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de opgave ten tijde der inteeekening.

A
Abma, (R. W.) Huisman te Wijnaldum.
Achenbach, (J.) voor het Leesgezelschap tot Onderling Nul, tG
s Hage.
Agema, (J.) Chirurgijn en Vroedmeester , te Harlingen.
Albarda, (B.) Advocaat, te Leeuwarden.
Albarda, (C.) Griffier, te Workum.
Albarda, (W.) te Leeuwarden.
Alberda, (J. J.) Schoolonderwijzer te Loenen in Gelderland.
Albers, (D.) Rentmeester der Hervormde kerk, te Zutphen.
Alring, (B.) te Sneek.
Ankringa, C.T. D.) te Leeuwarden.
Amonides, CJ.) te Midlum.
Appeldoorn , (J.) Apothekar te Harlingen.
Asman, (H.) Chimist, te Meppel.
Asman, (W. A.) Apothekar, te Leeuwarden.
Assen, (H. van) Houtkooper, te Dokkum.
Attema, (R•.E.) te Leeuwarden.
Attema, CA. lt.) Notaris te Wolvega.
Attendoorn l'AUemand, Predikant, te Soest.
Auwen, Cl. P.) Predikant te Visvliet.

B
Baal, (P. J. vim) Gedel. Ontvanger van het Kantoor van Waarborg_
te Breda.
Baars, (W. A.) Schoolhonder te Bolsward.
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Baerle, (P. W. G. J. van) Kapie. bij de 8stc Afd. N. Inf. te
Groningen.
Bank, (M. A. van der) Predikant bij de Walsche gemeente te Vlis_
singen.
Baptist, (Johs. }<msz.) te Leeuwarden.
Beekman, (Nf. H.) Ie. Luit. bij het 6e.Bate. Art. N. M. te '5 Hage.
Beellot ,cS.) te Luijk.
Beins, (J. F.) Onderwijzer te Hoogezand.
Bekker, (J.) Apotheker, te Fmneker.
Bellillga, (B.) Ontvanger van de In- en uitgaande Regten en Accijn.
sen te Delfzij I.
Beausar , (A. F.) Predikant te Ritthim.
Ber@;,(IJ. van den) te Leeuwarden, 3 Exempl.
Bergman , (J. F.) 's Hage.
Bersgma, Wz. (1'. A.) Prokureur te Leeuwarden.
Berkenbosch , (P.) Schoolonderwijzer te Wolvega.
Berkhout , (Nanning) Predikant te Sneek.
Beusekom, (H. Jo van) Oilicier van Gezondheid, 2de klasse te Utrecht.
Beyma thoe Kingmn, (J. M. van) Vrederegter en lid van de Commissie van Lnndbomv te Workl1m.
Bibliotheek (De) der Universiteit te Groningen.
Biersma, CR.) Griffier bij het vredegeregt te Heerenveen.
Binksma, (M. A.) klerk bij den Vereficateur voor de cOluptabilite(c
der In- en Uitgaande Regten en Accijnsen te Groningen.
Bloemen ,rA. P.) Apothekar te Sneek.
Blok, (J.) te Leeuwarden.
Bodensraff, (T.) Heel en Vroedmeester in het ambt Nederbemwe, te
Liende bij Thiel.
Boelen Schuurman , (D.) tc Utrecht.
Boelens , CA. A. van) President der regtbank te Heerenveen.
Boel', (J. B. de) V. D. M. bij de Hervormde gemeente te Mar.
rum en Nijkerk.
Boer, (L. M. de) Predikant te Workum.
Bögel, (J. L. Nering) te IJsselburg.
Bölger, (F. C.) Chi,. et Art. Obst. Stud. te Frnnekel'.
Boogh .I3leeker, (J. van der) Doopsgezind Leeraar. te Stavoren.
Booij, J. R. en H. A. Zwarts, Schoolonderwijzers te Frederiksoord..
Bosch, (Derk H.) Koopman te Groningen.
Bosker, (H. N.) Rector der L:ltijnsche scholen te Appingadam.
Bousquct, I e. Luit. ~IngenieUl' te Bergen in Henegouwen.
Bovenkamp , (A. L.) Assessor van Weststellingwerf.
Braam. (W. C. van) te Hattem.
Braams, CP. A.) te Harlingen.
Braconier , (H. C. A. de) te Utrecht.
Bredie, CA.) Luit. bij de 16e Afdeel. N. Inf. te I]peren;
Bremer, (J.) Predikrrnr bij de Hervormde gemeente te Aengwirdell.
13richcau, (J.) Vrcderegter te Hattem.
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Brink Hz., (HendT. ten) te Meppel.,
Brink, (Mr. Jan ten) Hoogleeraar te Groningen.
BfEmsema, (L. H.) ta Groningen.
Brouwer, (G.) Boekhandelaal! te Deventer.
Brouwer, (A.) Bierbrouwer te Epe.
Brouwer, (L. Meijer) Predikant te lVIeàdert.
Brouwer, (P. Koumm~s) Predlkant-tJij de Herv. Gemeente- te' JQU~
Brouwer, (Wopke J.) Koopman tè Workl.lm.
Bruijn , (A. W. de) I e. Luit. en Adjud, bij het se Batt. - Artflt.
N. M. te Namen.
Bruining, (Alb.) predikant te Pietersbierum.
Bnlnner, (J. J.) Kostschoolhouder te Hasselt.
Buma, (A.) Heelmeester te Hindeloopell.
Burck, (G.) Predikanç te Harlingen.
Burggraaf, (P.) Onderwijzer re LeeuWarden.
Buseman? (H. K.) te Scheemda.
Büssc:her, (A.) Apothekar te Winschoten.
Buuren, (H. K.) Aannemer tè Delfzijl.
Buysillg, (R.) te Leeuwarden.

c
Cannegicter (R. Hoomsma) ,Predikant .te Heggerden.
Cannegieter (Mr. T.) . Advokaat bij de Regtbank van Eersteq A,aij..
leg te Winschoten.
Cate Hz., (H. teil) te Enschede.
Cat~ Sz. ,(J.) te Leellwarden.
Cats ,:CMr. A. Heringa) , te Leeuwarden.
Cats. (P.) Lid der gedeputeerde Staten van Vrieslançl ,te Leeu.
warden.
Chalmot', (W. L. de) te Nijmegen.
Claerbergell, (E. S. V. BurUlania Vegilin van) te Lee\lw~den Jlen
best papier.
Claerbergen, (Ph. E. A. Vegilin van) Leeuwarden, een best p:w~
Claerbergen, CV. L. Vegilin van) te Leeuwarden.
Cleveringa , (H. H. Bmcherus) Predikant te Opwierda.
Cleveringa , (J. Q.) Secretaris te Opwierda.
Cleveringa , (R. E.) Med. Doet. te Appingadam.
Clewits, (J.) Onderwijzer te Kollum.
Clignet, (J. A.) te) Hnge.
CImven , (Joh. Neps, A.) Profes[or bij het kweekschool voor de
zeevaart en openbaar leeraar der Wiskunst en gemengde wiskunstige Weten[chappen, te Antwerpen.
Cobet, 0.) Eerste commies bU het Ministerie van Binnenlandsche
za ken, te 's Hage.
Cock, (T. de) Schout te Wilderv3nk.
Collard, (J..) Griffier bij de Staten der Provo Drenthe, te Assen.
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Conrath, CM. C.) Adjudallt Ingenieur van den Waterstaat en pub••
werken, te Breda.
Coopmans, (H.) Ontvanger van de Directe Belastingen, te Workum.
Coppenaal Jr., CA. van) te Amsterdam.
Corver, CPieter) te Zaandam.
Cramer, (P, N.) Predikant te Winschoten.
ç rane ,. (Mr. J. W. de) Profesfar te Franeker.
Crominelin, (G. D.) Koopman te Amsterdam.
Crone, (R.B.) Kappelloon te Groningen.

D
Dedem van Vosbergen , (20 A. van) Hoofdschout van Overveluwe,
te Heerde.
Deketh, CF.) te Wolvega.
Deketh, (P. de) Ontvanger van In- en Uitgaande Regten. te Harlingen.
Dekker, CA.) Schoolonderwijzer te Steenwijk.
Demmeni, Luit. bij den trein sde Bate. Veld Artillerie, te Maastricht.
DemonIin , Generaal Majoor, Provinciáal Commandant van West..
vlaanderen, te Brugge.
.
Dethmers , (J. S.) Kerkvoogd te Westerlee.
Diemont, (J. J.) Aide ,ae camp van den Generaal Majoor Briatte,
te Groningen.
Diest, (J. H. van) Predikant te Loopik bij Schoonhoven.
Doedens , (H.) Schoolonderwijzer te BeIIingwoldè.
Donk, (P.) Boekhandelaar te Amsterdam.
Donker Curtius, (H. H.) Predikant te Arnhem.
Doorman , (J. D.) KoHonel bij den Generalen staf, ridder der Milit.
Willemsorde, te 's Hage.
Doorman , Luit. bij het se Batt. veld Artillerie, te Maastricht.
Douglas, (C. M.) eerste Lui~. Adjudant bij het 6e Batr. Art. N. M.
te Bergen op Zoom.
Driessen , (J. C.) Ontvanger van de Registratie te Kollum.
Driessen , (P.) Professor te Groningen.
Drost, (J.) Schoolollderwijzer te Edam.
DuIl, (E.) Notaris te Appingadam.
Dupnre. CM. J.) te Leeuwarden.
Dijk, (Eggo van) te Winschoten.
Dijk, (H. van) te Zwolle.
Dijk, (L. van) Zoutbrander te Harlingen.
Dijkstra , (J. T.) Predikant te Oudwoude.

E
Ebbinga, (Joh.) Med. Doet. te Meppel.
Eekma, (J.) Officier bij de Regtbank te Leeuwarden.
Eekma, (IC) Procureur te Heerenveen.
EichstorJf, de CCamfel'beck von) , Gep. Majoor, te Dokkllm.
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V

Ellbr:tcht, (Jr P.) te Londen.
Endtz, (Sam.) Med. Doet. tc Sneek.
Engberts, (G.) Advocaat te Almelo.
Engelen, (D.) Secretaris van Wijnbrechtseradeel, te Wijnbrechtseradeel.
Engelen, (J. Hendr. van) J. U. Smd. te Groningen.
Engel enb erg • (J.) Advocaat te Meppel.
Engelkens • (H. J.) Advocaat te Winschoten.
Escurij, (Baron C. E. E. eollot d') Grietman van Barradecl, te
Minnerrsga.
ENekink , (H.) te Zlltphell.

F
Faille, (J. Baart de la) Hoogleeraar te Groningen.
Faille, (J. B. de la) Med. Doct. te Groningen.
Faiter, (P. Rs.) Kapitein bij het Sc Battaill. Artillerie N. M. te
Namen.
Favret , (D. T.) Predikant bij de Hervormde gemeente te Harlingen.
Feenstra, (P. H.) Med. Doet. en Vroedmeester te Kimswerd.
Feenstra , (P. W.) Predikant te Sneek.
Feissen, (J. E.) te Veendam.
Feith, (B. H.) Procureur te Appingadam.
Feith, (Mr. H.O.) Advocaat en Curator der Latijnschc school, te
Groningen.
Ferf, (H. A.) Predikant te Hindeloopen.
Foekens. (A. S.) Onderwijzer te Harlingen.
Folkers , CF. R.) Commies Griffier bij het Vredegeregt van het cart-ton Winschoten, te Winschoten.
Fontein, (F. D.) te Harlingen.
Francken , CA.) Predikant te Delft.
FreisIich, (C. J.) Burgemeester en Notaris te Hattem.
Freislich ~ (G.) Secretaris der Stad Hasselt.

G
Gemaus, (J. A.) Gacfsdienstig IsraelitIsch Onderwijzer te Zwolle.
Giffen, (Mr. H. van) Advocaat te Groningen.
Gils, (M. Flarus van) Advocaat te Breda.
Godijk , (IC R.) Chirurgijn en Vroedmeester tc Sixbieru1l1.
Godijn, (P. J.) Schoolhol'der te llalle.
Goeijen, (Joh. de) Papier F<tlèrijkant te Vm1SSen.
Gongrijp, (H.) Med. Doet. te Leeuwarden.
Goor, (G. van) Stads Schoolhouder te OotmarSl11l1.
Gooszen, (A.) Vrederegter te Ootmarsum.
GOOt, (S. H. van der) Theol. Stud. te Amsterdam.
Gorter. (Izaäk W.) Koopman te Groningen.

VI

NAAMLIJST

DER

INTEEKENAREN.

Gosllga, (T.) Griffier bij het Vredegeregt, CantouRnllwerd, te
Weidum.
Gratama, (S.) te Groni!1gen.
Gratama, (S.) Lid van de Regtbank van Eersten Aanleg, te Assen..
Gréve, (K. Hovens) Predikant te Steenwijk.
Greijdanu8, (P.) Rector te Harlingen.
Grobbé, (H.) Ontvanger cler Directe Belastingen ,te Zwolle.
Groeneveld, (E. K.) Ontvanger der In- eD Uitgaande Regten en Accijnsen en der Directe Belastingen, te WinschoJ:ell.
Groenewoud , (J. C. Swijghuizen) L. L. O. O. Prof. te Franeker.
Groot, (de) Koll. kommand(;l'cnde de 16e afdeel. N. Inf. te IJperene

H
Haar Tz., çG. ter) Fransch eo Nederduitsch Schoolonderwijzer te
Doetinchem.
Haas, (D. De) Koopman te ZUtphen.
van der) Lid der Gedeputeerde Staten van Vrieslaild, te
Hàer, (J.

n.

