zelve in twist onder elkander;
~envijl de EngelCche koopliedon reeds toebereidCelen tot hun vertrek
maakten. Dan, de zaken namen fpoedig eenen anderen keer. In
Zomerm. 1809 lanàçle de Engelfche veldheer CARMICHAEL met eene
aanzienlijke krijgsmagt op St. Domingo, met dat gevolg, dat de
laatlle overblijffels der Fran[ç)le hecrlchappij op St. Do1ltingo, nog in
hetzelfde jaar, in handen der E1Jgc/fc,~{,11 vielen. Ondertusfchen wa·
ren 4ij hiermede nog geen meester van het eiland. CHRISTOPIl belemmerde, in het door hem belluurd~ gedeelte van hetzelve, hunnen
handd, en zettede ook den oorlog tegen PETIlION , zijnen mededilJ~
ger. met de grootile verbittering yoort.
Uit hoofde van het jongile verdrag der verbondene mogendheden
met F'rtmkrijk, blijft het oude Franfche gedeelte van St. Domingo aan
dat rijk; terwijl aau Spallje zijn \'orig aan Frallkrijk afgellaan gedeelte
is terug gegeven. Men had gehoopt, dat CURJSTOPII, na de konHt
van LODEW1./K XVIII tot den troon, zich voor dien vorst zoude
verklaard hebben; doch deze hoop werd in Wijnmaand door eene
afkondiging veriedeid, waarin CHlUSTOPH verklaarde, dat een volk,
na eenen llrijd van 25 jaren, en na zijne vrijheid en onafhanke.
lijkheid bevochten te hebben, nimmer zijne wapens vrijwillig zoude!
nederleggen , 0111 weder een fpot en fla,;coffer zijner wreedc onderdrukkers te worden, en dnt de l~atne onder de Haytialle11 eerder
zijnen adem zou uüblazell, dan zijne onafhankelijkheid vaarwel zegA a4
gen.
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gen. In den lIer[,t van 18 15 ver[cheen een TI: eg er -generaal doOl'
CnRISTOPlI afbcvaardigd, in Hf/mb"rg, om handel-betrekkingen voo~
den koning, zijnen meester, tot Hand te bre~;gen, cn bevond
zich, met hetzelfde oogmerk, lcven:; een zijner agenten in L01lc'clI,
De Almanak Royal de Hay'i, /Jour fflll/l~e I3!5, ó,!Izième rif!
findépendoH:e, et fjtlatr/èlile d!1 RegIIe {Ie S(l 111ajcsté, !,cr l>. Roux,
bevat belangr:ke berigten 011ltrem het konjngrijk llayti, en pronkç
op het titelblad met het koninklijk wapen, zijnde, een Plu}):'.. , di(!
lJit zi.i~-:. ,1sch te voor:dJijn komt. De ~oning halt ver[cheiden
groot-oflicicrcn en cellen talrijken homoct. Ook de koningin was.
van een luisr::rrijk gevülg omgeven. De ftaatsraad beltoll~l uit r 3 en
de geheimc raad uit 15 leden. lIet leger ha~, behal\'e 7 grootroaarfchalken, 9 luitenants-generaal, 13 veld-manrfchalken en 7 generaal-majoors, fIet voetvolk beftond uit 3°, de ruiterij l!Ït 2 l'.:giroenten. Bij de zeemagt had men eenen groot admiraal, 2 Yice-admiyaals, 2 chefs van divÜie, en 4 kapiteins. Met een woord, alles verkondigde groote pracht, en was naar de Europifche ,~'i.ize ingerigt.
Dan, ook aan çezel1 regeringsvorm kwam weder eCil einde, daar op
den 6den van Wijpmaand 1820 , de troepen des avonds in opfl~nd
kwamen en geenen koning meer begeerden, waarop zU den ,"olgenden dag, met den gouverneur aau het hoofd, de Had verlieten, ell
zich naar hl.'t verblijf des kOllÎngs begaven, die, ziende, dat zijne garde zich l;iet gçl1oe:'!,zanm kOl;dc vt:rçicdigcn. zich door het h:1rC fchoot,
Zijne familie werd in verzek~rde bewaring genomell. l\Ien beklaag-
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de zich zeer over de wreedheid V:ln CURISTOl'lI, en heel"t er naar
:llJe waarfchijnlijkheid mede den rcpublikeinfchcll regeringsvorm a~ll
genomen, en BOJj~lt, den vrij algemeen geachtel1 opvolger Vim Pt:~
THION , tot yoorzitter verkozen,
DOMINTCANf.N. Maken eene uitgebreide, aanzienlijlçe, geestelijke orde onder de KmLolijkcn uit, welke door lJO;\l1NICUS DE
GUSMAN, een der wrcedfre vervolgers van de ~'I)or l:cners uitgem.aakte A/bigcI1zers, gcfticht werd. Hij legde el.'fS t, in 1 ~o6, te
Prouil/es in l>ankrijl" , een nonnen-klooster aan; doch rigtte n:ldcrhand een ander ,"oor :nonnikcn op, hetwelk door de pallfen bekrachtigd w~rd. De Domi:JicHncr-ordc heeft eencn :lf"z('lldcrlijken
regel, en de monniken, die veel b2roemdcr en talrijker, dan de
nonnen, werden, verkregen. omdat h~t prediken bun beroep was,
den bijnaam van unie der p,"crlik!/eerc/!, of p,,·dilaiifCIJ. D:l::r hUil
ftichter een der hooCdbewerkcrs van de Illql:Îj/ti,> \\"~s, leerdeil zij
overal zijn voorbeeld \"01;;en, en beftuurden (~czelve nog on.
langs in Spmzje. l1\111ne klccdillg is binnen het klooster wit; doch
buiten hetzelve dragen zij nog eenc zw:me blp en mantä h.
fi'ra;zkj'~;k noemt men hen ge\\"o01,lijk jakobijl1('IJ, (jfiCque!im)
:lle:oo het eer [cc klooster, in PariJs, na de ftichting der orde,
en dat het voornaamfte in het gcheele rijk was. aan de Jakobs..p10i"t l~g, en voorheen een hospimal voor "de pelgrims VUil
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Het is hetzelfde gebouw, hetwelk rum
de [taarkundige j okobijnclJ ter vergacterpiaats diende, en waarnaar
men hen genoemd heeft.
DOMINO. Een los maskerade-kleed, met wijde lllomven, hetwelk tot op de voeten hangt. Et:r(iJtls was het de dragt der gees~clijken in d\:ll winter, die er hun hoofd en aangezigt, tegen de kou.
de, medc bedekten; met dit ondcdch<::id, dat dit kleed alleen tot
over de fehonders hing. Het heert ook den naam van Domino van
~e geesteltke heeren ontleend.
DOMiNIQUE ol DOi\l1NfCO.
Een der Caraïbifche eilan.
dcn in Noord-Amerika, tuslchcn iVartiliiquc en Gi/ode/wpe gelegeIl,
l3! v. 111. groot, door COLUMBUS in 1493 ontdekt, en door hem
Dominica genoeilld, Het wordt in Clbes-Terre, ell Basfc-krre (het
hoog~cn lage land) cn in IQ kerfpelen verdeeld; heeft in het midden hooge lleile beigen , waarvan vele V llikaansch zijn, en waar·
llit onderfchei.iene riyieren omfpringen. 1.:e lucht wordt er, door
rLe Oostewindcn, veel veraangenaamd, en de grond is zecr vrucht.
baar. Men bouwt cr tabak, co,jtn'e-wortelen, vijgen, pllt:lten,
kakall , indif::,o enz. en heeft cr kampeehe-hom, wilde kaneel en ba~
naan - boomen enz. doch de voomaamÎl:e voonbrcngfcls beftaan in
fuiker en koffij. Ook vindt men cr paarden, rUiidvee, ezels, fcha~
pen, gdwJ, gevogelte, viscll, Dangen enz. Ros/1't11t is de hoofd·
11laats des eilands, waar zich de Franfl:!lcli verCterkt hadden. In 176 I
lVeïd het door de Engciii·;icn veroverd; in 1802 doOi' hen weder
aan de FralljèhclI terug gegeven; doch reden wed cr door hen bezet. lIet eiland, waarop tegenwoordig de nog aiLinar geboren wilden, of Caralbm, wonen, bevarcede in 181 r een getal van 4,3 I 3
blanken ·en lieden van de kleur, en 21,728 l\'cgerOaven op zoo
planmadjen; do eh in 1S17, den 4 van Wij:llll., is dit eiland door
tencn vcrfehnkkclij;;:~n orkaan bijna geheel \'(~rwoest.
DOlYIlTIANUS. (TITUS FL.WIUS) Een der :lffchuwelijkfte ti.
ral1lJen , die immer het Romeinfche rijk beheerschten. IIij werd geboren in het 51 fte j;lar onzer gewone tijdïckenlllg, \ras de jongfte
7,oon van keizer VESPASIANUS, en pleegde, rec:ds in zijne jeugd, de
fchandelijkfte ondeugden. Werkeloosheid, wellust, açhterdocht, lage Iheken en neiging tot wreedheid maakten hem gehaat, en reeds
!idderde Rome, wen men, na den dood van zijnen uitmuntenden
proeder TITUS, dit l11onfter, in het jaar 8r. d~n troon zag beklimmen.
Dan, hij blinddockiC het volk weldra door menigvuldige weldaden,
Toomet1C!i.lkc wetten e11 fchijnbare liefde voor geregtighcid, zoo
dat alle vrees Lij hetzelve verdween, Hij konde eehti.'r zUn karaker .
niet lang verbergen; want hij gaf zich al fpocdig wederom aan ZÛliC
vorige buitenfporigheden over, en beging de \'erièhrikkclijkCte wrecd~
heden, waarmede hij tevens zulk eene mate van trotsehhcid vereenigd~
dat hij waande over de Kotten, die hij nooit met een leger genaderd
~as, te zCjieviercn, en zelfs AGRICOLA, zijnen besten ve1dhe~, eu over..
Aas
wll!..
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winnaar va11 Brittannië, uit nijd terug riep, en dien zijn ont/lag gaf:
een v,!rlies, waarvoor hij echter vroeg geilOeg moest boeten. Zijne
werkeloosheid berokkende den Romeillen zeer veel nadeel, en het
was onder zijne regcrlllg, dat het fijk reeds ten val begon te nei~
gen. Bere.ids gevoelde hij den diepen haat, waarin hij zich zei ven
gebrag~ had, en llleéS eV~ll:1a~d~ zijn wantrouwen,
dat elkell
dag lllet zijne wreedheid toenml1. Toen eindelijk zijne gemalin D~
I\IlTIA haren eigen naum, benevens dien van verfcheiden hofbe.
tlienden en oHicieren, o~' eene lijst van perfonen geplaatst vond,.
die door helll teu dood veroordeeld waren, beraamde zij met eenigen
hunner het plan, 0111 hem van kant te helpen. Een der eed-ge.
]lOoten begaf zich omftreeks nl'ddernacht bij del1 keizer, overhan-,
digde hem een gclchrift over een gefl11ecd plan tegen zijn leven, en
Hiet, terwijl hij het nieuwsgierig dOor1:1S, hem den dolk in he~
Jijf, waarop meer anderen toefc1!oten, en, door verfcheidene wonden, op den 18 van llerfst!11. 96, iu het 45fte jaar zijns onderdoms , aan zijn leven een einde maakten.
DOMMEL. (De) Eene rivier, in de provincie Noord-Bmband
van het koningrijk der Ncder/andm, de Meijerij na 's Hertogenhosch doorloopende. Zij ont[pringt in het I:1nd van Luik, bij. de
DOllde!/lagfc.'te heid,.:; loopt ten Westen voorbij de [rad. Pcer, een
weinig belledenwaarts Bei'kc!, waar zij het riviertje de TOJJgeireep
ontvangt; voorts, nr.ar ~illd/tOvetJ loopende , vereenigt zij zich hier
met de kleine .da, wijders bij Boxtel met de Beer[e, en bij PlICht
mct de RIt/Illi'; loopt vervolgens naor dc [cad 's f/ertogmbosch, waar
zij zich met de grQote ÁJa. verccnigt, tot dat zij zich eindelijk.
beneden die [rad, na aldaar den naam van Difze of Dies ontvangep te hebben, bij het fort Crel'eCetfr in de jJlaas ontlast.
DON. (De) Eelle rivier in Rusland, ook TalJais genoemd, di~
bU Tukt, in het }OIl;\NNIS-mecr omfpringt, en na eenel{ loop van
meer dan 200 mijlen, in welke zü vele bogten maakt. zich in de
ue van Azof ontlast.
DONATUS. (ÀELIUS) Een beroemd Romeinsch taalmeester in
de 4de eeuw'. Hij fchreef eene Latijnfche fpraakkunst (Gramati.
ca), welke in de middeleeuw veel opgang maakte, en zelfs nog
tegenwoordig op [ommige plaatfen , bij het onderwijs in het latijn,
tot eenen leiddraad gebruikt wordt.
DONAU. Deze groote Europifche rivier omfpringt uit drie brol1~
nen in het voormalig Z!I'abc:z ; wordt bij Vlm, nadat zij de Iller mer
zich vereenigd heeii:, bevaarbaar; doorfrroo111t hetzelve, benevens
lJcijeren, Oostmrijk, lIoiJgarije en Tl!Ykije, en ontlast zich, na eenen loop van 332 mijlen, en na 60 meest bevaarbare rivieren (behalve de kleinere) in hnr~n [choot ontvangen te hebben, aan de
Besfilrabifche kmt, met eene groote fnelheid, door 5 armen in
de Zwarte :;;ee, in welke zij, 10 mijlen ver, het water zoet maakt.
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1;)e Dnllrtll is, door hare menigvuldige klippen en geweldigen ftroom,
op ycle plaatfcn gevaarlijk. De RomeÎlleil kenden deze rivier ouder deu naam' nll DCII/:biIlS, en, \"an fl/(,cl!i'1Z nf, onder dien van
[sur, welken zij \"an de G;·ickcJl ontl.ecnd hadden, die haar van
jl!)1)!US EiJ-yilws, of de Zwarte zee af, opw~,art~, beter kenden, zoo
als de R011leiu('J) van de Rijn-zijde vnn Gem;rlJlié, \vaar zij ook,
bij den togt van TlIlERll;S tegen de ni1dc!iciers, alln de Boden.,
zee, de eigenlijke bronnen van de:1 DOI:l111 ontdekccn.
DONDERDAG. Deze da~ der week droeg bij de ROll1eilJef~ dell
naam van Dies JOllis , naar JUPITER (in den tweeden naamval Jovis), de opperfrc oud heidenCehe godheid. Onze benaming, echter,
van Donderdag, welke het ontzag verwekkende Yall dezen dondergod fehijnt aan te duidei1, is eIgenliik afkomstig vall eelle godheid der oude Duit[clzers of Gerli!/lJ!c/i, TIlOlt, ook wel TnuRN.E genoemd, die, zelfs bij de Noordfchc yolken, tot in .!!s/alld, ja
Grom/and, gehuldigd werd, ell zoo in cigenfehappcn , als de haar
toegebragtc dienst en vercering, met den JVPITER. der G,.iek~tJ ell
R01JleiIl( 1) overeenkwam.
Aan hem was, bij genoemde volken, de
sde dag d(;r week, onder den n:1am T/WrsdCflg, of T!JUl1resdeag,
toegewijd.
DONDERDAG. (WlTTE) De ben:lming V:ln eenen bekenden hei~
ligen of feestdag bij de Roomseh - katholijke kerk, elders, inzon~
derheid bij de Duit[clzers, groeJ.'c DOllderdag genoemd. Welke de
oorfprong dezer benamingen zij, fchijm men niet zeker te kunnen
bepalen; doch mogelijk is die "all witten Donderdag te zoeken in
de voetwasfing, welke JEZUS, in den avond voor zijne g-evangenner
111ing, aan zijne discipelen verrigtte, wier voeten daardoor wit, dat
is zuiver, [c!lOO1Z werden; of ook misfehien in het gebruik der eer~
fle Christen-kerk, dat de aankomelingen, die Zatllfdags VOOT Pa~
fehen gedoopt werden, en des Donderdags te voren, als krmdidaten,
gez!lil'crdeJl, teJI doop wit gClIIOO,{:!CII, toebereidm, openlijk voor
de g-c!lleente in het het wit gekleed gingen.
DONDER GOUD , DONDERZILVER. (Zie: SLAGGOUD,
SLAGZILVER.
DONDER. (Zie: BLIKSEM.)
DONGEN. (De) Eene kleine rivier in ons vaderland, tllsfchen
'$ Jfertogenbosch en Breda. Zij neemt haren oorfprong omftreeks
Turnhout; loopt in eene fteeds noordelijke rigting; fcroomt ten Wcs~
ten langs D01lgell; neemt vervolgens eene noord-westelijke en westelijke rigting; vloeit langs Geertruidenberg, en ftort zich vervolgens
in den Biesboseh.
DONNER. (GEORGE RAPHAEL) Een beroemd beeldhouwer,
in een dorp in Ncdtr,OostclJrijk geboren, was een leerling van .10lI.\NN GlUu.un. Zijne werken pronken in verfCheidene kerken en
paleizen "an Oostellrijk .' inzonderheid bewondert men grootelijks
de voortreffelijke beeldzuilen , die ten fieraad van de funtein op de
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nieuwe markt te lf7eene11 verftrekken. Hij fiierf "aldaar in Sprok.
kelmaand 174I.
DONS. De z~chtne, kortfre en fijllfl:e veren, welke zich aan
àen hals en het onderlijf, inzonderheid, v:tn ganzen, eenden, zwa~
nen, en andere watervogels, onmiddellijk onder de bovenfte véren ,
bevinden. De fclmonfte Dons krijgen wij uit het J.\Ioorden van de
Eidergans. De gehcele vellen van den vogel, waar:u:n de Dons nog
vast zit, worden tot moifen, yocring, en randen rondom kleederen ge,
bruikt; doch de Dons van den ftruis,"ogel bezigt l~len tot hoeden.
DOOD. Hierdoor verfcaat men gewoonlijk dien toeftand , welke
rege!rtgt tegen Icycn overfraat, en waarin hetzelve geheel ophoudt en
ombonden wordt. Dit gcfciJkdt schter niet zoo fpoedig, maar wordt,
in de me.:ste gtVallCll, door ziekte, of verzwakkillg in den. ouder~
dom, voorbereid; en alleen dan, wanneer het middelp 1111t der be~
weGing, het h~m, of dat der gewaanvording, de herfens (en dit
}aat;,c nog m:m iu enkele genllell) , beleedigd wordt, volgt,
xonder voorafgaande merkb~re ziekten, dikwijls een p!otfelinge
elood. rLm en hl,!rJèns zijn het ook eigenlijk, wanr deze toe[cand
het eerst zijilen annvailg neemt, lij !i:erven of beide te gelijk,
of een van beide. Daar echter het wezenlijk en volkomen ophouw
den van derzcl\-cr werkzaamheid niet zoo zeer in het oog valt, alsde ademhaling, dil! )"aB het hart en de herfens af1Jallgt, zoo plaatst
men willekeurig het oogC'nblik des doods in dat tijdftip , waarin Inen
den laatften ndemwgt l1itbla~st. [) e geyolgen van den dood wor ..
den derhalve allereerst in de! \\Crktlligcn vun gewaarwording

CI1

be-

weging zigtbaar : de [pieren rekken zich uit, en worden ftijf;
koude en eene blecke kleur ver[preiden zich over het geheele ligchaam, en het oog heeft zijnen lc\'i;!n~glans verloren. Ondertl1S~
fehen kan men lJiL deze veranderingen nog met geene volkomene
zekerheid befluiten, dat de Dood werkelijk gevolgd zjj, en zijne
heerfehappij begonnen heeft, (bar de ondervinding ieert, dat een
toefcand, voor 11et uiterlijke, volkomen aan den befehrevenen gelijk,
l1echts voorbijgaande zijn knn, en dit noemt men Sc.'tV"tldood of
Aspherie. !lier is de werkin;; \:ln het hart en de herfens nict wezenlijk nrftoord, maar flechts onderdrukt; cn deze toertand , die wel
ettelUke <bgen duren kan, hede hij zenuwziekten plaats, waarbij hij
fomtijds, inzonderheid veeltijds door onthoudillg van Itlcht, bedenke~
tijk wordt. Er volgt hieruit, dat de cl1mogclUkheid , om Gen fdijndood van den wczenlijk.:n , bij foortgelijkc plotfclinge wevnllen,
tc on derfeh cid en , ons den dringclldl'n piigt oplegt, om alle redmid~
delen te beproe,"en, en ons van het te f}10edig beg-raven te onthouden. Er zijn gcvailen hekc~d , dat fchijndooden de gefprekkeh
over de begraf~nis enz. gehoord, en zich tlie malerhund herinnerd
hebben.
lIet zckcrrte kenmerk van den wezenlijken Dood is de veITotting,
die zich, cenige dagen
denzelven ,<>penbaan. Zij kan als de
Îaat-
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lI:ttlte fiofver:tndering der bewerktuiging worden aangemerkt. Het
geh,eele ligchaum ontbindt zich van tijd tot t\jd, en wordt in d~
bewerkmiging der aarde opgenomen. De verrotting begint in den
onderbuik ell aan de teeldeeien, die beide opzwellen, fpol1gieu~
en zacht worden, en htlI1Iie klem yertic'zcn: ook dit barfte heeft
met de huid plaat:;, welke hier en daar I'ord en met b!a<:en wordt:
het bloed wordt wedel' vloeibaarder, en oml8st zich door den mond,
den neus, de oogel~, de Doren en den aars; eu nu ontbInden zich
de overi~e, en ten l:i3tÎte de harde deden, beenderen, randen,
enz. In iK't begin v:tn deze flooping onnvikkelt zich ftikgas CIl
ÁI1!I;'loniz::1t; bij verdere \'oOi'cs-aande verrotting verkrijgt het water~
ftoi':;-:is, in cenen gekooiden, gez\\':lveldell, gephosphorecrdeu toelland,
de vverhancl, en vCl'oorzaakt dien fterken ft~nk, zoo als ook het
licr!.:(;i~, Î1~twelk aan rott~nde ligchamen fomtijds wordt waargenomen. EÎly.l~lijk wordt alken het koo!H:ofzure gas ai'f.:el'cheiden, en
het VCl'i'ot ligèhlltn riekt dan al~ verièhc opgedolvcne aarde; zoodat
er t2'1 laatlte eene vette, tal!.aardi,".'e, aarde overblijft, welke zich met,
de HlIil!?/s vem1.elt~t. en m~ cle overige ttit\verpfds, tot deszelfs.
vruchtbnarhcid ['ijdr:t:lp.,'c, alzoo in deze overblUffels van bewerk.·
tniging l1e. 12ven I1Üi,; niet geheel is uitgedoofd, maar veel eer
veorrwerkt, en eeu nienw lel'cn, Zoo wel bij dieren als planten, doet
geboren worden en onderhoudt. Voorzehr, een geheeIe cirkel van
omloop, welke OI.lze hoOgft2 bcw01Jdering verdient!
Schoo!! nil wel de vcrratrh:,~ 51s een levens-verfcl1ijnfel kan worden aangel11erkt, hangt zij echter af van den invloed "an lucht..
Warmte en Wate~. Wanr deze 'ontbre!:en, verandert het ligchamn
in eene vetrig-e wasfwf, w~,artee langer tijd noodig is, dan tot de
gewone verrotting', Bij mnllgel aan vochtigheid, droogt het ligchaam
als eene mnn1ie ia, en daardoor worden de niken in drooge en
beete luchtître'liel1, inzonderheid wanneer de Sirocco den Dood
heeft veroorzaakt, vcrdl'Oogd gevonden. Merkwaardig, doch nog
niet behoorlijk opgehelderd, zijn fe:mnigc begraafplaatfen , b. v.
de loodkelder in }Jremefl, waarin de verrotting of in bet geheel
geene plaats heeft, or flec1us langzmtm gaat. Ook is het bekeud,
dat fommige zelfti:alldighcden, b. v. looifwf en andere, het bederf tegengaan; en hierop rust gedeeltelijk de bewaring van ve..
lerlei dierlijke Hoffen en derzelver toebereiding; zoo als van het Ie.
der enz. en gedeeltelijk ook het in [tand houden der lijken door
bal[emen.
DOOD. (Fabelktmde) Dit verfchijnfel, waarmede 's men1l:11et1.
leven hier op aarde een einde neemt, moest natuurlijk eenen diepen
indruk op de gemoederen der overblijvende te wege brengen.
Gelijk zich de denkbeelden der menfchen aanga:lIlde hunne betrekking tot de Natuur, en de beftemming van hunnen ollftoffelijken
geest, vormden en veranderden, zoo ook veranderden hunne gedachten omtrent dit verfchijnfd, deszelfs oorzaken en werkingen.
De
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De CT"iekm hadden vour den Dood meer dan eene godheid, TIM.
en KAEREN. De eerfte, een zoon "an den nacht, en eert
broeder van den naap, wordt door de zon niet beftraaid , draagt
een iJzere;1 hart in den boezem, en kent geen mcdedoogen; hij
houdt vast deIigenen, dien hij eenmaal gegrepen heeft, e11 is deswege bij god0!1 en menfchen even zeer gehaat. Met deze beeldrenis fchi.~!1t wel nletzeer overeen te fte1ll1nen het" denkbeeld van
broederfehap met tlen wcldadigen en zorgverdrUvenden flaap; maar
hierbij moet men in aanmerking nemen, dat de Dood tweederlei is,
namelijk : of in dien zin, dat hij, als een medegenoot van het on~
veranderlUk noodlot, een vijand van ons leven en ons geluk is, en
daarom een fchrikkclijk, gehaat, onverbiddellijk wezen aantoOnt: of dat,
zoo die ftrijd eenmaàl gefrredel1 is, en de doode in het eenzaam gr~f ter
neder ligt, die ruSt voor hem dan gelijk is aan eenen \veldadigen naap.
In dit laatfte begrip was de Dood vooral CCIl ,-oorwerp dcr bceldende
kunst. Wat de f(OCïCII betreft; deze, in hct begin voor' ~ene enkelvoudige godheid gehouden; werden naderhand vermenigvuldigd, en
waren eigenlijk niets anders, dan èene perfoonsverbeelding nu het
fiagveld, en de daarop pbnts hcbbende tooneelen v~n verwoesting
en dood; Zij - dochters vhn dcn nacht, uit het donkere gelaat op
hare witte tanden kncr[cndc, vrccs[clijk rondziende, met bloed be~
morst, onverzadelijk ftrijdende om de in den nag ge[lleuveldell en
alle dorstcl~dc 113ar bloed grijpen met hare lange nagels naar
den zoo cven ge\'a\lenen, ö[ gewondcn, en zijne ziel daalt neder
in de ond~rwcreld. Vnn mcnfchel:bloed vcrzadigd, werpen zij hem
achter zich weg, .:11 kreten naar hé't gewocl van den ftrijd terug.
Zij zijn de gezellinnen, van het noodlot en den Dood.
In larer tijd lieten de Christcncn den Dood ook dikwijls vcrfchijne11 in' de gcdnante van een afzigtig gcraamte; houdende een en fikkei in de ha!ld, \vaarmede hij de fterl'elingen, ais het gras, wegmaai.
de; doch tcgclI,voordig, nl! zich de verbeelding heeft uitgeput,
om de fcheiding ,'an degenoegclIs dcs le\'(~i1s hoogst trenrig, en
den dood zclvcn als nIlerver.fchrikkelijkst af te fchetfen, begim men
dé zaak. uit. een meer gunstig oogpuIlt re befchollwel1, wnartoe de
godsdienst, ons alle a:\nleldil1g geeft. Volgens dezen wordt ons ligchaam hier wel geza:lid In verderfelijkheid; maar zal het eenma:!1 in
onverdcrfelijkheid ycrrijzen, en zullen wij, aan de andere zjjde de.
grafs, in ccnen volmaakt~ren, ftaat, elkander wedervinden.
DOODEKOP. (Cap!lt 1I!O."!1If1111) ZOO nbemden de ot!d~ fcliei~
1:ul1dlgen, over het algcmeen, iedere drooge flof, welke na het destilleren eener vloeillof, in de 1'cfort overblijft; doch inzonderheid het
overfchot, dat men, bij het o'-erhal~n van zwavelzuur, üit ijy.er-vitri.
001, of zwaveIZllur-ijzcr, bekomt. I let heeft ecne bruinachtig roode
kleur, en levert, fijn gemalen, het bekende NellrCllb('l:~fche-bruin, ecne
foort van o~er, op. welke eell z\1\11'flollig ijzer, of ijzcr-oxijd"te is.
DOODE- of ASl>IIALTISCIIE-ZEE. Een groOt meer in Pil/es.
NATOS
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DOODSBJWRAVING. 3Sj

!intl, aan de grenzen van het fieenachtig Arabië, van 1leile,

onge~

naakbare bergen omringd. Het wordt Doodc-zee gei1oemd, zoo wel
omdat deszelfs wa te!' Hil fraat, als ook, OIudnt er geelle visfchen
in leven kunnen, en men geene water-vogels op deszelts oevers
vindt. Men geeft het den naam van Asphalttj"he-zee, omdat men de
Asphalt of het .loden-lijm uit dezelve trekt.
DOODEMANS-OOGEN; Kleine blokjes, of fcheeps-katrollen,
met verfcheidel1 gaten, doch zonder fchijven, door welke het want
~an de rusten der fchepen wordt vast gemaakt, gelijk ook de kraa:~
poots-revelillg door deze gaten loopt. In fommige fchepen worde!1.
de groote ilagtouwen in dezelve flrak uitgezet; doch dan ·hebbell
zij flecheS één gat, waardoor de kleine tomven verfcheiden malen
zijn doorgehaald~
DOODEN. Beteeként, bij de mijnwerkers iti Enge/and, de anrde;
(jf andere delfbare zelffiandigheden, die den erts aan alle kanten in~
fluiten. Van hier het fpreekwoord: de doodeJJ opruiml'N; dat is: de.
ze flof verplaatfen , om het \verk gemakkelijker te kUllnen voortzetten.
DOODEN-DANS. Is de na:lm van een eertijds zeer beroemd'
ft:hilder1luk, hetwelk te Ba:qet in de Franfche kerk te' zien was.
I1et bevattètie 40 levens-groote bedden nn alle fbllden, welken de
dood, onder verfchillcnde ged~anten, en ondcr de onderfcheidcne uit~
werkfels , die zijne verfchijning op ieders gemoed te wege brengt,
nadert. Deze fchilderij, \vaarvan mcn doorgaans IIOLBEIN voor dell
maker houdt, wordt met ineerder grond aan HUGO GLAUBEil., eenelI
beroemden fchildcr te Bazet, eocgefchreycn; fchoon anderen NICO~
I,AUS MANUEL als deszclf.~ vCl"iaal'diger aanmerken. Men meent,
dat dit fluk tot eeil aandenken van de zware! pestziekte, welke ill
1439, gcd uren de de kerkvergadering te Baze!, ge\voed heeft, ge~
fchilderd is. Ondei'msrchen kcnt mcn hctzelve alleen uit befchrijvingen (waan'an cr eenc is van 1725 met platen vim MERIAN); want
reeds in het begin der vorige eemv hai! het ,daar de kaikgrond te
veel aan de vrije lucht was bloot gefield geweest,zoo veel· geleden,
dat de beelden bijna tmzigtbaar waren; terwijl het nu, reden meer
dan 30 jaren, gehecl nier mecr in wezen is. in de openbare verza~
meling van boeken en zcldza.1luheden te Baze/vindt men er echter
eenegetrouwe kopU van •
. DOODS-BEGRAVING, op Zondag Ldetare, is een vólksfèést.
hetwelk nóg op verfcheidenc plantfen in DtJitsch/and in gebruik is;,
doch voorhcen meer algemeen was, en hierin befraat, dat de jonge
lieden van cene plaats eene groote, ,'an !1roo gemaakte, en vermomde pop, tcr grootte van een volwasfen mensch, in plegtigen om~
gang, ronddragen; dezelve daarna in bet water werpen, verbranden,
of op eenige andere wijze vernielen, en vervolgens den dag ondcr
danfen en zingen doorbrengen. Sommigen zoeken den oorfprong
dezer plegtigheid in de tüden der iuvoering van het Christendom,
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en houden haar voor een feest, ter gedachtenis van de uitroolJillg
der Heidenfche afgoden; doch het is wnarfchijnlijker, dat dezelve
een overblijffel van het oude Lefltcf.:cst geweest, en inzonderheid
van de Slal'cn, uit de tijden van den I1eidenîchen godsdicast, af..
konlStig is; gelijk l11el1 ook met der daad dit gebruik in vele oorden
van D/JitscMand, welke door Slaven en lYeJlde!l bevolkt w~rden, zoo
~ls in Bo,bllC, l11cckclcIJhlll'g cn de Lallfit~; aantrof. Naderhand"
verplaatile men dit feest op den Zondag Laetare, alzoo de Lente
omtrent dien tijd aanvang neelUt; beîchouwde de pop als den geHorven winter; begroef dezelve; hield, op verfcheidcnc phtntfen, kamp_
gevechten tllslèhen twee levende pcrÎonen, Waarvan de een den.
winter en de andere den zomer verbeddde, en na111 doorgaans daarbij verfcheidene zotte ell bijgcioovige plegtigbedeli in acht, die ein~
dclijk de afîchaffing vall het gehecle feest ten gevolge hadden. Dergelijke Lente-fe(:stèn hàdden reeds bij de oude l'crzC1J, Syriel's en.
andere volken plaats,
D()OFSTOÎIl\1EN. ZiJn zoodanige Irtenfchen, die Ot zOl1d~r het
zintuig des gehoor, gdJOten zijn, Of 1lctzclve in hunne vro~ge kindsch ..
heid, voard2t zij nog leerden (preken, t'.:rJorei1 hebben. Meestal
heeft het eerfl:e ge"al plaats. DJàr dc inwendige eleelen van het ge.
hoorwerktuig zoo zamengclteld en zoo tecr zijn, en de 11l0gelUk~
héi van het gehoa~ van vo:mvaarde:1 afh:mgt, Welke zoo ligtelijk
ontbreken kunn:n, is h~t niet te veriVOJder2il, dat dit zinmig
zoo dikwijls g'.hr~kki~ wordt f ên nie:: zeLÎ(;!1 gr.1Jcd onderdrukt
îchijnt (Zie art. GF:dOnR.). Bij doofgeborenen 1i~t hierom, ll~est~
:!l, de oorzaak hunner doofheid in een a:.mgeboren Wcrl<tuigelijk geb.:ek in de fijn!te gchoordden; hetwelk ~ doch Zeet zeldzaam, doOI'
de kunst bn verholpen worden. M'~n heeft wel proeven Illet de
doorboring van het trommelvlies genomen; maar in weinige gevallen
met een beflisfend gunstig g~volg, vermits deze bewerking ;l1cerl
een enkel bijzonder gebrek konde verheloen ~ en ~r, buitendien, ÎJj
het binnen!1e van het oor velerlei gebreken I~unilen plaats hebben,
welke. door geelle kunst kun:len herf1:eld worden.
Geheel anders is het, integendeel, met zoodan!ge klnderel~ ,. van
welken men bepaaldelijk weet, dat zij hun gehoor in hun eerfle
jaar hadden; maar· hetzelve verloren, voor zij nog fpreken konden.
In dit geval kan men eenige hoop voeden; dat alle gehoorwerkwigen
hij lIe,n .;voorhanden zijn; en alleen door de eeo,e of andere onge..
fieldheid in hunne verrigti!Jt;èll zUn gelloord geworden. Alle kinderen;
die, van hunne eel'lle kindschheit{ af, voor dat zij fpreken leerden,
doof gebleven zijn, zijn ook ftom, omdat zij nu geen fpreken kon.
den loeren, maar niet, omdat er noodzakelijk en altijd een gebrek
in de fpraakwerkmigen moest plaats hebben. Stommen, die hUil gehoor bezitten, hebben meestal eerst in later jaren hunne fpraak ver~
loren, omdat hnl1ne ton~ of geheel verlamd is, of de lel of huig, CUVlta
lil) ontbreekt. Bij doofgeboreuel1 kUllllen de fpr~kw~rktuigell volko240

men

D 0 0 F S TOM MEN. (InIlitUut voor)
385
men gevormd -zijn, zoo als meestal het geval is; doch daar zij noch
zich zelven noch anderen hooren, kunnen zij ook niet Jeeren fpreken.
Ondertusfchen trachten de Doofllommen het gemis van hun gehoor,
ten minfie eenigermRte, door het gezigt te vergoeden. Zij zijn biJzonder oplettend op de minlle beweging der Jpraakwerktuigen van
boorende, zelfs op de fijnfie verfcheidenheden en beteekenjsfen derzelve , alsmede op de geringJle veranderingen in de gelaatstrekken ,
gebaren enz., zoodat men hun hierdoor, en door andere teek ellen •
veel kan doen verfiaan van hetgeen men hen wil doen begrijpen.
Bovendien zijn de gebaren, de gelaatstrekken en de bewegingen der
fprml.kwcrktuigen bij de Doomommen zeer levendig en duidelijk,
waardoor zij zich bij anderen, die gewoon ziJn met hen om te gaan,
meestal tamelijk verilaanbaar kunnen maken. Ondertusfcben zou een
vol~llsfen Dooffiommen, wanneer hij, op de eene of andere wijze,
. plotfeling het gehoor herkreeg, nogtans, even zoo min de woordcn
van anderen vcrfiaan, als zelf kunnen fpreken, maar, even als een kind
dit door onderwijs moeten leeren. Daar het nu wezenlijken Dooffiommen volflrekt aan nlle gehoor OllCbreekt. zoo kan men hun derhalve
door eene mondelinge voordmgt, of door hulp der toonfpraak,
geene onderrigting mededeelen, of hun verfiand op de gewone wijze .ontwikkelen, lIogt3ns is het niet onmogelijk, om door andere zinnelijke middelen gewaarwordingen in hCII op te wekken, en zich
van dezen, in plaats van de toonfpraak, te bedienen. Velerlei middelen zi'n er reeds in vroeger tijd ter onderrigting van Doornotllwen beproefd; doch deze waren wel bij doofgewordene inenfchen
niet zonder uitwerking; ·manr, volgens getuigenis van desktUldigen,
voor wezenlUke Dooffiommen dilnvcrf niet geCchikt. In onze dagen heeft men, echter, het onderwijs dezer ongelukkigen tot eenen
merkelijken trap van volkomenheid gebragt , zoo dat diegene, welke
behoorlijk zijn onderrigt geworden, niet alleen zich bij eenen ieder
verfiaanbaar maken, maar zelfs onderwijzers van Dooffiommen kuu.
Den worden. (Zie voorts het volgende artikel.)
DOOFSTOMMEN. (InJlitutlt voor) Dezeinrigting, of fcholen,
töt onderwijs voor Dooffiommen, is men aan de pogingen val1 eeg
klein aantal malUlen verfchuldigd, die, uit eigen aandrift ,moed elI
gedulds genoeg bezaten, om zich met het onderwijs van enkele:, Doomommen bezig te houden. In de tweede helft, doch
intOJtderheid in het laatfle vierde gedeelte, der vorige eeuw,
werd men echter eerst bedacht , om deze inrigting werkelijk tot
fiand te brengen. Da~ dit nie~ vroeger g,efchieddej', was niet toe
te fcbriJven aan het gering aantal van J)oo~Itommen, die men op
Sso tot 400 van ieder miiIioen menfchen rekent; une opgave I die
mogelijk nog te gering is, alzoo derzelver getal, omtrent het einde
der18de eeuw I in Fl'fJnkfijk alleen, op 12000 ge[chat werà; maar
omdat, men dèze, ongelukkigen over het algemeen als hulpeloos beo
fchouwde; en vermits .in den begiune Ilechts hier en daar eeu enkel
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man nnn één, of tcn hooglte twee, dezer voorwerpen in flitte ee·
ne proef nam, zoo bleef dit onderwijs, en bij mangel aan leermces~
ters, ook het getal der hulpbehoevende onbekend. Zelfs waren er
rnellfchen, die zwak genoeg waren, om de pogl!lgen, welke men
aanwendde, om Dooffiommcn voor undel'en verftrumbuar te maken f
als eene inbreuk op de regtcn des Scheppers te befchouwen; en het
is te meer om deze reden, dm de lllannen, die tot dit onderwijs het
ijs braken, verdienen hekend te worden. Als eerllen onderwijzer
van Doofaommen noemt men cenen Sp~:mfchcn Bènedictyner M0l1nik1
PETER PONTIUS, die in de 16de eeuw leefde, van wien men wil,
dat JOHAN P.\UL BONNET die ktJn~t zoude geleerd hebben; dit ten
minÎte is zeker, dat laatstgemelde de eerCle bekendefchrijver over'
dit onderwerp geweest is. Intusfchen fchijnt zelfs de titel ván zijn werk,
In 16:w in de Spaanfche taal uitgc'geV'en, wel :lan te duiden, dat dit on ..
derwijs misfchien meer voor !l:ommen over het algemeen, dan wet
voor Dooj(lollJlIJfII iilgcri~t geweest zij. Of EMANUET. RAMIREZ DE
CARION, die, zoo als men zegt , den doornam geboren Savooi...
fehen prins, E~L'NUEL PHlLlBERT VAN CARIGNAN, het lezen en
fchrijven leerde, den roem toekomt, van de eef:fft gelukkige proeve
llall cenen Doof!lo1l1lllcn geleverd te liehben, fehiJnt, bij mangel aalT
zekerder en meer bepaalde berigten, insgeiUks onzeker; zekerder is het;
dat WILLllii\! lIoLDElI, een Engelsch godgeleerde (t 1696), in het
jaar 1659, eenen jongen" doof(l:om geboren edelman, ALEXANDER
IlÓPIIh;\l genoemd, fpreken leerde, ofCchoOll }OIIANN W hLLlS, hoog..
teemar in de wisknnde te Oxfort (t 17°3), hem dezen roem betwist..
te. Op het einde der I7de eeuw, hielden zich inzonderheid met het
onder.wijs der Doomommen bezig, zekere vrijheer van HELMONT, en
JOllANN Cm:NRAAD Ai\IMAN, een geneesheer van Schafhaufell, doch
die te AIIJ/!err!am en ook te Haarlem woonde. Door beider fchrif·
ten werd men ap dit onderwijs in Dttitschland opmerkzamer, en 1
over her algemeen, legde men zich aldaar en in andere I:rnden, [e..
dert het begin der 18de eenw, met meer ijver op hetzelve toe;
lerwiji verH:heidene onderV\>ijzers V3n Doomommèn deels hunne welgeflaagde proeven, deels hunne leerwijze, bekend maltkten. Dan·, die
onderwijs berustte nog op geene vaste beginfels , en gelukkige prae"
ven werden dikwerf meer aan hoorende dommen, of aan doornam
gewordenen ,zeldzamer aan eigenlijk' geborene Dooffiomtnen, ge..nomen. De Abt L'EpÉe Cn SAMUEL IIEINIKE Waren deeerfhll1, dfe'tieD
Ioem verdienen, van dit: onderwijs op geleerde g'tonden gevestigd
te hebben; doch beide floegen. onufhailkelijk van elkander, hunnen
óijzonderen weg in. fkINIKE werd in 1778 door den keurvorstvm1
SaI'fm a:rngezoclit, om in Leipz~tJ een Infiinmt voor Dooffiommen· op
te rigten, hetwelk nog heden, onder het bef1:uur zijne weduwe en AuGUST FIUEDERfCII PETSCHKE, !land houdt. en zooweI door de bruikbare voorwtrpen, welke hetzelve oplevert, als door de getuigenis
'0/311 verdienstelijke en kundige mannen, met roem be1{end is.
ril dit
in·
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in!1ituut worden Dooffiommen van hun 811e jaar aangenomen; dezelve
leeren duidelijk eu mee keu nis overluU fpreken, lezen, brieven fchrijven, en andere fchriftelijke opllellen vervaardigen, CI1 erlangen ook
onderwijs in den godsdienst, en in de Iloodzakelijkfie wecenfchappen. Dne het inllitllUt van L'EpBE, hetwelk reeds in 1788 te Bourdenux was, een groot:er aanzien verwierf, dan dat te Leipûg', was ~
om vele redenen, zeer natuurlijk; want L'EÉPE legde ce Parijs
een uitgebreider Infiituut aan, hetwelk de oprigting van meer andere
ten gevolge had. In het jnar /718 kwam keizer JOZEPIJ 11 te
-pariJs, bezocht hetzelve, en zond, na zijne terugkomst te Weenen, eenen geestelijken, PRIWERICII STORK, derwaarts, om bij
J:EpÉE te leeren , waarop MARIA TUERESIA, na zijne terugkomst
te IFeel1eli, insgelijks een zoodanig Inl1icuut oprigtce ~ . en genoelnden STORK lOt deszelfs onderwijzer en belluurder benoemde.
Van dien tijd af, begon men Illlook op verfcheiden plantren , door
foortgelijke inrigtingen, voor het onderwijs der Dooffiommen ce
Mrgen, ~n volgde daarbij de leerwijze van L'EpÉE, fchoon ook
die van HEINIRE niet vergeten bleef. Zijn fchoonzoon D'EsCHKE
legde, met coel1emming des konings van Pruisjèn, in 1789,te
Berlijn, een afzonderlijk Inllitutlt a:lIl, hetwelk naderhand naar SchiJljlttltlfw verplaatst, do~h in 1798 wederom naar Berlijn overgebragt ,.
en in een openb:mr Inf1:itum van onderwijs veranderd werd. In [(oppenhage werd mede, feden 1807, ecne zoodanige inrigting tot fiand
geb ragt , en ook in de Nederlanden, en wel in Groningen, werd in
het jaar 1790 door den ve·rdienstelijkell Frnnfchen leeraar H. D.
GUYOT, die eam te PariJs zich met deze leerwijze gemeenzaam
had gemaakt, en die federt 1785 reed~ voor eigene rekening dit onderwijs op hehoefdge kinderen had toegepast, met behulp van de
heeren VAN CALCAR, VAN OÎ.ST en.SICCAMiI, een Inl1icuUt tot onderwijzing van Dooffiommcn opgerigt, hetwelk door bijdragen van menfchellvrienden uit alle oorden des rijks onderf1:eund wordt, en de
gelukkigfie vorderingen maakt; zoo dat de heer R. O. FE/Til (*)
met regt zegt, dat de naam van den heer GUYOT met gouden letteren
in de vaderlandfche gefchiepC!nis prijkt, en zijn beeld in den tempel
van Nederlands vèrdienstclijke mannen reeds voor lang is opgehangen. Met het einde van 1810 waren reeds 32 dezer ongelukkigen, als
genoegzaam bekwanm, om in de maatfcbappiJ te verkeeren, door het
Inl1ItuUC bevorderd, en bevonden zich in hetzelve toen nog 78 kweekelingen, welke allen, bij het gewoon onderwijs, ieder naar zijne vatbaarheid, tot een handwerk werden opgeleid. Het zoude ons te ver
doen uitweiden, indien wij de bijzOll\1ere inrigting en onderfcheidene lotgeyaIIen van dit Il1!1imut wilden ophalen. Zij, die hier
naar begeerig zijn, verwijzen wij naar het in de onderfiaande- aameeB b 2
kc.
CO) Men lezc ,'r. bclangrij:'c aaRtcckcnill;;cn Op. de fraaiie redevoering nll
den h~er ll. O. FEITt!, hij gelegenheid van het vijf en twinti;r jarig fcc<t,
VJII het
del'Jrtcmcllt G'·oningClt, alwaar men ol' blatll:. 9~ en vervolgens til:

volducntl!le bcriglcll omtrCllt dit inllituut vindt.
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kening genoemde werk. Genoeg t dat het thans uit 's lands fchack:st 6,000, en de oprigter, 4,000 gulden ontvangt, welke eerlle toe
lage door den koning jaarlijks met 2,000 is vermeerderd. Het getal
d~r leerlingen is tegenwcordig 128, zoo jongen~ als meisjes, welke
t:·,ans in twee geheel afzonderlijke gebouwen behoorlijk afgercheiden
wonen, en in drie klasfeIl verdeeld zijn.
DOOLHOF. Bij de oude Romeinen Lahy";nthtls genoemd, was
bij hen eene groote plaats , met gebouwen voorzien, waarvan de
ftraten of gr.n;icn zood:1l1ig met omwegen door elkauder verward, en
met andere in eenloopende waren aan[;clegd, dat het voor eenen wandelaar, of iemand, die zich in deze [al1:.:en hL'gaf, en niet door ec:"
!lige teekenell of door ondervinding den jllisten weg kende, ten hoog..
ae moeijeliJk was, om Ci" uit te geraken. nu de ouden waren vooral vier LahyrilltlzelJ, of Doolhoven, namelijk: 1. die van Egypt{',
de voornamnl1e, welke aITe andere in groot~e en fchoonhcid overtrof,
en, volgens DIOD01W5 , door den Egyptifchen koning MENU of MAROS, bij her meer Moeris, gebouwd was, met oogmerk, om de bene.
denfte verdieping, welke onder den grond was, tot begraafplaatfen
voor Egyptifche koningen te gebruiken. Dit wonder der wereld,
dat, ten tijde van JULIUS en AUGUSTUS CAESAIt, nog gedeelteiijk be(lond, en door PLINIUS, het grootfie wondcrfiuk van menfchelijk
vermogen genoemd wordt, is ook door HEII.ODOTUJ befchreven,
die de bovenll:e verdieping zelve doorwandeld heeft, daar het hem
niet vergund werd, de onderaardfche verdieping, als eene heilige verblijfplaats der dood en , te betreden. Volgens dezen fchrijver bevattede deze Doolhof niet minder dan twaalt' koninkl~ke pa[eiz.en; zijnde
elke verdieping verdeeld in drie duizend vijf honderd afdeelingen van
galeriJen, zalen en kamers, waarvan d'e gangen zoo door elkander
tiepen , dat men dikwijls ongevoelig op dezelfde plaats terug kwam.
De vloeren en wanden waren alle van gehouwen aeen, met beeldwerk verlierd, en ieder gebouw h:td, drrarenhoven, zijne bijzondere
poorten· en inganffen, die met groote zuilen van wit marmer pronklen. Deze Doolhof eindigde met eenepiramide van veertig treden in
het vierkant, mede van gehouwen fieen, bij welke men onder den
grond ging. !2. De beroemde döo!hof op het eiland ereIn, door D.u...
DALUS, naar den Eg:yptilèhen gebouwd. In dezen was, volgeRs de
f.1belleer, de Minotaurus opgefloten , en er moesten alle faren zeven
jongelingen in denzelven gezonden worden, om door het monster te
warelen verflorrden. 3. l.Je doolhof te Lemaos, bovenal beroemd door
zijne bewonderenswaardige zuilen. En 4- die van [tolië, door PROSENNA, koning van Etrufië, tot eene begnmfplam voor hem en zijne
nakomelingen beftemd. - In latere tijden heeft men bosfchen eR
tuinen met doolpnden aangelegd, en daaraan den naam van Doolhoven
gegeven, waaronder die van VERSAILLES vooral nitmwit, welke na eene teekening van LE N AUTRE aangelegd, en met onderfcheidene fonteinen voorzien is, waarvan ieder eene fabel van Ezol'uS voor!1elt:
de

D 0 0 P S G E ZIN DEN.
389
de paden of gangen zijn zoodanig ingerigt, dat indien iemand tot alle de fomijnen komen kan, zonder een van dezelve meer dan eens
voorbij te gaan, hij den regt en weg gevonden heeft.
DOOPSGEZINDEN. Eene Protestnmfche, godsdiCr1stige gezindheid in ons vaderland, welke haren oorfprong, nict zonder grond.
van de Waldenzen afleidt, en alzoo bng voor den tijd van MENNO
SIMONS bellond, naar welken de leden dezer gezindte McntJolliten
genoemd zijn. Niet gel1:eld, echter, op eenen Srctc-Ilaom, geven
zij thans de voorkeur aan den naam van Doopsge~itJdm, alzoo zij
geen menfchelljk gezag in het godsdienstige erkennen, en zich van
andere Chri&tenen, voornamclijk, door ~cn doop der bejaarden, onderfeheiden. Hare godsdienstige denkwijze vindt men het best Ontwikkeld in eenen L:uljnfehen brief, door derzelver yoormalig'en hQ.ogIeemar te Allljlerdalll, H. OOSTEKD.\AN, een man vati erkende ge·
leerdheid en verdiensten (zie aldaar), in 1771 aan de uirgevérs van
de Dictlo1Jna;re Encyclopédique te IJve/'doll gefchreven, en in druk
gegeven, b~ gelegenheid van een gebrekkig berige, dat in de Parij.
fche uitgave v~n dat werk. omtrent de Mel/llol/iten. geplaatst was.
Volgens dezen brief, met eene zonderlinge juistheid en gematigd.
heid gerchreven, " houden de Doopsgezinden de Heilige Schrjf[ voor
ft het
eenig rigtlhoer vlln hun geloof en leven,' mCt vcrwerping
" van allen gezag van menfchelijke overleveringen en optleUen, en ODt" kennen diensvolgens, dat eenige formulieren. door menfehen op" gereeld, of eenige bc(luiten van Concilien en Synoden, noch
" als een eerne, noch a!s een tweede, rigtrnoer, ee!lig verbindend
"regt zouden bezitten, vermits alle deze bepalingen eenigr\lk
"a:m Gods woord moeten getoetst worden. lij erkennen voorts
" geenen ftedehoudcr des ZaligImkers op dezi wereld, 'wien men
" met een ingewikkeld vertrouwen gelooven moet, en oordeel en,
" dae allen, die aan anderen wetten van geloof durven voorfchrij".yen. Gods gezag fehenden, door zich ietS aan te matîgeïl, het" welk Hem alleen toekomt. Ten gevolge van dit beginfel verdra" gen zij, en erkennen voor hunne broeders, allen, die de Heilige Schrift,
" met hun, voor den eenigen regel van geloof en leven a~lInemen,
" en zijn van gedachten, dat zij, die andere Christenen, om dat zij
• fommige plantfen der Heilige Schrift anders vernaan, uit de kerk
,. meenen te moeten werpen, of te tlralfen, de Heilige Schrift niet
" langer voor het eenig rigtrnoer van alle Christenen houden, maar
" hunne eigen uitleggingen en gevoelens in derzelver plaats nellen.,. Als noodzakelijke waarheden - en meer heeft de Zaligmaker of
" zijne Apostelen nooit van hunne leerlingen gevorderd - befchou"wen zij het geloof, dat JEZUS CURISTUS de zoon van God, de
" ware Mes(j~s is, op a~rde ficzor.deiJ, om de menfchciI zal ig t;!
• maken van hunne zonden; dat hij eenen wreeden doöd voor het
• menschdom ondergaan heeft; ten derden dage weder uit den dou·
• den opgenaan J en naderhand door zijnen Vader in den hemel opB b 3
ge-
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genomen is, om heerfchappij te voeren over alles, van WMr hij
zal wederkomen, om allen te oordeelel1, om den vromen een eeuwig geluk te fchenken, en de boozcn de billijke itraJfcn hunner
ongeregtigheid te doen ondervinden. - De Heilige Schrifc voor ijen
ccnigen regel van hun geloof aannemende, oordeelen zij, in fl:uk..
~, ken, die men enkel äaaruit moet lecren kennen, zich lHpteliJk aau
3' de woorden derzelve te moeten houden, en hierin ni:?t verder te
" moeten gaan, of andere bepalingen te maken, dan het GOde
" behaagt heeft, ons aan te wijzen. - Uit dit alles volgt, dat
" allen , die tot de Doopsgezinden behooren, niet op gelijke wij" ze over onderfcheidene leerl1ellingen denken; doch de lDees2' te hunner verwerpen de gevoelens omtrent de praedestinatie , met
" den aankleve van dien, op de Dordfche fynode vasegel1eld. " Zij houden voorts den bejaarden doop voor dell eenigen Christclij.
" ken, waarolJl men hun ten onregte den naam van wederdoopers
" gegeven heeft. Ook den naam van Me1l110nÎ1etl behaagt hun, die
3' aJlen menfchclijk gezag verbannen, niet volkomen, en willen zij
" liever, zoo de bloote benaming "an Christenetl niet genoeg zij, N4
" jtlllrde doopers (Telioboptisitle) genoemd zijn. - Eindelijk, zijn zij
" van gevoelen, dat het heilig avondmaal door onzen Zaligmaker i~
" in~:eaeld, om de gedachtenis van zijnen dood in onzen geest te
" vernieuwen, en ons tot deugd op te leiden, en laten allen tor die
" plegtigheid toe, hoedanig zij ook in gevoelens met hun mogen
" verfchilIen, die JEZUS voor hunnen Heer en Zaligmaker erkennen,
" en gereed zijn, om zijne lesfen en voorbeeld te volgen."
Oudtijds hadden er onder de Doopsgezinden, ten gevolge vnn verfchillende gevoelens over deze en gene punten, vele onderfcheidingen,
:lls van Fltludngel's, Ft'iezetJ en Waterltlfldlrs, plaats; doch welke
breuken gelukkig van tijd tot tijd geheeld zijn. Het getal der zielen
dezes godsdienstigen genootfchnps, in ons vaderland, bedroeg,. vol~
gens de la:ltlle telling. 30,000. Ook buiten l1etzelve vindt me]) er
vele gemeenten van, waaronder fommige zeer aanzienlijk zijn.
De Doopsgezinden hebben te dmflerdam .eene kweekfchool , wel.
ke aldaar in het jaar 1735 werd opgerigt, en waarvan de kO$ten tflll1lS
(in vroeger tijd gefchiedde dit door de gemeente te dmjJeral1tn alleen) door het grootl1e getal der geznmelllUkegemeenten in Neder.
land gedragen worden. De eerl1e hoogleeraar bij deulve was TJERK
NlEUWENHU!S, die niet alleen in de godgeleerdheid, maar I)ok in de
wijsbegeerte, vooral in de natuurkunde, lesfen gaf, waartoe een ka.
binet van inflrumemen werd aangekocht, hetwelk nog voorhanden is.
Op hem volgden de hoogleeraren HEERo OOSTERllAAN en GEURIT
HESSELINK, en, op den laatl1en, RINS 0 KOOPMANS , die voor weillige jnren aan deze kweekfchool beroepen werd, en lesfen geeft
in de godgeleerdheid, uitleg- en prediklnmde. Voorts houden de
fiudentcn derzelve insgelijks collcgien, of lesfen , bij eenige der
hooglccrarcn van het Athencull'l iIIll~trc der gemelde tlad, zoo als
bij
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biJ detcgcnwoordige hoogleeraren van SWINDRN in de wis-, meeten natuurhmde; VAN LENNlll' in de Griekfche en Latijnfche letterkunde; WU.MET in de Oostcrfchc talen, eu V IIN KlIPELLEN in de
Ncderduitfche taal en wclfprekclldhcid.
Uit dC4e kweekfehooi , bij. welke eelle kostbare boekerij, ten diensfe der fluderende jeugd gevonden wordt, zijn, van tijd tot tijd, voor
het doopsgezind genootfchap vele kundige en verlichte leeraren VOOrtgekomen. Zij bevindt zich, door de ruime en vrijwillige bijdragen
der onderfchcidene gemeenten in eellell bloeijellden fraat, en levert
1ie fchoontle vooruitzigten voor de toekomst op.
DOORSLAG. Zoo noemt men in den bergbouw , over 'let algcmeen, eene opening ,welke tegen eene, ûch aldaar bevindende, le{lige ruimte gemaakt wordt. B. v. wannCer de berglieden , die dik\Vi,ils tegen elkander werken, eindelijk te zomen komen, en den een
'voor den ander lucht, of in hunne taal ~'eer maakt. In onze taal
wordt dit woord ook voor overwigt bij fommigt waren gebezigd.
DOPPIA. In het Fransch DoubIon. Eene gouden MUnt j een Spaanfehe pi~tool of Duhbloen. 129 aas wegende. Eene ItaJiaanfche Doppia heeft flechts de zwaarte van 123 tot I2saas aan goud.
DORACH. Eene Arabifche maat, houdende 12 Antwerpf:che floop.
DOR AT. (CUUDE JOSEPH) Deze beroemde Fransche dichter werd
geboren in 1734 en fiierf in J780. Hij was eerst regtsgeleerde , en
werd vervolgen s foldaat, tot dat eene rijke erfenis hem naderhand
in flaac flelde J om zijne zucht tot onafhankelijkheid, vermaak en letterkundige genoegens te. bevredigen. Hij heeft bovendien veel. in
bijna alle foortcn van dichterlijke verzen, gefchreven, en zich dour
zijne vurige verbeeldingskracht, en zijn fierlijk koloriet, eene alge.
lI1eene goedkeuring, inzonderheid bij de vrouwen, verworven.
Zijne gezamenlijke werken zijn in 1779 te Pari/s, in 17 deden,
in 8 verfchenen, onder welke, inzonderheid, uitlllunt ecu didaktisch
gedicht in 4 gezangen, la Décla1llotioll getiteld, waurÎIl over '. hçt
treur. blij- en zangfpel, alsmede over den, toQl1eeidans gehandeld wordt.
DORDRECHT. ( oudtijds Thuredrecht.) De oudlle tlad van HolIf/lul, reeds in 1015 door graaf DIRK III gebouwd. Zij lag t.OCII aan
den vasten wal, namelijk de fchoone Zuid-IJollandfchel1 waard ~ die
in 14zI door ecnen geweldigen watervloed geheel overllroomd, en
in het tegenwoordige meer den Biesbosch veranderd werd, wa~rdoor
72 dorpen onder water gezet, en meer dan 20 onder den vloed hedolven werden. Sedert bepaalt genoemde waard de aad aan de ZuidOostzijde, terwijl de ol1derfcheidene t~kkell der JI1eJ'we haar aan de
fllldere zijde omringen, zoo dat zij thans met een klein fluk gronds.
toen der verwoesting ülltfnapt, een eiland uitmaakt. - Dort/reeM hnd
in de [wisten tusl'chcn de Hoekfc:!Jen en Kabeijaau!lfc/ICII veel te lijden; werd in 1572 door de Tf/atcl:fieuzen voor den prins van Drol/je
bezet; en was de tbd, waarin, nog dat zelfde jaar, de cerflc vergadering der Haten van 1101111lJ(1 plaats h:ld, en de cerfie gronden
1\ b 4
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van het gemecnebest gelegd werden; zoo als ook hier, in 16IIl en
1619, de bekende vergadering, onder dien van nationaal fynode be..
kend, gehouden werd. In 1637 leed, zij veel door de pest, die
meer dan 3,5°0 menfchen in twee maanden wegfleeptc, en in 16711
was zij de eerfie, waar het volk op de been Invam, om prins WILLEM III tot fiadhouder te verklaren.
In DOI't/recht, waar men S poorten, ongeveer 4000 huizen en ruim
18000 inwoners telt, was de handel voorheen aanZienlijkér, dan tegeDo
woordig: hom, zoowel dat, hetwelk in vlotten van den Boven-Rijn
:tnngebragt, als dat, wat uit Noorwegen en de Oosc.zee, wordt aange~
voei'd; granen, vlas, liJn- en raapzaad,: zout, ftökvisch, traan, neenkolen en ook nog' Rijntche wijn, maken er de voornaamlleartikelen
van' uit. Ook rust men enkele zeefchepen uit, en is de fcheepv.aart
hier vrij levendig. Onder de openbare gebouwen der fiad telt men
de grrote kerk, met neenen bogen overwelfd, en op 56 zuilen van
~Tduin rustende, met de graftleden der voornaamfie Dordfche gefiachten; eenen fraaiJen marmeren predikfioel, en eenen hoogen fiompen
toren; in dezelve wordt het avondmaal met gouden fchotels en bekers,
door een Oost -Indisch heer gefchonken, bediend: en heeft zij ook
een gouden en zilveren drinbekken; voorts nog 11 Nederduitfche hervormde kerken, waarvan de AUGUSTINER, onder vele anderen, het graf
van .TOtl!r~r FRANS· VAN BREDEJl.ODE bevat; 1 Walfche, 1 Engeifche, 1
Lutherfche en z Roomfche kerken; eene godsdienstige verzamelplaats
voor de Joden, in het gedeelte van de kloosterkerk; .onderfcheidene
Iief~adige gefiichten, als het Sacraments gasthuis, blaauw-, of krank.
zinnigenhuis, foephuis, weeshuis, armenhuis en verfcheidene hofjes);
de beurs, de voormalige munt, nu ten dienste van het garnizoen in.
gerigt, de beide wagen, de beide doelens enz. Op het fiadhuis ziet
men eene fchilderij van het heilige avondmaal door BLORLAND, een
fink van waarde; eene van SIMSON in DELIA'S fchoot; een gezigt
der aad aan den waterkant, met een kunstig uurwerk onder hetzelve,
dat echter nu vervallen en reeds gedeeltelijk weggenomen is, enz.
De Latijnfche fchool is hier in eenen bloeiJenden fiaat, en kunsten en
wetenfchappen worden er zeer geacht en geoefend, inzonderheid de
fchilder- en teekenkunst : in 1816 heeft men er nog een genootfchap
van letterkunde opgerigt. Rondom de fiad zijn vele zaag-, tras-,
pel-, oliemolens en zomkeeten; aan de zuidzijde heeft men vele
fchoone lalldhoeven en wandelwegen, mee een fchooa gezige op de
Merwl!, en binnen hare muren verCcheidene fuikerraffinaderijen, touwilageriJen, en fcheepstimmerwerven. Dordrecht is de geboorteplaats
van vele kundige en vermaarde mannen, als: van de gebroeders DE
WITT, den hoogl emar SANDIFOR T, den dichter J. DE DEKKER.,
den fchildcr ALBERT Cuw, en meer anderen.
DORIA. (ANDREAS) Een Genuees, die in 1468 te 011eglil1 ge.
boren werd. Reeds als jongeling OI;dcrfcheidde hij zich als zeeheld
in den oorlog tegen de zecroovcrs CIl Corfikl1lJetJ, en werd vervolgens
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gens vlootvoogd van de Fran[che galeijen. Uit hoofde ecncr Ont·
vangen beleediging van de Frnn[che zijde, ging hij tot de partij van
Oostenrijk en Spa11je over, en verllinderde daardoor den geheel en
voortgang der Fran[che wapenen in italië. Dan, het lot had he'.l
niet !lechts tot eenen groo~en zeeheld, maar ook tot cenCll bcvrijder van zijn vaderland, befiemd. Genua bezat wel eenen Doge, die
federt J 339 het opperhoofd van dezen Haat was; maar zijne regeringsgefteldheid was zoo fiecht, en de partijCchap tot zulk eClle hO,ogte geklommen, dat Gemw dikwijls vrècmdc hulp mocst inroepcn,
welke gewoonlijk op eeuc drukkendc opperhcérlchappij uitlicp. Thans
(in 1528) was de HaaL in handen der Fmnjè,'Jen; doch DOR!A drecf
hen. de 1.lad uit; verwierf ter vergelding den eernaam van rader' en
Bevrijder de$ vaderft/nets, en verbeterde 'ou de regeringswijze van
den vrijgeworden fiaat. Alleen 28 adelUke familien verkregen toegang tot de, hoogfie waardigheden, en werden jaarlijks ·verkoze n ;
doch bleef de uitvoerende magt in handen van den Doge en deszel[s
raden, van welke beide om de 2 jaar eene nieuwe keuze ge[chieddc.
Ondertus[chen kon de groote man door deze inrigting de onderdnikkin gen en gebreken der aristokratie niet weren, en moesten ver[cheidene zijner gemaakte bepalingen, in 1576, door eene grondwet veran.
(~erd worden. NiettegenHaande DORIA de waardigheid van eenen Doge voor zijn leven ontving, begaf hij zich echter onder KAREl, V.
weder in den zeedienst, fl:reed zeer gelukkig tegen de Turken en
Corfikanen, en fl:ierf eindelijk in 1560, in den ouderdom van omtrent
93 jaar. Hoe voortreffelijk en edel het karakter dezes onvergetelijken mans ook ware, en hoe zeer hem zijne landgenooten vercerden, konde hij echter den nijd van vele grooten niet ontgaan; zelfs
berokkende men tegen hem ver[cheidene zamenzweringen, onder welke die van FIESKO de gevaarlijkfie was; doch die gelukkig, door
zijn beleid en zijne gefireugheid, verijdeld werd.
DORPAT of DORPT. Eene Rusfifche kreits-ftad in het tegenwoordig gouvernement Riga, voorheen het hertogdom Li/jlaná, aau
de rivier Embach gelegen. Zij bevat omtrent 4,500 inwoners, en is
bekend door de aldaar onlangs opgerigte univerfiteit. Wel is waar, dat
in 1632 door GVSTAVUS ADOLPHVS, koning van Zweden, die deze
flad op de Polen veroverd had , alhier eene univerfiteit geflicht
werd; doch iu 1695 naar Pernau verlegd wordende, ging deze naderhand geheel te niet. Op den 7 van Sprokkelm. 1800, werd de
univerfiteit te Dorpat , door eene ukaze van keizer ALEXANDER, benevens 5 andere, en wel inzonderheid voor de provincien Li/f- en
EstMand , Finland, en Coerland, voor eene univerfiteit verklaard, en
geniet jaarlijks een inkomen van 126,000 roebels. Zij telt onder
hare hoogleeraren den, als archeoloog bekenden en verdienstelijken
ho[raad, MORGENSTERN, en had reeds in 1815 een aantal van ruim 150
fiudemen. Zij heeft eene boekverzameling van 30,000 boekdeelen,
knbinetten en verzamclingcn voor onderfchcidcllC wetellfchappen,
TI b 5
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fierrekundige werktuigen, fiJiJdkamer, kruidtuin, mUfeUlll van fchilde.

riJen, landkaarten, fcheikundig laboratoriUlIl , verlosiings-inrigtingen,
enz. Ook heeft defiad nog een gymnafium , eene krijgsfchool en an.
dere nUttige inrigtingen. Er is eelle aanzieillijke jaarmarkt en veel
handel. Voor het overige bevond zich de fiad eertijds ineenen
teer bloeijenden fiaat, en maak~e, in de 13de eeuw, zelfs een lid vall
het Hanzee-verbond uit.
DORIS, Eene landfireek in Grieken/mul, tusfchen Phocls, Thes.
[atië en flcarntmië gelegen. De naam is ontleend vlIn zekeren
Thesfalt'fchetl DORUS, die zich hier met ecne volkplanting nederzetle, nadat hij dit elders vergeefs beproefd had, Naderhand bragt deze Darifche !1:am volkplantingen in verCcheidene fireken over, waar..
van de beroemd!1:e was die in l{/ein-dzii!, welke Ha/iCf/rrJflSfu$ ten
hoofdzetel had.
DORISCHE BOUWORDE. (Zie; BOUWORDE.)
DORSCIIEN. Om het ingeoogfle graan en andere veldvruchten vlln
,Ierzelver fchel of bast af te zonderen, bediende men zich eertijds van
onderfcheiden middelen. In het Oosten ~ireer men daartoe osfen over
het koren, hetwelk in garven op het open veld lag uitgefpreid; en.
bij de lurken en op het eiland C(!iloTJ, zegç men, dat nog tegenwoor.
dig deze manier, om het graan van zijne doppen af te zonderen , in
gebruik is, Peulvruchten en tuinzaden floeg men met ftokken, hetwelk tot de uitvinding van dorschvlegelg aanleiding gaf. In later tijq
bediende men zich van bijzondere werktuigen, als: van de Dorschrol (tribllia of tribt/fllm) • de dorschflede (traha) en den dorschwa.
gen, welke laatlle reeds in de boeken der JodQn voorkomt. en door
osfen of paarden getrokl\en werd, In later tijd kwamen de dorsch.
vlegels in zwang, van welke men zich thans nug het meest· bedient.
Ondermsfchen is lUen van tijd tot tijd op 11lidqelen bedacht geweest"
om bij het Dorfchen de mellfchelijke krachten, het arbeidsloon ell
den tijd te gemoet te komen, en het koren zoo zuiver en volko_
men, als mogelijk is, te winnen, waartoe men verfcheidene dorsch..
werknligen heeft voorgeflagen; doch geene· volèoen zoo wel, als het
oorschbiók, dat in Vriesland en Groningen algellleen in gebruik is, en
waarvan in het landhuishondkundii; kabinet te dmflerdam er een
voorhanden is. Het dorschwerl{mig, dnor J. C. LAUDON opgegeven, en gedeeltelijk he[chreven. fèhijnt wel ~eer fpoedig te werken; doch kost ook 750 P. St.
DORTMUND. Eene PruisflCche flad in het regerings~distrltt
Armbcl'g, yoonnaals eene vrije Rijks- en IIanzee-ftad in den
den Westphaalfchen kreits.. Zij ligt ten Noorden van de Ems aan
de Emfc!zcr, heeft ;:; poorten, 4 Lmht:rCche en I RoomCche kerk,
een GymnafiuJll Illustrnm, 800 huizen en 4,800 inwoners, is eeni.
genuare b~vestigd, en werd in 1803 aan het huis van NasffltJ-Dictz tot
fchadeJoosftclling afgeli:aan, naderhand door NAPOLEON met het groot·
hertogdom Berg verccnigd, WllllllCCI' zij de hoofdCtad werd van het
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Bergfche departement ~~n de Ems, doch kwam in 1815 aan Pruisfen. Men vindt er vele linnen-weverijen, tabak-, lfpijker- en wol.
fabrijken, landbouw en handel: ook brouwt men er veel bier el1
bier-azijn. I-IEl'\DRIK I Doeg bij deze Ii:~d de HUll1Jfl1, en HENDRIK H
hield er eenen grooten rijksdag look was hier eertijds het beroemd
geheim geregtshof, of V~hl1lgcregt ; in rl7estphnlen, en bezat zij het
11l1llJtregt en vrijheid van tollen, door het geheele rijk. De inwoners z~in meestal Lmhersch.
DOR YPHORI. Was de naam vun de lijfwacht der ROl1leinfche keizers.
DOSSO, of DOSSI. Een beroemd fchilder van Ferrara, die door
ARIOS1;O, in zijne Orlnnde, der vergetelheid ontrukt werd. Hij volgde de manier van TJTJi\i\N, met wien hij eenige vertrekken van het
hertogJijk lIot fchilderde. Zijne beelden beftonden hier in lJacchol1alt'Cll ,met verfchiIlende fpelen van Faunen, Satyren en Nimfen; doch
in andere ftukkell volgde hij Ri\PHAEL. Onder de 8 nukken, die
zich van hem in Dresdm bevinden, munt inzonderheid de twist der
vier kerkleeraren , door na:mwkeurigheid van teekening en ~racht van
koloriet, hetwelk volkomen in den Titiaunfchen frijl is, als eeu
meester/tuk ui!. Hij ftierf omftreeks de heIn der 16de eeuw.
DOUANE. Hierdoor verl1ant men het tolhuis, het tolwezen of
ook den tol zelven , het in. of uitgaande regt, of cenige andere lasten, welke men op den in. of uitvoer van koopmRllsgoederen
meent te m{)cten l1ellen. In de jonglte tijden der Franfche regering hebben de DOf/an/ers over het algemeen vele ontevredenheid. veroorzaakt. Het heer van Douaniers of tolbedienden , welke, in !l of
3 linien, nacht en dag de grenzen bewaakten, haalde zich den bitredien haut op den hals, en hun handwerk was meer een beletfel
voor den handel, dan dat de inkomsten van den !laat daardoor aanmerkel~jk vermeerderd werden. In de jaren 1806, 18°7 en 1808
bleven voor de Franfchc nationale kas geen 2 millioenen Francs
zuiver over, al200 ieder Dounnier, waarvan de minfte I! Franc dagelijks trok, het meeste er van verteerden,
DOUARIE. Een weduwengoed , is al dat geen, het\vellc een
man aan .zijne vrouw, nl! zijnen dood, tot haar onderhoud maakt.
In de vrDegfte t~jden werd door den man als bruidegom zulk eene
Douarie, reeds aan zijne bruid als bruidfchat, toegelegd; doch nadelhand werd de Douarie van het liJfsbehoorert, hetwelk dDorgllans eenen bruidfchat vooronderHelt , en in een daarmede geëvenredigd onderhoud gelegen is, onderfcheiden. De Douarie bel1aat in een onderhoud, overeenkomstig den Hand, wanrin de weduwe ook dan, wanneer zij niets mede ten huwelijk gebragt heeft, behoort; en van hier
ook de benaming van weduwengoed (fPitthI1111sfitz), hetwelk een
flat, of de eene of andere plaats beteekem, hetwelk eener weduwe van hoogen l1and g-emaakt, en ter woning en tot oüderhoud,
Voor het overige
na haars mal1,~ dood, wordt aangewezen. geeft mOIl, in verièhcidcl1c provincicn, den llaam vall Douarie aan
die
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die landerijen, welke aan eelle kerk, of eenige andere vrome
1lichting ~ bij hare oprigting, gemaakt zijn, of over het algemeen
aan de;>.eJ.ve toebehooren.
DOUBLEREN. V~dllbbelen; bij het billardfpel, den bal zoodanig (pelen, dat hij den band raakt,. en van daar tot een zeker
punt tegen den te treifen bal wordt tertlg gedreven. In eenen
zee.oorlog verilaat men er echter door, eene vloot overvleugelen,
door een of meer fmaldeelen om de vijandelijke vloot te doen heen
zeilen, en deze dus tusfchen twee vuren te brengen.
DOUBLET. Een van kristal nagemaakt edel gefieente, waaraan dei kIeur door een blaadje~ of toegemaakte mastik en terpentijn, wordt medegedeeld, zoodat het fchijm een echta fieentc
zün; doch men onderfcrheidt· dien best, als men hem van ter zjjde berohouwt, wanneer ::ch zijne klaarheid aanllonds openbaart.
DQU6LOENEN, of DOPP1A DI SPAGNA. Eene Spaanfche
gouden munt, pistoletten, bij OI1S te lande gewoonlijk tegen! 9: 9
wordende. uitgegeven.
DOUW. (GERARO) Uit Friesland afkomstig; doch in Leijden
geboren, was de zoon. eens glazenmakers. Reeds vroe!~ vertoonde
zich zijne. zucht voor de fchiIderkunst, waarin hij onder REMB.a/lJiiT VAN RijN zulke ongemeene vorderingen maakte, dat men
met regt iets groot van hem konde verwachten. In de daad, men
kan niets volkomener zien, dan z~ine kleine fchiIderO:ukken, die
hij ,kit, naar gelang van den daartoe. henoodigden tijd, liet betalen. en waaraan hij het uiterfl"e geduld ten koste legde. Zij waren
zoo verwonderlijk uitvoerig, dat men een vergrootglas moest gebruiken, om al het werk er na:mwkeurig in te onderfcheiden, doch
teven~ vol leven, en met een frisch en krachtig koloriet gefchilderde Ten einde aan zijne verwen meerder luister bij te zetten,
wreef hij die op glas, en maakte zelf zijne penfeelen. Onder
aiine voornaamlle fchilderllukken telt men onder anderen: eenen
Kluizenaar, ten voeten toe uitgeteekend, liggende op zijne knieën te
bidden; terwijl zijn gelaat opregte godvrucht teekent ; eene,. OIIden
Ma,., eene pen ver{ni/dende; eene oude Yrouw, welke met hare kat
JPedl; ik water:r.uç/llige "rotlW, waarvoor 30,000 guldens is be~
geworden, en welk nuk zich met een ander, niet minder
fchoon •. verroonende ziJne Moeder, die ;n den bijbel leest, en zijne oude Yrouw, die aandachtig luistert, in het mufeum te Porij's
bevindt. Ettelijke uitmuntende il:ukken , waaronder zijne· eigene
beeldtenis, bevinden zich in de galerij te Dresdm: daarenboven
beeft men van hem nog een groot fchilderlluk, verbeeldende de
()ntkoofdÎllg "011 den heiligen JOHANNES. Douw llierf in 1680,
in het 67fte jaar zijns ouderdoms ,en liet een aanzienlijk ver.
mogen na. want voor zijne ftukken werden zeer hooge prijzen betaald; gelijk zij ook nog heden onder de duurften der Nederlandfehe fehool behooren. In 1809 kocht Ulen een zijner kleine fchil.
der-
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derftukken voor het koninklijk Hollandsch mufttnn voor !17,tlOO,
en in het volgende jaar golden zijne werken, op de verkooping
van P. DE SMETH te Amfterdam, het meeste; wnrdende dezelve, over
het algemeen, voor de fom van 5 tot 10,000 -pldens verkodK.
DOVER. Eene Engelfche zeefiad in het gnafTchap, Kent, IIJ~
eene beroemde, hoewel thans veelal verzande, haven, die tot de
zoogenoemde Oosthavenii' behoort, aan het kanaal, \\':1ar de paketbooten,
van Ca/nis, in Frankrijk, op E"geland varende, :r.mkomen. De aad
heeft een kasteel, g kerken, 1788 huizen, en 7,990 inwoners, die
veel handel drijven. In de graaffchappen Keilt en Slt'afford, in de
Noord - dmerikaanfclze fiat en , vindt men mede hoofdlleden TIU
dezen n:t:lm.
DRAAD-MOLEN. CI]Z&t\.) Een werktuig van cellen zooderlin.
gen aard, wànrdoor men gefillede flangen , zoo dun men wil , tot
ijzerdraad trekken kan. Wanneer, namelijk, de flang een weini,
fpits toegevijld, en door een gat in het aanbeeld genoken is, wordt
dezelve van eene groote niJptang, die door het werktuig heen en
weder wordt gedreven', en, na de fiang toe gaande, zich opent,
maar in het terugg:lan weder fluit, gegrepen; wordende de fi~JI'ri, die
zij op deze wijze naar zich toehaalt, van tijd tot lijd dunner en
langer. Zoodra de nijptang dus terug gekomen is, laat zij de fbng
los, maar vat ze bij het aanbeeld weder :!an, tot dat zij ~eheel
. doorgetrokken en daardoor dunner en langer gewortJen
Vervolgens wordt zij weder in een kleiner g:Jt geftoken, en op' nieuw
doorgetrokken, hetwelk zoo lang herhaald wordt, tot dat de ijzerdraad de begeerde dikte heeft.
DRAAD-TREKKEN. De kunst, om allerlei metalen tot draad te
maken, waartoe men goud, zilver, koper en ijzer gebruikt, waarvan
de draden dikwijls zoo fijn getrokken worden, dat men ze met die
van zijde, wol of vlas kan verwerken•. Toe echt goud. of zilverdraad
kan men niet, dan het allerfijnCre goud of zilver gebruiken, omdat het
minne mengfel beletten zou. de draden zoo fijn re trekken, al. zij
gewoonlijk gebntikc worden. Om dit draad te vefVlardigm, worde
het goud en zilver eerst tot fraven, van omtrent een voet 1ll1g eR een
duim dik, geCmolten; voorts op het aanbeeld taai gefmeed; verrolgen~ tot de dikte van eellen p~jpenfteel, en eindelijk achtereenvolgende
dooreen. groot aantal gaten, die al kleiner en kleiner loopen, zoo Iq
getrokken, dat de dra:ld de vereischte dunte heeft,' die meestal zoo
fijn als een hoofdhaar is. Valsch goud- en zilverdraad wordt bijna !lp.
gelijke wijze bewerkt.' Uit verzilverde koperen fiaven wördt het
valsch zilverdraad, en, wanneer men· deze flaven, bovendien nog
verguldt, daarvan onecht gouddraad gemaakt. tot het Intrte echter gebruikt men ook zilveren Ctaven, die met een vHe, goud
overdekt· worden, en van dit draad, en zelden van zuiver goud
bijalleen I maakt men PasfementeIJ, Franjes, Glllonntn enz. lIet
na ongeloofbaar , hoe zeer zich het goud lalt verdunnen en uitrek·
ken;
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ken; W$lc, :lis men eene ronde zilveren ftaaf van omtrent een duim
dan door meer dan IS0 verfchiIlcnde gateu
doordrijft, zoodat dezelve eindelijk niet dikker dan een hoofdhaar
worde dekt het 8QUd nog zoo volkomen het zilver, dat men
zelfs door een vergroc)[glas geenen fchijn van bet laatfte ontdekkcll
kan. BOIJLE vcrhaalt , dat 8 greincn goud, die ecnc zilveren ftaaf
bedekken, gemeenlijk tot ecn (lra:l'd van 113,000 voet gctrokken
worden. Het echtc, zoowcl als het oncchte, goud- en zilverdraad
wordt weinig als draad gebruikt, maar alsdan meestal op den plNlllOlen platgemaakt, vervolgens op den fpinmolen over zijde of garcn"ge.,
fponncn, en zoo tot gouden en zilvcren galonnen, kantcn, franjcs
enz. verwerkt. - lIet geel koperdrnad wordt op gelijke wijze als
Ilet vorige getrokken. Het fijnde draad wordt tot fiJaren v:tn verfchil.
lende fpccltuigen, doch inzondcrhcid in menigte bij de fpeldenma~
kl'l'S gehruikt.
DRAAK. Dmco. Is: I. de .nll:tm van een fierrcnbeeld aan den
noorpcli.ikcn hemel, ,-an welke reeds VIRGILltJS zong. De fabel
vertelt cr van, dat JUNO den Draak, die de gouden ,appelen der
Iksprridm bewaakte, en door HERCULES gedood werd, aan den
hemel plaatllc. 2. De gel'l"/lgelde Drt/ok, of vliegende Hagcdis;
(DracQ VoiollS) is een zonderling viervoetig dier, met eenen naarr,
in Alrilul en Oost-IlJ(fii.! te huis behoorende. - 3. De filbelnchtige
Drnalt. wiens geda:mte men allerverfchrikkeIijkst affchildert, en aan
wien men bijn:! alle bekende landen, inzonderheid het toen nog
onbekcnde JlJrlii! en Afrikll, ter woonplaats geeft. Zijne lengte
werd zelden beneden dc zo, dikwijls echter tot 70 ellen opgegeven.
Van dc laatst~cl1Jeldc foon was de Draak, die zich volgens AELI.
ANllS, ten tijde van Al.EXANDER., den veroveraar, in Indië ophield,
en goddelijk vereerd werd. Volgens deze befchrijvingen had dit
monsterachtig dicr geene voeten, maar kroop als de fJangen; het
ligchaam .vns met fchubben bedekt, en de hals van mallcn voorzien. Voor het overige wederfpreken zich deze verhalen bijna alle. doch komen plleçn daarin. overeen, dat de Draak uitfiekende
zintuigen • inzonderheid een fcherp gezige, had, en zulk cene
kracht bczat, dat hij met weinige moeite eellen olifant verWllfg··
4e. Ondertusfchen fchijm dcze fabel een wezenlijk dier ten grond..
flag te hebben~ en wnarfchijl1lijk is dit geep :lnder, dan Ik {jl'o(!fe
4fpds.jJnng (Boa COlljJrictor), die in Indië en AFika gevondèn,
en 30 tot 40 voCten lang wordt. Zij bezie eene buitengewone fierk.
te; wurgt fchapen, benen, gazellen enz. en waagt zich mogelijk
wel Wl jonge olifanten. De Draak· dcr middeleeuwen i~ een
fcllepfel der vcrbeclding, van dit geheel verfchilIende. Men fchrijft
dell~lven vicr leeuweo-pooten, eenen dikken fJangen-fiaart en ongehoorden hals· toc, waaruit vuurv)ammcn firoomden. In de riddertijden fpeelde deze Draak cenehoofdrol, en behoorde tot de
monsters, welkc de geharnaste helden moesten overwinnen. Waarfchijn-
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fchijhUjk hebben de gebrekkige berigten van den Nijl-krokodil ,
welke ongetwijfeld door de kruiltogten naar Europa werden overgebragt , en de zeer verkeerde befchrijvingen onzer inlandf~be flangen, wt deze vertelfels aanleiding gegeven.
DRAAK. (Elelt/rieke) Een fpeelttJig der jongen•• ben,elk
aanleiding tot eene hoogst belangrijke ontdekking gegeven heeft.
FRANKLIN bediende er zich het eerst van, in bel jaar J 75!l, om er
de elektriciteit der lucht of wolken door af te leiden, en er
die van het onweder door te bewij~en. Dit Draak was van ftevig pa.pier, gelijk de gewone Draken, waarmede de kinderen fpelen;
en op den zeI ven was een metalen punt geplaatst. Hij liet denzei ven aan eelle koord; aan welker onderfle einde een neutel
hing, gelijk eel. vli~ger, om hoog fiijgen; doch hechtte, var. onder nog eene zijden koord VIIst, ten einde het :lIldL'fe', zonder de
elektrieke ftof af te leiden, te kunnen vasthouden. Zoodra nu de
Draak in de lucht tweefde 1 werd de elektrieke flof, welke de
metalen punt had opgenomen, door middel van de koord, tQt
ànn den /leutel geleid, zood:lt men daaraan eene Lijdfchc· lle_ch
konde laden. Zonder dat ROMAS, in P,oallkrijk, van de ontdek.
king "lill FRANI{LliII iets wist, nam hij 1 een jMr later, foorrgelijke
proeven niet uitgebreider gereedfchap, en verbond, de koord van
den Draak met eenen vastIlaIInden geleider, die zich meermalen
zoo lleI'k ombadde, Qat hij den affiand van vicr voet voor
bedenkelijk hield ~ en de /lag aan ee'n pifioolfchot gelijk was. In
het eerst befchouwde men den elektrieken Draak alleen al! een middel
om de elektriciteit der onweers-wolken te onderzoeken; doch in later
tijd bediende men (.'\" zich van, om de dagelijkfche elektriciteit der lucbt
op te fporen. Hiertoe neemt men het best den papienm Draak, 4
voet tang; en rnim z breed, dien men met vernis bedekt, of met
gekookte lijnolie befirijkt, opdat hij door den regen niet bedorven
worde. De koord, waarop het voornamelijk aal1komt, moel een
goede geleider zijn, waartoe CilVALLO eenen' • m~t. bil1d,onw in
een gedraaide, gouddraad de beste oordeelde. Men laat nu den Draak
in de hoogte tlijgen, brengt de koord er van voor een venfrer in
eene kamer; bindt er eene fterke zijden koord a:m, en hC!Ch~ het einde er van aan ccne ftevige tafel, w:tarop een kleine gerroleerde geleider gepláatst is. die met eene zijden koord, door. micJdel van
cenen draad, wordt verbonden. Voorts plaatst men, op cenen glazen ~
met lak overdekten, voet, een' Elektrometer, en wel zoodanig naast
den geleider, dat hij denzelven aanraakt, wnnneet de ~1tIt()lIIetc,.
de kracht der zich in de lucht bevindende elektriciteit zal -aanwijzen.
Men bedient zich echter, tot zulke waarnemingen, nóg ~I zoo
goed van aërostatiCche werktuigen, te meer, daar het gebruik van cenen Draak, zonder zeer vele voorzorg, allergeva:lrlijkst is, en reeds
dikwijls· droevige gevolgcn gchad heeCt.
DRAAK. (V/iegmde) (Zie: DWAALLICHT.)
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DRACHMA. Eene griekfche munt, ter waarde van omtrent
3 fruivers: ook eene foort van gewigt. uit 3 fcrupels beftaande.
DRACO. Dus noemen oude f"cheikundigen fOll1tijds het kwikzilver.
OR ACO, een Archont (magiftraatsperfoon) en wetgever der
Athenimzers, trok, kort voordat hun ftaat eene republiek werd,
door de buitengewone en bijna voorbeeldelooze geftrenghcid zijnet
wetten, de bijzondere opmerking tot zich. De gering[te misdaad,
b. v. het ftelen van vruchten, ja zelfs lediggang, beftrafte hij eveIl
zoo zeer met den dood, als het berooven van den tempel, het
plegen van eenen moord en het verraden van het vaderland; en Ivan
hier, dat men zeide, dat zijne voorfchriften met bloed gefchreven
waren. Niets was dus nntuurlijker,· dan dat de hardheid zijner wetteil derzelver uitvoering ftremde, en die zelfs in verachting bragt,
waarom dan ook SOLON den last ontving tot het vervaardigen van
nieuwe wetten, en daarbij alle verordeningen van DRACO, de doodflraf op het begaan vnn moord alleen uitgezonderd, verwierp.
DRAGANT. Eene foort van witte gom, welke zekere ftruik,
uit Klei1J-.1zië en den Archipel, Astragolus tragac{/lJt,~a geheeten,
oplevert. Zij komt meest uit den Lelltmt en wordt veel gebruikt tot
het ftijfmaken van dunne ftoffen, wa 111111 eer zij gewasfen zijn, b.
v. van zijden en kanten, of ook wel bij het fpannen derzelve op een
borduurraam, zoo als van atlas enz. Zij behoort ook tot den artfenij.
voorraad, en is een voornaam bcftanddeel van het bekende verzachtend horstpoeder , pu/vis gttmmofus, of {pedes dia tragacanthae,
genoemd. De Gom-dragant is geene zuivere gom, maar beftaat,
grootendeels , uit eene eigenaardige p'lantenfl:of, Dragantftof geheeten, welke niet oplosbaar is in water, als de gom, maar hetzelve
alleen inzuigt, en dan fterk opzwelt. Zij ftaat, in cHt opzigt , als in
het midden tusfchell den ftijffel, of het zetmeel, en de ware
gotnftof.
DRAGOMAN. Zoo noemt men in het Oosten, en inzonderheid aan het TurkCche hof, cenen taa/meester of tolk. De Kragoman
der Porte, die in dienst van het hof ftaat, 'is altHd een Christen van
de Griekfche natie, en wordt wel eens tot den post van prins
vftn Moldavië of /-Pal/aeltijt verheven.
DRAKE. (FRANCIS) Een beroemd El1gelsch zeeheld, de eerfte, die de wereld rondzeilde. Hij werd Olnftreeks South-Tariffock,
in Devonshire, in het midden der, 16de eeuw geboren; woonde
verfcheidene zeetogten bij; deed den Spanjaarden, cUe- met zijne
natie in oorlog waren, ter zee veel afbreuk, en ondernam, van
1'577 - 1580, door ondcrfteuning van de koningin BLIZA5ETH,
eene reis door de Magc!laa/J[che zee-engte naar de Zuidzee, tot het
doen van nieuwe ontdekkingen; zeilde van daar naar de Aziatifche
eilanden, en ftevende vervolgens, achter Afrika om, naar zijn vaderland terug. Nooit had eenig zeeman voor hem de gcheele aarde
rond-
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rond gezeild, en nimmer werd er zulk eene groote reis ondernomen.
Na zijne terugkomst bewees hij deti EngclfchclI, in den oorlog tegen de
Spanjaarden, gewigtige diensten; f10eg de laatfte in de Europefche
en Amerikaanfche zeeën , en ontl1mn hun belangrijke plaatfen ; doch
ftierf eindelijk, uit verdriet bver eene mislukte onderneming, in 1596,
in Amerika, in het 5lfte, volgens anderen, in het 58fte jaar zijns levens.
DRAKENBORCH. (ARNOLD VAN) Werd op den eer11:en dag
des jaars 1684 te Utrecht geboren, en bekleedde, [edert 17[6~ aan de
booge fchool dier 11:ad het hoogleeraarsambt in de gefchiedenis en
welfprekendheid. Van zijne kunde, geleerdheid en naauwkeurigheid
2ullen de fchoone uitgaven van SILlUS lTALlcus in 1717) en van LIVlUS van 1738-1747 uitgegeven, 11:eeds blijvende waarborgen zijn;
.terwijl tijne korte aanmerkingen, nil zijnen rlood, bij den druk van
THOMAS MAGISTER, in 1757 in het licht verfchenen, gevoegd, van zijne Griekfche kennis getuigen. Hij ftierf den 16den van Lentem. 1748.
DRAMA. Eigenlijk hmide/illg, of bedrijf. De Grieken gnven
dezen naam aan al hunne tooneelfmkken. lVIen ver11:aat dus hier·
door ieder fchouwfpel en tooneelfl:uk; doch thans in het bijzonder
een zoodanig , hetwelk even zeer van het uitbundig vrolijkè van
een bIijfpel, als van het verfchrikkelijke van een treurfpel verwijderd is; dat tllsfchen beiden in !taat; en gematigde aandoeningen oplevert. Voor zulk een Drama gebruikt men in Dui'tschland, inzonderheid, de benaming van Sdaufpie!. Over het algemeen, i!
het Drama een bastaard!luk, geheel van alle regels van het vroegere Drama, juist niet ten beste, afwijkende.
DRAMATURGIE. Is die wecenfchap, welke de regels vervat,
waarnaar een tooneemuk moet vervaardigd en uitgevoerd worden.
DRAPERIE. Beteekent, in eenen bepaalden zin, de kleeding van
-figuren in eene fchilderij ; doch, in eenen meer uitgebreiden, ieder vertooning van lakens, !loffen of andere rnunufakturen, onverfchillig of
zij tOt kIeeding van iemand, dan wel tot fieraad van een tooneel,
tlienell~ Wat de kleeding van het menfchelijk Iigchnam betreft, welke) hoe voordeelig het ook anders in vele opzigten voor den kunste·
naar zijn zoude, hetzelve naakt te vertOQiien, door klimaat en zeden eenmaal is noodzakelijk geworden, hierom trem kan men over het
algemeen aànmerken, dat dezelve het Iigchaam wel bekleeden , maar
niet zoo geheel bedekken moet, of de zachte overgang en fpeling dér
ledematen en fpieren moet er doorfchijnen. Ten aanzien der vouwen
of plooijen , die, wel gerangfchikt, eene uitmuntende werking kunnen
doen, moet men eenvormigheid, zoowel als een te groot aamal,
zorgvuldig vermijden.
DREBBEL. (KORNE.LIS) Deze vernuftige vaderlandfche natutlren werktuigkundige verdient, wegens de fraaije vindingen, die aan
hem worden roegefchreven, eene plaats onder de voorname mannell
van Nederfalid. Hij werd te Alkmaar in 1572 geboren, en vertoonde al vroeg eene fl:erke neiging voor de wijsbegeerte, waarin hij
ALGEMEEN WOORDEND. 11.
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zulke verbazende vorderingen maakte, dat zijn roem tot in het pl!leis van FERDINAND II doordrong, die hem den aanzienlijken post
van onderwijzer zijns zoons toevertrouwde, en hem naderhand onder het getal zijner raden plaatfte. De fortuin bleef hem gunstig tot
den ouderdom van 28 jaar, toen deze wispelturige vrouw hem den
rug toekeerde. Hij werd, bij het bemagtigen der fead Praag, do ot
FREDERIK, keurvorst van den Paltz, tocnmnals koning van B9heme,
met anderen van des keizers raden, gevangen genomen, en van al
zijne goederen beroofd; doch verkreeg, door ttlsfchenfpraak vall
de algemeene ftaten en des konings van Engeland, zijne vrijheid.
Sedert vertrok DREBBEL derwaarts, en fchonk den koning, uit
erkentenis, eene glazen fpheer of bol, waarin men verzekert, dat
men, door middel der 4 hoofdftoffen, de altoosdurende beweging
voortbragt , en men in den tijd van 24 uren alles konde waarnemen,
wat in een jaar op de aarde voorvalt; terwijl men tevens op alle
de jaren, dagen en uren, den loop der zon, maan,' en fterren
konde opmerken. Door hetzelfde middel kon men begrijpen, waarin
de koude beftond; welke de oorzaak zij der cerfte beweging; hoedanig
die de zon, den hemel, al de fterren, de maan, zee en aarde in beweging houdt; welke de oorzaak zij van eb en vloed, van donder,
blikfem, regen, en wind, en hoe alle dingen groeijen en toenemen.
Behalve dezen bol vervaardigde hiJ, zoo men zegt, een fchip,
waarmede men van Westmu1lSter tOt aan Greenwich, een aITtand van
bijna 3 uren, onder he~ water konde roeijen , en waarin men zonder kaars konde zien en in een boek lezen. Dit fchip zag men nog,
verfcheidene jaren na den dood van DKEBBEL, aan den oever van
den Teems liggen. Ook wist hU zekere w~rktuigen te vervaardigen,
waardoor hij den regen, den donder en den blikfem Zoo natuurlijk nabootFte, als of dezelve onmiddellijk uit den dampkring kwamen; terwijl hij door middel van andere eene koude wist voort te brengen,
welke aan die van den winter geljjl{ was. Van dit !aatfte nam hij
eens, naar m~ll verzekert, op 's konings verzoek, eene proeve in
de zaal van IYestll1lt1lftcr, en deed, op eenen zomerfchen dag, eene
zoo felle koude ontft~an, dat de vorst en de hovelingen, die hem
vergezelden, genoodzaakt waren om de zaal te verlaten. Hij wist, door
middel van zekere werktuigen, aan de oogen der aanfchouwers allerlei foorten van Fchilderijen te verwonen, zonder dat er iets wezenlijks voorhm,den was, en trok, door een glas van zij!le uitvit:ding, het licht van eene kaars, aan het einde van een vertrek geplaatst, tot aan de tegenoverzijde, hetwelk zulk eene flikkering voortbragt , dat men er gemakkelijk bij kon lezen. Nog vervaardigde hij
eenen fpiegel, die geheel vlak was, en het voorwerp, dat men er
voor hield, zeven maal terug kaatfre; alsmede allerlei muzijkale inftrumelltell, die aanhoudélld fpeelden. lil één woord, alles, wat met
mogelijkheid konde gemaakt worden, om, door een dalend gewigt,
fpringverell, loopend water of vuur, gedurende eenen bepaalden tijd
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werkz:1am te blijven, was hij Val, oordeel, dat door de kennis van
het primum mobile tot altoosdurendheid konde worden gebragt. Be~
bàlve t:(Og vele andere zeldzàamheden, fieep hij brillen, waardoor
men bij nacht Lien konde.
Hoe verwonderlijk dit alles ook zijn moge, zeker; is het, dat
DREBBEL eene buitengewone kennis in de werktuig- en gezigtkunde
bezat, en verfcheidene wiskunstige werktuigen heeft uitgevonden~ onder
anderen de zàmengeftelde mikroskoop, en, omltreeks het einde van
1630, den thermometer, die door L'IsLE, HALl.EJJ, FAHRÈNHEIT el1
ltEAUMuR, naderhand, tot meerdere volkomenheid zijn geb ragt geworden. De uitvinding der teleskoop, mede door fommigen aan hem
wegefchreven, is waarfchijnlijk van vroegeren tijd.
DREBBEL fiierf te Londen in 1634, In het 62lte jààr zijns levens.
Onder zijne nagelatene fchriften telt men: Tractfltus de natura ele~
mentoru11t quintes(entifl, te Lei/den in 1608, en in 1702 te Rot~
lerdfl11Z in het Nederdtlitsch, uitgegeven, alsmede Epistola de machiná Astronomica perpetuo moMti, in 1620 te Leijden uitgekomen ~
en eindelijk eenen brief aan keizer RUDOLPH Il, te vinden in HARSnÖRFFERS deliciis Phyfico mathelt/at. II d. bladz. 399, waarin hij een
werktuig befchrijft, door hem Machina mufica perpetuo mobilis
genoemd.
DREBBEL. (N.) Een Nederlànder ~ die door fCheikundige
proeven de kunst ontdekte, om lèharlaken te verwen. Hij leefde
in het Ia.'\tst der J7de eeuw, en vertrouwde zijn geheim aan zijne
dochter, welker man, CUFFLER, van deze uitvinding het eerst in
Lei/Jen gebruik maakte.
DREGGEN. Eene fooft VUil ànkers met 4 ankerhaken , dienende
voor fchuiten, om er op te ankeren, alsmede om gezonken goederen,
b. v. eene kist, vat enz. we,.d boven te brengen. Er is nog eene andere foort, vuur- en ketting-. ook ellter-dreggen of enter-haken genoemd, die, in riaats van ankerhaken, met 3 klaauwen, die van weer·
haken voorzien zijn, gemaakt, en gebruikt worden, om het wandt- en
touwwerk der vijandelijke fchepen aan te grijpen, of in eenig ander
gedeelte aan boord te Idampen, of te enteren.
DREIJER. Eene kleine munt, waarvan 4 een goede grosfchen;
64 een keizers-gulden; 84 een Meisnilèhe gulden, en 96 cenen rijks·
daalder doen. In Silezië is een Dreijer een halve kruitfer, waarvan
cr 120 een keizers-gulden bedragen. In Nea'er-Sak[e is een Dreijer
zoo veel als een halve [ÖSlillg, of 3 penningen, naar hun geld;
doch anders, naar de munt van Duitschland, fJechts hitlf zoo veel.
DRENKELINGEN. (MAATSCHAPPJJ TOT REDDING VAN) Deze
maatfchàppij werd opgerigt te dmfterdam in het jaar 1767. Het eerfie denkbeeld tot derzelver ftichring gaf de heer JAKOB DE CLERCQ,
een zeer achtingswaardig koopman in gemelde ftad, met wien zich weldra 9 andere, niet minder, achtingswaardige, mannen, allen inwoners van
die Had, vereenigden, om eenige duizende bekendmakingen, houden·
CC2
de'