Leeuwarden~

lIaersma, (J.) Grietman vàn Acht Kerspelen, te Groningen.
Haitsma, (J.) Burgemeester te Bolsward.
Halsema, (D. F. van) te Apringadam.
Hanekuijk, (W. J.) R~ks Advocaat in Vrieslmid, te Harlingen •
.tIaren, (W. A. van) te Veenklooster.
Hàrkama, (J.) Chirurgijn en Vroedmeester te Leeuwarden.
Harmens , (Harms.) te Harlingen.
Hartegs, (B. J.) te Zwolle.
tr HarvaIlt, (J. R. HijnviIle) te Vlieland,
Hasselaer, (D.) Ontvanger der Directe Belastingen, te Termullten.
Hasselt, (Mr. B. T. W. van) Dire'cteur vun het Postkantoor te
Leeuwarden.
Hasselt, (J. C~ van) te Groningen.
Hazeborg, (J. ter) Koopman te Schecmdn.
Heemstra , (W. H. van) Grietman van Kollumerland en Nieuwkruisland, te Kollum.
lIeersma de With, (D. B. van) Advocaat te Leeuwarden.
Heerspink , Predikant te Vledder.
Hein,(G. H.) Predikant te Meppel.
Helbach, (A. C.) Kapitein en Plaats Majoor te Harlingen.
Heloma , (M. van) te Heerenveen.
Heloma, (N. van) Grietman van Weststellingwerf, te Wolvega.
Henke, (P.) Kostschoolhouder te Groningen.
Heppener, CH.) Predikant en Schoolopziener, te Drachten.
Herde, (B. van der) te Harlingen.
Herton , te Gorinchem.
Hertzveld , (H•. J.) Opperl'abijn te Zwolle.
Hesselink , (A. en J.) Papier fabrijk~lJrs te Groningen.
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VII

Hessing, CA.) Boekhandelaar te Bolsward.
Hettema, (Jonkh. M.) Advocaat te Leeuwarden.
Hoekserna , (T. S.) Fransch Kostschoolhouder te Groningen.
HoëveIl, (G. W. W. C. Baron van) Ontvanger der Directe Belastingen te Delfzijl.
Hofstede, (P.) GOUVel'112m' van Drenthe, te Assen.
Hofstede, (J.) Ontvangcr Gencraal te Assen.
Boitzema, (C. M. van Dolhuis) Uitgever der Stads Courant te Groningen.
HolI, (H. R. de) Litt. Hum. Stud, te Amsterdam.
BoHaer van Gote, Inspecteur bij de In- en Uitgaande Rcgtcn en Accijnsen voor hct onvrije territoir in Groningen en Drenthe, te
Winschotcn.
Bommes , (H. W.) te Leeuwardcn.
Boop. (A. J. van der) Burgemeester te Groningen.
Hoove, CA: lVluller ten) Kap. der Schutterij te Apeldoorn.
Hoving, (Mr. J. L. W.) Lid van het Collegie del' Gedeputeerde
Staten van Groningen, te Onderdendam.
Huisingh, (H. V.) Doekverkooper te Winschotcn.
Humalda, (J. lEbinga van) Gouverneur der Provincie Vriesland te
Lee~lwarden, een best pap.

I
Iddekinge, (J. F.) Burgemeester te Groningen.
lmhoff, (G. H. van) Gouverneur der Provincie Groningen, tC Gra.
ningen.
Illgellhousz, (A. F.) Med. Doct. te Breda.
lterson, (J. A. van) te 's Hage.
Izaacson, (P. D.) Koopman te Middelburg.

J
Jentink, (M. A.) S. S. Theol. Candidatus te Utrecht.
Jong, (A. de) Koopman te Leeuwarden.
Jonge, (Jacob de) te Meppel.

K
Kaay, CA. A. van der) Ontvilnger te Doetinchem.
Kam, (J. J.) Theol. Stud. te Leijden.
Karsten, (G. L.) Ridder van de MBit. Willemsorde, te WOl'knl11.
KeIlerman , Kapitein der Artillerie, te Luxemburg.
Kemper, CR. de) Predikant te Nieuwchaske.
Kerckhof (van den) Ie Luit. Ingenieur te Bergen in Henegouwen.
Ket jen , (W. E.) Ie Lnit. bij het 6e Batt. Art. N. M. te Bergen
op Zoom.
Keuchellius, (E.) Notaris en Ontvanger te Koudul11.
Kingma, (Mancn H.) Koopman te Makkmn.
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Kleff'ens , (R •. van) Lid van den raad te Dokkum.
Klein, (J. F.) Koopman te Zutphen.
Klerck, Luit. Col!. bij de Ile Afdeeling N. Inf. te Luijk.
Klijnsma, CF. P.) Assessor te Wolvega.
Kloppenburg, (R. M.) Predikant te Wijnaldum.
Knibbe, (J. H.) I e Luit. Ingenieur te Delfzijl.
Koelrna, (A. F.) Grietenij ontvanger te Wolvega.
KooiJman, (R.) Onderwijzer te Hindeloopen.
Koning van Asselldelft, (de) te Terheijden.
Koning, (Alexander de) Predikant te Meppel.
Kooi, (W. B. van der) Kunstschilder te Leeuwarden.
Koopmans , (G.) te Bolsward.
Koppius , (W. J.) Predikant te Blijham.
korft;(J. F.) Predikant te Oudeberkoop.
Kratzsch, (D. C. T.) Officier bij de Regtbank van Eersten Aanleg,.
te Heerenveen.
Krediet, (J. C.) te Heerenveen.
I{r.emer, (Hs.) Onderwijzer te Finsterwold.
Krol, (J. G.) Arrondissemems Ijker te Sneek.
Krudop, (J .. H.) te Groningen.
Kruithoff, (Mr; 'A.T.) Raad Controleur van Fináncien, te Suriname.
Kuijper, (H.) Predikant te Noordwoude en Boijl.
KuiJper, (Hendrik) Secretaris van de Grietenij Hemelumer , Oldephaert en Noordwolde, te Koudum.
KuiIe, (H. ter) Burgemeester te Enschede.
Kuiper, (It. A.) Onderwijzer te Heeg.
Kuiper Middel, (K.)Schoolonderwijzer te Winschoten.
Kuipers, (C.) te Leeuwarden.
Kuipers, (C.) Predikant te Boxl1m in Vriesland.
Kuipers, (T.) Schoolonderwijzer in den Oldambte Meeden.

L
Ladenil1s, (H. J.) Boekhandelaar te Leeuwarden, een best pap.
Ledeboer , (A.) Predikant te Harlingen.
Leesgezelschap, Tot Nut en Vermaak, te "Hage.
Leeuw, (Laurens de) Stads Hoofdschoolonderwijzer te Steenwijk.
Leeuwen, (J. van) Griffier van de Regtbank van Koophandel, te
Leeuwarden.
Lege!, (J oh.) Koopman te Dordrecht.
Leichtenberg, (J. P.) Hortulanus te Groningen.
Leij, (W. T. van der) Notaris en Secretaris te ijlst.
Leopold. (H.) te Winschoten.
Lier, (H. H. van) Griffier te Assen.
LIJklama à NiJeholt, (T.) te Bolsward.
Lijnden tot Oldcnaller, (J. H. H. van) te Zutphen.
Linden, (C. J. SWlllmins van der) te Venlo.
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IX

Löben SeIs, (E. van) Luit. der Artillerie, te Mons.
Lochnaar , (C. C.) Ontvanger der Directe Belastingen te St. Anna
Parochie , te Leeuwarden.
Lonneman, (J. V.) Apothekar te Harlingen.
Loo, (W. L. Sluiterman van) Advocaat te Sneeka
Lulofs, (G. J.) Koopman te Zutphen.
Lulofs. (J.) V. D. M. te Meppel.

M
Maas, (W.) Predikant te Makkmn en Kornwerd.
Mackaij, (D. J.) Predikant te Leeuwarden.
MackaiJ. (D. G.) te Utrecht.
Majofski, (T. J.) Acteur van den Amsterdamscheo SChou1Vburg, ce
Amsterdam.
Manvis , (H.) te Epe.
Marin Gouaij, (L.) Onderwijzer te 's Hage.
Mllrtens, (M.) V. D. M. bij de Doop:;gezinden te Holwen, Blijd.
en Vischbuurt.
Meer, (L. A. van der) Visiteur te Harlingen.
Mees, (H.) Procureur bij de Regtbank van Eersten Aanleg te Win-schoten, te Wildervank.
Meijer Hz., (E.) Boekhandelaar te Groningen.
Meijer, (H.) Boekhandelaar te Groningen.
Meijer, (J.) te Nijmegen.
Meijl, Kapitein der Artillerie te Nijmegen.
Meisma, (A.) te Leeuwarden.
Mekel, (J.) Boekhandelaar te Appingadam.
Melchers, (G.) Schout en Secretaris der Gemeente te Wehl.
Mens, (J. T.) Stads Med. et Obst. Doctor te Breda.
Mensonides , (H. J. C.) Predikant te Koudum
Merz, (Elie) Koopman te Zaàndam.
Metz, (Mr. P. J.) Advocaat en Notaris te Heerenveent I best pap..
Metz, (N. L.) te Leeuwarden.
Meurs, (N. S.) Schout te Heerde.
MielIet van Coehoorn, (J. P. de) Ie Lult. bij het
l3att•. ArdU.
N. M. te Namen.
Mispelblom BeiJer, Directeur der Posterijen te Sneek.
Mispelblom BeiJer, (B. A.) te Rotterdam.
Mispelblom Beijer, (H. D.) te Dieren.
Moerel , (P. A. J.) Predikant te Hasselt.
Moerenhout , (J. A.) te Brussel.
Mol Moncourc, (S. S. de) te Woudsend.
Molen, (H. van der) Student te Groningen.
Moltmaker , (H.) Predikant te Appingadam.
Mom, (D. J.) te Epe.
Mooieman van Brencn, (C.~ J.) te Gouda,

se
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Mos, (C.) Predikant bij de Hervormde gemeente te Delfzijl.
Muijser Dz., (P. H.) Aannemer te Groningen.
Mulder, (J.) Apothckar te Franekcr.
Mulder, (l{) Instituteur te Fredriksoord.
Mulier , (G. N.) Advocaat te Leeuwarden.
Mulier, (F. J. M. M.) Secretaris van Acht Kerspelen, te Buitenpost.
Mulier, CP.) Omvanger der Directe Belastingen ce Bolsward.
Muller, Rz. (S. II.) te Groningen.
Munck, ( de) l\led. Doct. te BarneveIdt.
Muntinghe, (H.) Professor te Groningen.
Muurker, (J. G.) School onderwijzer te O. Pekel-A.

N
Nama, (G. A. Avenhorn van) Secretaris vau de Grietenij Rauwer.
derhem, te Rauwerd.
Neerinck, (J. F.) Onder Adjudant bij het 6e Batt. Art. N.M. te
Bergen op Zoom.
Nicolai, te '5 Gravenhage.
Nieuwold, (B.) Predikant te Leeuwarden.
Nockema, (J. U. D.) ,te Leeuwarden.
Noé, CL.) te Leeuwarden.
Noijon, (Terpstra) Med. Doct. te Harlingen.
Noordhoff, (D.) Preqikent te Idsegahulz'enen Piaam.
Nuijsink, bijzonder Onderwijzer te Zutphen.
N. B. G. te Groningen.

o

Obbens, (N.) Schoolonderwijzer te Grootzundert.
Oeberius, (H. Braunius) Secretaris der Stad Bolsward.
Ommeren , (W. van) Inspecteur van den Waterstaat, te Arnhem.
Oosterbaan, (C.) te Harlingen.
Oosterbeek, (J. G.) Predikant te Wildervank.
Oosting, (J. B.) te Leeuwarden.
Oppen, {Wlv:m) te Harlingen.
Op ten Noon, (J. J.) te Heerde.
Op ten Noon, (Mr. W. R.) Lit! der Gedeputeerde Staten van Gel.
derland, te Arnhem.
Op ten Noort, (Mr. W.) Direct. van het Postkantoor te Groningen.
Overbosch , (Joh.) Organist te Epe.
Overdorp , (J. L.) Predikant te Epe.
Overduijn, (W.) Predikam te Arnhem.
Overveldt, (S. J. van) Advocaat te Leeuwarden.

p

Palthe, (J.) Predikant te OIdenznal.
Pannekoek , Kapt. Adjud. bij de I Ie Afdeel. N. Inf. te Luik.
Pecrlkamp, (0.) Praeceptor te Groningen.
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PC\inck, (J.) Prcdibnt te Schecn;cb.
pcppin!{, (IJ.) Se~rctaris van het Winsumcr ~n SchaphalstcrsiJJv~t
te 0l1d(!rdeild~111.
Petersen , (S. L.) fr~n~ch Sc':oolholldcr te Winschoten.
Pcning:J, (G.) 1\:00pl11:\;1 tel:~r!in~~c~.
Picril;, (11.) Schoololidcï\\'i;zci' te W~n:1C;)c:-\'2cn.
Picters, (G.) te Lcell\\':!rc!cil.
Pijkcrcn, (J.) SCl1oolonu(,r\\'!jzcr t~ Epe.
Plaats, (1\1. V:111 lier) nockl!:J;ldd2~r te llarlinf:cn.
Poel man , (C. G.) DC\\':Jardcr der llypothel;en tC Appil1~ad:\ln.
Pol, (A.) Ptedik~nt bij de Doopsgezinden te Ilindeloopen.
Polet, (J.) Ontv~l1ger d~r Dir(!cte Del~stingen
Del~stin~en te l\1akkum.
Poll man , (R.) Schoolünd~rwijzer te Wehl.
Poppc, (G. J.) Seerct~;is te Weststellingw~rf.
POtma, (A. L.) Secretaris te 'Vorkuill.
Prehn, (J. J. W. van) Oflicier v~n Justitie te Assen.
Puiseau , (Wallben de~ te Leeuwarden.
puttkammer , (Jonkheer M. van) J. U. D. en Procureur te Sneek.

n
J.

L. van) Civiel Ambtenaar in de kolonie St. MlU'Raders , (W.
. '.til!" te St. Martin.
Radersma, (K. P.) te Leeuwarc!en.
Rappard, (Jonkheer (J. A. A. W. van) J. U. D. en Regter Plaatr
Vervanger in de Rcgtb:lIJk v:ln Eersten l\:ln\cg, te Arnhem.
Reddingius, GG. I3emhem) Th. Doet. en Predikant te Assen.
Rees, (C. \'nn) te Frnneker.
Regenbogen, (R.) 1\1('.1. en Art. Obst. Doetor te Makkum.
Reiche (J. F.) Stads !\'lcd. Doct. te Hasselt.
Reidsma; (H. M.) Schoolhouder te IJsbrechtmn.
Reijnders, (S.) Advocaat en Notaris te Delfzijl.
Reinbach, (l\Tr. W. 1\1.) Vrederegter te H~rli:Jgen.
Remij, (C.) te Zutphen, I best Pnp.
Renge(s, (W. W. I3aron) te Goeda.
Renno, (J. C.).
C.) Collonc1 van àc Afdeeling Kurassiers, No. 2 te
Leijden.
Riedel, (J. P. I3ruinwold) Rector en Predikant te Kollum.
Riemsdijk , (Faber van) te 's I b:~c.
Riemsdiik, (van) IC Luit. bij de Aflleeling Knmsiers No. I. ridder
der !\lilit. Willemsorde te lmphen.
Rink, (W. 11.) 0\1(\ Gouverneur Genel':l:11 der E:I:H1den St. Martin
. en Saba.
Rijgersma, (ll. E.) Prcdiblll tel:l1b~ard in Vries and.
Rijkcns, (R. G.) Ondcrwijzer te Groningcn.
Rode ,0, H •. dc) P:edrbnt {<:'
t<:' ZwartSluis.
Rodellburg l\IClItZ, (R.) Predikant te Oostcrbierum.
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Rodenhuis • (B.) te Harlingen.
Ródenhuis.
RoiJcn, (J. van) Landman te DoldersulD.
RoiJen,
Doldersum.
Roijen,
Roijcn, (S. J. van) Notaris te Vledder.
Romar, (Mr. P. J.) Secretaris der Stad
Scad Franeker.
F'raneker.
Rosenveldt, (T. A.) Acteur aan den Stads Schouwburg te
tc Amiterdam.
ittrdam.
Roukes, (Th.) te Leeuwarden.
Ruempol, (H. J.) S. S. Theol. Stud.
Stt1à. te Utrecht.
Ruitinga , (Watze) Apothekar te Harlingen.
Ruitinga, (D.) Ontvanger te Hinde/oopen.
Hindeloopen.
Ruiter, (F. de) Boekverkooper te Harlingen.

S
San Junior, (G. de]
de) Magazijnmeester en Contro/eunan
Controleur van het
bet Zege!', re
Groningen.
Burgeme~ster te Groningen.
Savornin Lohman, (M. A. de) Burgemeester
Schadee, Directeur van de In- en Uitgaande Regten in de Provincie
Vries
land , te Harlingen.
Vriesland
Schelle, (G.
CG. van) Ontvanger der Registratie en Domeinen, te Dokkum.
Schenkel, (H.) Schoolonderwijzer te Assen.
Schermacher , CF.) te Amsterdam.
Scherrer, (G.F.) Luit. Kollonel, kommanderende het 6e Batt. Arc.
N. M. te Hergen
Bergen op Zoom.
Schieke, (A.)
CA.) Kostschoolhouder te Doesburg~
Schilsma, Cl.) te Dokkum.
Schöne, (J. B.) te Amsterdam.
Schöllfeld, (J. F. P.) Med. Doet. te Winschoten.
WinscIlOten.
Schönfeld,
Schott, (A.
CA. C.) te Hattem.
Schouten, (J.) Kostschoolhouder te Gouda.
Schrassert, CR. 0.) Luit. Koll. en Oud plaatselijk Commandant der
Stad en Vesting Woerden, te Zutphen.
Schuitemaker, Ob.) Schoolhouder te Workum.
Schuurman ,(J. B.) Med. Doet. te Steenwijk~
Schuorman,
Schuurman, Kollonel,
KolloneI, kommanderende de 17e
J7C Afdeel. N. Inf. te Geut.
Geilt.
Schütze, (J. G.) Gepens. Luit
Luit~.. te Oude Schoot.
Schmidt, (J. J.) Boekverkooper te Amsterdam.
Sevenstern, (P. G.) Officier van Justitie, te Appingadam.
Oudega, Nijëga en Opeinde.
Sibinga, (D. F.) Predikant te Olldega,
Siderius, (Mr. 1\1.)
M.) te Wolvcga.
Wolvega.
Sigtenhorst, (A.
CA. van den) Boekhandelaar te Deventer.
Simon, (P. C.) Kapitein der ArtiIJerie
Artillerie te Leeuwarden.
In- en Uitgaande Regten en acciJnaccijDSimonn, (G. D.) Controleur der lnHolwerd.
sen, te Hol
werd.
Sitter,
Sitte!', (Mr. R. de) Notaris te Winschoten.
Sloet, (A. T
T.• .1.)
J.) Olltvauger
Ontvanger der Directe Delastingen
Belastingen,, tC Hasselt.
Sloten, (A. van) Secretaris
~ecretaris en
e.u Notaris tC
tc Dokkunl.
DokkuUl.
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Sloterdijk Beekkerk, (S. van) Vereficateur der Regimatie
Registratie en DomeiDomeISlGterdijk
nen te Dokkum.
Slotbouwer , (J.
(.J. C.) Conrector te Leeuwarden.
Sle>tbouwer,
SICl>thouwer, (s.
Cs. Rienstra)
Rienma) Predik.ant
Predikant te Peperga en B1esdijke.
Blesdijke.
Sluis, (R.
CR. van der) Predikant te Aduard.
Sluis, (W. A.) Commies Griffier bij de Regtbank vaR Eersten Aan.
Aanleg, te Assen.
Smit, (T.
CT. J.) Predikant te IJhorst en de Wijk.
Smit, (M.) Boekverkoopers bediende te Groningen.
Gwningen.
Snetlage, (N. J.) Predikant te Bozum.
Snetl1lge,
Soeters, (G.) Scbout
Schout te Nede.
Son, (J.) Koopman te Leeuwarden.
Son, (W. J. van) te Arnhem.
Spangenberg • (van) Kapit. der Artillerie te Nijmegen.
Spanjaard, (Obbe) Boekhandelaar te Steenwijk.
Speelman Wobma, Hoofd Ontvanger te Leeuwarden.
Starkenborgh Stachouwer, (Jonkhr. E. T.) te Wehe.
Steenbeek , (W.) Notaris te Heeg.
Stellebrandt , (W.) Visiteur te Harlingen.
Do~kl1m.
Stelwag, (J. J.) Chirurgijn te Doldmm.
Stemberg , (B.) Predikant te Doetinchem.
Stheeman, (Mr. U. E.) Scbout
Schout en Notaris te Scheemda.
Stibbe, te Kampen.
Stienstra.
Stienstr:l, (S. B.) Procureur te Leeuwarden.
tra , (A.) Notaris te Franeker.
Stins era
Stirum, (Otto
(Octo Graaf van) Limburg te Leeuwarden.
Stirum. (A. van Limburg) te Sneek.
Stirnm,
Storm, (Mr. L.D.) Griffier bij de Regtbank van Eersten Aanleg te llreda.
Breda.
Stort, Rector der Lat. Scholen te Dokkum.
Scrulving, (H. D.) Predikant bij de Hervormden en Rector te StaStrUlving,
voren.
Stuivinga, (G. W.) Predikant te Nieuwe Schans.
CM.) Ambtenaar bij de Generale Directie van Ontvangsten, te
Swaan, (M.)
's Hage.
Swart, (Heijle) Med. Doet. te Kollum.
Swart, (J. de) Lid van den Raad der Stad Franeker.
Swarc,

T
T. (J. W.) te Heerde.
Teerns, (S. van) Leeraar der Doopsgezinden te Immm.
Irnsnm.
Teüens, (0. van) te Beescerzwaag.
Teijens,
Beesterzwaag.
Tengbergen, (J. C.) Commissaris van het Ministerie van Marine, te
's Hage.
Tengnagel, (Douairiere Gausneb gent.) geb. de Gijselaar, te Hattem.
Terkuile, (Hk.) Burgemeester te Enschede.
Termaat , (E. H. J.) Notaris te Doetinchem.
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cn IIolJ:lnruch Schoololld~rwjjzer
ScilOoloud~rwijzcr tC
TerWogt, CA.) Frnnsch en
te H:trlillgcnr
H:lI'lillgen~
Tholcn, (J. Pierson)
Picrson) l'.IJnh
]'.IJnh Prot: tc
te Fr~Ul:;cr.
Tholen,
Fr~nll;er.
Tiercns,, (S.) Ingenieur
Ingcnicur bij dell
dcu W~cerm~t
W~terSt~~t ce
tC I1~,rlingen.
II:;rlingcn.
Tierens
Tietze, (J. W.) OJl[v~ngcr
Dom:.:ille:l te Fr3ncker.
Omvang"Cr dcr
der Registratic
Regiscr:ltic cu
ell Dom~iIle:l
Fr:llIeker.
Tigchelaar , (F. IJ.) te
tc i\1:1l;!;1I::J.
i\1:1l; kU::l.
Tigchel3ar,
(S~mlle!) tC
te !lrcda.
Jlrcd2.
T-iJI, (S~muel)
l\IcJ. ell
cn Chir. Doct. tc
Arn:lcm.
Tilanus , (C. 13.) l\IeJ.
te Arn!lem.
tC Groningen.
Groningcn.
Tinga, Professor te
Feijt~ma) !\I
!\lcd.
lI~rlillti~n.
Tjallingii, (P. FeijtJm~)
Tjallingii.
ed. Doct. tc
te lI~rlilltien.
Tonckclls, (I1.)
(Il.) Ad\'oc~~C
Ad\'oc~~t te
tC Assen.
Asscn.
Tonckens.
(i\1r. W. L.) Ad\'ocnn
Advoc:1~t te
tc I\leppcl.
l\lcppcl.
Tonckens. (Mr.
Tuuk. (Gerhs.
(Gcrhs. \':m
V:lI1 der)
dcr) Secrct~r;s
hct Provillciaal
Proviuciaal Kerkbestuur
Kcrkbestuur
Secrcc~r;s \'all het
TIlUk,
Vritsl:l1ld en
cn Predi!;~nt
Prcdik~nr tC 13erli!;lIm.
I3crlil;um.
van Vri<:sl:l1Id

u
Retitballk V3n
WinUges, (U.) Procureur bij de Regcb:lllk
van Eersten A3111eg,
A:lI1leg, te Win.
schoten.
Uilkens, (J. A.) IIoo~leera:lr
IIoo~lccra~r tc
Groniugcn.
te Groningen.
Prcdik:lllt te Loppersum.
Uilkens, (J. F.) Predik:Jllt

v
Valk, CL.)
(L) Predibnt
Prcdibnt te
tc Le(,l1I\·:l"d~.
Leeuw:r-d~.
Valk.
Vecht.
val1 der)
dcr) te Ibsselt.
I13ssclt.
Vecht, (11k • .lb. \':111
Vcclw~~nl, (0.)
(D.) KlInstgr:wclIr
Kunst;.:r:wcur te
tc Amsterd~m.
Amstcrd~m.
Veelw~Jrd,
Clan L. \'~n
\'an der) !\:l:lrselll:l!;er
Ka:lr5cl11~kcr tc l13rlin~ell.
Veen, (I:ln
II~rlill~(,II.
Vecn, (Mi
(!\Tinllc
v~n der) Schilder
ScllIldcr te
tc IJ brl
brlin.:;cn.
Veen,
nne L. v:In
ingcn.
Veen. (M. E. v:ln)
vall) Dellrw:I:lrder
DCllTwaarder te f);?lrzijl.
D~lrlijl.
Veen,
Vcldc, (C. v:m
van der) Hervormd Predibnc
Predibnt ce
tC WoudscnlJ.
Woudsenll.
Velde,
Veldcn, (P. V:III)
van) Predik:mt
Prcdikant te
tC WorkulOl.
Worklll;l.
Velden,
V~geer, (A.) Onderwijzer
Onderwijzcr te 's
'5 Ilcercnberg.
Vt"I'gccr,
lIeerenberg.
Verwcrd~, (F. P.) Schoolonderwijzer
Schoolondcrwijzer te
tc i\I:lkkllm.
i\hkkum.
VerwerdJ,
AdrÎani) Rustend
Rustcnd Predikam
Prcdik~11t te
tC I13ssc!t.
Ibsselc.
Visch, (J. AdriJni)
Visser, (W. As.) te
tC I-1eeg.
l-Iccg.
Vi5ser,
Vitringa, (1\1.
(l\1. J.) GriITier
Grifficr der
dcr Stat('n
\"~n Gelderl:1nd,
Gc!dcrbud, tc
Vitring:l,
St:lt~n v~n
te Arnhem.
Viëtor, (N. 13ushoven)
I311shovcn) Om\'Jnger
OI1t\":lngcr der Dir. Jlel:1,cingen
Jlcl:l;;ti Il.:;cn te
tc Dronrijp.
(13:1fOn VJII)
V.1U) C:ldec
Cadct Fouricr
FOl1l'icr bij liet
hct Regiment
Rcgiment Ku.
Voorst tot Voorst, (D:lroll
rassiers No. 9 tc
l-barlcm.
te H:I:lrlem.
Vorstlnan, (J. G.) PredibJlt
Prcdii;3m (b
d"r Hervormde
Hcrvormde Gemeente ce
te Sluis in
VorstlD:ln,
Vlaanderen.
Vlnandercn.
GcdeplHcerdc St:tten
Staten \':1:1
n:l Drenthe, te Assen.
Vos, (l\1r.
(1\Tr. G.) Lid der Geclepllteerde
Cl. J.) flurgemeemr
nurgemeestrr der
dcr Fortrcs;e
FortTcs;c cn
CII Gemccmc
Gemcente te Delfzijl.
Vos, (J.
I\Ieppc!.
Vos, (L.) Not3ris te 1\1cppel.
Nc.;ot. en ComUlis3ioll~il'
ComUliS3io!1~ir cc
te Dclf;;ijl.
Delfi:ijl.
Vos, (P. J.) Ne:;ot.
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Vricmocc Dr:lbbC,
Vriemoec
D~bbe, (S.) Arrondissemellt~
Arrondisscmcllr~ J
Ills;,cctClIr
l1s;,ecceur cc
tC LetuwardesJ
Leeuwarden.
..
Vries, (A. J. de) Schoolond"rwiJzer
SchoulondmviJzer te Wdd,'rv:lIllc.
Wlleh'rv:lIJk.
Vries, (J. de) ce
tC Dokkum.