240

D R

~

N T Il E.

de voolfchriften tot redding van Drenkelingen, door het geheele land
te verfpreiden , en aan ieder, die bij eenen îchijndooden Drenkeling
het fluimerelld levensbeginfel zoude opwekken, en hem alzoQ in het
leven herftellen, eene gouden medaille, ter waarde van zes dukaten,
uit te loven. Zij verpligtten zich nog daarenboven, om de kosten,
welke werden aangewend tcr redding, het zij die al of niet gelukt
Waren, te vergoeden. Weldra vond de dus opgerigte maatfchappij in
ons vaderland den meesten bijval, en, naar mate de omvang harer
werkZaamheden zich meer el} meer uitbreidde, beijverden zich de regeringen der gewesten, fteden en dorpen, met een aantal menfchen.
vrienden, om haar krachtdadiglijk te onderftetmen , met het geluk.
kig gevolg, dat een groot aantal burgers voor den naat behouden
werd. Toen deze maatfchappij, in het jaar 1817, haar vijftig jarig beftaal1 vierde, beliep het getal der uitgedeelde medailles bijkans
twee duizend. Zij verfpreidde overal een vast ftelfel, omtrent de
foort en het juiste gebruik der middelen, tot redding van Drenkelingen gefchikt, en gaf een loffelijk voorbeeld aan Europa; zoo
als dan dok, van tijd tOt tijd; dit overal werd nagevolgd,
en wel eerst door de republiek Venetië, vervolgens te Milaan, te PadtJtJ, in bet koningrijk Napels, te Florence, !e Livorno en te Hamburg. In de Oostenrijk[cbe [raten verfcbeen,
kort n3 bare [richting, eene zeer belangrijke verordening op het
reddèn van Drenkelingen. Ook in Frankrijk werden ver[chei.
den bevelen wegens deze gewigtige zaak algemeen gemaakt, en
in Plflrijs werd onze maatCchappij, op koninklijk gezag, met
bijzondere goedkeuriNg vereerd en nagevolgd. In 1774 kwam in
Engeland eerst eene maatfchappij tot redding van Drenkelingen,
in navolging van de Am[rerdam[che, tOt fcand, en ook te Berlijn, Dresdm en Bern, in de Oostenrijkfche Nederlanden, en Denemarken werden gelijk[oortige inrigtingen als de onze daargefteld. Vergelijk verder het veJ"jlag wcgem de maatfchappij tot redding
ttm Drenkelingen, ter. gelegenheid van !taar 50 jarig beflnan ,
door Mr. P. A. BRUGMANS, Am(!erc!am 1818.
DRENTHE. Eene der Nedcrlandfche provincien, grenzende ten
Westen aan Vries/and, ten Noorden aan Groningen, ten Zuiden en
Zuidwesten aan Overijsfel , en ten Oosten aan het voormalige graaffchap Bem'heim en het JJ1imfierfclze. Zij bevat, volgens de Iaatrtc
telling, 48,483 inwoners, en heeft grootendeels eenen boogen ;
tandigeri grond, die, echter, wel bemest zijnde, zware rog, boek.
weit, aardappelen en vlas voortbrengt. Men vindt hier en daar goede weilanden; verfcheiden eiken- en dellnen- bos[cben en vele hooge
veengronden, die de zoogenoemde lange turf opleveren, en, uitgegraven zijnde, tot wei- en bouwlanden worden aangelegd, zoo als
reeds op bet Hoogeveen, de Smilde enZ. ge[chied is; alsmede uitgeftrekte heivelden, die aan groote kudden fchapen voedfe! verfchaffen, en de bijenteelt aanmerkelijk bevorderen.
Op
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Opmerkelijk zijn in dit gewest, inzonderheid, de heuvels (tu.
IHU/i) , welke er op fommige plaatfen gevonden worden, en begraaf..
plaatfen , gedeeltelijk van de oude inwoners des lands, gedeeltelijk
van de Romeinen, bevatten, en waarin men fteenen vazen (urnrn) ,
met asch der verbrande lijken, koperen beitels enz. aantreft. Nog
vindt men te Rolde, Eekst, Steen, Emmen, Borger en elders, de.
zoogenoemde H1InnebeJden, die van eenen overouden oorfprong
zijn, en uit geregeld nevens en op elkander gefiapelde fl:eenen
befl:aan, van welke fommige eenen verbazenden omtrek hebben.
Kenners der natuurlijke historie ontdekken hier vele pijzoJldere
foorten van aarde ell fl:eenen, als fpathen, qunrzen, graniten, don'!
derfieenen. litoglyphen enz. terwijl de uitgegravene veengronden
fomtijds afgefcheurde boomfi:Ullmen (bij de landlieden Kee1Jhout
genoemd), zeegewasfen , verfleeningen, geraamten van diere!l,
en meer andere zeldzame voorwerpen opleveren.
As[en is de hoofdplaats dezer provincie, en ligt bijna in het
midden derzelve. Zij telt 1,369 inwoners, heeft fraaije gebouwen,
uitmuntende wandelingen, en neemt jaarlijks in volkrijkheid toe I
zoo dat er telkens nieuwe huizen worden aangebouwd. Over het
geheel zal deze provincie, die, naar hare uitgeflrektheid, nog
weinig bevolkt is, op den dnur aanmerkelijk in bevolking toenemen, wanneer er meer kaualen gegraven worden, waaraan groot ge,
brek is.
DRESD.EN. Deze, zoowel ten aanzien van ligging als bouworde,.
fraaije en bovendien wel b,evestigde fiad, voormaals de refidentie.
plaats van den keurvorst van Sak[e, thans die des konings, ligt in den
Meisl1ifchm.[{reits, aan de Elbe, welke het eigenlijke Dresden en
NeuJladt van elkander fcheidt; terwijl de beroemde fl:eenen brug,.
die 710 ellen lang is, de beide fl:eden weder vereenigt. Dresden be..
fraat uit de refidentie, of het eigenlijk Dresden, (ook wel Nieuw.
Dresdm) , en uit de Friedrichs-f'cad (eertijds Ostra geheeten.) Het
heeü 6 poortcn, 14 uitgangen door de voorfl:eden, 5 voorname ope'
ne plaatfen, 61 hoofdfiraten, 18 kerken, 3 hospitalen, 5 gasthuizen, 1
wees-en I vondelinghnis, benevens 2644 llllizen, en bevattede in 18 J3,
met de bijliggende dorpen, rnim 4 r ,000 inwoners. Onder de merkwaardigheden kan men teUen de genoemde brug van 18 bogen; eene ge.
denk zuil voor den maarfchalk DAVOUST, in 1813 opgerigt; het me·
talen vergulde fiandbeeld van AUGUSTUS II te paard; de Katholijke
~erk , een meesterfluk van bouwkunst met een heerlijk orgel van den
beroemden SILllllRMAN, en boven het hoog-altaar van een fchilderfiuk
\::1n lVIEl\'GS voorzien, de hemelvaart van CHRISTUS verl?eeldende; voorts
de vrOlJ\.venkcrk, welke 3°,000 daalders gekost heeft; óe ridder-aka.
(lemie, in J 726 aangelegd; de akademie voor de genees-en heel-kunst,
in ) 815 opgerigt; die voor beeldende kunsten, welke jaarlijks hare
!lukken tcn toon flelt; het groene verwelf, waarin de gele brilJante ring, de groene en witte Diamant en andere m.:!ïkwaardigheden '.
C c 3
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gevonden worden; de koninklijke boekerij, welke de beroemde
boekverzamelingen der graven van BVNAN en BRUHL bevatten; ondel'"
fcheidene overheerlijke kunstverzamelingen (Zie: hier onder), en, om
lliet alles te noemen, eene munt, vele fc1lOone tuinen, wandelplaatfen rondom de fiad, onder welke het Plauifche plein en het Secters....
(/orfer-Dal, welk laatste BEKKlèR befchreven heeft, bij uitflek fchoon,
zoo als ook, in de nabuurfchap, het koninklljk lustflot Pilnitz,
de vestingen Koningflein en SOIiJlCn(leill. benevens de hoog~en bij
KesfcJsdorf, door den aldaar voorgevallen veldflag zoo beroemd gewor.
den, allermerkwaardigst zijn. Daarenboven heeft Dr esden eene kweek-.
fchool voor fc1lOolonrlerwijzers, een inftituut voor blinden, en
uitmuntende armen-inrigtingen; alsmede laken-, wollen-, zijden-, tapijten-, ijzer-, Haal-, goud-, zilver-fabrijken, en eenige katoendrllkketijen, ijzergieterijen, vele uitmuntende fehilders en andere.
kunstenaars, onderfeheiden wisfel- en andere kantoren en veel handel.
De zevenjarige oorlog was voor Dresden en zijnen bioei hoogst
verderfelijk; doeh bijzonder noodlottig het bombardement van FRE...
DERIK den grooten in Hooim. 1760, hetwelk negen dagen duurde, en
waarbij de oude kruiskerk. met 2 I 2 huizen, werden plat gefehoten.
Over het geheel is Dresden, uit hoofde zijner ligging, van vroege tij ..
den af, bij krijgsbedrijven van veel belang, en daardoor dikwijls
aan de verwoestingen van den oorlog blootgerteld geweest; en waar·
fchijnlijk heeft de behmgrijke Qvenogt der Elbe aldaar,. reeds in
de 9<le eeuw, tOt het makc!n vnn verfterkingen aanleiding gegeven. De
afwisfelende fcaatkllndige gebeurtenisfen in den jongft~n tijd, inzonderheid federt 1806, gaven mede aan Dresden, dikwijls, eene andere
gedaante. De vestingwerken werden op last van NAPOLEON gefkeht:
in 1809 trokken de OoSlenrijkers • echter zonder aanmerkelijke gevol~
gen, er binnen; doch boven alles verfchrikkelijk was het jaar 1813,
wanneer de ftad, in de Lente, den doormnrs.eh van het RusGseh-Pruisfisch leger; in BIoeim. desz-elfs terugtogt; hierop het verblijf van het
grootfre deel der Franfehe legermagt binnen hare muren en in haren
omtrek, rn gedurende d~n wapenftilftand den aanval der geaJlieer.
d<>n, en den daarmede gepaard gaanden vcldflag van 26 van Oogstm,.
met aUe desze!fs noodlottige gevolgen, moest verduren. Hierop
volgden de onophoudelijke krijgstooneelen in hare nabijheid; de
influiting van het door NAPOLEON achtergelaten corps van den
mam"feha!k ST. CYR; de belegering door Rusfen en OostetJrijkers;
bet verdrag tot overgave van den 16den van Slagtm. en hare be~
zitlleming door de troepen der verbondene mogendheden. Sedert
Winterm. 1813 was Dresdm de zetel van het Pruis.f1sch gouver~
r.ement-geueraal over Sahfen; doch den 8fceu van Slagtlll. 1814
werd dit door Pruisfiseh beftuur vervangen, welk laatrte tot den 8fren
van BIoeim. 1815 duurde, wanneer, tusfchen Prtt;s!i'n en Sakfen ,
een vredesverdrag gelloten werd, hetwelk ten gevolge had, dat
de kOlling den 7den van ZOl11L'flll. in zUne hoofdftad terugkeerde.
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DRESDEN. (KUNSTVERZAMELINGEN te) Om een overzigt dezer
beroemde verzamelingen te geven, wijden wij han een bijzonder
artikel, en beginnen met de rijk!l:e derzelve , namelijk: met de
I. FerzamelilJg 'Van Schilderjlukken. Reeds de vroeg!l:e vorsten
van het Sakfisch huis onder[chciddcn zich door kllnstmin; doch voornamelijk heeft deze verzameling haren luister aan AUGUSTUS III te
danken, die de verzameling van [childerllukken van lYlodena voor
1,200,000 daalders, en in Italië en andere landen klasfieke mees.
terllukken aankocht ,en J7,000 dukaten vo!}r een der voomeffel\ik!l:e
werken van RAFAëL, zijne Hemelfche koningin, betaalde. Het geheel is in één gebouw geplaatst, en bevat 10U [childerllukken. Onder de nukken van Nederlancl(clze meesters vindt men meer dan 30
van RUBBENS, waaronder de Leeuwelljagt ; NEPTUNUS, de ftormwil1den
gebiedende; het afbeeldfel zijner beide zonen; de foof 'Van PROSER~INA; de heilige HIERONIMUS; CLAffiLIA, uit het Etruskisch leger
"lugt-ende ; MELEAGER en ATALANTE de vO'Jf11aam!le zijn. Van YAN
DijK heeft men 18 !lukken, waaronder de beeldtenis van koning KAREL I. van Engeland en diens gemalin, met hunne 3 kinderen; de
ISI jaar oude THOMAS PilRKER, en de boetdoende HIERONIMUS bijzonder uitmUlltl;!l1. Onder de fiukken van RE~1DRAND onderCcheidell
zich de beeldtenis zijner dochter, die zijner moeder, het feest van AHASUERUS, en zijne eigen beeldtenis, benevens die zijner vrouw. Van zijnen leerling FERDINAND BEL verdienen de rust op de vlugt naaT Egypte, en DAVID 1I1et dm brief van URIAS bijzondere opmerking.
Van ADRIAAN VAN OSTADE zijn eeue Hollrwdfche boeren-herberg, en
~ijn eigen afbeeldfel voor den fchilders-ezel enz. allervoomeffelijkst.
Van GERARD Douw bewondert me:1, inzonderheid, dm bi ddendm
Kluizenaar, en twee lIfbeeldfels, vun zich zelven , het eene teekenende, en het andere op de viool f}lelende. Van FRANS VAN MIERIS
is de Ketellapper, en zijne eigen beclrltcnis zeer fiks uitgevoerd. Onder de nukken van DAVID TENIERS munten verfchcidcne uit in waarheid
van uitdrukking, en onder die \'nn PfHLIP WOUWERr.IAN vindt men
vele heerlijke, kleine Cchildcrijen, waaronder het Veldleger, de Paardmmarkt, en ver[cheidcne Ri1itcrs-ge~'edtcI2 bewondering verdienen.
Eene gehec1e reeks der fchoonftc nukken van ADRlAAN VAN DER
WERF, waaronder de ,'crjlooting ,'ai! HAGAR, het oOl"deel van PARIS
en zijne eige;Je familie-groep uitmunten, worden hier gevonden;
~envijl vele afbeeldfels van TERBVRG, VAN DER HEIST, ALBERT VAN
EVERDINGEN, PAUL POTTER, NICOLAAS BERCIJEIM, ANDREAS BOTH-,
VAN HUlZUM, WJ.[NANDS, en andere, wezenlijke fiernden der galerij
uitmaken. Bijzonder [choon, echter, zijn de landfchappen van RUISDAAL, zijne Jugt, zijn Kerkhof,
Ka ster, Waterval, Bergflot en
Boscngezigten. Ook van HONDEKOETER vindt men hier fraaije /lukken van gevogelte; van STEENWlJ K en NEEFS ovcrhellrlijke bouwkundige vergczigtcn, en VJn j:\N VAN EIK en Lv KAS VAN LELDEN
uitmuntende w~rkcn. De (tUkke-:l uit de Oud-Duitfche fc11001 zijn
C c 4
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in de"ze verzameling niet zeer [alrUk : men vindt onder oezelve
er een van IIoLBEIN, verbeeldende MARIA , de moeder onzes
Heeren, waarvoor de burgemeester MElJE~, van B(lzel, geknield
ligt. Dit fiuk is bij uitfiek fehoon, zoo als ook verCeheidene
van ALB~EÇHT DURER, als: de Kruisdragi1Jg, de ftervende M'\RIA,
de biddende Grijsaatd en andere. - Tot de Cehilderrtukken der Franfche fehool behoorcn inzonderheid twee groote, voortreffelijke
landfehappen van CLAUDE LORRAll\'; verfeheiden fraaije fiukkCll van
NICOLAAS POUSIN, als: NOACHS offer, de orwbiddil1g der Wijzen
enz. ; eCl2e heilige FtmJilie (Ie Silmce) van LE BRUN, en onderfeheiden goede 1l:ukken van MOlJCHERON. Onder d~ werken der
nieuwere Duitfche meesters komen hier in aanmerking die van
DnnRIclI, ettelijke van MENGS, een uitmantend eigen afbeeldfels
vall GRAFT, en eene beminnelijke kindergroep van VOGEL. Van
de Italiarmfche fchool vinçlt men in deze kunstverzameling eenen
rijken voorraad, waarvan de volgende fiukken de merkwaardigfie
zijn, als: JOHANNES de dooper van BATONI; eene voortreffelijke
navolging van RAFAëLs heilige CECILIA van ROI\!ANO; de heilige
Nacht van ROTARl, en de lYfadol1l1o van RAFAëL, met den heiligen SIXTUS en de heilige DARIlE[,A. Bijzonder belangrijk zijn
de heerlijke fiukken van CORREGGIO: zijne il!adol1l1a van den heiligen FUANSCISCUS, zijn alomberoemde heilige Nacht, zijne MI
domul van den heiligen SEBASTIAAN , zUne kleine MAGDALENA
en de beeldtenis van zijnen geneesheer , zijn allen overheerlijke
fiukken. Van LEONARDO DA V!NC! vindt men hier de verwonderlijk fchoone becldtenis van S rORZA, hertog van Mila(lfl; van
BAGNA CAVALLO een uitmuntend altaarfiuk; van Do.so DOSSI de 4.
kerkvaders, alsmede eene zinnebeeldige gedaante der geregtigheid;
vlln GAROTAJ.O, MARIA, het kind Jezus aanbiddende; van G.
BELLINO de Iccrende CHRISTUS; van F. FRANCIA een zinnebeeldig
ftuk, den godsdienst betreffende, en van P. PERVGIN de oa;lbid~
dillg der If7ijzen. Val1 de meesters der Penetitlanfche fchooL
vindt men hier uitmuntende ftukken van TITIAAN. inzonderheid zijne leven-ademende VENUS, zijne heilige Familie, en CHRISTUS
met den fch/Jttingpenning; van TINTORE'fTO, PARNAS en zijn coneert; van P. VERONEllE, de KrlJi5draging, de Em1l7(iusgtlIJgers, de
brt/i/v!t te 1(,matln, de Krttifiging enz. - Onder de werken der
rijke Lombardifche fchool verdienen bijzondere opmerking een Ge1lius van den roem, eene Madomltl van den heiligen MilTTHEUS, en een CIIRISTUS- hoofd van H. CARRACCI; twee aandoenlijk
fchoone hooPlen ~'aJl dn: Per/osfel' met de doorl1e71 kroon; de
verfchijnillg van den herrezen I!eiknd van GUlDO RENI; cene
overheerlijke kleine Madonna, welke de. lijdenswcrkttligen, door
de engelen gedragen, befchouwt, van L. CARACCI; een bev;lllige
d,ms der JliiuJlcgoden, de rmt op de l'llIgt 11fJar 4gyjJte, liet (;ezoek WlII ELIZMlE.TII aail lVL\luA enz.; voorts de heilige CECILIA van
CA-
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CARLO DOLCE; de boetdoelzde MAGDALENA van FRANSCESCINI; eeD
bekoorlijk afbeeld[el dezer zelfde vrouw, in levensgroone, van RATTONI; LOTH met 2;ijne dochters van C. DACENTO, de heilige nacht
van C. l\1ARATTI, en }OZEPH mct POTIPHARS vrouw van CARLO
CIONANI; behalve nog ver[cheidene bezienswaardige nukken van
andere meesters. - In het Pastel-kabinet bevinden zich nog meer
dan 150 [childer!tukken, onder anderen AMOR met den pijl van RAFAëL MENGs; en het Choko!aadmeisje van LIOTARD; zijnde bijlla alle ovenge portretten van ROSALjlA CARRIERA.
!l. TIJpijten , naár de teekening van RAFAëL. Dez,e worden in
het ]apan[che paleis bewaard: van 22, in wol gewerkte, tapijten, die LEO X in Arms liet vervaardigen, en wel 7 naar Rû,tëLS teekening, en de overigen naar pie zUner leerlingen, werden 7
naar Dresden en 5 naar Weenen gezonden, waarvan alleen zes,
ieder 7i el lang, ter eers.tgemelde plaats omc!ekt zijn, en vertoonen de volgende onderwerpen: h~t b!indmaken ,'au den toove..
naar (;LYMAS in Paphos ; PAULUS. predikende in Athene,
een heerlijk !tuk; het Offer te LiJstra , eene franije groep; PETRUS en JOHANNES in den tempel, volgens Handelingen kap., 3.
CHRISTUS, als hij tot PETRUS zegt: hoed 1111jne [chapen!· en dl'
wonderdadige Vischvangst.
3. Het Augusteum, of de koninklijke ,'crzame!illg van Oudheden,
welke zich in de eenvoudig fchoone, hooge zalen van het Ja.
panfche paleis bevindt, en waarvan een fraai prachtwerk van BEKl{ER, onder den titel van At/gus/cum, het licht ziet. Onder de
oud!l;e beeldwerken behooren elrie Leet:wen van Egyptisch CyanÎt;
een [fis beeld met den lleutel van den Nijl; 4- Mumien, en eelle
echt Egypti[che SarIrophaag uit S)'ko11Jorus; benevens verfcheidene
marmere Sarkophagen , met merkwaardige basrelieft, fraaije Mo[a..
lken, Campanifche vat elI en Slavifche oudheden. Onder de gedenknukken van den oudjlen Griekfchen f1:ijl behoort de 3 zijdige Candelaberbafis van Parisch marmer, Jllet den daarop afgcbeeldeu roof
van den drievoet, en zijne nieuwe inwijding: dit kunstf1:uk behoorç
tot het echt!te en zeldzaamlle uit het tijdvak van PHIDIAS; voorts
\'indt men onder de f1:ukken, van PmDIAs tot op PRAXITELES, eenen welbewaarden k%sfaleJt "al van MINERVA ; een zittend, kolos-·
faal beeld eener Heroïne, waar[chijnlijk eene NroUE; e11 eenen Jler"ptlden zoon van deze, waarin de doodf1:rijd en 'jeugdige blos verwonderlijk vereenigd zijn. Tot de eeuw van LYSIPPUS en zijne opvolgers behooren de volgende nukken: twee Atheen[che f{aJlcphorell;
eene [choone pudica of VENUS Al'\ADIOl\1ENE; een Genius l'all BAC<;HUS, een verukkeJijk kunstfmk; twee A"WR-BEELDEN; eene heerlijke
groep van A;\WR en PSYCHE, welke voor de f{apitolijllfche niet behoeft te wijken, benC'vens vele [choone jeugdige Athleten. Onder
de nukken van het laatfte tijdvak der Griekfche kunst, onder de Ro1/tl!incn, munten hier, onder anderen, uit vier f{ampvedters, levens.
C c 5
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grootte; een kolosfale ANTINOus-BAceHus; doch vooral drie overheer..
lijke Vrouwen flandhee!den, onder den naam van Herculaanfche vrouwen bekend, en die in 1706, onder de puinhoopen dier Had, het allereerst gevonden werden. Onder de nieuwere beeldwerken zijn
verfcheidene ftandbeelden van GrovANNI, WERNINI, ALGARBl en
DONNER bezienswaardig.
4. Het Kabinet van in koper gegraveerde Platen is eene uitmunten.
de, rijke verzameling, uit 200,000 ftuks beftaande, welke de zelch
zaam[ce platen en handteekeningen der grootfte meesters uit alle [cholen bevat, en voor iederell kunstvriend waardig is, befchouwd te
worden.
5. De verzamelin.g van Porfelein. , in 18 vertrekken van het Japan[che paleis te vinden, is voor den kunstkenner hoogst belangrijk,
en bevat Chineeseh, .Tapt111sd, Oost-fndisch en MeiSZ12isch porfelein;
wordende de waarde dezer verzameling op eenige millioenen gefchat"
en befiaat het register daarvan niet minder dan 5 folio-deel en. Onde(
het Oost-/lldifche porfelein vindt men verfcheidene groote vafen, en
vele [tukken van het aloude flangen-porcelein, hetwelk zich doOI;
zijnen zonderlingen vorm, door pracht van kleuren, en fchildering
van Indifche zeden en klecderdragt, onderfchcidt. Onder het Chine{ehe en .lapanfche zijn vele zeer oude vafen, en huisraad van allerlei aard; afgodenbeelden enz. De Majolica-vaten zijn, als zeldzaamllcden, bezienswaardig; doch hoogst belangrijk is de verzameling van
Sakfise1t porfelein, waarin men de vorderingen, van de eerstgenomen
p~oeven af , tot op den cegenwoordigen tijd, kan waarnemen. Men
vindt hier de eerfte Hukken van BÖTTCllERS uitvinding: bruin en rood
Jaspisaardig porfelein, waarop het z\V:lrre, d~els verglaasde en met
goud befchilderde, en eindelijk het witte volgde, hetwelk door hem
in 1709 vervaardigd werd, Nog ziet men in deze verzameling eenig~
andere merkwaardigheden, b. v. 300 kleine en groote Chinefche figu.
ren van fpekfteen; 7 Chinefche fchermen met kleuren, en 3 groote
tafels van fpekfteen, waarvan 2 Mofhïke beelden van eenen Italiaanfchen kunstenaar bevatten, benevens een aantal fraai gewerkte lndifehe dekklceden van vogel vederen , en eenige Mofaïke tafelen.
6. Het MUlIt!.:abinet. Dit is wel niet zeer rijk in Griekfche en
Romeinfche munten; maar zeer belangrijk. uit hoofde van verfcheiden zeldzame ftukken. Het getal der munten uit de middeleeuw ,
eh dat der nieuwere munten en gedenkpenningen van alle featen, is
zeer aanmerkelijk; doch het aanzienlijkete is dat der $akfjfche gouden
en zilveren munten. Ook heeft men • hier eene verzameling van
Gemmen.
7. De Kunstkamer , waarin, onder meer andere zeldzaamheden, dil
volgende de merkwaardigfte zijn: de Gehoorte, in albast, van S. WALTHER; een metalen Crucifix van J. VAN BOLOGNA; de vat vall LuCIFER, eene groep van 80 figuren, op een [tuk elpenbeen van 13
duim hoog en 8 breed; KUNz VaN KAUFUNGEN, door den koolbrander
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der vastgehotiden, in Ccaal gedreven; de heilige HiERONIMUS van A~
DURER; verfcheidene nukken van L. KRANACH, en ettelijke, tot de
kennis der zeden van vreemde volken behool'ende. - Voorts vindt
men bij deze kunstkamer een nançal van 150 horoIogien, w;larondel,"
een groot van GARTTNER, met 350 wijzers, dnt van even zoo vele
plaatfen het verfchil Vall tijd aantoont; twee Inclincer-horoIogcin; vele
kunstige uurwerken, b. v. eene kruipende kruisrpin; twee fchepen ~
waarop men krijgsmuzijk hoort; een olifant met eenen moor, die
cellen pijl affchiet, en meer anderen.
Behalve de opgegevene kunstverzmnelingel1 bevindt zich nog in
Dresden de zaal i'all Schildel'flukken in den B1'tthlifchm tuin, tegen.
woordig omtrent ~50 fmks bevattende, waaronder ceue bijzonucrd
opmerking verdienen vele groote landfchappen, en vergezigten van B.
nELLOTTO , CANALETTO geheeten, verfcheidene ~akfifchc landgezigteil
enz. : voorts eene verZ'!lmeling van afgietfels z'n Gyps van MENGS; de
Modelkamer; het Kabinet yan Natura/ia C11 Delfftoffen; de 1I1athe1'I1otifche falon; de Geweerkamer, en het 1I1nfcum yan merkwaardigheden yoor Natuur en Kumt enz.
DRIBU RG. Eene kleine Pruisfifche fiad, in het regeringsdis, eene kerk
~rict Mi1lden , kreits P.'!dcrborn; z~i heeft drie poorten
die veel
s,
inwoner
1446
en
huizen
246
voortS
is;
en een annenhu
handel in glas drijven. Een half uur van de fiad is een dal,
'.vaarin eene fierk bezochte gezondheidsbron gevonden wordt.
DRIEH OEK. Zoo wordt, door de mectkt:ndigen, in het algemeen elke figüur genoemd, welke uit drie zijden en chic hoeken beftaat, om het even, of deze zijden regt of krom zijn, waaruit echter onderfcheidene Coorteli).::e benamingen voortvloeijen, zoo als krom.
liJnige en fpcrifche driehoeken, welke uit kromme lijnen beftaan "
t:'egthoc!.:igc, welke eenen regten hoek bevatten, ftomphockige, welke,
cenen hoek grooter d:m eeGen regten hoek bevatten , fe/zerp/zoe.
tige, well:s hoeken kleiner dan een regte hoek zUn , gcli.fkbcel1ige,
welke twee gelijke zijden of beenen hebben, geliJkzijdige, welks zij(len alle even groot zijn, o:lgelijhijdige, wciks zijden onderiing ongelijk zijn enz.
DRIEMANNEN. Er beftonden wel in vroeg'eren tijd reeds mngiftraatspcrfoncn te Rome, welke, omdat zij drie in getal waren,
D;-iemamzen werden geheeten, en van zéer verfchillenden aard waren, als wanrvnn fommigen over het muntwezen, anderen over de
politie des nachts, het toevoorzigt hadden; doch hetgeen, dat men bij
\litnuiting door het D;'ü:ma12jclzap verftaat, was geene ordelijke of
wettige inrigting, maar ve::leer eene gewelddadige overheerfching der
reeds ten val neigende re{'llbliek. De eerfte Driemannen, welke
zich Dn'Ctnam:ei; tcr· be)'estiging ,'(liJ het gcmeenebest noemden, waren PONll;'EJ US, CRASSFS en CAESAR , die, ter bijlegging der wederzijdfche gefchillcn, met elkander een vcrbond f1otcn, dat niemand
hunner iets vcrrigtell zoude, hetwelk ec:nCll der anderen onaangena<1l11-
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nllam was. Na den dood van CRASSUS, en vooral van JULIA, CAESAR'S dochter en echtgenoote van POMPEJUS, ging dit Driemanfchap
te niet. Dit voorbeeld volgden naderhand ANToNlUs, LEPIDUS eu
OCTAVIAN\JS (naderhand onder den naam van AUGUSTUS bekend),
welke laatfte vooral de groote drijfveer dezer vereeniging was, en
den dood van CAESAR, zijnen oom, wilde wreken. Al te wel ver·
kreeg hij z~inel1 wensch: immers onder dit Dricmanfchap had die
fchdkkelijke vervolging plaats, waarin ook CICERO omkwam. Na
vijf' jaren dit oppergezag te hebben in handen gehad, werd heç
nog voor de volgende vijf jaren verlengd; doch, zoo al,s zich ligtelijk laac begrijpen, oneenigheaen tusfchel1 de verbondene hopfden
,naakten ook welhaast een einde aan dit Driemanfchap.
DRIJADEN. Onder de oude Heidenen bosch.nimfen, of boschgodinnen, die ha~r gezag over de bosfchen voerden.
DRIJDEN. CJOIlN) Een groot Engelsch dichter, il1 OldJ!'J!i71k!e
geboren. verwierf den dichterjijken lauwerkrans en de waardigheid eens koninklijken gefchiedfchrijvçrs; doch fderf in qOI.
gelijk vele der grootfte BritCche geleerden, in diepe at'moede. Doo~
zijne prozaïfche werken ,en overzettingen van oude GriekCche en
Rorpeinfche fchrijvers, verwierf hij reeds veel roem; doch nog meer
lqf verdienen zijne gedichten, die dee~s: iIJ tal~ij~e tool1eel- en treurfpelen, deels Îll gezangen en andere dichtkundige Hukken, beftaan.
DROGREDEN. h, in de redeneerkunde, eene ftelIing of betoog,
hetwelk bij eene oppervlakkige befchouwing voor waarheid kan
worden aangenomen, en nogtans ee.ne wezenlijke dwaling in zich
bevat. Ons verftand geraakt derhalve door zulk een betoog op
den doolweg; terwijl het of eene gewaagde !telling, of eene we~enlijke valschheid voor waarheid aanneemt. Het eerfte heeft plaats,
wanneer in de grondftellingen geene tegenftrijdigheid gevonden, of
daariu ontdekt wordt, en het laatfte, wanneer de vergelijkingen
en da.aruit voortvloeijende befluiçen eene valschheid in zich bevatten,
zonder dat dezelve bij eene oppervlakkige befchouwing gekend wordt,
maar onder eene duistere of fpitsvondige redekaveling verborgen blijft. Daar nu bij elke dwaling de overeenkomst van onze
kennis met de voorwerpen, en met zich zelve, zonder eenig voorwerp, ontbreekt, zoo volgt hieruit, ~at er, om de waarheid vall
dwaling te onderfcheiden, een onderzoek omtrent de volgende tweeledige overeenftemming moet plaats hebben, f7óoreerst moet onze kennis aan het beginfel van tegenftrijdigheid getoetst worden, en hier~
door bekomen wij de uitfpraak tusfchen de valschheid onzer kennis.
en het mogelijke van derzelver waarheid. Tm andere moeten 'Yij
Qnzekennis aan de overeenkomst met zich zelve beproeven, dat is,
met de wetten, volgens welke het verftand [reeds handelt. Deze
kenmerken al of niet ontdekkende, befluiten wij daaruit tot de
waarheid of dwaling onzer kennis; en, offchoon er wel geen alge.
lueeq [;oJfelijk kenmerk voor de waarhei~ r,,'lnwezig zij , nellen ons
nog-
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nogt:1DS tie opgegevene genoegzaam in fmat, om over de waarheid

of valschheid eener zaak te kunnen oordeelen
Men verHaat dus door Drogreden genoegzaam hetzelfde, hetwelK:
in de Logica een Sophisma genoemd wordt, ofTchoon de oorfpronkelijke bete eken is daaraan een veel edeler denkbeeld hecht. Zoo
lloemdell- de~oude Grieken en R (jmeinen, over het algemeen, hunne
wijsgeeren Sophisten, en naderhand meer bijzonder diegenen, welke door openbare redevoeringen het volk onderwezen; zelfs gaf men
dien naam aan een ieder, die in eenige kunst of .wetenfchap uitmuntte; doch federt PROTAGORAS , GORGlAS en andere,n , eenen la..
gen handel met hunne kundigheden dreven,- en de wijsheid en wel·
fprekendheid voor geld verkochten, is de naaam van SlJphist in minachting geraakt, en gebrilikt men dien tegenwoordig alleen van zoodanige redenaars, die, door een ijdel woordengeklap , verwondering
bij hunne höorders trachten gaande te maken, en deze door hunne
drogredenen te misleiden.
DROMEDAJUSA Eene zeer kleine, wakkere foort van kanieel,
met éénenbult op den rug, hetwel k niet te vermoeijen is. De
Arabieren bedienen zich van dit dier, als de beste en ook eenig{i;e foort, om door hun land te reiz,en , alioo het aan eene geringe hoeveelheid boonen verfcheiCIen dagen genoeg heeft, en, voor
het overige,; zbo gedwee is, dat men flechts met een klein frokje
die zijde van hetzelve behoeft aan te raken, werwaarts het dier
zich wenden moet. - De Afrikafche Dro111edtlrisfen kunnen 20 uren
gaan, zonder te rusten; en loopen zoo fhel, dat z~i in vier dagen
~40 Fran[che mijlen a/1eggen. Zij kunnen la dagen de zwaarfte
hitte doorftaan, zonder te drinken, en behouden 40 jaar lang hunne volle krachten. Bij de beroemde onderneming der Fnm. fchen in Egypte, vielen deze op het denkbeeld, om een corps
ruiterij op Dromedarisfen te vormen; hetwelk, behalve het voordeel der krijgstucht, ook nog het voorregt zoude l?ezitten, om de
Arabieren met [nelheid te kunnen vervolgen. Werd dcze ruiterij
aangevallen ,dan vormde zij een hol vierkant, en moesten de ka ..
111eelen op de knien liggen. In deze houding werd de eene knie met
een touw gebonden,' zoo dat de dieren niet konden opftaan, maar
den folpaten tot eene borstwering verftrekten.
DRÇ)NTHEIM. Het grootl1:e der 4 fliften in Noorwegen, meE
eene bevestigde l1:ad van gelijken naam. Het grenst ten Zuiden aan
Bergen, ten Noorden aan Wardhuus, ten Westen aan den noordeltjken
Oceaan, en ten Oosten aan het Noorweegfche gebergte; bevat 4,493
v. m., 4 ambten, 6 koopf1:eden, I bergl1:ad, IS proostdijen , 94 kerspelen, 226 kerken en kapelletl, 13 voogdij en en 23 I ,78 I inwoners;
leWrt koper, en, aan de kustefl~ gerst, haver, visch enz. De f1:ad, aan
den zeeboézem Dronthielmsjiorn, heefe eene goede haven, en wordt
aan de landzijde door de vesting Christianftein, en aan den zeekant
door de citadel Memkholm beCchermd. De Lutherfche aansbisfchop
, heeft
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beeft zijnen zetel in deze fiad, in welke ook eene kathedrale fchool
en een koninklijk genootfehap van wetenfchappen, door den bisfchop
GUMERUS opgerigt, benevens een feminarium, tot onderwijs van
jonge Lop/tltJde1's gevonden wordt. Voorheen was zij de zetelplaats der koningen in Noorwegen, wier gedenkteekens hier nog te
zien zijn. Zij heeft eenen dom en 2 andere kerken, 1 arm-, tuèht ,
en ,verkhuis, 1,318 houten huizen en 8,832 inwoners. Dront_
heim drijft fierken handel in koper, deel en , boter, talk, traan en
viseh, welke artikels meest door Nederlandfche en Engelfche fchepen
worden uitgevoerd. Ook bevindt zich hier eene uitgebreide ruiker..
raffinaderij. Het flift Brontheim werd door Zweden ten allen tijde al~
een gewigtige voormuur befchouwd, en in 1658 door Demmarken al\n
hetzelve afgefimm; doch in hetzelfde jaar door dat rijk weder vero.
verd, hetwelk het ook, bij den vrede van Koppenhagen van 1660, behield. Thans echter behoort dit flift, door den afaand van geheel
Noo1wegen, aan Zweden.
DROSOMETER. Een dauw-meter, een werktuig, befiaande
in eene balans, hebbende aan de eene zijde ecne plaat, die den
dauw ligtelijk opneemt, en aan de andere een tegcnwigt. waarop de daauw niet zoo ligt blijft hechten. Men bedient er zich vau
om de hoeveelheid van gevallen dauw te meten.
DROTTINGHOLM, of DRONTTINGHOLM. Het prachtigne
Koninkl~ik lustHot in Zweden \ naar het model van Verfailles, op
een eiland, eene mijl van Stokholm gebouwd. Men vindt in hetzelve een der uitmundtendfl:c kabinetten van NattIraNa van geheel
Europa, benevens eene .g:tlerij vàn voortreffelijke fchilderaukken~
eene fraaije boekverzameling, ce ne Opera en eenen Frnnfchen en En..
gelfchen tuin. De koning ADOLPH FREDERIK liet hier in 1753 ecu
fraai Chineesch huis bouwen, hetwelk hij met het fchoonlle porfelein liet verfieren , en aan zijne gemalin) op haren geboortedag,
fchonk, die op dit haar feest eene akademie van fchoone weten.
fchappen fiiclme. Van tijd tot tijd is hier eenc plaats omftaan, al.
waar ftalen, kanten en galanteriewaren vervaardigd worden.
DROUAIS. (JEAN GER"lAIN) Een jong, bekwaam Fransch fchil.
der, die in de [chool van DAVID arbeidde. Zijn verlangen, om in
Rome de [choone gedenkllukken der kunst te beoefenen, deed
hem in 1763 befluiten, om naar den grooten prijs te dingen, welke in een penfioen voor den tijd van 4 jaren bellaat; doch zelf'
over zijn werk niet tevreden zijnde, verCcheurde hij het, en
liet den prijs aan eenen ander over. In het volgende jnar echter,
flaagde hij beter met zijne Callt1nitifche vrouw arm de voeten onzes
Zaligmakers , welk fiuk zich thans in het .Il1ufeull1 te Parijs bevindt, en de vrucht was zijner onafgebrokene oefening, I1ij werd
openlijk gekroond, en bijna in triomf, door zijne medeleerlingen, naar zijnen meester geleid. Deze verzeIde hem nu naar
Rome, waar hij de grootae meesters met geestdrift beoefende
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en kopieerde. Zijn pervenrIe Gladiator, en inzonderheid iijn MARlUS te Minturne , beiden in 1785 voltooid, verwierven hem en DAVlDS fchool, bij de tentoonfielling te Parfjs, eene nieuwe zegepraal. Nu ontwierp hij zijn PHILoCTETUS op Lemnos, en was juist~
in de bedwelming van zijnen behaalden triomf, aan een beel d van
C. GRACJlUS bezig, toen eene heete koorts, in den ouderdom van
nog geene 25 jaren (hij was in 1763 geboren), aan zijn leven een
einde maakte. Zijne mededingers en vrienden vereenigden zich, om
hem, in de MARIA-kerk (in via Iata ) te Rome, een gedenkteeken op
te rigten.
DROUET, eertijds postIneester té St. Menehou/t, herkende Lo"
.DE.WijK XVI met zijne familie, op derzelver vlugt, in Zomerm.
1791 , en liet hen te Farennes aanhouden, voor welken gewigtigen
dienst hij, door het departement Marne, tol afgevaardigde in de nationale conventie verkozen werd. In den Herfst van 1793 werd hij
Jlaar de Noord-armee gezonden, en bevond zich juist in l/1aubeuge;
.toen de OostenriJkers deze plaats vnn alle kanten infloten. Hij nam het
ftout befluit, om met eenen hoop drllgondets door den vijand heen
te flaan, ten einde der Conventie van den ftaat der frad kennis te
geven; doch zijn plan mislukte: de Oostenrijkers namen hem ge.o
vangen, en bragten hem, kort daarop, naar de vesting Spie/berg in
Mora"Îe. Hij werd hier vrij hard behandeld, hetwelk hem de proef'
deed nemen, om zich in vrijheid te ftellen. Dan ook ditmaal miste hij zijn doel; hij brak bij den gevaarlijken fprong, dien hij den
!lIften van ZomerliJ. 1794 uit een vengrter van zijnen kerker deed,
zijn been. en werd daardoor van alle pogingen van dien aard voor
altoos afgefchrikt; doch de uitwisfeling der Franfche prinfes, in het
laatst van 1795, verfchafte hem weder zijne vrijheid. Hij kwam nu,
onder de levendigfte toejuichingen zijner voormalige ambtgenooten,
in den raad van 500; gaf hier een breedvoerig verflag van zijne lotgevallen, en wijdde zich op nieuw aan den dienst der republiek.
Dan naauwelijks had hij zijne vorige loopbaan weder begonnen, toen
het Directoire in Bloeim. 1796 last gaf, om hem te vatten, vermits hij
een voornaam deel in de zamenzwering had, welke men meende, dat
.onder BABOEUF tegen de regering gefmeed werd. DROUET erkende
in zijn verhoor, dat hij de conftitutie van 1795 verachtte, en aan de
democratifche van 1793 verre weg den voorrang gaf; doch hij ontkende aan de voorgewende zamenzwering deel te hebben. Sommige afgevaardigden poogden hem te verdedigen; doch de meerderheid
der raden was tegen hem. In 1796 ontfnapte hij gelukkig uit den
tempel, zoo dat, toen men eindelijk befloot, om hem voor het hoog
geregtshof te brengen, de gedaagde, tot groot misnoegen van het
volk, hetwelk meende, dat men hem met opzet had laten ontvlugten, nergens te vinden was. Hij nam kort daarop de wijk naar
Zwitferland, en vond naderhand middel, om zich naar de Indië in
te fchepen. Intusfchen veranderde zijne reis: hij landde in 17.97 te
Te-
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Tenerijfe, op het oogenblik, dat de EngeIfchen dit eiland a:tnvleleh,
en gaf hier vele blijken van moed en dapperheid. Na de verandering van zaken kwam DRouET weder in Frankrijk terug; werd op
nieuws in zijn departement als· eommisCaris aange[teld, en tien 9deil
van Slagtm. 1799 door den eon[ul tot onder-prefekt te St. Mme.
hoult benoemd, welken post hij tot in 1814 behield. Na de terugkomst van NAPOLEON; in 18 I 5, geraakte hij wel weder in bewind, doch moest na den eindelijken val van dezen, Frankrijk
ruimen, en federt in vreemde hinden omzwerven.
DRUIDEN. Dus heette bij de oude Ga/liers en Britten de priesterkaste. Zij waren in groot aanzien en iii drie klas fen verdeeld, te
weten in Barden of dieht~rs, in voorzeggeb of profeten, en in eigenlijk dus genoemde Druiden. Zij hadden het oppeNoevoorzigt
over den openbaren en bijtonderen godsdienst; beflisten zoowel
ftaats ; als andere gefehillen, het tij dezelve over burgerlijke of criminele zaken liepén ~ en waren, met één wbotd, de handhavers van godsdienst eil regt. Hi1l1ne weten[chap waS twet>ledig, namelijk, die,
welke zij aan allen, en die, welke zij nechts aan de ingewijden mededeelden. Een htmrier was opperpriester, waartoe degene, welke
door zijne kundigheden het meest uitmul1tte, verkozen werd. De
Druïden ontleenden hunnen naam van hèt Grlekfche woord Drus, hetwelk eenen eikmboom beteekent ; want deze was hun boven alles
heilig, en daaraan fehreven zij eene groote kracht tde,
DRUIF. Is; :tan een kanon, het achterfte gedeèlte des bodems,
welke in eénen ronden, of langwerpig rOhden, kROp eindigt, die,
behalve tot Î1eraad, obk dient, om het fiuk zoo veel te beter, door
middel van handfpaken, te kunnen befmren èn ligt en , alsmede, oni
van achter eenige zwaartè bij te zetten. De Fran{chen noemen dezelve Bouton de la Cu/asté, en gaven er gewoonlijk de geda:inte van
een honden-, krokodillen of drakenkop aan; doch áan de oude
Hoilandfèhe nukken had dit gedeelte vlm Het gefchUt den vorm van
èenen druiventros, waarvan dan ook de nami1 van Druif afkomstig is.
DRUSUS. Onder dezèn naanl kent men drie Romeinen. J.
MARCUS LlvmS, zoeJn Ván MARCUS DRusus, die in het jaar 63t
\1:tn Ronie, met CflJUS GRACHUS, volkstribuun wa~; Htl Was de va..
der vari LIVIA, echtgenoot van M. CATO, de möéder van CATO van Wika. Van jongs af een en rusteloozèn aárd bezittende, vertoonde hij zich, in rijper jaren, als een inao van verftand; en bezat te;.
vens eene wegDepende welfprekendheid; doch Doeg, in het Vltut
zijner werkzaamheid, te weinig acht op tie betrekkingen des Jevens
en de wetten van den [taat; terwijl het gevoel van eigene waarde,
zoowel als zijne buitenfporige milddadigheid, welke heril niet zelden
in verlegenheid bragt, hem fomtijds tot onbedachtzame, of zijns onwaardige, handelingen vervoerde. In zijnen tijd was Rome, door
den ftrijd tllsfehen der. fenaat en de ridders, in twee partijen v el"deeld. De eerfte was jaloer8ch op de I11rtg"t der laatfre, welke, in-
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20nderheid reden den tijd der GRACHUSBEN artnmerkelijk was toegebomen.' Nadat hij het volk, door de gedwongene toefcentming van
den fcnaat; tot de verdccIing der landerijen, en de bondgenooteIl
der Romeil1en, door belofte van burger-regt, op de zijde des eer~
feen gebrngt had, ftelde hij zich als middelaar tusfchen beide twistende partijen, en deed den vOtlrl1ag, om de opengevallene plaatfen
in den fenaat door ridders te vervullen, en aan deze nieuwe magiftralltsperîonen het geregtelijk onderzoek, hetwelk federt del!
tijd der GUClIUSSBN een eigendom der ridders was geworden, toe
te vertrouwen. Dit voorftel drong hij, ha veel' tegenftand door;
doch hij vetblttetcle de getnoederen zoo .teer, dat de fennat nnderhand
het beloofde burgerregt :1I1n de bondgenooten met zoo veel nadruk
weigerde. dat DatJws niet alleen niets hiertegen kOllde uitrigten ~
snaar telfs, in het jaar 661 van Ro1ite, in zijn huis doorftokeIl werd.
2. NERO CLAUDlVS, zoon van TlBERlUS NERO en LIVIA, werd
snet zUilen broeder, 13 jaar voor ollze tiJdrekening, In eenen veld~
togt tegen de Rftatiers gezondcn, dien hU ook gelukkig ten einde
bragt. Vervolgens trok hij naar Gallië; dempte den opCtand ~
Welke in eenige \:mdfèhappen plaats had; verlloeg de DUitfchers aan
den Rij',.,; ging over de rivier; overwon de S;cfllIJberen en Bructeren, en maakte de Pl'iefen :'lan de R.omeiflen èijnsb:lar. Hij was de
eerCtc Rotneinfèhe veldheer, die zich op den noordelijken Oceaon
waagde. Toen hiJ, na deze veldtogten , te Rome terug kwatn, werd
hij proetor; doch keerde weldra naar DflitsdlolJd tenlg, beháalde op
vcrfcheiden volken, tot a'm de IFezel'. nieuwe overwinningen; genaaI:
te RIJine hiervoor de eer van den kleinen triomf (O,'atio) , en werd
tot procol1ftil benoemd, terwijl het leger hem den titel vnn Imperator
gaf, welken AUGUSTUS echter niet verkoos te bekrachtigen. In het
jaar voor onze tUdrekening werd hij confrtl; keerde fpoedig op nieuws
naar Duitsdltil1d tertlg; drong tot aan de Elbe door, doch kon meI:
geene I110gelljkheid die rivier overIlekelI. Om echter wereldktmdig te
maken, dat hij tOt daar gekomen was, liet hij hier een zegeteeken optigten , en merf vervolgens op Zijnen rcrllgtogt na:lr den Rijn, In
den ouderdom van 30 jaàr. lIet kanaal, hetwelk den Rijn met den
Ils!et vereenigt, Was zijn werk, gelijk ook de fiad Dm[ellheim in
den EIZt1~; waar hij eenigell tUd gelegerd was, vtm hem zijnen
naam ontleend heeft. Hij had bij zijne gemálin ANTONIA drie kinderen, LIVIA, GERMANICUS, die zijnen vader in dapperheid evenaarde, en CLAUDIUS, die naderhand keizer werd. Rome verloor in
DRUSt1S eenen dapperen veldheer, eenen bekwamen fiaatsman en ee.
nen z~iner getrouwlle en edelfie burgers. Vele blijken van Zijlt
verblijf in DuitscMa/ld, en op onzen vadcrlandCchen bodem zijn nog
IIIom voorhanden, gelijk ook de fiad Doesburg waarfchijnlijk van hem
haren naam ontleent. Ook fchijnt de uitroep van verrasfing: de
droes! uit eene verbastering vtm DRVSl1S omllaan te zUn.
3. DRUStJS, de zoon vun keizer TIBERIUS en VISPJ\NIA, bezat
ALGEMEEN WOORDENB. 11.
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de meeste gebreken en ondeugden zijns vaders; doch Tt:lndelde meer"
open dan deze. In hl"t jaar 1 1 onzer tijdrekening werd hij 'lttt1u..
tor; bevredigde na den dood van AUGUSTUS de oproerige legioenelI
in Pannonië; verwierf in het jaar 15 de waardigheid vánconful ~
en twee jaar daarna het op?êrbevcl over het leger in flll/ril., van
waar hi,p de oneenigheid ondèrhield, welke op dien tijd onder de
DtJi~(chc1'S plaats. had, en W~1arv:m hij zich ten voordeele van R011te
bediende, weshalve hc;n ook de eer van den kleinen triomf werd
toegelhan. Na zijne tcrl!gkomst te Rome, in h~t jaar 21 , werd hij,
te gelijk met zijner. v~der, confnl, en verkreeg tladerhand ook de
waardigheid van Tribu/ln, welke hem het nitzigt op zijne verheffing
tot keizer opendc; doch, om dit te verhinderen, liet SE]ANUS, de
gun!l:eling ei] f1antsdi~l~anr van TllllèRICS, in het jnar Z3 hem door
vergif ombreng-cn. Zijn vader toonde, bij het berigt van zijnen dood,
d~ grootf1e o::;:c\·oC!li;.;hc:d.
DRUZEN. Een volk in SY;'ië, in de gebergten van Libanon, hetwelk
eene llitgeftrektheid lands van omtrent 55 vierkame mijlen bewoollt,
60,OCO inwoners en omtrent 40,000 ftr~jdbare mannen
telt. hl
het bep;in ècr 16dc eClIw vcrwcbe dit klcine volk, inzonderheid
ook wegens d~n g'xisdiemt, wa~rvnn z~j een diep geheim maakten,
in Europa eel~ig- opzien, alhoewel dezelve in niets anders beftond.
dan in e:;:l mcng-[el vnn Snducceuwfche, Samaritaanfche en Mahometnnnfc11c gC\·O~b1S. De Dmzen ftondcn federr lang onder verfcheiden Sc,1ei!.:s 0:' heeren; doch L~RAHI;vJ wilde hen onder één opperhOüfd brenp:en, hctwelk als ftadhouder uit de natie zelve verkozell
werd; 1U:~nr jt1i~t daardoor verkreeg deze bevelhebber de geheele
magt zUner natie in bnden, en werd dus voor de Turken gevaarlijk, zoo dat (le /)1"111;(/1 in het begin der 17de eeuw, onder den beroemden Emir, F,\!{Rr:DEN (gewoonlijk F,IKKARDIN genoemd) het
hoogfte tOppunt hunner magt b2klommen. Dan, d:!ar d~ze in 1631
te Ko!!/lalltinope! geworgd werd, kwamen zij, fcllOon men hun andere vorsten g~f, echter nooit weder tot hnnn:;n vori[~en roem, niettegen[t~ande zU 1l0;~ in 1773, in vereeniging m~c de Rttsfen, zich
van dj> Turkrchc hccrfchnpp:,i poogdcn los te tn:tken. Zij ftaan,
tcgC'llwo0rdi:;, onder Emirs, of vorsten, en deze wederom onder
CC!len Gro()t-Emir, zijn aan de Porte ci.insbaar, doch van haar bijna
geheel onafhankelijk, en vinden hun be[ta~n in den akkcr- en wijnbouw alsmede in zUde-teelt. Ten aam:;cn van hunnen godsdienst worden zij in twee [(Jonen onder[cheiden: in w[jzeTl (/Jka/es, geleerden, of ingewijden) en in wereldlijke CDiabel of leeken , ongeleerden of oningewijden). Voor het overige bezoeken zij Christelijke en Mahome,aanFche k~rkcn, doch l1ebb~n afzonderlijke geloofsbel-,'1ippen en kerkelijke o[ godsdienstige perfoncn.
DR YOPE. W~lS, eene arkadifche Nimf, met fchoone gouden haarl()kkc~], waarop l\TERCL'RIUS zoo zeer vcr!il'fd geraakte, dat hU dagelijks bij C-èlJen lnndbelVollcr èc fchujJcn billt;' hoedcn, 01:1 d:1nnloor
zijn
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tijn hof bij de fchoone DRYOPE te kunnen maken. Hij verwierf hare
wederliefde, en men vierde eerlang de prachtigfie bruilofsfeesten ~
waarop de Nimf, eenlgen tijd daarna; eén kind, met twee hoornen ~
bokspooten eh eenen finart , ter wereld bhtgt, hetwelk de god PAN
geworden is. De bedoeling deier fabel is waarfchijnlijk de volgende: MERCUR1US, de god of geest der künsteli, des koophandels ;
en van menfl'helijke nijverheid, bntgt het in A,kmlië het eerst tot
eene z~kere hoogte, was dllflr in een herders kleed gehUld j en paarde
zich nu met de vruchtbare firekell van dat lant!, Welke door eene
Nimf met gouden haarlokken worden afgebeeld; hierop volgden welvaart en overvloed; hetwelk: door de. prachtige bruilofsfee-sten wordt'
te kennen gege~o; eindelijk werd hier uit de god PAN geboren,
dat is : demensch werd, 0111 too te !1Jreken, een heer der l1:hepping,
verkreeg het gebied ov~r bosr~hell en velden, ja over het geheele
tijk der Natuur, Waarvan PAN voor de godheid gehotlden wordt.
DSCHINGIS-CHAN. (woordelijk de groote vorst) Deze beroem·
de Mongolifche veroveraàr, die in het begin der 13de eeuw Azié
deed beven, had, omtrelit het jaar 1200, de tnlrijke horden lVlol1go1m"
in hun land omzwervend~, onder ziJne heerfchappij vereenrgd, drong
met dezen in China, en breidde zijne overwinningen door Indië eli
Perzië tot ànn den Dniepcr in Euroia uit, wartt hij in 1227, in
het midden zijner overwÏ\mingen, l1ierf. Zijne opvolgers, inzoniierheid TIMURLINK (TAiVIERLAN), mankten nog grooter veroveringen;
doch weldra Werd het Mogollsch rijk in verfcheidene fhten gefiJipperd, wrtarvan het rijk van den groolcll Mogol in Indië - die thaM
flechts nog in naam keizer is - zich tot op de jongrte tijden heeft:
ftnant1e gehouden. D SClIlNGIS-cIlAN bezat, bU zijne zucht tot veróvering, vele goede eigenfèhappen; vereerde !1cchts éénen God, en
poogde de ruwe zeden van zijn volk te befcháven.
DUBLIN. In het Jmch Ba/acleiglt, de hoofdftad des koningrijk~
van Ier/and, en vim het graaflèhap van gel(ilcen naam,'dat 148 v. m. en
~87,9I1 inwonèrs bevat. Zij ligt aan de Lifty, die haar in twee deel en
fcheidt, eb is eene welgebouwde koopflad, en tevens de refidemieplaatS
van den onderkoning van ler/and. Men vindt er breede, regelmatige
en voortreffelijk geplaveide' firaten , die bij nacht verlicht zijn, waar·
ónder de Jocheville ecne halve Engelfche mijl lang is; flcrlijk gebouwde
huizen en frauije pleinen, onder welke laatfte zich St. Sthephens Grem
bijzonder onderfcheidt, dat 1000 voet lang en breed is, en met het bronfen fiandbeeld van GEDRG II pronkt. Verder zijn hier 1 hoofd- en 13
andere kerken, 60 bedehuizen, 6 hospitalen, 3 wees-, 1 vondeIil1gs-,
~ armen-, 3 zieken-, en 2 werkhuizen, benevens 15,645 huizen en
167,900 inwoners. Onder de fchoonfle gebouwen det lhd, behooren het
paleis, hetwelk door dcn onderkoning bewoont wordt, het paleis vall
den hertog van Lei17fter, de univerfit. l1Iet hare verfcheidene fraaije gebouwen, waarin 300 fludemen kunnen wonen, cene boekerij, een mufcum ;
voortS het voormalig parlcmenrshuis , tegenwoordig de bank, een groot
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met prachtige zuilen nmrlngd, gebouw; het; tolhuis, het fchoonlle in
het geheelc rijk, de prachtige beurs enz. Behalve de univerfiteit
heeft men hier eene akademie van wetenfch:lppen, eelle Cchool voor
de geneeskunde, eene teeken·~kademie, een genootCchap ter verbetering
van den landbouw, een intliCltl1t voor doofilommen, een Invalidenhuis
en meer andere nuttige en weldadige inrigtingen. De ftad heeft eene
goede baven, die door eenen dijk van granietlleen, 30 voet breed,
en meer dan eene mijl In zee loopende , gevormd wordt, .5 dokken, en aan het einde eenen vuurtoren; .alsmede verfcheidene fabrIJken , waarvan die van zijde, katoen en linnen de voornaamtl:e
zijn. Zij is het middelpunt van den ierfohm handel, vooral in . linnen, katoen, boter, vleeseh, wollen en katoenen tloffen, wordt
door eene fchoone laan (c;rctllar road) omgeven, en is bijna cirkelvormig gebouwd. Aan de westzijde ligt het uitgetlrekte Phenixpark , en bij de flad begint het groote kanrutl, dat zich met de
Slttmnon vereenigt. Zij is- de gehoorteplaats van de dichters DEN.
RAM, SWIFT, CUNNINGHAlI'I en RICH. STlELIt, nlsmecle van den redenaar SHERZOA.
DUBOS. eigenlijk DU BOS. (JEAN BAPTISTE) Een der eerne
Franfche Aesrhefikers, welke de theorie der kunsten onder die natie"
door zijne vergelijking der dicht- en fchilJerkunst, in zijne Rrjiexi.
ons {ur la Poefie el {ur la Peintun, in 17'19 te Partjs uitgegeven,
en naderhand meermnlen in het Hoogduitsch overgezet, verder uitbreidde. Ook als gefchiedfchrijver is hij beroemd door zijne Hisloire de la Ligue de Cambra'J (Parijs 1721); alsmede r Histoire cd.
flque de Ntahlis[emC1lt de la monarchie Frmlcai[e dans les Gau/es"
(Amfterdam 1743). Hij fiierf te Parijs in 1742, en wordt door
VOLTAIRE onder die fchrijvers gerangfchikt, welke de eeuw van
LODEWIJK XIV, door hunne verlichte kennis, verfierd hebben.
DUCLOS. J (CIIARLE~ DINEAU ) Een beroemd Fransch fc-hrijver,
de zoon eens hoedenmakers. Hij werd in 1705 te DinfllJt, in het
voormalig Bretanje, geboren, ontving te Parijs eene goede opvoeding, en maakte al vroeg groote vorderingen in geleerde ktlndighe.
den. Hij werd tot lid van de akademie der bijfchriften, alsmede van
de Franfche akademie, verkozen, en kort voor zijnen dood, die in
177'1. voorviel, in de plaats van VOLTAIRE, tot historie-fchrijver van
Frankrijk benoemd. DucLOS heeft zich, door verfcheiden werken.,
beroemd gemaakt. Onder dezelve munten inzonderheid uit zijne
Hfstoire de LOUIS XI, in 1745 uitgegeven, benevens zijne Mémrnres $ceret! [UI' Ier regnes de LOUIS XIV en XV, welke Iaat!1:e de
meeste geCchiedkundige waarde bezitten. Dit werk, in 1791 eerst
nitgegeven, berrrbeidde hij als historiefchrijver v:m Frankri.lk, en
draagt alle kenmerken van des fchrijvers waarheidsliefde. Zijne gezamenlijke werken zijn door DImmART , in 1806 te Par y's , in 10
deelen in 8vo, onder den titel van: Oeuvres comjJrel~S de DliCLOS, in
bet licht gegeven.
DU-
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DUDAIM. Eene plant of VTUcht, waarvan de oude Oosterlingen
veel wcrk manktcn, het zij uit hoorde van hare fchoone gedaante,
haren aangenmnen geur of finaak , of omdat zij aan dezelve eene
bijzondere kracht toefchreven. Wij lezen in het eerll:e boek van
MOZES, hoofdll:uk 30 vers 14. dat RunEN deze Dur/abn in het
veld vond, en als een Ilangenaam gefchenk aan zijne moeder Lw
brngr, die haar voor eenen boogen prijs aan hare iuster RACHEL
verkocht. Onder[cheiden, zijn de gevoC'!eiJs omtrent de beteekenis
van dit woord; doch daar het wortelwoord eigenlijk liefde betee.
kent, zoo komt men hoofdzakelijk daarin overeen, dat de Dt/daim
voor eeue foort van plant of vrucht moet gehouden worden, welke
in het land van Mefopotamiëze!dzaam was, en bij de vrouwen groc.
te waarde bezat, alzoo zij aan dezeive eene liefdcwckkende of vruchtbaar makende kracht toefèhreven; te welken einde, zoo het {chijm,
RACHEL zich daarvan heeft willen bedienen. Men meent hierom, dat
zij de Mand,.agora is, welke volgens MAUNDZEL, in zijne reisbe.
fchrijving, groote bladen , en eene vrucht heeft van de gedaante eens
kleinen appels, die ten tijde van den tarwenoogst rijp wordt, en waaraan
men de genoemde kracht toefchrijft; gelijk ook de Oosterfche vrorwen, nog tegenwoordig, zich tot dat einde van deze plant bedienen.
DUEGNA, DUENA. Is bij de Spanjaarden cene matrone, of
bejaarde dame, die over ongehuwde meisjes het opzigt houdt, en
haar overal vergezelt.
DUERo of DURO. Eene der hoofd-rivieren in SpaIJje en POl'
tugal, welke uit een meer op het gebergte Urbion niet verre van
Duruela, in de provincie Soda in Sp/wje ontfpringt, door Galli.
ciiJ, Lelm en Portugal firoon1t, en, na verfcheidene rivieren in haren fchoot oppenomen te hebben, zich na cenen loop van 104
mijlen, niet ver vall de Porcugeefche fiad Oporlo in de Atlancifche
zee ontlast.
DUHAMEL, du Moncenu. (HENRY LOUIS) opziener vall het
zeewezen, en lid van de akademie der wetenfchappen te Parijs,
wijdde zijn geheele leven aan de uitbreiding en volmaking van diè
kundigheden, ,!elke tot den landbouw, den handel, het ze~we
zen enz. betrekking hebben. Hij deed, te dezen aanzien, verfche.
dene waarnemingen en ontdekkingen, en was een der eerfien, die
den landbouw in Frankrijk tot den rang der wetenCchappen verhieven·
lIij nam vele proeven, om te onderzoeken, welke voortbrengCel.>
voor iedere luchtll:reek het meest gefchikt zijn, en op welke wijze
men dezelve het best kan planten; was de uitvinder van verfcheidene
minder kostbare en duurzamer werktuigen, en deelde zijne menig.
vuldige waarnemingen en ontdekkingen in onderfcheidene fchriften
mede: b. v. over den landbouw, de boomtec1t, de fcheepsbouwkunst,
Technologie enz., welke werken ook nog buiten lands gezocht worden, en bijna alle in het Hoogduitsch zijn overgezet. HU merr in
1782, in dell ouderdom van 8z jaren.
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DUIF. V:m dezen bekenden vogel ~ tot de orde der hoenderen
(Callillae) bchoorende , heeft men verfcheidene fooreen , als: I de

l.Iaa/lll'c of HoittduifC Columba Oenas), met een en glallsachtigen groenen
hals, den rug van achter wit. en de punt van den naan ;zwartachtig.
Men vindt haar het meest in alle oorden der oude wereld. De noordfche trekken naar meer zuidelijl, liggende n:reken; doch die van meer
gematigde landen overwinteren bij geheeIe fcholen in de fpleten d::!!,"
rotfen , holle boomcll enz. Van d~ze Duif heeft men verrcheide.11e bastaardfoorten, waarvan echter vele voor bijzondere foonen worden aangezien, als: a. de Pagga&t-dutf (Dafypus) • met lange ve~
ren aan de pooten; b. de K1"oppcr-(luif (Gutturofa) , met eenen zeer
grooten krop; (. het Meeuwtje (Turbuta) , met gekroesde of gekrulc;le borst\'ercn en eenen korten bek; d. de Tuimelaars-duif (Cyratrix) , met eenen gladden kop en kale en roode oogkrillgeIl ; e. de
Kapperdutf (Cucu/!rtfa) , welker voorwaarts omgebogene veren aan
het achtcrhoo:d eel1en vederbos, naar eene munnikskap gelijkende"
1,1Ïtmaken; f. de PaauwJlaart (Laticauda) , met eenen opfl:annden.
l.1Ïtgebreiden Haart; en g. de Postduif of J3rievC1Idrager (Tabel/aria).
met. vleezige wratten, en aldus genoemd uit hoofde van het gebruik ..
hètwelk mcn er, in den Le~fant, van maakt tot het bdlellen van brieven,
wai\l'toc! mcn deze dieren uit de hokken naar afgelegen oorden mCL
2Îch voert, cn ze dan ecn klein, ligt briefje onder de vleugels bindt s
wàarmede zij derzelver gewoon nest weder opzoeken, Wanneer zij
vervolgens opgcvangen, en van den opgedragen last ontheven worden.
Zij leggen, volgens fommigen, meer dan 22 mijlen in 6 uren af. Voorts 2. de Kroonduif of Kroonvogel (Columba Coronata) , V~n eene blaallwachtige, van boven aschgraauwe kleur ,met zwarte oogkringe;l, eene opn~ande knif, en roestbruinc fchouders. Zij 'hêeft
pijna de grootte van eeuen kalkoen, en wordt op Nieuw Ct/inca en
<ie naburige eilanden gevonden; 3. de BosdJ- of R,'lIgdmf (C. PiJ~
/tmtbus) , met de ftaartp,ennen van achter zwart, de voorrte nagpcn~
nen aan' den buitenr:md' \vitachtig, en C2nen aan belde zijden ,vitten
11als. Deze vbdt men bijna O\'crnl in Euro.aa; 4. de Wilde Tortelduif (C. TUrf/ir), van wel1{cde 'ft:Jaftpe!1lJè!l nan de topren wit.
de rug grijs, de borst vleeschkleurig, Cn de z~i[ii1grehc nc;k aan den
hals zwart, met witte ftreepjes zijn. Dcze Duif bewoont de warme
en g~matigde fl:reken der oude wcreld ; komt hij ons te lande laat,
en gaat vroeg weer heen; 5. de Lachduif, of gekraagde Torte! (C,
Riforia) , hccft van boven eene geelachtige klem, en een zwart
maantje in den nek. Zij behoort in de geinatigde fl:rekcn van
Europa en Oos.t-Indië. En, eindelijk 6. de TreMuiJ (C. Mi.
sratoria) , met naakte bloedroode oogkringen , eene rosacJ][ig~
Qorst, en eC'lell langen, wigvOlïl!igen fiaart, teil aanzien van welken laatfien zij van allc vorige, dic eenen tál11elijk effcn fiaart hebpen, verrchilt. Zij bchoon in lwc Noord-Oosten van ./1merika te huis,
en is ecn trek vogel, van wdkc ontelbare [çholcn fQl11tijds het daglicht
in
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in den vaHlen z1n verduisteren, en in eene zoodanige menigte op
de boomen neder vallen , dat dikwijls dikke tI1kken van dezelve
affcheuren, wanneer zij door de l1!ditl1lC11 bij t1uizcnden gevangen, en, vers eh of gerookt, ja zelfs gedroo!,d, gegeten worden. Opmerkdi,jk is de flerke voortteling van lammige duif(oorteil. De bl:;auwe of IIourdllif (C. ON/as), broeit jaarlijks wel
9 of 10 maal, zoo dat men van een enkel paar, binnen 4
jaar, 14,762 Duiven zoude kunnen trekken.
DUIFHUIS. (HUllERT of HUInREcrn) De voordeelen der hervorming is ons vaderland niet alleen aan buitenlandfche godgeleerden verfchuldigd; llîaar ook zijn grond bragt kloeke m~nnen voort,
die moeds genoeg h~dden, om ons v~n den zwaren last van
het geestelijk juk te bevrijden. Onder di2ze behoort ook, onder anderen, DUIFHUIS , die, met den beroemden DESlDERIVS ERASMUS , Rotterdam tot zijne geboor:cplaats had, en aldaar in 1531
het eerfl:e daglicht Z~ti. Na het voibrengen zijner fludien, werd
hij aldaar priester in de kerk van St. Lw RENS ; doch de zacht.
heid, waarmede hij dczulkcn behandelde, die h~t Goddelijk 'boven
het menfchc!ijk gezag eerbiedigden, w~s zcer tcgen dcn zin der
vervolgzieke gccs~elijken. lEer kwam bij, (bt zijn heillJelijk huwelijk jUet zjjne huishoudfl:cr, wa~rbij bij verfelIciden kinderen
had: die echter meestal jong 1l:iervcll, bekend werd, van welk
een en andcr het gevolg was, cbt h~j, veiligheidshalve, de wijk
na:!r /{eulm I,am, w~ar zi.1ne huisvrouw hem in 1774 ontrukt
werd. Kort daarna begaf hij zich weder l~aar zijn vaderland,
en werd tot pastoor van de St. JAKODS - kerk te Utrecht beroepen, welk berocp hcm echter veel nadeel in zijne tijdelijke bezittingen toebragt; wordende hij, dnar die 1l:ad toen nog de Spaanfche zijde hield. in Hol/allel als een vIngteling befchollwd, en
zijn huis en have te Rotterdam openlijk aangeflagen en verkocht •.
De zaak der hervorming meer en meer veld winnende, offchoon
de Protestanten toen nog geenc openbare kctl:cn hadden, predikte
DUIFHUIS , te Utrecht, in 15i7, openlijk tegen den beeldendienst
en andere dwalingen der RoomCche kerk, hetwelk zoo vcr ging,
dat hij bij een berigt aan de wethoul:ers, in hr:t volgendr: jaar,
verklaarde, dat zijn hart hem drong, om voon,,:1n op de wi.ize
der lIervormdell te leeraren , waartoe hij vri.iheid verzocht; doch
zich bereid toonde, om de beelden in de kcrk te dulden, ell
in het koorkleed op dcn predild1:oel te verfchijncn, totdat de
wethouderCcbap anders zoude bevelen. Hij voegde cr bij, dat
God niet op het kleed zag, of dit wit of zwart ware, en be~
loofde zijne toehoorders tot rust en gehoorzaamheid :::m hunne
,overheden te zuilen vermanen. De \vethouders over dit verzoek
de 5 kapittels raadplegellde, weigerden deze hetzelve, onder
voorwcndCc;l van hunne vCipli."ting, om den Roomfchen godsdienst
te eenen male tc moeten aankleven; terwijl de ecr1l:e, hicrovC'r
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teonvredcn, DVIFHUIS onder oogluiking lieten prediken; doch d~
:ze, vreezende. dat om zijnen wil onlusren in de !lad mogten
ondlaan, verzocht zijn ontilag , hetwelk men hem weigerde; al.
leen !land men hem toe. dat h~i, zonder l1:ijne plaats tè ver~
liezen, zich t voor eenigen tijd, naar Rotterdam konde begeven,
totdat mell hem wederom van daar terug zoude roepen. Vóór dat
DUIFIIUIS Utl'f!clzt verliet, 'verzaakte hij openlUk het pausdom, en
wees, gedurende zijn verblljf te Rotterdam, zijne beroeping aldaar, gelijk ook in 's Hage, tot den kerkdienst vlln de hand.
Er verliepen, echter, flechts weinige weken, of DUIFHUIS
werd door wethouderen van Utrecht, bij een vereerend befluit
van Oogstm. 1578, op gunstige voorwaarden, teruggeroepen, en
feden namen de lIervormden en Roomfchen, eellen tijd lang,
l1Unne godsdienstoefening. in de ST. }ACOBS - kerk, beurtelings
waar, zoo zelfs, dat de vroegmis op het koor aan het hoog~
altaar geeindigd, en, het Ite , Misfr~ est, Deo gratins gezongen
~ijnde, de Hervormden, die in de kerk in fiilte fionden te wachlen, tcrnond hun gezang aanhieven, waarna DUIFIilJlS den predik.
110el beklom.
Den Hervormden, op den voet van Cencvc, gelukte het, in dat
%elfde Jaar, zieh van de minderbroeders kerk te' verzekeren, die toen
ledig fiond, en aldaar op hunne wijze den godsdienst te oef(:ncn.
De predikanten derzelve , DATHENUS, SOPINGIUS en HELMICHIUS,
waren DUIFHUIS meermalen Ran, om hem COt eenparigheid in de
leer, tucht, en de bediening van doop en avondmaal te brengen; doch
:zijn weigerend en vreedzaam antwoord behllagdc die van de genoemde kerk, welke zich het confistorie noemde, in geenen deele.
Men predikte tegen DVIFHUlS; fchold zijne kerk voor eene ongebonden libertijnfche; hield zijn beroep voor onwettig; zond fpions onder
:zIjn gehoor; nam het hem zeer euvel, dat hij een kind, naar de wijze
der Roomfchen, in fiervensnoqd, door ce ne vroedvrouw gedoopt,
niet wederdoopte , en legde hem te laste, dat hi.i zich over het herdoopen van een ander kind in de Roomfche kerk, dat door hem in
de zijne reeds gedoopt was, niet bij de overhçid beklaagd had. I-Iior.
uit ontflonden hevige twisten met die van het conflstorie. welke tot
1580 voortduurden, wanneer DVIFHUlS, wien dit verveelde, bij de
wethouderfchap en zijne kerk zijn ontilag verzocht; doch wethouders, wetende, hoezeer hem vele bnrgers en fiadsbef1:uurders be..
minden, bevestigden hem, in plaats van zijn verzoek in te willigen,
in Sprokkelm. 1580, op zeer aanneemlijke voorwaarden, op nieuws
in zijne ambtsbediening.
Kort nadat DUlFlIUlS zijnen dienst weder aanvaard had, kwam
WILLEM 1 , prins van Oranje, blj hem ter kerk, en hoorde hem met
zooveel genoegen, dat hij naderhand verIdaarde , dat hem niet het/gde
ooit betcr predikatie Ifrh~~rd te hróhm. Dit zeggen wekte den nijd
on naijver v:m de predikanten vnn het confiscorie op, die daarover
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den prins onderhielden, en zich bU hem beklaagden, dal DUIFHUIS
1liet zuiver in de leer was; doch dit had weinig gevolg. De prins
verklaarde, van hunne gefchillen niet te weten, en liet hen, met
eene vermaning tOt vrede cn eendrngt, vertrekken. Het leed
echter niet lalig, of die van het conOstorie werden van. e.enen
door hetzelve zoo gehaten man verlost. DUIFHUIS overleed binnen Utredt. op den 3den van Grasm. 158 I , in den ouderdolU van
bijna 50 jaar, en werd in den middelgang der ST. JACOIlS - kerk,
voor de noordzijde van het groote orgel, in eene gramede begraven, welke kerkllleesteren in 1645 aan zijnen zoons zoon,
ter erkentenis van des grootvaders verdiensten, vereerden.
Daar de leer en tucht van DUIFHUIs aanmerkelijk van die van
CALVINUS en andere hervormers verfchildell, oordeelen wij het
niet ongepast, ten flotte kortelijk op te geven, hoednnig de
hervorming was, welke hij zocht in te voeren. Hij doopte,
namelijk. eenvoudig, zonder zich van de Roomfche plegtigheden
te bedienen, zonder zelfs den ouderen meer dan d~n naam van
het kind af te vragen, of hen, of de getuigen, tot iets te
verbinden, en bediende het avondmaal gelijk de Hervormden, maar
liet een ieder, op eigene beproeving, tot hetzelve toe, zonder voor.
af eûl1e belijdenis des geloofs te vorderen, of eenige aanteekening
van de namen der avondmaalgangers te houden. Hij fielde ouderlingen noch diakenen aan, noch vormde Qen confistorie; mll:lr bediende zich, in het hefiuur van de zaken der kerk, van den raad
van kerkmeesters, achtbare mannen, die van ouds bij de geburen verkozen, en door de wethouders bevestigd werden. Deze vervingen
de plaats van ouderlingen, gelijk de armbezorgers , potmeesters gonoemd, en op gelijke wijze verkozen wordende, ~jjne diakenen WlI·
ren, die de aalmoezen. inzamelden. De ban en araf der openbare zon·
den oordeelde hij tot het ambt der overheid te behooren, die magt
had, om, naar gelegenheid van zaken, het zwaard te gebruiken;
doch aond hij den broederen toe, elkander tot liefde te vermanen
en te bearaWen: alle andere tucht of ban hield hij voor eene heer.
fchappij over het geweten, en een overblijffel vnn het pausfelijk juk.
Hij laakte alle vervol-ging uit hoofde van verfchil in godsdienstige
gevoelens, en wilde daaraan geen deel hebben; verklm"ende aan de
overheid der aad: daar gij om ,tct gdoaf vervolgt, kunnen uwe ZIl·
kelt met God niet beflafll1. Hij leerde op den predikfl:oel geenen katechismus, waarvoor hij alleen de heilige fchrift hield; doch om ool~
dezulken te trekken, die nog aan den Roomfchen leertrant gewoon
waren, verklaarde hij, op de gewone Zondagen, de eVllngelien en brieven. In zijne leerredenen drong hij meest aan op liefde, ccnen godzaligen wandel, en vroomheid van hart; hij fprak nooit van fpitsvinnige
gefchiHlukKen of diepe verborgenheden, en zeer zelden van de pre·
def1:inatie, de erfzonde en de regtvaardiging door werekening. Die
verloren gingen, leerde hÜ, hadden dit u:tn hunne eigen fchuld en
D cl 5
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moedwil te wijten. Geroepen zijnde, bezocht hij allerlei zieken,
van onderfcheidene gezindheden, en won, door zijn gedrag, vele
toehoorders uit de burgerij, en meer en meer de achting der wet.
houderfchap. Toen de beelden uit de kerk werden genomen, legde
hij het witte koorkJeed af, en predikte federt in den langen tabbaard.
Onder 's mans afbeeldfel fchreef de beroemde kerkelijke historiefchrij..
ver, GERARD BRANDT, deze regels;
Hoewel, u Rotterjam 0 Dun'Ruls! later baarde,
nau zijneu DESIDEER, (een dag voor 't jaargetij),
't Was vroeg genoeg, om zijns gelijk te zijn op aarde,
Niet in geleerdheid, maar iu deugd, zoo groot, als hij.
Gij, tradt io reklijkheid op 't fpoor van zijne voçten:
Zoo 't reformeren op uw' voçt hqd willeu gaan,
Hoe zOllde het Christen volk elkander dau ontmoeten,
Die DU, van een gefchcurd, verCcheideu weg iuflaan.

DUIKERS. Zijn, zoo als bekend is, lieden, die, een en tijd lang,
onder water blijven, en gezonken goederen uit de diepte der zee,
opzoeken. Schoon wij, uit hoofde van de inrigting onzer longen, het
niet lang onder water kunnen uithouden, zonder gevaar te loopen van
fpoedig te vcrltikken, leert eehter de ondervinding, dat men, door
oefening, en wanneer men er zieh van zijne jcugd af aan gewend
l1eeft, in het duiken zekere vastigheid kan verl,rijgen. (*) Bij de
ouden waren reeds zulke Duikers bekend, en de bewoners der Zuid.
zee eilandm vcrl1aan dezc kunst doorgaans ook vrij goed; doch fchijnt
het, dat een 'mensch het niet langer dan 7 minutcn onder water uithouden kan. Is het, il1wslèhen, mogelijk, hem van genoegzame
luc1:it 'tot :tdemen te voorzien, dan kan hij ook, zonder gevaar,er langer onder vertoeven; cn het is daartoe, dat men dan ook onderfchei.
dene pogingen, met de meeste zorgvuldigheid, heeft in het werk
gel1eld, en de Duikers-klok heeft uitgevonden. Dit werktuig, in de
gedaante van eene klok van koper, or l11esfing, zakt door zijne zwaar·
te naar belled~n, en heefc van onderen eene tafel, waarop de Duiker fraat, of ook wel dw~;rshol1ten aan den rand, waarop hij zit.
De Duiker fiaat tot aan den buik, of den hals, in het wmer, en zijn
hoofd en hals bevinden zich boven hetzelve in de met lucht gevulde ruimte der klok. De eerl1e proef van deze foort werd, in 153S~
door twee Grieken, te To/edo in S/Jrmj:, in tegenwoordigheId van I{AREL V. gcnomen, waarna cen Noord-Amerikaan, lllet nallle WILLI1\M
Pm..
(.) Hierl'aa vinden wij een mCI'kwaardig vool'becld in O.lze l~ndgcnQateD JAN
LEEGlTATER, PIR'fER PIETERZ. en \VILLEM PIETERSZ., dic het
zoo ver in deze kunst bragtcn, dat zij konden ondcr wat~r gaan, fiaa., zitten,
liggen, eten. drinken, lczen. fchrijven, zingen CIl fprcken; kabels onder gezonken
Cchepen vastmaaktcn; paarlen en a.d'ic kostbaarheden op den grond zochten; brieven
onder water, heimelijk, naar ciders bl'agten, en behoorlijk konden ademen, zelfs
ter dieprc van 6 of meel' vademen. Zij gal'en in 16°5, in de tegenwoordigheid
van prins MAtlltITS, in 's llage, eenigc proeven van deze hunne zonderlinge
kunst, die LEI:GWATER, in hel volgende jaar, te Amfterdam herhaalde, en
ontvingen, Ol' 111111 ,'crzoek , van .Ic Hacon generaal ~~n octrooi van 10 jaar,
Olll alleen, gedlll"cndc dien tijd, hunne kun,t in oni vaderland te mogen oefenen.
lIDRIAAN3Z.
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PHiLIPS, in 1687, dezelve insgelijks ondernam, en daardoor van een
rijk geladen Spaansch fchip, op de kust van Hispa1Jio/a gezonken.
einde,lijk, na vele vergeefTche pogingen, nog voor de waarde van
3°0,000 pond flerling recldede. Men heeft van tijd tot tijd deze uitvüiding tot grooter volmaaktheid getraçht te brengen, en het is in;londerheid de Engelfche EDMUNll Hi\LLAY, die nog gewigtiger,
fcllOon zeer kostbare, proeven met eene homeI1, met lood overtrokken.
klok genomen heeft. Aan deze klok is boven een verwelfd glas, om'
lucl][ te fcheppen, alsmede eene buis, waardoor de lucht. door het
ademen bedorven, wordt afgeleid; terwijl de Duikers, door nedergelmen vaten, van verfche lucht voorzien worden enz. - NaJerhand
heeft MAR TIN TRIEW,\LD, een Zweed, eene eenvoudiger en min
kostbare puikersklok • die van rqod koper, en van binnen geheel vertind is, en nog later (18 10) FR.ANS DRIEBUR.G eene nieuwe Duikmac,hine l1it~evonden , welke hij tritoll noemt, en die, volgens zijne opgave, de volgende voordeelen oplevert: de Duiker kan zoo lang 011der water blijven als hij wil; zoo diep in zee dalen, als de zwaarte
dcr waterkolom toelaat; in de diepte gemakkdijk gaan en werken,
zonder, uit hoofde van wel ingerigte verkellteekcnen, bijna eenig gevaar
te loopcn, en I,an, eindelijk, erne lamr.aru medene1l1en, om zich 011c;l,,~r liet zeewater, en in de holcn of fçheepskamers, waarin hij gaan
wil> licht te verfcllaffen. Het voornaamfle vool't:cd dezes werkcuigs
bcll3at echter. in de aangevoegde kunstlongen, waardoor den Duiker
het atlemhalen zeer veel verligt vvordt. Men kan in een werkje vall
P. F. KOREFF, Reflexions [UI" la nouvelle 1nor;hine à plonger, oppe/lée tritOIl, te POl'ljs llitgegeven, eene nadere befchrijving dezer Duik11lachine vinden. Voor het overige worden ook die gene Duikers
genQemd, die, bij de parel- en koraal-visfcherij, de fchelpen uit d~
4ec balen •
.[)UINEN. Z!1\ldhcuvc:ls, dje door de zee langs haren oever gevormd worden. Inzonderheid voeren de )';eekusten in de Engelfche
landlchappen, Kent en Sl;!!'eX, waar' de fchepen veilig te anker
kunnen liggen, alsnlede de kusten van F/ormdcJ'm , 110/loud enz.
(lien naam,
DUINKERKEN. Eene beroemde zee- en handelflad in FrrJnsr;hF/aolldcrcn, volgens de jongll:e venieeling van Frt#l1krijk de hoofdplaats van een arrondis[ement, in het departement du Nord, llitmakende. Zij was in oude tijden het genadig voarwerp van naijver tusCcheu
Frankt'ijk el1 Engeloud , waarom LODEW1JK XIV alles aanwendde, om
haar onverwinnelijk, en de haven, die ruim genoeg is , dat daarin 200
grootc fc;hepen kunnen ankeren, tot eeno der gemakkelijkQe in geheel Europa te maken. In de oorlogen tus[cben Engeland en Fronknjk, bïagten de Dt:illÁ:cl'Áfche kapers den El1ge/fchen en HollatJdfchen
handel groote fcllade toe. Dit, gevoegd bij de jaloezie over den toe.
nemend en bloei dezer flad, bewoog Engeland, om in 1713, als eene
hoofdvoorwaarde Vall den Utrechtfchcn vrede, tc bedingen, dat Fl'fltJkr~ïr
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rijk op eigen kosten, de vestingwerken weder Oechten, en dus dit

meesterll:uk van krlJgsbouwkunde, weder vernietigen zoude. Men
trachtte wel, van de Franfche ziJde, door het graven van een
nieuw kanaal te Mardijk , een groot uur van Duinkerken, zich hier.
voor fchadeloos te Hellen, en de inwoners van Duinkerken deden pogingen. om de haven weder te herll:ellen; doch de Engel·
feiten drongen, van tijd tot tijd, op. de vernietiging van het werk aan;
Bij den vrede van Parijs van 1763 werd, ten aanûen van Duinkerken.
de voorwaarde van den Utrechtfchm vrede op nieuw bedongen. en
zelfs werd er een Engc::;ch gelll:lgtigde nangefield, die, op
kosten van Frankrijk, voor derzelver vervulling moest waken.
(.) Dan bij dcn vrede, in 1783 te Parijs geGoten, welke In alle op~
zigten het tegengell:eld e van dien van 1163 was, werden alle artikels, bij den Utrechtfchen vrede ten voordeele van Et/geland bepaald, en n:lderhand bekrachtigd, vernietigd; en federr werd dnge':
liJks aan de herll:elling en verbetering der Il:ad gearbeid, voor zoo
veel de toenmalige gell:eJdheid van Frankrijk dit toeliet. Do be.
langrljkheid van Duinkerlcen, hetwelk men voorzag, dat, onder de
Franfche republiek Weer fpoedig tot zijnen vorigen luister, zou
worden opgevoerd, deed den hertog van VORK in Oogstm. 1793, t~·
gen den raad van den Oostenrijkfchcn veldheer COllURG, beOuiten, om
~ich, met eene legerbende, lDeer dan JO mijlen van het Oostenrijksch
llOofdleger te verwijderen, Ngen Duinkerken aan te rukken, en de
fchrikverwekkendll:e toebercidfelen tot beleg der Il:ad te maken. Men
verwachtte dagelijks derzelver overgave, toen de Franfche veldheer
lIoucHARD, onderfreund door eenen woedenden uitval der beleger.
den, het belegeringskorps zoo onverwachts op het lijf viel, dat
de hertog van VORK, benevens de maarfchalk FR~ITAG, onder wien
hij het bevel voerde, hals over hoofd moesten aftrekken en het
beleg opbreken. De fi!ld heeft thans 8 kerl\en, met heerlijke
fchilderij en, 2 hospitalen, I wees-, en 1 zie ken huis, 1 fchoon
raadhuis met eene openbare boekerij, zeer goed gebouwde ka.
zernen, gebouwen voor den zeedienst, een groot park, benevens
1800 huizen en 21,158 inwoners. Voorts zijn er eene kamer var
koophandel, beurs, fcholell voo{ de zeevaart, teeken- en bouwkunst enz. De fabrijken leveren {huif, genever, poeder, ftijffel,
fuiker, wollen, fiolfen, leder, touwwerk, verwgereedfchappen enz.
De inwoners vangen veel visch op de kusten, hebben fcheeps~
bouwen handel op Engeland, ons vaderland en de kolortien enz.
en, in oorlog, kaapvaart. De haven kan Oechts kleIne fchepen bevat·
ten. In tijd van vrede bezat Duinkerken, als eene vrije haven, ce·
nell
(') LOR.n CIIATTAM antwoordde den Franfchen onderhandelaar, den graaf ,'aD
toen deze allelere voorwaardelt ten aanzien van Dainkerku, wilde bedingen.
Het Engelsch volk befchou,n ket G.chten vaD Duinkerken all een eeuwig
gcdenkteekeo Yin hel juk, aan Frllnkrijlt opgelegd, (co.m, a. ",DU,.'"
et,rnll ti" jotlK impoll à la FraNCI), cn de mioiller, die zich ,'eroorloovell
jurf.!:, OlB dm'iu andere bepalingen te lilahu. ZOII mct zijn boofd fpclcD."
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hen UitgebreIden handel, die thans, even als zijne belangrijke tabaksfabrijken , geheel vernietigd is.
DUISBURG. Eene niet onbeduidende koopfiad, in het l'ruisfisclt
hertogdom en regerings-district Kleef, tusCchen de Rhoer en de Anc.
ger, niCt fer van den mond der Rhoer en den Rijn. Zij is met mu·
ren OUlriugd, heeft 7 kerken en kloosters, een hospitaal; een gy~
nafinm. boekerij. /lerrenwacht, eene akademie van koophandel,
een wecmuu, benevens 671 huizen en omtrenc 4,500 inwoners.
ZIJ beeft vele laken- en andere fabr\jken, en drijft eenen goeden
handel. Dllmen hare muten bevfndt zich eene hooge fchool; die
echter niet zeer belangrtJk /', en ill hare nabuurCchap het .Dllishllr.
ger Bosch, hetwelk eene zeer goede foore van wijde paarden ople.
ven, die, getemd zijnde, hoog gerchat 1vorden.
DUITSCHE LET'fERKUNDE. Het eerfie tijdvak dar Duit·
{ehe LetterkUnde begint met KAR~L tien CroIJten, en loopt van 768
tot I 137, of den tijd der Zw:tbifehe keizers. Uit de menigvuldige
klooster-Ccholen. door dien vorst opgerigt; k"'lImen toenmaals de
beroemdlle geleerden te voorfc:hijn, en ontvingen ook de leeken
In dezelve het noorlig onderwijs. Bovendien aichtte KAREL* op raad
van ALctJINU9, eene foort van geleerd genomfch:tp aan zijn hof»
waaraan hij zelf deel nam, liet verfcl1eiden gedenkfiukken der Duitfche
taal, bijzonderlijk wetten en liederen, verzamelen; in dez<1lve pre·
diken, en een en andere Hukken uit bet Latijn, ter onderrigting van
bet volk, overzetten. OfTehoon zijne n·avolgers wel niet, met een en
gelijken geest, aan de uitvoering zijner oogmerken arbeidden, was
echter de Ilffcheiding v:\11 Duitsck/and van het Frankifche rijk voor
de uitbreiding der Duitfche taal en befchaving Zeer voordeelig, wel·
ke laatfie onder de Sakfiiche koningen, inzonderheid onder de drie
OTTO'S en de Fl'llnkifche keizers (van 10'14) de grootfie vorderingen maakte. Tot dit tijdvak behooren de kronijkfchrijvers EDiNUARD, WITTICBIND , D],fH~IAR, LAMBERT, BR UNO, de wijsgeerige
fchrijvers ALCVlNUS en RlIAllANUS MAURUS, en inzonderheid OT·
FRIED VAN WEISZENIlURG, WILLERA~I , NOTKER en :Inderen , van
welke de 3 laatl1e in de Duitrche taal fchreven.
Een tweede tijdvak begint, van de Zwnbi(che keizers (ll 3'B) , cn
loopt tot de hervorming, of het begin der J6de eeuw. Dllitschlantl
thans niet meer die wildernis der Cennoniers, waarvan TACITlTS
(preekt, was nu in luchtareek, zeden en levenswijze, aanmerkelijk
verbeterd; terwijl de voortdurende verkeering met de bewoneren vall
Italië en andere rijken, de vreemde zeden, die men door de kruis-togten leerde kennen, en de betere voorbeelden, welke men in me·
nigte voor oogen had, eenen heiJzamen omkeer in de gemoederen
der Duitfchers te weeg bragten. Thaus brak de dageraad der Letterkunde aan, en wel in Zwaben, met influiting van een groot deel
van Zwitfer/and, van waar zich hare firalen eerlang over de overige
gewesten van Duits,h/and verfpreidden. In dit tijdvak vindt men de
min-

430

D U lTS C HEL E T TER KUN D E.

minnezangers (Zwabifche dichters), en de hun opvolgende zangmeesters (Troubadours), onder welken de dichtkunst weder in verval getaakte. D~ Duit/citers, it1g~rlo11len met hunne nationale infieIlingen en
zeden, véi'zamelden nu dertelver oorkonden, hmd. en fl!!delijke regten
én wetten, federt het ttlidden der 13de eeUw, Waartoe de Sakfen. en
ZWllhen-fPiegeJ behooren. Sedert de Ilde eeuw werd ook het Itomeinfche regt doer Duit[chers bearbeid, als ook de afzonderlijke gefchiedel1is hunner natie. De bisfchop OTTO VAN FRÈISINGEN vervaardigde
eene gefchiedenis der wereld In 8 deelen, tot 1 14.6 ~ en fëhreef zij ne
gell:hiedenis van FnEDERIK I , in '2 deelen, welke tot Il57 loopt;
terWijl HEINRtCH VAN HERFORT , GOIlRLlNUS PRRSONA en ntlclcren,
naderhand, doch meestal in de Lacijnfche taäl, door hunne werken, de
Letterkunde almede bevorderden....... De wijsbegeerte vond nu vlijtiger bevorderaats, en \verd met de godgeleerdheid verbonden, en
ter verdediging der kerkelijke grondfielIingen gebezigd; doch ook
door deze beheerscht. Ook de wis-, flerre- en werktuigkunde
werden, op het einde dezes tijdsvaks, theoretisch en praktisch bearbeid, eh gaven a:mleiding tot de gewigtigf1:e ontdekkingen. Ondertl1sfchen was de prozaïrche Letterkunde, door mangel aan boeken,
gebrekkige fchoolinrigtingen, en de afhankelijkheid der wetcnrchappen van de !tlollnikel'l en geestelijken, ill Wier handèn zij bleven,
tot hiertoe in haren voortgang ge!l:uit geworden; doch federt de 14de
eeuw werkten de overal opgcrigte booge leerfcbolen, en federe de
15de de uitvinding der boekdrukkunst, krachtdadig op eene nieuwe
vorming .der Letterkunde, waanoe de ondergang van het Griekfche
rijk in 1453, welks geleei"dcn naar Italië vloden, en Van danr de
zaden eener nieuwe vorming, door het bewaren en vOl)rtplamen der
oude geleerdheid f1:roolden, inzonderheid bijdroeg-. be vrUe geest
echter, welke de beoefening der oude tàlen , vooral op de hooge
fcholen, deed gebor-ên worden, bewerkte en begunstigde de pogin.
gen der hervorming. Tot de mannen, die reeds vroeger, door de
verbreiding der zoogenoemde [JulIlollioren, de hoogere berchaving
bevorderden, behooren inzonderheid RUDOLPH AG RICOLlI, hoogleeraar aan de hooge fchool te Heide/berg, C. CELTES , de eer1l:e gekroonde Duitféhe dichter in Weenen, TRITIlEMIUS , doch inzonderheid RWCHLIN, hoogleeraar in Tl/hingen, en ULRICH VAN HUTTEN ~
MEL1\NCIITON, J. CUIERARIUS, en de beroemde ERASMUs te Rot·
ten/am. Eindelijk was ook de ophefling van het vuistregt , en het
treffen van eenen algemeenen landvrede , onder MAXIMlLI1\i\N I, den
bevorderaar v:m kunsten en wetenfchappen, alsmede het vestigen
eens vasteren rijksbefiuurs, en van eenen hoogeren trap van wel·
vaart, hoogst voordeelig voor de ontluikende vrije befchaving.
Het derde tijdvak, dat der 1JÎcuwere Letterkunde, loopt van de
hervonning tot op onzen tijd, en kan gevoegelijk tot 3 onder-deelen gebragt worden, namelijk: I. van het begin der hervorminfi toC
op den 30 j:1figen-, z. van dam tot op den 7 jarigen oorlog, en 3.
val1
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vin dien tijd af tot op onze dagen. - De groote omwenteling begon in het, door welvaart bloeijend, Keur-Sllkfen, en bragt alle krach~
ten van den geest in eene vrije werking; terwijl de verfchillen met
hare tegellfirevers hare vootfianders tot ontwikkeling en beoefening
van derzelver geestvermogens opwekte. Met LUTHER, die 's men~
fchen geest van allen willekeurigen dwailg poogde te ontbeffen,
en de oorkonden des Christendoms zoo meesterlijk in de Dtiitfche
(9111 overbragt, vereenigde zich MUANcHToN, die, terwijl LUTHER open·
lijlt werkte, me~r in fiilte, door het verbeteren der fcholen en de
uitbreiding ván geleerde kennis, tot eene vrijere befchaving krachtdadig medewerkte. Daarenboven ollderfieundlm de protestantfc!:e
vorsten, inzonderheid de keurvorsten en hertogen van Sokfen , de
pogingen dezer beide mannen, door het oprigten vjlll fcholen,
waarin de voorbereidende wetenfchappel1 tot de tlniverf1teit onderIn de
wezen werden, en door het lIanleggen van boekerijen. Natuurkundige wetenfchappetJ muntten, federe de 16,le eeuw, inzonderheid G. AGRICOLA uit Meiszen en C. GESZNER uit, dien men
als dcn vadcr der Natuurlijkc historie kan bcfchouwen. Aan de
fcheikunde gaf THEOPI-IRASTUS PARAcELsr;s eene betere gedaante, pas.
te haar op de geneesktll1d:! toe, en vond verfcheidene geneesmidde.len *1Ïr. Ook maakten de heel-, wis- en werktuigkunde eenige vor..
deringen. De regtsgeleerdheid onderging allecn in de manier van
voordragt van het Romeinfche regt verandering; doch in de gefchiedenis ging men minder vooruit.
De :;to jarige oorlog fcheen allen voortgang in befchaving, in
Duitschfand, tegen te werken; doch de geleerden zochten in de
Letterkunde, ofCchoon in de diepfie eenzaamheid, hunnen troost.
Hoogst weldadig, echter, w:ts voor het llitgeputte DuitscMa/ld, de
Westphaalfche vrede (1648), welke aan de DlIitfche fiaatsgefl:eld~
heid eene meerdere vastigheid gaf, en ook daardoor de Dllitfche
befchaving bevorderde; terwijl in de verCchi1lende, inzonderheid protestltntCche landen, dc vorsten met elkander, in de bevordering van
letterkundige befchaving, wedUverden, en de vrUheid van denken el1
fchrijven , voornamelijk in den ontluikenden Pruis!ifchen fl:aat, be~
gnnfiigd en befchermd werd. Men hcgon over enkele werenfchap.
pen wijsgeerig te handelen, en dit had weldra eenen voordecligen in~
vloed op de bearbeiding der gcCchicdenis en hare hlllpwetenCchappen, zoo wel als op de behandeling van het llaats- en burgerlijk
regt, te welken aanzien COHRING en S. PUFPENDORF, even zeel"
als OTTO GUERIKE in het vak dcr natuurkunde, zich hebben beroemd gemaakt.
Ondertusfchen werd de voortgang der Dllit[che Letterkunde nog
altijd daardoor aanmerkcIijk verhinderd, dat de Dllitfche proza nog geene vaste zclmandigheid bezat. Men gevoelde wel de
behoefte eener DuitCche fpraakkunst, cn velcn, waaronder de geleerde MORIlOF, poogden dezen mangel zekerlijk te vergoeden, gelijk zich
ook
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ook THOMASlUS van de DuitCche taal, in zijne geleerde vootdragten,
bediende; doch zij bleef met vreemde, inzondèrheid met Latijnfche
en Franfche woorden vermengd, en LEIBNITZ i1:elde zijne oorfpron·
kelijke denkbeelden liever fn de Franfche, dan in gijne moedertalIl ,
te boek. Belangt'ijk waren derhalve de pogingen van CHRJSTJAN
VaN '''OLF, die zijne wijsbegeerte ook in de Duitfche taal nederi1:elde, en daardoor eene i1:elCtilmatige bepaaldheid trachtte mede te deeJen. De:&e wijsbegeerce werd door talloote voorllanders derzelve beo
arbeid. door anderen, b. v. CRUSlUS , getoetst, en daardoor het
denken en fchrijven in de DuitCche t:lal aanmerkelijk bevorderd;
terwijl C(jdert ovet de DuitCche geleerde Letterkunde een nieuw licht
opging, en men lilIe wetenfchappen ftelfelmatig ~rachtte te bearbei..
den. De philologie, regt~gelQerdheid en geCchiedenis werden meet
volgens ftelfels behandeld, erl de door middel van LEIBNITZ gei1:ichte
akademie te Ber/fin, deed belangr~ike ontdekkingen in de wig. en
nllttmrkundige wetenÎchappen. De i1:elCehnatige ontwikkeling werd
echter eerlang, door de zucht voor de fraaije lettereri, verdrongen,
en A. BAUMdARTEN en GOTTSCHED beijverden zich, om de Duitfche
tAaI te zuiveren, en htmnen landgcnooten eenen beteren fmaak voor
dezelve in te boezemen·, terwijl de dichters HALtER, HAGEDORN,
GELLERT en J. C. SCHLEGEf, hartr gemakkelijker maakten én haar
fieraad bijzetteden , en J. M. GESZNER, J. D. MICH.-\ELfS, J. A. ER.
Nt STt,CHRIST en anderen, inzonderheid Cedert het 1l:ichten van de
ttnivediteit te Góttillgen, hunne krachten aan de JHasfieke oudheden
beproefden. Deze pogingen werden 1 in het laatfie gedeelte van dit
tijdvak, door LESSING; KLOPSTOCK , WZNKELMAN j HEYNE, HER.
DER, WmL.-\l'ID, VOSZ, SCHlf,LER en GÖTim, tot rijpheid ge.
bragt. De eerfte verzettede zich met nadruk tegen den FranCchen
modeCmaak, en was de grondlegger eener verf1:andige oordeelkun~
de en der proza; terWijl WINKELMAN de oudheden en kunst met
geestdrift beoefende, en KLOPSTOCI{ aan de DuitÎche taal de
hoogf1:e \rIngt gaf, wáártoe de invloed der Engelfche Letterkunde
op Duitsc!Jland, Inzonderheid de overzetting der werken van SHAKSPEAR, krachtig medewerkte. Teïwijl ADÈLUN'G, Vosz en anderell
zich op de verbetering der tanI toele?;den, oefendel1 zij zich te·
Vens in alle Îoorten van weten[chappcn en dichtknnde, en beijverden
zich tot geleerde inrigtingen, OIU llet verbazend geheel der overftroo·
mende DnitÎche Letterkunde bij elkander te houden, en te overzien.
KANT, FICHTE, SCIlEf,Ur-:G en anderen, maakren zich, door hunne
denkbeelden, verdienstelijk in het vak van godgeleerdheid en wijsbe.
geerte (inzonderheid bovennamurkunde), alsmede ten aanzien der ale
gemecne letter-, oordeelkunde en gefchiedenis. Met een woord; ontelbaar zijn de oorfpronkelijke genien, welke Duitschland in het laatf1:e
gedeelte van dit tijdvak heeft opgeleverd, en overal, zelfs onder de
laagf1:e !landen, vindt men eenen zekeren trap van vordering van
wetenCehappen , well:e aan de handelingen des volks, onder het
43'
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genot zijner herkregen vrijheid, een verheven karakter moet bijzetten.
DUITSCHE RIDDERS. Ook Duitfche heeren, of kmisheeren
genoemd, fiichtten hunne orde in 1190, ter gelegenheid hunner
kruisto/ten in het Heilige land: en daar men alleen Duit[chers van oorfpronkelijken adel in dezelve toeliet, werd zij de Duit[clte Ridder-or~
de genoemd. Haar eigenlijk doel beflond in de verdediging van den
Christelijken godsdienst tegen de ongeloovigen, en verzorging der
zieken in het Heilige land. De grootmeester woonde in het eerst te
JertiZIJlem; doch naderhand, toen de Turken het Heilige Land we·
derom veroverden, in f/ènetlë. Omflreeks het jaar 1229 werden de
Duitfche Ridders, door de Polen, tegen de Pruisfen te hulp geroepen, die dan ook, na eenen oorlog van 53 jaren, de opperheerfchappij der orde erkennen , en den Christelij ken godsdienst aannf!-o
men moesten. De grootmeester nam nu zijn verblijf te Marienhurg
in Pruisfen ; doch de regering der orde was zoo dmkkend, dat zich
Opper-Pruisfen reeds in de 17de eeuw aan Polen overgaf. Ook voor
Neder-Pl'uisfell moest de orde de Poolfche leenheerfchappij. erkennen, en geraakte, alzoo zij zich daaraan wilde onttrekken, met Poten in oorlog, welke voor haar het geheele verlies van NederPruisjèn ten gevolge had, hetwelk daarop in 1525 aan den toenmaligen grootmeester, den markgraaf AI.BRECHT yan Brtllldenburg,
als een erfelijk hertogdom werd toegedeeld. Het gebied der orde
bepaalde zich, van nu af, alleen tot de in Duitschland gelegen goederen, die te zamen 40 v. m. met 88,000 inwoners, bevatteden.
Mergentheim was federt 1527 de zetel van den grootmeester, en
de bezittingen der orde, uit enkele !leden, dorpen en landerijen beflaande, waren in elf Balien verdeeld, namelijk: in die
van den Elzas ep Bourgondië, Oostenrijk, Kobtentz, Etsclt of
Tirol, Franken, Hes[en, Alt-hiJen, IPestpltalen, Thu,.ingen, Lotharingen, en Sak[en; wordende de Balie van Utrecht niet erkend.
De balien waren .wederom in kommanderijen verdeeld, welke door
kommandeurs befl:uurd werden,. en gezamenlijk onder lands-kommandeurs fionden, die de raadslieden van den grootmeester waren. Niet
alleen Katholijken , maar ook Protestanten, uit den ouden Duitfchen
adel, werden in de orde aangenomen, welker bezittingen echter,
nadat Frtl11kri/k den Ri/n tot zijne grenzen bekomen had, op den
linker oever dezer rivier zoo geheel verloren gingen, dat er flechts
nog 7 balien overbleven. Bij den Presburger vrede van 1805, werden de bezittingen en de waardigheid van den grootmeester voor
een erfelijk eigendom van eenen prins, uit het huis van Oostmriik,
verklaard; doch, na den ongelukkigen krijg in 1809, ging het prin~_
dom Mergentheim aan het koningrijk rrllrtemberg over, en werden
de goederen, waaruit de balien befl:O!:den, (nadat NAPoLwN, bij
zijn decreet van 24 van Grasmaand 1809 de orde vernictigd had)
aan de vorsten overgelaten, in wier landcn zij lagen.
ALGl;MeEN WoollDENn. II.
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DUITSCHE SCHOOL. Zoo noemt men in de fchilderkunst, inzonderheid, die reeks van fchilders, welke zich in de 15 en 16de
eeuw door eelle ei gendommelijkheid, in het Duitfche karakter ge!,>'fond, in hunne ll:ukkcn gekenmerkt hebben. Getrouwheid" onvermoeide navolging d~r Natuur tot in het harde; verhevene, gemoedelijke eenvoudigheid, in de uitdrukking van het goddelijke en menfchelijke, tot in het fiijve; ll:erke, inzonderheid godsdienstige, na<lnik en karakteristiek, zelfs met verwaarloozing van eenen bevalligen
vorm; vastheid in het werktuigkundige - deze zijn meer of min
de trekken, waardoor zich de DlIitfche fchilders in genoemde eeu·
wen, gemeenlijk, onderfcheidden, offehooll zij niet altijd door de
betrekking van meesters en leerlingen werden voortgeplan t. De re·
preCentant en oudll:e meester dezer fchool is ALBRECHT DURER, die
zelfs door RAFAëL werd hooggefchat; voorts heefe men LUKAS KRA~
NACH, bijzonder de vader, HANS HOLBEIN, GEORGe PENS, CHRISTOPH
SCHWARZ, PHIL. Roos, RUGeNDAS, RIDINGER, ALTDoRFER, en
HEMI\1F.RLINK, welke grootendeels ook als graveerders in koper
hebben. uitgemunt.
Sommigen onderCeheiden, in het algemeen, flechts twee feholen,
de Italiaanfche en Neder/andfche, en zijn van oordeel, dat de Engelfche, Franfche en Duitfche kunstenaars nu tot gene, dan tot deze, beh.ooren; terwijl anderen de Duitfche fchool als eenen tak der
Nederlandfche befehouwen; doch van welke zij, even als de Duitfehe en Nederlandfche gelaatstrekken, verfchilt. De nieuwere
Duitfch,e fchilders en plaatfnijders hebben, echter, nu eens, door·
gaans, de Fr.anfchen, (inzonderheid in het Fr:ll1fche tijdvak), dan
weer de Neder/anders en ook de Ita/ialJengevolgd, of in hunnen
geest gearbeid, en getracht, deze verfchilIende feholell te vereenigen. Onder de hedendaa;;fche fchilders munten. inzonderheid uit,
in de Historie: MENGS, FUGER, A. W. TISCIIIlEIN, I-IEINKOPF in
Sttttgard, I-IERTSOI, Niirm, IIARTlVlAN en VAN KUGELGEN; in het
pometfchilderen: GRASSI, GRAF, en ANGELlKA K,\UFl\IAN; in land·
fchappen: HACKEIl'!', KLEN'GEL, FR1EDRICH, \VWLE, ZINGG, en
VEITH; en onder de plaatfl1ijders :WILIlE, BAUSE, I-IELDENWANG en
anderen.
DULTSCIIE TAAL. Is ecn tak der oorfpronkelijke Germanifche,
en dus eene- zuster der Scandinavifche, of Islandfche, waarvan de
ZwcedCche en Deenfche dochters zijn, en van de Mofogottifche,
waarin ULSILAS ons de oudfle Germanifche oorkonde, namelijk eene overzetting van het Nieuwe Testament, uit het jaar 360 en vervolgens, heeft nagclaten ; doch waarvan nog alleen de 4 Evangelien
en een ll:nk uit den brief aan de Romeinen voorhanden zijn. De
oud-Duitfche taal verdcelt zich in de FrankiCche en SaJdifche: tot de
eerfle behoort het Zwabirche der middel-eeuw, en tot de laatll:e het
Aligel-Ncder-Sakfifc,1e, of plat Duitfche. De tongvallen der Duitfche
taal verfchilien. In Opper- Duitsch/a/1(1 heeft mcn meestal den tong.
val

D

U lTS

C

IJ

L

A N D.

435

val van de Frankisch-Zwabifche, en in Neder-Duitseh/and dien van
de Sakfifche. De fchcidslinie van bcidcn loopt nagcnoeg van Cros[en
westwaarts tot aan dcn /Jarz, en vervolgens zuidwestelijk tot aan
den Neder-Ri/II. Ondcr hct lIoogduitsch veril:aat mèn de algemeene
taal der Duitfche Lctterkundc cn dcr bclèhaafde wcreld. Zij is de gezuiverde OpFer- Duitfche, Sakfisch-Silczifche tongval, zoo als LuTHER en OPITZ' haar eerst, en federt de voornaamfle fchrijvers , uit
hare grondkrachtcn ontwikkeld, en uit den woordenfchat van andere tongvallen verrijkt hebben. Ondertusfchen blijft de Duitfche taal,
hoe veel verdiensten zich ook AOELUNG, EBERHARD, CAMPE, KLOPSTOCK, LESSING, ENGEL, VOSZ, \VALKE en anderen, te haren aanzien, verworven hebbet1, nog altijd voor verdere volmaking vatbaar.
HAGEN, BUSSCHlNG, de gebroedcrs SCHLEGEL, ZeuNE cnz. hebben,
in den jongflen tijd, in de beoefening der gedenkil:ukken van de
taal der middeleeuwen, groote vorderingen gemaakt; terwijl KOLBE,
KARL MULLER, RADLOF en andercn, door hunne pogingen, om
de taal meer en meer te zuiveren en te befchaven, een nieuw tijdvak derzelve hebben voorbereid. De woordenboeken van ADELUNG,
CAMPE enz, het Synonymifche van EBERHARD, de fpraakkunsten
van ADELUNG, MORITj: , REINBECK, IIEINSIUS en anderen, zijn uitmuntende aanleidingen tut een nieuw woordenboek, en cene nieuwc
. fpraakkunst, waartoe de koninklijk Beijcr[che maatfchappij van wcten[chappen, voor ecnigen tijd, cene prijsvraag hecft uitgefchreven.
DUITSCHLAND. Dit wijduitgeftrekt land wordt ten Noordcn
door de Noord-zee, Dmemarkcn en de Oost-zee, ten Oosten door
West-Pmis(ell, Polm, Gallicië, JhlJgarije cn Kroatië, ten Zuiden
door de /Üriatifche zee, het Lombardiseh-VC1Ictiaa1lseh koningrijk cn
Zwitfer/cllld, cn ten Westcn door FrankriJk en"het koningrijk dcr
Nederlanc/en, bepaald. I-Iet7.elve ligt in het midden van Europa, onder de gematigde, noordelijke luchtil:rcek; doch deszelfs klimaat
is, naar het verfchil der oppervlaktc van den grond, dikwijls, op
eenen afil:and "an weinige mijlen, zeer onderrcheiden ; doch over het
geheel gematigd en gezond. ()or[pronkelijk was de luchtgefleldheid
in Duitsc/t!anJ. zeer ruw, uit hoofde van de veel vuldige bosfchen
en moeras[cn, welke er gcvonden werden; doch het bebouwen der
laatfl:ell , en het uitroeijen van vele der eerfl:e, hebben dezelve
aanmerkelijk veranderd. - Het land heeft eene oppervlakte van
11,600 v. m., en wordt door 500 rivieren doorflIeden , waarvan 60
bevaarbaar, en onder welke de Rijn, de Wezer, de E/be, de Oder,
en de Donau de voornaam[te zijn, en waarvan de drie ccrfte in de
Noord-, de Oder in de Oost-, en de Donau zich in de Zwarte-zee
ontlasten. De voornaamfl:e meren zijn: de Bodcllfte, het Cirknitzer
11leer, de TrfJltJJ/ée, lJ70rmfee enz. Onder de bergcn komen de
Norifche, f{arJlifi:/te, .Tuü[che en Dl/itfe/te f{alkalpcn, de St/deten,
het RCUZt!l1gcbeqçte, Erzgebergte, JlloJ'avifche gebcl:~"!e, het Thuril1gC1'lMld , BQ!'Jcemfchcwa!d, het llarzgebergte en :1ndcrru 'I oor.
E e ~
Dllitse/i-

240

D U lTS C H L A N D.

Du;tsd/and, welks bewoners men op '29,35°,000 fchm, be!bat
uit twee hoofdnatien : uit Duitfchers of Ge"lNtmen, en uit volken van
de Sla"etI of Wetlden afkomstig. De oorfpronkelijke Duitfclzers beNonen de landen aan de Neder-Elhe, benevens de midden- en zuideJ~ke landrtreken van Duitscn/oud; de Slaven en Wenden, daarentegen, houden hun verblijf noord. en oostwaarts van de Elbe, als.
mede in eene fireek west- en oostwaarts van de Mulde, en zuid-oost
waarts naar beneden. - Ten aanzien der onderfcheidene godsdienstige
gezindheden telt men 15 miIIioen Katholijken , 12 millioen Lutherfchen, meer dan 2 millioen Gereformeerden, 25,000 Hernhutters,
2500 Doopsgezinden, 14,000 Grieken, en 300,000 (volgens anderen
5°0.000) Joden.
Onder de voortbrengreis van Duitschlond zijn de Mineralen buiten
twijfel de belangrijkfie. Men vindt er weinig goud, doch zeer veel
zilver, lood, koper, ijzer, kwikzilver, marmer, kalk, zout in overvloed, vele minerale bronnen, vitriool, aluin, fieenkolen en zwavel;
terwijl het plantenrijk lnzonderheid uitmunt in overvloed aan granen,
hennep. vlas, meekmp, boomvruchten, wijn, en een ongemeen
fchoon houtgewas. Ook de veeteelt is hier van groot belang. De
paarden zijn gedeeltelijk van eene lJitmuntende foon, inzonderheid
in het middelfie gedeelte van Duitsch/and en in fommige noordelijke
fueken. De fchapenteelt is, door het aanfokken van Spaanfche, voornamelijk in Sakfel1, aanmerkelijk verbeterd, en levert thans een
zeer goed rag op. Ook zijn er onderfcheidelle foorten van wild en
gevogelte.
In de 14, 15 en It'ide eeuwen was Duitsch/and, naast de Nederlanden, de hoofdzetel van den Europefchen kllnstijver, en muntte
uit door de gewigtigfie ontdekkingen; doch in- en uitwendige oorzaken, inzonderheid de 30 jarige oorlog, en de a~ngroei van buitenlandfche nijverheid, verfiikten denzelven voor eenigen tijd, tot dat
deze ijver, in latere tijden, wederom in zijne volle kracht begon te
'hcrlevetl"; In de meeste oorden van Duit~ch/al1d vindt men thans
een grOOt aantal fabrijken v~n allerlei aard, onder welke die van linnen-, wollen- en zijdcn·rtoifcn, katoenen, kanten, tapijten, fpiegels,
îjzer, fiaal en porfelein, onder welke dat van Meisze1I bijzonder fraai
1S , de voornamnfie zijn. Ondertusfchen kan men niet ontkennen,
dat net toe~te\1 van Franfche vlllgtelingen, Wallo1ls en FYa/rlenzen ,
op de herleving der Dllitfche nijverheid veel invloed gehad heeft;
gelijk ook de Franfche Refugées, volgens de aanmerking van JERUZALEM, veel hebben toegebragt , om den goeden fmaak in de letterkunde op te wekken en uit te breiden.
De handel, die door de drie aangrenzende zeeën, en de aanzienlijke binnenlandfche rivieren bevorderd wordt, is zeer amnnerkelijk. De voornaamfte zee- handelplaatfen zijn: aan de Noord_
zee, Hamhurg, A/tona, Bremm en Emhden: aan de Oosf-zee; L,t.
hek, Ros/ocH en SUttÎll, en aan de Adriatifche zee: Triest; ter_
wijl
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wijl tot de belangrijk!te binnenlandfche koop!teden behooren: LeiPzig, Frankfort aan den 1I1ain en aan de Oder, Tf/eellen, Bo/zen,
/Jugsburg, Praag. Neurenberg, Bres/ou, lJloogdenburg, Brunsu'i,jk, N(JUmberg en Keulen. De artikelen van uitvoer beftaan in
hout, koren (voor 10 millioen daalders), wijn, linnen (dat
voorheen 30 millioen bedroeg), garen, ijzer, flaal, Neurenberger
waren, porfelein, kwikzilver, glas, fpiegels, wol, ZOUt, gerookt
en gezouten vlees eh , vee, aardewerk, was, leer, wollen- en katoenen !toffen, kanten, enz.; waartegen wordt ingevoerd w~in, tabak, fpecerijcn, fuiker, koffij, thee, zijde, katoen, fijne wollen,
katoenen- en zijdenftoffen, mode- en galanterie- waren en meer
andere.
,
Duitsch/ond werd allereerst in 1500, door keizer MAX1MILIAAN
I, die het eerst den titel van verkoren Roomsch keizer aannam,
in 6 rijks-kreitfen verdeeld; doch welke in 1522 door zijnen
opvolger, KAREL V, op de volgende 10, waartoe nu alle landen en deelen des Duitfchen rUks, eenige weinigen uitgezonderd, behoorden, gebrngt werden, te weten: de Bourgondi{che,
Oostenrijkfche, Beijerjèhe, Frankifche, Zwabijèhe, Opper- en Neder-Ri/nfche, Westphaalfche en Opper- en Neder-Sakfifche kreitfen.
Reeds in de 16de eeuw werden van dezelve, inzonderheid van
den Bourgondifchen kreits, eenige brokken afgenomen; doch het
meest leed deze krcitsverdeeling, [eden het jaar 1796, door de
verfchilIende oorlogen met Frankrijk, waardoor zeer vele, aan
Duitschltmd behoorende landen, bij onderfcheiden vredes-verdragen
en andere overeenkomsten, van hetzelve of geheel afgefcheurd,
of aan andere opperheeren afgefta:m werden, tot dat eindelijk,
in 1806, zestien Duitfcile vorsten zich van het rijksverbond
losrukten, en eene vereeniging tot Hand bragten, waarvan de
confritutiol1cle acte, op den 1 fren van Oogsrm. des gemelden jaars,
door den Franfchen gezant BAGHER , te RegelJsbllrg, aan de al.
gcmeene rijksver;\adering werd medegedeeld. n~i deze acte verkozen zij den Franfchen keizer tot hunnen Bejèhermer, en .noemden
hunne vereeniging het Ri/l1-1ferbolld of de Ri.JlI-collfocderatie. Op
dezen beOisfenden flap volgde weldra een andere. NAPOLEON
verklaard hebbende, dat hij het befraan der Dllitfche conftitutie
niet langer, maar daarentegen de onbepaalde [ollvereiniteit van ieder
der vorsten, erkende, wicr fiaten het tegenwoordig DuitscMolld uitmaakten, had dit ten gevolge, dat keizer FRANS, op den 6den
daaraanvolgende, van de keizerlijke kroon afftand deed, het rijkso
beftuur nederlegde , en verklaarde, dat hij zijne Duitfche erfftaten als van het rijks-ligchaam ai"gefcheiden befchouwde.
Het Dllitfche rijk, hetwelk meer dan 9 eeuwen geftaan had,
was nu geheel ontbonden, en het eerfte jaar \'an het rijn-verbond was nog niet verloopen, of de daarbij bepaalde hnlpbcnden
[treden reeds, vereen;gd met de Franfche legennagt , aan de SO(]E C3
Ic,
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Ie, de Elóe, Oder en Weich[e!. Toen de vrede van Ti/fit gefloten was, traden nog elf vorsten, uit het noordelijke van DlIitschland, tot dit verbond toe, en werd in Duitschlnnd e~n Frallfche
troon (het koningrijk IFèstp//(/ten) opgerigt. Bij dcn vrede van
lYéene/l, van den 14den van Wijnm., 1U09 verkreeg het rijnver·
bond eene grootere uitgeftrektheid en magt; doch werden de noordwestelijke beftanddeelen, gelijk ook de hanzee-fteden, Hamóurg,
Lubek en Bremen, in FrrJ1lkry"k ingelijfd. Hetzelve beftond thans
uit de 4 koningrijkcn Bey"eren i Wiwte11lberg, Sakfen en Westpha.
len, uit de groot-hercogdomi.llen" Baden, Berg, HesfeIl, Frlll1kfort,
(de landen van den voornialigen vorst Primaat werden in 1810,
onder dien naam, tot een groot-hertogdom verheven), Nas[llu enlPurtzburg; voortS uit de hertogdommen van Anhalt, JJleklenburg, lYéimnr, GOt/IIl, l11einillgen, Hild~u1"gsh(Jufen en Coburg,
en eindelijk uit de vorsten van HohenzollertJ, Hechingen en Sieg111llril1gen, l{enburg, Leije1J , Lichtenflein, Lippe-Detmold en Schaumburg, de vier Reuszifche huizen (Greitz, Schleitz, Lobenjicill en
Ebersdolf) de beid.e Sdwartzbzl1:;fche en Ij/nldak.
In 18 I 2 ondernam NAPOLEON zijnen noodlottigen ccgt naar Rusland.
Talrijke hulpbenden der fouvereinen van het rijn-verbond voegden zich bij zijne leger~, en duizenden vonden in de l11eeUW hun
graf. De RlISfen vervolgden hunne voordeelen tot op de Duitfche
grenzen; terwijl Pruisfeil en eenige ll:endcn van het Noorden zich
met hen vereenigden, en Lu~ck en Hnmburg. met de wapens in
de hand, tegen NAPOLEON op!l:ondcn. Ook Ooste7lri.i~' vercenigdc
zich met Rusland en PruisTen , waarbij zich insgelijks in Wijnm.
1813 Beü"eren voegde. De daarop ge\'olgde flag van Leipzig maakte aan de Franfche heerfchappij in Duitschia:;d een einde, en nu
viel ook weldra het geheele gebouw van het rijn- verbond in
duigen. De koning van H/llrtelllbcrg koos d~ zijde der tegen Frnlik1"&"k verbonden mogendheden, zoo als ook hierop de oycrige
vorsten van het Zuidcn; het Franfche leger wc,d door den !lag
bij Hal/au, op den 3oll:~n van Wijnm., tot over den Rijn terug
geflagen, en, behalve in eedge vestingen, werd de Franfche
magt overal vernietigd. Er bell:ond geen koningrijk Westphalm noch
groot-hertogdom Berg meer. De legers der verbonden mogendheden
trokken den I ll:en van LO\1wm. 1814 over den Rijn, veroverden
alles, wat de Frallfchcn federt 1793 aan Duitschland ontrukt hadden, en floten den 3oll:en van Bloeim~and te PnrU"s den vrede,
waarbij door FrarJl,rijk al de in Duitsch/{llId gemaakte vero\'cringen, behalve il'lompelgard en eenige kleine distrikten , werden terugg-egeven. Een groot gedeclte derzeh'c, echter, wcrd niet weder bij het laatstgenoemde rijk gcvoegll; gcli.ik ooI: de geheele
BourgolidiJi:he kreits, benevens het hoogtlift Luik, beftemd werden,
om he, nieuwe koningri.ik der Nederlallden te vergrooten.
T~n aanzien der inwendige ~allgelcgcnheden van Duitsc!Jlm/(! werd
bij
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bij hct vredesverdrag bepaald, dat. de Duitfche Haten onafhankelijk
cn door cenen bon.dgenoot[chappelijken band, onderling zouden
verccnigd worden, welke [chikking op het congres te Wce1len nuderhand zijn beflag kreeg. De verbonds-acte werd den 9den van
Zomerm. 1315 geteekend, uit kracht VUIl welke zich de volgende fouvereinc vorsten cn vrije Heden van Duitsehland tot eeD
b.eJlendig verbond, hct Duitseh verbond genoemd, vereenigden ;:na.
m.elijk: Oosteurijk, Pruisfen , Beijeren, Sakfen , lJanol'er, WUItelJJóerg • Baden, Keur-Hesfen,. het groot-hertogdom van Hes[eIl,
de koning van lJenemarken voor Ho/fteill, de koning der NednImulen voor Luxemburg; voortS de groot·hertoglijk Sak[ifche huizen, de hertogIijk Sakjifche huize1I, Brumwijk, Nas[au, kIek/et.·
hllrg-SchU'erin, Meeklenburg-Strelitz, Holftein- Oldenbul'g, Anha/t,
S,hwartzeubllrg, Hohenzol/ern, Liehtenftein, Rcufs, Sehallmóurg.Lippe, Lippe, Waldek , en de vrije fieden Lubek, Frallkfort, Bremen
cn Hamóurg. Dit verbond heeft de bewaring der in- en uitwendige
zekerheid vun DuitsehItmd, en de onafhankelij kheid en on[chendbaarheid der afzonderlijke fiuten tell oogmerk. Al de leden van
hetzelve hebben gelijke regten , en deszel[s belangen worden waargenomen door eenen landdag, waarin al de leden, die 38 in getal
zijn, door middel hunner gemagtigden, deels op zich zelve, deels
gezamenlijk, fl:el1lmen, en waarbij Oostenrijk voorzit. Indien echter de zaken, die verhandeld moeten worden, op de zamenfl:elling
en verandering der grondbeginf~len, of op de inrigting des verbonds,
of op de verbondsacrc zelve, betrekking hebben, dan vormt zich de

Jandàag tot eene algemeene vergadering, waarbU, aangezicn het ver.
[chi! der fl:aten van het verbond, eene andere, en wel de volgende 7
verdeeling der ftemmcn is vastgefl:cld, te weten: Oostmri/k, Pruisfcll
Bei/eren, Sakfen , Hano!'cr en lYurte11lberg, hebbcn iedcr 4 fl:emmen; Baden, het keur- en groothertogdom Hesfen , Ho/fteilz en Luxemburg ieder 3; Bnl1ls'lI'ijk, Nas[au en lJlecke!ellbllrg - Schwerin
ieder 2, en Sakfell-IVcimar, Sakjèn-Gotha, Sakfcn-Coburg, Sakfel1MeitJungen , Sakfcn-Hildburghau[CII, il1ecke/enburg-Stre/itz, lJoljlein"
Oldel1burg, .dllhalt-Des[au, .dnhalt - Bemburg, .dnhalt - Köthen ,
S.·hwartzenburg-Sonderslwuzen en Rudolftad, Hohcllzol/em-lJediugen,
en Sigmaringm, Liclzten(leill, de beide takken van Rett[s, Schoumburg-Lippe, Lippe , IFa/dek, benevens de vrije !leden Fronkfort, Lu.
bek, BremeJI en Hamburg, ieder I fiem; makende zamen 69 fl:emmen uit.
Door deze [chikkingen hield dus Duitscldand op een zelfftandig
rijk te wezen, en werd het in eenc ,'ereelil~'iJlg van Staten hervormd,
onder welker leden gcene betrekkillg van onderwerping, maar allcen
die van Co-ordinatie, plaats heeft, zoo als reeds onder het Ri/11yerbQnd het geval was. - Ondeftus[chen verhinderden onvoorziene 0111flandigheden de uitvoering van hetgeen, wat er tc lf7cenen op het congres beOotCll was. De wederkomst van NM'OLEON OIuflak cenen niellE e 4
wen
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wen oorlog, die echter rpoedig, en gelukkig voor de verbonden mo.
gendheden eindigde. lJuitsch/alJd kreeg, bij het daarop gevolgd ver
drag van den 10 van Slagtm. 1815, eenige brokken lands terug, wel·
ke men zich bij het vorig vredes-traktaat nog had voorbehouden;
doch bleef Mompelgard aan Frankri.ik, op welk men Lalldfltl en on1~
liggende tl:reken nu ook veroverd had.
DUIVEL. In den Godsdienst der oude Oostel'JifJgen hnd men een
heer van Daemons, die oorfi'rol1kel~:k, gelijk hunne goden, niet u;r
een' zedelijk oogpunt b"fchouwd; en hierom alleen in zoo ver goed
of kwaad genoemd werden, als men hun weldadige of verderfelijl,e
wern.ingen op de menCchen toeCchreet: In het laatl1e geval hield men
äezelve voor tl:rnffende geesten. zo!:der eenigen vijandelijken wil.
SCIIIWEN, de regtdoende , vertoornde godheid der IndiCche godenleer,
is een 'zinnebeeld der N~tuurkrache, die nu wel, dan kwaad, doet,
en alleen. wanneer zij daardoor belooLd of be!lrart, eene zedelijke
firekking verkrijge. ZOROASTER wns de eerl1e. die, ter verklaring
van het kwaad in de wereld, een boos grond wezen , ondl'r den naam
van Ahriman, met verCchillende mm dezen onderworpene, en met hem
gelijk gezinde, DaemolJs aannam; zijnen werkkring tot iH het rijk der
duisternis llitl1rekte, en daardoor het geloof a:m kwade geesten onder
het volk bragt. Bij de "Grieken llreden wel de Titt711f11 te~en de goden, maar deze zelf bezitten niet het k~rakter van zedclijl(e volkomenheid. De f{akodaemol7en der Griekfche godsdienstige wijsbegeerte kenmerken zich alt~jd nog meer als beilrafTellde, b. v. de Fm-jen,
waartegen HEKATE, de g08În der beneden-wereld en der roovt:rkllllst,
'benevens de Latniel1, volgens het Griekrche volksgeloof hekfen, reeds
nader aan het duivelCche grenzen. TYPHON, die het lot der Titanen
regelt, behoort eigenlijk tot de Egyptifche godenleer, waarin hij. als
de oorzaak van hei: kwaad, in eene aflèhuwelijke gedaante: verfchi.int;
en met dit denkbeeld heeft dnt V:1I1 den Dttil'd, zoo als wij hetzelve
in de Heilige Schriften des Bijbels aantrefFen, de meeste overeenkomst.
Sommige, en daar onder beroemde uitleg-gers, menen den Duivel
reeds in het oudfie boek van de Heilige Schriften der Joden, bij de
verleiding van het eeril:e menfchenpaar, onder het zinnebeeld of de benaming van eene Oang aantetrcffen. Zeker is het, dat de Joodfche
leer aangaande den Duivel, en de kwad~ E ugel en, v:m welke hij het
opperhoofd is , en hunne werking op de zielen en ligchmnen der
menCèhen, eerst in en na de llabylonifche gevangenis meer is omwikkeld en in het volksgeloof der Joden opgenomen.
De Stichter van onzen godsdienst 11eeft deze JoodCche leer niet
alleen niet regtfireeks tegengefproken, maar er zich zelfs van hediend; fchoon altijd, om dezelve onfchadelijk te maken. De fchrij.
vers van hee Nieuwe Testament befchouwcn den Duivel en zijnen
aan]12ng als afgevallen Engelen, die goed gefchnpen, maar door hunne wederCpannigheid tegen God gevallen, en onophoudelijk bezig
z~n, om zjjn plan tot heil des menschdoll1s tetien te Werke!l; eil in
ge-
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gevolge hierv~n is de Duivel, in de Christelijke godgeleerdheid,
een oplbndeling tegen God, die, in plaats van het aan bem oorfprollkeli,il, verleend ver!1and en vrijheid ten goede te gebmiken, zich,
na zijnen val, met list en looze Iln:ken ophoudt, de oorzaak van al
het zedelijk kwaad in de wereld is, en over allen, die zich, uit ongeboorzaamheid, aan zjjn gebied onderworpen, en zich in den
dienst der zonde Wt zijne flaven gemaakt hebben, een onbepaald gebied voerr. Hij wordt de Vorst der wel"cld, omdat hare kinderen aan
hem gehoor geven; de .dl1ticlzrist, omdat hU het verlosfingswerk
hardnekkig tegenwerkt, en de vijand en v~rderver der menfchen genoemd. Leugen, lage llreken, laster, ea allerlei Ol~deugden zijn
zijn werk; eer- \ gouddorst en wellust zijn de aanlokfels , waardoor
hij de menfchen verleidt, 0111 hen, na de verzadiging hunner lusten
en begeerten, der wanhoop prijs te geven, en voor eeuwig rampzalig te maken; terwijl hij zijne prooi zelfs veracht, en in dell helfchen afgrond, waarin Gods arm hem geketend houdt, nederllort.
Ondertllsfchcll is het, bij dit gevoelen, voor ons zeer gelukkig, dat
onze Zaligmaker in de werdd verfcheen. om de werken des Duivels
te verbreken, waardoor d;e voor OI1S al het verfchrikkelijke heeft
verloren, inzonderheid, wanneer wij ons op een vast geloof aan God,
en op de verkrijging van zedelijke grondbeginfels, toeleggen.
De gefchetfle leer aes Nieuwen Testaments , omtrelit de kwade
engelen, werd wel geloovig, door de gezamenlijke Christenheid, aangenomen, doch door de kerkvaders zeer misvormd, en de perfoonlijkbeid van den Dnivel en zijne magt werd met vele belagchelijke ver/ierfels opgefmukt. Zelfs had men reeds in de derde eeuw ee:ne bijzondere foort van kerkelijke dienaren. onder den naam van Exorcisten,
wier werk het was, den Duivel , door zekere bezwerings-formulieren, uit de bezetenen uit te drijven; terwijl men oordeelde, dat dit
mede aan alle aankomelingen gefchieden moest, die niet tOt de Christelijke kerk behoorden. Dit laatlle het werk der geestelijkheid zijnde, werd hierdoor hct geloof aan het beflaan en de magt des Duivels in een zoo naauw verbumJ met hot belang der kerk gebragt ,
dat men het nict durfde geringachten; terwijl de befchrUvingen
van zijnen invloed op de menfchen hem meer en meer v(!rfchrikkelijk maakten. Ondertusfchen was het onder dit alles aangenaam, d~t
men aan dezen gevaarlijken verleider een en algemeenen zonden-bok
had, wien men de fc1mld van eigene wanbedrijven konde toefchrijven. Eene menigte. van wandaden kwam voor zUne rekening, en
zijne ge!1atte werd tot hcilii\e en heillooze cogl11~rken gebezigd, om
de zwakken door fpookgefchicdcnisfen te vertChrikken, in het gezelfchap van Elfen, Feen, o!lderaardfche geesten en hekfen zijl'en hofCloet te vermeerderen, en zijnen vetbaze:dcn wcrkkring \Jog verder
uit te breiden.
Zoo vinden wij dan, in dc middeleeuw, dell Duivel, als eene dwaasheid des ClIristcndoll:s, omkr de hoofdp\l!lt':n Vail godsdienstig geE c j
loof
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loof geplaatst, en was hij, onder allerlei gedaanten, voor het bedrog,
een bruikbaar masker, en voor het bijgeloof een hcld, wiens boven-.
Illcnfchclijke groorhCid, bU zijncn verdienden afkecr , achting cn verbazing wekte. Hierbij maakten eenige waaghalzen , die in zijn rijk
vernuft behagen vonden, zidl lIad~r met hem bl:kclld, voerden hem
in feestelijke oprogten rond, en in kluchtfpelen ten cooneele, wanneer hij, met horens, Ilaart en. bokspooten toegerust, voor hansworst" moest fpelen, en, tot meerdere üichtillg der geloovigen,
deze grap gewoon lij:_ met zijnen rug moest· betalen: eelle omllandigheid , .welke tOt de uitdrukking van arme duivel in de taal des dagelijkfchen levens heeft a:mleiding gegeven. In deze dragt en rol legde de Duivel zijn verfchrikkelijk en wanitaltig wezen af, waaronder
de godsdienstige wijsbegeerte van vroegere eeuweli zijn beeld verborgen had, en veranderde zich in eeneil door{]epcn, luimigen fchalk,
die wel n;et te vertrouwen was; doch wien men Comtijds eene poets,
of. eene kleine fpotternij, niet euvel kon nemeü. Hij !lond bij het
volk in groot aanzien; terwijl de heiligen tegen hem te velde trokken, de geleerden zijnemagt poogden te bepalen, en de regters onderzochten, wie met hem in verbond Hond. Nog ten tijde der hervorming moest LUTH~R hevig tegen den Duivel worHelen ; en de onmenfchelijke heklen-procesfen, in de 17de eeuw, firekken ten bewij.
ze, hoc vast nog alle fianden van zijnen betooverenden invloed op de
menfcÎ1en overmigd waren. Hoe dieper echter de natuurkunde, in.
de 18de eeuw, tot de kenl1is van de ware oorzaken der verfchijnfels
doordrong, welke eertUds aan helfche tooverkracht werden toegefchreven; hoe meer de wijsbegeerte de inwendige oorzaken van zondige
aanlokfds opfpoorde, zoo veel te gemakkelijker werd het voor het
gezond verfl:and, 0111 het buitengewone en kwade in 's menfchen Ie.
ven, zonder dezen Deus e.'>; machina, bevattelijk te maken. Aldus
verloor dan de Duivel, in de vorige eeuw, langzamerhanq, al het
gezag, hetwelk men hem bijgeloovig had toegekend: van tooverijen
cn fpokerijen werd minder gefproken, en zelfs de RoomCche kerk,
die het daarmede verbonden bUgeloof het langst behield, zag zich
eindelijk genoodzaakt, 0111 aan den geest des tijds Ililzwijgend toe
tC geven.
DUiVELS-AARS. (Del'ils-ar(e) Een hol, een prachtig werk der
Natuur, door verfcheidene dichters bez0ngen. Het ligt in GrootBrittanje, niet ver van Cast/do 11 , aan den voet een er zeer fchuinfehe afhelling eens bergs, waarop een oud flot !laat. De boogvormige ingang is 120 Eng. voeten breed, 40 hoog, en 70 lang, en
opent zich in eene kalkrots, welke eene menigte verfl:eende ligchamen van zeedieren bevat, en de eerfle overdekte plaats vormt, die
haar licht van buite:l ontvangt; doch, meer naar achter, van langzamerhand, donkerder wordt. Men vindt hier 2 woonhuizen, met deuren, vensters en daken, waarin verCchddene huisgezinnen. wonen;
~lsl11ede eene touw-rlbrijk cn g::rc;J-nvijncrij, w~lkc aan cen aantal
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menCchen werk verCchaWen. Aan het einde van dit voorplein is eene deur, we lke naar eenen gang voert, die 450 Eng. voeten lang
is. waarin men zonder licht niet zien kan ,. en llaar eene waterkom leidt, van 40 voet breedte, waarover men met een klein
[chuitje gezet wordt; doch moet men zich merkelijk krommen, om
het hoofd niet tegen het gewelf te ll:ooten. Aan. de overzijde vaJ}
deze kom bevindt zich eene tweede afdeeIing .van het hol, welke
270 Eng. voeten lang, !110 breed en 120 hoog is, en aan welker
einde men wederom eelle verzameling van water, ter lengte van 30
voet, ontmoet, wa:!r langs men, over deszelfs verhevene kanten,
g:mn kan. Vervolgens komt men in een zeer ruim hol, en fioot aanllonds op eene .groep ,rotCen, waarop het water onophoudelijk afdruppelt, en nog verder ontmoet men een zeer hoog gewelf, hetwelk men de kerk noemt, en waarin zich de verbeeldingskracht,
in de diepten der rotfen • Gotcifche deur~n en vensters, en, uit de
breede fla/a,hitetJ, die· V:lIJ het gewei f op de uitll:ekende rotfen afdalen, groote yoorhangfels gevormd bccft. Verder voorwaarts voert
een diepe gailg tot den zoogenoemde n duiJ'elskc/der, waar men,
150 voet ver, lan~s eenen l1:eilen weg, afäaalt, tef zijde van welken een l1:erke I1:ro0111 , ovef een bed van rotfen , loopt, die zich eindelijk in diepe kloven 11:0 rt. Nadat men onder 3 natuurlijke bogen van het gewelf is doorgegaan, hoort men, op eenen amand,
het geruisch van eenen waterval, en komt aan eene menigte piramidale [talaktitm, die den lJaam vaa torC1Z "all LiIlCO/1l dragen.
Hierop bereikt men den laatf1:en gang, die nog 492 voet verder
l~idt,

en aan welks einde men den fl:room wedervindt, die ondcr
een natuurlijk gewelf voortloopt, doch dien men, bij man~elaan
ruimte, niet volgen kan. Aan den ingang van dit gewelf vindt
men verfcheidene, in de rotfen gefnedcne, namen, waaronder FAN]AS-SAIN'I'-FoND, wiens berigten wij hier gevolgd zijn, die vam
DAN((S, SIILANDERS en O~IAI, een Zui.lzee.eilander, zich onderfcheidden.
DUIVELS-BRUG. Eene der beroemdfte fl:eenen bruggen, in het
kanton Uri. Zij ligt over de Rcmz, aan den Alpen - pas, die
van I/alie naar Zwitferland over den Coth,l1'd voen; is 50 voet
lang, en vormt eenen volkomen hal ven cirkel. De brug is van
kale, rest opgaande, rotfen omringd, vun welke verfcheidene
watervallen in hare nabijheid, met een ontzag verwekkend geraas,
nedcrl1:orten. Zij ligt 70 voet boven de oppervlakte van het warcr,
en tegen over dezelve ligt hct bekcnde Urnc;·hol. In den 0111wentelings.oorlog vernielden de Frrmfi:/zm de voorl1:e bogen; doch de
RlISfcu trokken onder Suw IIROW langs balken, die zij met de sjerpen
hunner oHieieren aan elkander bonden, over dezelve. In later tijd
is de brug- weder herl1:eld.
DUIVE LS-DREK. /1[a, of ",1.\[a fuctic/a. De Duivelsdrek is een
verhard plamCI1Clp, hetwclk als een mdkachtig vocht \Iit dl:11 wortel een er fch\'rJndragende plant loopt, ':i.:nigcrmat~ lJaar O:lZc' pasti-
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tinakel, of witte peen gelijkende. Deze plant, door LINNEUS Fe.
,"ulo Ara {oetida genoemd, groeit in Perzië. Om er den Duivelsdrek uit te gewinnen, ontdoet men den wortel van aarde, en filijdt
er het bovenlle gedeelte af, waarop dan het melkachtig fap er uit
vloeit, en door de hitte der zon verdroogt. Men neemt vervolgens het verdroogde fap .weg, en herhaalt de bewerking, zoo lang
de wortel fap geeft.
Het uitgevloeid en gedroogd f.'lp wordt tot eene· foort van koeken
gevormd, van eene tamelijke grootte, en ·in die gedaante tot ons
gebrngt. De beste Duivelsdrek is helder, bleekrood van kleur, met'
vele' zeer witte korrels vermengd; heeft eenen doordringenden
reuk, nnnr dien van knoHook zweemende, doch ongelijk Ilerker en
onaangenmr.er, en de fmank is walgelijk,eenigzins bitter en bijtend.
De reuk is bij de verfche zoo Herk, dat de fchippers genoodznakt zijn, om de zakken met deze droogerij, in het begin van
de reis, aan de mast te hangen, opdat zij het fchip en de overige
lading niet verpeste.
De Duivelsdrek bevat ruim I , 4 aetheriF:he olie, waarin de
reuk zit, en beftaat voorts voor bijna de helft uit eene heete, fcherp
fmakende hars, en voor een vierde uit gom en Basforn- of kerfengomil:of, waarmede een weinig bitter extract vermengd is. Het
overige maken zQut-deelen, zuuril:of:'ijzer en water uit, welke
ook in de meeste overige voortbrengfelen des plantenrijks gevonden worden. De hoofä-beil:anddeelen doen hem onder de gomharfen rangfchikken.
DUIZENDJARIG· RIJK, ook de duizendjarige Coudell ty'd genoemd, is een rijk, waarvan verfcheiden dweepzieke godgeleerden
draomen , hetwelk na verloop van 6,000 jaren, wanneer de Antichrist en andere vijanden der kerk zullen verdelgd zijn, beginnen, en
1000 jaren duren zal; doch waartoe flechts bijzondere perfonen ,
voornamelijk de martelaars, behooren zullen; terwijl, eerst na ver~
loop van deze JOOO jaren, de algcmeene opf1:anding en het oordeel
z:il plaats hebben. De oorfprong dezcr leer en der Chiliasten (zoo
noemt men de vooril:anders van zulk een duizendjarig tijdvak (chi
liade) , die zich inzonderheid op eene plaats, in de Openbaring van
JOHANNES, Hoofdfl. 20 vers 6, gronden) is allereerst toe te fchrijven aan CERINTHUS, die in de eerlle eeuw leefde, en den hoofdzetel van zulk een rijk in jeruzalem plaatf1:e. Deze leer verwierf in
de vroegile eeuwen vele aanhangers, zoo dat men zelfs de anders denkende voor ketters verklaarde. Ook heeft men over den tijd, waarop dit rijk zoude worden opgerigt, veel getwist. De ijverigfleChi.
liaste11 bepaalden daartoe de 17de, PETERSEN , WISTHON en anderen
de lSde; terwijl de bekende BENGEL, 'eindelijk, in zijne verklaring
van dc Openbaring "flit JOllA l\'l\'ES , den tijd der oprigting dezes
rijks in de 19de eeuw befl:emt.
DUJARDIN. (KAREL) Een IIollandsch fchilder, te Amfterdam
ge.
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geboren, en in 1674 te Félletië gefiorven. Hij was een leerling vlln
BERGHEM , en onnavolgbaar in landfchappen, dieren en BfJfNbocnades. Zijne fchilderllukken bezitten geest en overeenllemming , en
het koloriet van zijnen leermeester. Dezelve werden duur bt:taald:
zijn fchilderlluk, b. v. de Charlatan, kostte ruim 8000 guldens. Men
vindt· ook van hem eene verzameling \'an omtrent 50 platen, die
door hem zeer fcllOon geëtst zijn; doch zijne fiukken zijn moeijelijk te bekomen.
DULCINO. Eene foort van kleinen bas.
DULLAR T. (HEmAN) Een bekwaam fchilder en dichter, in
1636 te Rotterdam geboren. Hij bezat van jongs af zeer veel genie voor beide vakken; doch verkoos, uit hoofde van zijn teeder
gellel, de fchilderkunst, en oefende zich daarin te A711flerdnm onder den beroemden REMDRAND, met dat gevolg, dat zelfs één
zijner fiukken aldaar voor het werk zijns meesters verkocht werd.
Zijn zwak genel liet echter niet toe, veel te werken;· en het is
·hieraan toe te fchrijven, dat van hem flechts weinige fiukken, die
nogtans eene groote waarde hebben, gevonden worden. Zich in
zijne jeugd op de beoefening der talen en wetC.'nfchappen hebbende
1:oeg~legd, beoefende hij in rijper jaren ook de dichtkunst en muzijk,
cn1,lierf in 1684.
DULON, de blinde fluitfpeler, werd te Oranienburg, aan de HOl'e/,
in 1769 geboren. Reeds in de eerfle weken zijns levens, verloor
'hiJ, door de onkunde van een en oogmeester, zijn gezigt; doch
bragt het, door zijnen vader, zoo ver, dat hij reeds in zjjn I3de
jaar, onder diens geleide, zich op de voornamnlle plaatren van
Duitsdlal1d, met volle goedkeurin g, deed hooren. Ook op het
klavier was hij een meester. Hij componeerde zelf, en liet met eene zeldzame naauwkeurigheid, zondl'f een fpeelcuig te gebruiken,
alles door de peu opfchrijven. De hoogleeraar WOL!m, te Peters.
hurg, leerde hem, in 1796, een hem geheel vreemd alphabet en
cij ferceeken, zoo dat hij de rastbaarfie I etters lezen, dezelve zamenvoegen , ja zelfs van andere opgegeven getallen ondt:rrcheiden, en rekenkundige opHeUen bearbeiden konde.
DUMBAR. (GERHARD) Was oorfpronkelijk uit een oud, Schotsch
geflacht afkomstig. Hij werd, na eene geleerde opvot'ding ontVan·
gen te hebben, tot fecretaris der !lad Del'e1lter aangell:eld, en had
redert een gewigrig deel in de gebeurcenisfen van den tijd. De
fchoone fiukken, door de fieden vnn allerijsfel overgeleverd, bij
het vermaard gerchil omtrent het regt van over!lemming, vloeiden
meerendeels uit zijne pen. Ook was hij de fchrijver van de oude en
niet/we Conflitutie 1'011 de Fereenigde floten 1'on Amerika oI1tl'ouwd,
in 3 deel en ; gelUk ook de keurige Befchrijl,jng der provincie Olleri/sfel. een gedeelte van het groote werk, de. tege1lwoordige float der
Nededandell uitmakende, met alle regt, aan zijne bekwame pen
worde toegerchrC\'Cll. De bel:mgen en het regt der !laatsgezindcn
yoor-
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·roorllaande, werd hij, met vele anderen, bij de omwending van
zaken, in ons vaderland, in het j'lar 1787, van zijnen post verlaten;
.doch in 1795 niet alleen weder herfreld, maar zelfs tot griffier der
fraten geroepen. In dien post bleef hij tot na de omwenteling van
Louwm. 1798, wanneer hij, als een ijverig voorfrander van het
bondgenootfchappelijk frelfel, niet alleen denzelven verloor, maar
zelfs gevangen genomen werd. Na de omwenteling van het jaar
1801, werd hij aan het vaderland terug gegeven, en tot lid van het
wetgevend ligchaam benoemd; doch overleed den :zden van Oogstm.
de~ volgenden jaars.
DUMOURIEZ. Deze merkwaardige man, die voorheen, door ziJne [chitterende daden, de oogen van half Europa tot zich trok, en
naderhand, door eene onbegrijpelijke lotsverwisfeling, geheel verwij,..
derd van het groote tooneel der wereld leefde, werd in 1739 te Kamerijk geboren. In 1757 werd hij bij het leger van den heer VAN
ESTREES tot krijgscommisfaris benoemd; diende naderhand als kornet
,bij het regiment ruiterij van D'EsCARS; werd den dag voor den nag
van Kloosterha1l1, gewond, en daardoor kriJgsgevangen; verwierf in
176 ( eene kapiteins-plaats, en in 1763 zijn ontllag. HU genoot echter
niet lang rust; maar ging naar Italië, bood den Genuezen, en vervolgens P AOL!, zijnen dienst aan, en begaf zich, daar beiden dien
weigerden, op eigen kosten naar Corfika, van waar hij, met een
plan, om dit eiland te veroveren, in Fran/cri.Jk terug kwam; doch
hier als een avonturier werd behandeld. Hierop vertrok hij naar
Spanje, bezocht de Portugeefche grenzen, en gaf in Ii66 een werk
uit, onder den titel van: ProeFe Ol'er PortlIgaI. Toen men eindelijk
tot het bemagtigen van C~rfika beD oot , w~rd hij tot generaal-kwartiermeester b~i het daartoe bcfremde leger, en vervolgens tot overfie aangefleid. In 177° werd !lij door het Franfche hof, in de Poolfche zaken gebruikt, woonde in het volgende jaar den oorlog tegen
de Rmfcl1 bij, en werd in 1773, in eene zaak met Zwcdl'12 , naar
Hamburg gezonden; doch, daar hij hier zijnen last wns te buitengegaan, werd hij gevat en in d(~ Bastille gezet. Na zijn omllag uit
dezen kerI:er, werd hij in 1776 tot een der kommisfarisfen benoemd,
die met h et onderzoek belast woren, öf men ook eene haven voor
oorlogfchepen op de kusten van het kanaal konde aanleggen, en
wist het door te dringen, dat hij tot bevelhebber van Cherbourg
werd aangefleid. Zijne dagen echter niet langer in eene eenvormige
rust willende doorbrengen, werd hij, in 1788, brigadier der koninklijke troepen; ging in den wimer van 1789 naar Parijs; verklaarde
zich in een klein flukje, voor de toenmaals heerfchende grondbeginfels ; maar bereikte zUn doel niet, om, namelijk, tot afgevaardigde
bij de vergadering der franden benoemd te worden. Hij keerde
derhalve weder naar C'tLrbourg terug, werd bevelhebber van de nationale krijgsmagt der flad, en gouverneur van Neder-Normandië.
Tegen het einde des jaars IVc(J.:rom mar Parijs ten1g gekeerd zijnde,
liet
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liet hij zich bij de klub der JakobijllC1i aannemen, en· pOGgde, latef, de vriendfchap VanMIJlAilEAU , welke hij door zijn gefchrUf verbeurd had, te herwinnen.
Omllreeks dezen tijd werd !Jij tot 1I1aréclltll de Camp \an de 12dc
leger-divifie aangelleld; doch, weinig met eenen post tevreden ,
waarin hij niet konde fchitteren, vleide hij meer dan ooit de Jakobijnen; verkreeg daardoor, onder LUCKNER, het bevel in den Elzas,
en werd in Grasm. I i92, door den koning, tot minister van BUltenlandfche zaken benoemd. In dezen post bewerkte hij de oorlogsverklaring tegen Oosll'11riJk, won daardoor de gunst des volks ; doch
verlOOf het vertrouwen van het hof, en omving in Zomerm. des
genoemden jaars zijn ontOng. Na hierop weinige dagen den post
van oorlogs-minister b"kleed te hebben, we rd hij tot luitenant" generaal bij het leger van LUCKNER aange(l:eld; doch, daar LA FAYETTE, na de .groote gebeurtenis van den 10 van Oogstm., het Franfche
leger verlaten had, 1'11 dat der verbonden mogendheden met rasfche
fchreden Frankrijk naderde, zoo werd hij in diens plaats tot opperbevelhebber benoemd. Thans moest hij tegen de Prttisfèll, de OostenriJkers en de vereenigde uitgewekenen, die de vestingen Longwij
en Ferdun bemagtigd hadden, en op C~a11lpag1Je aanrukten, firijden.
Hij legerde zich bij Gralldpre, en liet de vij f pasfen van het .drdenuer-woud bezetten; doch, daar de Oostenrijkers met geweld door
de pas van Croix aux Lois heen drongen, trük hij tot St. 1I1eneitouid
terug, behaalde bij Ea/my eenig voordeel, en opende onderhande.
lingen met den koning van Pruisfen , welke, zoo als men weet,
den ongehinderden aCtogt des Pruislirehen legers ten gevolge hadden.
Het gedrag van DU310URIEZ bij deze gelegenheid blijft, bij de voortdurende onzek'erheid wegens den toenmaligen waren llaat van zaken
in Champagne, tot heden Ilog raadfelachtig: meer bekend is echter
zijn krijgsgeJuk in België, waar hij in Slagtm. de Oostenrijkers, bij
.Temappe, in hun leger aantastte en overwon, en vervolgens zUne
troepen aan de Rhoer en de lIfaas de winter-kwartieren liet betrekken.
Kort na deze behaalde zegepraal begaf hU zich naar Parijs, om,
zoo men aan zljne gedenkfchriftèn geloof kan flaan, de redding van
LODEWlJK XVI te beproeven, hetwelk hem echter mislukte; zoowel als eene latere poging, 0111 LODEWJ.lK XVII tot he~ hoofd eener
gematigde monarchie te verheffen. In Sprokkelm. 1793 gaf hij aan MIRANDA bevel, 0111 met het bombarderen van Blaastricht den veldcogt
te openen, en deed zelf, na her nemen van Breda en de /{Iundert,
eenen aanval op Hol/and: dan het grootHe deel van zijn leger, hetwelk hij in de winter-kwartieren, onder den generaal VALENCE, verllrooid gelaten had, den prins van Cobllrg ge(èncn tegenf1and kUlJnellde bieden, noodzaakte hem deze, om in allerijl het beleg van
ilfaastricht op te brekell. DUMOURIEZ VALENCE te hulp fnellende,
trok al zijne troepen in de vlakte vun Tir/cmollt bijeen, en leverU M
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de ann de Oostenrijkers den fl:lg blj Neenvinden , dien hij verloor.
Bij Leuven leed hij een nieuw verlies, en zag zich tot den terug~
togt genoodzaakt. Deze ongelukken gaven het fein tot zijncn val, en
allen, welke dien wcnschten, fpanden tegen hem zamen. Bij zijne
komst op de Franfche grenzep, leverde hij 4 commisfarisfen met
den minister BOURNONVILLE, die afgezonden waren , om hem te
vatten, in handen der Oostenrijkers, en deed eene afkondiging, waar~
in hij de herfielling van het conaitntionele koningsfehap , in den per~
foon van den kroonprins, beloofde; doch werd door vrijwilligers
van fTer!ailles, met geladen geweren, gedwongen, om de Schelde te
doorwaden, en naar den prins van COBURG te vlugten. De conventie
fielde hem buiten de wet, en beloofde eene premie van 300,000 li~
vres aan dengenen , die hem dood of levend in handen zoude leve~
ren. In den aanvang ging hij naar Brusfel; vervolgens naar Keulen,
waar de keurvorst hem het verblijf in Jfergentheim wei!erde; van
d:l:l1' naar Zwitferland; en eindelijk naar Engeland, welk rijk hij,
op bevel van lord GRENVILLE, dadelijk weer moest verlaten. Sedert
hield hij zich bij afwisfeling in Zwitferlalld en Duitscltland op, en nam
vervolgens zijn verblijf bij Hamhurg op Deensch grondgebied ,
waar hij de pen weder opv:mede, en zijne levensbefchrijving uitgaf.
Zijne latere lotgevallen zijn niet, met genoegzame zekerheid, bekend.
Volgens fommige berigten , zoude hij eindelijk naar Ámerika gegaan
en aldaar in 181 I overleden zijn. B~h:llve zijne eig~n~ levensge~
fchiedenis en zijne gedel1klèhrift~n, heeft hij nog eenige klei~
ner llukjes gefchreven, die meestal tot den toenmaligen toefiand
van FrankriJk betrekking he,bben, en hem als een warm verdediger
eener gematigde monarchie kenmerken. Ondertusfchen is het hem
niet gelukt, zich wegens al zijne bedrijven volkomen te regtvaardigen. Men zal zijne eergierigheid, zijne neiging tot bedekten
handel en zijne ongcfi3digheid, altijd afkeuren; doch desniettegen~
fiaande hem als veldheer moeten bewonderen, en als balling beklagen.
DUNA of DWINA. Eene groote rivier, welke op de dlamfche
hoogten, aan de grenzen der gouvernem. Pleskow en Wer in Ruslll11d
uit het DUlllll111!er komt, de grenzen tllsfchen Koer/alJd. Semiglllien
en Lijfland bepaalt, door Lithl1u1l'1!1I loopt, en zich eindelijk na eenen loop van 70 mijlen bij Riga en DY7IamUlide (eene kleine ves~
ting en haven aan den Lij fiandfchen zee-boezem) in de Oostue ont~
last. Zij onlvangt in haren fchoot een aantal kleinere rivieren, en
wordt door verfcheidene meren met den Dnieper vereenigd. Men
vindt op de DU/J(] weinig eigenlijke fcheepvaart, waartoe zij te ondiep, en, Uit hoofde der banken en klippen, te gevaarlijk is. Zelfs heeft
men boven Riga nog eenen gevaar/ijkcn waterval, die van eene rots
llederfiort. In het voorjaar, wanneer het water aanmerkelijk rijst, en
de vaartuigen door geene klippen of zandbanken gehinderd worden.
is zij het levendigst. Daar, waar de Toropa , ecn klein riviertje,
zich in haar ontlast, verkrijgt zij eerst eellig a1\lzien , en wordt
voor
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voor rchuiten bevaarbaallo Witepks, PolafzIt en Riga liggen aan ha·
re oevers. Zij flroomt 200 uren ver, voor zij zich in de Oostzee
{tort. Koren, hennip , vlas en hout, de bijen- en veeteelt, bene.
vens den houthandel, verfchaffcn aan de bewoners van hare oevers de
noodige middelen van bcflaan.
DUNS. Is van het Engelfche woord Dtmce afkomstig, en beteekent in het algemeen eenen domkop; doch inzonderheid is het een
loodhoofdig , angstvallig geleerde.
DUODECAGONUM. Een geregelde Twaalfhoek , dat is. eene
figuur, welke 12 gelijke ~Uden en even zoo vele gelijke hoeken heeft.
nu PATI]. (JEAN BAPTIST MERCIER) Een kundig regtsgeleer..
de, in 1746 ce Rochelle geboren. Zijne 11renge liefde voor regtvaardigheid haalde hem. van den kant van het ministeriele despotis..
mus, waaronder Frallkry'k, in de Inatf1:e jaren van LODEWljK XV.
gebukt ging, vervolgingen op den hals. In naam van het parlemenc
van Bourdeaux, de pen tegen den hertog van AIGUILLON opge.
Vat hebbende, werd hij , toen deze in het ministerie kwam, in 177Q
op Pierre er: Elfe, een fort bij Lion, gevangen gezet, en ua zijn ont·
fiag in balIingfchap verwezen, welke tot aan de regering Van Lo.
DEW1JK XVI duurde. Bekend met de grove gebrekl'l1 van de voor.
mali ge regtspleging van F"cmkrijk, waarvan JEAN CALA5 en vele
anderen onfchuldige Ilagtoffers geworden zijn, was hij op niets
ernfiiger bedacht, dan om degelve aan den dag te brengen, waar.
door hij de oplettendheid van VOLTAIRE tot zich trok. Bijzonder
opmerkelijk is zijne memorie, waardoor hij drie onfc:huldig teil
dood veroordeelde btlrgers van Clraumont reddede. Bovendien bezitten wij van hem een zeer geacht werk: Réflexiom Itistoriques fur
les lois crimineltes, benevens verfcheiden e akademifche verhandelingen
en Lettres fur I'Italie, welke laatf1:e in 1788 eerst in het licht
verîchenen, en waarin hij zich als een juist kenner der kunst, al.
een gevoelvol bewonderaar der Natuur, en als een warm vriend
der menschheid vertoont. Hij fiierf in 1788 te Pary·s. waar bij de
laatlle jaren zijns levens doorbragt.
nUODECIME. In de toonkunst een interval, welks beide tOOnen 1'1 diatonifche trappen van elkander 11aan. DuodecimoIe, eene
figuur van 12 noten, heeft de waarde van 8 van gelijke foort.
DUODENUM. Zoo noemt men in de ontleedkunde den twaalf.
vingerigen darm, dewijl hij omtrent zoo vele vingeren breed, lang
is. Hij is de eerf1:e der 3 kleine dunne darmen; volgt op den maag.ontlaster (pylorus), van waar hij, nederwaartS loopende , even onder de maag, naar de linkerzijde zich keert, en aan de eer!1:e omwin.
ding, onder den kronkeldarm, in het jejunum, of den nuchteren-_
darm , de tweede der dunne darmen , eindigt. Benedenwaarts heeft
deze darm twee buizen, welke in zijne holligheid eindigen. De eene komt van de lever en galblaas, en de andere van het prmçrcns ,
ÄLGEMiBN WOORDllIIB. Il.
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DUODRAMA. DUPUIS. (C. F.)
of de alvleesch-klier. De ecrUe voert de gal, en de laatfl:e het
alvleesch-fap in dezen darm.
DUODRAMA. Een fchouwfpel, waarin maar twee handelende
perfonen voorkomen.
DUPOR T. Twee broeders, beiden als VirtuofelJ op de Pl%n..
cello beroemd. De oudll:e ging in 1772 van Pari.is, als leermeester
van den tegenwoordigen koning van Pruis[en, naar Ber/Y'tl ,waar
hij door FREDERIK II, tot violoncellist werd aangef1:eld; terwijl de
jongf1:e, welke voorheen dien pOSt bij het opper,orchest te Ptlrijs
bekleedde, federe 1789 kamer-muucus bij den koning van Pruis/én
werd. Men weet niet, wien van beiden men den voorrang moet
geven; doch zoo veel is zeker, dat dit broederpaar onder de groot11:e Pirtuofen op de violoncel mag geplaatst worden.
, DUPUIS, (CHARLES FRANÇOIS) werd te Tl'y;Cflateau, tusfchen
Cisors en Chaumont, uit meer eerlijke dan wel rijke ouders geboren.
Zijn vader was daar als onderwijzer der jeugd gevestigd, tot welken post hij ook zijnen zoon opleidde; doch naderhand vertrok hij
met zijn huisgezin naar Roche-Coyon, bij Mante, waarheen hij in
dezelfde betrekkillg beroepen was. Dit landgoed was toen in het bezit van den hertog van ROCHEFOUCAULT, grootvader van den laatfl:en
hertog van diem. naam, wiens dood eene van de misdaden der omwenteling is. W~inige dagen na de aankomst van DUPUIS deed de
hertog, hoorende , dat de vader geene middelen had, om zijnen zoon.
verde! te laten f1:uderen, hem het edelmoedig aanbod, OUl daarin te
voorzien, en, na weinig tijds, werd hij, bij het collegie van HARcouRT,
in de derde afdeeling opgenomen. De prijzen, welke de jonge DuPUlS. zoo op het collegie, als aan de univediteit behaalde, voerden
de blijdfchap zijner waardige ouderen ten toppunt. Zij verwachtten
hunnen zoon, die zijne eerkranfen aan hunne voeten zoude leggen:
hij kwam ook dadelijk; doch zijn vader was, dool' een onvoorzien
toeval, gef1:orven. Zijn edelmoedige weldoener verfpiIde aan hem en
de zijnen alle troostredenen; bood der moeder allen mogelijken bijfiRnd. en liet nimmer de f.'\mqie aan haar lot over. Hij zorgde inzonderheid voor den jongen DUPUIS, die, door zijne edelmoedigheid en
voorrpraak, niet alleen werd in f1:aat gef1:eld, om zijne fiudien te kun.
nen voortzetten, maar ook, om zijne familie te onderfleunen.
Sedert (jit tijdf1:ipkon DuPVls de jaren zijner jeugd, door weJgelukte pogingen, tellen, en elke mededinging verfierde zijn hoofd met
eene nieuwe eerekroon. Nadat hij de lesfen der wijsbegeerte getrouweliJk had aangehoord. werd hij, zonder voorafgaand onderzoek. tot
meester in de vrije kunsten aangenomen, en toen hij, verfcheidene
jaren later, zich aanbood, om bij de godgeleerde faculteit ontvangen
te worden, omfloeg mer. hem, insgelUks , van het onderzoek, dat
de wetten eischten. Zijne menigvuldige zegepralen bezorgden hem
den leerf1:oel der Rheto1'ica, bij het collegie van Li[ieux, waartoe
hij, zonder eel1ig a:l\lzoek van zijnen kant, geroepen werd. Hoewel
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wel de werkzaamheden van zijn ambt een groot gedeelte van zijnen
tijd vorderden, wist hij echter nog vele uren te vinden, die hij aan
andere iludien toewijdde. Hij wilde ook de regt en beoefenen, en
liet zich' daartoe infchrijven, met oogmerk, buiten twijfel, om het
beroep van een eerlijk pleitbezorger uit te oefenen. wanneer hij \'an
de verpligtingen zijns amhts mogt af1{eerig worden, of wanneer hij
den titel van emeritus profesfor zoude verkregen hebben, dien hij
in eenen ouderdom moest verwerven, waarin hij zich vleijen konde,
nog langen tijd al zijne vermogens en krachten te zullen behouden.
Zijne begeerte, om alles te weten, deed hem nu ook bij de beoefening der oudheid die der wiskunde voegen, en hij woonde verCcheiden jaren de lesCen van DE LA LANDE, met wien hij naauw verbonden
was, in de fl:errekunde bij.
Hier hecht zich de eerfl:e fchakel van de nieuwe keten van pogingen, llafporingen en ontdekkingen, die hem in eene geheel andere fl:reek der letterkundige wereld overvoerden, en hem grooter vermaardheid deden verwerven, dan hij door het fchoolsch onderwijs
zou verkregen hebben. Ondertusrchen was het niet alleen de behoefte, om eenen naam te maken, welke de heer DUPUIS aanzettede,
om buiten den vreedzamen werkkring, waarin hij zich bevond, te
treden; maar de verfcheidenheid zijner kundigheden, van zijnen finaak
en zijne levendige verbeelding, lokten hem buiten denzelven. In zijne
ledige oogcnblikken, welke hem z~ille ambtsbezigheden overlielen,
hield hij zich te Belle Ville met vele merkwaardige n:!fporingen
bezig. Daar drong hij rot de donkerl1e diepten dcr oudheid door;
daar vond hij, waarfchijnlijk, volgens het denkbeeld van AMOLTONS, den telegraaf uit, waardoor hij gemeenfchap kon houden
met zjjnen natllur- en wiskmidigen vriend FORTIN , te Bagneux; doch
welk werktuig hij, bij het begin der omwenteling, uit vrees, dat men
hem verdacht mogt honden, veruietigde; daar, eindelijk, ontwierp
hij het eerfl:e denkbeeld tot, en begon de uitvoering van het groote
werk, dat alleen een man, die fcerrekundige kennis met die van de
fchrijvers en gedenkteeken5 der oudheid vereenigde, kon dur.
ven ondernemen, en waaraan hij zij n geheele volgende leven coewijdde.
Het betooverend geheel in de GriekCche f.1belkunde, die vruchtbare, onuitputtelijke bron van fraaij e letteren en kunstc:n, was, in
verCchiIlende tijdperken, een bijzonder voorwerp van beoefening van
eene klasCe van vindingrijke en geleerde mannen, die den oorfprong
dezer overleveringen of oude fabelen poogden te ontdekken. Sommigen gaven zich vele moeite, om dezelve allen uit éénen oor·
fprong te doen voortkomen; doch de meesten hebben deze
mehigte van vreemde, en van elkander ni ct afhangende, vertellingen
aan eenigc verfchillende oorzaken toegefchreven, en durfden ziclt
zelfs niet vleijen , van alle opgeÎ!Joord te hebben. DUPUIS
bekleedt o;der hen, die de fabel kunde door middel van een enkel en
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algemeen fli.1fel willen verklaren, eene onderfcheidene plaat$.
Ziende, dat de natuur- en zedekundige verklaringen der nieuwe
Platonistelt , en van ecnige geleerden, die feden d~ her..
leving der letteren fchreven; l1echts een en middelmatig goeden
uitflag hadden; dat die van HuëTTEN en FOURMONTS; die de
gehcele fabelkunde in den Bijbel wiJden wedervinden, belagchelijk fchenen, en dat in onze dagen het Scytisch, of Dioni.
fisch, fielfel van het herfenfchimmige van HANCARVlLLE geene bè-'
tere uitkomst had, meende hij in de l1:crrekunde, of het Stibeïsmus,
dat is, in den oorfpronkelijken eerdienst der l1:erreh, alleen te
vinden, wat men tOt hiertöe vrilchtelocis gezocHt had. DuPUls
maakte verfcheidene gedeelten van zijn l1:elfel in het .Tournal des
Sa"tms van 1779 en 1780 publiek, en droeg dezelve aan de aka
demie der fraaije letteren op, om, ohder hare befcherming, de
werken, reeds doot hem vervaardigd, ook die te fiellen ~ welke
hij zich voorgenomen had, te bearbeiden.
De fi:ukken, die tot hiertoe vàn hem in de tijdfchriften verfpreid
waren, naderhand bijeen brengende, maakte DUPUIS daarvtm een
werk, hetwelk hij eerst in de il:errekunde van den heer DE LA LANDE, en vervolgens in 178r in een afzonderlijk deel in 4to, onder
den titel van: Mémoire [ur !' origine des conflel/ations, et [ur r expli~
,ation de la Fab!e par !'astro1lomie, uitgaf. Hadden op zich zelffi:aande gedeelten van z~in il:elfel reeds de aandacht van mannen tOt
zich getrokken, derzelver vereeniging vestigde deze Ou nog "ed
fi:erker. Men had dikwijls den hemel zien bevolken ten koste
der aarde; 111àár nog niemand VÓÓr hem had ondernomen te bewijzen, dat, integendeel, alleen de aarde lUet die menigte van denkbeeldige wezens bevolkt was, die door het in verg-etelheid geraken van
bunnen fymbolifchen oorfprong, in vorsten, krijgslieden en helden
berfchapen \\ aren; en dat de eenvoudige theorie van de opkolUst en
den ondergang der l1erren, op de p/rmi.lpheria, onder de heelden van
menfchen of dieren vertoond, de bron was van dat verbazend getal wonderbare gevallen, en herfcnfchimmige avonturen; die in de
mythologie onZe verwohdering opwekken, en wáarvan men vruchteloos de oorzaak in de gefchicdenis yan eenigen tijd zoeken zott.
DUPUIS, het emeritaàt als hooglèenulr verworven hebbende, was
nu tot geene verpligtingen verbonden, dart die hem de leerfloeI der
welfprekendheid bij het college Roya! de Frallce oplegde, waartoe
h~i in 1787 geroepen was, en die hem den noodigcn rijd overliet,
om zijnen fmaak te voldoen. Meer dan eens zijne vurige begeerte
hebbende te kennen gegeven, om tot de akademie d~r opfthriftel1
en fraaije letteren te worden toegelaten, zag hij eindelijk in 1788
zijn verlangen vervuld, wanneer hij, in plaats van den overleden
beer DE ROCHEFORT, tot haar medelid verkozen werd, onder de belofte van niet buiten de grenzen te treden, welke de wijsheid niet
veroorlooft, te overfchrijden. Geene der ontwikkelingen van zijn
d
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fidfel, W:l2man hij toen arbeidde, zonder te beleedigen, aan haar
kunnende mededeelen, bewaarde hij wijsfelijk het llilzwijgen; doch
zettede niet minder ijverig zijne onderneming vopn, en nam vol..
Ilrekt geen deel aan de gebeurtenisfen der omwenteling, welke kort
pa zijne intrede in de akademie voorviel; offchoon :11 zijne voorzorgen, om door dezelve niet te worden medegeOeept, niet kon.
den verhinderen, dllt hij in de cPllventie verkozen werd. Het
voorzigtiger en veiliger achtende, deze benoeming, hoe gevaar~
lijk ook, aan te nemen, gedroeg hij zich in zijnen post alg eeQ
man van moed en een vriend der menscllheid. die al het goede verrigtte, en :11 het kwaad voorkwam, dat hem mogelijk was.
Thans legde DUPUIS de lllatfte hand aan het groore werk, waaraal'l
hij federt vele jaren gearbeid had, en deed het in het Jicht verfchijnen, onder den indmk makenden titel van: Origine de tous les CU/les.
~tt Religion Unil'erfelle. In dit werk tracht hij niet alleen aUe raad.
fels van den qriekfchen t en andere godidiensren der oudheid, op te
Josfe11, en derzelver geheimzinnigheden te Qmiluijeren; maar ook de
bron en den oorfprong van alle ov:erJeveringen te ontdekken, die den
grondOag der verfchilIende godsdiensten uitmaken, welk" nog dadelijk
befl:aan. Dit omfiagtig werk, hetwelk, natuurlijk, zeer verfchilI ende
indrukken voortbragt, maakte minder opgang, dan de fchrijver zich
beloofd had. en werd vrij wat minder gelezen, dan een uittrekfel el
van in 89. in één deel, dat hij van hetzelve in het licht gaf, om zijn
fielfel meer algemeen bekend te maken.
Toen de geleerde maarfchal'pijen in Frankrijk, onder deH naam van
Juf/ituut, herfl:eld en vereenigd waren, werd DUPUIS lid van het vak
der letterkunde en fraaije kunsten, en las in hetzelve twee verhande~
Iingen voor over de Pelasgers. In de eerlle tracht hij te bewijzen,
dat zij eene magtige natie geweest zijn, die door de wapenen. de
zeevaart en den handel, inrigtingen gevestigd, en derzelver takke~
tot bijna in alle oude deelen der wereld uitgefl:rekt hebben, en in de
ándere wil hij, dat deze natie oorfpronkelijk uit Ethiopië gekomen,
zij zich eerst op de kusten van Afrika ~ en Cyrcnaica, Lybië enz.
verfpreid, en van daar volkplamingen uitgezonden heeft, die in tijden, vóór die, waarvan de gefchiedenis fpreekt, befchaving in Grie...
ken/and , Ilali~ , Spal1je, en, ver[cheidene andere fireke~ hebben
overgebrngt~

Het infl:itum, in l1et jaar 180t, eene lliellwe inrigting bekome~ heb..
bende, ging DUPuls tot de klnsfe der gefcbiedellis en der oude let..
terkunde over, en toonde daar denzelfthm ijver en volharding. In
weerwil van verfchoidene waarnemingen van fbmmig.e zijner medele-.
~cn, welke tegen zijn ftelfel aangaande de hooge 'oudheid van de
Egyptifchc zodiakken rehijnen te pleiten, gaf hij zijne verklaring
van den ZOdiak van Tentyra, in de Rel'tle Philofophique van 1806, in
het licht, el1 Illreidde dezelfde gevoelens ten toon in zijne verhandeliug tcr verkl:!ring van den Chronologisch -lVIythologiCchen zodiak t
Ffa
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welke hU, in hetzelfde jaar, mede uitgaf, en waarin hij de zodiakken
der Grieken en Eg)'ptenaren met die der Chinezen, Perzen, Arabieren enz. vergelijkt; zich bevlijtigt, om te bewijzen, dat zij oorfpronkelijk dezelfde zijn, en dezelfde leer, als in zijne i' origine
ties CulIes, ontwikkelt.
Niet lang daarna hield hem de verklaring van de fabel van den Feniks bezig, in welken wondervogel , die, zoo men zegt, na een aantal eeuwen, zich op het altaar van den tempel van HELIOPOLIS
kwam verbranden, en op hetzelfde oogenblik uit zijne asch verrees,
hij het zinnebeeld van het groote jaar meende te vinden, uit 1461
onzekere jaren, de hondstijdJuing geheeten, bef1:aande.
Een vriend van f1:ilte en afzondering zijnde, verdeelde DUPUIS zij'
nen tijd ttlsfchen de vermaken der f1:udle en van de genoegens der
echtelijke vereeniging , en had een klein landgoed, niet ver van
Dyon, gekocht, waar hij zijnen ouden dag in vrede hoopte door
te brengen, en door het gezigt van het landleven, zoo overeenkomstig met de eenvoudigheid van het zij:ie, te veraangenamen.
Hij vertrok in 1809 derwaarrs, om deze rustplaats weder te zien,
en hare genoegens nog eenen tijd lang te Duaken; doch werd,
eeuige dagen na zijne aankomst, door eene gevaarlijke koorts aangetast, waarvoor hij in het 77f1:e jaar zijns onderdoms , op den
!l9 van Herfstm., bezweek.
DUQUESNE. (ABRAHAM) Een beroemd Fransch vlootvoogd, onder LODEWlJK XIV. Hij werd in 1610 te Dieppe geboren, leerde
den zeedienst onder zijn' vader, cn woonde, nog l1echts 17 jaren
oud zijnde, reeds den zeéllag en de behaalde overwinning bij la Rode/Ie bij. In den oorlog tegen Spanje, in de jaren IÓ37-1643,
gaf hij blijken van dapperheid; diende vervolgens, eerst als majoor
en naderhand als vice-admiraal, in Zweden, en werd in 174} naar
Frankrijk terug geroepen, waar hem het bevel over den krijgstogt
naar Napels werd opgedragen. Hij dwong Bordeaux, in weerwil van
den tegenf1:and der Spanjaarden, tot onderwerping; fJoeg driemaal te.'
gen de vereenigde NederJandfche en Spaanfche vloten onner DE RUITER,
die in het tweede gevecht fi1el1velde. Het fchip, dat 's mans hart,
in eene lijkbus, naar het vaderland moest overbrengen, werd genomen, en bij DUQUESNE gebragt , die den hem aangeboden degen des
gefi1euvelden niet wilde aannemen; maar aan boord van het Hollandsch
vaartuig ging, en, terwijl hij de lijkbus omvattede, uitriep: " ziet
" hier het overfchot eens grooten mans! De dood trof hem in het
" midden der moetielijkheden des levens, welke hij zoo dikwijls ge" trotfeerd heeft. Volbreng gij, kapitein! uwen last: dezelve is te
" eerwaardig, om u daarin te f1:oren!" Waarop hij den Hollandfchen
kapitein een en vrijgelei-brief ter hand f1:elde. Toen DUQuEsNE Algiers
en Gen1!a genoodz:1akt had, om aan L01)EWljK XIV om genade te
fineeken , h efchonk deze hem met eene der fchoonfle landgoederen,
Boudet geheetcn, hetwelk hij tot ecn markier.1at, met den bijnaam
Du-
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Duom:SNE, verhief, om daardoor z~nen naam te vereeuwigen. HU
was de eenigfie onder de Protestanten, die van de verbanning zijner
geloofsgenoot en , op de herroeping van het Edikt van Nantes ge·
volgd, werd uitgezonderd, fiierf in Parijs den zden van Sprokkelm.
1668, en werd op zijn landgoed begraven. Vriendelijkheid en befcheidenheid verÎIerden zijne heldendaden. Hij liet 4 zonen na, waarvan de beroemdfl:e, HENRI}, markies van Duqueslle was, en zich
als krijgs- en zeeman even zeer onderfcheidde.
DUR. Is die toon in de muzijk, welke de harde of volkomen drieklank, of het dur-accoord, ten grondaag heeft, en hierom
ook harde toon genoemd wordt. Dezelve wordt dikwijls. door de
Icaliaanfche uitdrukking maggiore aangewezen; doch ook bovendien ge.
kend: 1. aan het teeken , aan ieder bijzonder toonfiuk eigen; in verband, z. met het eerfie accoord van hetzelve, of 3. door het Oot.
In den generalen bas wordt dur door kruis, of B-quadraat, en VOOrtS
door 3 , kruis 3, 8 kruis aangeduid.
DURAND. (DAVID) Als gefchiedfchrijver, overzetter en dichter
met roem bekend, onder anderen, door zijne fJistoire du 16 Slec1e,.
Histoire de la Peinture allcie/ll1e, extraite de PLINE, en Histoire Je
rol' et J' Argel1t. Hij flierf als Fransch predikant te Londen, in 1763DURAND. (URSIN) Een Benedictijner monnik, behoorende tot
de orde van den heiligen lVLuRus, die met zijnen ambtgenoot MARTENE den beroemden Th{'!aurus 1JOYltS ,1necdotoru1l1 , in '717, in 5 foIianten, en van 1724 - 1733 een werk in 9 zoodanige deelen
uitgaf, getiteld : Péterum ScriptOrti1/t ac llJOIJZ/lllentorum col/ectio.
Hij overleed in 17i3.
DURANTE , (FRM~CgSCO) een der grootlle componisten van
kerkmuzijk, werd in Napels in 1693 geboren. Hij bereikte in
dit vak den hoogllen trap van roem, en zijne werken zullen, bij alle
latere toonkunstenaars, onder de klasficke gerangfehikt worden. De
beroemdlle toonkunstenaars van de l8de eeuw, in Napels, zoo als
PERGOLESE, SACCHlNI, TERRADI'.GUAS, lHAETTA, en anderen, werden door hem gevormd. Hij ftierf in voornoemde fiad, in l755:>
in den ouderdom van 69 jaren.
DURER. (ALIlRECHT) De eerlle, voorname fehilder bij de
lJuitfchcrs. Hij werd in 1471 te ]\curCi1beig geboren; door keizer
MAXIMlLIAAN I tot den ade1fiand verheven, en fl:ierf in 1528.
Het kunstgevoel toen ten tijde nog f1~pende, bragt men niets dan
onnatuurlijke beelden te voorfchijn, die het kenmerk van bar-.
baarschheid droegen, en noch koloriet noch perfpcctief bezaten;
doch DURER drong door den donkeren nacht, dien hem van alle
kanten omringde, heen, en leverde het allereerst teekeningen,
welke bevallig, welgelijkend , regelmatig ,en, over het geheel, met
eenen goeden [maak overeenkomstig waren. Hij gaf aan de fcbilderkunst het eerst eene gedaante; befchreef dezelve opzettelijk 7
en was ook de eerne, die de vergeziiitell leeraarde , en wis- met
F f 4
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fchilderkunst vereenigde. Wij bezitten van hem niet alleen uit.
muntende beeldtenisfen, maar niet minde\, fchoone groepen en
landfchappen. Oo.k verwierf hij als plant- en ho.mfnijder eenen
uitllekenden roem: zijne graveernaald is o.ngemeen fijn, en zijn~
houtfneden verdienen, uit ho.ofde van derzelver juistheid en fierlijk,..
beid, een ~eders bewondering. Eindelijk vQrwierf hij nog ~aardo.o.t'
geene geringe verdiensten, dat hij het menfchelijk Iigchaam, volgens
juiste o.ntleedkundige regels, leerde teekenen , hetwelk men tot d\l$
ver onder zijne landgeno.oten geheel verwaarloosd had. Dat de
kunstllukken van dezen bekwamen man no.g niet volkomen zijn ~
en er nog eenige Ilijfheid en mangel a3n fmaak in gevonden wordt,
Jijn fo.uten, waaro.mtrent een genie, in zulke ongunstige ~ijden Ie.
vende, geene berisping verdient.
DURE-SEC. Deze benaming gebruiln men in de fchilderkunst,
als de vo.o.rwerpen fierk zijn uitgedrukt, het zij dit gefchiede. do.o.r
flerke trekken o.f firepen, of do.o.r levendige kleuren, of o.o.k do.»r
zeer nabij elkander ftqande fchaduwen.
DURUS CANTUS. Beteekent in de zangkunst eenen harden en
vro.lijken zang, die, in het begin van het muzijklluk) do.o.r een (Sig:num cnncellatum) dubbeid kruis wordt aangetoond.
DUSCH, (Jo.H. JAKo.B) Deensch jufl:itie-rano en hoo.gleeraar in
de wijsbegeerte en wiskunst te Ai'tona, werd in ] 725 te Celle ge~
boren, en overleed in ]787. De Duitfclters hebben, ten aanzien
hunner fraaije letteren en pro.za, veel aan hem te danken_ Hij
vereenigde met juistheid van denkbeelden eene behagelijk~ en
leerzame voo.rdrllgt, en na11;\ POPE to.t zijn voorbl6ld; doch he~
ontbrak hem aan eene levendige verbeelding. Zijn pro.za is in ver"
fcheidene zijner vroegere fchriftcn, b. v. in zijne mora/ifche Brief~
ttur Bildung des Herzens , (*) fierlijk en zwellend, en grenst aan
het dichterlijke. Zijne romans, zoo nis onder anderen der Yer/obte
Zwei/er Briiule, en die Pupi/le, o.nderCcheiden zich zeer voordeelig
door het vermijden van het o.nnntuurlijke, z.edelooze, belagchelijke
en ligtgevoelige in karakters en uitdrukkingen. Onde zijne o.verige fchriften wo.rden inzonderheid zijne Briefe zur Bildung des Ge(chmncks , in 6 deelen, geroemd,
DUSSELDORP. Aldus genoemd naar den vloed Dusfel , die al..
daar in den Rijn valt. Gedurende de FranCche regering was deze
fiad de hOo.fdplaats van het groothertogdom Berg; thans echter i~
zij de zetel der regering van het meest bevolkt Pruisfifche regeringsdistrict van dezen naam, dat op 46! v. m. 375,950 inwo.ners
bevat, en In u kreitfen verdeeld is, De fl:ad heeft 3 RoomCche, 1
Lutherfçhe en I Hervormde kerk, I tuchthuis, wee$huis, 2 hospita.
len, eene ko.ninklijke munt, gymnaflum, fierrewacht, akademien der
wetcnl'chappen, kunsten, koophandel, en verfcheidene andere nuttige inrigtingen, benevens z,225 huizen en 22,5°0 inwoners. De
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Hiervan i, in 1787 eeue goede NcucrduitCchc vertaling bij P. l\1pp:a
.tl/llfterd~", uitgegeven.
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flad is eene der fçhoonUe aan den Rijn, en befiaat eigenlijk uit 3 onderfcheidene fiedel'. de Oude-, Nieuwe- en Cnr/sjl(ld. De Nieuwe
flad Iig~ aan den Ri/n; werd door den keurvorst, JOHAN WILHELM
gebouwd; pronk~ met prachtige huizen, en heefç eene breede feraat,
welke met ljndeboomen beplant is. De Car/sj/ad fluit 2;ich, aan de
~uidzijde, aan de Oude jlad, en is haren oorfprong aan den keurvorst KAREL THEODOOR verfchuldigd, doch in den jongften tijd aanPlerkel~ik uitgebreid. Onder de bezienswaardige gebouwen vlln Dusfe/dorp behooren de colegiale- en hoofdkerk, met de graftomben van
de oude hertogen van Cu/ik en Berg, waaronder zich het marmeren maufoleum van den hertog JOHANN onderfcheidt; de kerk der .Te1-uiten, die echter te veel met fieraden overladen is ; het bronfen
ftandbeeld van den kunstlievenden keurvorst }OHANN WILHELM, waarIlan de fead hare opkomst te danken heeft, hetwelk op de markt
fraat, en door CAPELLO gegoten is; de feerrewacht, en het
voormalig collegie der .Tezuiten. Voorts heeft men hier eene fraaije verzameling van natuurkundige werktuigen, en eene zeer kostbare van handteekeningen, in het koper gegraveerde platen en afgietfels jn ~ips; zijnde de uitmuntende galerij van fchilderftuk~el1 ,de rijkfte in ftukken van RUBBENS, en andere groote meeslers der Nederlandfche en Vlaamfche fchool, naar 1I1ul1chen vervoerd geworden. Nieçtegenfiaande de gunstige ligging, was de
handel van Dusfeldorp • in vroeger tijd, van weinig belang. Na
de volkojflene vereeniging van den linker Rijll-oever met Frankri/k, Ilebben de inwoners hunne tot hiertoe geringe fcheepvaart op /lol/anti aanmerkelijk uitgebreid j en federt dien tijd vermeerderde, aan den eenen kant, de verzending der dagelijks
meer en meer toenemende Bergi"che fabrijkgoederen, en aan den
lInderen de invoer der daartoe benoodigde grondfioffen; terwijl tevens de binnenlandfche handel in koloniale waren cn granen, benevens de wisfel-, ge ld. en expeditiehandel , aanmerkelijk toenam. De
Jwoplieden gaven zich in dezen çijd alle moeite, Ojll ook de vrije
vaart op den Boven-Ri/n te verkrijgen, en van de verpligEing, om te
Keulen en Maintz over te laden, ontheven te worden; doch deze
pogingen waren van geen gevolg, en de itad behield alleen het regt,
om, gedurende de Frankforrer jaarmarkten, bij Keulen en Maintz den RiJn
op- en neder te varen, zonder aan de overlading onderworpen te zijn.
Dusfeldorp heeft eene vrije haven en eene kamer van koophandel.
Vóór d~ invoering der Franfehe Regif! voor den tabak:, was er de bereiding van rook- en fnuif-tabak van veel belang. De Dusfeldorper
mostaard is zeer beroemd en wordt wijd en zijd verzonden. Ook
vindt men er aanzienlijke zijdenfabrijken, katoenfpinnerijen, fpiegelfaprijken, Ilzijnmakerijen, zeepziederijeq, fuikerraffinaderijen enz.
Er zijn beurrfchepen nnnr Holland en het K/eeffche, waarvan eenige geregeld op .dmj/erda!ll, en anderJ op Utrecht en Dordrecht
varen, die van daar wederolU goederen terug nemen.
FfS
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DUVOISIN. (J. B.) DWERGEN.
DUVOISIN. (JEAN BAPTISTE) Bisfchop der !lad Nantes, werd
in Wijnm. 1744 in Lcmgres geboren, en tlierf in Pari.is in Hooim.
van het jaar 1813. Hij was een man, die zoo welden godsdienst
en !laat, als der wetenfchappen en letteren, ten fieraad ver!lrekte.
Vóór de Franfche omwenteling bekleedde hij verfcheidene waardigheden, en bij het concordaat werd hem het bisdom van Nantes opgedragen, hetwelk hij met die wijsheid, zachtaardigheid en kracht van
geest belluurde, welke hem kenmerkten. H~i was gemeenzaam met
bijna alle oude en nieuwe talen, en is de fchrijver van eene Disfet,tation cri!ique [ur la vision de CONSTANT1JN; de l' Autorité des livret
de Moife et du Nou~'etltl Testament; van een Es[ai polémique [lIr
la Religion Nature//e; van eene Latijnfche verhandeling over den
Katholiiken Godsdienst, die naderhand in de godgeleerde [cholen
klasfiek is geworden; van een werk over de omwenteling, in 1798
gedrukt, vol nieuwe, juiste en diepzinnige aanmerkingen; van de
beste Franfche vertaling der reis van MUNGO PARK, en eindelijk
van eene Démollflration Évrmgélique, gevolgd door een Es[tli {ur la
To/éral1ce, waarvan het groot getal uitgaven de onderfcheidene verdiensten te kennen geeft.
DWAALLICHTEN. Men geeft dezen naam aan vlammetjes, welke men bij heete zomeravoóden, dikwijls boven moerasfen , kerk.
hoven en andere plaatfen , waar verrottende Iigchamen gevonden
worden, ziet. Zij worden Dwaallichten genoemd, omdat zij niet op
dezelfde plaats blijven, maar heen en weer drijven, en dus, als het
ware, fchijnen te dwalen. Dit Natuurverfchijnfel, waarvan het bijgeloof dikwijls fpoken en geestverfchijningen gemaakt heeft, moet
worden toegefchrevcn aan het gephosphorifeerd water!lofgas, dat
zich uit water en daarmede vermengde rottende dierlijke Iigchamen
ontwikkelt, in dampballetjes opllijgt, en bij de aanraking met dampkringslucht ontvlamt.
DWAALSTERREN. (Zie: PLANETEN.)
DWERGEN. Deze bekende bastaardfoon van menfchen, welke
deels uit ziekte, doch ook deels uit andere natuurlijke oorzaken,
wanflaltig klein zijn, gaven weleer tot vele fabelen der dichters aanleiding, waartoe, onder anderen, de Pyg1llaeCIJ (Zie aldaar) behooren.
Sedert aloude tijden waren zij, even als de hofnarren, een voorwerp
van vorstelijke praal en verkwisting, zoo dat zij, in verfcheiden tijden,
een gedeelte van den homoet uitmaakten, en door groote heeren gebruikt werden, om zich met hur.ne belagchelijke ge!lalte of onnoozelheid te verlustigen. Ten tijde der ridders moesten de Dwergen van de
torens der adelijke of vorstelijke floten, door een hoorn, het teekên
geven, wanneer een aanzienlijk edelman of eelle dame naderde: ook
werden zij wel tot pages en boodfchaploopers gebruikt, en fpeelden
hierom, in de gedichten van de toenmalige romanfchrljvcrs, altijd eene
gewigtige rol. - Bij de Romeinen waren de Dwergen zelfs een voorwerp van handel, cn dit gaf aanleiding, dat men dikwijls de wreedhcid
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heid bad, om kinderen opzettelijk te vérminken, ten einde ben daardoor
tot ongelukl{ige Dwergen te vormen; gelijk men hen zelfs in vcchtfpelen
gebruikte. Keizer ALEXANDER SEVERUS fcharte eindelijk de mannelijke
en vrouwelijke Dwergen af. - Aan het Turk[che en andere Ooster[che
hoven vond men ook zulke Dwergen; zelfs werden hier de zoodanige, die fiom en doofgeboren , en bovendien gefneden waren,
voor de fchoonl1e en beste g~r.ol1den. - Ook in Italië hield men
het eertijds voor eelle [oort van weelde, \vanneer men vele en afzigtige Dwergen in zijnen dienst had, en in Rusland werden, in de
eerlle helft der vorige eeuw, vele van deze kleine fchepfe13 gevonden, die men hier zelfs met elkander liet huwen.
DYNAME TER. Vergrootingsmeter (/ltlgemetres); een werktuig,
om de vergroocing der verrekijkers door proeven te meten. Het befraat uit eelle kleine buis, met cene, op het naauwkeurjgst verdeelde,
doorzigtige fchijf, die men a~n de punt van het oogglas eenes verre.
kijkers !teekt, om daardoor de middellijn van het helder beeld van
het oogglas naauwkeurig te kunnen bepalen.
DYNAMIEK, ook wel eens de u'crkttligkunde genoemd, is die
weten[chap, welke zoowel de natuurlijke kracht en beweging der
ligchamen, als die, welke hun door werktuigen wordt medegedeeld,
onderzoekt, en tevens aanwijst, hoe de !igchamen onmiddellijk
op elkander, of door tusfchenkomst van andere, waarmede zij zamen hangen, werken. Zij is van het hooglle belang, zoowel ter
verklaring der Natuur, als tot het gebruik in kunsten en het gemeene
leven. GALlLär, LEIBNITZ, NEWTON, .1. BERNOVII_LI en EULER
hebben dezelve tot eenen groot en trap van volkomenheid gebragt.
DYNAST. Een vrijheer, rijksbaron der middeleeuwen. De Dynasten waren ten deeJe uit vorstelijke huizen afkomstig; hadden zitting en nem op den rijksdag-, en bezaten hunne heerlijkheden onder
de uitoefelling van een onbepaald oppergezag.
DYNASTIE. Eenc regenng van elkander opvolgende vorsten, uit
dèzelfde linie of nam, hoedanige de Dyn3scien der EgyptCIJarcn waren.