,v

W:l3I"denburg.
W:I:lrdenburg. (P. A. G.) ConreCUH
Conrcc[tJr ce
re Ibrlill;ell.
I brlin;clI.
Wal, (l\Ir.
(1\lr. G. de) Iloo:;lee!':1~r
Iloo:;kef':1~r in de
cic Re;rsgelcerdheid
Re;c~beleerciheid cc
re GronIIlQ~.
GronII1Q~.
Wal, CM. Siuerius de) cc
te Lel'ulV~rden.
LeL'uw~rciell.
W:llburg, (0.
W!llburg,
(D. I1.) cc
tC Vliel:md.
VI ie l:lOd.
Walker, (C.) Eerste
Eerscc Kommies
Kommics bij hcc
hee GOIl\.:'rnemenc
GOIJ\.:'rncmene van Vriesland, te
LeeUlv:lrden.
Wall:lud,
W:lII~nd, geb. F:llelö.
F:llcL:, (Mevr. Dou~ir.)
Dou~ir.l cc UtTecht.
Utrecht.
Waller,
Waller. (G.) Predik:lnt
Predikant te Apeldoorn.
W:lrren, te
tc Sneek.
Warren,
V:III) J. U. StlId. ce
te Groninsen.
Groningen.
Weerden, (J. van)
Weem
Weeres (!\Jr.
(!\Ir. J.) te Arnhem.
Weide, (W. M. van der) !\Jed.
l\1cd. Docc.
Doet. ce
te DoHu!lJ.
DoHulll.
Wencholc,
At,Wentholt , (J.) Inspecteur der 111- en UitsaaJlJc
Uitg:l:lJIJc ReGten
Hegten ih hec
het },.r.rondis[emenc
.
rondis[ement Arnhem, cc
te Arnhem.
Werrr, (IJ.
(11. J. van dcr)
Ontv:lnger der Gemeente
te Appinder) Omv:lnger
Gemeentc landc,
Zandt, tc
gad:lm.
Werner, (C. J.) J{oopm~n cc
te Ams<whm.
Atns{Crd~m.
Wessels, (Js.) IC
Ie Luieen.
Luiten. hij het 5e D~e[.
O~t[. Anii!.
AnilI. N. l\1.
1\1. t~
Cl! Luijk.
Wesscls,
Wescink, W.
W.) te LeellIVJr,ll'n.
Leellw:lr,l.:n.
Westink.
(F. W.l
Wem:!, (j. J.) 1\1cd.
l\lcd. Dok
Doktor
tor cc
te I brlin;;en.
brlin,';en.
Wem:l,
Wetseis , (J. 0.)
D.) Rector cc
te l\leppel.
Meppel.
Wie hers Azn., (H.
Vis;tcur v~n de InIn. en
ell Uie;;~~nde
Uit;;~~ncle
Wichers
(fl. J.) Commies ViS;tCuf
Re:;ten
n.e~ten te Delfzijl.
Wichers , (I. C.) Regter
Re.;ter ter lnml1etie
Inmllctie IC
te Arping~d~m.
Appin;;~d~m.
Wieling, (G. A.) bij den
AmWieling.
dell Heer W. 1\. Wieling, Vrederegcer
Vrederegter cc
te Am.
sterdam.
Wierdsm~, (P.) Procureur Crimineel
Criminccl ce
te Lecuwmlcn.
Leellwmlen.
Wiersm:\
Wiersm~ , (J:ln R.) cc
tC Sneek.
Wijck Rz. (J. v:ln)
een tweede Exempl.
v~n) Inscinltenr
Instit\1tettr tc
te Ihttem, voor eell
Wij ma,
ma , (Sjoero
(Sjoerd S. v:ln) No(~ris
Nm:lris te I/:lrlin;;en.
"~rlin;;ell.
Wijc,
Wijt, (N.) UOL'kh:lndcl:l:lr
UOl'kh:lndeb~r te
tc RotlerJ~m.
RottcrJ~m.
Wilbrink , (J.) l'rcdik:lnc
Predlk:lnt te
tC Steenwijk.
ce Arl.
Semi. cc
Willems, (W. A.)
A.l Chir. et
Arr. Obst. Stmi,
tC Fr:lneker.
Willinge, (Mr. J. A. Grictm:ln
Griecm:ln V:l1I
Derkoopö
V~11 Oomlcllingwerf,
Oomtellin;;lVerf, tc Oude Derkoopi
Winsetnius,
Predik:1nc tC
tI! Tjerl;werd.
Tjerbverd.
Winscmius, (W.) Predik:1nt
Winter, (J. E.) Predik:lne
Predik:tnc ce
te Zuidhorn.
Witsenborg • (1\1.) 1I e. "~pil.
K~pi[. Ingenieur
Illgenieur cc
tc Groningen.
Witte.
Uurgemeeseer te Oreeb.
Dreeb.
\VItte. Oud Burgemeestcr
Witte veen , (F.) NOlaris
Witteveen
Not:lris cc
te ]\Jelsl~\Vier.
1\J('tsl~wi('r.
WOI02, (J. A. v~n) Schoolhoudcr
Wo!c12,
Schoolhouder te Vlcdder.
Vledder.
WOldrillg,
WoldrilIg , (J.) Procureur te Apping:td:tm.
Appill~:td:tm.

cr.
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Wölifer
Batavia.
WötiTer,t (J.) te Batavi:a.
Wolters, (G.) Professor te Groningen.
ta Buiwnposc.
Bui~npost.
Wondaal , (H.) Schoolonderwijzer to
Ollicier bij do
Woodt van Zllidscharwollde, (W. W.) SubstitllllC
SubscitllllC OlIicier
d&
Regtbank, te Leeuwarden.
Wouda, (Clt.
Armenschool te Sneek•
(Clz. IJ.) Onderwijzer in de Annenschool
(}. D. v. d.) IJee Klerk bij het Ministerie van llinncnlandsche
.Wulp, (J..
llirmenl:mdsche
Zaken eD
CQ den Waterstaat, te 's Hage.

y
YpeQ, (A.)
CA.) Professor te Groningen.
Vpeij. (Mr. E.) Lid van de RegtbIl11k
t~ Heerenveen.
VpelJ,
Regtbank tI!
VpelJ.
Ypeij, (F.)
CF.) Ontv. van de Directe Belastingen te Dokkum.
Franeker.
Vpma, (G.) Boekhandelaar te Fr:lDeker.
Ypm3,

Z
Zandstr:l ,t (J.) Procureur bij de Regtbank te Sneek.
Zandsrna
Ztllesen,
Franeker.
Z1llesen, (P. H. A.) Conrector te Fr:meker.
Zimmermann. (Wr.) Predikant bij de Hervormde Gemeente te FraZimmermann,
Frn.
neleer.
neker.
lloekhandel3:1r te Groningen.
Zuidema, (W.) lloekhandclaar
Zuijlen van NUevelt
NiJevelt van N. Beijerl3ndr,
Beijerl:lIldt, (Baron
(narofl van) Lid van de
Holl. Riddmchap,
Ridd~rschapt te Keppel.
ltoll.