E
E. Beteekent in de toonkunst den derden klanktrap van het tegen.
woordig diatonisch toonftelfel, en maakt van C, welker interval voor
den eerfien trap genomen wordt, de groote Terz uit. Voorts gebruik.
te men deze letter bij de Grieken voor het getal van 5, en bij de
Romeinen voor dat van 25°; terwijl zij bij verkorting, in de opfchriften der laatlle, ergo, exactor, erexit, expres[um enz. aanduidt. Eindelijk is E op Pruisûfche muntrpec1en het kenmerk, dat
zij te KOlli1Jgsbergm, op Oostenrijkfche, dat zij in Zevenbergen, en
op Fran[che, dat zij de Tours gel1empcld zijn.
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EBBE en VLOED. _ EBBENBOOM•
. EBBE en VLOED. Wordt die beweging der zee genoemd, waar.-
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door hare wateren telkens tot eene zekert: hoogte rijzeIl en dan wederom dalen. Op alle plaatCen, alwaar deze beweging, door geene klippen, eil;lnden of i1:rt\ten, belemmerd wordt, vertoont zij drie geregelde
tijdperken, welke men in de d~geIijkfche, lD"andelijkfche en jaarlijkfche verdeelt, Het dagelijksch tijdperk is van 24 men 49 minuten ~
gedurende welken tijd de zee tweem~al rijst en daalt; en dit gemiddeld tijdsverloop j,ç ook juist dat, na hetwelk de maan wederom in deq
:lelfden meridiaan komt. Het maandelijkCche tijdperk bei1:aat hierin, dat de
~bbe en Vlo~d het i1:erkst is geçlurende den tijd der nieuwe en volle
manen. In het jaarlijksch tijdperk merkt men op, dat, omi1:reeks den
tijd der nachteveningen, de Ebbe en Vloed, gedurende de nieuwe en
volle llUInen, i1:erker is dan op andere tijden, hetwelk men fiwingtif
noemt, en gedurende de kwartiermunen geringer, qaar integendeel, ten
tijde der zomer- en winter-zonnei1:ili1:and, juist het tegendeel {llaats heeft,
Hieruit kan men gemakkelijk zien, dat de Ebbe en Vloed met den
(land der zon, en inzonderheid der maan, in verband i1:aan; zoo als
dan ook reeds door de ouçlen opgemerkt en door latere geleerden,
inzonderheid door GOBLEI, DESCARTES , KEPLER, NEWTON, DANIEL
BERNOUILLI, EULER en DE LA LANDE nader onderzocht is, welke
dit verCchijnCel met regt uit de aantrekkingskrilchr, die de zon, maan
en aard'! op elkander uitoefenen, afleiden en verklaren. Onze geleerde
landgenoot J. DE KANTER PHiLZ. heeft door uitmuntende tafelen der
watergetij den , de berekening der Ebbe en Vloed voor onderCcheide.
ne tijden en plamfen zeer gemakkelijk ~emaakt.
EBBENBOOM. VerCcheidene boomen voeren dien n~am, h,
v. de bekende linzenl:lOon~ ('C.ytifus /abtJrnum); de West-Jndifche
Aspalath (/lspalatus ebenus) , en een zekere 3 a 4 voet hooge hees~
ter, in Creta groeijende, welke door fOmmigen onder het geflache
der katoenboomen ((mtyl/es) gernngl'chikt, doch door jlllderen voor
eene bijzondere Coort van Ebbenboom gehouden wordt. Geen van al
deze boomen, echter, levert dat pekzwarte, zware, fijne en vaste
hout op, hetwelk gewoonlijk, door de benaming van echt Ebbenhout, van het overige onderfcheiden wordt. De boom, waarvan dit
Iaat!1:e komt, heet Ebenoxy!ulI1 Yeru1l1, en groeit in de wijd uitge!1:rek.
te bosCchen van Coc/rin-China. De takken van zijnen hoogen Ham
loop en opwaartS; de bast is olijfkleurig, en geeft een donkerzwart s
en de boom een gelijkvormig en zeer zwaar hout. Het onechte Eb.
benhout, dat van den Ebbenhouten-AmerÎIn1Jum (/lmen'mnum Ebe.
nus) komt, die op Jamaika groeit, wordt, uit hoofde zijner fçhoone
()lijfkleur, door de werktuigmakers , en fchrijnwerkers meest tot
ingelegd werk gebruikt; gelijk het hout van genoemden heester s
op Creta gevonden wordende, tot het vervaardigen van allerlei
fpeeltuigen gebezigd wordt. Dit laati1:e heeft op den olijfkleuri.
gen grond bruine aders, en is dus nict zwart, maar ongemeen
hard, zoo dat het onder den beitel, op de draaibank, CCll üitmul1~end poJijstfel aanneemt.
E-
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EBELING. (CIIRISTOPH DANIEL) Werd in het jaar 1741, te
Carmiszen, in het Hi/desheimfche, geboren. Door zijnen vader
tot eenen godgeleerden bellemd, volbragt hij _te Göttingen zijne
fiudien, en iegdè zich inzonderheid op de kerkelijke gefchij!denis en uitlegkunde toe, welke hem tot eene naauwkeurigebeoefening der Oosterfche tale11, bovenal der ArabiÎche, aanleidil~g
gaf, terwijl hij met geenen minderen ijver de llàatktmdige gefchiedenis, de klasueke letterkunde der Grieken, Romeinen en Enge!jèhm, alsmede de fraaije wetenfchappen, beoefende, en daarbij
eindelijk zijne godgeleerde Uitdien vaarwel zegde. In 1769 bij de
handel-akademie te Hamburg geplaatst zijnde, gaf hij in 1773 zijne J7ermischte Attfsätze in Eng/ifc/zer Propt uit, welke van tijd
tot tijd zesmaal gedrukt werden, en waarop foorrgelijke handboe.:.
ken voor de Italiaanfche, Franfche, Spaanfche en HoIlandfche ta.
len volgden. In het vak yan aardrijkskunde leverde hij veffcheidene Engelfche reisbefchrijvingen, en nam, bij de nieuwe uitga.
ve der groote Bus[chingfc,1e GeograjJ/zie, de bearbeiding van Portugal en de J7eremigde Noord-Amerikaanfclte Staten op zich.' De
eerlle is voltooid, !Uaar de laatlle, waarvan in 1793 het 1Ile en in
1816 het 7de deel verÎcheen, is niet door hem afgewerkt. Wat
er echter van voltooid is, wordt InC't regt voor een meesterfiuk
gehouden; gelijk dan ook alle geleerde genootfchappen in dat werelddeel zich beijverd hebben, Om hem onder hunne medeleden
op te nemen, en het congres zelf hem plegtig zijnen dank be ..
tuigd heeft. Na den aClland van \VtJRMS, namEBELING met BusSCHING het bellllllr der gemelde handel-akademie op zich, en gaf
met dezen de Hallde/-Bibliotheek in het licht; werd in 1784, hoogleeraur in de gefchiedenis en Griekfche taal aan het Gymnasium
'Van Hamburg, en later opziener van de zeer belangrijke fiadsboekerij , welke hij in behoorlijke orde gebragt heeft. Hij arbeidde
aan bijna alle geleerde dag- en maandwerken van Duitschland, in
het aardrijkskundige en daarmede verwante vakken, en leverde
aan de Deutfche Bibliotheek, bij F. NICOLAt uitgegeven, verfcheidene belangrijke bijdragen. EBELING Ilierf den 30 van Zomermaand
1817, en liet twee verzamelingen na, die mogel~ik eenig in hare foort zijn, namelijk: eene van landkaarten van tusfchen de 9 en
10,000 Iluks, en eene boekerij, betreffende Amerika, bevattende
meer dan 300Ö boekdeelen. Beide moeten, volgens zijne begeerte,
bij elkander blijven, en in openbare inrigtingen worden ingelijfd.
EBERHARD. (JOHANN AUGUST) Behoort onder die mannen,
wier verdiensten grooter zijn, dan hun roem. Hij werd in 1739
in Halberflad geboren, en beoefende te Halle de godgeleerdheid.
In 1759 kwam hij in zijne geboortellad terug; werd huisleeraar
bij den oudllen zoon des vrijheers VAN DER HORST, en vervolgens
conrector bij de lVbrtini-fchool en tweede predikant bij de hospitaal-kerk. In 1763 echter legde hij deze posten neder, en ver-
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zeide den vrijheer naar EerIY'IJ, waar h~ verfcheiden jaren bij
hem bleef, zelfs nadat hij in 1766 l1:aats-minister geworden was.
De betrekking, waarin E13ERHARD tOt deze familie 1l:ond, had op
zijn geheel karakter eenen hoogst voordecligen invloed. Den
vrijen toegang tOt eel1e aanzienlijke boekerij hebbende, kon4e hij hier zich zelven oefenen; terwijl zijne verkeering onder
befchaafde lieden hem leerde, zich op eene bevallige en levendige
wijze uit te drukken, en zich eenen fchrijftrant eigen te maken,
die naderhand velen zijner tijdgenooten tot een roemrijk voorbeeld
ver1l:rekte. In Berli/Il leerde hij NICOLAI eu MENDELSSOHN kenll.en, en eerlang ont1l:ond tusfchen hen de naauwfl:e vriendfchap.
Voor het overige leefde hij hier meer als een bloot wijsgeer en
wereldburger, dan wel als geestelijke. Na verloop van 2 jaren
echter begaf hij zich op nieuws tot den predikdienst, en werd leer.
aar bij het Berlijnfche werkhuis, met toezegging echter var.. eene
voordeeliger plaats. EnERHARD hoopte in Berlijn te blijven, en
fclareef hier zijne Ileue Apologie des SOKRATES, welk werk de goedkeuriI?g van ver1l:andige en edeldenkende 11tannen zoo in, als buiten, Duitschland verwierf; offchoon het velen ergerde, dat een
predikant over zaken van godsdienst op zulk eene wijze redeneerde. Dit vooroordeel had voor EllERIlARD zulke ernf1:ige gevolgen,
dat hij op geene verdere bevordering in Berlijn kon de hopen, en
~us genoodzaakt was, om in 1774 de predikantsplaats te Char!ottenburg aan te nemen. Hier bleef hij tot in het jaar 1778, wanneer
hij, in plaats van G. F. MEljER, tot hoogleeraar in de wijsbegeerte
te Halle beroepen werd, welken post hij met alle getrouwheid waar'
Dam. In 1786 werd hij bij de akademie der wetenfchappen te Berli.in tot buitenlandsch medelid verkozen, en 1l:ierf in Louwm. 1809
in den ouderdom van bijna 70 jaren. Duitschtal1d vereert hem als
een fc1minder wijsgeer, en tevens als een bevallig en onderhoudend fchrijver. Zijne Sittenlehre der Vernunft, zijne Pól'hel'eitung
ZUl' natiirlichen Theologie, zijne Theorie der fchö1Ien Künste und Tl/lsfenfchaften, en zijne Gefchichte der Philo[ophie, getuigen van 's mans
voorbeeldige manier van voordragt en onderwijs; terwijl zijne bovengenoemde Apologie, zijn Amyntor en Hcmdbuch der Aesthetik,
in dit opzigt, onder de klasûke werken mogen geteld worden, en
hU. door zijn f/ér[lIch einer aZlJemeinen Deutfchm Syl1ol1ymik, alles
overtroffen heeft, wat in dit vak tot dus verregclcverd is.
EBERT. (JOIlANN ARNOLD) Werd den Sf1:en van Sprokkehn.
1723 te Hamburg geboren. Zijn vader, een krijgsknecht onder de
militie dier fiad, deed hem vroegtijdig op de JOHANNIS-fchool aldaar f
om de eerfie beginfelen der Latijnfche taal te leeren. Hier kreeg
zijn lust tot taaloefening hare eerf1:e rigtillg, en genoot hij vervolgens,
in de eer1l:e klasfe van die fchool, verfcheiden jaren, de lesfen
V:lll JOHANN SAMUEL MULLER, rector te Ht1Inbllrg, die zich door
ztine overzetting V:ll1 eellige gefprckkcn van PLA1'O, en van de

wer·

E B E R T. (JOHANN ARNOLD)
240
werken van TACITUS, heeft bekend gemaakt. EnERT bezocht hierop
eenige jaren het van de fchool afgezonderd GymmIlIum te Homburg,
waar het onderwijs, hetwelk hij hier ontving, en nog meer zijne
verkeering met H/.GEDORN, niet weinig bijdroeg t om zijne verrÎlOgeus verder te ontwikkelen, en zijnen weetlust nog meer aan te
vuren. De laatlle voegde reeds, bij de eerfie en afzonderlijke
uitgave van zijne Oden en Liederen, eene door ESERT vertaalde
verhandeling van LA NAUZE, over de gezangen der oude Grieken,
welke hij te regt eene fchoone overzetting noemde, en waaraan
het niet gering aantal van de daarin voorkomende, en in Duitfche
verzen overgebragte, voorbeelden van SKOLIEN, met andere gezangen der oude Grie'ken, eene uitllekende en duurzame waarde bijzet.
Gedurende dat EBERT tiJne fiudien op het Gymnafium te Hamhurg voortzettede , bragt hij zijne ledige uren door, met eenige
aanzienlijke perfonen, van beiderlei kunne, inzonderheid in de nieuwere talen, aan derzcIver huizen te onderwiJzen, en verwierf daardoor niet ,alleen vele wereldkennis maar ook, door deze en andere verbindtenisfen, het uitzigt op uiterlijke middelen van onder
fieuning tot zijn aanllaande Akademisch leven. In den ouderdom
van !2 I jaren vertrok hij naar Leipzig, om zich aldaar op de
godgeleerdheid toe te leggen, en zich hierdoor in fiaat te fieIIen,
om in' zijne geboortellad eene predikants plaats te verkrijgen. Dan,
dit zijn voornemen, en het geheele oogmerk zijner fiudien, werd
ten eenen male verijdeld, en Ilam eellen geheel anderen keer, door
de gevolgen, van eene, bij gelegenheid van een bruilorsfeest,door
hem vervaardigde, ferenade, welke naderhand openlijk in het concert te Homburg werd uitgevoerd, en door de geestelijkheid als
een voorwerp van openbare ergernis befchouwd werd. EBERT beo
hield echter de achting en goedkeuring van de genen, die vrijer
en billijker dachten, inzonderheid van zijnen vriend HA GEDOItN,
die hem over deze zaak, welke men al vrij ver getrokken had, bij
eenen brief gerust fielde, en hem ten fierklle aanfpoorde, om, op
de loopbaan van wetenrchappen en goeden finaak, met moed en
ijver voort te gaan. Het was gelukkig voor hem, dat hij te
Leipzig weldra met die onvergetelijke jongelingen in kennis kwam,
welke wen ten tijde aldaar, onderling, een vriendfchappelijk en
oordeelkundig genootCchap oprigtten, ten einde elkander de voortbrengfels van hUll ver!1:and mede te deelell, en dezelve te befchaven: voortbrengCels, welke door de gemeenmaking der zulken, als den
toets der itrenge beoordeeling hadden doorgellaan , op de eerfie otltluiking en verdere ontwikkeling van den Duitfchen fmaak zulk eenen
weldadigen invloed gehad hebben. Dit genootCchap, waarvan men
weet, dat de, oude SCHLEGEL, GäRTNER, CRAMER, GELLERT, RABENER, SCfIMIDT, GISEKE, en naderhand ook J. A. SCHLEGEL, KLoPSTOCK en ZACHARIA de voornaamfie m~eleden geweest zijn, was
een edele en voortreffelijke vriendenkring, merkwaardig niet alleen om
hUll-
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hunne onderlinge kundigheden, maar ook om hunne hartelijke en
vertrouwelijke vriendfchap, die zich niet alleen tot den tijd, dien zij te
Leipzig doorbragten, bepaalde; maar gedurende hun geheel volgend leven voortduurde. Ondercnsfchen waren de dichtllllkken en opftellen
in proza van ESERT ~ in de Bremifche Beyträge, waarin het opgenoemde genOötfchap zijne fiukken plaatfie , niet zeer talrijk. en ver.
féheen eerst, in het vervolg, op dit werk. Samm/uni 'Yet'mischtcI'
Schriften, zijne vertaling van het heldendicht LEONIOAS van GLa.
VER. welke mtderhand in 1766 te Zuric,'z werd nagedmkt; doch
eindelijk door hem, na de vijfde en zeer verbeterde uitgave van het
oorfpronkelijke, op nieuws bewerkt. en met e~ne breedvoerige en
leerrijke voorrede, in 1778, te fhmburg ttÎtgegeven werd. Ook nam
hij nog, gedurende zijn VerblUf te Leipzig, met zijne vrienden GIESEKE en CRAl\IER, aan de uitgave deel Van het voortreffelijk weekblad: der Jiingling, Waarvai1 de door hem zeI ven daarin geleverde
ftukken overal het kenmerk droegen van eenen opgeruimden geest,
en zoowel blijken van zijn onbevoorüordeeld, en voor een blij ge.
not van dit leven vatbaar hart, als van zijnen voortreffelijken en gezuiverden fmaak opleveren. - EBERT werd, niet lang na de oprigting
van het Collegium CaroliTlum in Bt'unswfjk, door den abt JERUZALEM, in
het jaar 1748, tot leeraar , onder het genot der daaraan verbondene
jaarwedde, aangelleld, en onderrigtte den erfprins, naderhand hertog
van Brunswijk , in de Engelféhe taal. Hij verwierf de achting van zijnen vorfielijken leerling, die hem zijn geheele leven, hoog waardeerde. Omtrent dezen tijd beOoot hij, om de werken der beste Engelfche dichters en fchrijvers, ten beho::,ve zijner landgenoot en , over
te zetten; doch hij heeft dit plan niet geheel voltooid. Het voornaamfte , hieromtrent door hem geleverd, zijn YOUNGS Nachtgedachten ,
welker vertaling meesterlijk door hem w:!rd uitgevoerd. In het jaar
1755 werd hij gewoon hoogleeraar bij het zoo even genoemd col·
legie, en huwde eenige jaren later, aan de eenige dochter van den
Bmnswijkfchen kamerraa,l GRAFE, welke voor hem eene getrouwe
gezellin zijns levens was; terwijl de hertog hem een kanonikaat. benevens eene fraaije, ruime woning, en het karakter van hofraad bezorgde. EBERT fiierf den J9den van Lentem. 1795 in den onderdom
van 72 jaar, en werd door alle weldenkendell hartelijk betreurd.
Zijn karakter als geleerde fireed 1ll N zijne voortreffelijke eigenfchappen om den voorrang van zeidzaamheid en waarde. Als jongeling
reeds op de loopbaan van werenfchappen en fmaak geleid, wandelde
hij als maIl, met eenen onvermoeiden ijver, gedurig op dezelve
voort; terwijl zijne weetlust zoo levendig was, en altijd bleef, als
zijn gevoel, waarmede di~ zoo naauw vereenigd was. Altijd trachtte
hij met de letterkunde eenen gelijken tred te houden, en verheugde
zich over haren voortgang even zeer, als in haar genot. Bovendien
bezat hij een ongemeen levendig en vaardig vernuft, en eene vlugge
verbeelding; was rijk aan fchrandere, dikwijls wezenlijk ep;gl'tl11II1III.
li"
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ti/èM ~ Invallen eo antwoorden, wannt'er de vriendfchap en gezellige
genoegens zijnen boezem hadden doen zwellen, cn beminde hart5togtelijk de muzijk, offchoon hij haar zelf niet beoefende. - Zijne
eigen fchriften verfchcllell nog bij zijn leven, onder den titel van:
EBERTS Episteln und ,'ermischte Gedichte, welke na zijnen dood
nog door een deel zijn gevolgd geworden.
EIWRONEN. Een Frankifche volksllam, welke zich in eene flreek
tan, België gevestigd had. Leodiu11I, deszelfs hoofdplaats. is het tegenwoordig Luik.
ECBATANA. De hoofdtlad van h~t oude Medifclte rUk, welke zIJ.
nen oorfprong aan den eerllen Medifehen koning DEJOcEs verfchnldigd
Was. Naderhand werd zij meer en meer uitgebreid en verlierd. Zij was
met zeven muren omringd, op zoodanige wijze, dat de buitenfle de
laag11:e was, en de volgende naar evenredigheid opklommen. Elk dezer
muren was bezet met pennen van verfchili ende kleur; op den buitentlen
mUur waren zij wit, den tweeden zware, Clen derden purperkleurig, den
vierden blaauw, den vijfden rood, den zesden zilverkleurig, en op den
zevenden eindelijk verguld. Thans wordt zij Hamadan of AmlJdan genoemd en is in de Perfifche provincie, Irak /ld(che11ll, gl'legen. Zij heeft
12,000 huizen, vele moskeën, en goede zUden· en linnen-weverijen.
ECCE HOMO. Woordelijk ziet den mensc1t! doch ver11:aat men
er in de fchilderkunst door een 11:uk, waarin CHRISTUS in het ge.
waad, zoo als hij door PILATUS aan de Joden werd voorgefleld t
Wordt afgebeeld; het zij dan, dat die landvoogd, te gelijken tijd,
al of niet in het fiuk vertoond worde.
ECCENTRlSCH. Is eene zinnebeeldige uitdrukking, uit de nero
rekunde ontleend, van welke men zich bedient, wanneer men van
tnenfchen fpreekt, die een fJl'erdrel'en verfiand bezitten.
ECCLESIASTIEK. Kerkelijk. Dus 'Zegt men: ecdesiast;elce or
kerkelijke regering, gefchieclenis en~.
ECHELON. Woordelijk de fport van eene ladder. In de krIJgtkunde zegt men en echelon of por echelon marfcheren, wanneer eelt
leger bij troepen, dm is: bij kleine, elkander op gelUken atlland
volgende, gedeelten optrekt of voorwaarts rukt. Men bedient zicb
vlln deze krijgsbeweging , wanneer men een gevecht alleen met een
gedeelte wil beginnen, en de overige troepen terug houden.
ECHI DN :\. Een fchepfel uit de fabelgefchiedenis, welks bovenliJf
~ene vrouwen wiens benedenlijf eene flang was. Het werd gehou.
den voor eene dochter v~n TARTARIUS en de a:trde, en zonde bij
TypnoN verfcheidene wanfehepfels hebben vooregebragt, 1I1s den èu··
/Jerus , Chimaera, den Sphinx en andere.
ECHINITEN. Verfieeningén van zee-egels, dus van levende zeedieren, tot de kiasfe der wormen behoorende, die nog tegenwoordig
in de fcheppiilg voorhanden zijn. Ook déze leveren een bewijs op
van eene gróote omwenteling, welke onze aarde moet ondergaan
hebben, door welke dat, wilt voorheen zee was. tot land geworden
ALGEMIit:N WOORDEND. H.
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is. Men vindt deze verfteenlngen zeer menigvuldig, en fomtijds op
likkers. Derzelver gedaante is veelal half kogelvormig. Zij hebben
twee openingen , doch niet altijd op dezelfde plaats, all befiaan
deels uit het lijf, deels uit de fchaal, van eenen egel. Ter plaatfe f
waar de deelen der fchaal waren zamengevoegd j ziet men hijna altijd iri den verfieenden romp vijf, zelden zes, dubbele naden, die!
van boven naar beneden het lijf afloopen, en van diepe of plat inge..
drukte gaten voorzien zijn. De fiekelS en Wratten, waarmede de
egel in zijnen natuuriiJken fraat bedekt is, worden zelden verfreend
gevonden. De romp van de meesten befiaat uit harde hoornfieen,
en is eenigerm.'ite doorfchijnend. De kleur der EIo'hiniten is bruin.
grijs, witachtig, goud!!eel en zwartachtig. Men vindt ze veçl, ill
de krijtputten van Engeland, ZÖOWQl bij geheele fiukken, lUs Iilij af..
zonderlijke (lf!elen.
ECHO. Was inde Fabelkttnde, de do<:hter der luche en der aarde: eene Nimf, van wel~e men verhaalt, dat zij door JUNO; die
zij door haar gefnap verhinderd had, JUPITER bij zijne millnaresCen te beluisteren, in eenen fteen veranderd We1d, zoodàllig ech..
lef, dat zij haar de fiem, ter herhaling van het laatUe woord van
anderen alleen liet behouden. Volgens Commigen zoude ECHO op
NARCISSUS zijn verliefd geworden; doch ontwarende. dat zij door
bem niet bemind werd, zoo geheel van verdriet zIJn uitgeteerd, dat
van haar niets dan de fiem overbleef.
ECHO. (DE) Is niet anders, dan het geloid, dat door een
meer ligchllmen. welke het in ~tjtien weg ontmoet. terugka:atst,
en daardoor, na eenen korten of langen ttlsfchemijd nog een of meet
mlilen gehoord wordt. Bij gewone Echo's wordt het geluid nie-t
meer dan eenmaal .gehoord; men vindt er echter ook, waarbij her..
zel(de eefuid meer dan eens herhaald wordt, hetwelk hieràan rnoe'
wegelChreven Worden, dat bet geluid door verfchilleooe voorwerp eB
wordt teruggekaatst, welke zich op onderCcheidel1 affianden van het
geluidgevend voorwerp qevinden1 en daarom niet t?geiijken tijd terug
komen. Zeldzaam vindt men Echo's, welke het geluid op eene andere pl:rats dan die, waarvan het gekomen Is, terug brengen, zonder
dat men het op deze Iillftl'te hoort; zulks is toe te Cchrijven aan de
Ellipti(che g~daal1te der terugkaatfende voorwerpen, waardoor hetgeen,
~ in het eene brandpunr der Ellips gefproken wordt, in het anderè
wordt teruggekaatst 1 zoo als met de heroemde Echo te Muider.
het geval is. .
ECHOMETgR. Een gefnióntetet; een~ (OOIt van fchaal of
maatfiok, dienende, om de duurzaamheid en lengte det klanken af te
meten; en hUnne tusCchenpoozingen en verhoudingen te vinden.
ECKHEL. (JOZEPH) :Een der grootfte pennirrgkundigen, di~
in het jaar '1798 merf. Nadat hem in 1772 het opzigt over het
munt-kabinet van het Je zuiten-collegie te Weenen was toevertrouwd,
deed hij t llOg in hetzelfde jaar, eene oudheidkundige reis door Ita-
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;re, op welke hij het muntkabinet van den groothertog, in Florence, in orde bragt, en werd, na de vernietiging van de orde
der Jezuiten, hoogleeraar in de penningkunde aan de univerGteit te
Weenen, alsmede belluurder van het kcizerlij k kabinet van antikcn
en munten. Hij vertoont zich in al zijne fchriftcn als eenen man
van uitgebreide geleerdheid, oudheidkunde, en een fchrander oordeel.
~iJne NTlmmi veteres anecdoti, ex Mufeo Caefarco-l1ndobol1C11fi enz. ,
zijn Catalogus Mu/ei Caefarei-ri1ldob. tlUlllmorU1l1 vctcnll1l, benevens
zijne Dcscriptio ntlmmOrUlIl Antiochiae Syriae, alle te Weenen gedrukt, doch inzonderheid zijne Doctrina llummorU11l veterum , mede
aldaar in het licht verfchenen, verheffen hem tot den rang van
eenen der eerlle oudheidkundigen; hebbende hij, in het laatstgenoemde, tjitvoerig werk, de penningkunde het eerst tbt ècirl geregeld, op
gronden rustend, llelfel geb ragt.
ECLEÇTICUS. ZOO noemt men thans cenen wijsgeer, of ande·
l'en geleerden; die j even %eer verwijderd van oorfpronkeliJkheid, als
.an blinde verkleefdheid aan eenig fieifel, uit de verfchilIende voorbanden zljndebegrippen de' beste kiest, CD voor de zijne. aanneemt.
ECLIPS_ Is eene verduistering dei' hemel-Iigchamen. Reeds dé
ouden waren van de :lons- en manns-verduisterit1gt'IÏ niet onkundig;
wordende de olltd~kking en voorfpelling der eerlle aan TIlALES en
de. ware oorzaak der laatllc aan ANAX/\GORAS toegefchreven. (Men
ale verder: MAAN- en ZONSVERDUISTERING.)
ECLIPTICA. lonne\veg, is die groote kring op den aardbol,
welken de zon jaarlijks, van het Westen naar het Oosten; fchUnbanr
befchrijft; en, door de GriekelJ, naar de eclipfen, of verduisteringen,
àldus genoeind is, omdat men waarnam, dat die der zon en maan
In de nabijheid van dezen kring plaats hadden. Ondermsfchen is dat
geen; wat ons zonneweg coefchijnt, inderdaad de loopbaan der aarde.
ECLOGE. Deteekent in de dichtkunst eigenlijk een uitgelezen
rtuk; onverfchiIlig V:ln welke fobrt. Men bèvattede onder den naam
"an Eelogen, of keurgedichten , over het nlgetnèei1, verfcheidene gedichten van gelijken vorm; zoo al~ ook de Satirm van BORATIUS
Eclugcn genoemd werden; doch federt de Bukolifche gedichten van
VIRGJLIUS (waarfchijnlijk bU fpraakkundigen en niet bij dichters zei·
ven) dien n:lam verkregen; verllond men onder Eelogen, bij de Ro·
",eincn, omtrent hetzelfde, wat TI/EOKRJT cioor den naam van !dJ/len wilde te kennen geven, n:lmelijk: uitgezochte, wel bewerkte,
kleine gedichten, meestal van eenen Bukolif(:hen inhoud, en tuit misverfland ook wel inzonderheid, h~rders- en veldgedichten.
ECSTASE. Verrukking, eene dweepzieke overfpanning der ver.
beeldingskracht. Van hier, dat er onder de Grieken eene foort vat!
geinfpireerdC1l was, die men Ecjlatilrm noemde, omdat tij bij hun.
ne voorzeggingen in ccne zekere verrukking geraakten. Zij lagen in
eene foort van doodOaap, en verhaalden, als tij weder waJ.ker werden, de verfchijllingcn, welke zij in denzeJ ven gehad hadden.
G g 2
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ECTYPON. Zoo noemcn de oudheidkenners een Indrukfel nn
een gedenkpenning', zegel of ring, of eene afbee:diPig van een opfchrift, of ander oud gedenkrluk.
EDAM, of YDAM. Eene tl:ad ill Noord-Hollolld, kwarticr Hoorn,
aldus genoemd n:t~r het Y, hetwelk rondom de kerk loopt, en n~.r
den dam, die tegen het Y opgeworpen is. Zij ligt aan de ZI/idtrzee, alwnar zij eene haven heefe, omtrent 2 mijlen v~n Hoorn en
4 van AmjlerdallJ; bevat omtrent 3000 inwoners, en is beroemd wegens de heerlijke kaas, welke aldaar en in den omtrek gemaakt, en
naar buiten '$ l:mds, inzonderheid naar Engeland en de West-Indifche kolonien, in menigte verzonden wordt. Gedurende het jaar
1801 werden er op de waag 6,660,631 pond gewogen. Ondertusfchell is de eigenlijke kaashandel meestal naar Alkmaar verplaatst,
offchoon de kaas den naam van de ft~d behouden heeft. Hier
vergaderde iri het eerst dé zoo weldadigeMlJlJtfcltappijtot Ntit
1Ilm 't A~!JeI1tW1, hierom In haren eerftentljd het Edamsch g/!1ltJot[chap genoemd.
EDDA. Is de, naam van een leerboek der Noordfche fabelkunde •
'Cnde bron van alle 'dichterliJke vindingen en zinfpelingeJi in a~telvc.
Erz~jn twee verzameliilgcm van deze foort: r. de onde. welke Cltn
{/ûander, met name SAMtJD SIGFUSSOHN, uit de oude dichtersbi.leen bragt, en uit 3 deel en befl:nat, nameliJk: uit de Vu/lisp" ,~of
yoorfpellingen, de HaVtl1Naa!, of verheven gefprekken, en uit bet
R,unifche capittel, waarin ODIN zich op zijne tooverJiederen beroemt.
!I. De nieuwe Edda, die, omtrent 120 jaren later, door SUOR.O
STURLESON werd bijeen verzameld, en waarvan het eerfle deel v~n
eenen leerfl:elligen, het tweede van Cenen verhalendcn iuhoud is; terwiJl het àerde t den naam van Slra!da dragende, in een nlphabetisch
uimekfel, de dichterlijke fpreekmanieren bevat, welke in de eertle
deelen voorkomen.
EDDI]. (J. H.) Deze AmerikaanCche Anrdrijkskundige werd in
J7 84 te Nell'-rork geboren. Hij verloor, in den ouderdom van msfehen de IZ en 13 jMf, [.;eheel zijn gehoor, aan de gevolgen van êenen langdurigen en gevitarlijken aanval der feharIakenkoorts; en mogeliJk was wel .aan dit toeval zijn vroegtijdige fmaak voor kul1Sten en wetenfchappell toe te Cchrijven. In eellen . leeftijd , waarin alldere jonge lieden alleen vermaken najagen, gaf hij zich met eenen
buirengewonen ijver aan de fl:udle over; verkreeg in weinig tijds"
zonder meester, eelle volkamene kennis der Latijnfche' en Franfche
talen, cn van eenige takken der wiskunde; beoefende ook alleen",
en met een goed gevak, zoo wel de oude als Tledendaágfche gefchiedenis, alsmede de krnld- en delffl:ofkunde, in welke hU mede,
in korten tijd, groote vorderingen maakte. Zijne meest geliefde nudie was, echter, de aardrijkskunde, waaraan hij alles opofferde, om
het daarin tn dien trnp van volmaaktheid te brengen, dat hIJ de:
V!l1cht (1::r.rVl1n a:\l1 zijn Y:1dcrl~nd kocde toewijdcl;. In 1814 zag zij-,
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ne eetlle proeve het licht, bel1aande in eene kaart van de omnre·
ken van New-rork, op 30 mijlen in het rond; cn deze werd eerlang door
andere belangrijkere gevolgd. Zijn meest geacht voortbrengfel , en da
beste kaare , die ooit in Amerika uitkwam, was die van den naat van
New-rork, welke na zijnen dood werd uitgegeven, en hem, vier ja.
renlang, benendigen arbeid gekost heeft. Jammer is het voor zUn vader·
land, dat hU zijnen volledigen Atlas van geheel Amerika, waaraan hij
met geestdrift arbeidde, niet heeft kunnen volcooUen. De dood rukte hem in WiDterm. 1817, in den ouderdom van fleches 33 jaar weg.
HU was mede fchrUver van een aanzienlijk getal proeven over de
aardrijkskunde, kruidkunde en andere vakken der natuurlijke histo·
rie, welke in verfchilIende tU dfchriften werden ingelascht. " De maatfi!happij der gefchiedenis en die der lenerkunde van New-rork telda
hem onder hare leden.
EDEL - GESTEENTEN. Dus noemt men alle glinsterende.
zeer harde, doorfchijnende fieenen, die vuur geven, \vanneer zij
met fiaal geOagen worden, en waarvan fommigen geene kleur, doch
velen verfcheidene kleuren bezitten. Zij worden meestal in eene
bepaalde, regelmatige gedaante in de aarde gevonden, en bevatten
niet zelden ook vreemde ligchamen , weshalve men derzelver
wording uit de kristaIlifatie afleidt; terwijl hunne kleuren aan een
metaalachtig bijmengfel fchijnen te moeten worden toegefchreven.
Hun zamenfielfel bel1aat uit verfchilIende foonen van grond-aarde,
en dat der meesten uit kiezel- ,. thoon- of aluin - en kalkaarde.
Bergen en rotren zijn de plaaeren, waar zij worden voortgebragt ,
en die fieenen, welke men in rivicren cn cffene vlaliten vindt.
zijn door overl1roomingen uit de kloven der rotren losgerukt en
weggevoerd geworden. Vele Edel-gelleencen liggen in een omkleedfel van eene roort van gemeenen l1een befloten, die men 1110(der-fleen noemt. lVlen verdeelt dezelve gcwoonlijk in volkomen,
of geheel edel- (gemmae), dat is geheel doorfchijncnde, en in !tal·
ve Edel-gefieenten (lapides pretio!t), of half doorfchijnende. Ondertusrchen is deze verdeeling even willekeurig, nIs de volgende
rangorde: diamant, robijn, !ap/liJr, topas, finaragd, omellzist, granaai, hijadntll, beri;/l, cnri;fo/itll. cm"mool, &ltalcedon, agaat,
opal, ony"x , !ardol1ijx, lazuur-fleen en turmalill. Er is geen zeker kemeeken. waarnaar zich de rangorde dezer fieenen laat bepalen, vermits derzelver waarde alleen van toevallige omfh1l1dighe.
den afhangt: een kostbare robijn, bij voorb. kan "er boven eenen onzuiveren diamant gefchat worden. Voorheen plaatste men de
Edel-gefi~enten onder het geflacht der kiezel-aarde; thans heeft
de hardl1e. onder alle, de diamant, deze plaats verloren, en rangfchikt men hem onder de brandbare f1:offen.
1)e Edel-geficenten, voorwerpen van pracht in onze dagen,
wcrden daartoc reeds in dc grijze oudheid g,:bruikt. Men verf1:ond
echtcr de kUiJst nog niet, om dezclve tc nijpelJ j lll~ar VCfmc('rG gJ
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derde h:m~ w:I:lrde, door er kunstige figuren, godheden, godsdien.
llige gebruiken, beeldtcnisfcn v:ln beroemde mannen, in te gra.
veren, in welke kunst de Grid~CII en Romcille11 het tot zulk eene
bewonderenswaardige lwogtc hragccn, als men tegçnwoordig nog
niet bereikt heeCt. Zij gebruiktcn die tot ringcn aan de vingcrs ~
tot cachcttcn, of tot ficra~d van kostbarc vazen. Onder de verzamelingen dezer [oort van I1cenen overtreft de Prui.fi[che, in de
bcide tempels, nabij her nieuwe paleis, omfireeks S(ltlsfouci ,al'!
Ie overige.
De fraail1e en kostb:mrle Edel-;;efieenten komen uit de Oost-In__
die'l; die in Duitsch/(wd geyond:.:n worden, zUIl wel fraai ,. m::a~
V:1O minder waarde.
BO.C!ldien \·indt men dèzc fieenen ook in
andere landen van Azië en AfI1l.'rika (inzonderheid Braziliif) , en
in vcrfcheidene Europifche landen.
OndertusCç;hen verftnat men ook de kunst, om Epcl-gefteentc.n te
verv:mrdigen , die, in luister en kleur, zoo nn aan de n~nmrlUke kol1len, dat een kenner die naauwelijks van de vaiCche kan onderCchelden. Men bediem zich daartoe van metaalachtige glasCoorten, welke
~lch, in eenen vloeib:Jfen ftaat, mct andere zout- en aardachtige dee.
len vermengen 7 en, naar derzeh·er verCchilIcnden a3rd, ook onderfcheidene kleuren vertooncn~ De grondCwf dezer kunstige Edel-ge.
fteemen Ploet een zuiver, doorfchijnend, har? kristal zijn, waarbij
90k loodkall: komt, die dc [[eenen hunIer , maar ook ligter vloeibaar
maakt. Hoe harder deze ftccDcn, hoe levendiger en zuiverder hunne kleuren zijn, en hoe gelijkvprmiger de gcheele zelffiandigheid
45, waaruit zij beftnan t zoovecl te Cchooner zijn dezelve. Door de
viJl, waartegen de kunstfteencn nict beftand zUn, knn men fpoedig
derzelver oorfprong olltdckl:cn. Bovendien hebben çle echte een
grooter fpecifiek gewigt.
EDELfNIC (GERARD) Was ccn fchildcr en grnveerder, in
Ál1twerpcll geborcn, w~a~ hij wel de brondbcgin[clen zijner kunsç
leerde; doch zijn talent in Frankrijk lC\:, volle ontwikkclde,
De heilige [mlli/ie van RAFACL, en hl.'t bezoek ~'(m ALEXANDER
hij de [ami/ic 1'(W DARlt:S, \'~!l H. BRUl", zijn door hem in het
koper ge'(ravcerd, eIl deze l11cester!1ukken, bcnevens zijne boete.
doellwde l\IAGDALEè\.\, mede "OlgCI1S u: B""';~·, zijn nog tegenwoordig fiernden van het ParUrche tlWfi'IIllI. EDELING was zoowel
~n oorfpronkelijke {lukken, ~ls in kopijen, even groot, en lJiet min~
der gelukkig in zijne portretten, waarvan hij ecn aanzienlijk aan ta~
van de berocmdfle perConen zjjner eellW heeCt nagelaten. Eene
bij uitfiek zuivere gri\veernaald, eellC juiste vlugge teekenÎl.lg, eene
getrouwe nabootling der na~uur, en eene onnavolgbare harmonie
in de uitvocring, verhefT~n de werkcn Y;lll dCi:en beroemden kunstenaar boven all~ zijner lla,i~. IIiJ /tierf als ;:;cwoon gravecrder
des konings, en als lid der ];Ol:În:;lijl;c fC!lÎldcrakadcmic jn l707,
in den ouderdom van 66 jaren.
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EDGEWORTH "(111 Firmant. (HEINRICH Ess!>x) Levert ons
oe gefchiedenis der Franfche omwenteling eene menigte van bedrijven op, welke ons in de eeuwen der diepfie barbanrschheid
fchijnen terug te voeren, het mangelt haar, echter, ook niet aan
voorbeelden van verhevene deugd en grootheiçl van ziel, die zich in
den gewollen loop der tijden en gebeUrtellisCen niet zoo luisterrijk
~ouden ontwikkeld hebhen.
Onder deze behoort. illzonderheid,
EDGEWORTH de Firmont, de biechtvader van LODEWI]K XVI, wien
de moeijelij!{e tnnk was opgelegd. om dezen ongelukkigen vors~
J]aar het fchavot te vergezellen,
.
ED,mWORTlI werd, in 1745, in Ierlantl, in het vlek Edge".,()rt!z..
lawn, geboren. lijn vader was hier een protestamsch geestel~ike;
doch ging met zijne familie tot de katholij~el1 over, en vertrok naar
Frankrijk. Zijn zoon HEINRICH omving zijn ecrUe onderwijs onder
de .lezuiten te Tou/oure, en begaf zich van daar naar de Sorbonne
te PariJs, waar men hem overreedde, om zich tot de bediening
eens biechtvaders voor te bereiden. Hij verwierf, door zijne vroom..,
heid en zijn uitmumend karakter, eerlang zulk een onbepaald vertrouwen, dat de zuster van boven.genoemden vorsç, de prinfes EuZABETH. hem mede tot h~ren bieohtvader verkoos. Met het uitbarsten der omwenteling vermeerderden de olltzeçtendfie gruweJen van dag tOt dag, en naderden hun toppt1llt, door het gevangennemen des koning$ en van deszdfs geheele familie. ELIZABETH was
jn den ker~er de vertroostende el,lgel haars broeders, en het was
~oor haar, d;lt LOD~WIJK XVI het eerfie berige ol'1çrenc EDGEWORTII
ontving, die toen, onder den naam van ESSEX, te Choi/y, verborgen leefde. Toen nu den koning zijn doodvonnis werd bekend ge~
maakt, verzocht hij om drie dagen uitfiel , en tevens, dllt hem
een onverhinderde omgang met eenen geestelijken mogt worden
toegeUaan, ten einde zich tot dit gewigdg oogenblik voor te bereiden, W~lartoe hij EDOEWORTH voordroeg. De conventie, in dit laatfie verzoek bewilligd, doch het eerUe geweigerd hebbende, kweet
zich deze waardige geestelijke, niet alleen in den kerker, met de
(chnldigUe onderwerping. van zijnen pligt, maar verzeIde den ongelukkigen vorst zelfs tot op het fchavOt, waar hij zijn leven on:der de guillotine zag e\ndigen~
Vele gevaren moest EDGEWORTH doorworstelen, voordat het;
hem gelukte, Frankrijk te knnnen verlaten. Hij kwam, in
1796 , in Engeland-, waar PlTT hem, in naam des konings ,een
aanzienl\jk jaargeld mlnbood ; doeh hetwelk hij weigerde, om den
last niet te vermeerderen, welk€! de BritCche regering, met zoo.
veel bereidwilligheid, reeds, ten behoeve der Franfche uitgewekenen, op zich genomen had. Niet lallg daarna volgde· hij LODEWI]"
XVIII naar BJankenburg, in het BrunswijkCche, en van daar lJaaf
lJ1itau. Hier werden, in 18°7, eenige FranCche krijgsgevangenen
gebragt , onder welke eene befinettelijke ziekt.e heersçhte, die
ç g4
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de verfchrikkelijkfle verwoestingen aanrigtte. EDGEW ORTH, zich hier
door niet latende affchrikken, werd hun getrouwlle vriend en on·
vermoeide verzorger. Hij omzag geen gevaar; maar hetzelve overviel hem. De befmetting trof ook hem, en hij i1:ierf den 30ften van
Bloeimaand 1807. De hertogin van /lngolileme verzorgde hem op
zijn ziekbed, en LODEWIJK XVIII vervaardigde zelf het graffchrifc
op zijne, voor hem opgerigte, gedenkzuil. EDGEWORTHS edel ka-rakter vertoonde zich, op de onloochenbaarfte wijze, in zijn uiter.
lijk voorkomen, zoo als uit den volgenden merkwaardigen trek kan
blijken. Zijn koning zond hem naar het RusGfche hof, om aan
PAUL de orde van den Heiligen geest te overhandigen, wanneer de.
ze vorst, op het eerl1e eerwaardig gezigt van EDGEWORTHS gelaat,
zoodanig getroffen werd, dat hij voor hem op de knie n viel, en
verzocht hem te zegenen.
EDGEWORTH. (RICIIARD LovELL) Lid van het lerfche parle ..
ment, en een bloedverwant van den vorigen, werd, in 1743, in
Ierland, geboren, en onderfcheidde zich reeds vroeg, zoowel door
zijne khitterende >hoedanigheden, als door zijne neiging voor het
opzamelen van nuttige kundigheden. Als lid van het parlement was hij
een ijverig voorftander van de regten van zijn vaderland: ook fchreef
hIJ eenige i1:ukli:en, die het veranderen van den loop der R,1one ten
doel hadden, en verkreeg daardoor den titel van burger "all de jfad
L,on; bragt verfcheidene werktuigelijke uitvindingen tot meerder volkomenheid, en voerde in Ierlaud de nieuwe manier van landbouw
In. Hij was fchriJver vnn verfcheidene geachte werken, onder weL
ke inzonderheid zijne Es[ais [UI' fédflcation, re!otÏl'emellt /lUX di"CffeS profesfi~1IS, behooren. EDGEWORTl-I bezat een aanzienlijk vermogen, en fiierf op zijn landgoed Edgeworth-towlI, 1817, in den 011derdom van 74 jaren. Hij liet eene dochter na, MARlE geheetell,
die in het letterkundig vak insgelijks zeer bedreven was. Voornamelijk poogde zij de opvoeding harer landgenooten te verbeteren,
waartoe zij zich, of van regtfl:reekfche verhandelingen over dit onderwerp, of van romans bediende.
EDICT VAN NANTES. (Zie NANTES).
EDINBURG. De hooftHlad van het graafTchap van dien naam (dat
ruim 18 v. 111. en 148,444 inwoners bevat), en van geheel Schot.
land, in deszelfs zuidelijk gedeelte. Zij ligt aaI1' den boezem van de
Forth; heeft :l kerken, 23 bedehuizen, 14 hospitalen en wecshui.
zen, I werkhuis, met het nabij gelegen Leith, (hetwelk de ha·
ven der ftad vormt), omtrent 103,000 inwoners, en wordt in
de oude en nieuwe fiad verdeeld. De ecrfie heeft {]echt gebouw·
de huizen en llaauwe fmten; de huizcn liggen nan de zijde cener
hooge rots, op welks top een oud kasteel Haat, oedtijds de woning der Schotfche koningen, terwijl eene diepe kloof, waaruit de.
ze rots bijna lijnregt te vool'[chiJn komt, de oude fhld va~l eene
hoogte fchcidt, wauop de nieuwe gtbollWd is, welke laatCte, do.of
C"
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eenige fchooue fteeuen bruggen, over deze gelijk gehouwde kloof
liggende, met de eerfte vereenigd worde. De nieuwe fead kan, met
opzigt der regelmatige breede en fchoone {ha een , en fràaije, uil::
vierkante fteenen gebouwde, huizen, met de beste fteden van Eut'opa wedijveren. Onder de gebouwen verdienen bijzondere opmerking: het prachtig Register Office, of generaal - archief van Siholland, welks front 200 voet lang' is, en w2arin men onder anderen
de oorfpronkelijke acte der vereeQiging van Et/ge/and en Schotlo1J(J
vertoont, door de koningin ANNA onderteekent ; het Holyrel1d!toufe:~
de verblijfplaats des konings, wanneer hij in Edinburg komt, het
prachtig paleis van den gonverneur, het parlememshuis, de beurs.
de fterrewacht, digt bij de nieuwe fmd, op eenen heuvel liggende, de
fchouwburg, concertzaal, benevens NE.LSON'S gedenkzuil, die· IQC\
voet hoog is, en van binnen eenen wenteltrap heefe. die bovt!1lI
toeloopt, waar zich eenige kleine vertrekken bevinden. Voorts·
vindt men in 1.'diIJburg, eene bloeijende hooge fchool, in 1681"
door JACOBUS VI, gefticht, en waarop zich 17°° ftudemen bevindell,
benevens eene boekerij van 50,000 deelen, eenen uitmuntenden kruidtuin, een mufeUill , vele genoorfchappen tot nuttige en liefdadige oogmerken; ais eene teeken-akademie, ll1uzijkfchool voor 260 kweèkeliugen, een inftituut voor doofftommen, een wijsgeerig genootfchap ter
uitbreiding van christel~ke kennis, bij de Hoog/anders eu op de
Schotfche eilanden, door hetwelk reeds 7°°0 kinderen, in behoorlljke fcholen, onderwezen worden; een gezelfchap voor de oudheidkunde, voor de geneeskunde, voor de natuuronderzoekers, ter eert!
van WERNER opgerigt; voorts een ander voor weduwen en wezen,
tot uitbreiding van het Christendom, bij de Hooglol1ders en de Schotfche eilanden, tot verbetering der wol; verders eene kamer van
koophandel, 3 openbare en 9 bijzondere banken, benevens een
gellicht voor blinden, en onderfcheidene hospitalen cn opcnbare
boekverzamelingen, Edinbul'g heeft uitgebreide kaarfel1-fabrijken en
zeepzicderijen, leder-, zeildoek- en glas-fabrijken, papier-molens,
katoen-drukkerijen, kousfcn-weverijen, brandewijn.llokerijen, inzonderheid voor den bekenden koren-brandewijn, onder den naam vmi
whisky bekend; llijffel- en verf-fakrijken, uit Tartaarfche en andcre
foorten van mosfen , als ook uit Zweed\Sch mos, 1'oekmos genoemd,
en eindelijk boekdrukkerijen en koophandel. Men kan Leitlt als
een gedeelte van Edil1burg aanmerken, daar het, gelijk gezegd is.
de Edinburger haven pitmaakt , waar jaarlijks 2600 fchepen binnenloopen, en zich [eheepstimmerwer.ven, feheepsdokken, ankerfinederijen
en glasblazerijen, waarin ook zeer goed kristalglas ven'aardigd wordt,
aanzienlijke zeepziederijen en magazijnen van Edinburger kooplie~en bevinden~ - Merkwaardig zijn nog in den omtrek van Edinbul'g
de, op zich zelve ilaande, Heil opgaande rotfen , waarvan verfcheidel1e 1000 voet hoog zijn. Zij beilaan uit eene foort van bazalt,
Cll hebben ten dcele ecnc prismatieke ( kantige) gedaante.
Zij is de
G g 5
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gcboorteplaats vIn de gcfchicdkundigen BURNETT, HUME en Ro.
tiERTSON.
EDUARD I, koning van Rngcland, ftierf te Cm·'isle, in het jaar
1307. Hij was de zoon yall HENDRIK III en ELEO.\OItE van Prot'enee, en cen dcr mcrkwaardigfl:c koningcn van E/Jge/and van dien
~ijd. Hij bcvond zich juist, mct LODEWIjK den hei/Ji;çn, op cencn
logt tl?:;Cll Je ollgcloovil,;Cll, tocn zijns valkrs dood hcm tot dcn Engelfchcn trool) riep. Op zijne terugrcis naaf Europa, cn door
FralJkrtjk, wen! hij Il.!enpliglig aan koning FILIPS lll. wegens de
EngelCche bezittingen in GUÎ1ICf1; veroverde hierop de provincie
Wal/is, en legde dc twistetl mct FrankrY1.. , wcgcns Saintolige, Li111oufill, Q!/ercij en Pçrigord, gclukkig bij. Onder zIjn bclluur
vcrkrecg Engeland eene gchcel andere gcdaante, doordicn hij de
rustelooze gemoedercn dcr natie lJcperkte, hare nijverheid aanvuurde,
en den handel bevorderde, De oorlogen van EOUARD tegen Schotla/Jd en Frtmkrfjk gaven. onverwacht, aanleiding, pm Elige/alJd uit
zijn nict te verhcffcn, cn dit rijk cen flaatkundig aanwczen te ver.
fchalfcn. Na den dood van ALEXANDER. lIl, namelijk, koning van
Schotland, moest hij ujt een twa;llftal mcdedingers \lnar die kroon kie..,
:zen: vooraf vorderde hU het Icen van ójc rijk, cn verkoos da:rrop
JOHAN 13ALIOL, als zUn va Cal , tot koning. Dan, niet tevreden mct
cic magt van opperleenheer • maar de volfl:rckte fouverelnitcit willcnde
bezitten, fpande hij al zijne pogingcn in, om DM.IOL te onttroOlJen;
doch deze verbond zich met FmllkrY·k, zoo dat EOUARD, die m~
twee koningen te be!lrijdcn h:td, afgcvaardigdcn der natie bijeen
ricp. om de noodige onderfbndgeldcn toc cenen oorlog tc verwerven. De a(<;evaardigden dcr gemeentc • leerden, echter, bU deze gc~
tegcnheid. hunne krachten kennen, en vordcrdcn de ophclling van
al de bezwaren des volks, cn de vastl1:clling van het regt tot het
inleveren van verzoekfchriftcn. De gCHaagde ondcrnand werd verleend, en nu zag zich EnuARD weldra aan het hoofd van een leger gcpbatst, waarmede hij BALIOL aanviel, cn bij Dl/mhar gevangcn nam, waarop zich de Schotten aan dcn overwinnaar onderwierpen. Hun 011gelukkigc koning werd naar hct kasteel Tower, te·
LOllden, gebragt , twee jaren hier gcvangen gehouden, en beg:!f zich
ven'olgcns, als ambteloos burger, naar Frankrifk. Een nietsbeduidend
gefchiI, ttIsCchcn eenen Engcllèhen en Franfchcn Ccheepskapitein, gaf,
in I~93, aanleiding tor eencn nieuwen oorlog met dat rijk, die door
een dubbel huwelijk vaa EDUARD met lVIARGARETIL\ van Frankrifk,
en van zijnen zoon EDU.\RD met IS.\[;I::LL:\, dochter van PIIIL1P den
fchoOIlCIJ, eindigdc. Intlls[c!Jen hadden de SehottetJ. gedurcnde de
afwezendheid van EDUARD, zich vrij gemaakt, die nu m Ct al zijne
magt op hen aan del , cn, na ccnen bloedigcn kr~jg, hunnen koning
(13°3) gevangcn l'a111, nnar het kastccl te LOi/a'm bragt, cn hem noodzaakte, om de kroon aan hcm af te fl:aan. Van dicn tijd af olltfl:ond
cr eelle arkceri:~heid tllsCchell de EII/Je!(chcn en Schotten, welke nog
he-
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heden nlet geheel geweken is. Drie jaren da.1rna, namen de laarfie, aangevuurd door eenen heldhaftigen aanvoerder, ROIlERT Vi\N
HRUCE, zoon van Bi\LlOL, op nieuws de w~penen op; deze verjoeg
de ElIgc![chcII, en ontving de kroon van Schotland uit de handen des
volks, EnuARD, woedende over dezen trek, dien men hem gefpeeld
had, wilde in Sdot!fllJd vallen; doch werd daarin door zijnen dood
verhinderd. Om:hoon hij, met ecn doordringend verfland en fchranper oordeel, moçd en dapperheid, goede zeden en gevoel voor bil.
l~kheid paarde, wai hij echter van wraakgierigheid en wreedheid
piet vrij çe pleiten, Mçn noemde hem den EngelJèhen JUSTINIANUS •
en bedekte, door dezen fchoonen titel, eenig~ vlekken in zijn karak.
~er. Onderttlsfchen was ?:ijn invloed op de itnatsgefl:eldheid van Engeland van veel gewigt t en verkreeg het parlement, door hem, eene
l1ieuwe gedaante, bijna met de tegenwoordige overeenkomende,
EDUARD UI, koning van Enge/a/Jd. en kleinzoon van den voTigen, eindigde zijn leven in het jaar 1377. Hij nam, bij een manifest, den titel aan, van koning
Frankrijk, Enge/alJd en ler/and;
llichtte de orde van den bk1fluwen KOttfcnband, en begon zijne regering
met de verovering van Schotland, door eenen oorlog tegen JOHAN
13ALloL en D,\vlD VAN BRUCE, welke laatlle gevankelijk naar Enge.
/and gevoerd werd, Dan, er had thans een nieuw, voor geheel
Europa hoogst belangrijk, fchouwfpel plaats. EDUARD, dat gedeelte
van Guitua, hetwelk PHILIP van ra/ois had in bezit genomen, we.
per aan zich willençle trekken, kozen de namingers, de Duitfche
~eizer e~ anderen zijne partij, en wilden de eerlle, dat hij, ingevolge zijne aanfpraak op de Franfçhe kroon, den titel eens konings
van Frankrijk zou aannemen. Hieruit ontitond een oorlog tegen
pat rijk, waarin de zeeflag van I' Eclufe, en de veldflag van ereci
(1346), ten voordeele van den koning van Enge/and uitvielen, hetwelk daardoor in het bezit van Ca/ais gelleld werd, en er meer dan
twee eeuwen in bleef. De dood van PHILIPS OlHflak den krijg op
llieuws; JOHAN, zijn zoon, werd door EnuARD, bij Poitiers, geOagen, en gevangen naar Engeland gevoerd, waar hij, na 4- lange jafen, fiierf. Hij was de tweede koning, dien EnUi\RD gelijktijdig
gevangen hield; iets, hetwelk federt nooit weder in Engeland ge1)eurd is~ Met dcn dood van JOIIANN, in 1364, fcheen het· geluk
van EnuARD te keeren. KAREL V nam alle Engelfche bezittingen in
Frankri/k in ,beflag , en handhaafde zich door de wapenen; terwijl
EDUARD , onder het fmartelijk gevoel van zijn ongeluk, in den ouflerdQm Vlm 6s jaren fl:icrf~ engellind is aan hem zeer veel verfchuI.
(Hgd. Liefde voor regtvaardigheid i ijver, Olll den handel te bevor.
deren, en de regten der natie te bevestigen, waren voorname trek.
ken in zijn karakter, welke· echter, fomt~ids, door eene overdrevene
gellrengl1eip, en zijne fbatzucht, 0111 ook den Franfchen troon te
bcklimmen , verduisterd werden. Zijne ondernemingen kostten wel
veel aan Engeland; doch de uitzigten op eenen uitgçbreiden handel
be-
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beloQfden hiervoor eene rijke vergoeding. Jaloersch over den bloei..
Jenden {laat der Nederlanden, [poorde hij zijne onderdanen aan, om
z.elve de 1l:01Fen te verwerken, die zij naar buiten 's lands zonden,
en lokte Plaamfolte werklieden naar Engeland, hetwelk zijne wol-fabrijken aan hem te danken heeft. Hij gaf verfcheidene uitmuntende
wetten, om de nijverheid en den handel aan te moedigen, en Helde
alles in het werk, om den ijverigen en ondernemenden geest der
natie, coc uitbreiding van nuttige kunsten, aan te vuren. door welk
een en ander zij naderhand den eerften rang onder de hanneldrijvende volken verworven heeft •
. EDUARD; (KAREL) Kleinzoon des konings van Engeftmd, JAKOB Il, en bekend onder den naam van Pretendent, w;mgde het, in
ziju 1I2t1e ia ar , zich in het bezit van den voorvaderlijken trool1
te fieHen. Door het Roomfche hof onder1l:el1nd, begaf hij zich, in
het gewaad van een Spaansch koerier, in 1742, van Rome naar Par~-s, en haalde LODEWIJK XV cotzijn plan over. Reeds zQuden er
15,000 man Fran[che troepen, te Duinkerkm worden ingeCcheept,
wanneer de Engelfche vlootvoogd NORRIS het geheele plan in duigen wierp, en de Fran[che vloot, nog voor zij in zee was·, ver{hooide. LODF.WI]K thans ge eo lust hebbende, om eenen twee der.
fcheepscogt te wagen, beOoot EDUARD, om, ter berdking van zijn
plan, zijne eigene krachten te beproeven, en landde, op een fregat
van 18 llukken, mct 7 vertrouwde officieren, in Zomerm. 1745, bij
Loth4óar, aan de noordlVcst-kust van Schotland, welks bewoners
hem met de groot1l:e geestdrift omvingen, Cn tot koning uitriepen.
Weldra, aan het hoofd eens legers van eenige duizend geplaatstuit welgewapende • dappere Berg-Sthotten befl:aandc, ontwaakte bij
de natie de oude haat tcgen Engeland, en ontvingen men het manifest van EDUARD met luide goedkeuring. De hoven van Spanje en
Frankriik, welken hij, met het terugkeerend fregat, van dit gebeurkennis gaf, wenschten hem geluk, zonden hem eenige onderfl:euning f el) noemden hem kunnen Broeder. Terwijl de oogen van Europa zich op EDUARD vestigden, rukte tij met zijn klein leger
v.oorwaarts, nam Edit/burg, veroverde de belangrijke ftad Pertft,
liet. iich hier als regent van Enge/alJd, Sclwtland en Ierland uitroepen, en ontving nieuwe onderfl:et1l1ing van Frankrifk; floeg vcr.
volgens, bij Pres/ons Paus, een Engelsch korps van 4000 man, maakt, veel Quit, doch omlloeg de gcvangenen. Hierop rukte hij met.
tiio leger, 7000 man fterk, verder voort, en berende Carlisle, hetwelk zich, drie dagen daarna, overgaf. Hierop liet hij zjjl~en vaèer als
kQning, en zichzelven als regent van Engeland uitroepen, v:erlegde
7.ijn hoofdkwarïier naar Manchester, en bevond zich weldra niet
mecr dan 20 mijlen '1';011 LfJl1dm, wanr hem zijne vrienden verbeidden,
tocn hij, om Edillhurg te ontzctten, hetwelk de E/Jgetfcfum hem
iij den rug ontnomen hndden, omkeerde. Van dit oogellblik af werd
de fortuin hem on~\lJIsti:~, cn zUlle ovCrwillnin~ bij Fr:!!krik in Louwmaand
240
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maand 1746, was zijne laatile. G~ORGE II uit DIliI@/imJ ta'Ug~.
keerd. en de hertog van Cumher/and uit natlnderen met zijn leger
zijnde aangekomen, w~rd dat van EnuARD, in Grasm. bij Cttll,óen.
in weerwil van den dapperfren tegen!land, geheel vernietigd, en
moest hij alles, wat hij bezat, ter prooi aan den wöerlenden overwinnaar overlaten. - Nu was de prins nog ongelukkiger dan re voren. Hi.izwierf langen tijd in de wildernisfen van Schot/llntl rond •
dikwijls zonder een fiuk brood of eenen dronk water; want, dallr
men in Enge/llnd 3°,000 pond !lerl. op zijn hoofd gefield had.
durfde hij zich aan niemand vertrouwen. Eindelijk ontmoette lilJ
een Schotseh edelman, ONELJ" die een zijner warmfie vrienden was.
Met dezen raIdede hij zich van eiland tot eiland, in eene boot. en
vond, na bet u~n van duizende gevaren, van ontdekt te zullen
worden, ten ffiatfie. bij Loc1tf1arach, een der. 3 Franfche fregatten, die men ter zijner redding had afgezonden. Na. vijf verfchrik.
bfljk.e maanden. na 1icnllag van Culioden , zeilde hij, in Herfstm.
T74() , tlit Schot/and, en {tapte vervolgens te Rofoau, bij MorJalz
in Bretagne, van alles ontbloot, aan '.land. Prins Eou'ARD verkreég, echter, op voorfpraak der markiezin van POMPADOVR. een
jaargeld van .200,000 livres voor zijn leven, waarbij Spanje n:og eetlc rente mm 12,000 dubloenen voegde. Thans herleefde in hem op
nieüWs de hoop, -vnn eenmaal den troon van Groot-Brittanje te'Q!ulhtn
beklim'men;; doch Frankri.ik Ooot den vrede, waarbij zijne Ytlrwijdermg uit dat rijk bepaald werd. hetwelk hem ,zoo zeer verbitterde,
dat hij zich aan de grood1:e bllitenfporigheden. overgaf, zoo dat men
hem eindelijk, onder bedekking, naar de Italiaanfche grenzen moest
brengen. Hij ging nu naar zijnen vader ]ÄKOB lIl, naar ROI11t, on
na diens dood, naar Florence, van waar hem echter PlUS VI, op
verlies van het hein toegelegde jaargeld, terugriep. Om zijn getlacbt
niet te doen uit!lerven, huwde hij, op raad zijner vrienden, in tija
Sz jaar, met LOUlZA MAXIJIHJ,IANA C.\ROUNA, prinfes van Sto/berg_
Ge/dern; maar door zijn liefdeloos gedrag werd, in 1780, dit hftwel\jk gefcheiden. EnUARD nam zUne toevlugt tOt het gewone
rampzalig redmiddel der ongelukkigen: hij gaf zich over aan den
drank, en f1:ierf te Rome, den 21 van Louwmaand 1788, in den ouderdom van 68 jaren. Drie jaren te voren, had hij eene natui.lrlijke
dochter uit Frankrifk laten komen, haar gewettigd, en als gravin
van /Ilban1, uit. kracht zijner koninklijke magt, tot zijne regtmatii§e
erfgename verklaard. Zijn lijk werd, naar Frn9cate gebrngt, en koninklijk begraven. Kroon, fchepter, degen, en de Engelfche en
Schotfche ordeteekenen verGerden zijne doodkist, en zijn eenige.
toen nog levende, broeder, de kardinaal van IJ ORK, vierde de uit.
vaart van den ge!lorven koning KAREl" D~ STUARDS hadden 4 eeuwen lang in Schotland geregeerd.
EEDGENOOTSCHAP. Zoo wordt de Zwitferfche Republiek
genoemd, omdat de Z~'itfcrs, die eedgenooten gcheeten worden.
zich,
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zich, doot eenen eed, tegen de vIJanden hunner vrijheid verbonden hebben.
EEKHOORN. (Sciurus) Een zoogdier, hetwelk onder het ge/lacht
der knaagdieren (glires) behoort; het heeft eenen migen!1:aart, waar..
Van het hartr in z rijen loopt, ~ elsvormige vo(manden; boven en on"
der ~ maar geene hoektanden. Zij hebben aan de voorpooten 4, en aan
de achterpooten5 vingers; [oms vindt men aan den duim van de voor..
pooten een knobbeltje. De gemeene Eekhoorn (Sciurus vulgaris) on~
derfcheidt zich door zijne rosàchrige kleur en ooren, die met lange
haartjes omzet zijn, en door zijnen gelijkkleurigen !1:aarten rug.
Men vindt dit dier in geheel Europa, bijna in gansch Azië, en. il1
het noordelijk deel van Amerika: het is ieer levtintÜg elI fchrander;
beeft een; fcherpen rcuk en een îcherp geZigt, en leeft bijna alleen op
het geboomte, Waar hem, bij zijne fnelle en wijde fdrÖllgen (fomtijds
van u voet), de fiaárt tOt eelt zèil 1 en de :!ltijd fterk uitwaCêmende, vochtige, groote· voetzolen tOt ·eenen vasten flap dienen.. Deze
Eekhoorn bouwt zljn nest. l1it loof en mos, in de t{)ppen der ei~
ken en dennen; maar betrekt ook fomt~ids dei hesten van wilàë dtiivenen ändere vogels Zijn voedCel befiaat voornamelijk uit jonge
knopp:en vandennebuoluen, bes(ên; bladen enz.; doch de pit van
eene abrikoos en perzik is voor hem vergift -- De Noordfche Eek.
hooms, inzonderheid die van de oevers van· de· Ohi en het Baika/s·
meer, worden des winters graauw; en leveren dan het bekende
graauwe peltwcrk, peti! gris, .waarvan de btlÏk, onder den l1àam van
"ebom, tot voering gebruikt Wordt. Somtijds vindt men ZWarte 1
maar zelden geheel witte Eekhoorns, met rozenroode (jagen; doch
eelJcn zwart. én witgevlakten heéft men in den omtrek van Gotna gevangen. De vliegende· Ee'khoorn (Sciuf"uS 1'ola1ls) onderfcheidt:
zich door een flap vel of vlies; dat van de beide voorpooCen tot
(le achterpooten reikt, én hem flecht~ tot een ieil dient, om eenen
grooteren fprong te kunnen wagen, die echter altijd fchuins
moet gerigt zijn. Zijne kleur is grijs, en hij houdt zijn verblijf;
behalve in Europa en Afrika, bijna in alle oorden der wereld,
zelfs op de eilanden der Zuitlzee;
Van de gewone Eekhoorn zijn die roortert onderfcheidel1 ~ welke
men in Amerika aantreft, en die geene regtopflaande haartjes aan de
oOren hebben, Zoo als de Sciurus Cilzercus LINN. die veel grooter dan
de onze, aschkleurig is en eenen witten buik heeft. De Sc. Capistra..
tus Rofc. is aschkleurig·, heeft een en ZWarten kop, witte ooren en
witten buik. Beide foorten verfchillen door meerder bruin (jf zwart;
en worden dikwijls geheel zwart. De meeste foorten van het oude
vaste land zijn insgelijks van voornoemde haartjes ver[token. Eene
der fraaifte, is de
lJfaximus en Macl'ourus qm. bijna zoo
groot, als eene kat. Hij is van boven zwart, op zijde en boven
op den kop helder kaftanjebruin ; de kop , het on derfte gedeelte
van het Iigchaum, en het binucn[tc der poOtCl1 zijn van eene
blce
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.bleeke geelachtige kleur, en achter de wang, ligt een kastanjekleurige
band. Hij houde zi<:h op de palmboomen op; en het melkachtige
fap der kokosnoten maakt een geliifdkoosd voedf(t/ voor hem uit.
In de· warme lu~htftreken vindt men fomtnige Eekhoorn's , die
zich vooral door langwerpige ftrepen op de huid, onderfchciden, zoo als de Sciurus ge/u/us LINN., bij welk zich de ftrepen tot op den ftaart uitftrekken t de &. po/morum LINN. doch
1>J!S beftek gedoogt mat hJel' verder over dit geOacht uit te weidcn~
EER-LEGIOEN. (Legion tfhonneuI') Ee.ne orde, door nuo~
NAPARTE, nis eerfie conful, in 1802, io. }'rtJnltriilt ingevoerd, welke alleen f uit hoofde van verworven verdiensccn f werd uitgedeeld ~
ejI Ilechts perfoonlUk was; doch lI:!ti derzelver leden bOrgerlijke
Yoorregten en inkomsten, w:lartoe nationale goederaD waren 3lIllge·
wezen, verZekerde. Zij werd door keizer NuOLEOl'f aan uitfieken-ele .<?orlogshelden, \'erdienfielijke fiaatSmanoen, geleerden e!W. gefchon,..
ken, die daarin als ~dders werden aangenomen. De keizer zeJf was
er het hoofd tan f en het ordesteeken, federe I:RO., !1ene tler, met 5
dubbele firalen ,welker middenlluk het hoofd van NAPOLEON, met
~n eiken- til lauwerkran. omwonden, hevauede, mee het omfchrift;
NAPOLEON, Empercur des Fronfois; terwijl ,meI] .an de .and~e zijde den Franfchen adelaar met den blikfem zag, en de woordm: f./zg,j.
"eu,. tt la patrie. De groot-ambtenaren. droegen dit ordensteeken
van goud, en de legionarisfcn van zilver; hangende hetzelve aan,eell
rood lint ~ met eenen witten rand, hetwelk door het knoopsgat was
nstgemaakt.
Jlehalve die algemeen ordesceekelJ had men no,
een grpot, bellaande uit een breed 1 rood .lint, hetwelk van den regter fchouder naár de linkerzijde afhing, en aan welks einde de lIdeIur van het legioen gehecht was, wa:lrbij nog kwam, op de linkerrijde van den mantel en het kleed ~ eene met zilver geborduurde lIer
IIan 16 firalen ~ in welker midden de Adelaar, met het omfchrift:
It.Jnneur et patrie 1 zweefde. Sedert de jongfie verandering heeft de
ord~ der Lelie die Vlm het eerlegioen vervangen, aiUl welke· bav.eudien ook nog eenige opvoedings-huizen voor vrouwelijke kindereJl der
1eg;otlarisfen verknocht waren.
EFFEN. (JUSTU9 VAN) Deze uitmuntende zedefchrijver zag
ln Utrecht. in het jaar 1684 het eerfce levenslicht, hoorde, aan
de hooge fchool zijner geboorteftad, de lesfen der geleerde mannen van zijnen tijd; bezocht vervolgens die van Ley'den, en
verkreeg hier den eertrap van leeraar in beide de regten. Op raad
zijner leermeesters nam hij, van tijd tot tijd, jongelingen van .goeden huize onder zijn befttll1r, en wel voor eerst den zoon van
den baron van WASSENAAR 1 heer van Du;venvoorde, met welken
laatften hij, als tweede gezantfchaps-fecretaris, naar Enge/fmd ging,
en zich dit reisje, vooral door zijnen omgang en gefprekken
met verfcheiden Èngelfche geleerden, inzonderh.:id met den beo
roemden NEWTON, in vele opzigten, ten nutte maakte.
V.1N
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VAN EFFEN beeft verfcheldenll ftukken in het licht gegeven.
MI/tmtltrop~ of Menfclrenhater, in het Fr:msch. was het eer-
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fte, W:tlr3an hij in 1711 de hand floeg, en waarvan ieder week
een half vel in het licht verCcheen. Het werd, gelijk ook naderhand de NederduitCche vertaling van P. LE CLERC, met vele
goedkeuring ontvangen, en door hem tOt In Winterm. des volgenden jaars voortgezet, en hij zoude het wllllrCchijnlijk vervolgd
hebben, indien hij in 1713 geene aanleiding had gekregen, om
met eenige mannen van Daam een Journni litteraire, of Idlerlu"dlg riagvrrlmal te fchrijven, waarvan om de 2 m:umden een
nukje in het Ucht kwam.
In het jaar f7US verloor hij zijnen adelijken voedfterling en
werd gouveme\\r over den jongen graaf VAN WELDERlN, \tien
hij naar de hooge fcllOOI te Lei/dm vergezelde. Hij bekleedde
omtrent 3 jaren dezen post; gaf in de waarneming van denzi!lven veer· genoegen, en genoot zeer veel vriendfchap van dit
hooga:tellijk huis. Sroert gaf hij een werkje in vertoogenuit •
under den titel van la BpgateJle; of de Beu:eHng. waarin hij
door fPotternij en bewijzen, die men iveregts moet OpVltt~·.
de ondeugd ed hare bllieenCporigheid ten toon fcelde; voorts een
.]o1Inltli Il7storiqlJl!, polilif/ue el galant, waarvan echter flechu
fcnkjes verCchenen, alsmede eenige tooneelftukjes.
VAN EFFEN, deed hierop, mee den prins van Hesfen-Plrilipsthl1/,
~ene reis naar Zweden. welke echeer zeer ongelukkig was, en hem en
zijnen vorseelijken reisgenoot, meer dan eens. in groot gevaar bragt.
t-Ja zijne terugkomst hervattede hij zijnen letterarbeid , en gaf jn J721
eene Franfche vl'rt:lling uit van een werkje van den vermaarden Dr
SWlrt, in het Engel~ch getiteld: Tale of a Tub, door hem Ie Con~ de Tnnnellu geheften, en federt, onder den titel van Peru/fol
'Van de Ton, ook in onze taal overgezet. Hier·.,p bekleedde hij den
póst V1Itl ~ouvr.rnenr bij den zoon des heeren HUISMAN, direkteurgentml van Netierlandsch-lnáië. en bragt, met dezen zijnen vaédllerllng, 3 jaren te Rl)tterdam, en even zoo vele aan de hooge CChoél
te Ley'den door; gedurende welken. tijd hij cene Franfche vertaling
fchreef van het Engelsch werk van den benlchten Dr. MANDEVILLE
te Londen, en, in 17!1!1, onder den titel van Peilfles lihres fur la ktlig;on, Eg/ire et la honheur dIJ peup/e, in het licht gaf; gellJlc
mede eene gelijke overzetting van den Engeifchen GUl1rdian; onder
den eitel van Mentor m.,derne, in het volgende jaar van hem verfcheen.
Nadnt de jonge heer HVls:\IAN, onder onzen VAN EFFEN, zijne
ahderltlÎC'he ae~eh ge~indigd had, verwierf de laatlle, op voordr:tgt van d(f\l gt:taî vh~ \VELDI·:RF.N, den pOSt van eernen fecretarls
\'~n het döorln'chti~ gez~ncCch:lp , hetwelk's l:mds fiaten n:lar EngtInlui zonden, om GEORGF. If l11et zUne komse eot den troon geluk
Ce w-:l1fchcll. Hier rêeds Ccd('rt e-cnigcn tijd tot lid vin de koninkliJka l11a3trch~plJ der wc't~nrchapp(!n aangenomen ziJlldc , bctoan~ hij
zij-