-(_........._)--

-(

)-

~~~~-----

F.
F. Door deze letter kenmerkt men, in de hedendaagfche muzUk,
d(!11 vierd(!11 diawllifch(!11 IdanRtrap Vim h(!t toonflelfe!; doeh bij verkorting beteek::!11t zij forte of (terk. - Op de
dc voorfchriftell der ge'neesheeren verna~t men door F. fiat (het worde gereed gemaalu);
in den handel fijn, en door F. F. fll/,1'fI /iill; terwijl [in de rekenrckenkunst gulden of florijn , en CÎndelijk, F. in Romcinfche opfchriften
en op gedenkpenningen Filius, Flallll!n, Fecit enz. aanduidt.
en ruimen zin, een vertelfel
F
AB EL. Beteekent, in een
FABEL.
eenen
vertelfcl,, een verhaal eener verdichte gebeurtenis.
gebcurtenis. In de
dc dichtkunde
dichtkundc beeft dit woord,
echter, eene tweederlei bcteekçnis, en verfbat men er nu eens, in
cpifcbe en drammifche gedichten, den za;llenhang, Ilet onderwerp
onderwcrp
der gebeurtenisfen ; doch ook wel eene bijzondere, eene eigene,
foort van vcrdichtfels door; ond"r welke la1t!le de Al'foPifche Fahe!, dikwijls Apologus (zedelijk verhaal, lc':rzame Fabel) geno::-md,
gerangfehikt wordt. De Fabel der epifch~
cpifch~ en drmnatifche gedich,en
naat tegen de gefchiedkundige over. De
Dc batlte mo;,'t zich door gegctrouwheid
trouwhcid in het verhalen
vcrhalen kenmcrken, en d(! g(!beurtenisf(!n zoodallig
voordragen, en op elkander laten volgen, als zij in de \wzen·
lijke wereld voorvallen;
voorvallcn; terwijl de
dc Fabel-dichter,
Fabel-dichtcr, integendeel, alleen naaf fehoonheid
fchoonheid flreeft, zijn gehecl tracht te doen behagen, en
derhalve de gebeurtenis fen zoodanig regelt en voordraagt, als met
zijn oogmerk overeenkomt. IIij moet niet het wezenlijk gebeurde,
maar het mogelijke, voordragen; de zaak niet voorflellen , zoo als
zij was, maar zoo als zij waarfcliijnlijk is, en niet gerchied!{Undig~
naauwkclIrigheid, maar dichtcrlijke
dichterlijke noodzakelijkheid, in het oog houden. Van hier, dat de dichter weg laat, wat niet wezenlijk wt het
geheel behoort; vcr:mderingen
ver:mderingen maakt, opdat zich alles naar zijn oogmerk voege, en zich hijvoegfels
bijvoegfels veroorlooft, ten einde dit te beter
te bereiken. Ook de gegeven gerchiedkundige /lof wordt hierdoor
een werk van zijne eigen vinding, zoo dat hij uit het oude iets
nieuws te voorfchijn brengt; onderwerpende de /lof, het zij di~
uit de gefchiedenis ontlecnd,
ontleend, of nieuw is uitgevonden, altijd aan
den regel van dichtkunde.
Zonder te fpreken van hetgeen, wat tot de helumrleling der Fabel
hehoort, komt alleen de mate harcr
harer belmlgriikheid in aanmcrkin,:::;
aanmerkin,::: ;
doch nog gewigtiger is derzc1ver overeenkomst met het km'akUI'.
fIet episeh en dramatisch gcdicht
gedicht moet hiervan werden ond(!rfcheiden: in de gebeurtenis wordt het karalacr
karakter ver(]ondell, en
de handeling gaat haren vrijen gang. De ,icJópiji:lJc Fabel of de
ALGE~IIèEN WOORDENIl.
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dp%gttS, word. te regt onder de
de leerdichten geteld, en is in de daád
eene roon van Allegorie. Men kan haar eenen wezenlijken regel van ledf1der een zinnebeeld, uit de
dc natuurlijke wevenswijsheid noemen, dflder
reld genomen, voorgedragen. Zij beftaat derhalve lIlt twee deel en :
het zinnebeeld en de toepasfing, of uit eene in dezelve opgeOoten
liggende leering, welke men ver.{reerdclijk
ver.{reerdelijk het zedelijk doel der Fabel
genoemd heeft, doch dit?
dit? niethoodzakelijk in duidelijke bewoerdingen behoeft te worden voorgell:eld,
voorgefteld, indien de Fabel dichterIljk zijn
zM. Ten aanzien van haar oogmerk ligt zij op de grenzen dèr
der
zal.
dichtkunst en proza: zij is zelden zuiver dichterlijk, -en bèhaagt';
behaagt';
:(onder haf'€> bedoeling in aanmerking te nemen. CLODIUS nOelllt
noemt
zeet'1'f!ist eene bezieling der doode Natuur, profopopöie. Dit wêIhaar zeet-1't!ist
gevalIct}
gevallet} äiJlIl de Fabelontllaat
Fabel ontll:aat niet alleen door- het vermaak I het'\velk de zinnelijke inkleeding ver[chaft, maar uit de befpiegelende
-\velk
kennis, dat de huishouding der Natuur, welke, volgens eeuwige weteen, in onveranderlijke kcnmerken,
kenmerken, haren gang gaat, in de zedelijke en
natuurlijke wereld dezelfde zij. In de niet zedelijke wereld vertoont zich
de :yoortdurende
'yoortdurende bellendigheid
beftendigheid der wetten en kenmerken duidelijker;.en
meer openlijk, dan in de meni'chelijke; en van hier, waarom de Fabeldus. niet alleen te doen is, om
0111 eene leerillg
dJchter -(wien het dus
leering dooreen
door een
gegeven geval duidelijk te maken, waarcoe de gelijkenis voldoende
zou zijn) zijne Îlandelende per[one1<l."niet uit de zedel\ike wereld kiest
Sèdertdell
Fabels'- in verftan~
APHTHONIUs-~;tteeft men de Fabels
Sèdert den tijd van APHTHONIUs·~;tteeft
dige, zedelijke en gemengde verdeeld. HERDER, echter,
echter. onderfcheidc
dezelve I. in theoretifi:he (befpiegelel1de):
(be:piegelende): eene daad (factum) der NamUf, als wet en wereldbell:uur
wereldbelluur voorgedragen, oefent het veritanq.
verftanq.
2. In zedeltjke. Van de dieren moeten en kunnen wij geene zedelijkheid leeren ; maar wij zien de groote huishouding der Natuur,
en el'kennen,
erkennen, dat zij het geluk van alle levende fchepfelen aan eeuwige en onveranderlijke wetten van pogen en fireven
ftreven verbonden
heeft •. Gaat tot de mieren, gij luiaards! En 3. in Nood/ots-fabeheeft.
Nood/ots-fobelen. Niet altijd kan men, uit den loop der Natuur zelve, duidelijk
verklarén, hoe daaruit iets anders, door een inwendig gevolg, voortvloeit: het groote, hooger gevolg, hetwelk wij nu eens noodlot, dan
eens toeval noemen, komt nu in het fpel, en toont, hoe een 'en
ander, door"een
door,'een hooger -l;Jelluur,
-l;Jell:uur, zoo al niet uit, echter op elkander
volgt. De roofzieke arend draagt, met zijnen buit, eene vonk van
het,
het -altaar in zijn nest, die het in brand iteekr,
ll:eekt, en zijne naakte
jongen aan hem ter prooije geeft, wien hij eens trouweloos de
zijne ontroofde. nij
Bij de fchoon!le fabelen van deze fooft wordt onze -ziell1irgeb:-eid
:: '
ziel l1irgeb:-eid en ruim, gelijk de fchepping.
Volgens deze drievoudige verdeeling van den inhoud en gang det
Fabel rigt zich ook derzelver voordragt; doch dit Ouit de' fchertS
en het fchimpende [{atiriekeJ niet buiten. De oude Faheldichters
waren zeer eenvoudig, khtaF cn
en ernftig, in hunne voordragt ; LA
FÖNTAfNe voerde de
dc i'chcrtS in, en LeSSING, PHl'FEL en anderen
leg-
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J.egden zich op de rf/lire
[a/b-c toe, waartoe zij zich val}
zil)Vat) het hekelend zir)·
gedicht bedienden. In beide echter kan men te ver gaan, zoo als
ook wel eens gefchied is. Voor het overige is de vorm der Faenkcl verhnlend,
vcrhalend , en wederom
bel verCchillcndc:
verCchiliende: men heeft er,
cr, die enkel
andere, die bij wijze van gt.:fprekken
g~fprekkcn opgelteld
opgetleld zijn.
MyfAologi~,
FAUELKUNDE , FABELLEER, in het Grieksch MyfAologi~t
bevat de kennis van de mondelinge overleveringen van al het gedenkwaardige, hetwelk de voorwereld, in hare wijze van voorflellen , en
~Il hare taal, bewaard heeft tot
wt op den tijd toe,
we, waarin men andere
middelen kende, om het gebeurde aan de nakomelingfchap over te
onbefchaafde natuur-mensch
brengen. Hetwelk de ruwe, onbelchaafde
natuur.mensch omtrent
de wereld, de Natuur en het leven dacht en gevoelde; wat van de
vaderen te zijner kennis was gekomen, en wat hij van de toekomst
wekomst
maakte onder de Grieken den inhou!i
meende te weten - dit alles m:wkte
Înhou4
der Fabelleer uit. Zij bevat dus dw fabelachtigen godsdienst en de
laatlle en die der Ra·
Ra,
gefchiedenis eens volks, inzonderheid der laattl:e
Uië onderfcheidene betl:anddeelen
meinen, en moet diensvolgens lIië
bellanddeelen
zijn zamengell:eld,
zamengetl:eld, en op eene bijzondere wijze voorgedragen.
Deze bellanddeelen zijn: I. gefchiedkundig, want de Fabelleer
gebeurcenisfen van
\'al1 den vroegtl:en
vroegll:en tijd , waarin
w:l:lrin zij,
bewaarde de gebeurtenisfen
kÎl:dercn, en zoo vervolgens, werden
door d;e ouders aan hunne kÎl:deren,
overgeleverd. 2. !Pijsgee";g,
overgéleverd.
If/ljsgeerig, als
nis bevattc'lde de vroeglle,
vroegtle, proeven
van het mcnfchelijk
ZiC)l de menigvuldige n:ltuurnatuurmenfchelijk denkvermogen, om zic)1
cn op dl:! :larde, benevens dcrzelver
derzelver
verfchijnfels aan den hemel en
mcnfchclijkcn wil,
wiJ, en de fchikkinrchikkin.
oorzaken, de drijfveren van den mcnfchelijkcn
vcrkhren. Men zou
gen en lèh~kels
Ich~kels van het duister noodlot, te verklaren.
derhalve dit gedeelte
~edeelte der Fabelkunde wederom kunnen verdeclen
verdeelen iJl
natuurlijkc wijsbegeerte, h~t Herren-, zede.zede.
het n2tuurkundig-e, of natuurlijke
en boven-natuurkundige; w:laruit
waaruit volgt, dat
oudtl:e
tbt de Fabelleer de oudfte
menfcheiijk geflacht, en te gelijk de oudll:e wiJsgefchiedenis van het l11enfcheiijk
begef'rte
begeerte in zich bevat. Reeds in deze tweederlei opzigt"n
opZigtcll vertoont
Fabelln1l1de zeer belangrijk, en wordt dit no;.{
no,~ meerder, wanwan·
zich de Fabelkunde
neer men de wlju
wijze YfIIl
van l'oordragt in aanmerking neemt, welke naar
d\!nkbeelden en in de taal di~r kindfche eeuw gefchiedde, waarin
de d\!nkbcelden
ongcoefend in afgetrokken
afgctrokken denkbeelden,
dcnkbeelden, en ontbloot
men, ongeoefend
onrbJoor van de
vereischte
uit te drukken, bijna alles verzinnevereisehte woorden, om
0111 ZIch lIit
lijkte; alles, wat tot het geestelijk gebied behoorde, tot de Iigchaligcha.
overbrugt;; en, :lan
aan voorwerpen der Natlilll':
Natuur: of mellmelijke wereld overbragt
fchelijke kunst, menrcheli)k
menfchcli.ik gevoel,
gevocl, bewustheid en fpraak leende. De
mensch leerdc in de dichtkunst, mede inde
indc zinnelijke taal dier
vervat,, het eerst zijne gedachten en gew:larwordinkindrche eeuwe "ervat
~n uitdrukken en rangfchikl;en,
rangfchikl;cn, en ieder
iedcr vroeger tijdperk leverde den
fchat ":In
V:ln waarnemingen
w:larnemingen en denkbeelden ~an haar over. Dnt de ge.
fciliedkulldige
hicrcloor dichterlijk werd, fpreekt van zelf,
fciliedkundige Fabelleer hiercloor
juist, en de wijze, waarop men de zaken voordroeg, werd
doch dit .iuist,
ook de moeder di~r
oudf!c wijsb~gecrte,
detÜclzdi;:r oud!tc
wijsbegeerte, welkc
welke mCII
men te regt detÜclt.
ti. 2
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lerlijk.e noemt, en die ook llatuurlijk
ter/ijk.e
natuurlijk voor afgetrokken denkbeelden
ocr~kend was, weshalve zij ook hare llufporingen
niet ocmkend
nafporingen in kone,
korte, dichterlijke uitdrukkingen voorftclde.
nu, voor het
hN zeer afgevoorfielde. Daar men 11\1,
V:ln (Jo/"zrltlJ.'
(JorZf/tl!.> en werkillg,
denkbecld, van
trokken denkbeeld,
werkil/g, gecn.e
geen.e woorden wist,
zoo nam men de verbeelding te hulp, en
ell kwum
kwam op het denkbeeld
van vlJder
y,qdcr en ZOO
zoon,
IJ , w~arJoor ,de gehrek
geheele befchouwing, over
o\'er het ootontwerkinfi, in eene gcllachtregellachtrellaan der dingen en derzell'er wederkeerige werkinf;,
.fiaan
kenillg
keniJlg (Genealogie) veranderde, die, wanneer men over de wording
der wereld nadacht, deze leer (de Coslnegonie)
Cos1J18gonie) noodwendig in TheoTheIJgonie, of goden-afkomst, moest veranderen,
vermits ';We
veranderen , vermits.
'rille krachten
eene der menfchelijke gelijkende kracht geworden waren. Het kon('ene
de
<Ie dus niet misfen , of dichterlijke wijsbegeerte moest eene foort
van Godsdienst doen geboren worden, welke, in hare grondbeginfels , even dichterlijk, als zij in geenen deele een godsdienst der re-<ie, maar een uitwerk
uitwerkfel
fel der verbeelding W3S.
w~s.
Ontblout van alle
hulpmiddelen, welke e('ne
lmlpmiddelen,
eene grondiger befchouwing, eene langdurige
ondervinèling en de kennis der Nattlur,der rede kOilden
konden aanbieden,
ondervinding
bezaten de menfchen alleen <.>ene
eene bC'krompene
bekrompene kennis hunner eigen
nacuur,
natuur, en harer begeerten, llajagingen
najagingen en werldng; en deze kenken.
nis werd
I;acuurlijke voorwerpen
werd,,door
door de verbeeldingskracht,
verbeeldinfiskracht, tot l;acuurJijke
overgebragt en verzinnelijkr.
verzinnelijkt. Een fchijnbeeld verving het ware
zen, een aangename droomde plaats der waarheid.
wa3rheid. De godsdienst det'
det"
tijden konde niet anders dan fabelachtig zijn, vermits men de leer
van de wording der wereld rot
tot ecne
V2n
cene geflachtrekening
gellachtrekening der goden ge.
maakt had. Het godsdieJ1stige
godsdienstige is derhalve, 3. een der gewigtigfl:e
gewigtigtle
bef1anddeelen der Fabelleer, en nam daarin
belhnddeelen
dnarin weldra zoo geheel de
overhand, dat men haar regtftreeks
reg'tfireeks als godenleer,
goden/eer, of als de godsdienstleer l'/111
hef l'cel.godmdo,'IJ
ww het
l'cc!-godmdo:1l meende
meendc te kUlJnen
kunnen bcfchouwen. De
hl de ontwijfelbare lIieraclzie
reden hiervoor moet men ill
I/ieracltie van dien
tijd zoeken, onder welke de priesters de eigenlijke
eigeillijkc Fabelgefchiedenis, de wijsbegeertc
en fierrckundc,
Ilerrekunde, ten nJ~uwfl:e
1I:l~uwlle met
mct den godsdienst
wijsbegeerte cn
verkreeg een
ccn godsdienstig koloriet;
koloriC(; dc
de Fabelgeverbonden. Alles verkrecg
fchiedenis en
eu wijgbegeerte
wij~begeerte werden
werdcn als heilig belèhouwd,
berchouwd, en vermengden zich ten laatrte,
lanene, toen men
mcn het· nooelig
noodi;::- oordeelde, alal·
le tot hierroe
é~n fielfcl
ftelfel
hicrtoe op zich zelve Haande
/taande denl;beelden
denkbeelden rot
tot é-ln
te brengcn, zoo geheel met den Godsdienst, dat zij mi
nw wezenlijwezenliJdeelcn vtm
ke declen
v:m denzc:l'en
denz~:ven uitmaaktcn.
uitmaakten. Dat dit bij de
d~ verfchilJende
verfchilIende
natien niet op dezelfde wijzc
wijze gcfchicdde,
gefchicdde, valt niet moc:ielUk
moe;ielijk te
begrijpen; doch over het geheel, en in het
hee wezenlijke, was dit over·
overal het geval; en van hicr,
dat de Fabelleer tevens als
nis tie
de oudJle
IJ(lfljle
hier, dn
gefchiedmis 1'an
Codsdiemt moet befcholl\vd
belchouwd worden.
gefclrietlCllis
"~rw den Godsdiemt
Na deze ontwikkeling van
V:lIl het
wezen der Fahelkundc,
Fabelkundc, blijkt
haar nut en aanbelang van zelf.
Ondertusfchen
Ondcrtllsrchen zal men haar
hanr
in ecnen
eenen geheel anderen geest behooren te behalldelen, dan cot
tot
op het lautst
laatst der vorige eeuw
eellw gefchi.'d is, wanneer men de FabeHccr allecn
alleen bij de Gri,ken
Grid.:cil en RO:;ICÎIICU,
RomCÎnen, op zijn hoogst bij de
belleer

we-
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Egyptenaren, meende te mogen zoeken, en nu eens als een fpeel-

werk voor weetnieten, en dan weer als een noodzakelijk. kwaad ~
tot beter verlland der oude dichters, aanmerkte. HElJER, fcllOOIl
nu en dan mistastende , gelijk ook MEJNERS door zijne zamenftellende vergelijkingen, hebben zich, ten aanzien van een d\lidelijker begrip en betere waardering der Fabelkunde • zeer verdienstelijk gemaakt. Anderen hebben insgdijks in dit
veel geleverd; doch
er blijft, met dit alles, ook nog veel over, hetwelk alleen door
middel der gefchiedenis kan en moet opgehelderd worden. De Fabelkunde is 'Van geenen geringeren omvang Q.1n deze; want iedere natie, welke hare befchaving zelve bewerkte, heeft hare Fabelleer ~
terwi.jl andere wel gecne
geene oorfpronklijke, echter eene mar haar klimaat veranderde bezitten. Of alles van eeue
eene oorfpronkelijke Fahelleer moet wordeil afgeleid, is nog :\.111 vee I tegcnfpraak
tegenfpraak oRderhevig.
Cn GORRERS lIlyW Jl.GNERS Id~ccll zu eiIJer a/lgemcinen Jlfyth%gics, en
ll1cn-gcfchiclue der nfintifl:hclI IYelt, fc\lOon in alles nog niet volko-:
men bevredigend, wijzen echter beiden den weg aan, dien men
voortaan zal behoorcn
behooren te volgen. Ter nadere kennis van bijzonderheden, volgens dcn tegcllwoordigel1 toellmld
tocllmld dcr Fnbelkunde,
Fnbelkullde, kan
men zich bedienen van het a/lgcmeill Jllyth%gifcltes
Jllytho/ugifc 1les Lexicon, waar~
van de eerlle :lfdeeliug,
:lfdeeling, van F. MAlER, de F:lbdlecr der Indianen,
Tibetallell, Chil1cu'n, JapalJIJers, Perziers, I1cbrceuU'en en Noormallnell, alsmede van de volkllallJnlè.'n
volkllalllnlè.'n \"all
\"an Amerika en Afrika bevat;
terwijl in de tweede, van .1. G. GRVfiUl. die der EgJ'PtC/JfirctJ,
EgJ'PtC/lfirctJ, Am-

vak

hiere/1 , Phelliciers, Syriers, Babi/oniers,
Babiloniers, P/zrj'giet's , L-ydicrs ,
Crickeu , Etmske/"s, R0111einl'11
Criekeu,
R011leinl'11 cn Cal/iers,
Calliers , of de klasfieke Fabellecr,
gevonden ~vordt. Men zoude zeer dwaas handelen, wan neer mcn

de geheele Fabelleer Ilechts als e<:11 z3menwcelIèl van willekeurige
verdichtfels wilde befchollwen,
cn, of alle lIIythelJ letterlijk verltaan ~
befchollwcn, en,
of ze gczamenlijk op ecne en
cn dezelfde wijze (gefchied-,
(gefchicd-, fierrcn-,
ficrren-,
natuur-, zedekundig enz.) uitleggen, of zich over het nlgemeell
nlgemeen
vermeten wilde, om alle, zonder onderfcheid, te Á:UfllleIl verklaren.
FABIUS MAXIMUS (QUINTUS) , bijgenaamd
bijgcnaamd CUlIetator,
CUlIetator , de [ammelaar, was uit het bl:rol'mdc
ROllleiliji:!JC geOacht der Fflbiers afbl:rol'mde ROlllciliji:!lc
konlStig, en een der groot!1e veldheercn van het oude Rome. IIij
reddede zijn vaderland, [Oen
wen het, na ecne
eene ollgelukkige ncderla:tg,
nederla:tg,
zijnen ondergang nabij fcheen, en lJANNlllAL met zijn overwinllcnd
overwinncnd
leger tegen de hoofdhad zclve
zelve in aaatogt was. In dit bellisfend
tijdllip verrèhccn
verrèheen FJl.UIVS, met de waardigheid van Dictator beldecd,
beid eed,
aan het hoofd der RomeinfclJe legiocllen,
legioenen, en bclloot, ten einde het
lot der rcpubliek aan de onzcl:ere uitkomst van eenen \'cldllag niet
te wagen , zijncn ongelijk fierkercn
fierkeren vijand door marfchel1
marfchen en dralen af te manen. IJ.1NNIJ).~L, zijne ge\"anïlijke panij wel kennende,
liet hem boodfchappen: " indien FABlCS een zoo groot veldheer
" zij, als hij OI~S wil doen geloovcll, dat hij dan in de vl:tkte koN me, en met mij Ilrijde." doch w:tJrop F:\DIl'S hem dit koel antwourd
\
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F ABIUS.
ADIUS.

(NUMERIUS )

FABRIClUS.
FABRICIUS.

(CAJUS)

lIet brengen: " indien HANNIBAL
I-IANNIBAL zulk een
Ccn graat
groot veldheer
veldheet
woord liet
" zij, als hij meent,
tlag noodzake." On·
On..
meenc, dat hij mij dan tot dcn
den Dag
dertusCchen riepen de Romeinen, ontevreden over het dralen huns
derwsfchen
veldheers , hem terug, onder voorlVcndfel
voonvendfd , dat hij een plegtjg
plcgtig offer
ovcr de helft zijner magt aan
moest bijwonen, en droegen het bevel over
MINUTIVS
MINUTIUS RUFUS op, die evcn
even zoo onbedachtzaam, als FAlllUS
FAlliUS
voorzigtig was. Reeds "was deze in eene hmderlaag
hlllderiaag van den Puni:fehen
fchen vcldheer
veldheer gevallen, en zijne nederlaag nabij, tocn
toen F Amus,
AlIlUS, nog
tijds genoe.;,
toelilelde, en hem reddede. Uit dankbaarheid gaf hem
genoeg, toeliJelde,
MINUTlUS
cn overwinMINUTIUS zijne troepen terug, om van hem het firijden en
nen te lceren.
leeren. Als mensch
mcnsch was FABlUS
FABIUS niet minder groot. Toen hij
tlag bij emmoe
Call1ll1e gevanmet HANNIBAL, over her losgeld der in den flag
gen genomen RomeinelI,
Romeinen, eene overccnkomst
overeenkomst getroffen had, en de fenaar
weigcrde , verkocht hij al zijne goedenaat zijne bekrachtiging weigerde,
ren, om zijn woord gef1:and
gefl:and te doen. Hij llierf in hct
het 552!le
552fie
ecnen hoogen ouderdom, na vijfmaal conful gejaar van Rome in eenen
cer van twee zegepralen te hebben genoten.
\veest te zijn, en de eer
weest
F ABIUS. (NU~IERIUS),
(NUl\IERlUS), bijgenaamd Piefor,
Pictor, is de oudHe
oudlle RoFABIUS.
meinCche
proza, die Griekfche en Latijn/che jaarmeinfche geCchiedfchrijver
gefchiedfehrijver in pioza,
boeken fchreef,
Cchreef, waarvan ons
OIJS alleen
allecn eenige
ecnige losfe !lukken
fiukken bekend zijn.
den naam van Pictor, omdat een zijner voorvaderen de
Hij droeg dcn
bcocfendc.
fchilderkunst beoefende.
FABRIC lUS (CAJUS),
(CA)US), met den bijnaam LusclNus,
LUSCINUS, was een edel
Romein, niet minder groot door zijne krijgskundige bekwaamhcdcn,
bekwaamheden,
dan door zijne burgerlijke deugdcn.
deugden. Nadat hij verfchcidcne
verfcheidene vijanden
der Romeinen
ccnen vcrbnzenden
Romei/1en getlagen,
geflagen, en zijn vaderland met eencn
verbnzenden
buit verrijkt
vcrrijkt had, zonder voor zich zelvcn daarvan het geringlle
geringfie te beo
houden, werd hij als gezant naar het hoofdleger van
V:ln PYRIIHUS,
PVRRHUS, kogenomcn Romeinfche
v:m Epirus gezonden,
gezondcn , om de gevangen
gcvangen genomen
ning v:ln
foldaten
foidaten vrij te koopen.
koopcn. Dcze,
Deze, den behoeftigen
bchoeftigen toef1:and
wefl:and van FAllRIems
elUS kennende,
kenncnde, poogde hem door gefchenken
gefchcnken aan zijne zijde te brengen; doch hiJ
hi.i wees 's vorsten aanbod met ecnc
eene Romeinfchc
Romeinfche groottegenf1:aande men hem verzekerde, dat men
heid van de hand, niet tegenfiaande
de minfie
min!le laagheid van hem zoude vordercn.
niet dc
vorderen. PYRRHUS verliet
hem met verwondering, en veroorloofde den gevangcnen ter
belatte vnn,
bijwoning van de Satll/'lIolien
Sat"rnalien naar Rome te
tC g:1an,
g:tan, onder bclofte
tel'l1g te zullcn
zullen keercn;
derzelvcr afloop, in lJllnne
IJlInne gcvangenfchap
gevangenfchap tcrug
keeren;
na dcrzelver
too als zij ook deden. De vorst werd eerlang zoo geheel 'má'
FA •
'mer 'FA
.8RIClliS ingenomen, dat hij hem de ecrfie
eerlle plaats in zijn
Zijn rUk :ian.8RICIUS
aanbood, indien hij na den gefllotcn
kc eren , hetwelk
geflloten vrede wilde terug keeren,
hij echter
echtcr vrijmoedig weigerde, door te
tc zeggen: " het zoti(le
zotule voor
\\'anneer gij mij bij 11
" u nadcelig
nadeclig zijn, wanneer
ti hadt; want uwe onderdnonderd~
"nen
PYRRIlUS, tot hunnen
"lJen zouden weldra liever FAflRICIUS,
FAIlRICIUS, dan PYRR1IUS,
hUllncn
" koning verkiezcn."
vcrkiczen." Onder zijn conflllfchap,
confulfehap, in het jaar 475 van
Rome, dwong hij dien vorst op nieuws, om hem
hcm te bewonderen.
door het berigt, dat zijn eigen
eigcn lijfarts
lijfartS zich, voor eene
ccne ruime he.
100·
100-
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.Iooning, aangeboden h!ld, hem door vergif om te brengen, wa!lrvan hij hem den brief toezond. De koning, hierdoor getroffen,
fchonk, uit erkentenis, aan de Romeinfche gevangenen hunne vrij.
heid. In dit zelfde jaar moet ook de flag bij ASCl/ltI1l1 zijn voorgevallen, waarbij PYRRlIVS wL'l de overwinl1illg behaalde, doch het
beste gedeelte van zijn leger verloor, zoo dat het hem wel te fl:nde
kwam, dat hij naar Sicilie ter hulp geroepen werd. In het 478flc
jaar van Rome bekleedde FABRICIUS met i\E~IILIDS P"PDS, met wien
hij reeds tweemaal conful ,geweest was, den post van CCIlfor, uit
kracht van welken hij COR1'\ELIUS RUFFENllS uit den raad hielp flol':(en, omdat hij tien pond zilver aan tafclgereedfchap bezat. Een man
als FABRICIUS konde geene fchatten nalaten. Bij was zelfs bij zijnen
dood zoo arm, dat de huwelijkskosten zijner dochter uit de openbare
fchatkist moesten betaald worden. Hij werd in de flad begraven: iets,
hetwelk de wet der 12 tafelen verbood; doch waarin men, te zijnen
opzigte, uit hoofde zijner verdiellSten, eene uitzondering maakte.
FABRICIUS. (JOHANN CIIIUSTIAN) Deze beroemde infektenkenner (Ento1ll%gist) werd in 1742 te TlI1:derm in het hertogdom
ScIz/eeswi.fk geboren, en flierf te Kid in J 808. 1\'a zijne akademifchc
loopbaan volbragt te hebben, zettedl' hij te Upfal, onder LINNEUS, zijne fludien voort, en erkende fleeds met dankbaarheid
het vruchtbaar onderwijs dezes grooten mans, wiens leven hij
ook meesterlijk beCchreven heeCt. Door zijnen omgang met hem
viel hij allereer5t op het denkbeeld, om de Infekten tiaar de werkluigeil 'Van dm mond te rall;;/dlikkcll,
rall;;/dlikkclI, en deed aan LIl\'1'\EUS den
voorllag , om daarva:1, in de nieuwe uitgave \'an zijn Systemtl natume, waaraan hij toen arbeidde, gebruik te maken; doeh deze wees
dit van de hand, maar r~adde zijnen fchranderen leerling, op
dezen weg voort te gaan, F,\IlRICIUS, lJiet lang d:wrna, tot den
post van hoogleeraar in de n:ltullTlijke historie te [(Ie! bevorderd
zijnde, wijdde zieh nu geheel en al aan zijne gelieflwosde fludie, en
gaf in 1775 zijn Systcm der Elltr:11Io/figie in het licht, waardoor
deze wetenrchap eene geheele andere gedaante bekwam. Twee jaren later ontwikkelde hij, in cen
ccn tweede werk, de kenmerken der
klasCen en fa orten , en toonde daarin de voordeelen zijner leerwijze
aan, waarop eindelijk in 1778 zijlle l'!Jilofol;hitt Ellt01ll0!ogica, Baar
het voorbeeld van de Pllil%phia Eo/al/iat van LINNElJS, vcrCcheen.
Van dien tijd af tot aan zijnen dood, dus bijna 30 jr.ren , was hij
onophoudelijk bezig met zijn flelfd verder uit te breiden, en 11et
onder vormen, in werken van onderfcheidcne benamingen, bekend te maken; terwUI hij, bUna ieder jaar, door een gedeelte van
Europa reisde, de l\111zeen bezocht, onder geleerden bekend werd,
en met een en onvermoeiden ijver de nog onbekende InCektenbefchreef, welke zich aan zijn befchouwend oog opdeden. Dan,
llaar
l1a:1r mate het getal der Coorten onder zijne vlijtige pen toemllll,
onzcwerdclI
werd
eu ook hure kellmerken, zçlfs die der klasfen, hoc 1:1llgS hoc onzeA 4
ker4
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kerder en willekeuriger; zoo dat zijne jongfie werken, uit dit oogpllna
befchouwd, voor zijne vroegere moeten wijken. Zijn aangenomen grondflag was voortreffelijk; doch konde hem nier, zoo als hij meende. Wt
een Natt/urJlelfcl, mailr alleen tot eene II/Itll/lrlijke leerwiju, voeren.
FABRICIUS. [J
OU.~NN ALllERTJ Een man van uitHekende ge~
[JOU.~NN
Jeerdheid, in 1663 te Lcipzig geboren. Hij begaf zich, na zUne
volbragte Iludien, naar H(/mb/lrg, alwaar hem, na den dood van
FLACCIUS de leerllocI
leerllocl in de welfprckendheid werd opgedragen. In 1719
bood hem
hlm de landgraaf van HeIm-Kns/i'J het eertte hoogleeraarambt
in de godgeleerdheid aan, en benoemde hem tevens tot fuper-intendent der protestantfche gemeenten in zijn land; doch de regering
van Hamburg wist hem voor deze voordeelige aallbiedingen fchadeloos te fiellen, zoo dat FAlllUCIlJS
FAlllUCIVS in die fiad bleef, en ook aldaar
in 1736, in den ouderdom van ()3 jaar Hierf. Zijne Bibliotheca
Gl't1cca is een voorbeeld van een~ verllandlge behandeling der Griek~