r

E F FEN D r. - E G EDE. (HANS)
481
zijne erkentenis door eenen lierzang, welke hij op de krooning hun..
ner majefieiten in het Fransch vervaardigd llad, en keerde, na 7
maanden, overladen met eer en achting, en begiftigd met eenen gou.
den gedenkpenning, naar 's Hage terug. Sedert bood hem de graaf
VAN WELDEREN de inwoning ten zijnen huize aan, zelfs. met eenen
bedienden, die geheel van hem zou afhangen. VAN EFFEN fleet
hier zijnen tijd niet in ledigheid, maar fchreef, onder anderen, zijnen
Hollandft/ten [peetntor, welke hem 4· jaren lang bezig hield, eenen
wel verdienden opgaàg maakte, en hem eene fieeds toenemende ach.
ting deed verwerven.
VAN EFFEN, door de edelmoedige vriendfchap des genoemden.gra.
ve, den poSt van kommies van 's lands magazijnen in 's Hertogen ..
hosclt verworven hebbende, begnf zich kort daarna met mejufvrouw
A. S. ANDRIESSEN in het huwelijk, en nam zijn verblijf in gemelde
fiad, waar hij tOt zijnen dood gebleven is. Vele jaren, echter. wer..
den hem niet vergund, om hier het zoet van zijnen gelukkigen echt
te finakell. HiJ merf den I!f van Herfstm. des jaars 1735, in den
ouderdom van ruim 51 jaar. mtlntende eene bedrukte weduwe mee
!1 kinderen. Hij bezat een menschlievend karakter; was afkeerig van
alle fchenringen en verdeeldheden ; opregt en gul van inborst; min..
en fprnakzaam in de verkeering; duidelijk in zijne manier van voorfiel..
len, en een vriend van wnren godsdienst, welke bij hem in geene
bloore belijdenis, maar in eene levendige overtuiging des harte, ge..
paard met onbefproken zeden, gelegen wns.
EFFEND I. Bcceekent woordclijk Hccr, en is bij de Turken een
eertitel , dien fl:ams- en burgerlijke ambtenaren voeren, en welke, ge..
woonlijk , met bijvoeging va n den naam van het ambt wordt uitge..
fpl'oken. Zoo noemt men, b. \'. den eer!1en lijfnits des keizers
Hekim-Effelldi, den priester in het Sereil Imllll-Effendi enz. De merkwaardigll:e ambtenaar echter is de Reis-Effelldi, of rijks-kanzelier, die
te gelijk minister van bnitenlandfche zaken is, en met de gezanten en
tolken van vreemde hoven handelt.
EGEDE. (HANS) Zag te Denemarken in 1686 het eer!1e dag..
licht, en was in 1707 predikant In Noorwegel1. De ongunstige
berigten , wegens den f1:aac des Christendom s in Groenland, het..
geen vroeger reeds nldnar gepredikt, doch bij mangel aan leer..
aars weder was verloren gegaan, vervulde zijne ziel met hee
diepfl:e medelijden, en deden hem belluiten, om zelf derwaarts
te reizen, ten einde deszelfs bewoneren het EVàngelie te verkon.
digen. Vele, en bijna onoverkomelijk, waren de hinderpalen f
welke zijn oogmerk in den weg fl:onden. Hij had eene hem dierbare vrouwen kind, een gering inkomen en geene middelen; de
kooplieden te Bergen durfden geene onderneming naar Grom/and
wagen; terwijl de regering, als in oorlog met Zwede11 zijnde,
hem fchepen, geld en manfchappen weigerde, en ook de bisfchoppen van Berge1/ en Drontheim, hoe zeer zijn edel beiluit goedkeuALGEMEEN W OORDENB. II.
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rende, hem in de uitvoering niet konden onderfieunen. In weer..
wil van zoo vele hindernisfen , liet hij zich niet van zijn plan aff\:hrikken; maar waagde het, om zijn tot dl~S ver geheim gehouden ontwerp zijner vrouw te ontdekken, offchoon hij grootelijks
vreesde, daardoor hare liefde te zullen verliezen. Dan, hoe groot
was zijne bIijdfchap, toen hij in haar de vrouw vond, welke hij
wenschte. Zij verklaarde hem haar onwrikba.llr beauit, om hem te
volgen; beloofde hem een gelukkig gevolg der voorgenomene
pogingen, ep fchraagde van nu af zijn fomtijds wankelend vertrouwen.
Intusfchen vond het plan van EGEDE van tijd tot tijd meer begunstigers, zoo dat hij, door inzameling, eene fom van 10,000
riJksd. bijeen gebragt hebbende, nu zijn ambt nederlegde. Bovendien verwierf hij , na den vrede met Zweden, van de Deenfche re.
gering den titel eens koninkliJken zendelings naar Groenland, met een
jaargeld van .300 rijksd. benevens 3 fchepen, waarvan het een aldaar
moest pOSt vatten, het andere berige van zijne aankomst moest overbrengen, en het derde tot de walvischvangst bellemd was; hebbende
de regering de kooplieden van Bergen aangemoedigd, om eene
Groenlandfche handelmaatfchappij op te rigten. EGEDE begaf zich
den !l I !ten van Bloeim. 1721 met 46 man, als hun opperhoofd,
aan boord; doch bereikte flechts met !l fchepen Groenland, alzoo
de walvischvaarder vewngelukt was. lVIen bouwde aanllonds een
huis, en noemde de plaats der landing de haven de /loop. Dan,
de vrees der Grom/anders voor vreemdelingen; hunne diepe armoede; hunne voltlagen domheid; de nadeeli~e invloed hunner
tooveraars; het moeijelijke, om hunne taal te leeren , welke uit
bijna onnavolgbare klanken beflaat, waarvan de verfchillenqe beteekenisdoor even zoo onnavolgbare gebaren bepaald wordt dit aiies fiond het groote oogmerk, hunne bekeering, iu den weg,
waarbij nog kwam, dat de geheele manfchap, hel eindeloos worftelen tegen allerlei 'foort vau ellende moede, onrustig werd, en
eischte, om naar Det1emarken terug-te keeren. EGEDE zelf had er
reeds toe beaocen ; doch het onwrikbaar vertrouwen zijner vrouw
op eene eindelijke uitkomst deed allen blijven, en op eene nabij
zijnde onderfleuning uit Dcl1emarken hopen. Hunne verwachting
was niet te vergeefseh; want zij lJntvingen van daar, door !l
îchepen, eenen ruimen onderfland.
Inmiddels hàd EGEDE zijn zoon PAUL bijhelfche gefchiedenisfen
doen fchilderen, om daardoor, zoo mogelijk, den Croenlanderrn
eelljge denkbeelden bij te brengen, of ten minlle hunnen weetlust op te wekken. Dit echter niet gelukkeIlde , nam hij met
zijne beide zonen bij hen zi.inen intrek, om hunne taal te leeren. De ontzettendfle onreinheid; een verpestende flank, wel.
ke hem eene ziekte op den hals haalde; ~lIerlei ongedierte; de
dikke oliedamp , en de verklaring der bewoners, dat hij hun in
den
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den weg was, - niets hield ECIWK terug, die, op ~ljne verzekering, dat hij hun eerlang vele fraaije histories zoude vertellen,
verlof verkreeg, om te blijven. Zorgvuldig teekende hij alle woorden op, waarvan bij den zin konde raden; deed dikwijls, met ge'Vaar van zijn leven, verre reizen, om de afgelegen Groenlander,
op te zoeken, en hun vertrouwen te winnen, (hetwelk hem ook
gelukte), of ook wel, om eenen nieuwen voordeeligen handel voor
de kroon op te fporen, welke voortging, om hem jaarlijksch een
fchip met benoodigheden toe te zenden. Hetgeen ECEDE zelf niet
gelokte, inzonderheid het leeren der Groenlandfche· taal, gelukte
zijnen zonen, en wel voornamelijk PAUL ,dien hij 4 jaren te
Koppmltoge in de godgeleerdheid liet fiuderen; tot predikant vormen, en hem als zijnen opvolger naar Grgen/nnd benoemen.
Vijftien jaren had ECEDE, de vader, nu in Groenlalld, onder veelvuldige rampfpoedell, waaronder het verlies van zijne brave en moedige vrouw, doorgebragt , toen hij in 1736 naar J(oppenhage terug
keerde, om aan zijne regering nieuwe voorOagen te doen, ter onderfieuning der door hem opgerigte Christen-gemeente, met dat gevolg,
dat de koning hem tot opperhoofd der GroenlandCche zendelingen benoemde, en zijnen zoon PACT, in het ai11ht van zendeling bevestigde.
Toen zijne klimmende jaren hem voor zijn eerwaardig werk minder
gefchikt maakten, vertrok hij naar het eiland l'n/fler en fiierr aldaar
in SlagtIn. 1758. Zijne fchriften zijn in de Deenfche taal gefchreven, in het Duitsch overgezet, en handelen over de natuurlijke historie van Groenland, en zijne waarnemingen en lotgevallen aldaar.
Zijn zoon PAUL, die in 17z8 uit Groenland nanr Koppennoge gereisd was, met oogmerk, zoo als wij boven zagen , vertrok in
1734 naar de plaats zijnèr befiemming; nam eenige nieuwe volkplanters met zich, en bleef in Groenland tot in het jaar 1740,
wanneer hij, bij zijne terugkomst in Koppenhoge , de eerfie
plaats van kappelaan bij het hospitaal van den heiligen geest
verwierf, tevens met last, om de verdere zorg voor het Groen.
landsch zendeIingfchap op zich te nemen. Ten einde hem nog
beter voor zijnen langdurigen , moeijelijken arbeid te beloonen, werd
hem het befluur over het weeshuis, en eene plaats in den raad der:
I!endelingen opgedragen, waarbij nog in het volgende jaar den pOSt
'rnn bisfchop van Groenland gevoegd werd. Hij fHerf in Zomerm.
1789. Men heeft van hem berigten over Groenlalld, namelijk uittrekfels uit een gehouden dagboek, van lizI tot 17!!8, te Koppen-hoge in het Deensch in 1789 uitgegeven ; voorts een Dictionna";um
Crön/andicum, in 1759 mede aldaar in het Jicht verfchenen; eene
overzetting in de Groenlandfche taal van de Evangelien, de 5 boeKen van MOZES, en van verfcheideneDeenfche gebeden en liturgien.
EGER. Eene heerlijkheid in Bohemc, in welke de fiad van
tlien naam ligt, beroemd door de zuurbron , FrrmzC/ls-broll genoemd,
1I h
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EGERIA. EGMOND. (LAMORAAL Graaf van)
die in hare nabuurfchap gevonden wordt. De fiad ligt aan de gren.
;Jen van Franken/nnd, is wel bevolkt, en van vestingwerken voo~
zien, die bij gelegenheid vlm den Beijerfchell fuccesfie-oorlog aan..
merkelijk zijn verbeterd geworden.
EGERIA. De naam eener vermeende Nimf, aan welke de· RtJmeinen eene goddelijke eer bewezen; waarmede de koning NUM4
POMPILIUS voorgaf, in gehfiime verllandhouding te Haan, en van
welke hij, uit fia:u;kunde, betuigde, de wetten te ontvangen, die hij
den Romeinen gaf. Volgens fommigen zoude EGERIA zijne gemalin
geweest. zijn. Uit droefheid over den dood vlln Nvi\lA , zoude zij
in eene· bron t naor haar Egeria genoemd, veranderd zijn.
EGMOND. (LAMORAAL Graaf van) Ridder, was een der rijk.
fie edelen van Nederlnnd. Hij ondencheidde zijnen vroegeren leef..
tijd door krijgsdeugden , en verbond zich door het huwelijk . .met
SABINA VAN BEijEREN, eene der aanzienlijkfie ge{]achtcn van Európtl.
De vorst. dezer landen was veel aan hem verpligt , terwijl de ingezetenen hem beminden om :tijne mildheid, en het ktijgsyolk hem bijna
aaubàd uit hoofde zijner openhartigheid en gulheid. Dit alles gevoegd
bij zijnen kriJlfsroem, door de overwinningen van St. Qjlintin en
Greveiingen behaald, ontfiak waarfchijnlijk den haat en nijd van PH!"
LIPS en ALvA, waarvan de eerCle hem. zoo wel ah zijnen vader,
groote achting toedroeg. Schoon door PiHLIPS ridder van het gulden
vlies, en ltadhouder van {//aanderen en Arlois geworden, verdoof.
den deze guns~b(itooningen in beID den pligt der vaderlandsliefde nie~.
Integendeel, was hij een der eerl1:e, die zich tegen G RANVELLE
verzettede , den koning eenen ernfiigen brief fchreef; en zich, mee
ORANJE en HooRNE, tegen dien kardinaal. verbond; welk een en an..
der het begin van den opfiand in de Nederlanden 4 an als eeme aan..
leiding tot het. verbond der edelen kan befchouwd wor.den.
Offchoon afzonderlijke brieven vlln den koning ontvangende, om
hem van tijne partV af te uekken, bleef hij haar getrouw; ver"
fcheen, na. hel vertrek van GRANVELLE, in 1564 weder, met ÛRAN,..
JE en HOORNE j in den raàd van fi:ue, waaruit zij eenigen tijd gebl~
ven waren, en fpanden alles in, om de godsdienstige vervolging te doen
ophouden, en in geloofszaken eene volkomene vrijheid te be.werkeD~
Hij begaf zich kort hierop in een gevaarlijkgezantfchap naar Spanje.
waar hij PI1ILlPS, fcllOon vru<;hteloos, den waren fiaat van zake\}
onder het oog bragt.
Alhoewel hij kennis droeg ván het vetbond der edélen, nam hlJ /.'!r
eéhter geen deel aan' of dit äàJl eenige zucht, om de gunst des konings en der landvoogdesfe te henvinnen ; dan wel aan het oogmerk
zij toe te fchrijven, om van ter zijde in den raad van Hate meer
mtte kunnen doen, valt, moeijeIijk te befiisren Hoe dit zij, hij
geraakte, nadat dit verbond, door den beeldenfiorm en andere omfian·
c1igheden, zijne kracht verloren had, eenigzins in onmin met ORAN·
JÈ, neigde tot onderwerping aan den koning, en legde tot verwonde·
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pering \t~n velen den nieuwen eed af; kunnende hij niet be~uiten ,
om op den raad, en hct voorJceld van WILLEM I, het land te verlaten. Dit kwam hem echter duur te lt:'!an; hij werd. nll dat hij, bij
de Intrede van ALVA in 1567 was tegenwoor~ig geweest, en na, een
~I onthaal bij eenen maaItiJd, door list gevangen genomon; vervol.
gens lang in hechtenis gehouden; aan misdaad van gekwetfie hoogheid
fcbuldig verklaard. en ein~ldijk, met den graaf V~n HOQRNE, in
weerwil van vorige bewezen diensten, en de voorbede van vorsten
en vrienden, op den 5den van Zomel'm. 1568, te BrllsfeJ onthalsd.
Hij merf in den Katholijken godsdienst. Zijn karakter wordt dOOf
alle gefchiedfchrijvers als eel~igzins zwak befchouwd, waarvan de oorpak aan goedhartigheid, te gunstige beoordeeling van anderen, CIl
ligtgelovigheid wordt toegefcilreven. - De beroemde Hoogduitfche
dichter GÖTIIE, heeft EG~IONDS lot, in €Ion fraai treurfpel, ten toollee'e gevoerd, waarin epl,ter voor lVederll1l1dus, die 's mans lotgeval~
,en uit Qnze gefchiedü:hrijvers kennen, ~Q veel afwijking van de:
~rheid, en vele biJvoegCels gevonden worden,
EG()ISMUS. Het cigen belang; of die heerCchende neiging, waar~oor men alleen zijne eigene behoeften tracht te bevredigen, en alleen voor zich zelven leeft, ZOnder zicb o\'er het geluk of ongeluk
van anderen te bekreunen.
EGYPTE, door de ArI1hierm lIfJrr of Mhr, door de Kopten Che-.
~;, en door de TurkelI Elkabit genoemd, maa!~t het me(i, oostelijk
gelegen land van Noord-AFiA'a, thans eene Turkfche provincie, uit,
Wurvan Groot-Ka;ro tegenwoordig de hoollllbt! is. lIet bevat 2~ milHoen inwoners; grenst ten NlJorden aap de ilIiddellandfche zre, ten
Westen aan Bar!ca en Sról1rt1, ten Zuiden a:ln Nubi~, ell ten
Oosten aan ArabiiJ, waarmede het óoor de landengte van Suea
vereenigd wordt, en aan den ArabiCcheJl zeeboezem. Het worde
~ewoonlijk in Opper- en Neder-Eg·J'Ple, volgens anderen, echter,
in Opper-, Midden- en fV.eder-Egypte, yerdeeld. Opper-Egypte ftrek~
zich van de grenzen van Numidië tot aan /(aii'o uit, en wordt door
den Nijl, de eenige rivier in het geheele lóUld ,. in eene lengte
van omtrent 100 DuitCehe mijlen, en wel tlIsCchen twee verbazende
bergketens, doorltroomd; terwijl het meer open gedeelte des lands,
zich, in de lengte, van /{aïro tot aan de kusten van de MiddeJ/mwfçhe zee, el.l, in de breedcu, van Alexandrië tot aan de
landengte van Sue::. uitbreidende, Neder-Egypte geheeten' wordt,
Het oostelijk gedeelte des Innds is bergachtig, en het westelijk
vol zandwoestijnen; doch Rct llli,ldclllc wordt door de jaarlijk.
rche overftroomillgen van dcn Nijl dermate bevrucht, dat dit hee
KhoonCte l,;oren, uitnemcnde rijst, fuiker-riet, h..:nuep. vlas, meloenen, pCl.1lvn:.:hteJ, zcnebladeu, iudigo, aloL!, ijalappe,
b00111WU!, tamarinde, cas fin , en andere gelVas[ell in overvloed
voortbrengt. Behalve dit levert Egypte cene aanzienlijke runderen l"chape11tcclt up, :1bEICde vt:!c ezels, pa.trdc:l, kamcelcn, lee ....
II h :;
wel,1,
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wen. tijgers, hijena's , krokodillen, hoenders, bijen enz. en vind,
men er ook de Papier-plant; eene foon van riet, aan den Nijl
groeijende, van welker merg reeds in de vroegfle tijden pIlpier
gemaakt werd. De grond, inwendig uit kalk beflaande, en mer
ontelbare fchelpen en verCteeningen opgevuld, beva,t marmer, albast, r.1lpeter t porphyr. graniet en meer andere fieenfoorcen.
De tegenwoordige bewoners des lands beftaan uit Kopten, af..
fcammeIingen van deszelfs oudfte Ingezetenen, die wel den Chris·
telijken godsdiellst belijden, doch zeer dom zijn, overal verfirooid
leven. en op zijn hoogs t op 30,000 huisgezinnen gefchat WOl'den; voorts uit Arabierm, die de talrijkfte zijn, uit Turken ~
Mame/ukken, .loden, Grieken, Armeniërs en Europeërs.
De
Egyptel/aren zijn gewoonlijk van een fterk Iigchaamsgeftel, brui~
achtig geel van kleur, vrolijk van aard, goed hanig , matig godsdienstig (de Mahomedaanfche is de godsdienst van het land). bi}.
geloovig, en bezitten vatb:mrheden, waarvan het te bejammeren is t
dat zij zoo weinig ontwikkeld worden. In de' vroegfte tijden waren zijde meest befchaafde natie der wereld, beroemd
door hunne geleerdheid, wetten en godsdienst, en de leermeesters der .loden en Grieken; gelijk nog tegenwoordig verfcheidene overhlijf/cls der aloudheid, de verbazende PyramitJen, de
Ohelisken, de Mumiën enz. van hunne voormalige grootheid getuigen. - De Arabifche taal is die des lands. Akkerbouw, bijen.
en hoenderteelt, het bereiden van f.1Iamoniac, het bearbeiden
van leder, vlas, hennep, zijde en boomwol , het vervaardigen
van tapijten, glas- en aardewerk, benevens een belangrijke
handel houden de inwoners onledig. De uitvoer is zeer aan·
zienlijk: inzonderheid wordt /(onjlnntinopel door Egypte van
het 1I0odig korcn voorzien. De binnenlandfche handel is mede
zeer aanmerkelijk, en voor den zeehandel heeft men te 4.lex.
IIVdrië, Daminle en Suez de uitmuntendlle havens; terwijl de
karavanen den landhandcl, inzonderheid, naar Syrië en d1'ahië onderIleunen. In Kairo bevindt zich een Patriarch der 005terfche Christenen, benevens eene hoogefehooi ; fchoon het voor
het overige in Egypte met de kunsten en wetenfchappen flecht
gefield is. Een Pacha der Turken is de bijna onbepaalde gebieder in het land; de tegenwoordige Pacha fchijnt veel tot de
verbetering en berchaving des lands te willen toebrengen.
EHRENBREITSTEIN. (Zie: COBLENTZ.)
EHRHART. (FREDERIK) Een beroemd Zwitrersch kruidkundige,
die in 1747 te llolderb41Jc, in het kamon Bern, het eerlle daglicht
zag. Van zijne jeugd af toonde hij zeer veel lust in het beoefenen
der plantenkunde , waaraan hij zich naderhand met het beste gevolg
toewijdde. Hij won de achting van den beroemden LINNEVS, wiens
leiding hij volgde; reisde door een gedeelte van Zwedell en Dene.
marken, en keerde naar !/(J/lol'er, bij den kundigen kruidmcllger,
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tijnen boezemvriend t terug. In 1778 droeg hem
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de zoon, de uitgave op van Ie Suppliment tlu
Yégéta/ .zijns vaders; en van toen af gaf hij verfcheidene kruidboeken, of verzamelingen van gedroogde planten, in families verdeeld.
in het licht, welke uit hoofde van derzelver zuiverheid en naauwkeurigheid aanprijzing verdienen. Voor[$ verfchenen V2n hem; in 1787
tOt 1792 zeven deelen met Fra{J111m"ten over de Natuurliike Historie,
en verwierf hij in 1787 het diploma van kruidkundige van zijne Britfche majel1:eit. EHRHART woonde reden bij de tuinen van
Herrenhaufen , en fiierf in 1795. Eenvoudig in zijne leefwijze,
opregt en braaf in zijn gedrag, verwierf hij een ieders welverdien~
de achting.
EHSTLAND, of het gouvernement Revol, is een landfch:rp in
Lijf/and, het noordelijk gedeelte daarvan uitmakende, welks geheeIe bevolking op 180 tot 200,000 zielen gefchat word. Hetzelve
i~ zeer zandig; doch levert veel koren, hennep, vlas, rundvee, paarden enz. op, en heeft Revo! tot deszelfs hoofdfiad. De Eltsten, een der Rus-Finlandfche volken, behoorden reeds in de
vroegl1:e tijden onder de Rllsfifche heerfchappij, en voerden den naam
van Tfcltuden. Sedert 1386, wanneer Ehst/and aan de Dllitfche orde
verkocht werd, maakte het een gedeelte van den Lijflandfchen liaat uit,
waarmede het, na eene eeuw onder Zweden gel1:aan te hebben, we.
der ouder R1Is/alJd kwam, en onder KATHJ\RINA II, dm naam van
het Rel'tJ/sc/f jlad,~ollderfc17ap ontving; doch in 1797 weder als gO!ll'er.
flement "'UI E,~stlatJd her!1:c1d werd. Elut/o11d en Li/flol1d mnken ..
wel is waar, llechts het ZIO gedeelte van het on:lfmetel~jk Rusfisch rijk.
'uit; doch de Rusfi[che beheerfchers hebben altijd in het verkrijgen,
of behouden dezer landfchappen zeer veel belang gel1eld. - Over
den ongelukkigen ftaat der lijfeigenen in Lijf- en Ehst/of1d is zeer
veel ge[chreven en getwist, en echter fchijnt het, dat er, helaas! nog
vele zwarigheden zi.in, welke ~e vernietiging dezer fchlll1delijke lla~
vernij verhinderen. Ondertus[chen is bij eene Uknjè van 6 Tunij; 1816
bepaald, dat dezelve langzamerhand, in den tUd van 14 jRar~ in Ehst1011d, moet zijn afgefchaft. In LiJf/and is dit in 1820 bepaald. Voor
het overige hebben de Ehsten meestal nechte woningen, zijn ruwen
tegen vernHleijenisfen gelmd; belijden wcl de ChristelUkc- leer,
maar zijn nog aan vele Heidenfche overblijfCels verkleefd.
EIDERVUGEL. (Anas Molli.ifi1110) Een z wellJ vogel , (verkeerdelijk Eidergans genoemd), is van boven meestal van wiate, en
van onder van zwarte vederen voorzien; heeft een en rolronden" gekromden, zwartachtigen bek, bruine oogen en donkere pOQten, el}
de wasch.huid van achter in tw:eeën gefpleten en gcrimpeld~ Men
vindt dezen vogel in de noorder-wereld, vooral in SclrotltJtuJ, lIsland en Groen/alJd. Hun vleesch en hunne eijeren zUn zeer finakelijk;
doch inzonderheid zijn deze vogels belangrijk door hun vel of hunne huid, waarmede Uleu kleederen voert, CIl niet minder door hunne
l:I h 4
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E IJ K. (De)
pluimveren, die onder den naam van Eider-dunen. of EMer-don!,
bekend zUn, hetwelk uit hunne teedere borst- veren beHaat, en, all.
der alle voortbrengCels vun het rUk der NanlllJ, de IigtHe en meest
verwarmende i1:offaadje oplevert. Deze vederen, welke in de nesten vall
dec Eider-vogel gevonden worden, meestal aan den wortel wit, doch
voor het overige grijsachtig zijn, bezitt~n e~ne verwollderingswaardi...
ge veerkracht, zoodat men, met één pond, een bed, van 5 voet leng,
te en breedte, kan opvullen, en tevens in een klompje van eene
vuist kan zamen drukken C*) ; doch bezitten de vederen, welke uit
de nesten genomell worden, eell~ groot ere veerkracht, dan die van
doode vogels.
De handel in dit Eider-dons levert, inzonderheid voor de LTS/tm.
tkl'S en Noorwegen, eenen zeer voordeeligen çak van handel op.
Men berekent, dat de eerlle alleen, jar.rlijl\s, v:\n hetzelve .:;j a 300
pond gezuiverde, en 1500 tot ~ooo pond ongezuiverde dons leveren,
welke voor .2 daalders gewoonlijk verkocht worden, OndertllsCchea
mogen alleen die genen de veren uit het nest nemen, ;lan welke den grond toebehoort, waarop hetzelve gevonden wordt; terwijl op het eiland Gmsholm alleen de bevelhebber v:,m f{ristiania
het regt heeft, om dezelve te verzamelen,
EIK. (Oe) 011der onze inlandCche woudboomen verdient de ma..
jefiueuCe Eik onze bijzondere opmerking, als vereenlgende zich ill
denzelven Cchoonheid, fierk~e en bijna onvergallkelijke duurzaarnheic,l.
Van hier, dat deze boom ook bij alle volken eerwaardig was,
en in de grijze oudheid zelfs den goden werd toeg~wijd. Onder de
14 foorten behooren, voornam~lijk, de zoete Eik (Qutlrcu$ csculus) ~
die in Italië en Spanje groeit, en welks vrucht als kastaJ,1jen gegecel1
wordt; de f{ermes-Eik (Quercus coccifem), oorCpronkelijk uit Zuid,
europa en het Oosten, die Oechts eenige voeten hoog wordt, en ze~
beroemd is wegens de inCekten, welke zich op denzelven bevinden,
en de fchoonHe roode karmozijn verw opleveren; de liltijd grQ.enr;
eik, die zich eigenlijk in de warme luchtflreken van Europa be..
vindt, doch ook bij 011S groeie; zijne bladeren in den winter behOllpt, en hierom, ill7,01111erbeid, in ln~thoven geplant wordt; de
~eer merkwaardige Kurk-Eik, welke alleen in het zllidel~k Europa
groeit, (Zie: KURKBUO;.vl), en eindelijk de gemeene Eik (Quer.,
ÇU$ 1'obtlr), welke in geheel Europa, behalve in de lloordelijkll~
frreken gevonden wordt, en w~arvan twee foorten .. ijn, de winter. of
flan-Eik, en de zomer-Eik. De <;erfie heeCt eepen bruinen gevorkT
ten bast, die, echter, bij de jonge boornen witachtig en glad is,
iets weeker en roodachtig hout heeft, en Inger dan de zomer-Eik blijft~
Hij behoudt zijn verdord loof tot aan het \'oorj:mr, wanneer de jonge knoppen de oude bladeren verdringe!l. De eikels groeijr.n bij
tro'sCen, in korte fielen, vnn 4 tot 12 ftuks bij elkander, zijn ook
kleiner, dan die van den zomer-Eik, en worden in Slagtlll. rijp. De
Inatst-

240

(') Zie

tJILÄ~MS

Olcrkwamlignc voonbrcngfcJI der Natuur. lIl. deel, b!z. b;\.

E IJ K. (HUBERT en JOHAN VAN)
489
laatstgenoemde Eik verltrijgt eenige weken vroeger bladeren en bloei;
À!'a;lgt ;-;ijne eikels aan lallge ficlen, en brengt ze in Herfst- of Wijn.,
Jtlaand rot rijpheid. De bast is uitwendig zwart, of met een wi~acb.,
Jig Cchimmel bedekt, het bout bleeker, doch, oud zijnde, eenig,;int9
zwartachtig.
Na 200 jaar bereikt de Eik eerst zijne volkomenheid; wordt toe
Jan de dui~cl1~ jaar oud, en groeit het best op eenen eenigzins
kleiachtigen, matig vochtigen grond. Men heeft Eiken van 30 voeç
in den omtrek, en J 50 voet in de hoogte, door welke laatlle zij,· meel'
dan door de vochtige ui~wafeming, (zoo als fommigen.llellen), aan
den bljkfem zijn blootgelleld. De Eik brengt het gewigtigst Dut doo~
zijn bout voort, hetwelk in duurzaamheid alle inlandfche (oorten
overtreft, en tot den fcheepsbouw en andere werken van een uitge..
Slrekt gebruijc is; terwijl de bast H)~ run gemalen, en in de looijeriJ ..
en gebruikt wordt, waarin men zich ook van de bladeren en het .nog
niet nat geworden ~aagfel kan bedienen. De eikels Jiju een beerlij~
voed fel voor de varkens, en de gal-inCekten brengen op de bladen
;tppeltjes voort, onder den njlam van galnooten bekend, (zie aldaar)
welke tot bereiding van inkt, en andere zwarte verwen dienen.
EIJK. (HUBERT en JOHAN VAN) Beiden beroemde Nederlandfche
fchilders, te Mllfe'Jk geboren, wier vader en Zuster zieh mede, met
een goed gevolg, aan de Cchilderkunst toewijdden. Zij arbeidden
sneestal met elkander, en leefden in de volkomenfte eensgezindbeid.
HUBERT ftierf in 1426 in het 60, en JOHAN in 1441 in het 70 jaar
~ijns ouderdoms. De laatfte overtrof den eerO;cll, en maakte zich in...
zonderheid beroemd door de uitvinding der olie-verwen, bij gelegen...
beid, dat hij naar een vernis zocht, om aan zijne beeldèn ('enen glans
Je geven, HÜ vertrouwde zijn geheim aan zekeren ANTONELLovan
Ifesfina, door wien het?elve te Pelletië werd openbaar gemaakt.
waar zich een ander fchilder JOHAN BELLIN, als een ~zienlijl\
heer gekleed, door hem liet uitrchilderen, en daarbij de kunst van hem
anoerae,
Beide broeders hebben hunne meeste tafereel en te Gent, in Plall#deren, gefchilderd, en onder deze munt inzonderheid uit een altaarnuk, hetwelk in de St. JANs-kerk aldaar geplaatst is, en in kleuren,
verfcheidenheid van aangezigten (waarvan er meer dan 330 in dit nuk
gevonden worden), uitdrukking der hartstochten , orde en uitvoering,
~oo uitmuntend fchooll is behandeld en voltooid, dat het met regt
de hoogfie verwondering verdient. De waarde, waarin men dit kunsnuk houdt, en de zorg, welke !Den neemt, om het, zoo veel mogelijk. te bewaren, maakt, dat het bijna altoos gefloten is, en niet
dan op hooge feestdagcn, of wanlleer liedcn "Rn aal1~ien het komen
pezigtigen, geopend wordt. - 13ehalve dit !luk Cchilderde JAN
nog vele afbcc1dCds n:tnr h.!t leven, genoff\.!erd met nette, en
fchoone lanàfdJappell, welke zeer hoog gçCchat worden, eu dikwijls
voor aanzienlijke rumillen zijlJ opgekocht.
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EILANDEN. Zoo noemt men landen, welke van alle kanten met
water omringd zUn. Een Schier-eiland is eene ftreek lands, welke
Oechts gedeeltelijk door de zee omgeven, en aan eene zijde met het
vaste land verbonden is. Eilanden boven den wind (Barlevento)
noemen de Spanjaards alle de kleine dntilles in de 'J?est~lndië, die
van Porto,';co, tegen het Zuiden, tOt aan Trinidad liggen. Zij voeren dien naam, omdat zij aan den aldaar heerfchenden Oostenwind,
Eilanden onder
onmiddellijk, en het eerst zijn blootgefteld. den wind (SOtlo Pento) zijn, eindelijk, die middel-Amerikaanfche
Eilanden, welke over de Noordkust van Zuid-Amerika, aan de
zuidzijde van den Mexikaanfchen zeeboezem, langs Terra Firma,
liggen. Onder deze laatCte Eilanden telt men, inzonderheid, St. Domingo, Portorico en Cuba. De Engelfthen en Frallfchen rangfchikken
de Eilanden Van Martinique, verder noordwestelijk, tOt Portorico
toe t reeds onder de Eilanden onder den wind, die aldus genoemd worden, omdat zij aan den Oostenwind volftrekt niet zijn blootgefteld.
EILANDEN DER ZALIGEN, (/fJ[lI/ae heatorum, ntifoi macorohn), of het Elyjium van HOMERUS , waren, in de vroegfte fabelachtige gefchiedenis van den Griekfchen godsdienst, tie gelukkige Eilanden, welke men zich westwaartS in den Oceaan, aan de
lichtzijde, voorCtelde, en waarop de gunftelingen van JUPITER,.
aan den dood ontrukt, in Vreugde en zaligheid leefden. Volgeng
HESIODUS waren zij, inzonderheid, de verblijfplaatfen van het vierde geflacht der Heroen. In de vroegfte fàbelleer worden de Eilanden der Zaligen, dikwijls, met de zoogenoemde E/J[éfche Ft/den
en de beneden- wereld verwisCeld.
EISENACH. Een Prinsdom in Thuringen, dat lU v. m. en
63.'171 inwoners bevat, door de Werra, UfJprut, SaaIe, Helm eh
Fulda beCpoeld wordt, en eene zuivere, gezonde luchtsgecteldheid
heeft; terwijl het koren, hout, vlas , hennep, ooft,' ra:lpzaad,.
hop, zout en vollersaarde voortbren~t. De inwoners leveren vele
ijzerwareu, linnen, wolle ctoffen enz. De hoofd/lad van hetzelve
ngt op eenen hoogen berg, en heeft 5 poorten, 5 kerken, 2 hos·
pitalen , I ziekellhuis , 1,410 huizen en 7.8~5 inwoners, die van
laken-, trijp-, Iinnen-, leder- en andere fabrijken leven. Ook is er
een gymnafium , kweekfchool voor fchoolonderwj.fzers, teekenfchool
enz. llij de Had EifetJach ligt het beroemde {lot Wartburg , waar
zich LUTHER in 152 ( eenen tijd lang ophield. In 1809 heeft de Had
door het fpringen van een kruidmagazijn aanmerkelijk geleden.
EISLEBEN. Eene ctad in het Pruisfisch regerings.distrikt Merfehurg, voorheen de hoofdCtad van het graaffchap Mamfeld, en de geboorteplaats van M. LUTHER. Het huffi, waar deze groote hervormer
in 1483 geboren werd, en hetwelk tegenwoordig een armCchool is,
wordt nog alda~r gevonden. Zij bectaat uit de AI/fladt, die 7 poorten heeft, de NCllfladt en 5 voort1eden ; heeft 4 Lutherfche kerken,
een gylUnafiulU, 6 lagere [choleu, 9:)3 huizen en 5,609 inwoners,
die
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cUe mijn werken van koper en zilver, potasch-~ederiJen en ecnigen
handel hebben.
EIWIT. Dit dierlijk be!landdeel, hetwelk vooral in de eiJeren der
vogels, doch ook in andere vaste deelen en vochten, onder anderen
in de bloedwei en de melk, gevonden wordt, is een geleiachdg vocnt
van eenen flaauwen fmaak, maar zonder reuk, en heeft de opmerkelijke eigenfchap, van door de hitte te !lollen en vast te worden. Dit
:l;elfde gefchiedt door zuren en alkohol. Hee !lollen worde :t:m vetfchilIende oorzaken toegefchreven; doch daar het ook zonder aanraking mee de dampkringslucht plaats heeft, zoo kan het niet van derzelver zuurfiof afhangen. Waarfchijnlijker is het, dae bij heti!:elve
een gedeelte van het water wordt afgefcheiden, en het overige met
het Eiwit in eene naauwe verbinding tre.ede, en eene b1'ijd1"lue vormt.
Alle die omllandigheden toch, welke hct Eiwit doen fioHen, hebben eene groote verwantfchap met het water. Het Eiwit is de hoofdoorzaak, dat een mengfel , waarin eijeren, of een vocht, dat Eiwit
bevat, door het koken, of door het bijvoegen der !lraks genoemde
zelffiandigheden, ligt fchift, ten zij men door gelladig roeren hetzelve in het vocht verdeeld houdt, en daardoor alle langdurige werking
op hetzelve belet. - Zeer onlangs heeft men het Eiwit als een vermogend tegengif tegen de vergiftiging met fublimaat leeren kennen.
In een gewoon geval is het Eiwit van 10 of I!l eijercn, zonder eenig bijvoegfel genomen, genoegzaam.
ELASTICITEIT. Veerkracht; is die eigenfchap der ligchamen;
om zich, wanneer men hen in eene andere gedaante gebragt of in
eene naauwere ruimte zamengedrukt heeft, van zeI ven in hunne voo
rige gedaante te knnnen heraellen, of de vorige ruimte innemen,
zoodra dat geen ophoudt, henvelk op hen werkte. Offchoon
vele natuurkundigen deze eigenfchap aan alle ligchamen toekennen,
wordt hieraan echter door anderen wederom getwijfeld; dit ten
minae is zeker, dat deze eigcnfchap in eene zeer verfchilIende
mate bij onderfcheidene ligchamen plaats heeft: b. v. aaal, ivoor,
been, hout, elastieke gom, bezitten deze eigenfchap in de
groot!le mate; terwijl men dezelve wcinig of niet befpeurt in tin,
lood, leem en dergelijke.
EL BA of EL VA. Dit eiland, dat thans aan het groothenogdom Tos!ume behoort, is, als dc gewezen verhlijfplaats van den voormaligen Franfchen keizer NAPOI,EON, in de gefchiedenis belangrijk
geworden. Hetzelve ligt in de ToskotJnfc/1e zee, en is van de naas...;
te kusten van dit land door een breed kanaal afgefrheiden, en omtrent 9 mijlen van CorfiktJ en I I! van Lil'omo verwijderd. Reeds
ten tijde dcr Romeinen was dit eilanc wegens zijne rijke bergwerken beroemd, en zelfs fpreekt ARISTOTELES van oerzelver bearbeiding als van eene onderneming, die reeds federt onheugelijke tijden
begonnen was. Onder de eilanden, die Elba omringcn, is Pianoftl
door d<:n dood rail den derwaarts verwezen CAESAR AGRIPPA vermaard,
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lDaard geworden. De oppervlakte des eilands bedl1logc
v. m., en
het getal der bewoners, volgens de laat!1e telling; 13,764. De
lucht!1reek is er zeer gezond, en men vindt er ongemeen rijke
bronnen van uitmuntend water, waardo0r verfcheidene kleine beek.
jes gevormd worden, onder welke zich inzonderheid de Rio bevindt. De grond van Elba is zeer oneffen, of liever genoegzaam
geheel met tamelijke hooge be rgen bedekt, waarvan de grondlaag
graniet is, De voornaam{h~ rijkdom dezes eilands be!1aat in zijne
pergwcrken , waaronder de ijzer-mijnen van Rio. jaarlijks 36,oOQ
(:encener arez leveren, die gewoonlijk 5°, fOllltijds ook wel 7S
pret. zuiver metaal opbrengen, Men wil, dat dc menigte van
ijzer, hetwelk dit eiland bevat, zelt:~ invloed op de kompas.naald
çer hier digt voorbij zeilellde fl'hepen heeft. Ook wint men op
f.lba ieder jaar veel zee-zout, en is er de visfcherij van tonijnen
en koralen van veel belang; doch zijn cr de landbouw en veeteelt van geringe betee~enis. Het eiland brengt insgelijks uitmun.
tenden wijn voort, en levert ook eenige olie en vlas op. PortoFerrajo en Porto-Longolle, beiden a.lll eene goede reede. Iiggende~
zijn de vocrnaam!1e plaatfen des eilands, hetwelk bij den vrede
van AmicIIs aan Frankri/k kwam; naderhand bij het departement
van de Middellalld[clzc zee gevo~~d; vervolgens, met de overige
Toskaanfche eilanden, als een in het groot·hertogdom Toskt1lJC ingelijfd land aangemerkt, en in 1S [4 m~t alle de ïegten der fouve~
reiniteit, aan N.\POLEON nONAPARTE werd overgeI"aten; doch toen
zijne poging, om zich weder vnn de regering vnn Frt1l?krijl~ meester te maken, mislukte, kwam hetzelve weder aan 'i'Qskane, gelijk
dan ook in Herfstm. 1815 de Toskaanfche trQepen van PortoFerrajo bezit namen.
ELBE. Eelle der aanzienlijkfle rlvier.en in Dllitschlal1d, welke
op het ReuzclI-gebcl::;tI', aan de Bohccm[chc en Si/e::.ifche grenzen, uit
elf bronnen, waarvan eene de Efbc-broll genoemd wordt, haren,
oorfprong heeft; vervolgens door Boh!!llJc, Oppc/'- en Neder.Sakfe,
firoomt; door het ontvangen van 53 rivieren, als (de l'JrJldau, Eger,
Mulda. Sale enz.), reeds hoven S/1t1llda/t en Meisfcn, zeer breed en
bevaarbaar wordt, en zich eindëli.ik, bij Ritzebuttcl, in de Noordzee.
ontlast. Zij is zeer vischrijk; bevat ook op verfcheidene plaatfen
goudkorrels, en is, over het geheel, voor den handel eene der.
belangrijk!1e rivieren in Europa. Van Pirlltl tot Ht1IlJbur~ heeft men
op de Elbc meer dan 30 tollen. Van /1tJ:llhlirg tot aan haren mond
is zij zoo breed en diep, dat zelfs zee·fchepen tot aan Hamburg
de rivier kunnen opvaren. De fraai!1:e brug over dezelve vindt men
bij Dresdell.
ELBERFELD. Eene volkri.ike koopflad, liggende in het
Pmislisch regerings·distrikt Di/sf/IN:!" aftil de IPI/ppc;', welke voor
omtrent twee eeuwen nnauwelijks 300 inwoners telde; d"c:t thans
eelle Hervormde, ecue Lu(herf.:he, eelle R00\1l{C,.C kerk, een
gym e
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gymnaûum, eene beurs, een wetenfchappelijk gezelfchap, een ziekenhuis, poSthllÏS, 1095 huizen en meer dan 15,600 inwoners in
de ftad. en ruim 60QO in den omtrek bevat. In de nabijheid van
Elbe1feJd ligt het volkrijk ambt Barmen; wnarvan Gemarke de hoofd.
plaats is, en waarin 10"00 Inwoners gevonden worden. Her geheel,
met influiting '\ZIn Elbnfeld. vormt een· der lang!le en aàngenaam
fte dalen. hetwelk de menigvl1ldigll:e afwisfelingen ople\'etl. en jn.ronde·rheid voor den fabrikeur en koopman van het hoogfie belang
is. Het garen.bleeken kan, buiten twijfel, als de oorfprong van den
welvaart dezer land!lreek worden aangemerkt. Het helder ~ en voor
het bleek en bijzonder gefchikt, berg- en rotsw:tter van de Wupper
noodlgde derzelver bewoners daartoe uit, en fèdert zag men fabrijken van aUerIei aard geboren worden. Die "!ln garen. en wollen-lint,
lIlsmede van rijgveters, waren de eer(te, en Gemarke , inzolTderheid,
heeft er !ijne welvaart aan te danken. Vervolgens rigue men·fabrijken van boordfels, bedde-tijken, kanten, Jangetten, alsmede garentwijnderijen op, en maakte men in het begin der vorige eeuw eenen
allnvllng met het vervaardigen van half katoenen !loffen.· Zelfs heefe
mén voor eenige jaren fpin-machines, naar de Engelfehe manier, aangelegd, en verwerijenvan Turkseh rood opgerigt, waarvan (bans
in Elberfeld en Btlrm.en een aantal van roo gevonden worden. De
fabrijk~n van fiambr~n tin zijden 110fT'en; feden 60 jaren hier vervaardigd wordende; zijn liiet minder belangrijk. .!\'fen rekent, dat alleen
door het kantoor van SIMONS ERllEN-jn EI/mfeld, jaarlijks, 300,000
daalders enkel aon arbeidsloóllbccnald wordt, en fehat de al'gemeene
omflag der gezamenlijke fabrijk-goederen, in deze l1ad en in B'tIrmen,
op 10 millioen van die geldfpecie. In de laatlte jaren, echter, heefe
de handel ook hier, geJijJc meest overal, veel geleden.
ELBING. Eene bevestigde koopflad in IFest-PruÎsfen, regering!.
distrikt Dontzig, aRn den vloed E/bi/Jg. Zij heeft ? poorten, ro kerM
ken, 39 openbare gebouwen, wees-, fpit •• , werk-, eI1 Industriehui.
1:en, benevens 20,000 inwoners, die meestal, zoo als ook de lêden
van den raad, Luthersch zijn; dóch bezitten ook de Katnolijken, Geteformeerden en Doopsgezinden hier eene volkomene vrijheid vaD
godsdienst-oefening. Elhillg drijft eenen Il:erken handel, inzonder
heid In granen, en voen ook veel boter en kaas naar buiten 'sland••
Ook zijn er onderfcheidene fabrijken, fcheepstimmerwerven enz. De
ft:\atKuudige ACHENWALL werd hier geboren. De omliggende land.
ftr.eek draagt den naam van Elbil1ger-Werder, en bevat 76 dorpen
met !l0,?0? inwoners,
ELBURG. Een zeer regelmatig gebouwd, tamelijk welvarend
ftadje in Gelderl.znd, kwartier Arnhem, aan de Zuider zee, met
eene haven. Hetzelve bevat ruim 1950 inwoners, die grootendeeIs in de vaart op de Zuider zee, de visfcherij en veeteelt
hun bel1:aan vinden. Men heeft hier eene Latijnfche fchool, en
een voortreffelijk in!l:ituut van opvoeding en onderwijs, hetwelk
on-
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onder de bIjzondere befcherming van den achtingswaardigen grijsaard, wijlen den luitenant admiraal van KINSBIi.R.GEN, is opgerigt; door zijnen lIiter!l:en wil bijzonder is onder!l:ellnd; zich
nog in eenen bloeijenden !l:aat bevindt, en waarin jongelingen in
onderfcheidene talen en wetenfchappen onderwezen, en zoowel
tot de akademifche lesfeIl , als tot den krijgsdienst, of eenige andere loopbaan, voorbereid worden.
ELEA TISCHE SCHOOL. Zoo noemt men de wijsgeerige fchool,
door ZENO opgerigt, naar zijne geboorte!l:ad Elea in Neder-Italië.
ELECTRA. Dochter van AGAMEMNON, welke haren broeder
ORIi.STIi.S aanzette, om den dood van AGAMEMNON op beider moeder CLYl'EMNESTRA te wreken. Naderhand huwde zij aan PVLAI,}ES, en had bij hem twee zonen, STROPHIUS en lVIJ,:ooN.
ELEERS. Eene Griekfche !l:nd in Peloponne[us, vooral beroemd
dóor den tempel van JUPITf;R OLYMPlUS, en de Olympifche fpelen,
daar gehouden. De Elei'fche palm is bij de dichters dikwijls de overwinning in deze fpelen behaald.
ELE G I E. Eene Lyrifche dichtfooTt, waarin vooral het gevoel heerfchendc is. Dezelve is bUzonder gefchikt, om min hevige aandoeningen, zoo als van vreugde en droefheid, zoodanig
af te malen en uit te drukken, dat dezelve als in de ziel der
lezers of hoorders worden overgebragt , en zij met den dichter
treuren of zich verheugen; terwijl hij zelf in de Elegie meer
lijdende dan handelende voorkomt. Dezelve is eene vrucht van
Griekfchen bodem, en eerst alleen bij lijkfeesten en treurliederen,

gebruikt; doch weldra is zij ook gebezigd, om de angstige zorgen
der liefde zoowel, als derzelver mislukking of zegepraal, te bezin·
gen. De ouden gebruikten voor de Elegie eene bijzondere vers·
maat, eene bèurtelingfehe afwisfeling van hexameters en penthameters namelijk, die bijzonder gefchikt was, om den aard van het
gedicht zelve uit te drukken; doch welke versmaat, naderhand,
door hun tOt het bezingen van andere zaken gebruikt is. De
nie,uwere Elegie bedient zich gewoonlijk van Trochaifche verfen ,
mee afwisfelende vrouwelijke en mannelijke eindrijmen; doch ooit
de vijfvoetige .lambus !l:rijdt niet met haren aard. Onder de Elegi ..
fehe dichters der ouden verdient TmuLLUs iu teederheid van gevoel, en PROPERTIUS in !l:ome en beeldingrijke uitdrukkingen, den
eer!l:en rang. Onder de [talia/Jen vindt men de onovertrelfelijke
PETRARCHA; onder de DuitCchers HÖLTY, GLEIM, KLoPsTocK ,
JACOSI, Vosz, SCHILLER en GönlE, en onder onze Iandgenooten
POOT, NIEUWLAND , en verfcheidene anderen.
ELEKTRICITEIT. (Barnjleenkracht) Dez!:: naam wordt ont~
Ieend van het Griekfche woord Elektron, barnfieen beteekenende,
en duidt die nntuurkracht aan, welke men het eerst bij den barnfieen ontdekt heeft, dat namelijk fommig;e ligchamen, gewreven
zijnde, andere zeer ligte ligchamell aalltl"e kken, welke ontdekking
aan
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aan TIlALES van Mi/ele wordt coegefchreven. Het is gedurende
vele eeuwen bij deze ontdekking gebleveJ1, zonder te vermoeden t
dat dit geringe verfchijnfel van zLllk eene uitgebreide werking was.
tO~ dat, in het begin der zeventiende eeuw, WILLIAM GII.BERT, een
Engelsch geleerde, een werk in het licht gaf, waarin hij het be-flaan een er aantrekkende kracht, bij verfcheidene ligchamen door
wrijving veroorzaakt, nanwees, waarvan het getal door nieuwe ontdekkingen telkens vermeerderde. In de achttiende eeuw onderzo.:bten HAUKSBEE, GRE!] , Du FAYE, NOLLET, MUSSCHENBROER,
FRANKLIN en vele andere geleerden dit verfchijnfel nnauwkeuriger ell
verfpreidden veel lichts over deszelfs eigenfchappen. In aIJe ligchamen namelijk Cchijnt deze flof aanwezig, en, in haren gewonen
flaat, over dezelve gelijkmatig verdeeld, of in evenwigt, te zijn.
In dien ftaat is deze flof voor ons onmerkbaar: zoodra men echter
bet evenwigt verfloort, kan men dezelve ontwaren. De kunstmatige
middelen, om dit evenwlgt te floren, beflaan voornamelijk in eelle
gefchikte wrijving, offchoon dit doel ook op lIndere wijzen kan
bereikt worden, zoo als door finelten en verkoelen van fommige Iigchamen. Ten aanzien der wrijving moet men opmerken,
dat men de ligchamen, met betrekking tot de Elektriciteit, in
twee hoofdafdeelingen kan rangfchikken, te weten in zulke, welke de elektrieke !lof geleiden, en in die, welke dezelve niet geleiden; ,de eerile worden geleidende, de laat!le niet geleidellde of
elektrieke ligch:nnen genoemd. Daar nu de elektrieke Hof de eigenfchap bezit, dar zij, zoo daartoe gelegenheid is, hee evenwigt met
eene onberekenbare filelheid her!lelt, zal het onmogo!lijkzijn, om
<lMr gewone wrUving aan geleidende Iigchamen elektrieke kracht
mede te deelen; want al de opgewekte el<iktrieke !lof zal zich dadelijk over het geleidend Iigchaam verfpreiden , van dat over de
daarmede in ~anraking zijnde, en zich zoo wederom met de in evenwigt zijnde Elektriciteit van alle omringende voorwerpen vereenigen.
Tot de geleidende ligchamen kan men in de eerlle plaats brengen alle metalen, het water en daarom alle vochtige Iigchamen, als: lucht;
die. met vele waterachtige deel en bezwangerd is ~ àl/e levende diertoorten en vele andere; tot de niet geleidende behooren de harsfOOl'ten, glas, zwavel, barn!leen, de edele !leenen, drooge lucht, de
meeste drooge dierlijke zelfnandigheden, inzonderheid zijde, wol;
haar, veren en vele drooge voorwerpen en uit het plantenrijk, ats
papier, droog hom en dergelijke. Offchoon men nu deze laatfle door
wrijving gemakkelijk van elektrieke !lof voorzien kan, zijn zij echter minder gefchikt, om annmerkelijke hoeveelheden elektrieke !lof in
eens los te laten. daar zij deze nie t gele iden en dus aangeraakt
wordende, geene flof afgeven, dan alleen die, welke zich op deze aangeraakte plaats bevindt. Hierom worden de Elektrireer-werktuigen zoodanig ingerigt, dnr de !lof, welke door het wrijven van een elektriek
Iigchnnm opgewekt is, verzameld wordt, door een geleidend ligchaam,
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dat op eenen niet geleidenden voet naat, en waarvan dus de flor dier
af kan; dan door aanraking, waardoor zij zich plotfelijk aan het lig..
chaam, waarmede aangeraakt wordt, mededeelt. (Zie: ELEKTRI~
SE ER-MACHINE.) Indien wij een ligt Iigchaamtje, b. v. een
balletje van kwik of vlierpit, aan eenen niet geleidenden draad 0phangen, zoo dat het zich vrij kan bewegen, en het vervolgens met
een gewreven elektriek ligchaam naderen, dan zal het door di, Jigchaam
eerst fierk aangetrokken worden, maar zich, na de eer!le aanraking,
oogenblikkelijk van hetzelve verwijderen I nadert m"en vervolgens zulk
een "balletje met een ander elektriek ligchaam. dat ongelijkfoortig aan
het eertle met dezelfde fiof g~wreven iS, dan znl1en wij bevinden,
dat het balletje hierdoor wederom fierk aangetrokken zal worden,
maar zich ook wederom na de eerfie aanraking verwijderen. Deze
en dergelijke proeven hebben aanleiditlg gegeven cot [wee verfchil·
lende gevoelens over den aard der elektrieke fiof. Sommige name-lijk fiellen, in navolging van FRANItLIN, eene foort van elektrieke
fiof, door alle ligC'bamen verfpreitlt, waarvan de deeltjes zich onder..
ling amooten, maar meer of min door andere ligchamen aan ge trok·
ken worden: door wrijving worden deze deeltjes in het eene der
beide gewrevene ligchamen opgehoopt en het andere krijgt er gebrek
aan, waarom dat, waarin men de fiof opgehoopt heeft, gezegd wordt
positief of fiellig geëlektri[eerd te zijn, het andere, waaraan fiof Ontbreekt, negatief of ontkennend. Volgens deze onderfielHng zoude de
reden, waarom een balletje, na de eerfie aanraking· met een geëlektrifeerd
ligchaam, afgefiooten wordt, hierin befiaan, dat, ingeval van poficieve
Elektriciteit, "bet geëlektrifeerde ligchaam het balletje, dat minder
elektrieke aof bezit, eerst aantrekt, maar hetzelve, zoodra de elek~
trieke fiof gelijkel~ik verdeeld is, wederom van zich verwijdert, om~
dat dan de in beide opgehoopte elektrieke flof zich amoot: in geval van negatieve Elektriciteit, zoude het balletje, na alvorens door
aanraldng van het ligchaam negatief te zijn geworden, door de omringende lucht en andere voorwerpen aangetrokken worden, omdat
deze dan geneigd zouden zijn, om van hunne natuurlijke Elektriciteit, aan het negatieve balletje mede te deelen, en hierom zoude
dan ook een balletje, eerst met een ftellig of ontkennend geëIektri.
feerd Iigchaam aangeraakt en afgefiooten ziJnde," des te fierker aange.
trokken worden, door een op de tegen overgefielde wijze geëlektri~
feerd Iigchaam. Du FAYE, en zijne navolgers SYMMER, ALPINUS,
COULOMB en vele andere nemen twee foorten van elektrieke aof aan:
deze Coorten vindt men gewoonlijk in de ligchamen vereenigd, en als
het ware met elkander verzadigd, wanneer men er geene uitwerking
van befpeurt ; worden zij echter, door wrijving of op eelle andere
wijze ge[cheiden, dan worden de l4;chamen elektriek; de eene foort
of de pofitieve van FRANKLIN, noemt men glazige, de andere harsach·
tige, om dat glas en hars, met de meeste ligchamcn gewreven, deze
Coort aannemen. De deeltjes van elke foort op zich zelf zijn geneigd,
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om ...zich pf te IIooten; terwijl die van onderfcheldene foaneo zJcb
taantrekken , waarom in deze onderftelling het balletje zich In beide gevallen na de eerlle aanraking zal verwijderen, omdat het overvloed ontvangen heeft van gelijkloortige flof, en door een met onge.
lijkfoortige flor voorzien Iigchaam wederom zal aangetrokken worden,
venllits. de onderfcheiden foorten van elektrieke flof zich aantrekken•. Het valt des te moeijelijker, om te beflisfen, aan welke dezer. beide fleJlingen men de voorkeur moet geven, omdat uJc
beide de gronden de meeste elektrieke verfchijnfels verklaard kuDnen worden; zoo als dat van twee Iigchamen, die zoodanig pmen gewreven worden, dat zij van andere Iigchamen geen toeyoer
VlIn elektrieke IIof kunnen krijgen, voorts het eene altOot pofitief
cn het anoere negatief elektriek wordt. Wanneer men door een goed
werkend Elektrifeer· werktuig de elektrieke /lof fierk ophoopt, dan
zal .men dadelijk eenen phosphorieken reuk ontwaren, al. ook
een en dergelijken fmaak, indien men met de tong een puntig mecul,
dat met den conductor verbonden is, zoekt aan te raken. Wanneer
,men den conductor met de hand of met een geleidend Iigc:hum nadert, d:m zal de IIof daarop overfpringcn met een knitterend geluid,
gepaard met vonken en vlammcn, naar ma tc van de werking der JDItchine. die een onaangenaam gevo~1 veroorzaken, ligt onebr:mrlende
ligchamen aanfteken , en in verdunde lucht, of luchtledige ruimten
veel langer worden, waamit men aOeidt, d~t de elektrieke .fiof niet
in de poriën der ligchamen dringt, maar zich over derzelver oppervlakte verrpreidt. eu daarop door de drukking der lucht tegengehouden wordt, hetwelk bevestigd fchijnt te worden door de waarn~
ming, dat puntige ligchamen, waarop de lucht miuder fierk drukr,
en de elektrieke ftof veel fpoediger verliezen, dan ronde. (Zie over
de fierker uitwerkfeleri der opgehoopte elektrieke flor art. FLESCH.),
(Leijd{che) Men heeft ook de elektrieke flof dikwijls tot geneeskundig gebruik aangewend, dan niet altoos met gelukkig gevolg, 0(fc1lOon een voorzigtig gebruik den lijder zelden ongemak aanbrengt.
Het meeste nut heeft men er van getrokken biJ verlammingen en
heumatieke kwalen. waarvan verfcheidene voorbeelden cener gelukkige herfieIling voorhanden zijn.
ELEKTRISEER-l\.ACHINE. Is een werktuig, gefchikt, om op
eene gemakkelijke w~jze eene aanzienlijke boeveelheid elektrieke ftof
te verzamelen. Hetzelve beftaat uit drie hoofddeelen, uit een Ekktrick ligchtltlf11, dat gewreven wordt door kusfeIls , en uit eenen
ge/eir/cr, die de dus verwekte elektrieke ftof verzamelt en 0pneemt. Tot het elektrieke ligchaam bedient men zich gewoonlijk
van glas, offchoon daartoe ook zwavel en harsfoorten te gebruiken zijn: hieraan geeft men de gedaante van eenen cilinder, kogel of eene ronde fchijf, welke laatfre wel het verkiesfeIijkfte is; deze
worden, door middel van eene as , zoodanig ingerigt, dat zij fpoedig rondgedraaid kunnen worden, en onder het rondloopen lanas
JU,Gl;lI'U:EN WOORDENU. Il.
1i
kUi-

49a
ELEKTROMETER. ELEKTROPHORUS.
kusfens wrijven, die met eene metaálachtige v~rbillding, amalgama.
genoemd, overftreken z~in. Door deze wrijving wordt de elek·
trieke ftof in het glas opgehoopt. Daar nu, op eenigen affiand van
het gHi~, een geleidend Iigchaam, of conditctor ., (Zie dit Artikel)
geplaatst wordt, neemt dit de elektrieke fiof van het glas
tOt zich, welke dan in den conductor opgehoopt wordt, omdat
deze, door eenen elektrieken voet, buiten gemeenfchap met andere
geleidende Iigchmnen gebragt is, en waarvan men dan de fiof
naar verkiezing In eene Leijdfche flesch kun verzamelen, of tot.
andere einden gebruiken.
Onder de Elekttifeer-Machines , het eerst door OTTO· VAN GUl!;·
tUCKE vervaardigd, en van tijd tot tijd aanmerj{elijk verbeterd,
vindt men zeer kostbare kunstftukken. Een der grootfte , en
mogelijk wel het grootfte ~ van alle bekende Elektrifeer-werktuigen, bevindt zich in het mufeum van TEYtER, te Hallr.
lem, hetwelk door CUTHBERSON vervaardigd is. Het beftaat uit
dubbele gIasfch~i,,(;'nl, welke' ieder 65 Engelfche duim in di ..
ameter hebben; paralel 7-! duim van elkander Haan, áan eene ge..
meenfchappelijke as zijn bevestigd, en, rondgedraaid worden'"
de, tegen S kusfells wrijven, die allen aan bijzondere toe!leIlell
vastgemaakt en lsf duim lang zijn; wordende er twee, en wanneer
het elektriferen vàn langen duur is; 4 man vereischt, on1 dit werk"
tuig te drmiijen. Deszelfs werking doet ons verbazen.- Eene zeet
fcherpc, !lale pune, den eer!len geleider !;cn2derd, haalt er èene vonk
van ~ duim lengte uit; dez(?lfde punt, zoodanig aan dezen geleider
Vastgemaakt, dat zij 3 duim vooruitfteekt, brengt firalen van 6 duim
tang voort t terwijl een getwijnde dra:rd van 6 voet, op eenen aflland
van 38 voet Van dell gel0idcr, door dezen wordt aangetrokken.
Wanneer men aan den eerll:en geleider of Conductor, eenen anderen
geleidcr brage, konde men in den tijd van eene minuut 3°0 vonken 1
of 1lralen, van 24- duim lengte j cn van de dikte eener fchrijfpen;
ttitdèn geleider trekken. De lucht wordt rondom deze machine op
eenen :lflland van 40 voet gei!lcktriièerd. Eene batterij, uit 225
flcsfchen belbande , wordt, door de lëhijf 160 maal rond te draaijen,
geladen, en één ilag derzelve doet eellen cilinder van beukenhout,
van 4 duim hoog en even zoo breed in diameter, door midden fplijt-en, waartoe j volgei1s de berekenilIg van den heer VAN MARU:vI, eene kracht van 9,840 pond vcreischt wordt.
ELEKTROMETER cf ELElnRICITEÎTS - METER. Een
werktuig, hetwelk dient on} de krachÉ en hoedanigheid der Elek~
triciteit t~ meten, en welke alle op de eigenfchap, dat gelijkfoorti..
ge Elektriciteiten ellmnder afftooten, gegrond z.\in. Onder aUe onder_
fcheidene werktuigen, hiertoe in gebruik, verdient dàt, door den heer'
CauLoMB uitgevonden, verre de voorkeur.
ELEKTROPHORUS of ELEKTRICITEITS-DRAGER. Is een
weiktuig; door den 'ItaIiaanfchen geleerden VOLT.\ uitgevonden, het~
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welk dezen naam verkregen heeft, om dat de bij hetzelve eens
opgewekte elektrieke flof, gedurende langen tijd, zijne kracht
blijft behouden. Hetzelve beftaat uit eene ronde metalen plaat:
met opîtaande randen, welke echtcr, in evenredigheid en groOtte van de plaat , niet hoog moeten z~jn: deze bak wordt ge·
vuld met zwavel, lai( of hars, waarvan de oppervlakte vooral
effen en zonder fpleten moet zijn; de dus ingerigte bak warde
gedekt mct een dekfel· , beftaande uit een geleidend ligchaam, iu
den omtrek iets kleiner dan de bak, voorzien met een handvatfel
van zijden dradf!n, glas of eenig ander niet geleidend ligchaam. Als
men nu de hars in den bak met een droog vosfen- of katten vel wrijft,
en vervolgens het dekfel, bjj deszelfs handvatfel aantastende, er op legt,
dan zal men bevinden, dat het elektrieke evcnwigt, tusfchen den bak
en het dekfel , verbroken is, waarvan men zich door Elektrometer~
bn overttJigen, als ook door met de haUd het dekfel aan te raken,
wanneer Inen kleine vonkjes zal ontwaren. Ligt men het dekfel, na
het aangeraakt te hebben op, dun ontdekt men bij de aanraking weer
vonkjes; het er dan weder opleggende, heeft men wederom de ..
zelfde verfchijning, welke men in eenen droogen dampkring oneindi.
ge maleLl kan herhalen, zonder wederom de plaat te wrijven. De
reden dezer werking fchijnt de volgende te zijn: de hars wordr
door de wrijving harsachtig of negatief elektriek; bedekt men det
zelve nit met het dekfel, clun fchijllt daarvan, door den zeer geringen onderlingen aflland, de glazige of poficieve Elektriciteit aange ..
trokken of gebonden te wordén, waardoor de tegcnovergellclde vrij
wordt, die zich zal zoeken te verzadigen met de ekktrieke fiof,
die haar van de aanrakende ligchamen medegedeéld wordt. BeeÎe
het dekfel nU op deze wijze meer dan de natuurlijke hoeveelheid
elektrieke Hof verkregen, die dan echter niet kan werken, omdat her;
overvloedige gedeelte derzelve aangetrokken wordt, door de tegenovergeflelde :elektriciteit der plaat, dan zal het dekfel, zoodra het
ZQO ve.r van dè plaat verwijdérd is, dat deze er niet meer op kan
Werken, wederom elektrieke kracht moeten ontvangen, en deze door
nanraking vernietigende, kan men wederom op dezelfde wijze dit
verfchijnfel herhalen.
ELEMENTEN. (Zie: HOOFD- en ook GRONDSTOFFEN.)
ELEPHANTIASIS. Eene kwaadaardige huidziekte, welke het
meest in de warme luchtareken plaats heeft, en reeds bij de Arabieten bekend was. Zij vertoont zich over het geheele ligchaam, of'
aan afzonderlijke deelen; is in derzelver aanvang van meer of min.
der koorts vergezeld,· die haar dikwijls in derzelver loop bijblijft,
en meestal met den dood eindigt. De voeten zwellen bij deze ziekte .tot een en aanmerkelijken graad op, worden met knobbels bezet ~
en verkrijgen eene donkere kleur, naar die van de pooten van den
Olifant gelijkende, waarvan deze ziekte haren naam ontleent.
ELEPHANTINA. Een groot eiland in /1frika, in OpperI i 2
E_

ELEPHANTINI. ELEUSIS.
Eg'Jpu, waar het door den NifJ gevormd wordt. Het Is vo).
gens fommigen het Philoë der ouden en beroemd door deszelfs fchoonheid. Hetzelve wordt thans ook Tnbenna genoemd.
Eosfchen , tuinen, kanalen, molens, rivieren , rotren - alles
fchijm zich hier te vereenigen , om ons het bekorelijklle gezigt
re vertoonen. Aan het zuidelijk einde des eilands vindt men
bOtt~aHen van de Egyptifche
bouworde, namelijk: een en·
vierkanten. antieken tempel, van alle kanten met hierogliJphen en
te/iefs bedekt, die fraai gefneden zijn; alsmede een ander
gebouw van dezelfde gedaante en uitgebreidheid, maar zeer ver..
vallen. Onder,(lc freraden van hetzelve ziet men ook de gedunte der Gang, waaruit men heeft willen opmaken, dat dit
gebouw de tempel van CNEPH geweest zij. In dit zelfde ge.
deelte des ellands vindt men Romeinfche bouwvallen, en eene
groote menigte aarden vazen, die hier. en daar verfpreid zijn. Vol.
gens BURKHt.RfiT beteekenen echter de merkwaardigheden van dit eiland nH!t veel.
ELEPHANTINI. Eene benaming, die bij de Romeillen aan zekere boeken gegeven werd, waarin de handelingen van den fenIlat en de
magillraat van R~e; gelijk ook de daden van keizers en veldoverRen , en zelfs van provinciale overheden, werden opgeteekend. Ook
de registers der geboorte en klasfen des volks, en aUe andere aantefteningen, tot de Cen[tls betrekking hebbende, voerden dien naam.
Beze boeken heeten dus, dewijl zij van olifantstanden of ivoor
waren vervAardigd. Sommigen meenen ook: uit perkament van oliefantsvel. Uit deze bereiding kan men opmaken, dat zij eerst toen
in zwang geraakten, als er dagelijksch eene menigte olifanten uit
Afrika naar Rome werden gevocrd: dus onder de laatlle tijden del
twaalf Ce[ars.
ELEPHANTIS. Was de naam eener dichteres, te Rome bekend,
welke zeer onkiesfche gedichten vervnardigde.
ELEPHAS. Is een berg van Ethiopië bij Egypte, aan den Avali#fthen zeeboezem.
E LEUS. Een klein eiland van Iöniê bij Jllilete. Ook heet dus
eene fiad in den Thmcifchen Cherfonne[u s, bU het Eölifche voorge.
bergtè, thans Critéa.
ELEUSIN. Hoofdtlad van het eiland Thera.
E LEUSIS. Deze fiad werd in Attiko geil:icht door TRIl'TOLEMUS
en verkreeg haren naam, naar fommiger zeggen, van den vader des
fiichters, die ELEUSINUS heette. Zij was naast Athene de aanzienlijkfie il:ad in Á/tika, merkwaardig door de aldaar gevierde M'Js/e,-;en, of geheimen, die naar haar dan ook de Eleufinifche Myster;.
elJ of geheimen genoemd werden. TRIPTOLEMUS , leerling van
CERES, (welke voor de godin des graans wordt gehouden, doch welker naam in het Grleksch nzoederoo,.de beteekem,) dus waarfchijnlijk een landbouwer, die zijne kunst door ondcrvinding volmaakt
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lJad, heeft daar de eerfte korenvrucbten gezaaid. Volgens den aard
.der Grieken is dit voorval, wegens deszelfs hoogen ouderdom, met
de omkleedfels der fabelkunde omgeven. CI!.RES of GEMETER , ook
DAMATER genoemd, werd godin van het koren. De naam zelfs van
ELEUSIS, welke bij toeval ook in het Grieksch aankomst betee"
kent, werd toegepast op deze nieuwe godin. Zij, dus verhaalde
1l1eD, was daar aangekomen, om hare dochter PROSERPIN4 te zoeken;
was wel ontvangen geweest bij de Grieken, en bad hen, tot belooning, het koren ge1thonken •. Dus omftonden al fpoedig een tempel
en priesters voor deze godin. Onder deze priesters was er een,
EUMOLPUS .genoemd, die de Eleufinifche feesten inftekle, van welken
wij zoo even fpraken. Deze waren de olldl1:e en eerwaardigllefeesten in Grieken/l1nd, aan CERES en PROSERPINA toegewijd, en
waarfchijnlijk , een nationaal oogstfeest, waarbij men, oodel"
herinnering aan het verledene, aan CERES dankbare offers
bragt; alle vijandfchap beloofde af te leggen, en zich tOt het
in- en uitvoeren van nieuwe wetten en ondernemin~n p,iegtÎg
verbond. Zij duurden negen dagen, die waarfchijnlijk bel1:eed
werden, om zich de daden van CERES en PltOSERPINA in het geheugen te brengen. De pi aars , waar deze feesten gevierd werden, was
de tempel der eerlle te E/eufis-, door PERIKLES gebouwrl, en we~
k~ tusfchen de !l0 en 3°,000 menfchen kon de bevatten. De inwijding in deze geheimen ging met vele, zinnelijke plegtigheden gepaard, welke echter alle ten eogmerk hadden, om tlie-gene, die
in dezelve werden ingewijd, van de ont1:erfelijkheid der ziel, en
[.aekomstige belooningen en flralfen te overtuigen. Geheel verfchihlend van deze kleine waren de groote Mysterien, die alleen bij de
Hi~,.ophl1nleIJ, de opperpriesters, en wien zi.i e1ie wilden mede
deelen, bekend waren, en waarvaa de openbaarmaking onder de
verfchrikkelijklle l1:ralfen verboden was. Niet onwaarfchijnlijk is hes,
dat men daarbij bedoelde, om den yolksgodsdianst, en fabelachtige
bekleedfels van denzelven, in hunne ware gedaante voor te llellen;
een mill.(le droeg men, in plaats van dezelve, een éél)ig God voor;
vertoonde de hooge waarde, en toekomstige beftemming der zielen; g~f onderrigt in de kennis van de natuur der dingen; terwijl
men ten aanzien der menfchelijke zielen leerde, dat:tij oorfpronkelijke Dl1emonen geweest zijn, die ter l1:ralfe hunner overtredingen, in menfchelijke Iigchamell waren overgegaan.
Niemand werd tot deze geheime tQegelaten, ten zij hij rein en
vrij van zonden ware. Vele plalltfen der ouden toOnt9 niet onduidelijk aan. dat diegenen, welken in de groote ftilysterien waren ingewijd, zich van een toekom.stig leven en van eene vergelding na
den dood, ftellig verzekerden.
ELE UTHERIA. Dit waren feesten, welke door de gezamenlijke
Grieken te PInten in Boeotië gevierd werden, ter eere van JUPITER
ELEtiTUERIUS , d. i. dm ,'riien, wegens de overwinuing op deu Pe",1i 3
ri·

~o, ELEUTHERONOMIE. -

ELGlNS MARM. GEDENKST.
fifclzen veldheer MARDONJUS, behaald. Naderhand beOoot men, op
voorllel Vlln ARISTIDES, dat elke Crielcfche aad alle vijf jaren gezaneen naar Platen zoude zenden, ter viering van dit vrljhcidsfiest. Ook noemde men dus een feest, hetwelk door de Oaven gevièrd werd,
ter herinnering van den gulden ouden tijd, toen alle menfcheq
vrij waren.
E~EUTHERONOMI~. De leer der zedelük~ vrijheid • (dat is
der vrijheid. om overeenkomstig pe infpraak der rede te handelen)
Volgens KANT is zij bet tegengellelde van Eud~monie, of geluk?:a..
ligheids-leer.
ELGINS MARMEREN GEDENKSTUKKEN. CE/gins Mnrhles)
Onder dezen naam kent men in Enge/alld eene uitmuntende verzame.ling van fragmenten van Griekfche beeldhouwkunst, uit de eeuw van
PH IDlt\ S , welke door lord ELGIN, gedurende zijn verblijf In b~
Turkfche riJk, feden ]799, als Engelsch gezant bU dr Porte, zij"
bijeen gebragt en aan bet Britsch Mufeum, in t816, voor de fOIQ
van 35,000 p. ft. verkocht geworden. Zes bekwame kUl~6tenaars.
fchilders en bouwkundigen met zich vereenigd, en van de TurkfChe
regering verlof bekomen hebbende, dat deze zich in Athene mogten
ophouden, bragt ieder hier, in bet hem aangewezen va~, drie jaren
door; doch fpoorden zij ook in dien tijl, in andere oorden van Crieienlnnd, foongelijke overblijffels der kunst op, Met finart aagen zij
de verfchrikkelU1ie verwoestingen, welke de fchoone werken da"
beeldhouw- en bouwkunst, van de ruwheid der Tllrlcm,· of van 0,"
'befcheiden reizigers, ondergaan hadden. Lord :eLGIN , die zich, gedurende zijn verblijf te Athene, hiervan overtuigd had, beOoot , om
200 vele werken van beeldhouwkunst von hunne verdere vernieling
te redden, als mogelijk ware, en Daagde hierin zoowel , dat hij uit
de verwoeste tempels van die Had, uit de in later tijd gebouwde muren, waarin n:en brokken v!ln aloude gedenkfiukken gemetCeld had, en door nagravingen onder bouwvallen, en par.
tikuliere gebouwen, daartoe deor hem gekocht en geOecbt, di~
uitgebreide en kostbnre verzameling van Grieksch beel~werk bij
elkander br~gt, welke thans in E1Ige/and onder den opgegeven
naam bekend is, en zich aldaar bevindt. Behalve de marme~
gedenkfiukken verzamelde de lord ook beeld werk in brons; kame~
ln , diep gefneden lleenen cn eene menigte Griekfche munten;
doch had het verdriet, dat een 311n hem toebehoorend fchip, mer;
een a:llltal basreliefs en ander kostbaar beeldwerk , bij het eiland Ce..
rigo verongelukte; hebbende hij Dechts eenige kisten, door bekwame duikers, kunnen redden. De voornaamfie kunstCchatten, welke
de lord werkelijk in E/Jgelrmd brngt, bellaan in overblijffels van ]i
ftandbeelden, welke alle meesterllukken zijn; meer dan 60 bàs-reliefs
van hct PartIJenoti, of den grooten tempel van MII'\ERVA te .1/helle;
een kolosl:1al fiandbeel:l V:lIl. de gcdenkzl:il V:ln T,'rraJjHr:s; v'erfcheidcno brokken van andere gebouwen in /ltic:!C; alsmede in cène mcnie-

ELIS. -

ELIZA13ETH, koningin vlln Engcli1lul.

503

11igte vazen, lijkbusfen en andere kleinere grnfverfierfcls, benevens
een aanzienlijk aantal van bijCchriften van ::llerlei aard. Deze verzapteling, welke, naar het oordeel van CANOVA, die de~elve gezien
beeft, de hoogfl:e kunst uit de eeuw van PIlIDIAS en PRAXITELES
bevat, is thans nog niet be:hoorlijk geregeld, el1 wordt tot dus ver
in BurlillgtOlls-ho/lfe te Londen bewaard, om naderhand, van daar
naar het Dritsch iJ/ufeum overgebr;lgt, en in eene afzonderlijke zaal.
die echter nog moet gebouwd worden, geplaatst te worden.
ELIS. Landfrreek van den PelopO/Jllc[m, thans Beh'cd"rc genoemd.
Zij bevat Elis en illesfe';ie en ,is geheel onder de rc;.;cring der verhevene Porte. Overigens is de naam Bch'cdere er :1:Ul gegeven naar de
Had Elis, ook Ca/liscopium, aan den Pelle/lS gelegen.
ELISSA. Dezelfde als DIDO. (Zie a/daar.)
ELIXIR. Eene zeer fier!;: verzadigde tinkttmr, van allerlei plantaardige, meestal bittere of fp~çerijaehtjge, zc1fflandigheden, op
prandewijn of wijn getrokken. Hiertoe is eene warmte noodi~ 2
waarbij die vochten bijna koken, en, opdat zij zoo mill mogelijk
vervliegen. moet de ileseh, waarin de bewerking gefchie..lt, eenen
~eer langen hals hebben. De meeste Elixirs zijn verouderde, en hui.
fen gebruik geraakte geneesmiddelen, daar zij , als zeer zamengdleld
;?ijnde. eene zeer onzekere werkins it~bbcn.
ELIZADE TH, koningin van ElIgc/rllld, was ~e dochter v::n IIENPRIK VIn en de ongelnk:,ige ANNA TIOtEIjN, die haar leven op een
fchavot eindigde. Zij bmgt hare vroegere jaren, onder de regering harer wreedaardige z'l~ter I\'IARIA, in oen T01I'C/" , als gevangene door;
poch werd door PIIiLIP3 Il, k;ming van Spanje, die op een huweWk met haar doelde, uit dezcn kerker gered. Onder de grootfie verwachtingen des volks, wanrn~n zij ook weldra beantwoordde, beklom
zij in 1558, in het 25fie jaar haars oUtlerdoIlls, den ElIgc!fchm troon,
en begon hare regering met het bevestigen der hervorming in Enge{tmd, welke zij hier zonder hlocdvergieting tot fland bragt; doch
waardoor zij zich juist den haat harer I~atb0lijke onderdanen en van
çen paus op den hal.; haalde, die, gedurende hare geheele regering,
meer dan eens, heimelijke aanflagen tegcn haren troon en haar leven
in he.t werk fielden. Naderhand onderlteunde zij de HugetJootcr! in
frankrijk, en de Protestanten in Schot/mul tegen hare even zoo bevallige als ongelukkige zuster, M.\RI:\ van Schotlolld. Jaloerseh op de
\Jetoovercnde fchoonheid dezer haIW bloedn:rwante, liet zij haar 19
jaar in eenen kerker I,wijnen , en eindelijk, ond er voorwendfel van
deel gehad te hebben aan verfLhcidene toen ontdckte zmnenzweringen,
tOt eene e~\1\dge fcha!1d\'lek harer regering, in 1587 onthoofd{'~.
Korten tijd hierna liet zij {'enen Sehotrcheil edclma:J, O,ROl'RKE gen:l:lmd, om h(!t leven brengen, na dat hij lang haar liewling', felwon
in het geheim, was geweest. O,R OUP.:;E n:mleiijk, alle nachten bezoek
van eene gellnijerde vrol1w ol~t\'all~ende, vatte eindelijk argwaan eIl
bCZ.lg d~ hand dezer vrouw zeer bngell ti,;d, Dus viel hem ce;}
I : ti.
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ELIZAIlETH. (PHItIPPINE MARIA HELENE)
diamanten ring In het oog, dien hij, ongelukkig , des anderen
daags aan de hand van ELIZABETH meende weder te zien. Ueze
dog was de oorzaak zijner gevangen[chap en dood. Staatkundig
was het te dier tijde, gehouden gedrag van E L1ZAm~TH omtrellt de
toenmalige NederialJden, welken zij, tegen den dwingeland PUII.IPS
Jn fchijn onderfleunde, door het zenden van den hertog v JIN LuClUTER. Immers de gezondene hulp was van zoo weinig beteekenis.
dat t zoo Spanje de overhand kreeg, zij zich met de geringheid der
gezondene troepen kon verdedigen; en zoo de Nderlanders de zeg~ behaalden. zij dan, gelijk gebeurd is, zich van derzelver dankbaarheid kon verzekerd houden, dIJa;' zij" loch hulptroepen gtZ(JfIJen had. PHILIPS rustte zich, door wraakzucht gedreven, teg~n EnBeland uit, om dit met zijne geheele verbazende magt te veroveren;
doch llormen en tegenwinden, gepaard met de fionte ondernemingen
der Engelfche zeehelden, FRANS DRAKE en HOWARD, noodzaakten
de onoverwinnelijke Spaonfclte 1'loot, na een aanmerkelijk verlies,
tot den terugtogt, en bevrijdden Engeland van de gedreigde landing.
ELJZABETH zettede den oorlog tegen Sptmje verfcheiden jaren acheer een, ten voordeele van haar rijk, voort; dempte nog ten laatfie
den opfland der Katholijke Ieren, en merf in J603, vol verdriet
over de teregtfielling van haren gunsteling, den graaf van Essex,
dien ziJ, wegens een hofgefchil, zelve van het leven beroofd had.
Dezo vortlin verdient, onder de vrOUWe!l, die ooit eene kroon
droegen, eene plaats van den eerfien rang. Zij bezat eellen waarlijk
mannelIJken geest, door wetenCehappen gevormd; een doordringend
.erfland, waardoor zij zich in de keuze harer fiaatsdienaren zeer juist
liet befiuren; een alles omvattend doorzigt in de onderfcheiden vak·
ken der fiaatkunde, en eene onvermoeide vlijt in de waarneming harer
bezigheden. Onder hare regering, welke 45 jaar duurde, geraakte
Engeland tot eenen trap van welvaart en roem, dien het voorheen
Ilimmer beklommen had. Zij bevorderde den landbouw, en begunstigde de fabrijken en manufakturen , die nog heden, in vele opzigten, de bewondering der buitenlanders verdienen. Zij wa5 de fchep(ler van El1gelonds zeewezen ell handel, en legde den grondflag tot
de volkplantingen in de andere werelddeel en. Met dit alles was zij
niet vrij van fomen. Eergierigheid, trotschheid en veinzerij verdonkerden niet zelden Ilare uitmuntende eigenfchappen. Niettegenfiaande verfcheiden buitenlandfche vorsten naar hare hand dongen, is
zij nooit gehuwd geweest; muar zU had bij aanhoudendheid hare
gunstelingen. (Men zie O\'er ELIZJlBl'.TH en MARIA STUART de
MARIA STUART van JOOST VAN DEN VONDEL.)
ELIZABETH. (PHILIPPINE MARIA HELF.NE) van FrallkriJk,
Zuster van den ongelukkigen koning LODEWIJK XVI, werd den 3
van Bloeim. 1764 te JTe1faillcs geboren, en ll:icrf den 10 van die
maand des jaars 1794 onder de guillotine. Haar leven was een beeld
van de teederllc zusterlicfde en dcl' beminnelijkfle deugden. Zij wa~
het
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het jongfie kind van den Dauphin LODEWlJK en diens tweede gema-

liR MARIA JOSEPHINE van Snk{e, die zij in haar derde jaar reeds
verloor. Onder de vormende hand der vrouwe van MOKKAU, tweede gouvernante der kinderen van Frankrijk, verwierf ELIZABETH allerlei kundigheden, inzonderheid in de gefchiedenis en wiskunde, en
ontwikkelde eerlang de uitmuntendlle hoedanigheden. De fcheiding
vaD hare zuster CLOTILDE, die aan den prins van Piemont huwde,.
br.tgt haar hart eene diepe wonde toe. Toen LODEWI]K de XVI
zich de kinderziekte liet inenten, deed zij hetzelfde, doch liet zulks
tevens aan 60 jonge behoeftige meisjes verrigten, die met eene gelijke zorg, als zij zelve, moesten behandeld worden. Bij de oprigtiog eener eigen huishouding, wees men haar, onder anderen, eene
jaarlijkfche fom van 25,000 Hvres voor diamanten aan; doch deze
moest, op hare hegeerte, 6 achter een volgende jaren, aan een jong
perfoon , voor welken zij achting had, maar die onvermogend was,.
worden uitgeteld.
ELlZA8ETH bragt de fchoonfie dagen haars levens op een landgoed
door, hetwelk de koning in fiilte voor haar gekocht had, en Qntwaarde hier de aangename aandoeningen, welken het genot der Natuur
voor de ziel opleven. Dan het begin der omwenteling fioorde haar
geluk. Met fchrik zag zij de vergadering der Notah/es bijeen komen;
doch wendde naderhand alles aan, wat het verdriet haars ongelukkigen broeders konde verzachten. Zij vergezelde hem naar Parijs en
het raadhuis;. werd met de koninklijke familie naar de Tuil/erien gebragc ; bleef hem op zijne vlugt bij, en werd van Parennes met hem
naar Parfjs terug gevoerd. Op den JO van Oogstm. 1792 liet zij
zich door niets, zelfs niet door de fmeekingen haars broeders, bewegen, om bet kasteel te verla ijn ; boorde hier het ontzettend gekerm
der Ilervende Zwit[ers; vernam zijne ontzetting van den troon, en
was twee dagen lang getuige van de beraad!lagingen over den zekeraen kerker, wenvaartS zij, met de geheele koninklijke familie, fiond
geb ragt te worden. Naar den Tempel gevoerd, vergat zij in dit noodlottig verblijf geheel ,zich zelve, om alleen voor anderen te leven,
en was een voorbeeld van geduld en onderwerping. Langen tijd na.
dat LODEWlJK en zijne gemalin reeds de flagtoffers van onzinnige
woede geworden waren, werd ook zij op den 9 van Bloeim. 1794.
des avonds te 7 ure, uit den Tempel naar de conciergerie gebragt ,
met ge!lotene deuren verhoord, en den volgenden morgen wederom
voor het geregtshof gevoerd, waar zij, op het vragen naar haren naam
en rang, met eelle edele fierheid en waardigheid, dit antwoord gaf:
;k heet ELIZAI3ETH, etl ben de zuster Win uwen koning. Dit moedig
àutwoord. gegeven in een oogenblik, waarin zij, zonder eenigen bijfiand. alleen door bloeddorllige regters omringd was, trof deze met
verbazing, en fchorste voor eellige oogenblikken het verhoor. Eindelijk werd zij, echter, met nog 24 andere !lagcoflèrs, tcn dood veroordeeld, en was mcu olll11cn[chelijk genoeg, om haar eerst ooggctuiI i 5
ge
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ge te doen zijn van de te regtftelling van deze, vool' dat men

aan

baar leven een einde maakte. Zij ftierf met eene ftiIIe bedaardheid en onderwerping, en niet ét!ne klagte over hare reg:ers ontglipte I.aren mond.
ELIZADETH. (CHRJSTJNE) Gemalin van den grpoten FR~DEnIK 11 vall pruisfen , en dochter vlln den hertog FtRDlNAND AL.
JlRECHT van Wolfenbutlrl-Be;'em. zij werd in 1715 geboren, ftierf
den 13 van Louwm. ]797, en WRS eene vorftio van een uitmuntend
J;:arakter, die door hare deugden en geoefend verftand de IIlgemeene
achting verworven had. Tor haar huwelijk gedwongen, leefde FIlE.
peRm, tot zijns vaders dood (174 Q ) , van haar verwijderd; doch gaf
toen hij den ~roon heklom , de dnidelijkfiè bewijzen, hoe zeer hij
bare uitllekende hoedanighepen vereerde, ofTehoon zij nimmer zijn
bart bezat. Zij werd door haren gemnal naor Berlijn gehragt; a:ltl
bet hof als koningin voorgelleld, en ontving van FREDERIK het 1lot
ScMlIhau/en, waar zij den zomer doorhragt, ten geil:henke; terwijl hij haar, bovendien, bij uiterfien Wil, hehllive een jaargeld van
40,000 daalders, nog eel1ll jaarliikrche rente van 10,000 toelegde.
Haar leven was eene onafgebroken keten van weld~den: zij befieedde.
de helft harer jaarlijkfche inkomsten tot aalmoezen en jaargelden aan
behoeftige huisgezinnen, en fmaakte het, voor fonvereinen, zoo zeld.
:z;aam geluk, dat zij drie jaren voor 11aars gemaals dood ~ hare gouden.
bruiloft vierde. Zij waii eene groQte voorfiandfier der wetenfehapr
pen, r;cmede verfcheiden werken In het Franlich over, en fchreef
:z;elfs in die taal de volgende: La Sage Révolutioll; ~lé!litalion à foeçflfloll du renouvellement de ffl11116e, fllr les foins, IjUI! lil Pr()'l'idt'nr~
IJ pour les humaim & Réflexiol1s pOUI" 101ls les jours de lil Semaine t
en Réflexions [UI" Nlat des affaires pOllsusues t1I 1778, addresfés aux
per[onnes rra;nth'es. AI deze werlten ichfchetfen zich door eell diep

gevoel en helder verlland.
ELIZABETH. (PETROWNA) Keizcdn van Rusland en dochter.
van PETER den Groolen, [cierf in ]762, in het Sifte jaar haars ou.
derdoms , en het 21 fce harer regering. Zij bçklom den t~oon door
eene omwenteling in het rijksbeftuur , welke in den nacht van del\
.!l4 op den 25 van 1lngtm. 1741, door de guarden werd ter uitvoer
gebragt ; waaraan haar lijfarts L'EsTOCQ , een aanmerkelijk deel had.
en waarbij de jonge keizer IWAN lIl, benevens deszelfs ouders,
van hun bed geligt, en met den ftaatsdienaar OSTERMAN, en den
veldheer MUNNICH ,naar Siberië gevoerd werden. ELIZABETII was
nooit openlijk gehuwd, maar al hare gllnftelingen waren hare minnaars, en del!:er invloed was voor de welvaart van den froat hoogst
nadeelig: de geldmiddelen geraakten in wanorde; het inwendig beftuur was niet zeer fpaarznam ingerigt, en zij zelve verviel, zoowet
in hare vermaken als in haar gedrag, tot eene zekere mate van ongebondenheid. Dij den vrede van Aho, van 7 van Oogstm. 1743,
verkreeg zij een gedeelte van Finland tot lmn den vloed Ki/mme,
en befpocdigde, door het aandeel, hetwelk zij aan den fuccesfie-oorlo,~
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Jog in Dtlltschland oom, het fluiten van den Akemchen vrede ~ ter~
wijl FREDERIK de Groote, in den zeven-jarigen oorlog, door haren dood, uit de n gevaarlijkften toeftand gered J en van eene 00verzoenlijke J door zijn bitter vernuft beleedig~e, vijandin bevrijd werd.
Het kArakter dezer vprstin WilS een mengfel van weekhartigheid en
geftrengheid. Zij wilde wel, gedurende hare regerir.g, niemand meç
~en dood firaffen § maar veroordeelde, alleen op aandrang hru-er gunlh
telingen, de vermeende fchuldigen tot ballingfchap naar Siherië; eene
tlmf, meestal harder, dan de dood zelf. Trotsch van aard, werd
haar naijver te dikwijls aangevuurd en misbruikt, en was zij zoo ei..
genzionig, dat geene mode, die zij goedkeurde, of geen kleed, dat zij
slOeg, door eenige der hofdames mogt gevolgd worden, voor da~
:dj die mode of kleeding had afgelegd. Om veel goed te maken,
Jtetwelk haar waarfchijnlijk verontrustte, fchonk zij, in hare laatfte
~iekte, aan tusfchen de 13 en 14,000 ongelukkigen, wegens fluikhandel gevangen, hunne vrijheid; verminderde de belasting op het zout,
(hetwel~ eene jaarlijkfche vermindering vnn 's lands inkomsten van
1 q millioen veroorzaakte); bevrijdde allen, die om fchulden, beneden de 500 roebels, gekerkerd waren (welk aantal men op !l5,oOQ
lchat), en betaalde zelve hunne fchuldeifchers. ELIZABETH, fehoon
voor het uiterlijke hare moeder gelijkende, bezat echter hare fierkte
van ziel niet, welke PETER de Groote boeide, en haar, hoe veel invloed MENZIKOF eens op haar oefende, minder afhankelijk van hare
fiaatsdienaren maakte.
. ELLIPS. ( ovaal of lang rond) Is eene figuur, behoorende tot
de hoogere meetkunde, en wordt "erkregen door eenen regthoe-.
kigen kegel in diervoege door de filijden , dat het vlak van doorfnij~ing tevens de beide zijden des kegels ontmoet. De omtrek der Ellips is dus eene in zich zelve, wederkeerende lijn, en heeft deze
bijzondere eigenfchap, dat zich in dezelve twee punten bevinden;,
fJrandpunten genoemd, waaruit de lijnen, tot ébl willekeurig. punt
des omtreks getrokken, zamen genomen, gelijk zijn aan de lijn,
welke men door deze beide punten tot aan den omtrek kan ,trek.
ken, en die de groote as van de Ellips genoemd wordt. Deze figuur
is in de fterrekunde van het grootfce nut. daar de hemelfehe
Jigchamen in hunnen loop Ellipfen befchrijven, in een van wel.
Jcer brandpunten zich het ligchaam bevindt, waarom zij draaijen.
~L'MOOS-VUUR. (ST.) Zoo noemt men de kleine vlammetjes,
~ie men op zee, bij onweders, aan de masçen J vlaggen, en andere
verhevene gedeelten der fchepen, ziet. Deze vlammetjes, welke in. don
fndifchen oceaan zeer gemeen zijn, vallen hier en daar op de fehepen ncdrr, zonder cenig onheil te veroorzaken, en zijn niet anders
. dan eene elektrieke v\lnrf1:of. Zij worden ook CASTOR en POLLUX
genoemd.
ELPENDEEl\' , of IVOOR, is de witte, fijne cu hnrde zelffian·
dig-
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dlgheld t welke de beide groote, lange eu voorultffekende candea
••n den olifant opleveren, en dil! zeer getchikt is, om fraai gepolijst
te worden. Men heeft het Elpenbeen, reeds feden den Trojaanfchen

oorlog, tot allerlei kunsdlukken gebruikt, gelijk ook nog tegenwoordig gefchiedt. Het Ceilollfche en dat van het eiland Adem houdt men
wor het beste, omdat het ni~>t geel wordt ,gelijk het Indifche. Men kan van de fplinters van het Elpenbeen, op gelijke wijze als
van het hamhoom, eene gelei maken. Brandt men het in eenen poe,
dan verkrijgt men een zwart poeder, dat, onder den naam van been"'lI1't, door de fchilders gebruikt wordt. Men kan het Elpenbeen
verwen, en wel zwart door eene kopere oplosfing en een afkookfel
van Kampeche-hout; groen door eene oplosling van Spaansebgroen,
en rood door het in kalkwater met Brazilië hout te koken.
ELSAS. Een Fransch landfchap, volgens de nieuwe verdeeling
van Frankrijk, in de departementen Opptr- en Nede,'-Rijn liggende.
Het is een fchoon, vruchtbaar land, hetwelk meer dan 300,000
menfchen bevat t en ten Oosten aan den RiJn, ten Zuiden aan
Zwitforlantl, ten Westen aan Lotharingen, en ten Noorden aan den
Beneden - Plllt;; grenst. Het zuidelijk deel wordt de Opper- en het
Noordelijk de Neder-El[os genoemd. Voorheen was Qet geheele land.fchap een Duitsch hertogdom, waarvan, gelijk ook van de hertogdommen F,-anke"lrmd en Zwaben, de ongelukkige CONRADIN van
ZlIIaIJen de bezitter was. Geenen opvolger hebbende, werd de Etfol, benevens de beide genoemde hertogdonunen, onder de Duitfche
rij ksfiand en verdeeld; doch dezelve, bij den Munflerftlzen "re-

M in 1648, met alles, wat het huis vaa OostenriJk tot dien tijd in
den Elfas bezeten had, aan Frankrijk afgeflaan. Daar echter LODEWijlt XIV geen voorwendfel ~ of Dtogel.\Jk om gegronde redenen
gecnen lust had, om zijne handen naar die bezittingen in den El[a$
uit te llrekken, welke niet aan OostenriJk behoorden, zoo werd voor
de overige rijkllenden , die in genoemde landCchap eigendommen hadden, hunne vereeniging met het DuitCche rijk, en de onmiddellijke
rijks-vrijheid, uitdrukkelijk voorbehouden. Naderhand, echter. zocht
Frankrijk zijne bezittingen in den Elfos uit te breiden, en bleef bij
den Rijlcswi/lrfchen vrede in 1697 de f1:ad Strootsburg , en alles wat
un den linker Rijn-oever door Frankrijk was ingenomen, in deszelfs
handen. Intusfchen hadden verCcheiden rijksllenden, als de hertogen van Wurlemberg en Tweebruggen , de markgraaf van Boden,
de landgraaf van Hesfellkasfel, de bisCchop van Spiers enz. nog belangrijke bezittingen in den El[as behouden; maar de Nationale Conventie, na de uitbarfiing der Franfche omwenteling, dezelve als eene
verovering befchouwende, door de Natuur zelve aangewezen. wilde niet langer het befia:m eeller vreemde magt binnen het Franfche
gebied dulden. Zij beloofde den Duitfchen fienden wel fchavergoeding; doch weinige wilden daaraan het oor leenel1, en dus werd
deze zaak eene voorname bron van dCll oorlog, die naderhand wsfchen
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f~hen Frfll1kJ'~'k

en Duitschland ontllond, en, ZOO als b(!kend is.
ten v:oordeele der eerstgenoemde mogendheid eindigde. Bij het verdrag van Pori/s, van Slngtm. IS 15 , is een nuk van den EI{(If.
Bamelijk Landflu, met Duitschland vereenigd geworden.
E LSENEUR. volgens de Deenfche uitfpraak HeizitJgeur; eene
opene Ilad, op het eiland Zeelnnd, in Denemarken aan de Sont. met
eene groote haven en eene goede reede, 640 huizen en 7000 inwoners, die van vrij levendigen doortogt, den koophandel en de zeevaan
bellaan. In hllre nabutlrtèhap ligt het not ](rolle1/burg, en daar tfgen over een ander op Schonen, Eljingburg, E/fenburg, of Heljillgburg genoemd, met eene kleine fiad en haven, mede aan de Sfml
liggende. .De zee,. cusfchen deze beide kas:eelen, ruim eene halve
mijl breed zfjnde. vormt hier eene zee.,:ngte, welke de meeste fchepl!lI van de OoSl!lN naar de NoorduI!, en terug, moeten doorvaren,
en· waar ziJ aan het kasteel Krofimbul~t; den Sont/dm1 tol betillen.
welke jaarlijks aan de DeenCche kroon aanmerkelijke fommen opbrengt. Er zijn ook eenigc fabrijken en een quarantaine huis.
EL YSIUM. De Elyftfde veldelI ; die betooverende landllrekeo.
waar aich, volgens de fabelleer, de goede menfchen na den dood
ophielden, en die re regter zijde van den Tartarus (zie dit ar/ik".)
gelegen waren. Daar de oude dichters, ieder naar zijne denkbeeldm,
deze gelukkige verblijrplaats geCcherst hebben. zoo volgt van zelf.
dnt de' beCchriJvingen van dir oord veel van elkander moeten Yerfchiliel1.
De EJyféfclte velden zUn v~n Oos.terfchm oorCprong. De naam ze)..
ve is oud Phénicisch, maar geen .GrieksclI. Zij beteekent : plaIlIs d~
flreugde; in de befchrijvingen van deze verblijfplaats der gelukzaligen, is ook vele overeenkomst met die van de groote tuinen of luSihoven der OosterCche vorsten.
ELZEVIER. Deze beroemde Boekdrukkers familie, te AnJ//e,...
dam en Lei/dm, heefr zich ecner. bijzonderen roem door de fraaUe
uitgaven verworven, welke zij voor de geleerde wereld geleverd
heeft. Zij oefende de kunst van 1595 tot 1680. Onder hare leden
vindt men twee, LODEwIJK geheecen, waarvan oe oudlle de eerfle
Boekdrukker was, die de medeklinker V van den klinker U onderfcheidde; voorts IsAAI{, AnltAHI>M (met BONAVRl\'TURA verbonden).
JOHAN en DANIEL , welke allen, bij afwisfeling, zich te Atnfterda,.
en Lef/den hebben beroemd gemaakt; terwijl PIRTER EUEVJER te
Utrecht zUne kunst oefende. ISMK had voor zijn de1'ies eenen adelaar met eenen bundel pijlen, en het ondcrCchrift: cOl1cordia res parvae crescunt, hetwelk hij echter fpoedig met een ander verwisfelde.
befiaande in eenen boom en regt op/laanden man, met het opfchrift
non folus. Dit devies is ook in de familie der ELZEVIERS bewaard
gebleven. ABRAHAM en BONAVENTCRA leverden de kleine uitgaven der
oude fchrijvcrs in I zmo en J 61110, welke tegenwoordig nog gezocht
..vorden. - De dood \":1n DAlXIEL was ecn wezcnlijk verlies voor
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de letterkttnde. HU was een del' werkzaamfie , maar ook de taatfie,
van de Boekdrukkers dezer familie. De ELZEVIERS waren onnavolgbaar in de keuze der werken en de fierlijkheid hunner fchriften elt
letters. Hunne uitgaven van VIP.GILIUS, TERENTItJS, het nieuwe TeS4
t1In1ent enz. met roode letteren vediard, zijn meesterflukken vaI1
Boekdrukkunst, zoowel uit hoofde van derzelver naaliwkeurigheid.
als uitwendig fchoon. Er zijn verfcheiden cacalogusfen hunner geda~
ne uitgaven in het licht. De laatfie is van DANIEL van 1674 In 12ma
en in 7 ardeelingen; doch die, door het daarin opnemen van vreemds
fchrïneh , aanmerkelijk> is veq,'Toot geworden.
EMAIL. Smeltglas; eene te Ff:llctië uitgevondene glasfoott, wellttt
mt het fijnfle kristal, en een bijvoegfe\ valltin of loodasch~ doot
fmelting over een flerk V\1Ur, en bijmenging van allerhánde kleul'elt
bereid, en gebruikt worde, om cr metalen mede te beleggen. Tot
de Email- of Brandfchilderkunst bedient men zich van glasaardige f
gefmoltene (metaalachtige) verwen, die op eenen vuurvasten grond f
van gebrnnde aarde en porfelein, of vàn metaal, b. v. op eene plaae
\ItIIl.fijn goud of koper, welke geëmailleerd is, worden ingebrand.
EMANATIO. Het Uitvloeifel , de uitwerking eener oorzaak. Yall
hier, in de godgeleerdheid en wijsbegeerte der ouden, de leer VIID de
uitvloeden aUer dingen uit een eerste beginfel of oorzaak. Deze leer
Is uit het Oosten afkomfiig, waar zij in groot aanzien was. Inzonderheid is de Perzifche van ZOROASTÊR bekend, welke· een zuiver en.
alles bezielend vuur, welks beeld de zon was, als het hoogfle be..
giR'fel~erkende, hetwelk zich zelf en alle andere dingen bezIelt, waar.
uit aUe floffelijke en onlloffelijke dingen tijn voortgevloeid, en alle
warmte en beweging geboren worden. Onder hetzelve fronden de twee
aan dit eerfle ondergefchikte beginfels , of oorzaken, namelijk: lich(
of geest, die men OROMASDES, en duisternis of flof, welke men ARr·
MAN noemde, en die beiden altijd met elkander in wederkecrigen flrtjd
waren. Uit het licht waren de geesten, uit de duisternis was de flof'
voortgevloeid. Deze leer heeft op de oude Griekfche wijsbegeerte
zeer veel invloed gehad, ·zoo als men nan die van PYTHAGORAS kan he.
fPeuren. In de Dogmatiek is de leer der Emf1l1atie die der dri~
eenheid, welke Zoon en Heiligen Geest als uitvloeifels der Godheid
aanmerkt; en in de Natuurkunde verftaat men er het gevoelen valt
NEWTON door, die de lichtflralen als deeltjes befchouwt, welke uil:
lichtende Iigchamen uitvloeijen of Ilroomen.
EMANCIPATI~. Mondig-verklaring, of de vrijllelling hij dES
Romeinen eens zoons van de vaderlijke magt. of van !laven van de
magt huns meesters. Onder de Emancipatie der Kat,~otifken in Ief'J
tand, van welke zoo veel is gefproken geworden, wordt de ophef'"
fing der burgerlijke en kerkelijke bepalingen verfiaan, waaraan zij at.
daar onderworpen waren, en gedeeltelijk lIog zijn.
EMATHIA. Een gedeelte van lJIlacedonië, grenzende aan Thes.
falië, waarom het bij de dichters meermalen voor dit laatfie land..
fchap gebruikt worl;t.
EMI