fche Letterkunde: ook zijne Bibliotl!ccn InthJa, en de Bibliot!ICUl
mediae et illjimae acta/is, benevens de Biblio(!,'!'ap/';a
Bib/io!!;rap/';a fllitiqt/aria,
zi,inniet
zi.inniet minder belangrijk. Bovendien dragen zijne uitgave van SEXTUS
EMPIRICUS, en zijne aanmerkingen op DIO CASSIl'S de kenmerken
van grondige en uit;;ebreide Inl1Jdi~hedcn.
kundi~hedcn. SCUllÜCKIJ heeft,
heefe, in zijne
Jevensbefchrijvingen, zijn leven gc[chetst.
gc[chetse.
FAllRlJK. Hierdoor verflaat men, overeenkomfiig de oorfpron~
kelijke afleiding van dit woord van het Jnrijnfche
Jntijnfche fabricfI, eene
werkplaats, waarin waren, in haar geheel, vervaardigd worden, en
cn
de kunst daartoe her vuur en den hamer te hulp neemt, b. v. eene
eenc
geweer~, Ilaal~fabrijk enz., in onderfclJeiding van eene
cene Alant/fak/1/ur
van lakens, katoenen, linnens en andere fiolfen, waarroe men geen
vuur noch hamer behoeft, en de bewerkll1g meest door de handen en
door werktuigen gefchiedt; offchoon
offehoon het laatstgenoemde woord te
geiijk een algelueen denkbeeld bevat, waaronder Fabrijk begrepen is.
FAllRONIE.
FAllRONlE. (ANCELO)
(Al'ICELO) Een beroemd ltaliaansch levens-befchrij_
ver uit de I8de eeuw. Na zijne voorbereidende oefeningen in zijne
geboorte ftad,
fead, Jlfar/'adi, volbragt te hebben, zettede hij zijne fm.
dien te Rome voort; befchreef het leven van paus CLEMENS XII,
en gaf in 1766 het I fie deel zijner LevC11sbefchrijl'iligm ''mI I/alil1anJi:he gcleerdel1, uit de 17de en J 8de eeuw, in het licht.
licbt. Zijn
fortuin ontmoette vele hindernisfcn,
hindernisfen , inzonderheid van den kllIJt de~
Jezuiten, weshalve hij zich naar FlorCl1ce begaf, alwaar de groot-her.
tog LEOPOLD hem, in 1767, tot prior vcrhier.
verhier. Hij verdeelde nu
zijnen tijd ttTsfchen deze zijne geestelijke bediening en zijnen letter~
arbeid; reisde, naar verloop van 2 jaar, naar Rome, waar hij door
den p'1US CLE~JiNS XIV, (GIINGANELU) met de grootne
grootlle blijken van
vriendfchap ontvangen, en tut preb~t der paufelijke kamer benoemd
werd. lIij keerde echter llaar
naar Flore1lce terug; gaf liÏer bricFctJ Vt111
Gelerrdell
CCI/W, uit de archivcn van MEDICI"
in het
Celerrdell /lit de lïde Ce!llV,
licht, en arbeidde met de uit,'rfie infpanning,
infpanlJing, tot dat de grooe-hertog
hem
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.hem
bem tot opvoeder zijner zonen benoemde. In 1773 aanvaarde hl)
hij
liet;, om zijne levensbefchrij-:
lèvensbefchrjJ~,
dien post, welke hem ruimer tijd liet;
vingen te vervolgen; zoo als dan ook van dezelve nog 5' deelell
deelen
naderhand in hct
het licht verfchenen.
verfchencn. Hij deed vervolgens
vcrvolgens eene relzebuitcn 's lands, en bezocht Weenen,
buiten
f/réenen, lJrdden
lJresden en Berlijn.
Berlijn, In de
laatfie
bij zich met godgeleerden arbeid
laat11e jaren van zijn leven hield hij
fiierf in 1803. Onder zijne voornaamfie
onledig, en 11ierf
voornaam11e werken behoren
benoren
f/itae Itttlorum
Italorum doclrina
doctrina exceilelJtium
excellcntium qui jècul?
jècuh XVII
XVII et XVIU
XVIII,
zijne ntae
floruirtmt. De beste uitgave is-die
is - 'die van PISA in 1778 begonnen.
begonnen,
waarvan van tijd tot
rot tijd 18 deelen.
deelen, uitgegeven zijn. Het laatfie
laat11e verÎ'l 1799, en na zijnen dood zijn er nog
rlOg 2 deelen bijgekomen,
fcheen h
zelven gewaarvan het eene zijne eigen levensbefchrijving, door hem zeIven
wnarvan
fchteven, tot
rot 1 Soo
&00 bevat. Dit werk, dat onder de voortreffelijk11en
voortreffelijkfien
be·
van dien aard behoort,
bdlOOrt, en eenen fchat van geleerdheid oplevert, belevcns-berigten. Voorts beeft
heeft men van hem: LAURENTll
LAURENTIl
helst 167 levens-berigten.
MEDICIS
magnifici Ytta,
nta.
MEDIels magmfici
1 lta, Pifa 1784; Magni COSTNI lVfEDlCEI
MEnleEI Vita,
1789; LEONIS Pontijicis
Pont/jïeis maximi Fita,
Pita, 179n
J797; Elogi
Elogl d'illllstii
d'i/lustri ItaIla·
tlanl,
liani, PiJa
Pifa 1786, 1789; Elogi di DANTE ALIGHIERI, di ANGELO POLIZIANO,
TAS·
POLJZIANO, di LODOVICO ARIOSTO , en di TORQUATO TAs-.
50, 1806.
SO,
FACADE. De voorname buitenzijde van een gebouw, waaraan
de hoofdingang geplaatst is, en welke het kenmerk van het gebouw:
gebouw
moet aanwijzen,
a3nwijzen, en dus een evenredig geheel uitmaken.
FACCIOLATO. ((GIACOLINO)
GIACOLINO) Een groot, Italiaansch
ltaliaanseh geleerde,
geleerde~
die in 1682 omfl:recks
om11reeks Padua geboren werd. Hier begon hij zijne
fiudien in het Seminarium; maakte de gelukkigfl:e
11udien
gelukkig11e vorderingen, en
werd binnen weinig jaren hoogleeraar in de godgeleerdheid en wijsbegeerte, en eindelijk opperbef1urer
opperbefl:urer van het Seminarium. Hij befieedvoornaamfie zorg tot het herfl:el
de zijne voornaam11e
her11el der oude letterkunde, welke tot dus verre zeer was verwaarloosd, en ondernam eene nieuwe
uieuwe
uitgave van het woordenboek in 7 talen, hetwelk onder den naam
leer.
van het Calpinifde
Calpinifclu! bekend is. Hiertoe was hem zijn kundige leerling, FORCELLINI
FORCELLlNI .behulpzaam, en op deze wijze werd dit werk, in
bij
4 jaar voltooid, in 2 deelen in folio uitgegeven. Sedert arbeidde hij
met zijnen vlijtigen
vlijrigen mede-helper, 40 jaren aan een uitgebreid La.
tijnse/t
NToorden boek , henvelk
ver.
tijnse/I l/J7oordenboek,
hetwelk alle woorden in die taal, en alle verItali.
fchillende beteekenisfen derzelve ,,11:Ia]'
l111ar het voorbeeld van het ItaliCrusca opgehelderd, bevatten moest. FACCIOLATO had
aamche della
aansche
de/Ia Crusea
FORCELLINj,bragt het bijna geheel ten uituit.
bei1:uur over, en FORCELLlNI·bragt
er het be11uur
voel'. Met de hulp van den lnatnen,
voer.
l~atrcen, en
eu van eenige anderen, gaf
hij tevens
tevens nieuwe overzettingen
overzcttingen van het woordenboek van SCHREVE.
SCHREVELIUS,
bet lichr.
licht, Ook vermeerderde
LIVS, en het Lexicon Ciceronianllm
Ciceroniantlm in het
hij zUnen
zijnen roem aanmerkelijk door het drukken van verfcheidene
verfeheidene Latijnfehe redevoeringen;
Padt/a geroepen,
geroepen.
redevoeringcn; werd in 1702 als hoogleeraar naar Padtta
van welkeu
welken leerüoel
leerfwel hij, naar verloop van 16 jaarafftand
jaat-afftand deed: vervolg.
vervolgde de gefchiedenis
gefehiedenis deruniverfi:eit
deruniverfi,eit van die .11ad,
.fiad, door PAPPADOPOLI
Pi\P.P.:\DOPOLI tot
A5
1740
J740
J
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FACETTE, 'FASSETTE
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i740 gebragt, en ftierf in Oagstm. 1769. Zijn ftijl heeft iets laconiek,
t740
maar is fierlijk, waarom zijne iChriften met genoegen gelezell,l,werden.
FACETTE, FASSETTE
FASSETTE.•. De ruitvormig geilepen zijde, punt of
hoek, van een glas, diamant, of ander edelgell:eente. De menigte van
Fasfetten. waardoor men aan eenen diamant fomtijds eenen meerderen
luister wil bijzetten. veroorzaken dikwijls eene tegengeHeIde werking.
FACHINGEN. Een dorp in het hertogdom Nasfau. niet ver van
de Lalm, een balf uur van Dietz, beroemd door zijne minerale bron,
waaruit jaarlijks meer dan 300,000 kruiken water verzonden worden.
Het werd omtrent het midden der vorige eeuw olltdqjn, en is voUwmen helder; ontwikkelt vele luchtblaasjes ; heeft t!ell~ zeer. aangenamen en zuren fmaak; is geestig, iets zoutachtig en verfrisfchend. Het
dient alleen eter' verzending, kan zeer lang goed ·blijven, en bevat
volgens WUTH, in een pond van 16 oncen, 30 grei.uen~koolll:ofzu
greinen~koolll:ofzu
re roda, I zwavelzuren kalk, I keukenzout, t koolll:ofzure bitteraarde, \'1. kooJ{lofzuren kalk, I grein koolftofzuufJjzer., en :36~
kubikduimen koó!ftofzuur. Dit water is een zeer goed ·middel in de
jicht, 'in langdurige, katarrale toevallen, engborstigheid, flijmhoest
enz., en wordt bovendien bij eene drukkende zomerhitte, en na
het genot van verhittende. dranken, tot verkwikking en verll:erking
gebruikt•. Wanneer men het met wijn en zuiker, voor· dat de opbruifing ophoudt, drinkt, beurt het de zenuwkrachten, nl\ doorgell:ane vermoèijenisfen of hitte, fpoedig weder op. :- Er is ook goede pijpaarde.
, FAC SIMI LE. Eene kopij van een oorfpronkelijk handfchrift,
waarin al deszelfs trekken, en eigenaardige kenmerken,
kcnmerken, nnauwkeurig
gevolgd zijn. Men had de gewoonte, om foortgelijke kepijen van
oude handfchriften, of ook van het fchrift van beroemde mannen, in
het koper te graveren: in het eerlle geval, omdat de ,trekken .van
van
het fchrift een bltw~is
b~w~is voor deszelfs oudheid opleveren; doch in
in
het laati1:e, omdat lllell, volgens LAVATER en anderen, in het handfchrift iets karakteristieks meent te vinden •
. FACULTEIT. Dus noemt men aan de Akadc1111en
Akadc111/en zeker vak van
geleerdheid:. ,omdat men, om zoo danig vak openlijk te lee,raren,
daartoe de Faculteit. d. i. de magt, door eenen akade~lÏfchen graad
moet verkregen hebben. Te voren bell:onden er flechts vier
vicr zoodanige
Faculteiten, die der godgeleerdheid, der regtsgeleerdheid , der medicijnen, en der wijsbegeerte. Thans is er eene vijfde bijgevoegd, die
der letteren en befpiegelende wijsbegeerte, welke te voren ,geene
afzonderl~j1{e
afzonderl~ike Faculteit uitmaakten.
FAGEL. (GASPAR) Werd in 1629, uit een g(!flach~, ongemeen
vruchtbaar in fiaarsmannen, te. Haarlem
Haarlem·:geboren. Uit welke,
welke., verfchilpeIende oogpunten men ook de verrigtingen van dezen ll:aatsman
ll:aatsman pefchouwen en wélk
wèlk oordeel, llaar gelang van verfchil van ll:aatkundige
denkwijs, mCIi}!
meli}! ook over hem vellen moge, kan men,
men hem echter~en
lof van fchranderheid , kunde, voortvarendheid, en getrouwheid aan die
genen 11iet weigeren, aan wier belangen hij zich ve~bol1d~l1!)1ad.
ve~bol1d~l1 !:;had.
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Door de beide eerUe
eerfie hoedanigheden behaalde hiJt
hU, reeds.
reeds in'
in· z:ijnen
zAjnen
lils pleitbezorger, lof en voordeel, en zag zich
jeudigen leeftijd, áls
tevens fpoedig den weg tot aanzienlijke ambten geopend. 111
In 1663
tot peniiol1aris
tot
peniionaris van Haarlem, en in 1670 tot griffier der algemeene
fiaten benoemd, en als lid bij de geheime befuignestoegelaten,
befoignes toegelaten, ver1hlten
bekwaamheden nog duidelijker,
duidel~iker, en behaalde hij
toonden zich deze bekwaumheden
toen den roem
roem van pal te Haan in het midden derder' gevaren, gelijk
bleek uit zijne kloekmoedige weigering, om het vermaard befluit
belluit
26fèen van Zomermaand 1672,
tot handeling met Frankrijk, van 26üen
te teekenen ,alsmede bij het nachtbezoek van den raadpenfionaris
J. DE WIT. In hetzelfde gevaarvolle jaar, en op den dag van den
dell
fchandeli}ken broedennoord
broedermoord,, werd hij, op aanprijzing van WILLEM.
fchandeliJken
WILLEM
1IU,
1I, aan wien hij ten llerklte gehecht was ,tot raadpenfionaris van
BQ/land
Holland aangelteld , in een tijdfiip,
tijdflip , waarin zich een zegevierende vij.,
and in het hart
bart van het land bevond, de gemoederen verdeeld wa-·
wa·and
ren, waarin op vele plaatfen
plaatren nieuwe onkundige regenten, gedeeltelijk op zijnen raad, in de regering zich hadden gedrongen, oproeren:
oproeren·
plaats hadden enz. Dan FA GEL kwam alles te
tç ~oven,
boven, en zag den
herfl:eld.~i
luister van den fl:aat
itaat boven verwachting heriteld.,
Toen de Franfchen, in 1673 naar Utrecht 'gnonden,
'g~zonden, vertrokken
waren, en de leden Van
verzocht had
van de vroedfchap dier 1l:ad
ftad verzocht
had-.•.
den, wederom in de unie te worden aangenomen, werd F A.AGEL, met nog 4 gemagtigden, derwaarts gezonden, en had hij eeu·
een
groot deel aan de handelwijze der andere gewesten.
gewesten~ omtrent de veroverd geweest zijnde provincien, aan het opdringen der beruchte
regerings-reglementen in 1674, en aan de opdragt van den titel
van Hertog va1Z
van Gelderland aan WILLEM lIl. Ook de eerfl:e
eerite gron·,
gron~.
den van den vrede van Nijmegen werden grootendeels door bem
bern
en den beroemden TEMPLE, Engelsch gezant
gezant. bij'
bij: de -naten
fiaten,, gelegd,
en men vindt in' de memorien
memoriell van dezen fiaavsnlan
fiaat'Snlal1 vele gefprekken
FA.GEL opgeteekend, die kenmerken van zijn diep doorzigt op·
opvan FAGEL
leveren, en ook voor den beoefenaar der latere gefchiedenis van
ván
belang zijn. Na het fluiten van gemelden vrede, werden zijne eer.
eer..
lijkheid'en
proef gefield,
lijkheid'cn trouw aan den lande op eene harde Proef
gefield.
door de aanbieding van den Franfchen gez~nt, d'AvAux,
d' AVAUX, van 2
millioen guldens, indien hij den prins van Oranje tOt
tot de maatregels
Prankrijk konde overhalen; doch hij verfinaadde met eene
van Frankrijk
éäele fierheid dit 3anbod.
~anbod.
Bij de bekende bezending naar Amf/erdam,
Amflerdam, ter gelegenheid van
WILLEII1 lIl. over de werving Vall
vall 16 duizend man,
het gefchil met WlLLEM
waarvan de fiadhouder het hoofd was, voerde hij in de vergadering der vroedfchap het woord; doch ontmoette hier eencn
eenen(,rnfl:i~
:,rnm.
gen tegenfinnd, en kwam I~aderhal1d,
l~aderhalld, toen verfcheidene
verrcheidene gewesten
ge~esten
,tot
'cot den vrede neigden, en zwarigheid m!!àkten,
m!lliktcn, om
0111' in genoemde
werving te bewilligen, tot andere gedachten. Veelvuldig'i
Veelvuldig'J Waten
ren de