EMBARGO. EMBRYO~
su
EMBARGO. Het beflag, hetwelk op fehepen, in eene haven bin.
ben loop ende , gelegd wordt.
ElVIDDEN. Eene aanzienlijke, groote flad, de hoofdplaats van
het Hal10verseh vorstendom Oost-Priesland, aan de rivier de Ëems
!iggende, ter plaatfe, ,vaar deze zich iu dên Dollart ontlast. Zij
nond eertijds onder harè eigen graven, en behoorde naderhand aan den
kClning van Pruisfen; als keurvorst van Brandenburg ; werd, met,geheel Oost-Friesland, vervolgens, aan het koninh'Tijk Holland afgeftaan,;
tn eindelijk, bij de be/luiten Van het cohgres te WeelZetl ,.met het
geheele vorstendom, aart hêt koningrijk Hanol'er toegewez!n. Zij
bevat !l voor/leden, 7 Iterken van onderfeheidene gez.indheden, twee
Protestantfche feholeti ~ 2,257 huizen rIl drtment 12,000 inwoners ~
drijft fierl,en handel t::f zee!, €ln heefe verfcheideDc twijnderijen,
koufen-, katoen- en leàerfabrijkell. Men vindt er eene goede haven,
tdt welke jaarlijks eenigè fehept!d ter walvischVangst naar Grdetl'"
fond varen, gel~k ook verfcheiden haringbuizen daaruit in zee /leken; fchoon dè haring, dic zij opleveren, niac zoo goed is, als
die met liolland{che buizen wordr aangebragt.
EMBLEMA. Een zinnebeeld, uit zekere ge(childerde of leen'"
fpreukige figuren befiaaride; die de l!el1e of andere daad of zaak te!
kennen geven en waaronder aanmerl(ingen gefield zijn, welke in zeker opzigt den inhoud dei' zinfpreltk verklaren" en ons altijd in zekere zedekundige waarheid moeten onderwijzen. ln eelle naauwere!
beteekenis noemt men het zinnebeeld het Emblema. en het bij..
fchpift Dcvizen.... De Grieken geven den haam van Emblema aan
ingelegd, of Mozaïk werk, en zelfs aan alle foorten van verfier[e:..
ten ,van vàzen; kleederen enz. terwijl de Lati.fhen de Emblema's itl
denzelfden zin gebruikten.
E'MDRASURE. Is in de vestingbouwkurtdt'! een îcMetgar, eene
opening in de borstWering ~ wnardoor men met gefchut kan fehieten.
Ook de fchepell hebben hünne Embra!ureJor fchietgaten.
EMBRYO. Is de meI1fchelijke, of dierlijke, vruc11t in haren eer!ten oorfprong; wanneer zij 1 bij demellfel1en, nog geene 3 maatl~
deh oud is: ook verHaat men er Wel door het .in de baarmoeder ge;.
bragte eitje, hetwelk nog nicr zoo ver ontwikkeld is, dat meh de'
deelen, welke de foort van het ge/lacht aanwijzen , onderfcheiden· kan, wanneer het dan ook niet meer Embryo, maar Foetus,
of vrucht behoorde te heeten. De tijd, waarin deze ontwikkeling
gefehiedt, is in iedere dierroort verlchillend. Bij den mensch wordt
eerst in de derde week de Embryo zigtbaar, en op het einde der
vierde week befpeurt men eene inwendige beweging, die men voor
den /lag van het hart houdt, en bij de ouden, die hetzelve in het gebroed ei der hoenderen, op het zes en dertigfie uur na de bevruchting waarnamen, het opJpringend pUnt genoemd werd. Thans heeft de
Embryo de grootte van eene mier, of vlieg, en is nog doorfchijnend,
hetwelk in de tweede maand langzamerhand minder wordt; zij verkrijgt
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krijgt nu oogen, neus, mond en ooren, en de ledematen beginnen zicb
te verwonen. Zij heeft nu nog maar de grootte van eene bij; doch
in de derde maand worde alles meer kennelijk: het geIJacht wordt
duidelijker, zij groeit nu als vrucht voort, en komt eindelijk als
kind ter wereld.
EMERITUS. Was bi.i de Romeinen eigenlijk zulk een foldaat,
die zijnen tijd had uitgediend, en niet verpligt was. om zich op
nieuws te verbinden. Zij waren bij de keizers, even als de Ytftrnnen, zeer gezien. Naderhand heeft men deze benaming ook
tot burgerlijke ambtenaren overgebragt , en noepltmen ieder een,
die zijnen tijd heeft uitgediend, of van zijnen dienst ont/lagen is,
Emeritus; en van hier ook de fpreekwijze: iemand pro emtl"ifo verklaren, hem rust geven.
EMIGRANTEN. Dus noemt men al degenen, die hun vader.
land vrijwillig verlaten, in tegenoverllelling van Exftllalltm, waaronder men dezulke verllaat , welke om de eene of andere reden
uit het land zijn verdreven geworden. De gefchiedenis leven ui.
rijke voorbeelden van landverlatingen op, waaronder het wijkeJl
uit Fronkrijk door de Hugenooten in 1685, door godsdienstige "ervolging veroorzaakt, en der Protestanten uit het aartsbisdom SoItsburg , in 173 [, bijzonder medewaardig zijn; fcl100n het aandenken
aan deze vroegere gebeurtenisfen , door ongelijk talrijker landverlatingen , welke in onze dagen plaats hadden, aanmerkelijk is v~t.
zwakt geworden. Inzonderheid echter, noemde men, in de laatfte
jaren, die uitgewekenen Emigranten, welke of bij den aanvang der
omwellteling in Frankrijk. of n3 den val des konings, of in de
rampvolle dagen van het fchrikbewind, hun vaderland verlieten, om
veiliger oorden op te zoeken.
Men kan al deze uitgewekenen in oorfpronkeliike en conftil7lfÎtJnet/e Emigranten, en in vlugtelilJgen ollderfcheiden. Onder de
eerllen verllaat men dat gedeelte van den hof en landadel en de
geestelijkheid. die uit ontevredenheid over de orde. ....an zaken in
Frank,.Y'k, inzonderheid in ,1789, 1790 en 1791 , dat rijk verlieten,
om onder aanvoering van de koninklijke prinfen, PROVENCE, ARTOIS
en CONDÉ, als over.witmaars in hun vàderland terug te keeren, en de
voormalige regering aldaar te herllellen, te welken einde de laatfiein
de landen aan den Ri.!n een leger van ,uitgewekenen had bijeengebragt, hetwelk met de legers der verbonden Duitfche vorsten daartoe
moest medewerken. Te. Cohlentz had men zelfs een eigen geregts·
hof opgerigt, waarbij de regtszaken van het zoogenoemd builen/rmdsch Frfltlkri.!k behandeld en beilist werden. Dan. het gevolg
beantwoordde niet llan de verwachting. Het zedeloos gedrag van
velen dezer uitgewekenen, aan den eenen, en nog meer de bezorgdheid. om Frfwkl'ijks wraak op te wekken, aan den anderen kant,
was oorzaak, dat hun fpoedig in vele landen het verblijf ontzegd,
en in andere l1echts met bepaling vergund werd; terwijl het indrin240
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gen van DUMOUl\lEZ in de Nederlanden en !lo/rand hen, in het midden van oen winter, en in den beklagelijkiten weiland. ook deze
landen deden ruimen. Zij geraakten nLl van tijd tot tijd verfpreid
in andere oorden vau Europa: het corps van den prins van CONDÉ
begaf zich in Rusfifche foldij , en werd in den Rusfisch-Oos.enrijkrehen veldtogt van 1799 ontbonden.
Niet zoo talrijk was de klasfe der cOl1jlitutionee/e Emigranten,
die meerendeels uit hoofde van den regeringsvorm van 1791, na den
val des konings, hun vaderland verlieten, en waartoe MALOUET, de
beide LAMETHS, LA FAYETTE, en vele anderen van de voormalige
Feuillants behoorden. Deze mannen, waarvan velen uit!1:ekende
talenten bezaten, leefden eenzaam buiten 's lands, waar fommigen
door hunnen letterarbeid in aandenken bleven; terwijl anderen naar
Amerika gingen, en weinigen zich onder de vaandeb der Fran[che
prinfen begaven.
Eene derde, niet minder talrijke, klasfe van uitgewekenen beil:ond
uit de onderfcheidene vlugtdingen, die, gedurende het fchrikbewind
van ROBBESPIÉRE, den Franfchen grond verlieten, om de guillotine te
ontwijken, en waartoe inzonderheid die ongelukkigen behoorden, wel.
ke, bij de droevige tooneelen in Liol1 en Tou/on, naar Zwitferlalld en
Italië de wijk namen. Onder deze bevonden zich menCchen vab
allerlei !land en jaren, die het groot!1:e gebrek leden, alzoo zij, door
hnnne overhaaste vlugt , zich zelfs van de noodzakeIUk!1:e levensbehoeften niet hadden kunnen voorzien.
Toen NAPOLEON aan het hoofd der regering kwam, werden alle
de Emigranten, met uitzondering van eenige weinigen, van de lijst
gefchrapt, en verkregen zij vrijheid, om in hun vaderland terug te
keeren, waarvan nogthans velen, die zich reeds buiten 's lands geves.
tigd hadden, thans geen gebruik maakten. - De jong!1:e verandering
van zaken in FrankriJk opende hun nieuwe en betere vooruitzig.
ten, en baande hun den weg tot eellen aanmerkelijken invloed aan
het hof en tot aanzienlijke il:amsbedieningen. Hunne verwachting
echter, dat derzelver goederen, door de omwenteling verloren, hun
zouden worden terug gegeven, is verijdeld; wordende de tegenwoordige eigenaars in het bezit van deze goederen door de eon!l:itutie
bevestigd.
Sedert de tweede heril:elling der Bourbons op den troon, heeft
men eene nieuwe Coort van Franfche Emigranten, namel~ik: dezulke,
die uit hoofèle der amnestie gedwongen zijn, hun vaderland te ver.
laten, of die zulks vrijwillig gedaan hebben, vermits zij met de te.
genwoordige orde van zaken te onvreden zijn. Onder hen bevinden
zich vele, in de geCchiedenis onzer dagcn, zeer bekendc mannen.
EMILAN. Eene nieuwe Coort van wit aardewerk, dat de eigenfchap
van porfelein en lleengoed bezit, en in 1810, door CIm. DROSE te
Elzersberg, in het Gotllafc lu!, is uitgevonden.
EMILE. (Zie: ROUSSEAU.)
ALGE~ml(N WOORJlEt\!l. Il.
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EMIR of EMYR, (woordelijk edel, vorstelijk), is cen eernaam ,
welke de zoodanigen in Turkije voeren, die hunne afkomst van l\1A~
HOil1ED en zijne dochter FATIiI1A afleiden. Men vindt Emirs in /1ra~
bië, (waar zij aanvoerders der omzwervende horden of Bt'rI/lilJe/I zijn);
doch wier afkomst zeer twijfelachtig is; als ook in T/lrkv"e zelve.
waai zij oenige gelijkheid met den erfc1ijkcn adel hebben, in de 00·
gen des volks eene bijzondere heiligheid bezitten. en daarom ook
Sherifs, dat is heiligen, genoemd worden; doch op fiaatsbedienino:
gen geene meerdere aanfpraak hebben, dan ieder OSI/Iflll, en mcestal
in drukkende armoede leven. Eindelijk wordt het woord Emir nog
voor den naam van zekerc ambten of bedrijven geplaatst, b. v. Emir
Hai!lfcheiy, een aanvoerder der pelgrims in karavanen.
EMISSARIS. Iemand, die met eenen geheimen Jast naar buiten
'I) lands gezonden wordt.
EMMERICH. (JOZEPH) Werd in 1707 gêborcl1, Cl1 den 5den
van Hooim. 1762, na den dood van JOHAN FREDERIK K{\REL,
door bet domkapittel tot keurvorst van Mcntz verkozcn, in wclke
betrekking hij zich eerlang als eenen der eerfl:e vorstcn \'an zijnen
tUd onderfcheidde. Hij bevrijdde het land van eencn zwarCll fchul.
denlast ; verfraaide zijne zetelplaats door prachtige gebouwen, cn t)evorderde de regtsoefcning door het fpoediger afdoen van zaken. Een
groot aantal misbruiken bij de geestelijkheid werdcn door hcm afge~
fchafr, en de kloosters bepaald cn hervormd, Hij lll"agt voortS cc·
ne verecniging der Dllltfche bisfchoppen tegeIl. dell RoomCchell
fioel tot fiand, arbeidde aan de verbetering der opv0cdillg en het on·
derwijs op de hooger en lager fchalen, en bevorderde de kunste~
en wetenîchappen op de univcrIiteiten te ftlel2tz en E:furt, door
doelmatige inrigtingen, en, daardoor, het beroepen van bui.enlandfcht; ~
kundige hoogleeraren , onder welke zieh zelt:~ Lmherfchen in de god.,
geleerdheid bevonden. AI zijne vcrordelling r2n ademden den geest
van regtvaardigheid , verdraagzaamheid cn mcnfchenliefde. Hij fl:ierf
in Zamerm. 1774.
El\TMA US. Eene fbd van JI!r!ra, meer bekend onder den naam
van NicojJo!!s. Daar werd ClmrSTé:S, door het breken des broods
van de zijnen hcrkó;;(L
EMMIUS, CUDno) eertijds llOO:3"leeraar te Grolli17[;i'lZ, werd te
Grietzij! in Oost-Fi"ies!mld geboren, en, na zijne volbragte fiudien ~
tot rector der LarUnfche fclJOo! t': Norden , cn in 1588 als zoodanig
te Lier beroepen, waar hij in kOl ten tUd zcer veel ro.:ms verwierf.
Zes jaar bekleedde hij Lier zijnen post, wanneer hem het beroep aan
de fcllOLlI te Groningen we~d opgedr~!,:e!l, met 1TI3,H, om zoodanige
fchikkingen en veranderingen in tc vo~rel1, als hij l100dig oordeelde.
Hij vertrok in 159+ derIVaarts, en bekleedde deze waardigheid 20 jaar
tot groot v00rdcel voor de jeugd, na verloop van welken tijd deze
fchool, in 1614, door de regering van Groningen tot eene akademie
vcrheven, cn Ei'tmlUS tot hoogleeraar in de Griekfche taal el1 wel·
îpre.
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tprekendheid ann dezelve beroepen werd. Hij was de ecrfle rector
dezer nieuwe hooge fchool, verl1rekte haar tot grooten luister, en
.verrijkte de wereld met ver[cheidene doorwrochte werken. HU flond
in hooge achting bij verfcbeidene geleerde mannen zijner eeuw, zoo
nls THUANUS , SCALIGER, I-IEINSIUS en anderen. lIet beoefenen der
gefchiedenis, bovenal. die der Vriefche natie, was zijn hoofdwerk ~
waarvan zijne nagelatene fchriften ,getnigcn. Onder deze behoorclf in..
zonderheid, zijne Historia rerum FrijicarÛtl1 , van 449 tot 1564. .De
AgI"O Fri[iae inter /bnafitm et LoYicom, deque urbe Groni/Jga; De~
Jcriptio Chorographica Frifiae ONentalis; De flattt ReiptJblicae et
Ecclefiae in Orienti7li Frifia, rè!1 eindeiijk zijne Al1tiqtlitotes Fl"ifi~
;;ru1l1. Behalve deze zUn van hem ,"oorhanden v~r[ëhciden flukken
omtrent de gelchicdenis en tijdrekenkunde van de ver[chillende Griek~
fëhe fhltcn,. door hem uitgegeven oIlder dell naam van l'cspub/ico(!
Cráecae. Hij Hierf te GriJt/tlJgen in Winterm. 1625, in het 7911e jaar
~ijns ,levens.', De rcgerÏl;g'dicr Had vereerde '5 mans lingedachtenis
door zijn afbeeldfc! op het Hadhuis te plaarfen.
ElVIPEDOCLES. Deze beroemde \Vijsg~el', ge[chiedfchrijvcr en
dichter, was :te /lgrigentum in Sicilië geboren. }<'en leerling van py..
THAGORAS zijnde, voegde hij bij de leer der 2ielsverhl1izin~, die: da.
cie menfchelijke ziel in h0t bloed hDar VdHijf hield. Hij fchijnt,
gelijk later bij de Romeilzen, L UCRETlUS, een gedicht OJ'cr de fin.
tuur der zaken te hebben gerchreven. Zijné gedichten werden op'
noogen . prijs gef1:eld, en zoO a's fOlTImige verhalen, te gelijk' met
die van HO:HERUS en HESIODUS, of in de Olympifclze fpelen , openlijk
voorgedragen. Niet minder door zijne zachtheid, dan door zijne kun ...
digheden beroemd, weigerde hij (le hem, door zijne medeburgers
aangeboden, heerfchappij. Imusfchen was hij zeer haMdragend, zoodat
het een fpreekwoord bij de oudcn wns: gij yoedt de wrok l'all E~l"
PEDOCLES. Hij gaf onderwijs in de redeneerkunde, en verdreef,
door de beoefening der toonkunst, zijne fombere vlagen, dic hem
dikwerf kwelden. Sommigen verhalen, dat hij zich, op zekeren
nacht, van de zijnen ZOU;1(': verw~iderd hebben, en in den brnnden~
den Etna zUn gefprongen, 0111 door deze plotfelijke wrdwijning
voor eellen God gehonden te worden; doch dat zijne weder uitgeworpen ijzeren voetzolen dit bedrog àal1 den dag zonden hebben
gebragr. lVIeer waarfchijl1lijk ccht~r is het verbaal dergel1cn, welke
vermelden. dat de wijsgeer, bij het onderzoek naar dit natllnrvcr. .
fchijnfel, zich te nabij gewaagd hebbcnde, omgekomen zij. EMI'EDOCLES bloeide omtrent het Dlidócn der vijfde eeuw voor onzè tijdtekening •
. EMPHASIS. Is, in de redcnrijkkulldc, de bijzondere Idem of nadruk, die aan znlke deelen of woorden eener redevoering gegeven
wordt, welke de redenaar Iloodig oordeelt, te moeten aandringen. In de taalkunde wordt het de klemtoon genoemd.
,ElVIPIRISCH. Is dat geen, hetwelk uit de olldcrvinding worde
K k ~
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afgeleid; een Empiricus is zoodanig iemand, wiens kennis enkel op
waarnemiLlgen en proeven berust.
EMPYREUlVTA. Dus noemt men eene olieachtig-e zelffl:andigheid,
welke door de werking van het vuur, uit lliCC5t alle plantaardige
~n dierlijke bcll:anddeelen, wordt ontwikkcld, en welke die, lucht
en fmaak heeft, die wij wanrnemen , wanncer een fl:uk papier ,be v.
brandt, of onze fpijs aanbrandt. Deze olie is wel ecnigzins zuur, doch
niet zeer vlug,rig, taai en draderig, bruin van klcur, laat zich in al.
kohol , in vele plantenzuren, doch niet wel in water oplos[en, heefc
een prikkelcnd en opwekkend vermogen, en wordt als zoodanig wel
in de geneeskunst aangewend. Vrouwen b. v., aan zenuwf1aauwten
onderhevig, brengt men bij, door het branden van pennen, papier enz.
ENCELADUS. De gTootl1:e der reuzen, welke tegen jUPITEll
zamenfpanden, en den hem cl befl:ormden. Volgens de dichters ,wierp'
JUPITER hem door zijnen blikfem onder den berg EtntJ, len de vlam.
men dezes bergs komen uit den mond van den reus, die, zoo dik·
wijls hij zich omkeert, geheel Sicilië doet [chudden.
ENCYCLOPE DIE. Beteekent eigenlijk den geheelen omvang
van aUe wetenfchappen 'zamen genomen; doch ook het kort begrip van de voornaamll:e grondbeginfels, of van alle wetenfchappen, of
vaneene enkele derzelve , in welken laatl1:en zin er wijsgeerige, regts.
geleerde en andere Encyclopedien gevonden worden. Het eerl1:e werk
van deze foort leverden DlDERoT, DALEMIlERT; en andere Franfche
geleerden, onder den titel van DictiollJ1aire Encyclopédique, hetwelk'
17 folianten, en dan nog 6 deden met platen bevat. Op dit voor.
treffelijk werk volgde het nog uitvoeriger Ençyclopedisch Woordenboek van FELICE; terwijl de Encyc!opédie méthodique, die [ederc
17{!z in Parijs werd uitgegeven, nog omi1agtiger is, en tegenwoordig
reeds 186 deelen in 4to, nevens een groot aantal koperen platen, be.
vat. Ook de Duitfchel's leverden vcrfcbciden werken van dien aard, onder welke inzonderheid de Encyclopedie van KRUNITZ, volgens de eerfie uitgave 49 deelcn in 4to, uitmunt, en waarvan tevens een uit ver·
ver[cheide deelen b"l1:aand uittrek[el, hetwelk door SClIUTZ begonnen,
door GRASZMAN en ten laatlle door FI_öRlm vcrvolgd, uit de tweede
uitgave, voorlk'lnden is. Thans wordt te Leipzig llitgegeven: /l/gemei'IC Encyclopedie der Wisfenfchaften und f{ûnste, door de hoogleeraren
ERSCH en GSWIlER, welk werk uit meer dan 40 deelell in 4to hel!aan
zal. AI deze werken zouden intusfchen meer nut te wege brengen,
indien hunne ongehoorde grootte een fpoedig oVérzigt, zoo wel als
den aankoop derzelve , niet zoo moeijelijk maakte.
ENDEMIE. Plaat[elijk. Meu gebruikt dit woord voornamelijk voor
eene bepaalde foort van ziekte, wclke vele bewoners v~n eene fiad,
een norp of een geheel lalldfchap, te allen tij(:e van het jaar .overvalt,
en aan de aardrijkskundige en natuurlijke Iiggin!~ van zulk eene fiad.
dorp enz. of aan de woning, bezigheden, zedcn en levenswijze des
volks 1ll0l:C worden coegcfchl'cven. ElldcllIifehe, of plaatfelijke ziekten,
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bebben dus het geheele jaar door plaats, omoat de invloeden, waar~
door zij veroorzaakt worden, altUd voortduren. Ieder werelddeel,
elke lucht- of landf1:reek heeft zijne eigene Landziekten.
ENDYlVIION. Een Carisch herder, welke toen hU in cenen eeuwigdurendel1 naap, volgens fommigen tot fl:raf wegens heilig fchennis jegens JUNO gepleegd, volgens anderen als eene gunst van JUPITER op het Latmise!: gebergte rnstte, door DIANA werd bemind, die
hem ter gllnste van den hemel nederdaalde. Inderdaad was ENDYMION een beroemd f1:errekundige, hetwelk inzonderheid tot deze fabel
heeft aanleiding gegeven.. Bekend is bij ons het [choone gedicht van
POOT hetwelk begint: de zuster 'Pan de zou.
ENERGIE. Kracht, nadruk enz. doch wordt dit woord alleen
in eenen figuurlijkel1 zin, inzonderheid in de Redenrijkkunst , van ie~
mand gebruikt , die met kracht en nadruk fpreekt, waarom ook Energie vol kracht, nadrukkelijk bete ek ent.
ENFILADE. Strijkvunr, waardoor eene linie of verfchanfrng in
de lengte kan befchoten worden, zoo dat door één fehot een geheel
gelid foldaten wordt ter neer geveld. Ook wordt de. pl:rats zelve.
welke door hare ligging voor een f1:rijkvuur gefchikt is, Ellfilade
geheeten. Men traçht dit vuur zoo dikwijls mogelijk te herhalen, waartegen zich echter de vijand, door het opwerpen van aarde
wallen, of door eene veranderde rigting, poogt te dekken.
ENGEL. (JOllANN JACOIl) Een der verlichtf1:e en kundigf1:e geleerden. Hij werd in 17 4I te Parchim, in het lJ!lec-kelelJburg. Schwerinfi:he geboren, cn genoot hee cerfte onderwijs bij zijnen vader, die hem
in zijn negende jaar naar Rostock ter fchole zond, waar hij vervolgens
de hooge fcllOOI betrad, en zich inzonderheid op de beoefening der wetenfchappen toelegde. Naderhand was wijsbegeerte eu uatllu111mnde'meer
bepaaldelijk zijn werk, en beoefende hij, fclroon bij uitf1:ek voor den
predikdienst gefcbikt, in het vervolg van tijd, te Leipzig nog verder de wijsbegeerte en de t:11en; terwijl hij zich zelven door onderwijs, voorlezingen en overzettingen, zijn onderhoud verfchafte. Eindelijk werd ~h~i 11üog!.eeraar bij het joachimsthaJisch GYJl11Jajium tC!'.
BerlijlJ, W:18f hij vele goedkeuring verwierf, kort daarna lid van de
koninklijke akademie der wetenfchappen werd, en het grooti!e deel
zijner zoo zeer getrokken en bekelld'~ werken fchreef. Later, als'.
leeraar van den koning van PruisJm, werd hij bij den toelllnaligen"
regent, FREDERIK WILtEM H, lUeer bekend, en door dezen tot {jp-.
pet-beftuurder van bet BcrlUnsch tooneel verkozen; doch welken post
hij in 1794, zoo wel uit hoofde van verdriet, als zwakke !-",~önd~
heid, ncderlegdc. Hij ging nu naar Sd:l'erin; doch keerde bij de'
komst des tegcnwoordigen konings tot den tro011 ,op dringend aanzoek van dezen zijnen voormaligen vorstelifken voedfrerIing, naar Ber.,
lifn terug; verwierf nu nog grooter verdiensten bij de akademie der wetenfchappell; droe t; door zijTJe algemeen lJutti;.;e en uitmuntende fchriftcll
veel tot het algemeen welzijn' bij, en genoot de achting en vriend!\ 1; 3
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fchap der verllandiglle n:anncn. Hij Ilierf den 28 van Zomerm, 1802
in zijne geboorteplaats. De beoordeeling van den Cmaak en de kunsç
heeft in hare gemaakte vorderingen even zoo veel, al~ de werkdadige
en volks-wijsbegeerte, aan hem te danken, en zijn Philofoph für die
IPélt verfchafte hem niet minder, dan zijn later gefchreven Z;lirfle11IPic~
§el, eenen aanzienlijken rang onder de wijsgeerige fchrijvers van
Duitsch/o7ld; terwijl eindelijk zijne Idem 211 einer lllimik, met een
aantal ophelderende platen van l\TEIL, zoo veel [chranderhcid, mensch~'
kunde en fin aak kenmerl,en , en ovcrdeze, en andere daarmede ver··
maagfchapte kUlJstcm, wicr mogelijkheid en bruikbaarheid hij zoo
duidelijk aantoont, zoo veel licht verfpreiden , dat een echt fchouw..
fpeler hem ook als een uitl11umend !cefIneester vereeren moet.
ENGELAND. (Zie: GROOTDIUTTANjE.)
.ENGELS. Is het 20lfe gedeelte \'an eene oude HollandCche onoe..
en b evaç 32 azen.
ENGELSCH BRUIN-BROOD. Eene [oort van PerziaanCche
aarde, ook Indiaomc/2 rood genoemd, beflaande in hoog roode eq
lPurwe fleenen. De [cIlOenmakers mengen het met wit vaq eell ei ~
en maken er eene verw van.
ENGELSCI·IE DANS. (Zie: ANGLOISE.)
ENGELSCI~IE HOORN. Een blaas-fpceltuig van hout, h~twel~
vele overeenkomst met de l-Ic)bo heeft, en, even als deze, door een
pijpje van riet geblazen wordt, doch 5 toon en lager 11aat; zoo daç
de toon, (fehoon de mllZijk voor dit fpeeltuig gewoonlijk op den vi..,
ooHleutcl ge[chreven wordt) , waaruit het fink gaat, voor den Ell~
gelfchcn Hoorn 5 toonen hooger moet 1'.t!(leld worden. Deszelfs ge~
luid is echter op verre na niet zoo aangenaam, als dat van den Bas~'
fethoorn. JOZEPH LACHER, bpelmecster in f(cmptm, is een de~,
beste virtuofen op dil [peelll1ig.
ENGELSCIIE STEEN. Lene klei, welke hare aan een hechten.;
rle flof genoegzamn geheel verloren heeft, zoodat men, wanneer zij
wordt vochtig gemaakt, cr geen deeg van maken kan, hetwelk eenig..
zins zamenhangt. Zij wordt weder 11of, wanneer zij droog wordt i
wordt dikwijls in de groeven, in horizor:tnle en gebladerde lagen,
gevonden, en is zeer wrijfbaar. De Enö'cHèhe 11een komt uit Enge,,:
land; bewaart de tre~;kel1 van bee metaal, waarop men dien wrijft 2
en wordt geb:ruikt, om de kleine. ~onf;eljjkheden der fijne 11alen, als ..
mede van andere metaalw.erken, wc; te nemen. De gruisachtige wordt
door de \verklieden afgekeurd.'
ENGELSCHE TAAL, LET'DEIUWl\TDE en WETENSCHAP,
Wanneer wii op het gefchiedkundige der Engc:lfche taal ncht geven"
is het blijkbaar, daar IJritta:mi:: annvailkclijk door Kelten bevolkt
werd, dat zij oorf1xonkelijk veel van het Gallfsch of Keltisch moet
gehad hebben, waarvan de mythiC.:he b.:namingell va.n .d!Jm, Ier.
land en CfI!ülvnië eCIl Cll'xededcgb,wr bewj;s opleveren. Na de
verovering duur Ju.!US CES:\R, mm 111e11 gedc2l,e:lijk de Romcinfche
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fehe of Latijnfche taal aan; doch 400 jnren na onze tijdrekening.
tóÈm de Sehottm en Pieten ge\Vapenderha~ld in het noordelijk gedeelte van Brittanje drongen, en de te hulp geroepen SakfcIJ zich
al vaster en vaster netstelden , oefende ook de SalijijZ>he taal, gedurende 3~ eenw, lJaïCll invloed, waarmede zich [edert 780 de Deenfche, en vervolgens fe eert 1066, ook de Noormallfc!zç fpraak vermengde; zoo dat de Ellgclfche taal een meng!'el van zuiver Engelseh,
Latijn, Angel-Sakfisch, Decnsch en Noormansc!l uitmaakt.
De Ellgelfche Letterkunde verdeelt men gewoonlijk in 3 tijdvakken, nameli.ik: het cerl1e, van 18 jaar, onder het huis van TUDoR.
het tweede, van 99 jaar, onder dat van STUART, van 1603 tot
1702, en het derde, eindelijk, van de regering van de koningin
ANNA, tot op onzen tijd. In al deze tijdvakken blijkt bet, dat
alles, in weerwil, dat vele, zelfs geleerde, beheer[cbcrs ann de uitbreiding der wetenlèhappen deel namen, uit den boezem der natie
zelvé voortl~wam, en door haar bevorderd werd. In het eerl1e
~ijdvak noemt men I-IENDJHK VII en VIII (de lamae een [choolfche· godgeleerde, die tegen LUTIIER, de SejJtelil [acromentis, en
andere werken fchreef, en ook dichter was); EDUARD VI, den
J,erkhervormer; de Katholijke, dweepzieke lVfARIA en de geleerde
ELIZAllETH. In het tweede ontmoet men l\COllUS I, een kundig
proza-fehrij vcr en redenaar; den ongelukkigen IC\REL I, een onvermoeid voórl1ander der wctcn!'chappen; den ruwen CROMWEL, KAREL
Il, die het geriootf";;;hap van wc,ellj'ch;lp~,cn bevestigde; JACOllUS
H en \VILLElII IJ I, die de boekerijen, cloor hunne gefchenken,
verrijkten; en, eindelijk, in het laatllc tijclV;ik, ANNA en de drie
GEORGIO'S. llehalve deze magtige voorfl:anders van letterkundige wc~enfchappen, leverde ieder vak derzelve , van tijd tot tijd, mannen
op, die zich op derzelver beoefening toelegden. ERASIIWS, van Rotter~
(lam, fl:rooide de e('rll:e zadel! van letterkundige befchaving te Oxfort, doch vond gccne gcnoef,'zame onderfl:euning. Olldertus!'chen
waren de gemoederen hierdoor opgewekt; de beoefening der Griekfche en ROll1einfche !'cluijvers en hunne talen, won meer en meer
veld; en GATACKER, GALE, IIuDsoN, CREEC!I, GREGORY, en anderen, traden als uitgev::rs te voorfchijn; te"wijl ROUERTSON tIIu.
in 1676, ter verbetering van het Gricbeh, en TrJOiVIAS !IOLYACKE
van het Latijn, bijdroegen. Ook tot andere talen Il:rekte zich het
gebied der fl,raakkunde allcngskells uit, zooóat ED. BERNARD ,op
het einde der 17dc ectlW, reeds dc illpl:alJctten van !29 onderfchei.
dene talen konde aanwijzen. Scden m~iakte de taalkennis iiJ alle vakken
nog fl:erker vorderingen. R. DAWES, ell T. B:.'RGES behandelden de
Griekfche metriek (voetmaat); NI. J\JATTARIE legde ziehop de
aanwi.izinf; der ondcïichciclclle toiJgvallen toe, en J. Tocr hield zich
met Griekfche fj:ma'Ja111stcll en woordenboeken o:Jlcdi;;; renvijl alldere klasikke fcl1rUvcrs uicpvel1, uf goede overzettingen leverden.
IllKE::; cu PK YC E bÇ0~f~!ll·~<.:11 r:c r~J uurdiche, "\VlI~li~i':~ en \V üln~:
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de Koptiîche, WILLIAl\I en G. WHlSTON de Armeniîche, SWIN...
TON de Pheniciîche en Palmlriîche, LowTH en KENNICOT de
Hebreeuwîche, CHANN1NG, WHITE enz. de Arabiîche, RICHARDSON, JONES, CARLISLE en anderen de Pel'zifche talen j terwijl
WILIONS , COLII\'GJlROK8 en het genootfchap van Calcutta, omtrent
de Indifche taal en hare verîchillende tongvallen, eellen fchat van
kundigheden leverden. Dat ook de Engelfche taal, onder dit alles,.
eelle grootere volkomenbeid bereikte, en in omvang, zuiverheid en
buigzaamheid, moest winnen, was natuurlijk; doch of zU, in den
InatGen tUd, onder het verkeer en den invloed der Franfchen, wel
zoo veel gewonnen heeft, als door de vroegere, krachtdadige pogingen van kundige mmmen, onder welke inzonderheid SHAJtESPEAR
heeft uitgemunt, komt ons twijfelachtig voor.
OndertllsCchen maakte mcn ook in andere wetenCchappen meerdere
of mindere vorderingen. In de Godgeleerdheid begon men met de
kerk en hare gedaante. fkNDRIK VIII, die zich, door zijn boyengenoemd gefchrift tegen LVTHER, den na~m van befchermer des ge100fs verwierf, poogde zich van den palls af te fcheuren ~ en de
geestelijkheid aan diens ilwloed te onttrekken. Hij vernietigde, gelijk ook EDUARD VI, verfcheiden kloosters; doé hierdoor werd
alleen een mogelijke hinderpaal weg genomen, zonder dat men met
de zaak zelve veel vorderde: zelfs ging men onder de regering der
Schocfche ANNA, deze dweepzieke aanbangUer VHn het pausdom.
verfcheidene felu·eden achterwaarts, en vertrokken velen, wier ge~
voel voor vriJhcid de harde onderdrukkingen niet dulden k0l1.
naar buiten 's lands. van waar zU, onder de regering van ELIZA~
BETIJ, met niel1we kundigheden verrijkt, ccrug keerden. T!lans verfpreidde zich de vrijheidsgeest, zoo wel onder de partijen der Puriteinen. als Episcopalen, en vertoonde zich in al zijne kracht;
doch met geen ,mder gevolg, dan dat de twist dezer beide partijen
alleen tot de beoefening der Patristiek en kerkelijke gefchiedenis
voerde, waarin zich J. FELL, WHARTON, CA VE, BINGHAl\1 en an~
deren. verdienstelijk hebben gemaakt. Ook legde men zich vervolgens op de uitlegkunde coe, waarin POOLE, POCOC!CE, en meer 3n.
dere, reeds genoemde mannen, arbeidden; terwijl ]Aconus I, door 47
geleerden, den zoogenoemden Konings-Bijbel liet vervaardigen. In de
Dogmatiek waren de vorderingen gering. HonllEs en CHERBURG breid~
den reeds vroeg het deismus uit, waar tegen zich J. TEMPLER, de
graaf vnll CLARENDON en W. !JOWEL verzetteden. In de J8de eeuw
waren TINDAL , TOLLAND , COLLIN, \VHOOLSTON, MORGAN, SHAFTESBVRIJ en DOOLINGllROKF: deïsten, en vonden in E. CHANDLER,
J. DUTTLER en LARDNER, d:e zich de zaak van het Christendom aantrokken, hllnne bei1:rijders. Zoo voortdurend is het wankelen naar
beide zUden tot in onze dagen geweest, dat nog altijd de oneenjghe~
den der disfcntcrs, cn dc bewijzen voor den Christelijken godsdienst,
de merkwaardigfl:e godgeleerde vCl[chijnfels zijn: Cc ne omi1:andigheia,
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l)eid, welke, uit hoofde van de nationale trotschheid der Engelfehen ,
minder bevreemding verdient; maar veel eer een bewijs opleven,
dat dit volk, bij velerlei deugden, het nog tot de eigenlijke hoogte
der beCch:wing niet gebragt heeft.
In de Regtsgeleerdbeid verroonde zich even zeer het Engelsch nationaal karakter vaIJ trotschbcid eIJ rcpublikeinsch egoi:inJUs; want nimmer verhief zij zich bij deze natie tot ecue, van alle kamen, voortgezette beCchouwing der fia~tsinrigting en hare vormen, zoo als de
geCchiedenis der wereld ons die vertoont; maar bepaalde zich alleen
tot de vorming van haren eigen Haat, en tot tbt geen, wat alleen
tot haar hetrekking had. In dit vak van wetenfchap werd dus weinig van belang verrigt; doch mangelde het niet aan verCcheidene beoefenende rei!'gtsgeleerden, zoo als J. I-JOLT, HARCOVRT, P"RKER,
RAYMOND, GILBERT, MVRRAY, PRAT, \VEDDEIUlURNE, ERSKINE
en anderen.
Niet beter ging het met de Geneeskunde; want ook zij bepaalde
zich tot de pr8k[~jk, en op de beide hooge Ccholen van OJ.j'ort en
Camhridge leerde men weinig meer dan de algemeenc beginfels der
letter-, wis- en redeneerkunde, welke zich in het dagelijks leven
verder moesten ontwikkelen. OndertusCchen kunnen de ElIgelfchm
zich ook hier, gelijk in iedere wecenfchap, op enkele kundige mall_
nen beroemen, die, voornamelijk, in de ontleedkunde, belangrijke
ontdekkingen gedaan hebben. Zoo deed HSRVEY, onder KAREL I ~
reeds gewigtige waarnemingen aangaande den omloop des bloeds;
befchreef Vi ArtTON in 1651 al de klieren, en ontdekte de fpeekfeIgangen in die V:ln de bkcn; tenvijl F. GLiSSON de prikkelbaarheid opfpoord~, BIDLOO afbeeldfels van het menfchelijk ligchaam, met den tekst van CAMPER, in het licht gaf, en Sy.
DENHAM , als antiphlogist', vele l1:ellingen in de praktijk verwierp. Onder de gcnecsheeren waren Hül\'TCRS en CRl:jKSCHANK,
en, onder de ontleedkundigen, zijn de beide lVToNRo's, en als
beoefenaren in dat vak, MEAD, lIVXHAlVI, PRINGLE, DAR WIN ,
BROWN, JCN"ER en anderen, beroemd. De Heelkunde werd eerst
in 1745 van het barbierswerk afgcfcheiden, en [etlert aan een
bepaald onderzoek onderworpen. Behalve de voorlezingen, die men
houdt, heeft men ook nog fcholen, waarin CIlI,FELD, POLIA,
SCIIARP, HUNTER , nELL enz. gevormd werden. EiHlelijk behaalde Si\1ELLIE, in ]763, in de Verloskunde, en AnK;N, in
17°9, door zUn leerboek, veel roem.
Voor de Natuurlwnde had de kardinaal WOLSEY, in 1518, te
Oxfort, wel ecnen Iccrnoel opgerigt, en bezat men reeds vroeger een kruidboek, hetwelk in 1550 en 1597, door twee :lndere gevolgd werd; muar hct was alIecn F. Di\CO van Vent/am,
die, in ]6°5, op den Engeifchen .rr,eest werkte. Zijn tijdgenoot
\V. GILBERT bemoeide zich, inzonderheid, met den magnect, en
dc~d hit:fOmtrcnt iJcI:1!1gr~ikc ontdekkingen, (b. v. de elektriciteit
van
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het glas), zoo als ook W. B,\RLolV; terwijl BOYLE, HOOK,
NEWTON, HALLEY, die over de afwijkingen der magneetnaald
fchreef, en 'V"ODW:\RD, zich inzonderheid in dit vak der na.
wnrkundc ondcrCchciddcn. Voorts legde IhuIlY, in 1632, te Ox·
fort, eenen kl'l1idtuin r.an; CR,\DESCANT, vader en zoon, in 1662.
een natuurkundig kabinet.
PARKINSON be[chreef, in 1629, reeds
3800 planten; W. I-IOllN's Britfclze Plora verCcheen in 1650, en
werd naderhand door J. I-IILL op nieuw bearbeid. Later hielden
zich R. MOlUSON en TH. WILLJl'\GTON, die de bevruchtende krachc
der f10fdraden ontde:kte, met de kruidkunde, niet zonder vrucht,
onledig, en arbeidden W. CrrARLToN, F. 'VILLOUGHIlY en J. RAY,
in het batst der I(de eeuw, met roem in de natuurlijke gefchiedenis der dieren. In de 18,lc e('uw leerde WILSON de ver ..
Herking der elektriciteit; \VX!,SON cm FR'I"'KLIN ontdekten het
HeIlig en ontkennend vermogen derzelve ; ook PRIESTLEY deed
l1ieromtrent gewigtige ontdc:;:king-cn, en werd, door die van het
oxigem, in 1774, de dgenlijke vader der amiphlogistiCchc [cheilmndc , welke laatil:e in i.V. T-IIGGIUS ecnen vooril:ander vond.
In de Natuurlijke historie H)I:;:dc men langzamcrhand LINNAEUS:
J. IIIl.L was in IïS6 de eer ne , wnarop latcr .1. MILLER volgde. Eindelijk kocht SWTII het kabinet van dt'I:ün beroemden natuurkenncr, en rigtte het Lil!11c(clze gCl100trchap op. ArroN, koninklijk minllJ~n te Kcw, kweekte de lèllOonfle uithecmCche gewasfen ;
CURTIS gaf een kruidkundig l11~gnijn uit; G. ED\V.\RD~ fchrecf,
van 174-3 tot liSI, cene :;atl111rlijl:e g~CC11icdcl,is der vogelen;
T. PENNANT, van 1763 tot 1783, die der dieren; ADAlVIS over
de in[uuediertjes, en E LLIS, Cover <1'2 koralen en dierlijke gewasCen.
In de Wis- cn Stcrrckundc \V"crd door de EIJgd(clzCl!, inzonderhcid uit hoofde van het nut dezer wetcnlèhr,ppen voor de fcheep~
vaart enz., vccl venigt. J. NEPEN ma:lkte, in 1614, logarithmetJ
(rekentafels) bekend, diG I-I. 13RIGGS naderhand verbeterde; Si\lILE
fiichtte in 16::!::! eenen Iccrl10cl te QJf0rt voor de meet- en fter~
re-, en CUTTER eenen yoor de wE:rktnigklll1de; B\ftROW was zeer
kundig in de GriekCche mcetkunde, en dc uitgcver van vcrfchei~
dene GrickCche werkwigkundige [chrUvers: ook omwikkelde hij, in
1662, de eerl1e gronden van de O/!alyjis van het oneindige. Op
hem volgde NEWTON, die in 1669 de theorie van oneindige ge..
talreekfen , de nuxie-rekening enz., uitvond. In de beoefenende
werktuigkunde onderl"cheidde zich WREN, dl' bouwmeester der St.
PAuLus-kerk, en van andere voortreffelijke gebouwen, door meni~
ge uitvinding; in de gezigtkunde GREGORY, B/.RROW en NewToN;
terwijl HALLEl], in 1675, de lengte en breedte der fterren, Ollder den zuidpool, op St. He/ma waarnam, en HOOK reeds van
de Newto:lfde aalltrekking,b-acht ecnig denkbeeld had. FB~ISTEDl'
kende 2866 vaste Herren; doch alles bepaalde zich het meest ter
vcrbcteri:;p: d~r zc:evn~;Ië cn !;ülrijkcn, eiJ de tlJcoric kwam weinig
in
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jn a~ llucrking. In de fchecpsbouwkullde waren BARROW el. ROllEll.T~
SON beroemde theorrtici, en, in 1792, werd voor dit vak een af~
zonderlijk gellomfchap, opgerigt.
Met opzigt tot de WiJsbegcerte werd in Enge/and weinig verrigt f
In Oxfort heefschtc IChoolCche geleerdheid, cn te Call1bridge heç
nieuw Platollismus, hetwelk TH. GALE, in 1677, met de godgeleerd.
heid, en I-I. MORE met de Cabba!a vermengde. Alles was ech~
ter Empirismus, en LOCKE kwam dus in 1690 zeer te pas? ,doch
ook federt is in dit vak weinig belangrijks voorgevallen.
Ook in het Gefchiedkundig vak ging de Brit niet veel verder, dan
~ijn eigel1 land. R. HOLlNSIlEAD verzamelde, van J 577 tot 1587,
de kronijken van Engeland, Schotland en Ierland; HARRISON bragt,
uit gefchrevene oorkonden, eene gefchiedenis van het eerstgenoemde rijl~ bijeen, en CO~Ii\1ELlN, en na hem SMILE en CAMDEN , leverden eene vcrzameling van de Engelfche fchrijvers der middeleeuw.
In de 17de eeuw maakte zich J. MARSIlAill in de tijdrekenkunde
verdienstelijk; ROGER, TWYSDEN, SEWEN en anderen legden zich
aanhoudend roe, om brO'1l1en voor de Engelfche gefchiedenis op te
fporen, en C.WE bearbeidde eene EngeIfche, kerkelijke gefchiede.,
l1is. In de 18de eenw kwam, dOOf een genootfchap, de algemeene
wereldgefchiedenis te voorfchijn, en [c]1reven FERGUSON de Ro"
rneinfche, GILLIES de Griekfche, GmnoN die van den ondergang
van het Romeinfche rijk, RonSRTsoN de gefchiedenis van KAREL
VIII en de om dekking van Amerika, en MITFORD die van Grie..,
kentand. In onze dagen zijn de gcdcnkfiukken van Groot-Brittan..
je door DALRYMPLE, de gefchicdcnis van Engeland, door CUN~
NINGHAM, en die van JACOBUS II, door J. Fox, niet onbelangrijk.
De Biographia BrittmmicrJ dient voor het vak van levensbefchrij-

ving, waarin NICHOLS, JOHNSON, SIIEIUDAN, lVIMON enz., niet
zonder vrucht voor hun vaderland werkten. ]3URNEY [chreef eene
gefchiedenis der l11uzijk; FANNER, GRANGER en BERRENHOUT over
de geleerden in al de drie rUken; lVIARCENZIE over de geleerde
Schotten; IRVIr~G, over derzelver dichters; Ct\MPBELL, over
Ierland; AIKIN, ovcr de lotgevallen der geneeskunde, en PULTNEYS, over de vorderingen in de plantcnkunde; terwijl CAMBDEN,
PURCHAS en HARCOUR onder de aardrijkskundige [chrijvers van Engeland behooren, en HERDERT, 13ROIVN, BURNET, SMITH, COOK,_
13ANKs en meer a:ldercn, onder de talrijke reisbefchrijvers geteld
worden. ANDERSON [chreef ecne &cfchiedenis van den handel, welk
werk beroemd is, en rdOLL, JEFFERY, F!.DEN, DURY, DE LA RoCHETTE en DALRY:\lPLE legden zich op de verbetering der landkaarten toe; doch de bliitcnlandlèhe a;mlrijkskunde konde, na
l3usCHlNG, gCE'lie bell'llgflelling wekken.
Wij kunnen \':lil dit ondcnvc:-p niet aübpp::,n, zonder de algelneeile aan111crl~ing, (~::,,~ de \velv;1art en v~{.~crla~ldslicfdc der Enge!(i;hen, ill alle tijlh',kkc;], (:" wCt2;li'c:lq'r'cil ll;ccr, dalJ elders, he-
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vorderd hebben, waarvan deels verfcheidene rUk geword ene geleerden. zoo als POPE, HUME, DLACHSTONE, GIBBON en anderen 7
en deels de afzonderlijke kunstverzamelingen, Zoo als het Britfche
mufeum enz., de vele prij suitdee1ingen, de onderfcheidene leeri1:oeten, de menigvuldige geleerde genootCcbappen, boekerij~n en andere inrigtingen, te duidelijken bewijze veri1rekken. De regering had
aan hare bevordering weinig deel, en was in dit opzigt ver ten achteren. Dit loopt duidelijk in het oog, wanneer men de aandacht
op de hooge [cholen van Oxfort en Cambridge vestigt; doch waarbij tevens het Engelsch nationaal karakter, in derzelver inrigting, zich
klaar vertoont. Ook hier was, en is, uit hoofde van het gebrekkige in de theorie, geen geheel. Wis-, redeneer- en klasfieke letterkunde, worden het meest beoefend; maar in de overige wetenfchappen wordt alles, bij een gebïekkig overzigt en eene korte aanwijzing, waarbij de theorie aan afzonderlijke beoefening wordt overgelaten, op de praktijk betrekkelijk gemaakt.
ENGELSCHE ZIEKTE. Deze ziekte is, zoo veel men kan nagaan, het eerst in Engeland waargenomen, of althans duidelijk van
andere ziekten onderCcheiden en be!èhreven; en van daar heeft zij den
naam verkregen, waaronder zij bij ons meest bekend is. De geneeskundigen noemen haar Rachitis, beteekenende ziekte of aandoening
van de ruggeJirellg, welke inderdaad, in deze kwaal, meestal voornamelijk is aangetast. Men vindt haar doorgaans in kinderen van één
tot drie jaar oud, zeer zelden vroeger of later, en zij openbaart zich
bet eerst door eene traagheid in de bewegingen; lig-gende het kind,
bij voorkeur, op den rug, en onderlleuuende, wanneer het zit,
fiaat, of gedragen wordt, op de eene of andere wijze het hoofd. Dit
is groot en zwaar; in het bijzonder puilt het voorhooCd uit, de
oogen flaan uit het hoofd, en de kinderen IJaan de oogleden wijd
open, wanneer zij naar boven willen zien. Hun uitzigt is niet kindl;!rachtig, maar beèaard, ernllig en veelal fcl1f3nder, en zij munten
niet zelden, of dan, of in het vervolg van hunnen leeftijd, uit in
levendigheid van geest. "\Vanneer men heli verder waarneemt. ziet
men, dat de ledematen, naar evenredigheid van het groote hoofd,
dun en fchraal zijn, waarbij echter de gewrichtsknokkels zeer ver
uitlleken , vooral waar de hand zich met den arm vereenigt, alsmede
aan de enkels en de knieën. Deze uitzetting der gewrichtsknokkels
behoort onder de eeri1e verfchijnfelen der ziekte, en wordt naderhand door het kromtrekken der becnderen van de onderi1:e ledematen, vervolgcns vnn de ruggegraat en van de bovenf1e ledematen, fom tijds door het vergroeijen van bi;na alle beenderen, welke
eeni~e uitgei1:rektheid hebben, gevolgd. Door deze ziekelijke gefieldheid der beenderen is ook de borst, op de zijden, plat, en
i1:eekt llaar voren kielsgewijze uit, als de borst der vogelen. Dit
belet de ademhaling, welke nog meer verhinderd wordt door de uitzetting vnn dl:ll onderbuik, eCll gevolg vall het opzwellen Vall de
ko
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lever en de darmscheils-klieren. Gebrek aan voeding, veroorzaakI
door eene oorfpronkelijke leerheid en weekheid van het gellel,
door eene gebrekkige fpijsvertering, en door verlloppingen in de
fijn!l:e vaatjes en klieren, fchtjnt de,] grond dezer ziekte uit te maken. Dephosphorzure kalk, welke, bij eene behoorlijke herfielling
van ons ligchaam, ge!l:adig in het beenge!l:el wordt afgezet, en hetzelve hard maakt, is bij deze ziekte aanmerkelijk verminderd, en daarvan de weekheid der beenderen een gevolg; terwijl de toevallen van
een fcherp zuur, waarmede dezelve veelal begint en gepaard gaat,
een bewijs zijn der ilechtc fpijsvertering. Dit zuur verfpreidt zich
door alle fappen, en verteert, door zijne fcherpte, zelfs het gebeente.
ENGELSCH ZOUT. Dus wordt de onzuivere, zwavelzure magnefia genoemn, omdat zij, te voren, uit Engeland kwam, waar men
haar uit de bronwateren te Epshom verkrijgt. Het heet daarom ook
wel Epsho11ls zout. ({al Epshomenfe.) Ons gewoon zeewater levert
dit zout echter ook op. Het is oplosbaar in water, heeft eenen verkoelenden , bitterachtigen fmaak" en krisraIlifeert meest in platte, ze,zijdige zuiltjes. Men gebruikt het als een buikzuiverend middel;
maar dient daarin voorzigtig te zijn, dewijl het het ilUm der ingewanden wegneemt, en deze laat!l:e zeer gevoelig maakt. Het wordt
daarenboven ligt met andere fchadeIijke zouten verward.
ENGIlIEN [LOUIS ANTOINE HENRI VAN BOURBON, lJertog van)
geboren te Chattilly, den 2 van OogStlIl 1772. Met dezen prins, den beroell1dfl:en en den merkwaardigfl:cn perfoon onder de talrijke ilagtofters
van BUONAPARTE, fiierf de Ham van den grootcn CONDÉ uit.
Reeds in 1789 verliet de hertog zijn oproerig vaderland, doorreisde
verfcheidene landen van Europa, en kwam 1792 in Vlaanderen, om
onder de bevelen zijns vaders den veldtogt mede te doen. Daar echter het Bourbonjèhe corps ontbonden was, trad hij in het Cond4fe/Ie, over hetwelk hij, federt 1796 het opperbevel voerde, enher..
welk hij eerst, bij deszelfs ontbinding in 1801, verliet. Het is bekend, welke wonderen van dapperheid deze kleine fchaar in alle
veldtogten deed; doch de jonge hertog verwekte door den heldenmoed en de menschc lijkheid, die hij bij alle gelegenheden bewees,
niet minder de bewondering, dan de liefde zijner krijgsmakkers.
Toen de vrede van Luneville aan zijne krijgsverrigtingen een einde
had gemaakt, begaf hij zich, uit liefde voor de prinfes CHAnLOTTJi.
van Roilan-Roc hefort , naar Ettcnheim, waar hij ambteloos leefde,
zich met bloemenkweekerij en de jagt bezig hield, en alles ,
wat hem omringde, gelukkig maakte. Nu beiloot BVONAPARTE
in 1804 zijnen ondergang. De aanleiding tot dit bloedige plan was
waarfchijnlijk de volgcnde. Door de bekentenisfen van zekeren
QUERELLE, en de briefwisfèling der heeren MrcHAuD en MARGUERlTK
mct de koninklijke prinfcn, hem door den kruidenier PHILIP overgeleverd, had hij tamelijk verwarde berigten verkregen, dat de prinfen een plan ontworpen haddcn, 0111 zich weder vall den Franfchen
troon
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troon meester te maken, dat PICIIEGRU, de hertog van POLIGNAd
en anderen aan het hoofd der onderneming f1:onden, en dat Engeland
hen krachtdadig onder!1eunc!e. Hij geloofde dus, zich van den prins
te moeten meester maken, dien bij als meeleEd van het verbond aanzag, en uit wiens papieren hij een meerder licht h00pte te ver~
krijgen. Te dien einde werd C,\ULINCOUÎn heimelijk naar den Ne.
derrijn gezonden; de generaal ORDENNER begeleidde hem tot Strnats~
hurg. Ván hier beraamde CAULINCOCRT de onderileming•. Nadat hij
den 14den van Lente11l., door eenige gendarmes de ligging van het
huis, dat de hertog bewoonde, had laten opnemen, verfChenen plot..
îeling in den volgenden nacht 3 à 400 man, gedeeltelijk [oldaten, ge..
deeltelijk gendarmes, en omringden hetzelve. Er ontfl:ond alarm, de
liertog, uit het bed fpringer:de, gTijpt naar een geweer, om zich
te verdedigen. Dnar hij illtnsfChen ziet en hoorc, dat alle weder ...
ftand vergeefs is, vergenoegt hU zich d~;armede, dat hU den Baron valt
GRUNSTEJN, d:e zich bij hem bevond, aan hem doet belooven, 0111 ~
Wanneer men 11aar ENGIIllèN mogt vragen, zich voor denzeLven uit te
geven. Middelerwijl WITS COi.TLlNCOUl\.T met eenige gendarmes in de
kam~r getreden. Men vroeg, ",ie' elc hertog van ENGIlIEN was;
Niemànd annV'oorddc. Eindelijk nam de hertog zelf het woord op,
en zeide:" Indiell gij gckolJlC7l zijt, 0:11 hel:l te arresteren, zoo moet,
"gij' eene beJ~·hrijving Vf1/1 o"ij12CJZ pcrfooil hebben, zoekt hem." '-Dit had ten gevolge, dat men befloot,alie aanwezigen mede te nemen ..
Dk werd met zulle- eencn haast uitgevoerd, dat men den gevangenen
niet eens veroorloofde, zich behoorlijk aan te kleeden : men voerde
hen bij Koppel over den Rij';;, en bragt hen naar Straatsburg. I-lier
hield men den hertog tot den r8den in de citadel gevangen. In den
morgen van dezen dag verCchenen gendarmes, 0111 hem naar Pari:is
te brengen. De reis werd dag en nacht voortgezet; toen men deI:t
zofl:en, des avonds 0111 half vU f, voor de poorten der hoofdftad
aankwam, vond men aldaar het bevel, om den gevangenen naar het
flot Fincenms te brengen. Om vijf uur was de prins aldaar reeds
in de gevangenis. Afgemat door llOllgcr en vermoeijenis, was hiJ
naauwelijks op een ellendig leger in !laap gevallen, toell men helll
des avonds om elf uur wekee. Hij vond acht ollicieren [onder deze
den generaal I-IuLlN] tot eenen krijgsraad bijeen. De regters , na afloop van het verhoor, beiluiteloos, welk oordeel zij zouden vellen,
deden aanvr~g~ bJ lluoNArARTE:, en ontvingen hunnen brief terug
met het onderfchrift:" Tel" dood 1'c/'oon!celc! ," cn reeds om half
vijf was dit vo;mis door gc:da;'m~s d'C/ifc in de gracht van J7incennes
voltrokken. l\TuRAT el1 ecn adjuchm van Bu ONAPARTE waren daarbij te·
genwoordi;i. De ongclukl(ge verlangde, dat men de prinfes van RmlAN
eene haarlok, eenen brief el1 cenen ring zoude ter hand fl:ellen.
Een [oldaae nam dit op zich, m:tJl" de adj lldant rukte hem alles uit
de handen met deze womden: " niemand mag iets 1'001' eellen "er~
" rader bezorgm." Het hadre oo.;enblik kwam i de hertog fl:ond
0
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en fprak met de grootHe bcdaardheid tot de gendnnnes:" welaan,
mi/ne vrrmdel1. - " Gij hebt hier gecl1c ''riC/Jdcn ," riep cene wilde
frcm - het was de ftem van MURAT. Op dit oogenblik viel de
voomeJfc1ijl.e prins. De deelneming, welke zijn dood verwekte,
was algemeen; te l'etersburg en Londen vierde men lijkdiensten ter
zijner nag-cdachtenis, en in de eerfte plaats f(Ond op het Catafalk
een opfchrift tot lof van den hertog, datJTIet deze woorden eindigde: fjUCtlt dCI'oravit bel/ua Corjica, Europae terror et totius humani generis lues. LODEWJ,fK XVllI. en zijne kamers hebben befloten, hem een gedenkteeken op te rigtcn in de kerk te nnce1Jnes~
ENKAUSTIEK. Zoo noemt men de Enkauftieke fchildcrkumt, welke bij de oudell in gebruik was, en haren llaam van inbranden OIltleem. Alles, wat wij van den aard en de wijze derzelve weten, is
het volgende. Volgens de eerfte, en zekerlijk zeer oude, manier van
EIJkf11l(liek, bediende men zich van een fpits ~izcrell werktuig, dat
men gloeijend maakte, en waarmede men de omtrekken, en, in hteren
tijd, eenige zwnkke anndllidingen der fchaduw, in EIp-nbecn brandder
Naar de tweede manicT bediende men zkh van een nfzoLd~rliik daartoi!
toebereid ftuk was, hetwelk men, veelligt , gelijk onze pastel-kleuren
behandelde, ell door middci van een kolenvuur deed ünelten. Eindelijk
h:x! men nog eene derde manier van Enkoujliek, welke alleen voor
groole [childerltukkcn ge[chikt was, [cllOon zij ook voor kleine ge·
bruikt konde worden, en waarbij men de door vuur in was opgeloste
kleuren, door middel van een pen{(~el, ophoogde. Het hout was de
\!cnigc Hof, waarop men klf;ine fmkkell {c.hiltb·de. Doorgaans verllnat
men onder de 811!wujlieR. alleen de beide !aatfce [oorten derzelve , cn
vertaalt dit woord door in was jèltildi'rcn. }Jc ouden bedienden zich van
deze kunst gedccitcli.tl: yoor fchildcrltukken, en gedeeltelijk ook, om
hunne muren, wapcl13 en hllisgereedlch~p, te beürÜk en, teu. einde deze daardoor eeni,; aanzien te geven, ca voor vochtigheid te beveiligen. In de sde eeuw vindt men de laatfte {poreu vall hel;. fchilderen in
was; en ofïchoon vcrCcheiclcn kuustena~ïS zich beijverd hebben, en
nog heden ten d:1ge beijvercn, om deze kunst der olld,en te herfeel.
len , fchijnen hUIlne pogingen tot dus verre echter mislu.1u te zijn.
EN[(mJIZEN. Ecnc fl:ad in het koningr. der Nederlanden aan den
oostel. uithoek van Noord-Hollnnd, kvvart. lloorn, aan de Zuiderzee
gelegen. Zij heeft 7 poorten, 2 gcrefol"m. kerken, van welke de
znider-kerk het graf van den vermaarden lJEI(NARDUS PM.UDANUS bevat" alsmede 1 Luth., Doopsg. , Room!: cn ]nnren. kerk, eene Synagoge, ecn diakonie-armenhuis, een weeshuis, het merkwaardig oe·
conomisch werkhuis tot wering van bedclarU, een fi"aai ihdhuis, wang,
enz. Enk,JlIi"fll telt ruim 5,000 inwoncrs , cn heert cene bekwame
haven aan de ZlIider-zce, welke met f1~rke dijken vom-zien is, inzonderheid met den TFi"erdijk, die de Oo,tcrhaven, met CC11211 vasten mum
uit de zee opgelwald, fluit en verzekert. De groo[c visièhc:rij, van
ouds de rocm dez!.:!" fh,t!, werd in 1 SL-I- weder h!.:rfl:cld !.:ll iallgZ:T~U1
t'ic.

ENNA. ENSEMBLE.
uitgebreid; zoodat in 1820, met de fchepen van de Rijp en MDnflikend" 17 buizen van hier ter haring. vangst uitzeilden, welk aantal door
de verplaatfillg der haringrederij van den heer ABEGG uit Emden naar
deze aad, met 25 fchepen wordt vermeerderd. Er is hier eene weke.
I,elijkfche kaasmarkt, eene zout-keet, en drij ft eellen aanmerkelijken
handel in gedroogde visch, alsmede in puin en flecht gebakken aeen ,
die herwaarts vervoerd en voor de gloeijingen aan de zeedijken
wordt gebruikt. Eens was het eene der beroemdae koopaeden van
Holland, thans ziet men ook aan de vele ledige fiukken gronds, hoe
zeer zij bijzonder in den algemeenen druk der tijden gedeeld heeft.
ENNA. Eene in de oudheid beroemde ftad, nabij welke zich een
woud bevond, uit hetwelk PROSERPJNA door PWTO gefchaakt werd,
om welke reden CERES daar bijzonder vereerd werd, en waarvan
PRO!ERPJNA de Enneifche genoemd wordt.
ENNIUS. (QUJNTUS) Een der oudfte Romeinfche dichters, welken men als den grondlegger der Romeinfche letterkunde kan befchouwen, en die twee eeuwen voor onze tijdrekening leefde. Hij bezat te
Rome de achting der aanzienlijkfte mannen, en onderwees voorname
jonge lieden in de Griekfche taal. In bUna alle foorten van dicht/mnst
poogde hij de Grieken te volgen. Zoo fchreef hij zijn Episch gedicht
SCJPIO; zijne romeinfche jaarboeken van den vroegften tot op zijnen
tijd in Hexamcters; Treur- en BlijlPden, van welke nog eenige fragmenten voorhanden zijn; Satiren en Epigrammm, en ook vertalingen.
Vele zijner Hukken waren ilechts vertalingen van Griekfche dichters,
gelijk de geheele Romeinfche letterkunde van de Grieken ontleend was.
HESSELIUS heeft zijne fragmenten bijeen verzameld, en, met een berige
omtrent zijn le'ien, in 17°7, in 4to te Allljlerda11t uitgegeven.
ENSEMBLE. Het geheel, zonder opzigt op deszelfs afzonderlijke deelen. Wanneer men, bij de beoordeeling van een voorwerp
der fraaije kunsten, op de werking let, die alle deelen te gelijk,
zonder op de afzonderlijke acht te geven, op ons te weeg brengen, zoo zegt men, het Enfemble is daarbij zoo of zoo in acht
genomen. Hetzelfde heeft plaats bij een fchilderfcuk, wanneer men
op de gewaarwordingen ziet, welke de vereeniging van alle voorwerpen te zamen, het zij ten aanzien van deszelfs aard, of ten op.
zigte van de overeenftemming der kleuren, der houding, van licht
of fchaduw enz. veroorzaakt; alsmede bij een muzijkHuk, wanneer
men, gedurende deszelfs voordragt , aanftonds ontwaar wordt, dat
alles overeenkomstig het karakter van het geheele ftuk wordt uitgevoerd, en eindelijk bij een fchou wfpel, wanneer men hetzelve in
zijn geheel, zonder de daarin voorkomende afzonderlijke karakters
in aanmerking te nemen, beoordeelt. Dikwijls is, bij Hukken van
kunst, de werking van het geheel het hoorddoel, zoo als in fommige landrchappen, waarin de enkele voorwerpen volftrekt geene
werking doen, doch, bij elkander genomen, een bekoorlijk gezige
opleveren; en zoo ook heeft men, omgekeerd, werken, waarin
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fommige afzonderlijke deelcn de hoofdzaak uitmaken, zoo als b. v.
in tooneelll:ukken, waarin het geheel dikwijls geene opmerkzaamheid verdient, doch afzonderlijke karakters zeer belangrijk zijn.
ENTEREN. Eene fchecpvaankUI,dige uitdrukking, beteekenellde
zooveel , als een vijandelijk fchip door haken tot zich te trekken,
ten einde het te kunnen beklimmen, en cr zich meester van te
maken.
ENTERLOOPER. EigenlUk een koopvaardijfchip, hetwelk op
eenig verafgelegen land, aan ecne vreemde mogendheid behoorende,
ter fluik, of verboden, handel drijft, en hetwelk men niet kan terug
eifehen, wanneer het door de kustvaarders genomen wordt.
ENTHUSIASMUS. Geestvervoering, verrukking, of eene zekere hoog gefpannen, ongewone werkzaamheid der ziel, waarom men
ook zoodanig iemand eenen Enthujiast noemt, die met eene zeldzame levendigheid en verrukking van geest over zekere zaken fpreekt.
ENTOMOLOGIE. De leer der infckten; Ellto1l1olithen, verfieende infekten.
ENVOIJÉ. Eigenlijk een afgezondenc, en wel bepaaldelijk die
gezant, welke, in onderfeheiding van eenen ambasfadeur , de twee.
de in rang is, en hierom ook minder eer geniet.
EON DE BEAUMONT, (CIMRLOTTE GENOVEVA THIMOTHEE D')
beroemd onder den naam van clteva/ier D' EON, werd in 1778 te
Tonner,.e geboren, en leven eene der merkwanrdigl1e verfchijnfels in
de vrouwelijke wereld op. Hare ouders, naaf eenen zoon verlangende, verborgen daardoor het geDacht van dit hUil kind, en kleedden
en voeden het op als cenen jongen. De natuurlijke eigcnfchappen van
hetzelve beguniligden de wenfeben en het zonderlinge gedrag der ouders. Toen zij in PartJ's , waar zij bij lme moei werd opgevoed,
de regtcn beoefend had, werd zij pleitbezorger bij het parlement,
en, uit hoofde harer bijzondere talemen, door den prins CONTI,
lIan LODEWIJI{ XV, ais zeer gefchikt voor de diplomatieke loopbaan,
aanbevolen; gelijk zij dan ook in 1756, met den ridder DOUGLAS,
naar Petel'sburg gezonden werd, om eene verzoening tllsfchcn beide
hoven te bewerken, en daarin zoo gelukkig flaagde, dat zij, in het
volgende jaar, met het verdrag van vriendfchap, te re/jailles, terug
kwam, en de belofte van Ruslalld medebragt, ter vernietiging van
het verdrag van onderlland met Engeland, en om 24,000 Rusfen
bij het vereenigd Franfche cn Oostenrijkfche leger, tegen FREDERIK
den Grooten, in Duitscftla/Jd te zullen voegen. Ook overhandigde zij
aan de keizerin MARIA TrlJmEZIA het eerfie plan van den veldtogt
des Ruslifchen legers, en aan LODEWIJK XV de bekrachtiging van
Rusland van het verdrag van Winterm. 1758, benevens dat, hetwelk tusfehen dat rijk, Zweden en DCilemar!;{'IJ, met Frankrijk
was tot fiand gebragt , en tegen Engeland, ter zee, was ingerigt.
De zevenjarige oorlog vormde D'EoN tot eenen held. Altijd nog
haar geDacht geheim hOlldende, dat nlleen den koning bckcnd was.
ALGE:lIE:EN WOOP.DENB. H.
L I
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gordde zij den degen aan, en volgde den maarfchalk BROGLIO, all!
luitenant-generaal, in het veld. BU Ultrop werd zij gekwetst, doch
het verband gefchiedde zonder ontdekking harer kunne. De maar"
fchalk en zijn broeder, de graaf van BROGLlO, hare groote verdientten als held waarderende, bewerkten, dat zij, bij de geopende
vredes-onderhandelingen in Londen, geheimCchrijver werd, waarbij
zij tevens de lastgevingen van het geheit11 ministerie ontving. Zij
gedroeg zich in deze, dikwijls hoogst moeijelijke, betrekkingen, met
eene fchranderheid en voorzigtigheid, die brtar meer en meer het
vertrouwen des konings deden winnen; tcrwijl zij zich tevens bij
het Britfche hof zoo aangenaam wist te maken, dat GEORGE Hl,
tegen alle gewoonte, aan haar de overbrenging zijner bekrachtiging
van het genoten verdrag, IJaar Frankrifk, opdroeg. Bij deze gele~
genheid ontving zij, van den Franfchcn monarch, het kruis vatl den
heiligen LODEWIJK, en den last, om de berigten uit Londen, in het
vervolg, onmiddellijk aan hem toe te zenden. Zij werd nu refident
van FrankriJk, en, gedurende de afwezigheid van den hertog van
NIVERNOIS, gevolmagtigd minister, welken post zij, ook na de
aankomst, van den graaf GVE,RCHl in die hoedanigheid, niet wilde
nederleggen : zelfs liet zij, om hent verdriet aan te doen, een ge..
deelte der brieven, memorien en lastgevingen, aan dezen gezonden,
in Londen drukken. Deze onvoorzigtige daad joeg de aanzienlijldl:e
mannen tegen haar in het harnas, en zoude haar de Bastille gekost
hebben, indien niet de koning, wien men het bevel tot hare gevangenneming had afgeperst, haar bij tijds gewaarfchuwd had. Om haar
te bevredigen, Cchonk hij haar een jaargeld van J 2,000 Iivres.
OndertusCchen had men in Parijs haren val bel10ten. De hertogen
van CHOISEUL en PRASLIN hadden, wegens hunne toefl:emming tot
eenen fchandelijken vrede, te veel belang bij de leiding van het
Franfche gezantCchap in Londen, waartoe D'EoN) die door den
graaf GUERCHI moest worden opgevolgd, niet in hun plan viel.
Men bewerkte dus door vleijerij, verfinading en geweld; hare terug~
roeping; doch zij, geen en lust hebbende, om zich in de Bastille
te laten opnuiten, en de zwakheid des konings kennende) vertraagde
hare terugreize naar Frankrijk, ([ond in Londen openlijk tegen
hrtre vijanden op. en ontwikkelde daarbij eene fchrunderheid,
fioutmoedigheid, en wereld- en menCchen-kennis, welke aan haar
verfl:and en hare beide tot eer verîl:rekten. In al hare om([andigheden, echter, bleef zij onwrikbaar getrouw aan haren koning, met wien zij bij voortduring briefwisfeling hield, en toonde, dat zij voor de fl:aatkundige loopbaan geboren was.
Thans naderde het tijdfl:ip. waarop hare kunne niet langer een
geheim konde blijven. In Rusland was zij daaromtrent het eerst
in verdenking geraakt; in LondC1t was dit vermoeden nog waarfchijnlijker geworden, en LODEWIJK XV, die zijn geheim in genar
zag, doch er niets van wild,r.! laten blijken, beval den aIgemee-
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ncn fekrctaris van het geheime ministerie , op de plaats zel~
ve de zaak te onderzoeken, en hem daarvan berigt te geven.
DROUET begaf zich hierop naar Londen, en vorderde van D'EoN.
de waarheid van haar voorgeven door echte Hukken te bewiJ...
zen. Onze ridder zag den kOllinklijken lastbrief, en, blozende
van fchaamte, opende zij haren fchoollen boezem met deze woorden:
"Gehoorzaamheid aan den koning, mijnen heer en meester, k~ll
"mijne deugd niet befinetten: zeg hem, wat gij gezien hebt,
"en dat gij de eerf1:c man zijt, wien dit geheim ontdekt i~"
DROVET, hiermede nog niet tevreden zijnde, riep n'EoN in [Oom
uit: " De koning kan en moet er mede tevreden zijn; wanneer
"gij nog verder gaar, zal hij u bef1:raffen, en de graaf BROGLIO
"en ik zullen het niet ongewroken laten; terwijl ik voor mij
"zelve niet zal- rusten, voordat gij 1haf voor uwe vermetelheid
"zult ontvangen hebben."
Na deze ontdekking ontnam men haar alle hare fiaatsbedieningen.
Toen zij de papieren des konings moest overgeven, zeide zij:'
"Zeg den koning, dat mijne deugd even zoo onfchendbaar is, als
"mijne getrouwheid als f1:aatsdienaar; dat het aandenken aan de
"Iastgevingen Zijner lVIajefreit eeuwig in mijn hart zal bewaard
" blijven, en dat ik nooit zal ophouden eene Franfche vrouw te
"zijn." LODEW1]K XVI riep haar naar Parijs terug; doch moest
zij hier haar mannelijk gewaad afleggen. Zij werd aan het hof als
een phenomen (verfchijnfel) befchouwd; fprak in den geOoten kring
van vrouwen als een wijsgeer; was zeer betmnelijk in hare uitdrukkingen, maar konde de houding en toon eens mans, in weer.
wil van alle aangewende moeite, niet afleggen.
Inttlsfchen brak de Franfche om wenteling uit, en bood zij der
regering op nieuws hare dienfl:en aan, doch werd afgewezen;
waarop zij naar Engeland terug keerde, en, als afwezig zijnde ~
op de lijst der uitgewekenen geplaatst werd. Van nu aan was haar
leven een fchakel van rumpfpoeden. Van alle onderfreuning en
hulpmiddelen beroofd, geraakte zij in den behoeftigften toef1:and,
en, zonder den bijfrand van grootmoedige vrienden, zouden de laatHe dagen haars levens nog rampzaliger geweest zijn. Tot deze
behoorde ook EUSÉE, de eerf1:e heelmeester van LODElV1jK XVIII.
die haar tot aan haren dood, den ~1fren van 13loeim. 1810, onderHeunde, en ook bij de bezigtiging en opening van haar lijk
tegenwoordig was. Het berigt dezes geloofwaardigen l11àns, waar'"
mede andere, niet minder onwraakhare, getuigen overeenfrel11111en,
Hellen het buiten allen twijfel, wat ook hieromtrent moge gezegd
of gefchreven Zijll, dat D'EoN geheel en alleen tot het mannelijk geOacht behoord heeft. Welke !taatkundige redenen, echter,
(lenen man, krijgsheld en ridder van St. LODEWI]K hebben kunnen
bewegen, om vrouwen kleederen aan te trekken - deze vraar;
is cot heden nog niet beantwoord.
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De gezamenlijke werken van n'EoN zijn in 1775, in J3 deelen, onder den titel van: Loifiers du cltel'.1/ier n'EoN, uitgegeven. Onder dezen zijn de lIfémoires, aangaande haren twist met
den graaf GU~:RCIII merkwaardig, en voor den {batsman belangrijk. Een tweede, niet minder opmerkelijk gefchrift: des Penfées
fur Ie cili bat, ct les 1I1aux, qu' ij caufa IJ la p/"{JlJce, wont de
noodzakelijkheid aan, om aan de bevolking van Fra/Jkf'ijk een aantal van 3°0,000 ongehuwde onderdanen, van beiderlei gel1acht, uit
de kloosters terug te geven; terwijl hare fchriften: over Rusland
en zijnen handel met Engeland; over Enge!aJlds Amerikarmji:he hezittingetl, en over den flaat 1'(1IZ Frankrijk in d~ itJdië, nog te.
genwoordig belmlgrijk zijn. Bovendien is cr een catalogus harer
kostbare boekerij voorhand::n, welke in 1791 uit nood moest verkocht worden, en aan welker hoofd belangrijke berigten omtrent
haren bezitter gevonden worden. Ook heeft LA FONTELLE van
haar eene levensbefchrijving geleverd.
EOS. De Griekfche benalllll1g van de Godin des dagernatls , of
van het morgenrood ;de 1110rgenfchemering. (Zie: AURORA.)
EPACTA. Zoo noemt men, in de ti.idrekening, die getallen, welke voor ieder j~ar den ouderdom der maan op Nieuwjaarsdag aanwijzen, of aantoonen, hoe vele {bgen er tlIsfchen de laatlle nieuwe maan en den eerllen dag des jaars verloopen zijn. Zij werden
eerti.ids alleen ingevoerd, om den tijd van het Paaschfeesc zoo veel
te gemakkelijker te kunnen berekenen.
EPAlVIlNON DAS. Deze, uit een aanzienlUk geflacht te Thehe
gerproten, veldheer, van wien het moeijel(jk te beflisfen is, of hij
als zoodanig , dan als menseh, grooter gewe~st zij, bloeide 390 jaren voor onze gewone tijdrekening. Hij was geleerd, voorzigtig,
krijgskundig. dapper, groot van ziel, en beminde zoo zeer de
waarhe-id, ebt hij zclfsnict uit (chertst, aan dezelve te kort deed.
Onder de LacedemomiJrs, bondgenooten der Tltehanen, llrijdende,
flond hij den gewonden PELOPIDAS bij, en overreedde dezen daarna, om zij n vadcrl:md van de Spartaanfclte hecrfchappij te verlosfel1.
In den hierop gevolgden oorlog bragt EPA;VIINONDAS als veldheer,
in den vermaarden en b!oNlcnden nag bij Lellc/ra, den Spar/fit/en
eene bijna doodeliike nederlaag toe. Naderhand teruggeroepen,
werd hU, omdat hij het opperbevel tegen de wct iets Innger had
behouden, daar hem dit voor het behoud des vaderlands noodig
[cheen, befchuldigd. In dit regtsgeding verklaarde hij den dood
moedig te zullen ondergaan, doch eischte deze bijvoeging in zijn
vonnis, " dat EpAlVIINONDAS daarom ten dood veroordeeld was,
" omdat hij zijn vaderland van den ondergang gered had." Na deze woorden ontf1:ond er een algemeen gelach, en hi.i werd vrijge~
fproken. Na nog vele andere roemrijke daden, eindelijk bij MantinM,
waar hij den flag uitmuntend bef1:unrd had, door eenen pijl getroffen~
cn llaaf zjjne tent gcbrngt zijnde, vroeg hij aan de Oluflunders ~
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of zijn fchild behouden was; en, toen hem dit gebrngt werd, kuste
hij hetzelve , als zijnen makker in alle gevaren. Vervolgen~ andermaal gevraagd heobende, of de vijand gel1agen was, en ook hierop
een gewenscht antwoord ontvangende, trok hij zelf den pijl
uit de wonde, uitroepende: Ik heb lang genoeg geleefd, want ik
flerf onverwolJnen." Hij fiierf derhalve midden in roem en vreugde,
in zijn 4811e jaar, nalatende, zoo als hij zeide, twee dochters, de
overwinningen bij Lcuctra en Mal1tillea. Met EpAl\HNONDAS verloor
Thehe zijnen glans, en, gelijk het met hem geboren was, fcheen
het met hem te vallen; want te voren aan vreemden invloed onderworpen, kwam het ook weldra na zijnen dood onder vreemde
heerfchappij. De TllebafJcll rigtten hem een ijzeren fiandbeeld op.
Jegens zijnen zoon STESIMBROTUS had hij een ze ldzaam voorbeeld
van firengheid betoond, door hem, daar hij, tegen zijn veld-heerlijk gebod, aan de Spartanen l1ag geleverd had, ten dood te verwijf"
zen, offchoon hij de overwinning behaald had.
EPÉE. (CHARLES MICHEL, Abt Vtm r:) Deze uitmuntende man)
den 2sllen van Slngtm. 1712 te Parijs geboren, en den -23fien van
Wimerm. 1789 geflorven, behoorde tot den geestelijken fland;
doch moeSt, omdat men hem als J~mCenist vervolgde, en van val~
fche leeringen beCchuldigde, alle de ambtsverrigtingen van eenen
priester vaarwel zeggen. Hij vestigde nu zUne gehecte oplettendheid op de Doofll:ommen, met wier onderwijs hij zich, ongeveer,
federt 1758, reeds had opgehouden; verbeterde het onderw~fs dier
ongelukkigen; rigtte te Parijs een illitituut op; en gnf zljne leerwijze in 1776 in openbaren druk uit. Talrijke leerlingen ontvingen dOOl;
hem de nuttigr1e kundigheden. en werden in ftaat gefield, om elkander hunne gedachten te kunnen mededeelen: zelfs waren er onder,
die zes onderCcheidene talen verllonden ; andere, die bekwame
wiskunstenaars zij n geworden, en eenige, die do0l' dichterlijke en letterkundige werken eereprijzen behaald hebben. De abt Jk'EpÉIl
bezat een juist en geoefend verlland, een vast karakter, en eene ongehuichelde godsvrucht; hU was gemakkelijk en vriendelijk in den om..
gang, onachtzaam in zijne kleeding , en zeer belangeloos van inborst. Toen de Rnsfifche gezant hem in 1780, namens zijne VOrDtin, een aanzienlijk gefchenk aanbood, gaf hY hem ten antwoord:
" Zeg der keizerin, d8t ik geen goud aanneem; doch verdienen mij" ne pogingen eenigermfrre hare achting, dat zij mij dnn uit haar
" wijd uitger1rekt rijk eenen geboren Dooffiommen ter onderwijzing
" toezende. " Hij was niet alleen onderwijzer zijl1er kweekelingen.
maar zijne liefde voor hen was tevens zoo groot, dat hij llechts
een gering gedeelte zUner inkomsten voor zich zelven· behield, en
het overige ten beste van zijn inititnut bell:eedde~ Zelfs ll:ookte hij
in den harden winter van 1788, Ccl100n ziek zijnde, gedurende ee:.
nigcn tijd, voWrckt geen vuur, tot dat ten Inatne zijne huisholldteer en 5,0 zijner teerlingcn, die alle in tranen wcgCmoltclJ, zid!
LI3
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naar zijne kamer begaven, hem door teekenen te kennen gaven, dat
bij toch om hunnen wil voor zijn leven mOg! zorgen, en hel11
drongen, om 300 Iivres voor zich zelven te beaeden. Over deze
daad be[chuldigde hij zich echter naderhand bij aanhoudendheid, en
beklaagde zich dikwijls tegen zijne leerlingen, dat hij hun eene fcha.
de van 300 livres had toegcbragr.
Een ander belangrijk rooneel zijns Ieve;Js fchetst ons KOTzEnuE ill
t:ijn nuk, de Ta!tbJlulllmen, waartoe hem het Franfche tooneeH1:uk,
Abbée de L'EpÉE, illjlitlttCl!1' des Sourds et llfucts, waarvan ook
€ene Nederduitfchc uitgave voorhanden is, heeft aanleiding gegeven.
Dit treffend geval, hetwelk 's mans hart veel eer aandoet, mogen
wij hier met geen ailzwiJgcn voorbijgaan, en komt kortelijk hierop neer. Op zekeren avond werd een Doofftomme, dwalende in
de [truten van PariJs, gevonden, en naar den Abt L'EpEÉ gebragt ,
die hem zeer vriendelijk ontving, en in zijn onderwijs liet deelell.
De [chrandere Abt ontdekte weldra uit de manieren, houding en gelaatstrekken van den jongeling, dat hij , fchoon in lompen gekleed, van ccnen zeer befchaafden (tand was, en viel op het ver.
moeden, of hij niet wel ligt de eenige erfgenaam van een aanzienlijk en vermogend geflacht ware, hetwelk hem, uit begeerte naar
rijkdommen, aan het medelijden der Parifzenaren had overgegeven.
Zoodra nu het verf1:and van den ongelukkigen eenigermate ontwikkeld was, en hij zijne gedachten eenigzins konde mededeelen, bevestigde hij den Abt in zijn vermoeden, en verha~lcle hem door teekellen, hoe hij uit cenc andere f1:nd naar PariJs WilS overgebragt ;
maar hij konde noch de eersrgemelde aat!, noch zijne bloedverwan~
ten, zoo min als zijnen familienaam, opgeven. L'EpEÉ, door innerlijk medelijden bewogen, ondernam nu eene reize met zijnen jongen
vriend, wien hij den naam van TUEODORE gegeven had. Hij trok
met hem van de cenc plaats naar de andere, en kwam eindelijk te
Tau/aZ/fe, welke fiad de jongeling voor zijne geboorteplaats herkende.
lVren doorliep vervolgens de f[raten, toen Tm:oDoRE ten Iaatfie voor
het hotel ,an den graaf DE SOLAR fl:aan bleef, en in hetzelve, 011der de hevigf1:e aandoeningen, het huis zijner geboorte ontdekte.
De Abt, alle mogelijke berigten inwinllende, vernam, dat deze
graaf maar éénen er(gcn:ml1, en wcl eenen Doofilommcn, had nagelaten, die men zeide, dat te Parijs geboren was. L'EpÉE, met de
edelfre gevoelens bezield, nam de zaak van den ongelukkigen op
zich. bragt haar voor de regtbank CChatelet) \':1n PariJs, en verkreeg daar een vonnis, waarbij aan den jongen TlIWDORE zijn naam
en fortuin werd teruggegeven; doch daar men zich van hetzelve op
eene hoogere rer;tbank beriep. volgde hieruit in ) ï9z eene rcfor111atoire uitwijzing, bij welke de ongelukkige wel als er(iienu2,111 van den
I!;raaf SOL,iR trl.end, doch 11el11 vcrbo(i cn werd, dien l1n~11l te voere!1.
Dit g~val wikkelde den br,lvcn Abt in een l;ostba~r en l:1ngdurig
plcitgedi.:;:, ei) bl:1Ckkendc hem vek on"an:~cllaaillhcdcn; doch hi.j
be.
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beleefde deszelfs eindelljke uicfpraak niet, maar fiierfre eds in
Sprokkelm. 1790; terwijl zijn ongelukkige kweekeling zich onder
de Franfche legers begaf, en bij een gevecht, waarin hU, doordat
hij de trompetten niet hoorde, te diep onder de vijand~n geraakte,.
den dapperfl:el1 dood ftierf. - L'EpÉ~ gen pot de welverdiende liefde
zijner leerlingen, met welke hij dikwijls in zijne kleine woning op
de hoogten van 1I1ont-Marbre, in den omtrek van Parijs, eenen ge.,.
heelep dag doorbragt, in de volfl:e matc. Zij waren troostelpos bij
zijn overlijden, en de Abt FAUCHET, gewoon prediker des ko..
pings, hield in de I(erk St. Etienne du Mout, te Parijs, den 23 ae n
van Sprokkehn. 1790, in tegenwoordigheid der eerae mag!rcraatsperfonen, eene ficrlijke lijkrede over hem, bij welke gelegenheid
men een koor van blinde kinderen, kweekelingen van den braven
HAV1J, op eene aandoenliJke, wijze, bij het vieren der mis, hoor.,.
de zingen. - (Men zie verder deze lijkre~èn, in 1790 te Parijs
uitgegeven, onder den titel van Oraifol1 FUliebre de CHARLES MICHEL DE L'EpÉE enz. alsmede E!oge op denzelven, door A. BEBJAN,.
welke in IS 19 te Parijs in het licht kwam, en waarin het geval met
voor
~en ongelukkigen THEODORE, breedvoerig, zoowel ' als de hier
ven.)
opgege
wordt
gezant
en
Rusfi[ch
den
met
e
anekdot
gemelde
Wij bezitten van L'EpÉE de beide volgende [chriften als: Re/ation.
de fa ma/adie et de la guérifo1J de MARIE-ANNE PIGj\LLE, 1759;
alsmede la véritabfe 111anière d'inflruire /èS fourds et tnuets, conftrm~e.
par une /ongue expériencc.

EPERN A Y. Eene Fran[che flad aan de Marne, in het departement Marne, niet ver van Rheims, met 750 huizen en 5000 in~voners, inzonderheid merkwaardig, omdat zij de voornaamfle han~
delplaats in fijne Champagne-wifn is, welke van daar n~ar alle oorden der wereld in eene verbazende hoeveelheid verzonden wordt.
In· hçt magazijn van d~n heer MEOT vindt men altijd eenen v09r~
raad van meer dl'ln 5°0,000 flesfchell.
EPHEM ERE. Een zeker infel~t, hetwelk maar ééncn dag leeft ..
groot als de
~ot het geilacht der vliegen behoort, en omtrent zoo
kleinae huisvlieg is.
EPHEM ERIDE N. Zoo noemt men: J. de dagboeken; 2. fierrekundige jaarboeken, waarin de dagelijkfche fi~l1d der fierren en de
ver[chijn[els aan den Hemel worden opgegeven, en 3. gebruikt mell
dit woord van ieder tijdfchrift.
EPHESUS. Eene l1:ad van .Jonië in Klein.A zië, die haren oorfprong aan Griekfclte volkplanters te danken had. Vermaard door
haren handel en rijkdom, was zij het vooral door den prachtigen
tempel van DIANA, een der zeven wonderen. Hij rustte op 127
zuilen van 60 voet hoog, en werd eerst binnen den tijd van 220
jaren geheel voltooid. Zekere HEROSTRATUS, het onzinnig voornemen
hebbcndc opgevat, om zijnen naam, op welke wijze dan ook, onfl:er.
felij k te maken, Hak d~nzelven in den brand, en wel juist op dien
11acht,
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nacht, waarin ALEXANDER de Groole werd geboren. Offchoon de
Ephezcrs op firajfe des doods verboden, den naam van den waanzinnigen te noemen, hebben zij echter. niet kunnen beletten, dat hij voor
de nakomelingfchap is bewaard gebleven. ALEXANDER wilde dit meester/luk van bouworde voor zijne rekening weder doen opbouwen,
op voorwaarde echter, dat zijn naam op den tempel wierd genoemd; doch de Ephezers verwierpen dit aanbod, voor reden gevende, dat het niet voegde, dat de eene god den anderen tempels
fiichtte. Op de puinhoopen van deze ftad is thans het ellendig dorp
Aja-Sa/uk, met 40 GriekCche huisgezinnen.
EPHORUS. Was eigenlijk in LClCedemon een magillraats·perfoon,
en wel een der Mnzienlijklle, ingelleld, om de koninklijke magt
in toom te houden. Zij waren gewoonlijk 5 in getal, hadden het
opzigt over al de deelen van het fiaatsbefiuur, en werden ieder
jaar, [en eindt' alle misbruik van magt voor te komen, op nieuws
verkozen. Eene hunner voornaamfie bezigheden bellond in het op..
zigt over de opvoeding der jeugd. Naderhand bragten zij dezelfde
onrust in den ihar te weeg, als de gemeensmannen te Rome.- In
Duitsc!t/rmd vernaat men door het woord Ephorus eenen opziener, eenen belluurder van de eene of andere openbare inrigting, b. v. van
eene univerfitcÎt: van daar de Ep/zori over den omtrek van verfcheidene pastorijen, welke onder het oppertoezigt van eenen fuper.intendent fiaan, enz.
EPICIIARIS. Eene vrouw van geringe af1wmst, welke, wctoevallig onderrigt van de zamenzwering tegen 'Nero, niet alleen
de deelnemers in dezelve aanmoedigde, maar zelfs den vlootvoogd
CHlLIARCIIUS ook tot het plan poogde over te halen. Deze echter
ontdekte het gehoorde aan NERO, en EPICUARIS, nu gegrepen en
[cr pijniging overgegeven, voelende, dat zij niet beftand zoude zijn
tegen de pijn; doch de Cchuldigen niet willende verraden, wist zich
zelve tus(chell de fportel! van den pijnfiocl van het leven te berooven.
EPICHARl\IUS. Offchoon eigenlijk op het eiland Cos geboren,
werd echtcr Sicilië al vroeg zijne verblijfplaats, waarom hij meestal
voor eenen Siciliaan doorgaat. I-lij was een Pythagorisch wijsgeer en
B/i.ifpeldic!ttcr, en vele fchrijven zelfs aan hem de uitvinding van het
TIlijfpel roc. Meer zcker wordt hem de invoering van twee letters
de 6 en /" in het Grieksche alphabeth toegekend. Hij leefde ten tijde van den koning !fIERO. PLHO had veel met zijne fchriften op.
EPICYCLOIDE. Is in de meetkunst die kromme linie, welke een
pUilt, dat zich in de vlakte van eenen cirkel bel'Ïndt, befchrijft;
terwijl zich deze cirkel, op den om\'ang van eencn anderen, in dczelfde vlakte met dien liggende, om zijn middel pUilt in diervoege
beweegt, dat dc beide bogen even groot zijn.
EPICYCLUS. Is in de llerrekunde een cirkel, welks middelpunt
in dell ol11trek of de perip/lcrie van ccncn anderen cirkel is.
EPIDAUR CS. El'lll: flad in Pc!0polllufits, vermaard voornl door den
t~m·
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tempel van AESCUL,\!)lUS. De Romeinen bragten, bij gelegenheid ee·
ner pest te Rome, zijn beeld uit dezen tempel naar hunne flad over.
EPIDEMIE. Landziekte. Zij ontftaat altijd door voorbijgaande
invloeden van buiten, die op een gebeel volk werken, en in 's men·
fehen ligchaam van langzamerhand zulke veranderingen te weeg brengen, waardoor eindelijk deze ziekte ontflaat. Onder deze invloeden
behooren, voornamel\ik, de dampkringslucht en het weder, voedfel en
zoodanige om Handigheden , welke het gemoed van vele menfchen,
of zelfs van geheele volksklasfen , te eenen male neerdrukken. Ee.
ne fpoedige vermldering van het luchtgeflel; afwijking in de men.
ging van de beftanddeelcn der dampkringslucht, en van derzelver ver.
houding onder elkander; lang aanhoudend vochtig weder; gebrek
aan behoorlijke voedingsmiddelen; fchadelijke bijmengfels onder dezelve, enz. dit alles, en nog meer, kan epidemieke ziekten veroorzaken, waarhij nog kOlllt, dat treurige omflandigheden, b. v. oorlog,
belegeringen, aardbevingcl} , enz. door harcn oomiddcllijken en fterken invloed op het zemnvgeftel, de epidemifche ziekten aanmerkelijk begunstigen, ten minfte boosaardiger maken. Ondercusfchen
worden verfcheidene mcnfchen, zij moge nog zoo lang duren,
door dezelve nict aangetast, waarvan men de reden, waarfchijnlijk, in hun bijzonder ligehaamsgeftel moet zoeken, dat tegen de
invloeden van buiten bef1:and is. Zoo vindt men ook menfchen met
chronifche ziekten, b. v. hypokondrie , die van epidemifche bevrijd
blijven. Deze ziekte dus is, op zich zelve niet aanftekend, omdH
haar oorfprong en voortgang van invloeden van buiten afhangt; maar
zij wordt dit alleen onder bijzondere omftandigheden, wanneer de
ziekte zeer kwaadaardig is, en men verfcheidene zieken van dien aard
in één vertrek huisvest, waardoor eene beunetftof kan Worden voortgebragt , die haren invloed op die per[onen oefent, welke deze zieken verzorgen. Ondertusfchcn kan hieromtren t eene te vroege.
en geheel ongegronde, bezorgdheid plaats hebben, waarbij de lijders
de ongelukkige Ilagtoffers zijn.
EPIGONEN. Dus noemde men dc affl:ammelingen van die Grie.
km, welke, in den Theba(Jl1(dCli oorlog, onder de zeven bevelhebbers
tegen ETr~OCLES geftredcn hadden. Zij belegerden, tien jaren na het
eerf1:e beleg, onder THERSAi\"DER, zoon van POLYNICES, of volgens
anderen, onder ALlDL\EON, zoon van AMPlIIARAUS, door vele bondgcnooten geholpen, Thebe, en vernielden het te vuur en te zwaard.
EPIGRAMl\IA. Is: I. Een opfchrift boven eenen tempel, op
eene graftombe, flandbeeld enz. in welken zin nog vele Epigramma's van de Grieken voorhanden zijn, die gedeeltel~ik door HERDER
zijn overgezet. 2. TIcteekcnt dit woord een kort puntdicht, waarbij de aandacht van den lezer in het eerst tot ééne zaak bepaald,
en ten laatCte op het onverwachtst benedigd wordt. De eigl'nfchap.
pen van zulk een gedicht zijn inzondnhcid treffend vernuft, eenheid
en bdallgrijkh~id van Ul1dt:lwn[', alsl11t:d~ kurtheid. De llUDgttl;
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graad van vernuft ligt in de ontwikkeling, die men ook het punt
noemt, en in ieder zoodanig vers eerst aan het einde moet gevonden worden. Eene fraaije verhandeling over het puntdicht, door
den heer KLJJN ge[chreven, vindt men in de Mnemosytle van de
heeren TIJDEJVlAN en VAN KMIPEN , IIde fl:uk. Onder de Romeinen
is MARTIALIS als puntdichter zeer beroemd, en ook de ElJgelfchm,
Fra/Jfi:hen en Duitfchen, onder welke laatllen KLEIST, LESSING en
anderen uitmunten, hebben zich ten deze op eeue voordeelige wijze onderfcheiden. Eene voorheen niet zoo bekende foort van E~
pigramma's zijn de Distichons, Czie dit /Irt.) of verzen van twee regels (Hexameter en Pentameter), welke door de Xenien van SCHILLER,
die in dien fmaak zijn, beroemd zijn geworden. Hunne kortheid en de
voorgefchrevene voetmaat maken deze verzen [en uiterfte moeijelijk.
EPIGRAPHE. Bij- of opfchrift, b. v. op een gebouw. - Epigrap/tie de kennis der opfchrifren, of opCchriCtkunde. De Epigraj)ltiJclze zijde eener munt is diegene, op welke de beeldtenis en het
bijfclJ ri ft gevonden worden; i11011epigraplzis:/l, wanneer er alleell
letters, en //lIrjJlgraphisch, wanneer er enkd beelden op f1:aan.
EPIKTETUS, wiens uitmuntende le8fen ziJn leerling ARRIANUS
ons in verCcheidene zijner werken heeft nagelaten, was eene der
groot(le en deugdzaamlle Stoïcijnfche wijsgeeren. Hij werd te I1iera~
polis in PhrygiiJ geboren; leefde op het einde van de eerae eeuw te
Rome in zeer kommerlijke omllundigheden; was de naaf van eeneq
zeer ommenscIHen heer, die hem enkel uit moedwil het been aaI~
flukken floeg, en verkeerde naderhand, als vrUgelatene, in de drUKkcndl1e armoede. II~i verdroeg al zijn lUden met een voorbeeldeloos geduld, en trok, zoo wel daardoor, als door de voortreffelijkheid zijner leerfrellingen , waarbij hij inzonderheid op gelatenheid in
tegenfpoed, en verachting van alle tijdelijke goederen en zinnelijke
vennaken aandrong, de algemeene bewondering tot zich: zelfs ging
een eenvoudig Romein in de vereering van dezen groeten man zoo
ver, dat hij zijne ftudeerlamp voor eene aanzienlijke f0111 gelds
kocht, om even zoo verltandig te worden, als hU geweest was.
EPIKURUS. Een beroemd wijsgeer der oudheid, te Gargetttls
bij /lthene geboren. Hij llierf 271 janr voor onze tijdrekening,
in het 72 zijns levens, en leerde in g~noemde Had een f1:elfel van
wijsbegeerte, hetwelk voor het grootlle gedeelte geheel nieuw was,
en talrijke aanhangers vond. Zijn leven was, volgens de algemeene
getuigenis zijner vrienden en vijanden, vo.orbeeldig; doch niet' zoo
eenfl:emmig is de loffpraak omtrent zijne wijsbegeerte: zelfs beweert
men, dat hij de zinnelijke genoegens tot het hoogHe doel van alle
naiagingen llelde, en eene afCchmvelijke zedekunde leer~Iarde. Dan.
zijne leerlingen verHonden zijn fteifel niet, en gaven door hun
11Uiten fporig gedrag sodcgenheid tu, d~ oni1illijkfi:e berisping- van hUlln Cl] meester, wieus wiisbegccr,e eilkel ill een bevallig ;.;:::waad gekleed,
Cil even zeer v~n dç r;~i1n.:ll~~·llf~id der S:al()'/lCIl, aI.~ van het la~~e
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der on echte Cynikers, verwijderd was. Zijne zedeleer was in zoo
ver gezuiverd, als zij het geluk wel als 's men[chen hoogtle goed,
doch zuivere en onvervalschte deugd als den eenigen weg tot dit
geluk be[chouwde; maar zij was het niet in die mate, dat zij de
deugd, om harer zelve wil , (niet uit hoofäe van derzelver gelukkige gevolgen) aanprees. Zijne wijsbegeerte, welker gronden inzonderheid de Romein LUCllETIUS ons heeft nagelaten, vond wel tamelijk vele aanhangers, doch nooit zoo vele volgers, als de Stoïfche
en Platom'fche. Het groot aantal Epikuristen te Rome, in de laatfte
tijden der republiek, kan men naallwelijks als navolgers van EPIZWRUS aanmerken, daar zij den hoogl1en wellust tot hun doel fielden.
EPILEPSlA ,EPILEPSIE. (Zie: VALLENDE ZIEKTEN.)
EPILOGU~.· Nareden, flotreden, welke gebruikt wordt, wanneer men. aan het einde van een werk, nog ten befluite eenige al.
gemeene aanmerkingen voor den lezer voegt. Van hier ook, dat,
bij het toonee1, daardoor die aan[praak vcrl1aan wordt, waarbij de
fchouwfpclers van de aanfchouwers affcheid nelllU1. ,- lIet tegen.
overgefl-elde van Epil~gus is Prologus. (Zie dit Art.)
EPIMENIDES. Een heldendichter, van ereta geboortig , van
wien men verhaalt, dat hij, ter bewaking van het vee door zijnen vader AGASIARCHUS gezonden, in eene fpelonk 57 jaar geflapen heeft,.
en daarna, huiswaarts gekeerd zijnde, en alles veranderd vindende,.
van zijnen broeder hoorde, wat er intus[chen gebeurd was. Hij zoude
289 jaar geleefd hebben. Sommigen tellen hem onder de zeven wij.
zen van Griekenland. Te Athme gekomen,. en de burgers van de
vrees voor onheil fpellende voorteekel1en bevrijd hebbende, maakte
hij vriendfchap met SOLON, was hem zeer behulpzaam, en baande
hem den weg ter wetgeving. (Zie meer van dezen beroemden man
in de aanteekening van den Nederlandfchel1 vertaler der Levens van
PLUTAI'.CHUS D. Ir. bi. 45,)
EPm..US. Een landfchap van Griekenland tusfcÎien Macedonië,
Achaje en de Jom'fche zee. In vroegeren tijd regeerden daar de
nmammelingen van PYRRHUS , zoon van ACHILLES. Naderhand met
Macedom'iJ verecnigd, kwam het mc t dit rijk onder de Romeinfche
11cerfchapp~i. Thans is het een deel van Albanië, en maakt een
Turksch Pa[chalik uit.
EPISCOPALEN. (Zie: DISSENTERS.)
EPISCOPIUS. (SIMON) Indien geleerdheid, met godsvrucht en
verdraagzaamheid vereenigd, wezenlijke hoogachting verdienen, kan
dez,"lve aan dezen beroemden godgeleerde niet onthouden worden.
Z~in geflachtsnamn was eigenlijk BISSCHOP; doch dien hij, naar de
gewoonte yan zUllen tijd, waarin geleerde mannen veelal namen
met eenen L~.tijl1lèhen uitgang droegen, in EPISCOPIUS veranderde.
HU werd, in de b1t i l:r. he]!'t der róde eeuw, te Amjlerdarn geboren;
doorliep hin:lc': m.:i;ligei~rcll ~1 de [cLolen, en bc,::nf zich, in
16Jo, m~:\r l;': huoge kbo!)! t-:: Lc!~'r1c/i, wa~r hU eerst zich in de
tn 9
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talen, vervolgens in de wijsbegeerte, en eindelijk in de godge..
leerdheid, oefende. Na verloop van 6 jaar, welke tijd beflemd
was, om in het flatcn.collegie zijne fludien te voltrekken, werd
hij dQor den beroemden R. SNEf,L1US, hoogleeraar in de wiskunde, tot meester in de vrijc kllnflen bevorderd, en gaf zich federt
geheel aan de beoefening der godgeleerdheid over, in welke hij
bij aanhoudendheid de les!cn van GOMARUS, TRELcATlUs en ARMINlUS hoorde, en zulke vorderingen maakte, dat burgemeesteren
van Amflerdal11 , die hem voorheen als Alumnus, of voedf1:erling ,
hadden aangenomen, zich begeerig toonden, om eene proeve zijner bekwaamheid te hooren; gelijk hij dan ook in 1606, in de
Nieuwezijds.kapel in gemelde flad, in tegenwoordigheid van burgemeesteren , een voorfiel deed over Romeinen VIII: vs. 14; ter·
wijl hij tevens, in het voornoemde jaar, kennis aan den vermaarden
J. UYTENDOGAART kreeg.
Omtrent dezen tijd bl:gon het ge[chil over de goddelijke voorbefchikking met den aankleve van dien, tlls[chen de hoogleeraren GoMARUS en ARMINIUS, openbaar te worden. EPISCOPIUS koos de zijde des laatfien, waarvan het gevolg was, dat de aanh:lI1gers van
den eerflen, toen wethouders van Amflerdam begeerden, dat hij
tot den predikdienst zoude bevorderd worden, dit onder het een
of ander voorwendfel wisten te beletten, hetwelk hem zoo onaangenaam viel, dat hij Lcijden verliet, en naar Franeker vertrok,
inzonderheid, om zich, onder den beroemden hoogleeraar J. DRUSIUS, in de Hebre~uwfche taal te oefenen. Na hier eenigen tUd
vertoefd te hebben, keerde hij lJaar Amflerdam terug, en werd
verzocht, te Alkmaar, waar men hem gaarne tot predilmnt wilde
hebben, te prediken; doch, daar er in die flad hooge gefchillen,
cusfchen de predikanten VENATOR en HELLENIVS gerezen waren,
zoo wees hij dit verzoek van de hand. Niet lang daarna werd
hem het beroep van het dorp Bleiswijk opgedragen, en ook door
hem aangenomen. Hij onderging hierop, volgens kerkorde, zijn
examen, en deed zijne intrede in WiJnm. 1610.
Thans waren de godsdienstige ge[chillen tot zulk eelJe hoogte
geklommen, dat 's lands overheid, willende beproeven, de gemoedercn tot ecne minnelijke overeenkomst te brengen, in 161 I
eene bijeenkomst voorDoegen , waartoe 6 predikanten van de zijde
van GmlARL's, en even zoo veel van de zjjde van ARMINIUS benoemd werden, om in de vergadering der f1:aten van Holland te
verfchijnen, en in het vriendelijke met elkander te handelen. EPISCOPIUS woonde, van de zijde der Remonfirailten, deze zamenkomst bij, en kweet zich, met mond en pen, tot een ieders genoegen: eenige fchriften, bij deze gelegenheid, met zijne eigene
hand gefchrcvcn, zijn nog voorhanden. Nog in hetzelfde jaar beriep hem (il: gcm(,l'llt~ te Ut:'celtt tot haren Iceraar, en I~ij zoude
dit beroep uv:. l;,:bh:n aall:;~lWlll~ll, w~rc hij n:ct, door deIl af.
flantt-
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1l:and van GOMARUS, lIan de hooge fcllOOI te Leijden, tot hoogleeraar in de godgeleerdheid verkozen geworden. Deze keuze was wel
zeer tegen den zin van J. POLIJANDER , mede hoogleeraar aldaar;
maar men !loeg er weinig acht op: EPISCOPWS nam het beroep
aan, en deed zijne intrede in Sprokkelm. 1612, met eene redevoering: over de beste opboltll'ilJgva1J CHRISTUS konÎ1Jgrijk. Hij was
naauwelijks 29 jaar oud, tocn hij zijnen gewigtigen post aanvaardde; doch hetwelk hem aan jaren ontbrak, werd rijkelijk vergoed
<loor zijne geleerdheid, ongemeene fchranderheid en onwrikbare
tlandvastigheid, welke laatf1:e hem, in dezen tijd van ramp1;alige
.twisten, zoo zeer te pas kwam, om zich tegen de ondernemingen
zijner vijanden kloekmoedig te verdedigen. Een onaangenaam gevoel hierv:m had hij in het jaar J613, bij het fban als getuige
over den doop van het kind zijns broeders, JAN EGllERTSZOON B:sSCHOP, bij welke gelegenheid de predikant C. HEIDANUS of VAN
DER I-lElDE, na het eindigen zijner leerrede, het doop-formulier
lezende, goedvond, in de tweede vraag aan de ouders en getui.
gen, eene ongewone verandering te maken, door eenige uitlating cn de bijvoeging der woorden: de leer. die alhier (te Amflerdam ) iJl de kcrk geleerd u'()rdt; waarop EPISCOPIUS zeide, ik
tmtwoord ;a; maar volge11S het formulier dienvolgmde, te weten:
in het gewone aangenomen formulier !lond: "of hij de leer, die
"in het oude en nieuwe Testament, en in de m'tikclen des Chris"te lijken gcloofs begrepen is, en di<'11l'()!gelJde in de christelijke
"kerk geleerd wordt, niet bekende de waarachtige en volkomene
"teer der zaligheid te wezen?" De predikant hierop hevig tegen
EPISCOPIVS uitvarende, en hem voor eenen tror[chen, onbe[chaamden jongeling uitmakende, antwoordde deze alleen: indien de broeder mct lIIiill antwoord niet tevreden is, zal ik vertrekkm. Het kind
werd echter gedoopt; doch onze hoogleernar werd, nu door dezen.
dan door genen, openlijk in de kerk aangel'allen, geJèholden en bedreigd, zoo dat h~j niet dan met vele moeite alleen met den ICllfik
v,rij en in zijn huis kwam. Soortgelijke ontllloetingen had hij ook
nog den volgenden dag, toen men hem openlijk op f1:raat voor eenen opr-oermaker, eenen fielt, f'chelm enz., uit[chold; waaruit men
zien bn, tot welke buitenfporigheden de onkundige menigte vcr.
valt, wanneer leeraars hun ambt misbruiken, 0111 burgers tegen
burgers op te zetten, ten einde hunnen bijzonderen haat te voeden.
Intllsfche.n liepen de verfchilIen, tusLhen de Remonllranten en
Contra-Remonf1:ranten, op eene volkomene fchenring uit. De laat!le zonderden zich af~ w:mrdoor de eerlle zich genoodzaakt zagen.
om afzonderlUk te vergaderen. Dit gebeurde, onder anderen. te
Ámflerdaln, w'aarover hun vele onaangenaamheden wedervoeren,
van welke de gepleegde geweldennrUcn aan het huis van den voorheen gemelden broeder van EPISCOPll1S, waarbij hij eene f'ch:cde
van f 5000 had, eell bewijs opleveren, en waaruit men zicn kan,
tot
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tot wel1re hoogte de woede van een opgehItst graauw kan klimmen. Intusfchen werd het Nationale fynode, door fommigen ernfiig verlangd, door anderen even zeer gevreesd, op den ]fiell
van Slngtm. 1618, te Dordrecht befchreven. Ook EPJSCOi.'lUS,
met anderen van zijne partij, werden, door de Algemeelle
Staten, ter bijwoning van hetzelve geroepen, om hun gevoelen
"rijelijk ,'oor te fiel/en, te verklaren en te ,'erdedigen, zoo
"eet zij zouden kunne1Z, en noodt'g oordee!en; doch alleen, om
hun vonnis te hooren. De meeste fchriften, van de zijde der
Remonllranten bij het fynode ingeleverd, waren tHt de pen
van EPISCOPIUS gevloeid, die nu, ziende, dat hij met zijne
partij veroordeeld was, liever verkoos, het land te ruimen, dan
aan zijn geweten fchipbreuk te lijden. Hij begaf zich, met zijne
lotgenooten, naar Waalwijk in Braband, waar zij door den bis~
fchop van 's Hertogmbosc/z, toen aldaar tegenwoordig, op eene
wijze ontvangen werden, eenen verlichten Roomfchen geestelijken
waardig. In dezen tijd fchreef EPISCOPIUS twee boekjes tegen het
fynode van Dordrec/tt, het een getiteld: Sinodi Dordracenae cru·
de/is iniquifas, hetwelk kortdaarmt in het Nederduitsch uitkwam,
onder den titel: Onbillijke wreedheid der Dordfche fynode; en het
andere in onze taal, getiteld: Antidotum, ofte naarde1· openinge
"an het eigen gevoelen des Nationalen fynode, gehoudetl binnen
Dordrecht, hetwelk naderhand, door onzen hoogleeraar zèlven, mede
in het Latijngebragt is.
Van Waalwijk vertrok EPISCOPIUS, met verfcheidelle der gebannen predikanten, naar Antwerpen; llelde, met deze, orde op de
bediening hunner kerken in Nederland, waar het met de zaak der
Remonllramen hoe langer hoe donkerder begon uit te zien, en
gaf, op aanzoek zijner geloofsgenooten, in 162 J , in het Latijn
en Nederduitsch, eene BeliJdenis, of verklaring van het gevoelen der Remonfl:ranten over de artikelen des Christelijken geloofs
in het licht; doch van welke de beroemde DIRK RAFAELSZ.
KAMPHUIZEN, naderhand, poogde te beweren, dat zij voor de
Christelijke vrijheid nadeelig was. Toen het ]2 jarig belland msfchen Spanje en onzen llaat, in 1621, ten einde liep, verlieten
de Remonfl:ranten Braband , en EPlSCOPIUS begaf zich naar Frankrijk. In Pari.is predikte hij een en andermaal in fiilte, in het
huis van Hvoo DE GROOT, en fchreef hier, op zijn verzoek, zijne
Uitbreiding en aanteekeningen, op het einde van het 8{le, alsmede op
het 9de, lede en lIde hoofdflttk van dell brief aan de Romeinen, en
naderhand te Rouaneene verhandeling over den YriJCIZ wit, wel.
ke eerst na zijnen dood in het licht verfcheen.
De Remonllranten, na den dood van prins MAURITS, hoop
fcheppende op een gunlliger onthaal in Holland, keerden velen
hunner derwaarts terug. EPISCOPIUS kwam in Hooim. 1626, behouden te Rotterdam, en verfcheen niet alleen openlij.k in de
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vergadering der Remon!1:ranten, maar predikte ook nu en dan voor
dezelve. Hier fchreef hij een fiuk, bekend onder den naam:

.Vrije Godsdienst, of zamen[p1'eking tusfchen een' Remon(lrtmt en Contra-Remo17Jlratlt, over de vrije godsdienstige vergaderingen der RemOllJlranten; doch legde vooral zijne vlijt ten koste aan het fchrijven van de Apologie, of verdediging, der RemonflrantCche geloofsbelijdenis, welke echter eerst in 1630 gedrukt werd.
Omtrent dezen tijd beOoten de Remonflramen, nu de handen
ruimer krijgende , tot het oprigten van eene kweekfchool te /1mjlerdam, om de jeugd met meerder vrucht wt den predikdienst
. op te leiden, en men verzocht EI'ISCOPlUS, 0111 hetzelve op zich
te nemen. Hij vertrok dan in 1634 derwaarts, aanvaardde fpoedig zijnen post, en Cchreef hier zijn Onderwijs in de godgeleerdheid, alsmede zi.ine ieel'redenen over .T OANNES XVII: vs. 3. Dan,
de jeugd had weinige jnren genot van zijne fchrandere ollderrigtin. gen. Hij 11:ierf den 4den van Grasm. 1643, in den ouderdom
van ruim 60 jaar, en werd in de Westerkerk begraven. Zijne
fchriften maakte hij aan FRANS VAN LIMBORCH, vader van den
beroemden FILIPPOS VAN LIMBORCH: dezelve kenfchetCen hem als
een regtfchapen godgeleerde, en als eenen man van een fijn oor..
deel en groote fchrandcrhcld, met welke hij een vredelievend
hart, gematigdheid en godsvrucht vereenigde. Zijne godgeleerde
werken zi.in in twee folianten uitgegeven.
EPISODE. Een bijgevoegd verdichtCel in een verhalend dichtfiuk. Ook geeft 111en in de fchilderkunst, aan eene bijkomende handeling den naam vzn Episode: wij zeggen cene bijkomende handeling,
welke de daarll:elling van bezielrle voorwerpen vordert; wordende
daarentegen de vertooning van levenlooze, die tot het karakteriflieke
of de verfraaijing van het [childerl1uk dienen, biJwerk genoemd.
Eindelijk noemt men nog elke afwijking van het eigenlijk doel ee·
ne Epifode.
EPIT API-IIUM. Een Graffchrift.
EPITHETON. Een bijwoord , bijvoegfel , hetwelk men nog
bij den hoofdnaam van eenen per[oon of van eene zaak voegt, 0111
dezelve daardoor, het zij dan ten goede of ten kwade, nader aan
te duiden, b. v. TITUS de Grootmoedige, NERO de Tiran, FREDERIK
de Groote enz.
EPOD E. (Eporlos). Dit woord der dichtkunst heeft bij de ouden meer dan eene beteekenis: fommigen verklaren het als eene
foort van gezangen, waarin langere en kortere verzen elkander beurtelings afwisCelen. Gewoonlijk wordt ARCHlLOGUS als de uitvinder
dezer foort van verzen beCchouwd, waarbij zijn oogmerk was,
op eene fcherpe wijze anderen door te halen en ten toon te fieHen.
Meer bekend is die beteekenis van het woord Epodos, welke bij de
oude lierdichters en der zelver uitleggers voorkomt, namelijk voor
het laat!!e gedeclce van een koorgezang; dus zoo veel als 11fJZflng of
flot

EPOPTEN. ERASMUS. (DESInrmIUs)
hetwelk zjjne eigene versmaat had, in onderfcllciding van de
Strophe en Aliti/trophe, welke eene gelijke voetmaat hadden, HORI\.
TIUS heeft, onder andere gedichten, ook eenigc EjJOden vervaardigd,
welke, wat derzelver inhoud betreft, een midden tusfchen zijne
oden en [erlllones uitmaken. Derzelver versmaat is niet altijd dezelf·
de, hoewel in vele liergedichten langere en kortere }ambifche verzen elkander afwisfelen: veel min kan men zeggen, dat in alle een
fcherpen en bijtenden toon heerscht; hoe zeer die ook in fommige
moge zigtbaar zijn.
EPOPTEN. Eigenlijk aanfchouwers, doch bij de oude Griekm
ingewijden, die alles, wat bij de groote MyJlerien, of godsdienstige geheimen, plaats had, mogten bijwonen.
EPOQUE. ZOO noemt men ieder tij(l11ip, waarvan men de jaren
begint te tellen. Men nam gewoonlijk altijd de eene of andere
merkwaardige gebeurtenis, van welke men naderhand de jaren begon
te rekenen, b. v. de geboorte van CHRISTUS, de bOll\ving van Rame en andere; doch, daar deze elkander fneller of langzamer opvolgden, zoo konden die epoques niet altijd gel~jk zijn. In eellell
figuurlijken zin verilaat men dus ook door dit woord ieder gewigtig tijdpunt.
ERASMUS. (DESIDERIUS ) Werd te Rotterd,1m in J467 geboren..
Tot zijn 9de jaar was hij koorjongen in de Domkerk te Utrecht, en
begaf zich vervolgens naar Deventer, om de talen te leeren , waar
hij zijne talenten reeds zoo luisterrijk ontwikkelde, dat de geleerde
S~NTI;EHI hem toen reeds voorfpelde , dat hij eenmaal de geleerdfre
man van zijnen tijd zou worden. Na den dood z~jner onders, die
hij in zijn I4.de jaar verloor, dwong-en hem zijne voogden tot den
geestelijken Hand, en moest hij zich in het klooster Stcill bij Gouda
begeven; doch de aansbi5Cchop van Kamerijk, HENDRIK VAN BERGEN, bevrijdde hem van dezen dwang. Hij ging, met verlof naar
Pari/s, om zijne fiudien voort te ze teen, nadat hij vooraf in J 492
tot priester gewijd was. Hier onderwees hij, behalve anderen, ook
eenige vermogende E12gelfchen, en reisde in J 497 met hun naar Engeland, doch keerde fpoedig naar Pary's terug. Hij reisde vervol.·
gens naar Italië, en verzocht, uit hoofde van zeker onaangenaam
voorval, hetwelk helll te B%gna bejegende, ontheffing van de ordes-gelofLe, welke hij ook van den paus verkreeg; bezocht Fènetië,
Padttrl en R OI,"C; maar liet zich, welke fchitterende uitzigten men
hem hier ook aanbood, door zijne vrienden bewegen, om naar Engeland terug te keeren, waar de gunst en achting, in welke hij bij
HENDRIK VIII fiond, hem graoter voordeelen beloofden. Men bood
hem hier eene pastorij aan, doch hij weigerde dezelve; ging in 151 Cl
weder naar Frankrijk, en vervolgens op nieuws naar Engeland,
waar hij te Oxfort het hoogleeraarambt in de Gri e kfche taal, gedurende cenen korten tijd, om niet, waarnam. Vervolgens keèrde hij
naar Bazel terug, deed nog vcrfchcid~ne rcistogtclJ, en fiierf in genoem-
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noemde llad in 1536. Zijn !1olfeJijk deel werd in de hoofdkerk al"
daar begraven, en zijne grafwmbe in marmer, met een Latijnsch opfchrifr, is nog tegenwoordig te zien. lIij behoorde to' de verlichtfie
mannen van zijnen tijd, en vereelligde, met ee.ne uitgebr"ide en diepe
geleerdheid, eellen gezuiverden finaak en een uitmuntend oordeel. ZiJ.!
ne natuurlijke neiging tot vrijheid en eene wijsgeerige rust deed hem
verfcheidene voordeelige voorDagen en aanzienl\ike eereposten , welke hem door ollderfchciden vorsten en grooten van Europa werden
n31lgeboden, van de hand wijzen. Desniettegcnfiaunde fiond hij met
de gdeerdfie en grootfie mannen van zijnen tijd in betrekking, en
arbeidde met hen gemeenfchappelijk r.an het herfl: el der weten1Ch~
pen, welke toen in het diep11e verval waren. Hij nam geen oümid.
dellijk deel 2un het wer!. der hervorming, lchoon hij haar niet ongene.
gen was, en zelfs een goed gevoelen van LUTHER had, niettegelIlo
fiaande hij hem van te groote hevigheid befchu!digde. Zijne fchrif.
ten, die talrijk zijn, werden hier te lande ook veel gelezen, en
1l:rekten, zoowel als die des laatstgenoemden, tot ontdekking van
verfcheidene misbruiken en bijgeloovigheden. Zij werden bij elkander
te Et/zei in 1540, in 9 deelen in folIO, onder het opzigt van nu'rus RHENANUS, gedrukt, en andermaal in 1706, met verfcheidene
tot dien tijd ongedrukte fillkken vermeerderd. te Lei/den in 10 dee.len in folio, onder het wezigt v:m den heer }0;\1'\ DE CU:RC, uit~
gegeven. [-lij was, in zijn vaderland, in zoo groG te achting, dat de
edelen en meeste (leden tcr fiaatsvergadering \'an !Joi/{//ul, in Oogstm.
1532, bel1otcn, hem een gelèhenk van omtrellt 200 gulden !lan te
bieden. Van het metalen fiandbeeld, naderhand ter zijner eere te
Rotterdam opgerigt, en nog in wezen, kan niemand onzer land gellooten onkundig zijn.
ERATO. De zang-godin der Lyrifchc clichtk\lI~St, ald\1s gf'noemd
na'lr Eros, d. i. de LiIJWe. ZU werd bijzonder vereerd dOOi de minl1edic hters.
ERATOSTHENES, van Cyrell!', was opzigtcr van de A/extmdrifnfche bvekerii, en ecn bcr'lcmJ wiskundige. Wegens zijne
ltic!l:eke:lde geleerdheid noemde 1ucn hem den tweedclJ PLATO. Ook
voerde hij den 11:1:1111 van meter, der aarde, omdat hij het eerSt' den
omvang der gehecle a~rdi2 bepaalde op tweemaal honderd en twee
cn vij ftig dlliund .fiadien.
ERFBUS. (Zie: TART\ RUS.)
ERFCI]NS ,ERFPACHT. Is zulk ccn ciJns, of ecne pacht,
tegen welks betaling het eigendom ',run een auk gronds aan iemand
erfelijk worde afgeGaan en overgelaten.
ERFUR T. Een regeringsdistrikt van het koningrijk Pruisfm, provilléÏe Sakfe, dat op 66~ v. m. 2'! fiedell, 12 vlekken, 401 dorpen, 44,4~6 huizen, en 234·+7 inwoners bevat. IIet is in 9 kreitr-en
verdeeld, en hee!'t eene hoofdfbd V:lIl dl:nzelfden naam, welke reeds
al~ eene groote fbel in Tlmril!gm, in de I5 en r6 eeuwell, inzonderheid
ALGEJISEN WIJOllDSNll. lI.
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door haren handel bloeide. Zij behoorde tot de IInnzecflcdcn; bCJ
zat het Ibpelregt; gcnoot aanzicnlijke \'oordeelen door de verzen·
dingen en den landhandel in D/iitscMr/lld, in welks midden zij --ligt,
en telde, omtrent het einde der 16de eeuw, 60,000 inwoaers. Sedere
iS dezelve echter, zoo door het verleggen van den handel naar Lcipzlg, als door de onderfcheiden Dllitfi.:he oorlogen, en de onderlinge twisten der Dllitfche vorsten over h:lar bezit en dat val) derzelver
landfchap, zoo zeer in verval geraakt '} dat de Had Erll/rt, voor eenige jaren, niet meer dan 14,000 inwoners bevattedc. Er is wellige
gccne plaats in Dllitschlmul, waar meerder tuinvrllchten van aller~
lei. foort geteeld, en waar met dezelve' graoter handel gedrcvel\
word[, dan in deze flad, in welke echter de weYerijen van wollen
fioffen den voornaam!len t::k van beltaan uitmaken. - Zij werd in
180~, met haar gebied van 16 vierkan te mijlen, alsmede het Eicki~
[cid, door Prllisfcll, als eene vel'goeding voor aan Frallkrijk nfgcfran.c: landen, in bezit.. genomen; doch in 1806 moest zij zich hij
den toenmaligen oorlo~(, na den on;.:elukkigen {lag bij Jeila en AI/erf/ndt, den 16 van Wjjnm., bij \'erdrag, op nieuws aan Prankrijk
overgeven. lIet Eic,';,{cld werd naderh:1I1d bij IYe,tp Ja/en. gevoegd;
doch E,!I/rt bleef onder FranIChe heer!chappU toe ill dell Ilerlh
vall 1813, toen zich de Had, na den tel'llgrogt der Franfchen uit
Dflilsó/al1d, bij verdra~ :t111 den veldheer KLEIST, doch, de citadel
eerst in de Lente van 1814" :1an PrlJisfen overgaf. Door de bepalingen van het IJ/cencr congres kwam Eril/rt aan dat ri,ik, doch
werd een gedeelte van het Erfllrter gebied ~an Sak[eII-If7eimar al'"
ge!la:m.
De !lad Erf/lrt is inzonderheid vermaard geworden door de bijeenkomst der beide keizers van Frankrijk en Rus/rmd, der koningen
van ..')àkfc, Be ijoeren enz. henevens meer :muere hoo;.:e perfOll:ladjes,
welke aldacrr in Wijnm. 1303 pl:m,<; had. Onder hare merkwaardig.
heden behoort de citadd op den l'ct"r,\!J<"r~, het l3enediktijner 1(\005ler. de Domkerk met dcs7.clf, gro(ne, zware Uok, het voormali1t
Augustijner-kloo.'ter, waarin thans het Lllthcrsch gymnafium is. he~vens de cel van LV'I'II!'R, die hij van Is05 tot 1512 bewoonde.
,zij, heeft verder 6 poorten, 3é:O 1Îraten, 5 paleizen, 10 Room[ch(!
~J1 8 Lutherfche kerken, :!~~n huizen, en 15097 inwoilers, onderfcheidellc g-elccrdc gC:lOotfc~l:lppel1, en boek. (:l) kUllst-verz:1melingen;
doch de IinÏ\'erflteit, in 130-8 door palTS CLDIENS VII gel1ichr, is
in 1816 vernietigd.
ERrDANUS. De oude naam \'an de Po, cene rivier in Ita/iiJ,.
kotJiIJ,!.; Ó{'ï 17lj"dm door VlItGILlIJS geheccen.
ERlGONE. DcclJter V:ln zc;,ercn IcARl'S, dien de landlieden
hadden omgchr~gt, ol11d~t zij, door het gebruik V~l1 den wijn, ~vel
ken hij hun gegeven hnd, in n:Jap gcr~akt, meenden vergcven te zijn.
ERJGONE, over dezen dood geheel ter neder gc(Jagen, bragt zicil
zelve om het Ie\Oen; doch wcrd naderhand, onder den lJaam van ti~
lIl.7ogd, aan den flerrenhc1l1cl \'crhc\'cn,
E·
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ERINNYES. (Zie: FURIEN.)
BRIS. De Godin der Tweedragt. (Zie: HELENA.)
ERLANGEN. Eene. fiad in het koningrljk Bei,jerm, niet verre
van de Regnitz, voorheen tot het prinsdom CuJmbach behoorende.
Zij bevat ruim 800 huizen, en omtrent 9,000 inwoners; heeft eene
univerfiteit, in 1743 opgerigt, 3 Lutherfche, I Hervormde, en :t
Roomfche kerk; voorts een gymnafium, geneeskundig infiimut, planomtuin, fcheikundig laboratorium, feminarium voor predikanten, inllituut voor de zedekunde en fraaiJe wetenfchappen, boekverzamelingen, een kabinet voor de natuurlijke historie, onderfcheidene geleerde
genootfchappen, en kan onder de fraaifle tl:eden van Duitschlalld
ge~eld worden. De inwoners behooren deels tot den Lutherfchen,
deels tot den Gereformeerden godsdienst. Manufakturen, brouwerijen en landbouw maken de middelen van hun befiaan uit. Voor·
heen waren de katoen- en hoeden-fabrijken hier van veel belang;
dOèh zoowel deze, als de nog onlangs bloeiJende handfchoen-fabrijken, hebben in de laatfle laren zeer veel geleden. Men bereidt
hier het Erlanger - blaam"" hetwelk het BerliJnsch al zeer nabij
komt. Erlangen beflaat eigenlijk uit de twee fieden,Oud- en NieuwErlangen, waarvan de laatfle, d09r den markgraaf CHRISTIAAN ERNST,
in 1686, voor de Franfche vlugtelingen aangelegd is, en naar "hem
(Jok Christiaans-Erlangen genoemd wordt.
ERNESTI (JOHANN AUGUST) werd, in 1707, in Thuril1gen geboren, en in 1734, in de plaats van den geleerden GESZNER, conrector
aan de St. TaoMAs-fchool te Leipzig; vervolgens bl1itt~l1gewoonhoog
leeraar in de oude letterkunde aldaar, daarna gewoon hoogleeraar in de
welfprekendheid, en ten laatfle ook nog, in 1752. in de godgeleerdheid , welke beide posten hij tot in 1770 bekleedde, doch
t.oen van den eerfl:en affland deed. Hij fHerf in 1781 als eer1l:e
hoogleeraar , in het laatstgemelde vak, en was niet alleen een der
geleerdfle en grondig1l:e letterkundigen van Duitschland; maar kan
(Jok !lig de fiidHer eener nieuwe letterkundige en godgeleerde fchool
worden aangemerkt. Zijne uitgebreide kennis der Griekfche, inzonderheid der Latqnfche taal, van de archeologie en oude gefchiedenis, baanden hem den weg tot eene meer gezuiverde uitlegkunde
der Bijbelfche fchrijvers, en hij zoude in dit opzigt het meest volkomene geleverd hebben, indien hij zoo ver in de Griekfche, als La.
tijnfche, taal geweest ware. Ondenusfchen bezat ERNESTI blijvende
verdien1l:en. Zijne uitgaven van HOMERUS , XENOPHON, AnlsTHO'
PHANES, CALLIMACHUS, POLYBIUS, inzonderheid die van CICERO,
en alles , wat hij in het Latijn fchreef, is in eene taal vervat, waarin ,hij alleen, die met de oudheidkunde ten naauwfie bekend is,
kan fchrijven. Voor het overige was hij een man van een befcheiden, welwillend en beminnelijk karakter, hetwelk voor de pijlen van
den bitfen nijd beftand was.
EROS. De god der liefde, bij de Romcil1C11 AMOR gcheetcl1.
Mm:::
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Dij HESIODUS en ÜRPIIEUS, waar men hem hec eerst ontmoet, gelijkt hij niet naar den lozen knaap, zoo als men zich hem, gewoonlijk, onder het beeld van AMOR, voorficlt; wnJ][ hier. ontdekken Wij
in hem een wijsgeerig denkbeeld, ter verklaring van den oor{prollg
der wereld, hetwelk echter, naderhand, fpoedlg in een dichterlijk beeld veranderde. De eerstgenoemde EROS is van vroeger
t\id dan de overige goden, en zijn aanwezen rust op het denkbeeld,
dat liefde de onderling Il:rijdende , oorfpronkelijke, grolldltofl"en in
overeentlemming bragt, en hieruit de wereld geworden is. De la~
tere EROS is een zoon van AREs en APHRODITE, (MARS' en Vf;~
NUS) waaromtrent de fabel al vrij laat is gevormd geworden. H~
MERUS maakt van hem volfirekt geen gewag; HESIODVS fpreekt
van hem flechts in het voorbijgaan, en ook bij de tooneeldichters
'komt hij weinig voor. De lier-, tremfpel- en puntdichters, wier
!ieme gezangen uit fpel en fcherts bellonden, hebben inzonderheid zijn
~{Urak[erontwikkeld, door de kenmerken van den hartstogt op te fporen, waarvan hij het zinnebeeld is, en deze in den geest en de . taal
-der ouden voor te Il:ellen; zoo als door lVIANSO, in zijne 111ythol!lgj~
fclze verhandelingen, op eene allezins voldoende wijze gefchied is..
ERP~ (THOMAS VAN) bij de geleerden ERI'ENIUS genoemd,
was te Gorkum, alwaar zijn vader GE!t.1RD J cm. VAN ERP, van
"s Hertogenbosch om den godsdienst derwaarts gekomen, zich had
I;edergczet, in het jaar 1584 geboren. lIij bezocht eerst te Leijden de lage fcholen, en ging, den grond zi;ncr findien ge.
'l~gd hebbende, tot de akademie over. Nnderh~nd was hij van ge.
dachte, andere zaken bij de hand te :le men, oordeelecde ,dat
hij het onder de geleerden niet ver zoude brengen, maar hij durf.;
(1e die gedachte niet aan zÎjllCn v:1der openhàren. Dus bleef
hij bij de filldie, en werd, in het jaar 1608, meester in de wijs-.
begeerte, in welke hij zich zoo naarfiig oe[end~, dat hij, gelijk
hij zelf bekende, ZWAREZ bijna van buiten kOI1. Naderhnnd oe.
fende hij zich in de godgeleerdheid; m::ar ,'ermits kort daarna de
verîchillen in den godsdienst met ARmNlUs on,ftondcn, legde hij.
zich ~ door toedoen van J OZEPH SCAUGF.R, op de Oosterrche talen
toe; begaf zich., na alvorens in Londen met WILT- lAM BEDWELI.
kennis te hebben gemaakt, om daarin des te heter te vorderen, naar
Cambridi;e en Oxfort, en ging, na verloop van 3 iaar, naar P,1rijs. Aldaar geraakte hij met IS.UK CAS.\Ullo:'WS in bijzondere vriendfchap, en vond gelegenheid, om zich in de Arabifcbe hoeken te oe.
fenen. Hij kocht ook van zeker koninklijk geneesheer verfcheidenc
werken in die taal. en liet zich van JOZE1>1! BARllARLJS ]ACOBIT/\,
een Egyptenaar, in dezelve onderwijzen. Dit onderwijs nog niet
lang genoten hebbende, bekende CAsAunoNus, dat ERPENIUS in
de gemelde tu"U1 zijn lcenneester kon zijn, daar hij kort te voren
zijn leerling geweest was. Deze bewoog hem ook, om de Ambifche fprcekIVoorden te vervolgen, welke Joz. SCALIGER had begon-
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gonnen in bet Latijn te vertillen, en met aanceekeningen uit te
geven. Na verloop van een jaar trok bij naar SnU1II1Ir, werd aldRar van PIIILlPl'lJS' MOMAEUS zeer bemind, en begon de Oosterfche talen in huis ce onderwijzen. Alhier herinne:-de hij zich de
belofte, door hem aan CASAUIlONUS gedaan, vervolgde de overzetting en verklaring der Arabifche fpreekwoorden, en verbeterde het
werk van SCALIGER. Van Saumur begaf hij zich weder naar Parijs, alwaar hij van STEP". lIUBERTUS, koninklijk geneesheer en
hoogleeraar in de ArabiCche taal, en van andere geleerden, vriendelijk werd ontvangen. Om zijne fiudien wel voort ce zetten,
onthield hij zich buiten Parijs, en voltooide zijn Arabisch woordenboek, hetwelk hij te Saunl1lr reeds onder handen had genomen. In het jaar J 6, I trok hij naar Ita/ië; bediende zich van de
'JIi/tmefche en J'e1Jeliaanfc·~1! boekerijen; verkeerde vlijtig met
Joden en Turken; en liet zich door deze:ve in de TllrkCche, Perzifche en Ethiopifche talen onderwijzen. Men bood hem aldaar
Jaarlijks 500 dukaten aan, wanneer hij er wilde blijven, om
de Arabifche boeken te vertalen; maar hij wees zulks van de
hand, en begaf zich lIaar Zwitfer/and, om met J. llUXTORF te
fpreken; bezocht vervolgens de Duitfche boekerijen en hooge
fcholen, en maakce zich met verfcheidene geleerden bekend, inzonderheid met JANes GRUTEIlUS in Heide/berg. In het jaar 1612
keerde hij naar huis, en verkreeg in 1613, te Leljden, het hoogIc:eraar.ambt in de OosterCchc talen, behalve in de Hebreeuwfehe,
welker onderwijs eerst in 1619 aan hem werd opgeciragen. Te /lei.
~dbl!rg zijnde, heeft hij op eigen kosten eene drukkerij vllor de
Hebreeuwfche, Syrifche, Arabifche, Perzifche, Ethiopifche en
Turkfche talen nangelegd, en voortreffelijke werken in het licht gegeven. Men wilde hem gaarne in Spanje hebben, ell zijne Arabi.·
fehe brieven behaagden den koning van Marokko zoodanig , dat hij
ze dikwijls zijnen bedienden, nIs een wonderwerk, of ten minlle als
een meesterlluk, vertoonde, en vele dingen uit zijn archief liet uitfchrijven, opdat hij het nog verder in die taal mogt brengen. In
1620 werd hij nanr Frallkrijk' gezonden, om PETRUS l\loI.INAEUS en
ANDREAS RIVETUS te bewegen, dat een vnn beiden in /lol/mld wilde overkomen, en kweet zich zoo wel van zijm.''n last, dat rerfonen van aanzien hem den lof gaven, dat men hem in dC! ge wigtigfie zaken kon gebruiken. Dit kwam er ook toe; want, uit lhmk,.ijk wedergekeerd zijnde, gebm ikrel1 de naten \'an 1/011flllri hem
als tolk van de brieven, die zij van de koningen van Azië en /1frika ontvingen, en betrüuwd~n hem nIle akten, die tot traktaten
enz., met deze koningen beliOorden. Eind,clUk op zekoren cijlt
in de veq;adering der llaten \':tn !lol/(///(I geweest zijnde, en, zich
door het veel fprd.:en zwaar vermo~id hehbende, werd hi.i onpasf-=lijk, en nierf in het i~ar 16z4. ERPE:\WS was de fchrijver van verfcheidelle werken. Ddalvc zijne Gralll;:/tlfi."11 /!mbicfl, zijl!~ G;'(I;;;·
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matica Hebraïca, en meer :mdere, wordt zijne Elmacilli HistorÏ/l.
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Sartlcl'/lica voor het belangrijkfte gehouden.
ERSKINE. (JEAN) Een beroemd godgeleerde der Schotr~he
kerk, cn een zoon v:\n Jt:AN ERSKINE, die hoogleeraar in de reg~
(en aan de hooge Cchool te Edillbul'g was', en door zijne JIlf/ituU$
des loix d' Rosfe bekend is. Hij le~de -zich, van zijne jeugd af, tegen
den zin zijner f.1milie, op het vak der godgeleerdheid toe, en werd.
l1a op onderCcheidene plaatfen gepredikt te hebben, in dezelfde kerk.
waar ROBERTsoN, de beroemde gefchicdfchrijver, flond, beroepen. In
1198 gaf hij redcvoerin~en in het licht, die onder de beste van die
foort geteld worden. lijn voorbeeld bragt i!l Schot/alld eene gelukkige omwenteling in de knnfclwelCprekenheid te weeg, welke tot
hiertoe hoogst gebrekkig was. Zijne flerke zucht, om den tlaat
van den godsdienst in vreemde landen te leeren kennen, deed hem
befluiten, om zich, in eenen reeds gevorderden leeftijd, op de kennis der Hoog- en Nederduitfchc taal toe te leggen; en het is, onge.,
twijfdd, aan derzelver beoefening, dat men het Ifte deel zijner Esqui.
fes de f Histoire de r Eg/ife te danken heeft: een werk, vol van
berlgten omtrent den flaat van den godsdienst op het vaste land van
Europa, waarin de fchrijver, op het voorbeeld van den hoogleeraar
ROBERTSON en anderen, de gevormde zamenzwering der ongeloovigen
tegen den godsdienst ontwikkelt. JEAN ERSKINE flierf in het jaar
1803, en liet verfcheideiJe belangrijke werken in manuCcript na, wel~
ke waarfchijnlijk, uit hoofde van zijn bijna 0nleesbaar fch ri ft , nim.
mer het licht zullen zien.
ERTS. Zoo noemen wij, in Ilet gemeene tnalgebruik, ieder me..
tnal, zoo als het in zijnen nmllmlijken flaat in de aarde gevond~"
worde; doch geven de delfftofkundigen den nH:tln van ErtCen aHeen
aan zulke gemengde Iigchnmen, waarin de metalen met :1I1dere delf.
floffen, b. v. aarde, !leen, enz. ten nnauwfte vereenigd zijn. De
n:mmrlUke Ertfen vindt men deels in gang-, deels in vlotbergen.
waarin derzelver gangen, te gelijk. de aderen van den berg, dien
zij in alle rigtingen doorkrllifen, uitmake-n. 'l\I cn verdeelt de Ertfcn
in gedegen, dat is die zuiver, en 'met geelle andere ftoffen ver~
bonden, of in dezulke, die met andere metalen vermengd zijn,
als; met zwavel, koolf1of, oxyde (halfzllllr) en metaalachtig zoU!.
Wanneer de menigte van het metaal in de ErtCen de niet metaalachtige floffen, waarmede zij vereenigd zjjn, overtreft, dan worden
zij in den eigenlijken zin ErtCen genoemd; doch is de hoeveelheid
der );latfte grootGr, dnn die van het eerne, dan dragen zij den
naam van bergneenell (pyrites). lij, ontloenen gewoonlijk haren
naam v:tn die metalen, welke zij het meest bevatten, zoo nIs gouderts. zilver-erts enz. en kunnen 1~lv;s (kn natten of droogcn weg
worden opgelost. I Iet cerfie wordt door zuren, of andere vloeibare
middelen, b'e\\'crkfielligd , en kan (lP eene zeer eenv()\idige wijze vcrrigt wordl!lI. Wanlleer er zwavel in (I\.! Erts voorhalltkn is, dan ge.
[clIip(l
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{"cbiedt dit door roostering of verbranding. OndcrtllsCchen werkt ni~
hetzelfde oplosfingsmiddel op alle metalen: dus werkt Cajpeter-zuur
I!Qch op goud, noçh op platina, en lost een mengfel van i:'llpeter.
lm gemeen zout-zuur wel andere metnlen, manr geen zilver op
ERTSGEBERGTE. Is een van de kreitfen van het koningrijk
$akfe, naar een deel der Judeten, dat dien naam draagt, genoemd,
~n welke
hetzelve tevens van Boheme fcheidt, en met de
Schonburgfche landen op 121 vierl;nme mijlen, en ttJsfchen de. 450
en 50Q,000 zielen geCçhat wordt, die in 46 t1cden, 6 vlekken, 63
buitenwerken, 10Q landgoederen, Ilo ambachten en 355 kerCpelen
wonen. Deszelfs voorname rijkdom bet1aat in den bergbouw • die
aan I2,OQO menCchen werk verCchaft, el) zilver, koper, tin, lood,
~jzer, kobnlt, enZ. oplevert. Ook de vlasteelt is hier van veel belang, en men heeft in de laatt1e tijden zelfs begonnen, granen te
verbouwen. inzonderheid haver, welke veel voordeel a:m den landmal) oplevert. De veeteelt is mede Zeer goed. Voor het overige
kan men het Ertz.gebergte te regt den hoofdzetel der SakfiCche m:mufacturen noemen. De pasCement-wc\'crijcn maken voor de bergbewoners een der bcLangrijkt1e middelen \'an benaan uit; terwijl de vlasen wol- fpinnerijen, de katoen. en koufen-fabrijken, de twijnderijen,
bleekerijen, de wollen- en Jillnen-mannfakturen, de gewerr- en naalden.-.
de Leonifche gouden en zilveren boordfd-fabrijkell - met een woord
alles, de nijverheid en werkzaamheid der bcrgbewoneren kenmerla,
hoe zeer ook een gedeelte van dezen kreits, in andere opzigten min~er door de natuur begunCligd, het graan l;elf~ fpaarza:un oplevprt.
Een der meest woeste landltreken van dien aard, waar de landbouw
bijna geheel niet gevonden word~, en men niets dan digte bosCchen
heeft, is de Johmm-Gcorgmfladt, benevens de zoogenoemde kleine
of Saklifche Fichtelberg , die bij Ober-l-ncfetJt//{J1 zich 373 voet
hoven de oppervlakte der zee verheft, en in Jakfe op zijn hoogt1e
is. De hoofdfl:ad van dezen kreits, die in 17 ambten verdeeld is,
is Freiberg.
ERYCINA. Een bijnaam van VENUS, ontleend van het gebergte
ErJ'x op Sicilië, waar zij eenen tempel had.
ERYTHRAEISCIIE ZEE. Dus werd bij de ouden ook de Roode
zee, of de Arabifche zeeboezem, genoemd.
ESCARPE. Heet de af. en aanloopende fc1minte des wals, van
de Bcrllle af gerekend. tot "an den grond van de gracht, en zij keert
zich dus naar het veld toe. Van hier, dat men de tegen overftaande
befchoeijing, welke zich van den bedekten weg. tot in de gracht
llitftrekt, en tegen de vesting gekeerd is, de co1Jtrc,escmpe noemt.
ESCHENBOOl\'[ (f;'llxinus). Eene boomfoorr, die op den ee·
llen fiam twecfhchtige blocfcl11s, en op den anderen nu mannelijke
dan vrouwelijke blocCems draagt, en ~an hare groote knoppen kenbaar
is. In het zuidelijk gedeelte van Europa is deze boom donker bruül
bepoederd; doch in Noord-Ail:crika bruin en iu Dliitschkmd zwart.
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De b/oeijel'llJe Esch, (Fmximls orntts) groeit In het zuidelijk Ettro.pa en in den omtrek van Triest, en onderfcheidt zich door zijne ongelijk parende, gevederde bl~den, die gefieelde, langwerpig eironde blaadjes dragen, en door zijne iunge, vierbladige bloefems.
Hij levert in tuinen, door zijn fcllOon loof, dat door geene infekten geknaagd wordt, en door zijne fierlijke bloefems, een behage·
lijk vertoon op, en groeit tot eene hoogte van zo tot z5 voet.
Men verkrijgt van dezen, en andere In het znidelijk Europa groeijende Eschen, het bekende ll1tJ1J1/fI der apothekers,. hetwelk als
een helder vocht uit dezelve vloeit en dik: wordt. - Onze gemee1Je
Esch (Froxintts exce1jior) vindt men in geheel Etlropa en in het
noordelijk Jizië; is een der hoogfie onder de woudboomen, en onderfcheidt zich van de voorgaande foort door de ongelijk parende,
gevederde bladen, die uit 9, I I, '3 of IS lancetvormige, langwerpig gepunte bl~adjes, met korte !telen cn zaagtanden, befiaan;
alsmede door zUI~e bloefems, welke geene kroonbladen hebben.
Het hont van beide laatstgenoemde foorten is taai en zeer h~rd, en
wordt door wagenmakers Oerk gezocht. Uit den bast bereidt men
een helder rood lak; ook wordt dezdve als een koortsverdrUI'end
middel, onder den naam van DlIitjè'zc kina, gebruikt. In EHgeland worden de onrUpe vruchten gekookt, en in zout en azUn gelegd.
ESCUDAC. Een gcdistelcerd, of overgehaald likeur, hetwelk aangenaam van finaak is, en uit brandewijn, fuiker, fpecerijen, en verfcheidene welriekende oljen wordt toebereid.
ESCULAAP-SLANG. Deze benaming- geeft men, inzonderheid,.
:t3n eene J1:1ng, met eenen dik gezwollen bek, welker beet echter niet doodelijk is, en die zelf; geen leed doet, ten minlte ,
wanneer men haar niet tergt. Deze J1nng wordt voornamelijk op
het eiland Caprea gevonden; doch zijn in Italië zeer algemeenf
I.INNEus befch rij ft er eene, die omtrent Jf voer lang en eenen
vinger dik was; de Haart had alleen de lengre van her zesde deel
van het Iigchaam, waaraan men 42 fchubben van eene gelijke
grootte telde.
ESCURIAAL. (EI Esmriol) Een vlek, in een nnv bergachtig oord, in her Spaansche landfchap SrgOl'fa, 6.~ mUI van 1I1odrid
liggende, en waar koning PH/UPS II, uit hoofde- eener gedane gelofte, na den bevochten zege bij St. Qyi.'ltill, in 1557, dat wUd beo
roemde klooster en flot frichtte, hetwelk men gewoonlijk onder den
naam van EsclI";r!al verft~at. Daar de genoemde zege op den '9 van
Oogstm. , op den feestdag van den Heiligen LAuRENTlUs , behaald
werd, heefe men ook het Escuriaal aan dezen toegewijd. Het bev~t
eene menigte van gebouwen en tuinen, die van all~s, wat de verkwistende prncht bn daarüellcn, vool"z:en zijn. Twee honderd monniken
van de orde \':ln den Heilil~en HIERONI~1üS bewonen de kloosterg-e·
bouwel1. In de prachtige hoofdkerk, die va.n 2+ altaren el1 S orgels
voorzie'! is, vil!dt men oude," het hoo;;e alt:!ar c~'nc knpel, P(mt/z(ri!Z
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genoemd. waar de overledene koningen van Spanje worden Nfgezet.
KAREl_ V omwierp het plan tot dit gebouw, hetwelk door PHILlPS
1I, III en IV werd uitgevoerd, en berekend wordt 5 millioen
dukaten gekost te hebben. PIIlLIP II legde de boekerij van het Es~
curiaal aan, en zijn zoon vermeerderde dezelve aanmerkelijk. Zij bevat belangrijke, onbekende, en niet gebruikte handfchriften, waarvan echter een gedeelte. door eenen brand in 1671, ongelukkig
is vernield geworden.
ESKIMAUX. Een volk, uit Grom/and afkomstig, en de kusten
van Labrador, of Nieuw-Brittanje bewonende. Zij fpreken eenerlei taal met de Groenlanders; zijn klein van geftalte; hebben zeer
kleine handen en voeten, en bezitten een. bekrompen verftand ; maar
zijn niet zoo onnoozel, als men wel meent. Hunne natuurlijke kleur
is blank; doch men kan dezelve naauwelijks door hunne morfigheid
onderfcheiden. Zij leven in de grootfte armoede van de visfcherij en
jagt, en zuigen dikwijls, wanneer zij niets hebben, oinhuunen
honger te ftilIen, hun eigen bloed uit. Hunne enkelvoudige getallen
loopen tot 6, en de zamengeftelde tot ZI: wat daar boven is, noemen zij eene menigte. Zij leven in eene volkomene gelijkheid, zon.
der regering, behalve dat de fterkere, de dappere, of die meer
vrouwen en kinderen heeft. eenigermate wordt voorgetrokken. Ook
bezitten zij geene wetten: de eenige ftr~f beftaat in algemecne verachting. Zij zijn vreemd van alle godsdienstige denkbeelden,weshalve de Moravifche broeders, echtcr met niet veel gevolg, beproefd
hebben, den Christelij ken godsclienst onder hen in te voeren. In
1777 werd de eerfte Eskimo gedoopt.
ESOTERISCH. Iets, dat geheim, en alleen voor ingewijden
gefchikt is. Bij de mysterien, of geheime gezelfchappen der ouden, had men, namelijk, efoteri[clte en exoterifche onderrigtingen;
waarvan de eerfl:e voor de gewijden, en de lamfte voor de ongew\iden gefchikt waren. Ook in de wetenfchappen heeft men, in
vervolg van tijd, die manier van voorftellen en onderwijzen, welke alleen voor geleerde kenners (e[oterieÀ'cn) dient, efoterifche,
en de zoodanige , die met de bevatting van ongeleerdell (exoterie.
ken) overeenkomt, exot('rifche genoemd.
ESPLANADE. Een vrij effen plein. voor een groot gebouw;
in de krijgskunst de vrije plaats, tnsfchen de citadel en de huiZen der
vesting; ook de afd~kking der borstwering aan den zoogenoemden
bedekten weg. (Zie: GLACIS.)
ESPRIT DU CORPS. De algemeene geest, welke de leden
van eellen zekeren [ca:Jd, of gezelfchap, bezielt.
ESQUADER. Een fieral, of fmaldecl. van ten minfte 4 of 5
oorlogfchepen, die oeder cenen algemer.nen bevelhebber uitJoopen.
ESQUIRE. Een fChildlmaap, ~en titel, dien bijna ieder Engelsch Edel111~n voert; doch eigenlijk zekere ambtenaren, die tot
het hof des !wni:li;s behooren.
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ESSAI. De proef, omtrent de deugdelijkheid en zuiverheid der
metalen. Hier van daan Es[aiereu; de kunst, om te ontdekken,
hoeveel zuiver metaal in ieder erts vervat is, of om de evenredigheid
der verfchiIlende zelfftandigheden Vlln eenig gemengd metaal aan te
wijzen. "....,. Es[oieur is inzonderheid iemand, die van goud en
zilver eene naauwkeurige pi·oef neemt, om er de inwendige waarde
van te ontdekken.
ESTE. Een oud, doorluchtig, Italiaansch geflacht, hetwelk in
de jaarboeken der Gefchiedenis, door dapperheid eu kunstmin , ee.
nen roemrijken naam verworveIl heeft, lVlen herinnere z.ich flechts
:RORSO VAN Esn:, d()!1 eersten hertog van Ferra,.a, Modeno en
Reggio; ALFONZO, den befchermer van T ASSO; den beroemden
kardinaal HIPPOLYT VAN ESTE, wien door ARIOna zoo veel lof
wordt toegezwaaid, en anderen.
ESTHETICA, (Zie: AESTHE'IIEK.)
ESTLAND. (Zie: EHSTLAND.)
ESTRADE. Is, in de nouwkunst, eene bijzondere plaats in oe~
groot vertrek (bijna als eene Alkove), welke iets hooger dan d~
vloer, en van eenen trap, naar eenen troon, of een paraden-bed, le:i..
<lende, voorzien is,
.
ESTRÉES, (GAilRIELLE) doorganns de [choone Gobrielle ge.
nocmd, wist HENDRIK IV zoo zeer te betooveren, dat hij niets on,
beproefd liet, om haar hart te winnen, hetwelk hem, daar z.ij reeds
den hertog van nELLEG.\RDE beminde, in het eerst vele moeite kos~
te. Hij koesterde voor haar, onder al zijne minnares[en, de fterk.
fte genegenheid, zonder zich echter, in ftaatszaken, door haar t~
Jaten befturen ; verhief haar tot herwgin van Beauforl, en had ten oogmerk, om zich van zijne gemalin, l\1ARGARETHA VAN VALOlS , te la"
ten fcheiden, en G.\flRIELLE te huwen, tOen deze in 1599, dom:
vergift, hetwelk de eerfte waarfchijnlijk door den finantie-ministcr
Z.\l\7ET haar had laten toedienen, het leven eindigde.
ETEOCLES. Deze, met zijnen broeder POLYNICES, behoorli
tot den vroegeren heldentijd der Gïieken. Dit het bloedfchendig hlh
welijk van Ow lP us en IOKASTE gefproten, werden zij, na de verban·,
ning van hunnen vader, tot den Tltcbl10nfclzen troon geroepen, en
kwamen de twee broeders overeen, dat (jlk om het jaar de heer··
fchappij zoude voeren. Dan ETEOCU:S, als de oudne, het eerst de:
magt in handen hebbeilde, weigerde naderhand op zijne beurt af te
treden, waarom POLYNICES, door zijnen fcllOonvader ADRASTUS).
koning van Argos, en nog zeven beroemde veldheerc:n geholpen,
zijnen broeder den oorlog aancleed, waarin bei(~ell in een tweege,
vecht fneuvelden, en het rijk overlieten aan hunnen oom CREON,
die naderhand om zijne wreedheid verdreven werd. Deze Thebaan.
fi;!te krijg is de beroemdfte, welken de Griekfch e gefchiedenis
voor den Trojooll(ÓCll togt oplevert, cn was het onderwerp
voor ver[cheidenc dichters der oudheid.
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ETHICA. De zedeleer , of de leer der pligten, bij de ouden
!Zoo veel als beoefenende wijsbegeerte.
ETHNOGRAPHlE. De befchrijving of gcfchiedenis der volken. Eth~
110graphisch beteekent.: volgens de ge[chicdenis, welke tweeledig bearbeid wordt: of chronologisch, dat is volgens de tijdorde, of cthnographisch..
waarbij de gefchiedenis van ieder volk afzonderlijk wordt verhandeld...
ETIQUETTE. Beteekent ; J. Het voorgefchreven. ftreng ge.
bnIik bij een hof, waarnaar men zich, zoodra men aldaar verfchijnt.
llaauwkeurig rigten moet, ~. Is het, bij de kooplieden, een ftukje
papier, of perkement, hetwelk aan de koopwaren gehecht wordt,
om het geheugen, ten aanzien van den prijs, deugdelijkheid enz. te
gemoet te komen, en gewoonlijk door zekere nommers of getallen,
welke ieder koopman voor zich zelven heeft, kenbaar is.
ETRURIERS, of ETRUSKERS. Een oud volk in Italië, dat ge-:
rleelte van hetzelve bewonende, hetwelk in later tijd TOSRatJe werd
genoemd, eu eenen üaat op zich zelf uitmaakte, die ten laatfte door
de Romeinen overheerd werd. Het aandenken dezes volks Ctaat in hoo.
ge achting, uit hoofde van de menigvuldige kunstfmkken, welke nog
van hetzelve voorhanden zijn. Reeds vroeg vervaardigden de E.
truskers figuren in hout, erts. enz.; doch deze zijn zoo lomp elt
wanftaltig, dat men niet behoeft te twijfelen, of zij waren van eigen
vinding, en niet van andere volken ontleend. In later tijd werd de.
Griekfche en Egyptifche fil1aak in Etrurië bekend, en de laatfte
inzonderheid gevolgd, vermits de duistere en zwaarmoedige denk~
beelden der Egyptifche kllnftenaars 111et het nationaal karakter der
Etruskers meer overeenftemden, dan het levendige en vrolijk bevallige der Grieken. Sommige üandbeelden, een aanzienlijke voorraad
van geûleden fteenen, en andere voorwerpen der beeldende kunst,
welke wij nog van de Etl'lISkcl'S bezitten, fteIlen ons in ftaat, om
over hunnen fmaak te oordeelen, en men kan niet ontkennen, dat
verfcheidene hunner afbeeldfels gelukkig uitgevallen zijn: inzonderIleid geldt dit van vele vazen, feilOtels ,offervaten enz. (zie
VAZEN), van welke nog een aanzienlijk aantal voorhanden is,
welker modeIlen men, in later ti.id, in onze vazen en vaten heeft nagevolgd. Zij zijn meestal van verheven werk voorzien, en dikwijls
ook gefchilderd; doch de Etruskers h::dden geene kennis van het mengen der kleuren, zoo min als van licht en fchaduw. Gewoonlijk is
de kleur der figuren zwart of rood. GOR I , PASSERlUS en HAlIULTON
hebben uitvoerige peCçhrijvingen van deze gedenkftukken gegeven,
en door kop ere platen opgehelderd. Volgens LIVIUS zijn al de
fieraden aan het koningdom gehecht, 2lsmcde de prnchtklceding der
RomeineJl en de elpenbeenen zetels der overheden, door de Rome;,11r11 van de Etruskers overgenomen. Van h:er dan ook de twaalf
JJlIfldeldragcrs , LlcToREs genoemd, daar ten tijde van SALO~lO Etrurië in twanlf l1ummen nrdcc\d wa~, waarvan ieder een bundeldrager aan den kon'ng leverde. Lang reeds voor de Carthagers, dreven
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ven de Etl'urt'ers handel, langs de Toskaanfchc en AdrialifclJe ZCe'.,
Zij onderhielden volkplantingen in Corfica en elders. (Men zie
WINI!ELMAN
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ETSEN. Is eene manier, om door fl:erk water in koper te gra.
veren. Men gebruikt hiertoe eene welgeflepen en gepolijste plaat,
welke men met een mengfel van maagdenwas, pek, jodenlijm el1
mastik overtrekt, en vervolgens blwen de vlam eener kaars houdt ..
opdat de Etsgrond zwart, en tevens door de hitte volkomen effen
worde. Hierop befl:rijkt men de teekening, die men in het koper
wil brengen, van achteren met loodwit; hecht ze, met was, aan dl~
vier hoeken van de plaat vast, zoodanig , dat de bef1:reken zijde
op den zwarten grond ligt, en trekt vervolgens met de naald al
de omtrekken en voornaamfl:e lijnen der teekening over, waarna men die wederom van de plaat afneemt, en, in witte lijnen
gefchetst. overgebragt ziet. Deze is de oudfl:e manier van overbrengen; doch thans bedient men zich meestal van een gevernisd
papier, om de omtrekken eerst met potlood of roode aarde daarop
na te trekken, waarna men de beteekende zijde op de plaat legt en
er eene rol laat overgaan. Zoodra de teekening aldus op de plaat:
is overgebragt , trekt men met de Etsnaald al de witte Ihepen ,.
door den grond heen, op het kapel', en maakt voorts fchaduw
én licht door arferilJgm en punten. Dit verrigt zijnde, moeten
de trekken, die men met de naald op het koper heeft gemaakt,
iJl hetzelve worden ingebeten, waartoe men rondom de plaat eenen rand
van Was legt, zoo dn her Herkwater er WIl minfie eenen vinger dik
op fiaan kan. Hierna maakt men de plaae boven het vuur even
Warm ,giet er dan het f1:erkwater op, en roert het van tijd tot
tUd met de veer van eene pen om; wordende echter de planefen,
welke men niet diep wil ingebeten hehben, voor men er het f1:erk
water op giet, met een mengfel van ka~rsfmeer en zwartfel , of
tnastik-vernis met zwartfe1, toe gefmeerd. Nadat het f1:erkwater
omtrent een Uur op de plaat geflaan heeft, giet men het er weeler af, en ziet, hoe ver de trekken zijn ingebeten, waarna men
er nogmaals fl:erkwater opgiet, hetwelk echter nu niet langer
dan omtrent een kwartiers uurs er op f1:aan blijft; herhnlcnde men
dit op- en afgieten zoo dikwijls, tot dae nlles behoorlijk is ingebeten. Men neemt daarna den wasfen rand weg, legt de plaat
boven hee vuur, tot dat de grond geiinolten is, en er fcllOon kan
afgeveegd worden, en maakt van de plaat cencn afdruk, die de
Etsplaat genoemd wordt, en alleen dient, om te kunnen zien,
waar het f1:erkwater al of nice zijne behoorlijke werking gedaan
hebbe, tcn einde dan het gebrekkige te kunnen verhelpen, en de
plaat met het graveer-ijzer verder geheel af te werken.
ETTER. Is een dierlijk fap, hetwelk bij uit- en inwendige
verwondingen, wanneer zij niet terflond heelen, en bij andere beleedigingcn des Iigclmm" dour ecne bijzondere, ziekelijke werking
del'
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oer aangedane vaatjes wordt afgefcheiden. Men maakt onderfcheid U1sfèhel1 goeden of gezonden, en bedorven etter (ichor). De 'eerlle
komt te voor[chijn, wanneer de aangedane deelen, de geledene
beleediging uitgezonderd, gezond en welgefield zijn. Men moet
zulken etter aanmerken als een' zachten baHèm, waarmede de teedere, zich her!tellende deel en beftrekcn zijn, en waaronder zij
genezen. Deze etter is een groenachtig, ligt geel, lijmerig vocht,
zacht en eenigzins vetachtig op het gevoel, van eellen d,erlUken
doffen reuk, die echter niet frerk is, en van eenen laffen [maak. Hij
beftaat, door het mikroskoop bezien, uit witte bolletjes, drijvende in een h~kler vocht. Zijne beftanddeelen zijn vooral water en
eiwit, een weinig {i)da, of potasch, eene zeer geringe hoeveelheid
zouten, zumftofijzer (iJzer-oxide) zwavel en phosphor. Hij verwt
het blaauwe vioolfap meestal groen.
Bedorven etter is altijd
<lunller, wankleurig , ftillkelld, ontwikkelt ;omtijds amm011ia,
fom tij ds zwavel-w,lter[roflucht, [om tij ds beiden verbonden. Deze ollt{[aat, wanneer de etterende oppervlakte niet wel ge[teld.
en er algemeen bederf der fappen, of eenig plaatfe ijk bederf, aanwezig is.
ETTERDRAGT. Etterdragten zijn door kunst gevormde, veretterende oppervlakten, of kanalen. Men maakt dezelve meestal door
eenen draad door de huid te halen, en dezelve dagelijks te verfchtijven, hetwelk eene prikkeling veroorzaakt, waardoor eerst omHekilll!
en vervolgens verëttering om!1aat.
ETTERGEZWEL, ./lbfces, noemt men eeil gezwel, waarin:
zich etter vormt, of reeds aanwezig is, het zij aan de oppervlakte des ligchaams, onder de huid en tlJsfchen de fpieren, of
wel in de billnCnfte deelen. Een Ettergezwel in de long heet Y01llica.
ETYlVIOLOGIE. Woord-afleiding, woord-onderzoeking. Eeri
Eti/mologist is dus iemand, die zich met foortgelijke onderzoekingen
van woorden, en derzelver afleidingen, onledig houdt, en dezelve
tot hunne wurte!- of [mmwoordcn terug leidt.
EUAGRIUS. Onder dien naam zjjn bekend: I. Een priester, be~
roemd door zijne kuischheid en matigheid. 2. Een der diak~nen van
COll(lantinopel ten rijde van GREGORIUS NAZIAl.\'ZENUS, naderhand
door [onnnige [chrijvers der kerkelijke gefchiedenis, voor ketter gehouden; doch van anderen zeer geprezen. 3. Een der fchrijvers der
kerkelijke gefchiedenis. Zijn verhaal loopt van het einde der gefchiedenis[en van THEODORETUS tot het nvaalfäe jaar der regering
van keizer MAURITIUS.
EUBOEA. Naast Creta of Calldia het grootfie eiland van den
Griekrchen ./lrcltipet, tegenwoordig NegropolJt. De voornaamfie fiad
van hetzelve was Cha!cis, in "roegeren tijd door eelle brug met het
\':lste land vereenigd. Dikwijls was dit eiland het tooneel der krijgsbedrijven, vooral in de Perzi[che oorlogen.
EUBULIDES. ,schreef het lc\'cn vnn dcn wijsgeer DIOGENE~.
EU-
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El1BULUS. Een Athee12Sch burger el1 tegenfirever van den rede.
naar DRMOSTHENES, ook heette dus een blijfpelfchrijver der oude eIlt
middelbare Griek[che comedie; en een hiswriefchrijver van late·.
re tijden.
EUCLIDES. Een der beroemdîl:e wiskundigen, die men te regt
den vader dezer weten[c!Jap mag noemen. Hij werd) omtrent .300
jaar voor onze tijdrekening, te Alcxtllldrirz in Eygpte geboren, oefende zich te Athelle, en leerde vervolgens te Alexandria; onder
P1)OLOl\lEUS SOTER, de meetkunde; breidde het gebied der wiskun.,
de uit, en liet niet een deel derzelve onbertrheid. Hetgeen, dat
hij Over de ll1uzUk gcfchreven heeft. geeft ons het beste denK··
beeld van den ftaat dier wetenfchap bij de Grielmt. Van hem
moet men wel onder[cheiden een en andenlll EUCLIDES, van Megara,
een beroemd leerling van SOCRATES, welke, toen die van AtIJene
en JYfegara elkal1d.~r beoorloogden, heimelijk in vrouwengewaad
te Athene kwam ; om SOCRATES te hoorel1
EUDAEMONISl\;1US; EUDAEMONOLOGIE. De leer der ge..
lukzaligheid , of dat leerftelfel J hetwelk diOl bereiking daarvan als het
hoofddoel, als het hoogfte beginfd van alle pligten en van eenen
deugdz3men wandel erkent, en dus de hoogfte grondwet der ze·
dèimnde uitmaakt. Dit gevoelell ftaat tegen het Moralismus, or
de zuivere deugdenleer over, volgens welke men deugd tot o:ijll
hoofddoel fwlt, en het goede ,vil en doet, omdat het goed is, alleen uit befef van pHgt en uit achting voor de zedelijke wet, zonder daarbij eenig belang in aanmerking te nemen.
EUDIO:\1ETER. Beteekem in de natuurkunde eenen Luchtmeter1
en wel zoodanig eenen, waardoor men de gezondheid der lucht,
of hare gefchiktheid tcr inademing, cn dus hare heilzaamheid, 01l-'
derzoekt.
EUDOCIA. (AEW) f1:ierf in het 460f1:e jaar onzer tijdrekenIng,
en was de dochter van den wijsgeer LEONTIVS te Athene, die zoo~
wel door hare [choonheid als geleerdheid en {chranderheid uitmuntte.
Zij reisde naar f{on(l,mti1topel, om zich over de onregtvaardigheid
harer broeders te beklagen, en begaf zich met den keizer TIIEODO~
SIDS dm .longen in het huwelijk, waarvan het gevolg was, dat zij
zich ren hoog!l:e grootllloedig jegens hare broeders gedroeg. Haar
troon was fieeds door gcleerd~n omringd, onder welke inzonderheid
PAULLINUS bij haar in zulk eene hooge achting fiond, dat de kei·
zer hem uit jaloezij liet ombrengen, en EUDOCIA aan haren vorigen
f1:and terug gaf. Zij fiierf te Jeruzalem, nadat zij haren overigen
leeftijd met de beoefening van den godsdienst en de geleerdheid had
doorgebragt , en verklaarde plegtig , dat zij onfchuldig was.
EUDURANION, of het doorfchijnend zonnellelfel, is een werktuig, door A. WALKER., een Engclschman, uitgevonden, hetwelk
zeer gefchikt is, om llcrrekundige kennis te verbreiden cn te verzin.
nelijken. Dit werktuig, hctwdk 20 voet in zjjne middelijn bcvat.
en
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en met veel kunst en moeite bearbeid is, fiaat in eel1e verticale rlg.
ting voor de ilanfchouwers, cn deszelfs globen zijn zoo groot, dat
men dezelve op den verflen affland van de vertoonplaats duidelijk
kan zien en onderfcheiden. Ieder planeet of trawMlt zweeft, zoo
het fchijnt, geheel vrij en ongehinderd.; en verrigt, zonder zigtbare
oorzaak, haren jaarJijkfchen en dagelijkfchen loop; terwijl de fraaije
verlichting aah het gehed eene aangename vertooning bijzet. De:
:;mon van \VALImR hield in Londen er lwne lesfen over, en lmd ce.
nen buitengewonen toeloop.
EUGENIUS, (FRANS) prins v:1n Savoijm, in 1663 tè Parijs
geboren, was buiten twijfel de gruotlte van alle veldheeren, die, in,
de jonglle tijden, de ûostQnrijkfche legers aanvoerden. De fl~at was
$ln een louter toeval het bezit van dezen groocen man verfchuldlgd.
Hij was naillelijk tot den geestelijken Hand hef1emd, en bez~t reeds
als jongeling verfcheidc!1e abdijelj; do€h had zulk eene Ilerke neiging
tot den krijgsdienst; dat hij aan LODEW~IK Xl V om eene plaats bij
het leger verzocht, Hij ontving echter ,door kuiperij van den. trotfchcn cn hccrschzuchtigcn LOUVOJs, een weigerend antwoord, en:
moest van dell koning zelven , uit hoofde V:ll1 zijn zwak Iigchaams.
gellel en zijncn geestelijken fiand j vrij wat fpottcl'llij verdl)rc.n .. Vol
gramfchap verliet hij lijn vooerland; betloot, niet anders, dan met
de wapens. in de hal,d j in hetzclve terug te Ilcercn; begaf zich
in Oostenrijkfchcn dicnst; verkrecg weldra, na eenigc pro~vcn van
buitcngewonc heldendcugden, ecn regiment, en werd eindelijk tot
luitemlllt-generaal verhevcn s wclke post tocn ten tijde de hoogl1e bij
het leger was. IJij ftreed met gelijken rocm 1 onder LEOPOLD en kAREL VI, in twee oorlogen tegen de Tllrken; en voerde, in den Spaanfchen fuccesfie-krijg, die grootcndcds ondcr JOZEPII I voorviel,
bet bevel tegen Frankrijk met het beste gevolg. Zijn!? behaaldc g{oo.
te overwinning bij Zeil/a en Petenl'arodill bewerkrc inzonderheid den
v~ede van Cor/owitz in 1698, waardoor de grcnzen van. lJongarije
aanmerkelijk werden uitgebreid. Hij vernietigde ~ gedurende den [uecesfie-oorlog; door de nederlagen bij Hochjliidt, Turin, Oudenaar.
den en Màlplaquet, vereenigd mct Malbourough, de Franfche legers,
en deed LODEWl}K XIV gevoelen, welk een' gevaarlijken vijand hij aan
hem had; die hij als vriend naauwelijks met eenen enkelen blik had
verwaardigd. Nog tot aan zijnen dood, die den 2I van Graslll. 1736
voorviel, voerde deze voortreffelijke held de oorlogen voor zijnen
vorst met een uitftekend geluk, en zjjn roem rijst bij de nakomelingfchap nog hooger, omdat hU niet alleen in het midden van het
gedruisch der wapenen de wetenfchappen beminde en bevorderde;
maar ook dikwijls de plaats van eenen onderhandelaar en gezant, te
meesten voordeele van zijn hof, bekleedde. Als afzonderlijk burger
vertoonde hij zich in het gunstigfre daglicht; want hij was een vijand van alle buitenfporigheid en heimelijken handel, en wist al den
laster van kruipende hovelingen door zijne brullfheid van zich af te
were'n.
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EUGItAPHIt EULER. (LCONARD)
E UGRAPHE, of donkere kamer (cllf1mbre obJ'"ure); een werk.
mig, door den heer CAnux u;,gevonden, 0111 de voorwerpen
naar het leven te teckenen. Hetzelve komt veel nader aan de vol~omcnheid, welke men in eene clrtlwbïl! obfctlre vordert" dan alle,
die tot dus ver bekend zUn, en bezit het voordeel van de voorwerpen te verwonen in derzelver natuurlijke gedaante; terwijl al-'
Ie clramhres obfctJres; tfie tot hiertoe gemaakt zijn, dezelve of het
onder!le boven, of van de, tegen den waren fi:lI1d overllaande, ziJ.-.
de, voor!lellen. De Eugt"uphe, daarentegen, vertoont dezelve in
fnmnen witren !land, zonder ~rpla3[fillg, in alle derzelver kleuren, en in elke beweging, met eene verwonderlijke naauwkeurigheid, en dit door een middel, dat even zoo eenvoudig àls
nuftig is. De· heer SOU:iL, die dit werktuig vervaardigt, heeft
hetzelve vereenigd met een tweede van zijne eigene uitvinding, hetwelk de in beweging zijnde voorwerpen van de tegcngellelde zij·
dé· van hunnen waren !l:and vertoont. Wanneer deze beide werktuigen zijdelings met elkander op dezelfde voorwerpen vereenigd
zijn, vertoont· het, in beweging zijnde, voorwerp, d~t, in· hat
een, aan de linker zijde gezien wordt, zich, op hetzelfde 00";
genblik , in· het ander, aan de regt er zjjde, en; zoodra de beide,
deelen elkander Wt aan di! lijn, die de twee werktuigen van een.
fcheidt, genaderd z-ijn, verdwijnen zij gelijktijJig. Wanneer het
voorwerp zich vertoont aan de zijden, die elkander raken, fèhijDen zij van elkander te fcheiden, om aan de buitenzijde te ver.
dwijnCtl. De fchilders hebben, door dit werktuig, een gemakkelijk
middel gevonden, om de l1itw~rkl1lgen der Namur op het gezige
te beoefenen; terwijl de liefhebbers cr eene zeer leerzame uitfpanning door verkregen hebben.
EULER. (LW~ARD) De beroemdrtc wiskundige van den jongften tijd. Hij werd in 1707 te Bazel geboren; genoot· aldaar het
onderwijs van den grooten JOIL\N Bi>RNOUtLU; verkreeg, reeds
in zijne vroege jeugd, den post van ee!len adjunct, in 1727 dien
van hoogleeraar aan de abdemie te Petersbu:g, en in l( _p den
}cerCroel in de wiskunde te Ber/j"n; doch keerde in 1766 naar
Pctersbllrg terug", waar hij in 178.3 nIs beftuurder van de wislnllJdige klasCe der akademie fderf. l\l~n bewondert niet alleen zijne
zeldzame, uitgcbreid,~ kunde en ontdckkingen in de wis-, fterre-,
werktuig-, natuurkunde en andere wetcnfchappe:J, maar ook zjjne
voorbeeld~looze ,'lijt. Hij fchreef vcd m::er dan VOl:rAIRr;; en HlRselllNG telt, in zijne lc,"cnshefchrijving, 45 grootC werken, en 68 [
verhandelingen op, die uit zijne pen gevloeid zijn. Zdfs het onge.
luk, van in zijne jeugd hct ~~ne, en in la[(:rcn lceftiJd het andere,
oog te verliezen, konde hem van zijne onvermoeide oefeningen niet
terug houden. Zijne bdcl"c:J aan c..ae Dui(rc!te l'riiJ!~'s, Ol'er verfclll!idClle ,'oorwerpm "tl:) _Vltlwrkl!J)j", verdicnclJ ,-oor mi!1 geoefenden alle a~nbc\·d;n;. Zijn :;~'hC:l:;~n \\':15 WO VCrJ:lz::n:l n~;"k, da. hij de
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geheele lIeneiáe van VIRGILIUS uit zijn hoofd wist, en de moeijeliJkfre berekeningen, zonder behulp van eenig fchrijfgereedfchap, maken
konde. Deze groote man was, daarenboven, van een onbefprokeu gedrag J aangenaam in gezelfchap, en een voorbeeld van braafbeid. Behalve de genoemde brieven verdienen, onder zijne menigvu.ldige fchriften, eene bijzondere opmerking: zijne Theoria 71Iotuum planelarum et
C9metarum; Intröductio in I1na/ysin infinitorllm; 11l(iitutiones calculi difflrentia/is; IlJftitutiones calculi integra/is; zijne aanleiding tot de
Algebra, zijne Dioptricn, OptJScula allalytica, en andere.
EUMENES. Men telt twee koningen van Pcrgamus van dezen
naam, beiden "bondgenooten der Romeinen, en beroemd door hunne zucht voor geleerdheid. De eerUe bloeide van ~63 tot 241 voor
CHRISTUS, Ooeg ANTIOCHUS I, bij Sardes, en breidde zijn rijk uit.
Ook deed hij den Bithynifchm koning PRUSJAS, bij wien zich HANNIBAL verfchool, om der Romeinen wil, den oorlog I\3n. El;M&.
NES II, erfgenaam van al de groote bekwaamhedcn van zijnen vader,
den voortreffelijken ATTALUS, regeerde van 197 tOt 158, en werd
door de Romei1lell, wegens zijne betoonde hulp tegen ANTIOCHUS den
Grooten, met bijna al de landen begiftigd, welke deze in K/eÎlI - Azië
bezeten had, mnar verloor ook tevens zij ne eigene beheerfching, zoo
dat hij naderhand nnauwelijks in den oorlog met den JIlacedonifchen
koning, PERSEUS, vergiffcnis van den renaat verkreeg, en met baar
tijn rijk behield. Als ecn beminnaar der letteren, verrijkte bij de
beroemdp boekerij van PERGAMl:S op eene uitftekende wijze.
EUMENES. Van eene geringe bediening tot eenen der eerl1e veldheeren van ALEXANDER den Groot en verheven, viel hem, na deszelfs
dood, Pnphlagouië en Cappadocië ten deel. Naderhand, door ANTIGONUS uit Azië verdreven, zocht hij SELEUCUS tot zijne partij over
te balen; doch, hem dit niet gelukkende, veroverde hij Baby'fonië op
SELEUCUS, die naar Egypte week. Kort hierop, ook de wapenen tegen ANTIGONUS wendende, werd hij door zijne foldaten verraden, en
aan zijnen vijand overgeleverd, welke hem vBn kant maakte in bet
jaar 320 voor CHRISTUS.
EUMENIDEN. (Zie: FURIEN.)
EUPEN. (in het Fransch Neallx) Een vlek, ~n de provincie
Limburg, tot het koningrijk der Nederlandm behoorende, en eeni.
ge uren van Aken gelegen. Het bevat 10,000 inwoner!, en heeft
verfcheiden fabrijken. De lakenweverijen, die de voonmamlle uitmaken, leveren reden de laatll:e 20 jaren, zulke fraaije en fijne lakens, dat zij de FranCche evenaren. Ook de k~fimieren, die men
hier vervaardigt, en meeotal naar Pl"fJnkrijk gezonden worden,
zijn niet minder voortreffelijk. Toen de Levamfche bandel bloeide,
genoot Eupen. een bijzondere welvaart; doch telt men ook nog
beden 20 groote en 30 middelmatige en kleine kooplieden en fabrij keurs in lakens en kafim"ieren.
EUPHEMISMUS. De omfchrijving eener aanllootelijke of onALGEMEEN WooRDENr. Il.
Nn
aan-

EUPHON. - EUPHRAAT.
;518
aangename z3:tk in zachter bewoordingen. Dus bedienden zich t
b. v. de ouden, om het denkbeeld van fierven uit te drukken,
van een veelvoudig EUjJ!11'II/isJn'Is; zoo ~Is wij ook nog heden de
uitdrukkingen: fcheidm, tot de ,'aderm gaan cnz. bezigen, om
den dood onder een min onaangenaam beeld te verwonen.
t:UPHON. Een muzijkaal fpeeltuig, in de gedaante van eenen
fchrijflesfenaar, waarin zich, wanneer men het dek fel opent, (hetwelk dan tot eenen muzijklesfcl1:lar diellt) van binnen omtrent 40
horizontaal liggende glazen, zuiJvormige fiaven, of thermometerbuizen bevinden, die de [Donen uitmaken; de dikte van eene
fchrijfpen hebben; omtrent 17 duim lang zijn; dooreene
[pons vochtig gemaakt, en met nntee vingers in de lengte gellre.
keil worden. Om de geheele en hnlve eoonen te onderfcheiden,
neemt men de fiaven van zeer donker bafàlt- of kobalt-glas,
alsmede van zeer helder wi~ glas; loopende het fpeeltuig van de
ongefireken C, tot de 3 maal gefireken F, en fiaat dus op 31
oktaaf. De toon V:ln hetzelve is bijna ali die van de narmoIJÎI:Il,
mee dit onderfchcid, dat men de toon en op hctzelve niet, zoO
IIls op deze, zoo lang men wil, maar zoo veel dc lengte der
naven toelaat, kan aanhouden, om welke reden er dan ook geenC!
zoo langzame uitzetting van het geluid op hetzelve plaats vindt.
Ook zijn de lage toonen nog niee volkomen in fierkte aan de
overige geëvenredigd. VoortS fpreekt dit fpeelcuig gemakkelijker;
liggende de toonen, zoo wel de hooge als lage, even na bij
elkander, en worden de zenuwen van den fpeler niet zoo ftcrk
uRgedaan. De uitvinder van hetzelve is de heer E. F. F. CIILADNI te lPIuenbl!rg, die ook verfcheidene reizen er mede 6edaan,
tevens lesfet1 over de tlleorie VI111 her geluid gehouden, en daarover zelfs eeue verhandEling gefchreven heeft. Voor eenige jaren
heeft hij nog verfcheidene veranderingen in dit fpeeltuig gemaakt;
doch de ontdekking van deszelfs inwendig maakfel is tot heden
nog een geheim.
!:UPHONIE. Welluidendheid, fierlijkheid in de toonkunst, als"
mede in de llitfpraak.
EUPHRAA T. Eene der grootfte en merkwaardigfte rlVJeren
van het Oosten; word~IJde het voorrte en hooge Azië, en ,
verfcheiden eeuwen achter een, ook het Romeinfche en Per.
zifche rijk, door haar van elkandi!r gefcheiden. Zij ontfpringt
uit twee· bronnen op den berg Tallrus; ftroomt naar het Zuiden;
[cheiJt /lrmenië en Natolië; dringt door den berg Taurus , en
ontlast zich na eenen Joop \'an 500 uron, eindelijk, bij Rasfora ,
met drie monden, in de Perzifche golf. Voor het overige was de
E/lphral1t, die thans daar, waar zij zich met den Tjgris vereenigt,
Schat 111 /lreb (rivier der /lrabierm) genoemd wordt, eertijds
voor Rabilollië even zoo weldadig, als de Nijl voor Egypte is,
vermits tiJ van Oogmn. ar het land overftroomde , en door h:w
flib mestte.
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EUPHRANOR. Was een zeer beroemd beeldhouwer 0 leefde
onder de 104de olympiade, en fchreef over de Symmetrie en het
mengen der kleuren.
EUPHRA TES. Een zeer beroemd wijsgeer van de Scoïfche rekte, die zich, onder de regering van ADRIANUS. te Rome om het
leven bragt.
EUPOLIS. Een dichter van het oude Griekrche blijfpel, die
de gebreken des volks op eenen vrijen toon gispte. Hij verloor
zijn leven in eenen zeefiag ttlsfchen de Athe11ers en Ltlcedtlemoniers, en de eerfce waren zoo bedroefd over zijnen dood, dat zij
eene wet maakten, waarbij den dichteren verboden werd, in het vervolg de wapenen te voeren.
EURIPIDES. De laat!1:e onder de treurfpel.dichters van Grielteo
land. Hij werd op het eiland Sa!tlmis, bij Athene, 480 jaar voor
onze tijdrekening, geboren; juist op den dag der groote nederlaag
van X&RXES. Hij woonde, gelijk zijn' voorganger SOPHOKLES, te .dtltene, waar hij, fcllOon 75 treurCpelen gefchreven hebbende, op
"'Zijne mededingers fiechts vijf maal. de zege behaalde. Hij w~s van
zijne teeder!1:e jeugd af, te gelijk met SOCRATES, PJlItICLES ~ en den
gefchiedfchrijver THUCVDIDES, door den wijsgeer ANAXAGORAS.
tot wijsbegeerte en menfchenkennis gevormd; doch het treurig uiteinde van dezen wijzen weerhield hem, OIR zijn leven aan de wetenfchappen te wijden. Hij reisde te gelijk met PLATO naar Egypte, en
begaf zich naderhand aan het Macedonifche hof, bij den koning
ARCHEI.AUS, waar hij in het 7SO:e jaar zUns levens, volgens fommigen , door honden verCcheurd werd. Zijne treurrpelen, waarvan
nog 19 voorhanden zijn, dragen in alle opzigten het kenmerk van
eenen meer verfijnden fmaak: de nijl is befchaafder, dan die van
zijnen voorganger AESCHYLUS; de manier van uitdrukking is teeder
en aandoenlijk; het ondenverp zeer aangenaam, en de karakters zUn
treffend gefchilJerd; doch in verhevenheid van denkbeelden is hij
minder dan SOPHOCLES , en in dichterlijke vlugt moet hij onderdoen
voor AESCHYLUS. Ook in zijne treur/pelen blijft EURIPlDES wijsgeer, zoodat hij de afgetro!dwne !1:ellingen der zedeleer , n:et zonder
een gelukkig gevolg. ten tooneele voert; fcllOon zijne !lukken dikwijls juisr daardoor te veel kracht verliezen.
EURI PUS. Eene fmalle zeeëngte, tllsfchen de eilanden NegropOllt en Liv(Jdië, bij Gf"ieke/J/and, merkwaardig, omdat men er
tIVeederlei eb en vloed heeft. Bij nieuwe maan en eerfte kwartier,
zijn dezelve zeer geregeld; doch voor het overige zeer onregelmatig, alzoo het water in éénen dag fom tijds 20 maal op- en dloopt.
EUR I) PA. Het kleinfle, doch magtig!1:c, volkrijkl1e, en meest
belChaaCde deel der wereld ~ iiggende in de nourdelijk koude en noordelijk gematigde luchtflreek, . tllsfchen den 6 en 86 0 lengte ,en dell
35 tot 75 0 noorder-breedte. Desze!fs vlakke inhoud, met de eilanden, wordt ycrfchiIJcnd opgegeven, al zoo rOll11nigen dien op 158,
N :i
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mijlen bepalen. Een gelijk verfchil heeft er ten aanzien van het
getal van deszelfs bewoners plaats, hetwelk nu eens op 160, dan
eens op 17°, millioen zielen gefchat wordt. Europa grenst ten Oosten aan het Urn/isch en Werchoturisch gebergte, w:!:lr echter de
grenzen J:Ïec volkomen bepaald zijn; voorts aan de rivier de Don,
de zee van Azof, de Zwarte zee, de Clraat van KonJlantinopel, de
zee van Ma.rmora, de DardatJellen, en de Griekfche of Ege1fehe
zee: ten Zuiden aan de Midd~l!andfc1te zee, die het van Af1-ika
fcheidt; ten Westen aan de Atlal1tifche zee, waardoor het van Ame.
1'i!.;a wordt afgefcheiden, en ten Noorden aan de noordelijke .(fszee; terwijl deszelfs lengte van kaap St. Vincent, in Portugal, tot
a~tn het noordelijkst einde van het Werchotu1'isch gebergte, 9°0, en
de breedte, van het voorgebergte MatapaII, tot :1an de Noordkaap
in Noorwegen, 550 mijlen bedraagt•
. Dit werelddeel wordt door de volgende zeeën befpoeld: I. door
de noordelijke {lszee, met de "Pitte zee bij Ruslnnd en Noorulegt:n;
2. door den Noorder - Oceaan, die in de Noof'weegfche zee bij Noor.
wegen, de Britfche zee, ten Oosten van Groot-Brittanje, de Duit.
fde- of Noord-zee, het Kattegat, ofScltagerrak, de Oostzee, met
de Bo/huifde en Finlnndfclte golven, verdeeld wordt; 3. door de
At/alltifche of Westelifke' zee, welke wederom verdeeld worden in
de Bokoai[de- en Aquitnn~(ehe zee, het kallaal tnsfchen Frankrifk
en Engeland, de IClfehe zee, tusfchen Engelat/d en Ierland; de
1I1iddellandfche zee, tusfchell Europa cn Afrika, waartOe de Adriati[c,'Ie zee, of golf Win Penetie , de Egeifche- of Griek[che zee, die
van Marmora, de Zwarte zee, en de zee van Azof behooren. Behalve deze zeeën, vindt men in Euro)t1 de volgende zee-engten,
:tls: de Sont, de groote- en kleine Belt, die de Oostzee met het
Kattefta! vereenigd, de /h'aat of het 1WIlUW vnn Ca/als, welke uit
de Noord- in de At/tJlJtifche zee leidt, de .(lraal van Gibraltar, die
de laatl1:e met de MidJeilalldfc/ze zee verbindt. de [trt1at van Sicilie, tusrchen Napels en Sicilië, de He/lespol1t, of de [t1't1at der
lJardtlllellen, welke uit de GriekfcJtc zee in die van Marmora voert,
de [trnat van [(onfttmtil1opel, welke de Zwarte zee met die van
Marmorn vereenigt, en eindelijk de {traat van Feodo{ia of Kaffa,
die uit de Zwarte- in de Azof(c!te zee leidt. - Ouder de rivieren
telt men !i8 voorname, als: de Ebro, de Rhone en de Po. die in
de MiddellalJd[che zee 1l:roomen; de Dontl/J. D11iester, Dnieper,
welke zich in de Zwarte zee ontlasten; de ]Jon, die zich in de zee
van Azof uirfi:ort; de Wolga, die in de Kaspi[che zee vloeit, de
IJwina, die in de noordelijke {lszee flort; de Duna, Weichfel en
Oder , die in de Oostzee uitloop en ; de Elbe, de Wezel' en de
Rijn, (echter nadat dezelve verfchilIende namen heeft aangenomen),
welke in de Noordzee {hoornen; de Seine, die zich in het [(anaal
omlast, en de Loirc, Caronne, Duero, Taag, Gtladiana, en Cuadal.
qtli~

E U ROP A.
;518
Iju;vlr, welke zich in den .dtlantifchen Oeea(l/l !torten. - Van de talrijke meren bevinden zich de groot !te in het noordelijk gedeelte van
Europa: in Ruslanti heeft men dat van Lodoga, het grootfie van alle, Onega en Peïpus; in Zweden het Ma/er-, IYcener- en Wetter_
,neer; in italië de meren Garda, Co mer , Laggo Jllagiore, en het
Lagtmer~mf!er; in Zwitfer/al1d het meer van Ge/1el'e, de Boden.zee,
het Zur;oher- en Neumburger-1I1ef!r, en in f1onga,rije het NelljiedJeren Platten-meer.
Zwit[erlanti is het hoog!te land v~n Europa; van daar wordt de
grond naar aIle zijden lager, en loopt ten laat!te bij de Noord- en
OoS/ue in gelijke vlakten uit. De vlakfte en laagfte landen zijn,
aan deze beide zeeën, de NederlalJden, N,ord-Duitschland., Denemarken. Pruisfen en Rusland. Het gTOotltC gebergte is de /I/pen in
Zw;l[erland en Italië, van waar zij zich in verfchilIende takken uitbreiden I z~i loopen westelijk naar FralJkrijk, en vereenigen zich
door middel van de Sf1l'e1WeS met de Pyreneën; terwijl zuidwaarts
een arm derzelve naar de ~liddellandfclze zee, en onder dl"'n naam
van Appenijnen door italie loopt. Oostwaarts loopen onderfcheidene
takken door het zuiden van Duitseh/antl, tot aan de Turkfche pro.
vincien, en noordwaarts !trekt zich eene andere bergketen der Alpen
in het Westen van Zwitfer/al1d uit, die .Jura geheeten wordt, (zie
verder ALPEN). In het oostelijk gedeelte van Europa vindt men
de Karpaten, die aan de eene zijde met de Sudeten, en aan de andere met het gebergte in TurkiJe verbonden zijn.
De bewoners van Europa verdeelt men in 5 hoofd- of oorfpronkelijke voikeIl., namelijkl I. in djegenen. welke bij de volksverhui.
zing (zie aldaar), door hunne vermenging met de oude inwoners·,
in Portugal, Spanje, Fi'ankrijk, Italie en Enge/anti, hun aanzijn
ontvingen. ~. De Duitfchers. die zich, buiten Duitschlalld~ in
Pruisfen , Coe,-., Lijf- en Ehstland, Polm, \HongariJe en Zevenhergen hebben uitgebreid. 3. De Noordfche volken in Denemarken,
Zwedm, NOOlwegen en fls/and. 4. De S/avifche in Rusland, Polen, Boheme en MortlVie, en eindelijk 5, in Osmannm of Turkm.
Behalve deze oorfpronkelijke volken, vindt men in Europtl nog ver·
fcheidene andere, die van gene niet afftammen, als: Hongaren,
Grieken, Tartaren, Ar12t1Ulen, Samojeden, Finnen, Lettm, Koerlanrlers, Ieren, Sclzotten. Hoog/andérs, .loden, Zigeuners enz. De Christelijke godsdienst is in Europa de heerfchende; doch belij-

den ook een aamal inwoners den joodfchen en Mahomedaanfchen.
Onder de Lap/alJders en Samojeden vindt men nog Heidenen, doch
in gering getal.
Men kan de luchtsgefte!dheid van Europa verdeelen: I. in de
warme, waar de citroenboom zonder kunst bloeit, tot aan den 43 0
noorder breedte, en men eene aangename Ieme, h~ete zomers en
korte winters heeft; 2. in de gematigde, tot op den 65 0 , waar het
koren nog rijp wordt; el1 3. in de Koude luchtllreek , toC het uiter.
N IJ 3
fie

E U ROP A.
fie Noorden, waar niet eens hout ~ maar alleen rendier.m~ groeit,
en behalve die dier geen huisdier kan leven; waar de zon, in het
hoogilc Noorden, 3 maanden lnng den gezigteinder niet verlaat, en
de gelijke lange nacht door het prachtig ü:hollwfpel van hct noorder.
licht verlicht wordt.
De voortbrengfels van den grond zijn in dit werelddeel niet zoo
menigvuldig, als in de overige; doch, daarentcgen, wordt het zorg.
vuldiger bebouwd, waardoor bct alles voortbrengt, wat de nood·
drufe vordert,' en veel zelfs, dat tot gemak en. veraangenamir:g van
deszelfs bewoners Imn dienen. lIet dierenrijk levert paarden op vall
een uitmuntend ras, runderen, schapen met de fijnfle wol, ezels, gei
ten, varkcns, hondcn, rendieren, ondcrfcheidene foorten van will!
en gevogelte, eene mcnigte visfchen, waaronder inzonderheid de
liaring aan vele bewoncrs onderhoud ycrfchaft, en nuttige infekten,
els: bijen, zijdewormen, kermes, galwespen, Spaanfchevliegen,
oesters en pareifchulpen - Uit het plantenrijk heeft Europa l;oren
.an allerlei foort, uitmuntende weilanden, finakelijke tuingewas.
fen, veel ooft, edele zuidelijke vruchten, ;als: vijgen, amandelen,
kastanjes, citroenen, oranje-appclen, olijven, grananiippelen, enz
voorts vlas, hennep, katoen, tabak, de edelll:e wijnfoortcn, en
cenen grooten voorraad van brand-, timmer- en fcheepshollt. - lIet
delffloffelijk rijk levert alle Illetalen, edele en onedelc, op, en,
over het geheel, de meeste delffl:olfen in genoegz:une menigte. In
Hongarije en Zel /ei1bergen vindt men het meeste goud en zilver, en
in de noordelijke landen, zoo als Zweden, J\Toor.,egen en RlIsland.
veel ijzer; terwijl, in verfcheiden.e landen, genoegzaam, zelfs over·
vloedig, zoo wel klip-, zee- als bronzout gevonden wordt.
Europa is de zerel van kunsten en werenfchappen, en de menschheid heeft de ontdekking dcr gcwigtigile waarherlen, de nlltcigfle uitvindingen, en de fchoonile voortbrengfels van den geest aan hctzelve
te danken. Niet minder dan 85 univerlitciten zorgen voor het hooger onderwijs, en met dc volksbefchnving houden zich talrijke volks{cholen onledig; terwijl op vele plaatfen akademien van wetenfchap·
pen t en kunstverzamelingen van allerlei aard, voorhanden zijn. - In
geen werelddeel zijn de manufakturen en fabrijken, inzonderheid in
CI'oot-Brittallje, Frflf'krijk,. DllitschlrJnd, de Nederlnnden en Zwit·
Ierland, in eenen zoo bloei.jenden !laat. Men verwerkt hier niet
flechts Europifche voorthrcngfels, maar ook van andere werelddeelen,
en levert niet alleen alles, wat tot de behoeften des levens, lUnar
ook wnt tot dc weeldÇ! behoort. De handel is er nict minder
levendi h en wordt, in vele oordcn, door Ilrnatwegcn. kanalen, een
wel ingerigt postwezen, banken, asfurantie· kompagnien, handel genootfchappen en jaarmarkten bevorderd, en bepaalt zich niet alleen
tot EUf'opa, maar !lrekt zich tot alle werelddeelen uit.
Ten aanzien van den regeringsvorm bevinden zich in Europa 3
kei21errijken, als: Rusland, OlJstenrijk en TurkiJe; Z 1 koningrijken.
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ken, namelijk: Portugal, SpOl~e, Frankrijk, de lVetier/an4en ,
Croot-Brilt(11Ije en ler/and, Denemarken, Noorwegm, Zweden,
Prz:isfcn, Ga/licië, /lU/rit, Hongari/e, Bohl!me, Sardillië, Sicilië,
Napels, het Lombardisch, {/metiaansch, Befieren , Wurtemherg,
Sakfe en Hal/over; I keurvorstendom, namelijk: Hesfen ; 6 groothertogdommen, te weten: Baden, Iksfcn, O/dmhurg, Meltlmhurg,
Weimar en Luxemburg; 9 hertogdommen, namel\jk: Nos[tlu, BrullS_
wiJ"!t, Anha/t-Des[au, Anhtl/t BrrnblJrg, Anhalt-Kö/hen, Go/lrtl,
Cobflrg, lIifeiningen, /Ji/burglrtlufen; 9 vorstendommen, te weten:
Hohenzo//I!rtl - Hec'zingen en SigllZarilJgl!ll, Liclttl!nfteill, Scnwar;:,.
b/lrg-SolldershtJufell en Rlldo/ftadt, Rells'!., Lippe - Detmold, LippeScltaumburg en Wnldek; en, eindelijk, republieken of gemeenebesten, als: Zw/tfer/and, St. lJfar;llo, enz. benevens de vrije !leden
Hamburg, Bremen, Lub!!k, Frankfort aan den Main en Krll!rau.
EUROPA. De dochter van AGENOR, koning van Plroenicil, en
der nimf MELLA, en zuster van Ci\D~lUS. JUPITER, op deze fehoone
prinfes verliefd zijnde, veranderde zich zeI ven , volgens de fabel,
in eenen fraaijen , witten fiier, die aan EUROPA. toen zij aan den
oever der zee w:mdelde, behaagde en zoo tam was, dat hij toeliet,
dat zij op hem ging zinen, waarop het dier met zijnen buit naar
zee liep, naar Rrl'fa zwom, en zich aldaar in eenen fc1JOonen jongeling herfchiep. - De waarheid fchijm, dat JUPITER een koning
van {{rela wns, eu deze de dochter vnn den l'hocnicifehen koning AGEl\'OR, met geweld of door list, fchaakte.
EUROTAS. De rivier, welke langs Sparta firoomde. De Spartllllen bewezen haar goddelijke eer, terwUI zij 33n DU.NA en de Did.
turen, volgens de fahel, bij~onder welge\'allig WHS.
EURUS. Onze Zuid-oosteawind; volgens de fabel, de zoon van
TVPIION.
EURYDICE. De beroemde echcgenoote van ORPIIWS, welke,
toen zij het gew(!ld van ARISTAEUS wilde omvlugten, door den
beN eens adders gewond, omkwam. ORPHU'! echter, door liefde
genoopt, drong tot in de onderwereld, en wist, door het liefelijk
geluid zijner lier, van PLUTO en PROSf.JlPINA te verwerven, dot hij
zijne EURVDICE naaf cie aarde mogt terug voeren, onder voorwaarde
evenwel, van niet eerder nnnr hanr om te zien, dnn wanneer zij
reeds in de bovenwereld zijn zonde. D~n, door te groote liefde,
deze voorwaarde vergetende. zag hij om, en vèrloor haar voor eeuwig. ORPIIWS was wel geneeskundige, en genas EURYDICE van den
beet des adders; maar van de wet des doods haar te redden, vermogt hij niet.
EUR YTMllt. Ilierdoor verflaat men, in het algemeen, de
fchaone overeenflemming der deelen met het geheel; doch wel inzonderheid in de dans-, toon- en fpraakkunst.
EUSEBIA. Was bij de ouden de godin, of befchermfler, der godgeleerdheid.
EUNU4
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EUSEBIUS. EUTROPIUS.
EUSF.BIUS, bijgenoemd P.~MPHILf, de vilder von Je gefo!zittlt.
nis tier C,~ris/e/i.jke kerk, fiierf in het jaar 340 onzer tijdrekening in
Palestina, wa~r hij te Ce[area, ·feden 314, de waardigheid van bisfchop bekleedde. IIij was de geleerdlle man van zijnen tijd, en
fchreef, zelfs door keizer CONSTANTINUS onderlleund, zijne Griekfche,
!(erkc/ijke ge[dliedenis in 10 deelen, loopende van onzen Zaligmaker
tot het jaar 324, Waarvan de beste uitgave, in 1659, in folio, te
PlIrijs , door VALESlUS is in het licht verfchenen. VoortS vervaardigde hij eelle kronijk, vall welke, in Latijnfche overzettingen,
l1echts eellige losfe llukken zijn bewaard gebleven, en bezitten wij
vlIn hem nog 15 boeken zijner praepara/io E"angelkll, die, daar
zij vele plaatren uit verloren, wijsgeerige fchrifcen, vervat, van veel
waarde is; benevens 20 boeken van zijne demollftratio Evatlge/ka,
waarin bij de voortreffelijkheid van den Christelijken boven den Joodfehen. godsdienst aantoont; en eindelijk nog eene levensbefchrijving,
of liever lofrede, op keizer CONSTANTINUS.
EUSTACHIUS. (BARTHOLOMEUS) Een beroemd ontleedkundige
van de 16de eeuw, te Salz-Sevcrino geboren. die vele uitmuntende,
ontleedkundige teekeni~gen liet vervaardigen. Zijn hoofdwerk, omtrent de verfchillen tusfchen de ontleedkundigen, werd door hem
niet voltooid. In 1712 werden de 29 daartoe behoorende platen
ontdekt, en in 1714, met de verklaring van LAMASI AVRIX, die er
ook een levensberigt van hem -neeft bijgevoegd, uitgegeven. Zijne
Opuscula flllatomica, welke wij nog bezitten, verfchenen het eerst
in 1564 in 40. De naar hem genoemde EUSTi\ClIIlJs-hllis (tuba Eu{tachii) , in den omtrek van de keel, of het zachte verhemelte liggende, werd door hem ontdekt. Hij llierf als hoogleer:lar te Romt,
in 1570.
EUSTATHIUS. Deze beroemde Comment:ltor van HOMERUS en
den aardrijksbefchrijver DIONYSIUS, was te Konflantil1gpel geboren.
In het eerst monnik, en vervolg~ns diakonus zijnde, werd hij eindelijk in II3S aartsbisrchop van Tlres[fllonica. OfTehoon zijne godgeleerde en godsdienstige ophelderingen van weinig beteekenis geweest zijn, was echter zijne belezenheid in de klasfieke fchrijvers,
en de uitgebreidheid van zijne geleerde kundigheden zeer groot, waarvan zijne uit oude fcholiasten zamen gebragte commentarien ons een
duidelijk bewijs opleveren.' Die op de werken van HmiERus, door
bem nagelaten, zijn inzonderheid eene ónuitputbare bron van philologifche geleerdheid en uitgegeven te Rome J 542 - 1550, in 4 deelen in folio, en Bazel 1559 - 1560, in 3 deel en in folio.
EUTERPE. Eene der 9 zanggodinnen. Zij vond het Iluitenrpel
\lit, had het opzigt O\'er de toonkunst, en \\'ü,dr doorgaans onder
de gedaante eeller jonge maagd, met bloemen bekransd, eene fluit
en een mnzijkblad in de hand, en andere fpeelmigen bij zich, afgebeeld.
EUTROPIUS. Een Latijnsch gefchiedfchrijver, die, volgens
~ijne eigene getuigenis, onder JULIANUS de \\'~pcns droc b• Daar hij
zeer
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zeer eenvoudig is in zijne manier van verhalen, zoo wordt hij
veel, voor eerstbeginnende, op de Latijnfche fcholen gebruikt. Hij
bloeide in het jaar 360 onzer tijdrekening.
EUXINUS PONTUS. Dus heette bij de ouden de Zwarte zee.
E VADNE. Volgens de oude fabelleer, dochter van MARS en
THEBE, vrouw van AsopuS; zij huwde CAPANEUS, die in den The/J(llInfchen krijg, onder de zeven belegeraars behoorde, en onder
het beklimmen der muren, van den blikfem getroffen werd, terwijl
hij reeds op een toren fiond en zjjn ijzeren fchild om hoog hief.
EVADNE, zijn dood vernemende, ging naar Thehe en wierp zich
op den brandf1:ápel. Deze trek van echtelijke liefde is bij taUooze
dichters geroemd.
EVAGORAS, koning van Cyprus. Meer bekend is onder dien
naam een oud gefchiedfchrijver, wiens werken verloren zijn.
EVANDER, koning van Arcadië, door onwi11lge vadermoord van
daar gevlugt op raad zijner moeder CARMENTA, die bij de ouden
als profetesfe bekend was. Hij landde in Ita!;ë, verdreef de Ahoriginen (Abruzzo's) en fiichtte Pa/anteum; meer roems echter ver~
wierf hij zich door het letterfchrift in Italië in te voeren.
EVANGELIE. EvarrÉ).,ov. BLIJDE BOODSCHAP, BLIJMARE, HwGELIJK BERIGT. Van algemeen gebruik en bekende beteekenis is dit
woord in de Christelijke kerk. Onder den naam van: het E VANGELIE, verf1:aat men: de gefchiedenis en leer van JEZUS CHIUSTUS, die
een EVllngelie, eene b/i/de boodfchap wordt geheeten. om dat zij
de belangri/kjle en weldadigjle en alzoo de heuge/iikjle lIankondiging
in zich bevat. Het woord zelf is echter niet het bijzonder eigendom des Nieuwen l'érbonds alleen, noch, in navolging van hetzelve, l1echts in gebruik bij de kerkvaders en bij ons: men vindt het
cok in de GriekJche overzetting des Ouden Férbonds, en zelfs bij
de ongewijde Grieken en Romeinen; bij welke allen het de beteekenis heeft van blijde tijding, of van: glJte en gefchenk, ter belooning
eene,' blijde ti/ding gegeven wordende, het zij aan menfchen, het zij
aan de godheid zelve, in welk laatf1:e geval het eene offergave genoemd wordt.
Bij de ongewijde fchrijvers vindt men dit woord: E&arrÉÀ10)/
(Evangelie) in deszelfs eerlle oorfpronkelijke beteekenis van: ~/ijde
hoodfchap , oangenaam, heugelijk herig!, ApPIANus, I. IV. ll. C.
~9EOV a&'TI"a 'TO E&Z'YrÉÀIOY 'AVTWVI~ (/>ÉPOYTE"
3;j fhelden dadelijk naar ANTONIUS , om hem de hlijde tijding evan
CICERO'S dood) te brengen.
CICERO Epistol. ad Atticum1. Il. Epist. 3.
Primum ut Opinol" , EVCl..r'YÉÀ1a.
Eerst begin ik met u, ge/ijk het behoort mem ik, BLJJDE TIJDINGEN mede te Jee/en.
In den zin van gifte, gefclze12k, voor het ontvangen eener goede

tijding gegeven, kOUlt het voor bij HOMERIJS , IIiad.
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E~«rr'À'o~ 1, 1'01 ~a''TAl.
Hel aij mij hel loon eener goede tijfll'ng.
En bij CICERO EpisI. ad Allicum I. I. Epist. 12.
o [1It1ves epiS/o/as tuas! uno tempore mini dalas duns! IJllib#l
EvarriÀII' quae reddam nescio: deberi quidem plane faleor.
Ouwe aal1gename brieven I tu'u te gelijker lijd door mij olllvan'IJtnl welke GAVE ik daar ,'oor aanbieden zal weel ik nie/! doch dat
ik tkaelve er voor verfchuldigd hen gerod ik "o/komen. Gelijk ook

bij

XENOPHON.

H. G.

I.

6. sq.

E~""rÉ),11I.

SVEll/.
Offergaven (Jan de godlteitl optlragen.
De Crielrfclle ol'er:elting des Ouden Yerbonds heeft insgelijks deze
tweedei'lei beteekenis, zoo nl. het onder andere, in het II Boek van
SAMUEL (in de aelfJlnlldig
Grielrfthe IJverzelfing, het Il Boek der Koningen)
IV:" JO, in dezelfde zinrnede, onder deze bl!ide beteekeni.ren, gebruikt wordt, en wel het werkwoord, in den zin van: GOEDE TlJDING
brengen, en het aelfJlnlldig nfJtlmwoord, in den zin van: LOON, Bf;.
-LOONlNG, GIFTE TER. VER.GELDING:
'TI 'I'ÈCVt:XE ~"OVÀ, UI ~I/Tàç r.~ ou; fV«rÈW{J1rIOV ",,011, xal X/%TEXCV rtl/TGV XIÛ ~,,"E,.6Elva .hTOV
I~ ~ÉxE}.àx, ~ Ëa'EI ,.,.~ ~oii~zl E~:1j'rtÀI(~. X. T. )..

ST' ei «,,"arj'EI}.«ç 1'01

'i'f}.l~Ó",EIIOÇ

Indien ilr km, die mij boodfchaple, zeggmde: SAUL Is dood, tlollr
hij in zijne oogm V'tlS tlls een, die eene DLlj DE T1JDING brog/, nogr/111S heh gegrepen en gedood /e Zilrlng, in plaats I'fllJ hem BODE.N1.00N Ie gel'en, enz.

Terwijl ook deze beide bereekcnisfen naauw aan elkander verbonden
zijn; en in de tll'tede (gifte, g{l)'t, loon) het denkbeeld (no/io) der
ee;Jlt (blijde tijding, aangenaam berig!) ligt opge(Joten: daar eene gifte voor hem, die dezelve ontvangt, eene blijde tijding, em flangenaam herigt kan genoemd worden.
In de fchriften des NieulI'tn Ytrbonds leest men het wer/rwoortJ
fV/%'YrE>.It;m en" het: zelfllandig noa17lw()(}rd El,a'Yj'ÉÀWI meermalen; en
hoewel de zin, fomwijle'l 1 door het verband en de bedoelillg der rede
hepaald en gewijzigd wordt, is echter altijd de eerJle betrelrctlis (primo
"o/io) van: gode, heugelijke tijding, blijde boodfchnp heerfchende.
Bij de Kerkvaders is het woord EVzj',,/i).,o, in den zin van: Mijde
tijding,' en van: gefchenlr of be/ooning voor zulk trnt tijding niet
vreemd. In de eerfle beteekenis bij CHRYSOSTO~IUS, Hom. XXVI,
in dcta dposto/.

Tiii

E~a'Y'YÉÀ'"

lCC,.,.,tEïv

Den koning

GOEDE T1JDING

{3:tI1IÀEi.

brengen.

En bij denzelfden in de tweede beteekenis, Hom. XIX. in dc/adposl.

TI (.la' Ti(V E~a'Y'YEÀ;Cc.!~;
Wnl ;s mijn loon voor lIIi;nc

GOEDE TIJDING?

Doorgaans evcnwel bczigen zij dit woord, om hel EMnge/ie, de
bltj-
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h1ijd6 bood[dap hij uitnemendheid, ;11 de H. S. ,'er'Vnt, uit te druk.
ken, of, om, nàar eene nieuw aangenomene beteekenis, daar onder
de le,'clJsbejèhrijYing 'Vnn JEZUS, of ook het Hnndboek, het Haml[drift, het E,'/mge/ie (codex) te verfiaan, gelijk ook wij hetzelve
in dezen zin gebruiken. Als de blijde bood[chap bij uitnemendheid
fpreekt THE01'BYLACTUS er van, in prnef. in llÛJtth.
E&:tn'iÀsov ÀÉrE'Uts, ~SQTI à'Y'Y"ÀÀES ~~iv 7rFd'Y~xTa ó& u&tl

U/%_

Àwç ËXO~T"', TQVTÈC1'n "'YaGà, aep"crs" à~lZpTIi:Jv > ~1"a.iwcrIV, :évó~ov Elç bvpavou"
vloGecrllZv 6EOiÎ

Het v'ordt em EVANGELIE, eene BLIJDE BOODSCHAP getJoemd, om
dat het ons heilrijke e11 [choone dingen aatlkor.digt, die wezenlijk
goed en blijde zijn: vel'ge,'ing det' zonden, vnjlPrflak, opneming
;n den Hemel en aanneming tot kinderen Gods.
In den zin van: levensbejèhrijYil1g van EZUS, noemt THEODORETUS EpisI. CXXX de Evangelien.
'TWV hpwv E&a'Yr-Û"l/1JV 'TETpa;:(.TiJv.
Een viertn! "an heilige GESCHIEDVERHALEN.
En in de beteekenis van het Handboek, de Codex der Evangelie",

komt het meermalen voor in de Liturgifche fchriften der oude kerk
en bij de vaderen, als zij fommige ilJgev~erde gewoonten en pleg.
tigheden voorfchrijven, waarbij het E,'angelie, of het Handboek dér
El'angclietl , gebruikt werd.
De Christelijke kerk erkent vier Evange!ien, namelijk het Evangelie
van MATTHEUS, MARCUS, LUCAS en JOHANNES. Doch, behalve deze,
zijn er vele "tlljche en Otlec/,/e E,'ange/ien, die van vroege en latere
verdichting zijn, en geen gezag hebben. Sommige dezer onechte Evailgelien zijn vcrloreli geraakr, andere befiaan nog; doch van alle is 'de
lijst en het opfchrifr bewaard gebleven. Zij bedragen een getal nu
negen en derrig, of liever, daar het zoogenoemde Evangelie der Hehreël1 onder nog drie andere bt:l1tJ11titlgm of opfthriften voorkomt,
een getal van zes en dertig: van welke CALMET in zijn Bijbelse"
Tf/óordmboek, op het woord EVfmgelie, eene opgave doet: en FaBRIClUS , in zijnen Codex /lprocl'yphus N. T., een uirvoerig verflag gegeven heeft. Deze EJ'tIl1gelien zijn hun befiaan verfchuldigd aan verdichte verhalen , vcrvalschte overleveringen , bijgeloof en dwaling,
aan welke men g~zag waande te geven, waartoe men zulke gefthriften opllelde, aan wier hoofd men dan den eenen of anderen beroen)den naam plaatlle, om dit gezag en de achting voor zulk een geftltrift te verhoog en. Zoo bellond er een Evangelie 'Van PETRUS,
van JACOBUS, van ANDREAS, van NICODEMUS, van MATTHIAS, van
FILIPPlJS, aan welke zoogenoemde Evangelien men den naam van
zulk een man leende, opdat het vertrouwen verwerven zoude.
Gelijk dwaling en wanbegrip valfche Evangelim voor echte heeft
opgegeven, alzoo heefe zij zich ook aan de echte Evangelien vergrepen. en dezelve of verl'alscht of verworpen. De Ebionieten en
Ccrinthirmm erkenden alleen het Evangelie vall MATTHEUS, IIfflrcion
al.

Ei v A TEN. - E VER.
alleen bet Evangelie van LVKAs, en de zoogenoemde A/ag; (AAortll.
W'oordI6ochellflars) verwierpen het Evangelie van JOHANNES; terwijl
deze dwaalleeraars en ketters de Evangelien, die door hun aangen()o
men werden, daarenboven verminkten en, naar hunne wanbegrippen,
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misv~rmden.

De invoering dezer .onechte en de verminking der echte Ev:mgelien,
verminderden nogtlns de hooge waardering dier Evangelien niet, welke, in de christelijke kerk, w:lren erkend en aangenomen. Voor deze
gefchriften had men den hoogflen eerbied, en die eerbied werd menigwerf zoo ver gedreven, dat ook het Boek. der Evangelien zelf (de
Codex) niet alleen in eene regtmatige en betamende, maar in eene te
verre guande bijgeloovige hulde deelde. Op en bij het Evangelie werd
de eed afgelegd; ftaande hoorde de gemeente deszelfs voorlezing; in
de kerkvergaderingen werd hetzelve op eenen verheven zetel, of troon
geplaatst; (het behoorde ook daarna tot den plegtigen toeftel van
eene .vergadering der Inquifitie, dat het Evangelie op eene verhevene plaats der tafel fiond) door vrouwen en kinderen werd het
aan den hals hangende gedragen; aan de bedCponden werd het gehangen ; hij het inwijd~n van leernars werd het hun op het hoofd
gelegd; (Van hier we!ligt het 110g bcCtaande gebruik, om bij de
bevestiging eenes leeraars . hem het formulierboek op het hoofd te
plaatCen.) Voor hetzelve werden brandende kaareen gedragen, en
welke zoodanige handelingen meer zijn, die den eerbied voor het
Evangelie vermeerderen, maar ook eene bijgeloovige hulde bevorderen konden. Het fchoonile gebruik, hetwelk de eerfle christelijke
kerk van de EvangeIiell ma:lkte, was derzelver veelvuldige lezing,
niet alleen in de openbare bijeenkomsten der Christenen; maar ook in
de huizen door de leeken zelve, voor zoo vcr zulks, om de fchaarsheid en kostbaarheid der offchriften, [Oen mogelijk was. Aan niemand
was het lezen van Gods woord in het algemeen ontzegd, en de leeraars der kerk drongen op dieu edrlen, door den Heer zelven geboden.
pligt aan. Dus fpreekt onder anderen KLElIIENS: hoort gij die van
"erre zijt, en gij die nahi; zijt. dit woord is voor tliemand ,'erhorgen.
En alzoo zegt TERTULLIANUS: leest de goddelijlre fchriftetJ, die wij
niet verhergen : zelfs verduurden de eerfle Christenen liever de wreedfie fuaffen, dan dat zij de lezing der Heilige Schrift, om welke die
firaffen hun bedreigd werden, en hen troffen, zouden nagelaten hebben.
EVATEN. Een tak der Druiäen, of oude Kelufche wijsgeerelI.
STRABO verdeelt de BritCche en GauIifche wijsgeeren in Barden,
Evaten en Druïden, en voegt er bij, dat de eerlle dichters en fpeellieden J de tweede priesters en natuurkenners, en de laatfle zoo wel zcdemeesters als natuurkundigen waren; doch MARCELLVS en HOMERUS brengen hen alle [Ot twee fekten, namelijk de Borden cn Druïden.
EVER. Een vaartuig, voor en achter Cpits, met eenen platten
bodem, zeil en roer, hetwelk tot het vervoeren van mcnfchcn en
goederen op de E/be ~ebruikt wordt.
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EVERTSEN, (CORNELIS) bijgenaamd tie Oude. waS de jongne
Zoon van den zeekapitein JAN EVERTSEN, en broeder van den luite.nanc-admiraal JOHAN EVERTSEN. Hij werd geboren te nisfingtn, op
den vierden van Hooim. 1610. Op zijn zestiende jaar trad hij in
's lands dienst, en oefende zich llaarin, eenen geruiinen tijd, onder
het opzigt van zijnen broeder, totdat hij in het j:laf 1636 tot
fcheeps-bevelhebber benoemd werd. Nu gaf EVt:RTSEN bij verfchilIende gelegenheden blijken van grooce dapperheid, en woonde in 1639
den roemrijken zeellag van Duins bij, in welken !lij een Spaansch
galjoen veroverde. Sedert dit gevecht tot aan den Munterfchen vrede was hij bijna gedurig op zee ter befcherming van den koophandel,
en betoonde meermalen uitnemende kloekmoedigheid. Door het fluiten van den vrede, genOOt hij eenige jaren rust; doch de oorlog tegen
Engeland in het j~ar 1652 maakte hieraan een einde. Weldra voegde
hij zich in dat jaar, nadat hij door de Staren van Zee/afld tot Kommandeur of Schout bij nacht verheven was, bij de vloot, deed eenen
togt naar het Noorden mede, in welken hij door een~n orkaan groot
gevaar liep, en vereenigde zich daarna mer WITTE CORNELISZOON
Wl'rTE, onder wiens vlag hij zich dappf'rlijk kweer in het gevecht,
hetwelk die zeevoogd aan den vijand leverde. In dit zelfde jaar was
hij nog bij een ander gevecht, onder TRO~lP, tegenwoordig. Den geheelen wimer bragt hU, mer de ovcri[.:e vlotelingen , in het kanaal
door, alwaar zij op den laatnen van Sprokkelm. des jaars 1653 hevig
door de Brillen aangetast werden. Aan dezen driedaagfchen ftrijd
nam EVERTSEN een belangrijk deel, en werkte door zijne onverfaagdbeid mede tot her behoud der talrijke koopvaardij-vloot, met welker
befcherming onze zeelieden zich belast vonden. Na weinige maanden
viel een and(!r gevecht nabij NietJlVpoort voor, en ook hier
muntte EVERT5EN door dezelfde kloekmoedigheid uit, door welke
hij zich in vorige gevechten onderfcheiden had; zoo dat zijn fchip,
door de vijandelijke kogels doornageld, naauwelijks eene veilige ha·
ven· kon bereiken. Spoedig werd de vloot op nieuw uitgerust, en
EVERTSEN koos mer dezelve zee. Hij bevond zich op het Zeeuwsc!
fmaldeel, en verdedigde met zijnen broeder de eer der Nederlandfche
vlag. toen onze fcheepsmagt op den 8ften van Oogstm. 1653 door
de Enge/feiten werd aangevallen. De nacht eindigde het gevecht,
en ftorm verhinderde de hernieuwing des firijds op den volgenden dagMet den dageraad van den loden van Oogstm. ftome EVERTSEN met
de overigen op den vijand in, en fireed langen tijd met mannenmoed; doch ten laatfte werd hij door overmagt afgeCnedell. Nu viel
men van alle zijden op den dapperen Kommandeur aan, die zich zoo
lang verdedigde, totdut zijn fchip, doorfchoten en van een gefpleteil, onder zijne voeten wegzo.,k. Gelukkig werd hij en zijn fcheepsvolk door den vijand gered, door wien hij gevangen naar Engeland
gevoerd werd. Hier verroefde hij in dien toeftand gedurende drie
maanden, toen hij uitgewisCeld werd, en tot de zijnen wederkeerde.
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In zijnen ouden rang herfleid , kruistte EVERTSEN in de naastvolgende
jaren tegen de kapers, welke de zee onveilig maakten, en waakte
rqet vlijt voor de veÎli,;hcid des koophandels ; dit duurde voort, totd~t hU voor de vloot bellemd werd, welke Denemarken in het jaar
'1659 van de overheerfc:ling der Zweden zou gaan bevrijden. In het
eerst kon hij .. dJlor eenen langdurigen wapenllilfland, weinig van aan_
belang verrigten; doch, toen de oorlog op nieuw een en aanvang genomen had, bevorderde hij krachtdadig de ondernemingen der NcJerkmders in deze oorden. Door voorbeeld en aanmoediging hielp hij,
met verachting van eigen gevaar, Karte111ullde veroveren, en nam
een levendig deel aan het befchieten en innemen der gewigtige llad
Nyborg. Hierdoor verwierf EVERTSEN zich den lof en de hoogachting van den Deenfchen Monarch, van wien hij, ten bewijze zijner,
goedkeuring en' dankbaarheid, met eene gouden keren en penning
befchonken werd. Na het doorbrengen van den winter te f(oppeIJhage, hielp hij met zijn fmaldeel de Zweedfche fcheepsmagc influiten,
waardoor de vrede zeer bevorderd werd. Spoedig da1rna keerde hij
naar zijn vaderland weder. In het jaar 166[ werd EVERTS~N voor
den togt, welke tegen de BarbarijfJfn ondernomen zou worden, benoemd, en bragt twee jaren in de lJ1iddellandfclze zee door met heen
en weder kruifen , en met het najagen der roovers. In het jaar J 664
we-~d hij eerst naar Spanje, ter bercherming van den koophandel, gezonden, en vervolgens gelast, zich bij de b'Toote vlooe, welke tegen
de Engûfchen verzameld werd, te voegen; doch in dit jaar "iel niets
ter zee voor. Intllsfchen werd EVERTSI::N op het çinde dezes jaars
tot vice-admiraal van Zeeland, in erkentenis van zijne groote bekwaamheid en zijnen betoonden moed, verheven, en voerde in die
hoedanigheid het bevel over '5 lands vloot, welke den geheel en win~er op zee doorbragt. De grooce fcheepsmagt op nieuw uitgerust
zijnde, liep EVERTSEN met dezelve in B1oeim. des volgenden jaars,
uit, en woonde den ongelukkigen zeeflag bij, in welken WASSENAER
fneuvelde. Te midden der verwarring, welke alom door den dood
des zeevoogds ontllaan was, en terwijl velen lafhartig de vlugt namen,
Ureed EVERTSEN manmoedig, en handhaafde de eer van Nederland.
Nadat zijn broeder, ten gevolge van dit gevecht, het Luitenant-Admiraalfchap van Zeeland had nedergelegd , werd hetzelve aan CORNELIS
EVERTSEN in Hooim. 1665, op de vereerendfle wijze opgedragen;
oordeelende men, deze waardigheid :i:ln niemand beter te kunnen toevertrouwen, dan aan hem, die zich, om zijn beleid en moed, de hoog
achting van allen verworven had. Het leed niet lang, of de vloot
koos weder zee; dan, door Horm en velerlei tegenrpoed, werd gedurende het overige gedeelte des jaars niets van aanbelang verrigt.
Dit gelukte beter in het volgende jaar, toen op den elfden van Zomermaand de beroemde vierdaagfche zeeflag eellen aanvang nam. In
dezen flrijd gedroeg EVERTSEN zich, gelijk altijd, manllloedig, en betoonde zich wnardig zijnen roem; doch het mogt hem n:ct geb~t1ren.
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den uitflog van dIt glorierijk gevecht te aanfchouwen, daar h~, reeds
op dèo avond van den eerflen dag, door midden gefchoten werd en
zjelloos nederzonk. - Zijn verlies werd algemcpn betrcurd, en Z!'(e
lands overheden deden, door eene eervolle begr<!fenis, door het oprigten van een praalgraf, en door de belooning en bevordering zijncr
zonen, aan zUne nagedachtenis op ccne plegtige wijze hulde. EVERTSEN, (JOHAN) Luitel/ont-Admiraal van Zee/af/d, is een
der ui[muntendfle mannen gewees[, welke Neder/and heeft opgeleverd. Hij was de broeder van den Luitenant - Admiraal CORNELIS
EVERTSI!.N den ~udm, en werd te Plisfillgen in Louwm. des jaars
1600 geboren. Door zijnen vader werd hU weldra tot den zeedienst
opgeleid, in welken hij zoodanigc vorderingen maakte, en zoo groo~
te kloekmoedigheid betoonde, dat hU, reeds op zijn twee en twintigfte jau. tot kapitein over een fchip van oorlog aangefleId , en
zes jaren daarna tOt Kommandeur of Schombijnacht werd v.erh~
ven. Het jaar 1636 bood hem cene fchoone gelegenheid aan, om
blijken van zijnen moed en zijn bclcid te geven; want hij geraakte,
aan het hoofd van een fmaldeel, in een hevig gevecht met den vermaarden Duillkerker zecvoogd, J.~QUES COLlIERT, in hetwelk hU.
11:1 eenen langdurigen en moeijelijkcn flrijd, dc volkomenc overwinning behaalde, en het vij::ndeliJk opperhoofd gevangen nam. In dat
zelfde jaar bewa:trde hij, door zijne kloekheid, de flad zijner geboorte voor eenen lis ti gen a:mflag des vijands. Door deze en dérgellJke
daden verwierf EnRTsEN de hoogachting der overheden, en werd,
uit erkentenis derzelve, in het ja~r 1637 tot Vice Admiraal van ZeelantI
benoemd. In het j:l.1r 1639 woonde hij den beroemden zeeflag VIID
Duins bij, in welken hij over een der fin~ldeelen het bevel
voerde, en met groote onverfchrokkenheid den Pormge:!fchen admiraal DocIAs beflrecd, verfchefdene fchepen nnm, en eene luisterijke
zege hielp bevechten. Deze roemrijke bedriJven, gelijk ook zijn
beleid in het bevorderen van de helcgering der !leden lIulst en Sal
"an Gent, en zijne onverr.1n~dhcid bij de overrompeling ecner fchan~
nabij AIJ/werptn. maakten den naam van JlIN EVERTSEN alom be~
kend, en zijne dapperheid werd niet alleen in Nederland, maar ook
in andere landen, toegejuicht; waarvan de koning van Frnnlrr&'k
hem een nitflekend hewijs gaf, [Ocn die Monarch hem, in het jaar
1646, met de ridderorde van St. l\1ICHIEL vereerde. De Munflerfche
vrede vergunde Ev ERTSEN eenige jaren rust, totdat de ecrfle Engelfche oorlog uitbrak, aan welken hij een gewigtig deel nam. Hij
was, gedurende dezen bl.lcdigcn kampflrijd, bij vier zware gcvech.
ten t~genwoordi~, in welkt! hij zich, als een dapper en hardnekkig verdediger der Nederl:udfche vIng en eer, manmoedig gedroeg. In een dezer gevechtcn deed Jlij een vijandelijk fchip voor
zich de vlag flrijkcn, en in eenen anderen flrijd omzettcde hij D~
RUIJTER, toen deze, door eencn drom V:ln \'ijandcn omringd, naauweliJks redding hvpen moge. In al de gevcchtcn was hij de trouwe
bij
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bijllander Vlm den opperbevelhebber MARTKN HARPERTZ. TROMP. De
weiland vnn EVERTSEN wa~ in geen gevecht gevaarlijker, dan in dat,
iiJ hetwelk TRo)1P fÏleuvelde; zijn fchip werd, door eenen arijd van
twee dagen, zoo doorrchoten en berehadigd, dat hil, na zelf eene
wond omvangen te hebben, en na vele der zijnen, gekwetst en ge~
dood, voor zijne oogE'n te hebben zien nederllorten , eindelijk zich
eenen weg door den vijand moest banen, en, om niet in de handen der
Britten te vervallen, eene veilige haven in de 111aas moest zoeken.
Tot in het jaar 1659 viel er niets van eenig aanbelang op zee
voor, waardoor E VERTSEN niet eerder in zee {lak, dan toen hij bevel omving, om met de vloot naar Dmemarken te vertrekken. Een
tangdurige fiilfland van wapenen verhinderde hem, in die gewesten,
blijken van zijnen moed te geven, en hij keerde fpoedig naar het va.
derland weder. Er waren intusCchen hevige twisten over den rnng
der Zeevoo;den omaaan , in welke aan EVf:RTSEN grievend ongelijk
en miskenning, door de tweedragt van Hol/and en Zeeland, werd
aangedaan. Dit ontvlamde het vurig2 en edele karakter van dien da~
peren zeeman, en hij wonne, bij verCchitlende gelegenheden, zijn
misnoegen over deze handelwijze; maar de liefde tot het vaderland,
welke hem bezielde, deed EVf:RTSEN zijne eer aan het welzijn zijner
medeburgeren opofferen, en bewoog hem, hoe zeer hem dit ook
fmartte, zich aan de Hollandfehe be\'elhebbers, ofTehoon dezelve in
jaren en rang ver beneden hem waren, te onderwerpen. Dit wilden de
Staten van Zeelmld echter voorkomen, en zij benoemden EVERTSEN
te dien einde, in Wincerm. des jnars 1664, tot Luitenant.Admiraal
van Zeeltmd, om hem op deze wijze in gelijken rang met den op'
perbevelhebber van Holland te {lellen; dan ook deze maatregel bad
geene goede gevolgen, en EYERTSEN zag zich door nieuwe vernederingen gedrukt, in welke hij echter, even als te voren, ware
grootmoedigheid betoonde. Met den aanvang van den tweeden Engelfchell oorlog, trad EVERTSEN weder als vooraander der Nederlandfehe vrijheid op. In den hevigen firijd des jaars J66S, in welken
WASSI!NAElt door eigen buskmid omkwam, gedroeg EVERTSEN zich,
te midden van den algemeenen fchrik en de verwarring, als een dapper
held, en verdedigde zich, gedurende meer dan zestien uren, manmoedig;
totdat hij ten laatfi:e, bezet door, en gedrongen van den magrigen vijand, en verlaten van het meerendeel der Nederlanders, genoodzaakt
was, om langzaam te wijken. De ongelukkige uitflag van dit gevecht
werd door de verdwaasde gemeente, ja zelfs door ftaatslieden, aan
EVERTSEN geweten. Hiervan ondervond hij, aan land geflapt, den
ongelukkigen invloed; want, in den Brie! gekomen, werd hij doohet volk aangegrepen en op de wreedrte wijze mishandeld, zoo dat
hij naauwelijks, door onverwachten bijfi:and, uit de handen der verwoede menigte gered werd. Onder fchijn van zorg voor zijne veiligheid, werd hij in den Haag wezenlijk als een gevangene behandeld,
en naar het P/ie voor eenen krijgsraad verzonden, alwaar hij zich
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echter ~oodanig wist te verantwoorden, da, men niet alleen zijne
omchuld moest efkennell, maar zijne dapperheid prees, eu hem
op vrije voeten ftelde. Dit voorv:tl had EVE.llTSEN eenen wederzin
tegen den dienst· ingeboezemd, waarom hij den Staten van Zeeland
zijn omflag verzocht, hetwelk hij, op herhaalden aandrang, verkreeg,
nadat, op zijn verzoek, het Luitenam-Admiraalfchap aan zijnen broeder was opgedragen; keerende hij, op zulk eene wijze, ter beJooning. voor al zijne dappere daden, tot den kring der ambtelooze burgers weder. Toen echter zijn broeder in het volgende jaar
gefneuveld was, verdrong de vaderl:mdslicfde alle andere gewaar"
wordingen bij EYERTSEN, en. deed hem den geleden hoon vergeten: hij bood zich op nieuws tot den dienst van Nederland. aan,
"wenfchende," gelijk hij zich uitdrukte, " zijn leven, de· beflem"de tijd daartoe gekomen zijnde, voor het Gemeenebesc te mogen
" opofferen , gelijk zijn vader, één van zijne zonen, en vier van
"zijne broeders, allen het geluk reeds gehad hadden, van in onder"fcheidene Igevechten tegen den vijand, op het bed van eer te fte~
" ven." Kort daarna beklom hij de vloot, begaf zich in zee,. en
offerde, naar zijnen wcnsch, zijn leven, gelijk zijne bloedverwan.
ten, voor het vaderland, in den ouderdom van 66 jaren. op. Zijn
heldendood regtvanrdigde den edelen Zeevoogd in het oog van allen; zijn afTeerven werd alom betreurd, en Zee/ands overheden erkenden de treffelijke diensten, welke hij aan het vaderland,: gedureude
"ier en veer/~~ jaren, bewezen had, door hem op eene plegtige
wijze ter aarde te doen bertellen, door de oprigting van eeu lierlijk praalgraf, en door de verheffing van zijnen zoon tot vice-admiraaI ; terwijl de nakomelingfchap in hem eenen der uitmuntendfte
zeehelden bewondert, die de kroon was van een geOacht, uit hetwelk 'lfgmlim krijgsmannen voortfproten, van welke negen 'hun
leven, ftrijdende voor hetvaderl~nd, verloren.
EVITERNA. Volgens PLINlUS eene godheid bij de ouden, aan
welke zij roode osfen offerden. Men gaf ook den naam van EVÎ.
tunes, of Evifltegres, aan de goden, die PLATO voor de eenige
waarachtige hield. en naar zijn gevoelen onflotfelijk. en zonder
begin of einde waren •
. EWALD. (JOIIAN) Een der oorfpronkelijke DeenCche dichters
der vorige eeuw, die voornamelijk in de Tra;.:edie en Elegie uit
muntte. Zijll dramatisch gedicht, BALDERS dood, heeft hem het
meest beroemd gemaakt. Zijne gezamenlijke fchriCten, Cfämmtliche
Schriften) zijn in 1790 en vervolgens, te /(oppm!uzge, in 4 deelen in het licht gegel·en. Ook zijne proza is fcllOon, mannelijk
en krachtig. Hij fiierf in het jaar 1781.
EXAL TA TIE. Verheffing, flerke fpanl1ing. Men gebruikt dit
woord, in7.0nderheid, ,"an de (terke ff':tnnil1~ van den geest bij eenen gelUa~nctifeerdcn, alsmede va:1 (taatkundigc dweepers.
EXAUDI. Deze Roomsch-k:ctholijkc: fcestdng wit in op {:cn lonALGEMEEN WoorNENll. Il.
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dag na Heme/,'eert, en ontleent zUnen naam v:m het beginwoord
van het 7de vers van den 2711en Pfalm, welk vers, dat op dien
dag wordt voorgelezen. volgens de Pulgotn, of Latijnfche overzetting, dus begint: Exoudi Domine! ,'ocem menm, dat is: Hoor,
o Heer! mi/ne flem!

EXCHEQUER. De rent- of fchatkamer des konings van E~e
Excnequer-hilletten zijn fchuldbekenteni~.
fen, tot welker uitgave het finantie-belluur door het parlement gemagtigJ worqt. Zij hebben geeuen bepaalden termijn van aflosfing,
maar geven, zoo lang zij loopen, 5 ten honderd. Deze renten zijn
echter niet gevestigd, maar worden uit de algemeene inkomllen betaald. Om nu de te groote vermenigvuldiging dezer fchuldbekente.
nisfen te verhinderen, loot de fiaat jaarlijks een gedeelte derzelve
uit, of ter aflosfing, of om ze, onder bepaalde voorwaarden, tegen permanente fchuld te verwisfelen, waarvan de re:lten, door
daartOe opzettelijk beficmde belastingen, verzekerd zijn. Wie zich
echter deze verwisfeling niet wil laten welgevallen, kan, wanneer
zijne [erie wordt opgeroepen, aflosfing in geld erlangen.
EXCOMMUNICATIE. Kerkelijke ban; Excommuniceren, in
den kerkelijken ban doen, iemand van de kerkelijke gemeenfchap
uitfluiten.
EXEGESIS. Beteekent , Ol'er het algemeen. de uitlegkunde, de
kunst, om den waren zin der fchriJvers op te fporen; doch, in eenen hi/zontieren zin, verfiaat men er voornamelijk door de uitlegkunde of de verklaring des Bijbels. De wetenfchap, welke de grondTegels der uitlegkunde leeraart , kan men de Exegetlek noemen,
fchoon men er gewoonlijk het woord Hermeneutiek, uit het Grieksch
ontleend, voor gebruikt. De beroemdfie Exegeten, of uitleggers,
onder de kerkvaders, waren ORIGENES, CHRYSOSTOMUS, DIODORUS
van Tarfus, en HIERONIMUS. In de middeleeuw , toen men zich
bijkans aUeen aan de Pulgeta, of LatjJnfche overzetting des Bijbels,
hield, welke toen algemeen in gebntik was, en het den meesten
godgeleerden aan taalkennis mangelde, werd de uitlegkunde zeer
verwaarloosd. Door de hervorming echter, begon zij weder te"herleven, en de laatlle eeuwen hebben eene geheele reeks vanuitmuntende uitleggers, inzonderheid onder de protestanten, opgeleverd.
EXEQUIEN. Zijn in de Roomfche kerk de zielmisfen , welke
v{)or eenen nfgefiorvenen gehouden worden, of ook wel de Iijkftaatfte, welke daarbij, inzonderheid bij aanzienlijke perfonen ,
plaats heeft.
EXETER. Eene fiad in EngelantI, in het graafTchap DelIon ,
met omtrent 10,000 inwoners, en eene goede haven. Zij ligt in
een aangenaam oord, is wel bebouwd, en heeft, behalve de prachtige hoofdkerk, nog 16 kerken, eenen bisfchop, een genootfchap
ter bevordering van letterkunde en wctenfchappen, onderfcheidene
fabrijkcn, en drij ft veel handel.
EXland, te Westmunfler. -
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EXIiAUSTIO.Eene zekere wijze van betoog, ouder de oude
wiskunstenaars , als: EllCLIOf;S, Aa.cHlMy.Bj!Senz. veel in gebruik.;
de gelijkheid van twee grootheden door eene deiJu~t;o
IItI,nbfurtium, iu de vooronderfielling, dat. indie.n de eeue gr:QOtef
zij dan Qe andere, er eene abfurditeit, of olJgelijkheid, volgt; z.ij~d~
deze {leUing g~grond op hetgeen, wat EUCLIDES in zijn Jode
boek beweert.
EXOQ.CISMUS ,Is c~n Grieksch woord, hetwelk bezweri~ en
bezwerings -formulier beteekend, zoo pI! Exorciftren,bezwereo,
balmen ,namelijl<k\\l.ltde geesten bannen. Weleer meende m,n, dat
fommige perfonen of zieken, vooral kraokzinnigen cn die met val&ende ziekten bet:ocht waren., van 'kwade geesten waren I>ezeteo.
Over dergelijke perfonen werden bczwecings-formulieren uitgefprokao, en deze wijze vnn doen, roemde men EXOI;ciJlltlls.Er
W2S zelfs een zekere geestelijke orde, die der bezweerders, wier
pOst het was, om bezetenen te bezweren. Intusfchen bebOQfden d~
Exorcisten onder de mindere ordens. ny hunne plegtige inwijding
gaf hun de bisfchop het boek der bezweringen, onder het uitfpr~k~
der woorden, terwijl ,hij ze inzegende: "Ontl·tlJJg dit hoelt; ker MI
"van buiten, en !,eb tie magt om de /t4l1den op te/eggen (lIJn de
" ",utml'll, die gedoopt zijn, of 0011 hort /urlingen." Sedert de ade
eeuw werd de mcening \'erfpreid , l:nt de lIeidenen en He,.ttilters VIII
booze geesten WlIren hezeten, en da~r!llln is het toe te fchrlJven, dat
het EX(lrcismul toen met de bediening van den doop verbonden werd.
En nadat de leer van AUGUSTIJN over de erfzonde algemeenen bijval
badgevonclen, pleegde men hetzelve lp de sde eeuw ook bij den .klnderdoop- te gebruiken. LUTHER liet deze gewoonte befiaan; de Hervormden echter onttrokken er zich al vroegtijdig aan, en onder de
Luthcrfche geestelijken bevonden er zich in de l6de eeuw, ten tijde der 'Ct:yptocfJ/"ini{ch.e oneenigheden, velen, welke het afkeurden.
lnrusfchen bleef het bij de Lmherfchen tot op den nieuweren tijd
voortduren, ofTchoon m~n aan hetzelve eene andere beteekenis
gaf, en verklaarde, dat het'niet als een bnnnen des faeam, maar als
eene bekentenis der aangeborene verdorvenheid, en noodzakelijke ver·
losfing daarvan befchouwd moest worden. Het is intusfchen een doelmatig gebnlik, betwelk in bijgeloovigheid kan ontaarden, en daarom
ook zeer goed, dat men het in lateren tijd bijna overal heeft afgefchaf,.
EXPANSIVE·KRACHT. Uitzettings'.kracht, waardoor zich de
flof in eene grooter ,nrimte uitbreidt, in tegenoveraeIling van contrllc!iI'I!-, of zamentrekkende kracht.
EXPLORATOR. Is een werktuig, om den elektrieken ftaat
des damf'krings waar te nemen, en beftaat uit eene geïsoleerde
ftang, in de opcne lucht op eene hoogte geplaatst, waarvan
men eenen metalen draad hiJlIlens huis leidt, om daaraan, door
cenen elektrometer, dc hoedanigheid en kracht der elektrieke ftof
te bepro('·;en.
002
EX·
bewj~cl1d,e

EXPORATIE. EZELS-FEEST.
EXPOR TA TIE. Het vervoeren V:lIl koopmllnfchappen,· uit een
rijk. of eenen flaat, naar andere landen.
EXTASIS. Eene vervoering of verrukking van den geest, welke
de werking der zinnen, door de ingefpannen befpiegeIing van zeker ongewoon, of bovennatuurlijk vdorwerp, opfchort. - In de
geneeskunde is de Ex/ajis eene foort van Cotl1/epjis, of verwarring
van zinnen, wanneer iemand, nadat de aa~val (Pl1rOXismfls) over
is, zich volkomen de denkbeelden herinnen , welke hij, gedurende het ongemak, gevormd heeft.
EZAN. Is de naam van een gezang bij de Turken, bevattende
de bèlijdenis van hun geloof.
EZEL. (Afinus). Deze behoort tot de orde der heelhoevige dieren ({olidungula) , en wel onder het geOacht der paarden •. De
\vilde Ezel, waarvan de tamme amamt , is de ware Dnnger. der 00.
<len, en wordt tegenwoordig, onder den naam van Ku/an, inzoJloo
·derhetd in Tor/Drije, gevonden, van waar hij, bij het naderen van
den 'herfst, in grooce menigte, bij troepen zuidwaarts naar den
kant Van Indië en Perzië trekt, en aldaar overwintert. Hij is grooter en ranker dan de tamme Ezel, en ongemeen. fnel in het 100"pen ; doch moet niet verward worden met den insgelijks zeer fnel.
len DshiggetaÎ of Langöor, die eene afzonderlijk licht-bruine foort
'1nn dit dierengeOacht is, d:Jt in de woestijnen van Mongo/ië , bij
groote troepen leeft, en door de Jl1o l Jgo/en en Tungu[en, vooral om
zijn vleesch, gcfchoten wordt. Ook de tamme Ezel bezit vele
nuttige eigenfchappen, uit welken hoofde hij voorheen bij de ou·
den zeer geacht werd, en die item nog in het Oosten, en het Zui.
den :WIl Europa. zeer belangrijl{ maken. Hij flapt langzamer, doch
vaster dan het paard; is met de Oechtlle kruiden tevreden;" is weinig nan ziekten onderhevig, en wordt gewoonlijk omtrent 30 jaar
oud. Dat hij in het zuidelijk gedeelte des aardbodems te huis behoort, wordt door de gelijkluidendheid van naam, ook in de noordfche talen, waarfchijnlijk.
Van eene andere foort van Ezel, de Zeóra ofkaapfche Ezel (E'ItltlI
zehra), zijn twee geheel van elkander verlèhillende foorten bekend,
'&':r.Irvan men de eene te onregt voor het wijfje des anderen gehouden
h~ft.· Hij bewoont het zuidelijk gedeelte van Afr;ltll~ en is uit hoofde van de bmine en witachtige frrepen, die zeer regelmatig dwars
over het lijf loopen, een der fchoonfte zogende dieren; leeft troepsgewijze, is zeer fnel, doch bt:na ontembaar, weshalve hij niet dan
zcer zclden, en met vele moeite, tOt trekken en rijden kan worden
"afgcrigt. - (Onder de bastnardfoorcen der Ezels zie men MUIL·
DIER, MUIL-EZEL.)
EZELS-FEEST. Dit werd, in de middeleeuwen, langen tijd
:1chtcr eIl,ander, bijna in geheel Europa, op Kersnncht gcvierd,
op de vol~ende wijze. Nadat men, namelijk, voor de kerk eenige
gcz:\l1g"cn bd :::\l1~ehcvcn, bragt men in het gebouw zelf - tOt
zulk
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z'llik eenen trap van zotheden, werden de eerwaardlgfie voorwerpen
mistJruikt! - eenen Ezel, met eellen groot en mantel omhangen,
en zongen verkleedde priesters, onder welke zich ook fomtijds de Ieeken mengden, rondom denzelven een lied, waarbij, tusCchen beiden,
ook het gefchreell~ van het dier werd nagebootst. Uit het lied is
het oogmerk van dit feest blijkbaar geen ander, dan om de profeten,
die de komst onzes Zaligmakers voorCpeld hebben. in plegtigen omgang voor te f1:ellen. BlLEAM verfcheen op een en ezel, en mogelijk ontleende het feest hiervan zijnen naam'; fcllOon Commigen van
gedachten zijn, dat men daardoor de vlugt van MARIA naar EgypIe heeft willen verzinnelijken. Eene andere Coort van Ezelsreest
was het Palm-Ezelsfeest, voor kinderen geCchikt, hetwelk zich irl
verfcheidene katholijke kerken van' Duilschlond, tot op het eindt!
der ISde eeuw, Ilaande hield.
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Bladz.

C
Cabale
Cabanis (Pierre Jean
George)
Cabeca, of Cabesse
Cabedos, of Cavicos
Cabesas
Cacao (Zie: Kakao)
Cachan
Cachet (Lmm de)
Cada mosto, of Ca La Mosto (Luigi da)
Cadans
Cadi
Cadilescher. of Kadiles·
kier
Cadix
Cadmia (Zie Kobalt)
Cadmus
Caduk
Caduceus
Caecilia
Caecilius
Caejus Q. (Servilius)
Caelius
Caen
Caerites, of Caeritum Tabulae
Caesar
Caesar Augusta
Caesar (Cajus Julius)

3
4

5

6

7

8

U D.

Bladz.
Caesarea
9
Caesonla
Caestus
Caesur
Caffila
Cafici
Jo
Caftan
Cagliari
Cagliostro, (Grnpf)
Cahi
IJ
Cahier
Cahors
Cahorswijn
JZ
Caieta
Cayenne (Zie: Guiana)
Caylus (Anne Claude Philippe de Turbieres de
Grimoard, de Pestels ,
de Levi, Graaf)
CaiIle (Nicolas Louis
de la)
Caimakan
Jo
Cairo
Caise d'Escompte, of Disconto-Cas,
Calaber
Calabrie
15
Calais
Calamus Aromaticus. (Zie
Kalmuswortel )
Calanui
Ca-

N n o U D.
Bladz.
Calas (Jaen)
15
Calcarius (Lapis) (Zie:
16
Kalksteen)
Calcedoon
Calchas
Calcutta
Calecut
J8
Caledonier
Calembourg
Calemkr (Zie: Almanak)
Calenter
Caliber
Californie
Caligula (Cajus Caesar Augustus Gennanicus)
19
Caliminaris (Lapis) Zie:
Kalme i
Calin
Calkoen (Jan Frederik van
Beek)
Calico
21
Callimachus
2:1
CaIIiope
CaIIisthenes vlm Olynt!l/Is
CaIlot (Jacques)
Calmar
23
Calonne (Charl. Alex. de)
Calpe
25
Calpurnius (Ticus Julius)
Calumet
Calvarie
Calvinus (Johannes)
Calydon
26
Calypso
Camajeu
Cambaceres (J. J. Regis van) Cambray (Zie: Kamerijk)
27
Cambridge
Cambridge

o
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Cambyses
'J7
Cambyses (vader van Cyrus) 28
Camee
Camencn
Camera Clara
Camera Obscura
29
Camerarius (Joachim)
CamiIIa
30
Camilli
Camillus (Marcus Furius)
Camocns (Louis de)
31
Campanië
Campe (Joachim Heinrich)
P
Campcche
33
Campeche
Camper (Petrus )
Campo Fonnido
36
Campomanes (0. Pedro Rodrigues, graaf van)
37
Campus Martius
Campus Mail
Camus (Almand Gastou)
Canada (Ook Brils-Cilnatia
of Qjleóeck genoemd)
33
Canada
Canarie-Sec.
39
Canarische Eilanden
C.1ndaulcs
Candia
Candide
Cano (Alonso of Alexis)
Canopus
40
Canot of Cano
Canova (Antonio)
Cantahriers
41
Cantaro
Cantate
Cantemir (Demetrius)
4:1
03
Can-
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Bladz.
Cantharis (Zie: St. JansVlieg)
4Z
Canton of Quanchou
Canusiulll
43
Canzonetta
Capan
Capeck
Capellen (Johan Derk vlm
der)
44
Capello (Bianca)
C-..phar
+5
Capite Censi
Capitulatie
Cappadocie
Capri
Capriccio, Caprice
46
Cllpua
C~rabus, (Zie : Aard-Tor)
Cnrabus, Crepitans, (Zie:
Bombardeer-Tor)
Caracalla (Marcus Aurelius
Antonius)
Caraeten
Caracten of Caraëers
Cara\'aggio (Michiel Angelo
Amerighi. of Marigi, genoemd Michel Angelo

di)
CaraveIle
Cordano (Geronimo)
Cardinoide
Caricatuur
Carien
Carillon
Cru-inus (M. Aurelius)
Carli (Giovanni Rinaldo,
Graaf Vtm)
C:ulins
Carlos (Don)

47

47
49

47

D1adz.
Carlowitz
51
Carlsbad, of Keizer C:lrlsbad _
53
Carlskroon
C:rrlsruhe
C:trm:!gnole
Carmenta
Carmoseren
C:trnatie
CorneadeS'
Carneool (Zie) Kornalijr.) 54Carolina
Carolina
C:lrolina Mathildis (Zie:
Struensee)
Caroline
C~rolus

Carpaten, Carpatische Ge.
bergte
Carra
Carracas
Carrnccio, of Camlcci
Carrier
Carronaden
Cllrrosel
Carstcns (Asmus Jakob)
Carteret (Philip)
Cartesiaansche Duivels
Carresius (Zie: Descarces.)
Carthagena
Canhagena in Indië, of
Nicuw-Carthagena
Carthago
Cllrus
CflruS CT. A.)
Casan
Casanova
Casnquin
Casiri (Michel)
Casquet

55
57

SS
59
60

61

Jo
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47
47

CasslIndcr
Cassandra
Cassatie
Cassimir
Cassini
Cassino
Cassiopcja
Çassius I.onginus (Caj.)
Castalia
Castilië
Castor FIber (Zie Bever)
Castor en Pollux
Castorium, DevergeiI, (Zie
Bever)
Castratie
Castrum Doloris
Casuaris
Catachresis
Catndupei
Catalonië
Catanea
Catapult
Catechumeni ;
Catena Patrum
Catilina (Lucius Scrgius)
Cato
Catoptrica
Cats (Jakob)
Cattaro
Cattos
CamIlüs
Cavada
Cavallo (Tibcrius)
Cav:millcs (Antonio Jofcph)
Cavedo
Cavendisch (Henry)
Cavcsco
Cazimi
Cecrops

47

65

66

67
68

69

70

47
47

74

7S
76

S8S
Bladz.

Ceder
16
CeHon of Sailall
17
Celebes
7f)
Celle, Zelle
Celsus
Celten (Sie: Kelten)
Celüberi
Cement of Tras
Cementeren
80
Cenis (De Berg)
Cenotaphium
Censor
8r
Census (De)
Cent
Centauren
47
Centennar , of Quhicaal
Centiare
Centraal
Centraal-Vuur
Centrale beweging
Centumviri
47
Cephalus
Cephareus
Cerambyx (Zie: BoktorJ
Cerberus
Ceres
84Certe Partijcn
Cerutti l Giuseppe Antonio
Joachimo)
Cervantes (Miguel de Savedra Cesarotti (Melchior)
85
Cessie
86
Cwe
Ccuta
47
Ccvadilla
Ceyx
Chabot
Chabrias
Chacoaic of Ciacolla
Cha004
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87

CbalTercounces
Chagrin (Zie: Segrijn)
Chalcedoon (Sil;e% ClJa/«donius L.)
118
Oalcographie (Zie: Graveren)
Chaldea
Cham:lde
89
Chamben (William)
Chambery
90
Champagne (Phllip)
Champagne
9Champion
Champions (zie:Paddestoelen)Chan, of Khan
Cmndler (Richard)
Chaos
Chappe d'Auteroche (Jean) Chappe (Claude)
9=Charade
93
Charette (Zie: Vendée.)
Charge d' Affaires (Zie Agent) Charientismus
Charitinnen (Zie: Gratien) Charlatan
Charlestown
Cbarlottenburg
Charon
Charost (Armand }ozeph de
94Bethune, hertog van)
Charter (Het)
Charter (Het Groot)
95
Charybdis
Chasseki
C"batham (Zie: Piet)
Chateauroux. (Marie Anne
Hertogin van)
Chatelet (M:trkgravin van) 96
chatelet

Bladz.
Chatillon-Sur-Seine
96
Chatouille
97
Chaudet (Antoine Denis)
Chauffepie (Jakob George) 98
Chaumette
Chaux (La)
Chaveault La Garde
99
Chazna
Chekao
ChemIe (Zie: Scheikun-

de)
Chemin
Chemise
Chemnitz
Chéops, of Chéospes)
100
Chephren
Cherbourg
Chernac (Ladislaus)
Cberson
100
Chersonnesus
Chemsken
Chester
103
Chesterfield (P. D. S. Granf
van)
104
Chijl
lOS
Chileus van Teg/a
Chili
106
Chiliasten
Cbilo
Chimaera
Chimaera
Chimborasso
China, of Sina
107
Chinesche muur
109
Chinesche taal-, schrift- en
110
letterkunde
Cbineesch papier
II:a
Chineesch rad
Chio of Scio
Che-
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Clreographarisch
112
Chirologie
Chiromantie
113
Chiron
Chlronnea
Chirurgie (zie: Heelkunde) Chocolade (Zie: Kakao)
Cboczim
Chodowiecky, (Danlel Niklaus)
Choerillus
113
Otoerilus
Choiseul Amboise (F. S.
Hertog van)
Choiseul Gouffier (Marie Gabriel August\! L:mrent de) uS
Choragus
H7
Choregrnphie
Choriambus
Chorographic
Chouans
Chrestomathie
118
Chrie
Chrisma
Christiania
Christina
Christoph (Henry)
119
Chroastaccs
120
Chromatiek
Chromati!ch
Chronisch
UI
Chrollodistichon, Chronogram
"Chronographie
Chronologie (Zie: Tijdrekenkunde)
Chronometer
C]lrysamnos (Zie: Goud-

zand)

005
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Bladz.
Chryseis en Chrysea
JU
Chryslppus
Chrysolieth
...
Chrysopraas
Chur
h3
Chuteers
Cicero (Marcus Tullius)
Cicero (M. TuIlius)
US
Cicero (Q. Tullius)
Cicerone
Cicers
Cicindela (Zie: Zandloopers) Cicisbeo
Cicuta (Zie: Kervel)
126
(Dolle)
Cider
Cidevant
Cigaros. (Zie: Tabak)
Cijfferschrift
Cilicie
127
Cilinder, of Rol
Cimarosa (Dominico)
Cimberen (Zie: Kimberen)
Cimon
Cincinnatus (Lucius Quintus)
J28
Cinna (Lucius Corn.)
Cinna (Lucius)
Cinnaber (Zie: Vermil.
lioen)
U9
Cinnamonum (Zie Kaneel)
Cinque Ports
Cippus
Cipres
Circassië
Circe
J30
Circcnsische spelen
Circumfcrcncor
Circus

Cir.
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Cirkel (Een)
Cb
Cisalpijnsche Republiek
Cisrbeoaansche Republiek
Ci'lerciensén
Citadel
Citer
Citroenboom
(Jvet
CJairet-wijn
Clair-Obscur
Clair-Voyant
Clandestin
Clarke (Samuel)
Claros
Claudia
Claudianus (Claudlus)
Clwdianus (Appius)
Claudius Civills
Claudiu, I. (T. D. N.)
Clausuur
Clavi-Cylinder
Clnviere
Clavis
Clazomene
Cleamhes
Clearchus van Sofa
Clemens van Alexalldrie
Clemens XIV. (Paus)
Cleobis en Diton
Cleobulus
Cleombrotus
Cleomencs
Cleon
Cleopatra
CleostratUs
Clere (Jan Ie)
Clerfait (F. S. C. J. de

Croix, Graaf van)

131
13l

133

13413S
137

113

140

14 1
142

143

144

145

143

Bladz.
Clermont
149
Clermont Tonnerre (Graaf
Slanislas van)
149
Clincam of Clinquant
ISO
Clio
Clive (Robert)
Clodius (Christian' August) 151
Cloelia
Cloors (Anacharsl~)
Clotho (Zie: Schikgodinnen) '52
Clove
Clysus
Clytemnestra
Coacljutor
Coalitie
153
Cobi
Coblentz
Coburg
Coburg CF. J. Hertog van) 154
Coccejus (Hendrik)
Coccejus (Johannes)
155
Coccus (Zie: Schildluis)
Coccus Cactis Opuntiae (ZIe:
Konzenilje)
Coccus Lacca (Zie: Gomlak ) Coccus lIieis, (Zie: Kermes) Coccus Polonicus, (Zie:
Poolsgrein)
Cochin (Nicolaas)
Coeles (Publ. Horatius)
156
CocytuS
Codex
Codicil
157
Codrus
Codrus
Coëfiicicllt
113
Coehoorn (MeulIo)
161
Coelibaat
162
Coclim9Dtium
Coe.
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Coenus
Cognac
Cognaten
Cohesie
Coimbra
113
Colbert (Jean Baptiste)
Colchis
Golchestcr
164
Coligny (Zie: Bruiloft) (Parljsche)
Coliseum (Het)
Collatoren
Collatorales
CoIlé (Charles)
Collin (Hendrik Jozef)
16S
Collisie
Co1\ot-Descoltins (A. V.)
Collot d'Herbois
167
Colmar
168
Coloriatuur
Colossus
Columbus (Christophel)
Coluri
113
Combinatie
Corner-Meer
Cometarium
Comitien
Commelin (Joh. Casper) 170
Commensurable Grootheden 17 [
Commentarius
Commodore
Commodus Anconinus (L. Aelius Aurelius)
Comparateur
113
Competent
Complement
Compositie
113
Compressibiliteit
Comus
113
J62

113

Bl:ldz.
Concaaf
J74
Conciergerie
Concilie
Conclave (Zie: Kardinaal) -Concordans
Concordaat
Concordie-Formulier
Concussie
175
Condamine (c. M. de

-

~)
Condé (L. de B. prins
van)
Condé (L. J. de B. prins
van)
rr6
Condensator (Elektrieke)
177
Condensator der Warmte
Condensator der Lucht
Condillac (E. B. de)
Condor of ClIndur
CondoreN
113
Conductor of Gdeider
Confetti Da Tivoli
Conformisten
Confucius
Congo
113
Congregatie
113
Congres
Congruent
Conisch
COllistorium
COllnetable
186
Conon
Conrnd (Freder. Willem)
Consecratie
113
Consequent
Conservatorien
Consiswrie
113
113
Console
Conson:l\lt
Cor.-

-
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Constellatie
193
Constitutie
194
Constitutie (Engelselte)
Constitutie (Noord-Ameri-

Corinthe
U4
Corimhi[che Bouworde (Zie:
Bouworde)
uS
Corimhifche erts
Coriolanus ( Cajus Marcius) Cork
all)
CorneiIIe (Pierre )
1117
Comelia
Cornelis (CorneIius)
Cornelius Nepos (Zie: Nepos) u8
Cornette
Corneus
Corollarium
CoroIIisten
Coromandel
Corpus Juris
Corregidor
SI9
Correggio (Amonio Allegri da)
Corsika
Corso
113
Cortes
Cortez (Ferdin:mdo)
113
Cortona
Cornnna
!l!l3
Cosmlls I.
Coster (Samuel)
113
Costnitz
Cottbus
!l!l6
Court de Gebelin (Antoine)Coctin (SOph~1)
ll-'l7
Courtine
!l:l8
Couston (Nicolas en GuiIlaume)
Comhon
Coventri of Conventry
Coxe (WiIliam)
!l29
Crabech (Dirk en Wouter)
Cmk:m
230
Crai-

/coat/feite)

Constitutie

van

Frank-

~ijk

Constitutie Van !tet koningrijk der Neder/anden
Constitutie (Spaanselte)
Consul
Come (Nicolas Jacques)
ContintDt
Contingent
Contrabande
Contrapunt
Contrast
Controleur
Controleur
Contubernium
Contumace
eontumax
Conus
Convent
Conventie.Geld
Conversatie
Convex
COllvictorium
Cook (James )
Copekke
Copernicus (Nicolaus)
Corcicaurnm
Corday (Charlotte)
Cordilleras de Los Andes
Cordova
Corduaan-Ieder
Corea
Corfu
Coridor

195
J 96
!lOl
!l04

!lOS
!l06

113

!l08

!l09

!l I 0

ZIJl

!lI3

113
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Craijon (Zie: Teekenkrijt) 230
Cmmer (Wilhelm)
Cramer (Joannes Andreas) 231
Cranologie (Zie: Schedel-

!l33
leer)
Crapelec (Charles)
Cras (Mr. Hendrik Constatitijn)
Crassus
238
Crebillon (Prosper JoliOC de) CrebiIlon (CJaude Prosper
Joliot de)
Credentiaal

239

Crefelt
CremnÏlz
240
Cremortartnri (Zie: Wijnneen
Crescendo
Cresus of 'Croesus
113
Cretins (Zie: Kretinen)
Creusa
Crisis
Criterium
Critica
Critische Wijsbegeerte .(Zie
Wijsbegeerte)
Croatie
Cromwell (Olivier)
Croton
Crol1p (De)
Croupier
Crusade
Cryptogamia
Cuba
Cubus of Taarling
Cullen (Willialn)
Cuimilllltio

113
113
113

113

Cumberland (Hertog van)
Cunnersdorf
Cuper (Gijsbert)
Cupido
Curacao of Curassau
Curiatiers
Curius Denla/us (Marcus

!Z45
!Z46

241

248

Annius)
Cursus
Curtenius (Petrus)
Curtius
Curtius Rufus (Q.)
Cusko
Custine

(Adam

249

Philip,

Graaf van)
Cumin
Cybele
Cyclifche Dichters
Cyclissus
Cyclofde
Cyclometrie
Cyclopedie
Cyclopen
Cyclus
Cydnus
Cyllene
Cynismus
Cynthius
Cypriani (N.)
Cyprianus
Cyprus
Cyrillische Letters
Cyrus
Cyrus II, of de jonge

250

113

113
113

255

113
113

Cythera
Cznr

..... ...
~

D.
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D.
Bladz.
D
~58
Da capo
Dadë, DaciA
Dader (Annele Fevre)
259
Dactyliothiek
113
D.actylologie
Dactylonomie
Dactylus
Dadelboom (De)
113
Dadia
Daedalus
Daehnan (Karel Gislenus) ~62
Daemon
Dagboog
Dagcirkel
Dagge
Dagobert J.
Dagplaneten
263
D' Aguesseau (Henri François)
Dairi of Daijro
264Dakfloel
D3lai.Lama
Dalaijrac (Nicolaus)
~65
Dalberg (Kar! Theodor Anton Maria van)
Dale (Anthonij van)
~67
Dalecarlie
Dalens (Dirk)
Dalin, (0. van)
~68
Dalmatie
Dam (Jan van den)
~69
Damascener ijzer, of fiaal
Damascus
'J.70
Damasquineren
Damast

Bladz.
Damiaten
~7I
Damiens (Robert Frans)
Damo
'71
Damocles
Damon en Pythias
Damp-machine (Zie: Stoom- machine)
Dampen
Dampkring
273
Danaë
!176
Danaiden
Dandalo (A.)
277
Dans (De)
Dante Alighierij
1279
Danton (GeQrge Jaques)
128 I
pantzig
Danubius
113
Daphne
Dardanarius
113
Dardanellen
Dardanus
113
Dariën
DarÏlls
Darjes (Joh. Georg)
~S6
Darmen, Darmkanaal
Darmstad (Hessen) (Zie:
Hessen)
Darwin (E.)
Das
113
Dasymeter
113
Datames
Daubenton (J. L. M.)
Daun (Leopold Jozeph Ma·
ria, RijkJgraof van)
289
Dauphin
290
Dauw

I N HOU D.

Bladz.
Dauw
290
David (Jakob Lodewijk)
29 1
Davids-Harp (Zie: Harp) ~92
Davis (John)
Debandade (à la)
~93
Decade
Decagram
Decan (Zie: Oost Indië)
December
Decemviri
Decimaal-rekening
Decimftlil-steisel (Fransch) ~94
Decimale mftllt
~95
Decime. Decimole
Decius I Mus (Publius)
Declamatie
Declinatie
297
Decocmm
Decreet
Decrescendo
DeenCche Taal. beCchaving
en Letterkunde
Deferdar. of Tefterdar
299
Defilé

Definitie
Degen
Deidamia
Bei:!
300
Deiman (Johan Rudolph)
Deiphobus
Deismus
Dejallira (Zie: Herkules)
Dejotarus
Deken
Deken (Agatha)
Dekker (Jeremias de)
302
DelfstofJ'elijk Rijk (lIet)
Delft
304
Delft (Jakob) Willemsen) ~05
ALGEMEEN WOORDENB. H.

593
Bladz.

Delia
DelilIe (Jaques Montanier)
Delos
Delphi
Delta
Delvaux (Louwrens)
Demagoog
Demarcatie-Li nie
DemerariJ
Demeschin
Demetrius 1
Demetrius Phalereus
Demetrius
Demi Volte
Demokratie
Demokriet
Demonax
Demonstratie
Demophoon
Demosthenes
Demoustier (Charles AIbert)
Denarius
Dendermonde
bendrachates
Dendriten
Dendrometer
Denemarken
Denina (Giacomo CarIo)
Denis of Dellijs (Abdij
van St.)
Denkbeeld
Denner (Balthazar)
Denner Joh. Christ.)
Dennigen
Departement
Dephlogistiseren
Deploijeren
Pp

301
308

309

310

311

313

314
317

3IS
319

320

De.

594-

I

N H 0

Bladz.
Deportatie
320
Depressie
321
Derbij
Derwish, of Dervisch
Desaguliers (Jan Theophilus)
Desaix (Louis- Charles Autoiue)
322
Descartes (Renet)
323
Descendenten
324
Descenfie
Desieles
Desmoulins (L. CamiIle)
Desorganisatie
32 5
Despoot
Despremenil (Duval)
Dessalines.
326
Dessau
32 8
Destileren (Zie: overhaten)
Determinismus
Deukalion
Detrianus
329
Deure (Pieter van der) en
Pieter Straat
Deventer
Diadeem
33°
Diadelphia
Diagnosis
331
Diagonaal
Diagoras
Diagram
Dialect
Dialysis
Diamant
Diameter
333
Diana
Diana-boom, of ZilverboolJ1
DiandrÜl
334

-

U D.

nIaclz
Diaphanometer
Diatonisch
Diaz
Dicasterium
l)ichters (Gekroonde)
Dichtkunst
Dictator
Dictatuur
Dictynna
Didactia
Diderot
Dido
Didot (François Ambroise)
Didymaus (eigenliJk tweelingen)

Didynamia
Dieppe
Dierenriem
Dierenrijk
Dierlijke Stof
Dierlijke Warmte
Dieterich (Johan Wilhelm
Ernst)
Differentiaal Rekening
Digesta
Digestie (Zie: Spijsvertering)
Digitus
Diglyphen
Digtheid
Dijàmbus
Dijk (Antonie van)
Dijol1
Dilemna
Dilettant
Dillon
Dimensis
Dinarchie
Dingsäag

335
337
338

339

340

-

3P
34434-5

347

-34 8

349

Dio

I N HOU D.
Bl:Idz.
Dio Cassius, of Cocceial1us 349
Diocees (Diocesis)
Diocletianus
35°
Dioccahedria
Diodoms
Dioecia
Diogene~

Diogenes Laertius
Diomedes
Dion
Dione
Dionea
Dionysius I.
Dionysius H.
Dionysus
Diophantes
Dioptra
Dioptrica
Dioscuri
Diphrijges
Diphtong
Diploma
Diplomatiek
Dipondius
Dirce
Directie
Directie-linie
Discal1
Disconto (Zie: Rabat)
Discretie-dagen
Discursif
Discus
Dish
Dispensatori um
Dispol1daeus
Dissenters
Dissidenten
Dissonant
Dissylabos

113
113

353

354

355

113

357
358

595

Bladz.
Distesa
358
Distichon
Dithmar
Dithhyrmnbe
Dittanaklasis
359
Dieters von Dittersdorf
(Carl)
Divan, Diwal1
Divertimento
Dividend
113
Dnieper
Dniester
Dobberan
113
Dodecadrum
Dodecal1dria
Döderlein (Johan Christoph)
Dodona
113
Dodonaeus (Rembert)
Doedijns (WiIIem)
113
Does (J ncob van der)
Doesburg;
Doeveren (Gualterus
113
Doge
113
Dogmatiek
113
Doijen (Gabriel François)
Dok
DolabeIIa
368
Dolci (Carlo)
Doliman
Dolk-Ridders
Dolfijn
DoII
113
DolIa:
DolIart (De)
DoIIond (John)
Dolomieu (Deodat- Guy-Si!vail1 Tal1crede(Graredde) 370
Dom
372

Ppz

Do-

113

I

Domein
Domingo (St.)
Dominicanen
Domino

N HOU D.

llJndz.
37 2
376
377

Dominique of Dominico
Domitianus (Titus Flavius) Dommel (De)
378
Don (De)
Donatus (Aelius)
Donau
Donderdag
379
Donderdag (Witte)
Dondergolld, Donderzilver
Zie: Sl:!ggoud, Slagzilver Donder (Zie: Blikièm)
Dongen (De)
Donner (George Raphael)
Dons
380
Dood
Dood (Jo"abelkllnde)
113
Doodekop
113
Doode- of Asphaltifche
Zee
Doodemans-oogeli
113
Dooden
Dooden-Dans
Doodsbegraving
Doofftommen
113
Doofstommen (Instituut
voor)
385
Doolhof
388
Doopsgezinden
389
DoorOag
391
Doppia
Dorach
Dorat (elaude Joseph)
Dordrecht
Doria (Andreas)
392
Dorpat of Dorpt
393

Bladz.
Doris
394
Dorische Bouworde (Zie:
Bouworde)
Dorschen
Dortmund
Doryphori
395
Dosso, of Dossi
Douane
Douarie
Doubleren
113
Doublet
Doubloenen , of Doppia
Di Spagna
Douw (Gerard)
Dover
397
Draadmolen (Ijzer)
Draadtrekken
Draak
a98
Draak (Elektrieke)
399
Draak (vliegende) (Zie I
Dwaallicht)
Drachma
113
Draco
Draco
Dragant
Dragoman
Drake (Francis)
Drakenborch (Arnold
v~)

~1

Drama
Dramaturgie
Draperie
Drcbbel (Kornel is)
Drebbel (N.)
403
Dreggen
Dreijer
Drenkelingen (Maatschappij tot redding van)
Dremhe
404
Dres-

INHOUD
Bladz.
Dresden
405
Dresden (Kunstverzamelingen te)
407
Driburg
411
Driehoek
Driemannen
Drijaden
4 12
Drijden (John)
Drogreden
Dromedaris
4) 3
Drontheim
Drosometer
414
Drottingholm, of Drontingholm
Drouais (Jean Germain)
Drouet
4 J5
Dmiden
4 16
Druif
Drusus
Dmzen
113
Dryope
Dschingis.Ch:m
4 19
Dublin
Dubos, eigenlijk Du Bos
(Jean Baptiste)
4:!O
Duclos (Charles Dineau)
Dudaim
421
Duegna, Duena
Duero of Duro
Duhamel, du Monceau (I-Ienry Louis)
Duif
422
Duifhuis (Hubert of Huibrecht)
113
Duikers
113
Duinen
113
Duinkerken
Duisburg
113
Duitsche Letterkunde

S97

Bladz.
Duitsche 'Ridders
433
Duitfche School
434
Duitfche Taal
Duitschland
435
Duivel
44°
Duivel-aars
44 2
Duivels-brug
443
Duivels-Drek
Duizendjarig Rijk
444
Dujardin (Karel)
Duldno
445
Dullart ( Heiman)
Dulon
Dumbar (Gerhard)
Dumouriez
113
Duna of Dwina
113
Duns
113
Duodecagonum
Duodecime
Duodenum
Duodrama
Dupatij (Jean Baptist Mercier)
Dupore
450
Dupuis (Charles François) Duquesne (Abraham)
454
Dur
455
Durand (David)
Durand Ursin
Durante (Francesco)
Durer (Albrecht)
Dure.Sec
456
D urus.Cantus
Dusch (Joh. Jakob)
Dusseldorp
Duvoisin (Jean Baptiste) 113
Dwaallichten
Dwaalsterren (Zie: Planeten Dwergen

PP3

Dy-

598
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Dladz.
Dyname ter
Dynamiek

459

Bladz.
Dynast
Dynastie

~

459

..

E.
E
Ebbe en Vloed
Ebbenboom
Ebeling (Christoph Daniel)
Eberhard (J0hann August)
Ebert Oohaon Arnold)
Eburonen
Ecbatana
Ecce Homo
Eccentrisch
Ecclesiastiek
Echelon
Echidna
Echiniten
Echo
Echo (De)
Echometer
Eckhel (Jozeph)
Electicus
Eclips
Ecliptica
Ecloge
Ecst3se
Ectypon
Edmn, of Y
Y dam
Edda
Eddij (J. H.)
Edel· Gesteenten
Edelink (Gerard)
Edgeworth yan Firmont
(Heinrich Essex)

460

461
462
465

466

4 67

468

469
470

47 1

Bladz.
Edgeworth (Richard Loveil)
47 2
E diet van Nantes (Zie:
Nantes)
Edinburg
Edllard I.
474Eduard lIl.
475
Eduard (Karel)
476
Eedgenootschap
477
Eekhoorn (SciUfUS)
478
Eerlegioen
479
Effen (JUStllS van)
481
Effendi
Egede (Hans)
Eger
4~3
Egeria
484
Egmond (Lamoraal graaf
van)
EgoislTIUS
4 85
Egypte
Ehrenbreitstein (Zie: Cob:cI1tz)
4 86
Ehrhart (Frederik)
Ehstlund
4 87
Eidervogel
Eik (De)
488
Eijk (Hubert en Johan van) 489
Eilanden
490
Eilanden der Zaligen
Eifenach
Eis-

I N HOU D.

Bladz.
Eisleben
49°
Eiwit
49 1
Elasticiteit
Elba of Elva
Elbe
49 2
Elberfeld
E'lbing
493
Elburg
Eleatische school
494
Electra
-EJeers
Elegie
:Elektriciteit { Ba1'mtwl- /eracht)
.Electrise er-machine
497
Elektrometer of Electriciteits-meter
498
Elektrophorus of Elektriciteits-drage r
Elementen (Zie: Hoofd- en
__ ook Grondstoffen)
499
Elephantlasis
Elephantina
Elephantini
5°0
Elephantis
Elephas
Eleus
Eleusin
Eleusis
Eleurheria
5°1
Elemheronomie
5°2
Elgins Marmeren Gedenk.
stukken
Elis
5°3
Elisa
Elixir
EIizabeth, koningin van
Engeloud

S99

Bladz.
Elizabeth (PhlIippiile· Maria
Helene)
5°4Elizabeth (Christine)
5 El6
Elizabeth (Petrowna)
Ellips
5°7
Elmoos-vuur (St.)
Elpenbeen, of Ivoor
Elsas
508
Elscneur
5°9
Elysium
Elzevier
Email
510
Emunar:o
E mancipati e
Emathia
Emb~rgo

Embden
Emblema
Embrasure
Embryo
Emeritus
Emigranten
Emilan
Emile (Zie: Rousseau)
Emir of Emyr
Emissaris
Emmerich (Jozeph)
Emmaus
Emmius (Ubbo)
Empedocles
Emphasis
Empirisch
Empyreuma
Enceladus
Encyclopedie
Endemie
Endymion
Energie'
Enfilade

511

Su
513

514-

SIS

5 16

517

En-

113
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Bladz.
Engel (Johann Jacob)
517
Engeland (Zie: GrootbritSIS
eanje)
Engels
Engelsch Bruin-brood
Engelsehe Dans (Zie:
Angloise)
Engelsehe Hoorn
Engelsche steen
Engelsche Taal, Letterkunde en Wetenrchap
Engelsche Ziekte
5114
Engelsch zout
5'l5
Enghien (Louis Antoine
Henri van Bourbon, hertog van)
Enkaustiek
113
Enkhuizen
Enna
5'28
Ennius (Quinttls )
Ensemble
Enteren
529
Enterlooper
Enthusiasmus
Entomologie
Envoijé
Eon de Beaumont (Charlotte Genove va Thimo.
thee d')
Eos
53 2
Epacta
Epaminondas
Epée (Charles Michael,
Abt van L')
533
Eperuay
535
Ephemere
Ephemeriden
Ephesus
53Ó
Ephorus

Epicharis
Epicharmus
Epicycloide
EpicycJus
Epidaurus
Epiedemie
Epigonen
Epigramma
Epipraphe

Bladz.
536

537

5a8

Epi!;t~tuS

Epikurus
Epilepsia, Epilepsie (Zie:
vallende Ziekte
Epilogus
Epimenides
Epirus
Episcopalen (Zie: Dissenters)
Episcopius (Simon)
Episode
Epitaphium
Epitheton
Epode (Epodos)
Epopten
Epoque
Erasmus (Desiderius)
Erato
Eratosthenes
Erobus (Zie: Tartarus)
Erfcijns , Erfpacht
Erfurc
Eridantls
Erigone
Erionyes (Zie: Furien)
Eris (Zie: Helena)
Erlangen
Ernesti CJohaun August)
Eros

539

543

S44-

545

113

547

ErP
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Bladz.
Erp (Thomas van)
548
Erskine (Jean)
550
Erts
Ertsgebergte
55'
Erycina
Erythraeische zee
Escarpe
Eschenboom (Fraxinus)
Escubac
55 2
Esculaap-slang
Escuriaal (EI Ercurial)
Eskimaux
553
Esoterisch
Esplanade
Esprit du corps
Esquader
Esquire
Essai
S~4
Este
Esthetica (Zie Aesthetick)
Estland (Zie: Ehstland)
Estrade
Escrées (Gabrielle)
Eteocles
Ethica
555
Ethnographie
Etiquette
Eeruriers, of Etruskers
Etsen
556
Etter
Etterdragt
557
Ettergezwel
Etymologie
Euagrius
Euboea
Eubulides
55 8
Eubulus
Euelides
Eudaemonismus, Eudaemonologie

U
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Bladz.
Eudiometer
558
Eudocia (Aelia)
Euduranioll
Eugenius (Frans)
S59
560
Eugraphe
Euler (Leonard)
S61
Eumenes
Eumenes
Eumeniden (Zie: Furien)
Eupen
Euphemismus
562
Euphon
Euphonle
Euphraat
563
Euphranor
Euphrates
Eupolis
Euripides
Euripus
Europa
Europa
567
Eurotas
Eueus
Eurydice
Eurytlnie
Eusebia
568
Eusebius
Eustachius (Bartholomeus)
Ellstathius
Emerpe
Eueropius
Euxinus Poneus
569
F.vadlle
Evagoras
Evander
Evangelie
Evaten
57 2
Ever
Evertsen (Comelis)
573

E.
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U D

Bladz.

Bladz.
Evensen (Johan)
Evitern:l
Swald (Johan)
Exaltatie
Exaudi
exchequer
Elcommunicatie
Sxegesis
ExequiM
Exeter

575

577

578

Exh:mstio
Exorcismus
Expansive-kracht
ExpJorator
Exporrarie
Exrasis
Ezan
Ezel
Ezels-feest

579

580

VERBETERINGEN
VOOR

HET

EER S T EDE E L.
Blodz.. 34 ,·eg.

21

v. b.flaal: een gebergte ,

JI

v. o.

lees: eene flad en voorge-

13 v. o.
7 v.o.

dfrika
teruggegeven
door de Brittf11
genomen enz.

1262

o.
19V. b.

beh:mdelden hem
achter JAKOIlA VAN

33 2

23 v. b.

73
74
IU

bergte
d::;ië

gegeven
door de Brittm ge-nOlllen ; mflar nader.1ol/t! wcder 0011
de Nederlanden at:
lJf'j/flflll

193

10 V.

BEIJEREN,

15\'·0.

443

20V. O.

19 v. o.

497
113

17 v. o.
7 v. o.

5 v. o.
S v. o.

en geflachteJooze
(blijft weg)
en hebben enz. ge.
heel geene teelwerktuigen
onder zijne oude regering
(Hoofdt1ad)
1629

achter Romani
1-6~6

1758

enz.

be/lOndelde hij
/lare Jliciigc/poezij
in 3 deeJen,

en dIe werkbijen
heet en
en heb:Jen geene
omwikkelde teeldeel en
onder HanOl'er te·
rug

eene r,·ijflad, enz.
1692
in 1694 het eerst.
J696
(doch
1734
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Algemeen woordenboek van kunsten en wetenschappen. C-E