d-c latercverrigtingen
latereverrigtingen van F
FAGEL;
.-\GEL; doch met niets
niers-"Nerwierf
Ncrwierfhij
hij
meer

u
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meer
voorzlgtlg beleid,
Ineer 10f
lof,t dnn door zijn voorzigtig
béleid, waardoor hij den weg
baande tot de groote omwenteling in Engeland. Aldaar nam hij
de harten der ingezetenen voor WILLEM en MARIA en dus voor de
aanfiaande
aanf1:aande verandering,
vel'andering, in, door zijne fchrandere, zoo niee
niet listige,
briefwisfeling met zekeren STEWARD, een Schotsch
Schotscll advokaat',
advokaat, die
naar''ss Hage gedaan, en verfcheidene vertrouwe.\ bevorens eene
eelle reis naar
lijke
liJke zamenkomsten mer
met den raadpenfionaris gehouden had. F
FAAGEL
GEL
bevorderde, hier te lande, met het zeldzaam!le
zeldzaamae overleg, met eene
verwonderlijke voortvarendheid en geheimhouding, alles. wat tot
de wapening, infcheping, betaling en overvoering van een geheel
leger Doodig
noodig was; fielde
fl:elde het lIiJanifest,
Manifest, of de verklarin'g,
veridaring , voor den
prins, dat een meesterfluk van fiaatkunde
fl:aatkunde mag genoemd worden, en
nam tevens de kerkelijken in den arm. Dan, hoe veel deel hij ook aan
deze onderneming had, hij mogt den uitflag niet beleven,l'naar
beleven,ntaar ilieï"f
fHe'tf
den IS van Wïmerm. 1688, voor dat het berigt dnarvan
daarvan bekend werd.
's Mans karakter wordt verfchiIlend
verfchili end opgegeven. De bisfchop DURNET, die hem van nabij gekend heeft, eó,
en, zoo wel als hij, zeer
naauw aan WlLLEM
WILLEM 1JII was verknocht, fchrijft hem, behalve bedl1idel~lke bevatting van zadrevenheid in de ,regten , toe: " eene dllidellJke
"ken en een klaar en vaardig oordeel. Hij was welfprekend , doch
" meer gemeenzaam,
gemeenzaam , dan net van taal. In eene talrijke vergade" ring kon hij, gewoonlijk, de zaken nllar zijnen zin tot een be" fluit
Voorts was hij een vroom, deugdelijk man,
nuit brengen. " doch te fcherp en te hevig, en had eene te groote verbeelding
" van zich zelveu;
zelven; was moedig, als alles voor den wind ging; maar
" in moeijelijke en netelige gevallen, betoonde hij zoo veel moeds niet
" als in eenen
eellen grooten fiaatsdienaar vereischt wordt:" dan dir
dit laatfte fchijnt met vroegere ondervinding niet te Jlrooken.
ltrooken. En volgens
T&MPT,E, die grootendeels met Bl1RNET infiemt,
infl:emt, maar hem eenigvoorfiauder der kerzins gunstiger 'beoordeelt, was hij een ijverig voorfiallder
ker.
Bij vaderlandfche fchrijvers wordt hij
regtzinnigheid. kelijke regtzillnigheid.
naar verfchil van denkbeelden beoordeeld; doch zijne eerlijkheid
wordt algemeen erkend, en daardoor buiten alle tegenfpraak gefield,
dat hij, fcIwon
dnt
fcllOon in de gelegenheid, om zich boven mate te Imn
kun~
nen verrijken, nogtans geene lèhatten
Cchatten naliet.
FAG OT. In het Italiaansch Fagotto, en in het Fralisch Basfon,
is een bekend, houten blaas-fpeeltuig, met gaten,
gatetl ,kleppen
'kleppen en een
mondfiuk van riet, hetwelk bij de blaas-muzijk bijnll
bijna dezelfde plaats'
bekleedt, als de bas bij de fnaartuigen,
fnaartuigen , en welks geluid van eene zacht:
fiem, inzonderheid in de hooge toon en , 'den
zingende menfchen- !lem,
tenor zeer nabij Iwmt.
komt. Het diende eertijds ter verzeiling,
verzeI Iing. (accompagnement) van de Hobo, in plaats van de afgefchafte CrOm01"HC,
CrOmOI"He,
""elke! reden het ook Basfon de HaM-bois
Hattt-bois genoemd wordt. De
om ""elke;
benaming van Fagott@
FagottIJ is welligt daaraan haren oorfprong verfchukligd,
verfchuldigd,
vOOlmaamlle fiukken.
dat de beide voornaamfie
nukken, die het ligchaam van het fpeeltuig uitmaken, even als een bundel, bij elkander gèbonden zijn.
De
4
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De omvang der wonen bij de Fagot firckt
firekt zich van COIi/rll
COII/rll /J tot <1e
geilrekcn g (lommigen brengen ook de geilreken (I. en b
buit),
uit), el}
(DANIEL GABRIEt.)

-

omvat dus 3 oct:lven. De muzijk voor dit fpeelcuig is gewoonlijk
op de bas- of F- neutel geHeld; echeer bedienr men zich tegen.woorclig, inzonderheid bij de hooge toon en, tot een gemakkejijker overzigt, ook dikwijls van den Tenor·ileutel. Veel lager ftaat
de fierkere kwart-fagot, waarvan men zich tegenwoordig bij veld~
mUzijk, in plaats der voorheen meer gebruikelijke SerpeIJt, bedient.
FAHRENHEIT. (DANIEL GABRIEL) Werd te Dantzig gebo~
ren, en in z,ijlJe
z,ijl1e jeugd tot den handel opgeleid; doch zijne neiging
leidde hem tot. de beoefening der nacuurkunde. waarop hij zich met
ijver toelegde. Hij vervaardigde barometers en thermometers, en
bragt het hierin toC eenen aanmerkelijken trap van volkomenheid.
In plaats N'an wijngeest bediende --hij zich in 1720 van kwik,
kwik , waarwaar~
door het werktuig zeer veel in naauwkeurigheid gewonnen heeft.
HU· reisde :Q~ar Hollantl en EngelantI, waar hij in 1740 overleed.
Wij bezitten van hem eene verbandeling over den thermoméer, we!hij in 1724 in het licht gaf: Over de naauwkeurige inrigting
van denzelven, naar hem den Fahrenkeit[cheft thermometer genoemd,
zie men het artikel: THERMOMETER.
FAKIR, of FAKKIER. Eene foort van Heidenfche bedel-monniken
in de Oost-Indien, inzonderheid in de ilad van den grooten Mogol,
die een zeer behoeftig leven leiden en ongemeen talrijk zijn. Voor
het uiterlijke zijn zij zeer godsdienstig, en trachten zich van de
wereld af te zonderen , doch gedragen zich daarbU ten hoogile
belagchelijk; want zij houden, b. v. de armen zoo lang omhoog,
totdat zij voor altijd onbruikbaar geworden zijn, zien onophoudelijk naar den hemel, blijven acht dagen lang op eene plaats onbewegelijk fiaan, gebruiken het flechtfle en walgelijkfie voedfel enz.
Zij kleeden zich in gemeen laken of in eene dieren-huid; verzamelen zich dikwijls bij verfcheiden duizenden; loopen het ganfche land
af, en leven van de ruime bijdragen en levensmiddelen, die hun,
door elke naburige plaats, zoo fpoedig mogelijk, worden toegezonden. In MUIlgalei, gelijk TAVERNIER reeds heeft aangemerkt, ontmoet men romtijds geheele gewapende horden van deze bedelaars,
en niet zelden hadden de Fakirs eemen gewigtigen invloed op fiaatsgebeurtenisfen. Wel is waar, dat zij, door eene gelofte, tot armoe·
armoede verpligt worden; doch zij overtreden dikwij
Is dezelve: en weldikwijls
ke orden van 1ll011nikken
heeft haar ooit gehouden?
Illonnikken heefe
FAKKELDANS is een in zijne foort zeer eigenaardige dans,
welke flan fOl1lmige
i11~
fOl11mige vors,elijke hoven, hij zekere plegtigbeden, inzonderheid bij huwelijksfeesten, in gebruik is, en door de hooge perfonaadjen gedanst wordt. Men
Me11 geleidt er het jonge paar mede naar het
bruidsbed; terwijl de kamerheeren en pages, llJet
lIJet dgn hofmaarfchalk
aan het hoofd, den
den... trein door brandende was - toortlèn.,vergezellen.
toonlèn.,vergezellen.
over zee,
F AKTODn.. Een gevolmagtigde, of cort°espondeJJt, die.
die.ovcr
in

ke
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in een ver afgelegen land, woont, en door de kooplieden wordt
worde
om _gDadcrcn
.aangeileld
,aangetleld ",t om.
goadere.n voor hunne rckening
rekening te koopen en te
,verkoopcn,
het voortzetten van hun,verkoopen , of hun behulpzaam te zijn in hct
Binnell's
I~lIlds is FaKtoor
Fakioor zoo veel als makelaar, hoenen handel. Binnen
's lands
danige men, inzondcrhcial
inzonderheid hier tc
te lunde, in de granen enZ.
enz. necft.
heeft.
FA1{TORlj.
ElIgelJè!rm alle kantoren, die zich
FAKTORIJ. Zoo
ZOO noemcn
noemen de ElIgclJè1rm
in de Oos/Judien
OostJudien bevinden, het zij dezelve aan hun,
hUil, of aan andere
Europirche
toebehooren~ De Hollanders
Hol/anders noemen
nocm~n ze geEuropifche Natien, to~behooren~
Woonlijk
woonlijk huizen
huiun van negotie.
,rekcning van koopmans goede-'
FAKTUUR. Ecne
Eene naauwkeurigc
naauwkcurige .rekening
'wordt overren, welke bij de verkochte of gcleverde
geleverde goederen ,'wordt
gezonden';
gezondcn'; opdat!cmen zoude kunnen zien, waarin dezelve bellaan
rckeningc'n worden gewoonlijk in een afen wat zij kosten;' Deze rekeninge'n
zonderl~:Jc,'
zonderl~1r" boek woordelijk overgedragen,
overgedragen f hetwelk men in den han,dél een Faktuur-boek noemt.
.dél
FALACA. (LA) Zoo noemt men de 1l0kOagen,
fiokOagen, die de gevan.
gevan~ene Christenen 're Algiers ondergann
onderg~nn moeten. Eigenlijk is de FoFaloca .e:é'ó
~'il Huk
liuk 'hom, omtrent 5 voet lang, aan twee
twce einden doorlaca
poord, of met' kerel!
kepllll gemaakt, waardoor de vocten
voeten van den lijder,
lijder.
die met gcbonden:atmcn
gcnoken
rng~elilJgs op den grond ligt,
gertoken
gebonden :atmen ruggclings
wordcn; Twee Oaven,
/laven, ieder eeu
cel! eind van
v~n dit hout vastholld~nde,
vasthoud~ndc, ligten
ligren
worden;
cen derdc,
mL't ecncn
per-omhoog,
per'omhoog, wànncer
w:\nneer een
derde, ml:t
cenen ilok, of eenc
eene bullcpces,
bullepees,
~S\ lijdcrs
/lagcn, jammerlijk
jammcrlijk beukt.
dés'
lijders voetzolen, fOI~tijds
fon~rijds wel met 300 tlagen,
cene foort van
Van grootc
vlic{jen V.1I1
FALANGES. Zoo noemt men eene
FALANGES;
groote vlie{;en
wn de
Aiiti/lifi:lJe
AHtil/ifi:lJe eilanden, welker kop en b~k
bek naar dic
die van ecnen
eenen :lap
aap gelijken.
FALCONET, (ETIENNE) was koninklijk beeldhouwer,
becldhouwer, hoogleeraar
hooglccraar
akndcl1\ie der
dcr fchilder- en becldhouwkunde
bccldhomvkundc te PariJs
cn hoParijs en
van de akade!l\ie
wel door
norair lid van dc
de akademie te Peters burg. Hij verwierf zoo weI
zijne
kunstll:ukkcn, als fchriften
zijn~kunstilllkken,
fchrifcen ovcr
over de lwnst,
kunst, zeer veel
vcel roem,
het bckendc,
bekende, 30 voet hooge, flandbceld
ilandbecld van PEinzonderheid door hct
TE-R.,:óell
Tf!.-R·:tlell Grooten, te
tc Peti'nbul'g,
Pelersburg , hetwelk
hctwclk den held op hct
het oogeneene rots bcklimt
beklimt en
VCrtOOnt, dat hij te paard ecnc
cn de
dc flang
tlang van den
dcn nijd
blIk vertoont;
d'öOdt,
\V3araan hij 12 jaar gcarbeid
hcnvelk in 1775 gegotcn
dObdt, \vaaraan
gearbeid had, en hetwelk
gegoten
wcrd
•. Na
werd.,
Na dc
de voltooijing van
V:ln dit m~cs:erlluk,
m~es:ernuk, keerde
kcerde hij naar PariJs
p(Jl"ljs t&
rug,... waal'
mg
want' hiJ;
hin 'In 1791, ii!
in dcn
den ouderdom van 7'>
7" jaar, llierf.
/1ierf. On011del' zijné
der
zijnè fchriftcn
fchriften muntcn
munten inzonderhcid
inzonderheid uit zijnc
zijne Réjl~xiol1S
Réflexiolls [UI'
[ur la
Sculptllrl', zijne Obferl'otiollS
fltJtue tie
SCUlptll1'P,
Objèrl'atiolls [ur la paIlle
de MARC AUREI,E
AURELE en andere.
~ndere.
Ecn oude Imliaanfche
ItaliaanCche wijn, die door de
d<t
FALERNER-WIJN. Een
Romeinen
Romeil1C1t zeer hoog geróat,
gefchat, en ook
oo!~ door
door' HOR,\TIUS
HOR,\T/US dikwijls gcgeroeniä'werd.
gro~ide in het g~bied van Falei"lIe
Fa/ehle in Camroemü
'werd. Dezelve grodde
pnnie
Lal'oro geheten.
ptlnie ~ thans Terra di Lm'lIro
Een Etruskisch volk, dat uit 1Il(1C1!do1Jie
JJ1./fcedollie in I/olie
Ita/ie
'FALlSKERS. Ecn
kwam: . De
Dc Romeinfche veldlleer
veldheer C,UJlLLUS
C.U.IILI,US bragt hen, l1:t
kwam:'
n:1 hunne
nád
fc~d langcn
langen tijd vcrgccfs
vergeefs bclcgerd
belegerd te hebbcn,
hebben, mccr
meer door eenen
ccncn trek
tr~k
wapcnen, weder onder de heér.
hecr.
van regtvaardighcid,
regtvaardigheid , dan door de wapenen,
fchnppij
fchappij dcr
der ROllleilleil.
ROlllci:ICII.
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FALFAL·

FALKLANDSCI-iE' EILANDEN. 's
FALKLANDSCHK
.,·FALKENnURG,
·FALKENBURG, (GERARD) werd te Nrj"11Iegm
Nijmcgm geboren, eQ
CQ
ftierf aldaar in het jaar 1578. Hij was, volgens het eenparig gctuio;
getui~
genis van geloofwaardige fchrijvers, de kundigfte van alle Nede'-/au"
Neder/all<,
den van zijnen tijd in de Griekfche taal, gelijk zijne geleerde aanteekeningen, op het Griekfche dichtftuk van
V:1:l1 NONNUS
NONNVS,, daarvan tot
aameekeningen, die hij in het
getuigen kunnen dienen. Behalve deze aameel,enill/(cn,
29fte
:l9fte jaar zijns ouderdoms in het licht gaf, heeft hiJ
hij ook eenige
DOUZA en
Griekrche
nagelaten ,. die in de aallteekeningel~ van Douu.
Griekfche verzen nagelaten,
TlllUI,LlJS te vinden zijn. Meer andere zijner uitgegevene
TJIlUI.LUS
uicgegevene werken
worden te Leijden in de boekerij
boek.erij der akademie hewr.ard.
FALKLANOSCHE EILANDEN, of MALOUINEN. Zijn eeFALKLAND3CHE
Ile
:l. grome
ne groep van
van:i
groote en verfeheiden
verfcheiden kleine eilanden, liggende oosgrootfce worden
Pa/agonie in Zuid-Amerika.
Zuid-.-1mel'ika. De beide grootne
telijk van Patagonie
door het Mn:Jlll
MIl:J1l1 van Fa/#and
Fal/.:/and en Car/islefzmd
Çarlislejimd van een gefcheiden.
gefeheiden.
en werden allereerst door A~JERJèo
A~IERICO VtiS~UCCJ,
VES~VCCI, op zijnen togt ,io
,in
15°2, ontdekt. Naderhand kwam de IIollandlche
HollandlChe zeekapitein, liE~E
DAW
DAW DE 'VI::RT,
\Vr:RT, in 1503 derwaarts, en noende
noemde deze eilanden ge
~e
Scbtlldille/l, en in 1689 voer de Engelfl.:he
Engelfc:he vlootvoogd, STRONG,
Sebaldine",
het eerst door de zee-engte, welke de beid.e;~
beid-'1~ grooce
groote eilanden
~tr'oon, lord FALKfeheidt,
fcheidt, en gaf er den naam aan van zijnen JY,ltroon,
LAND, die vervolgens
vervo!gcns tot alle
aUe grom
groot ere en kleinere omliggende eilanuitgeferekt. Eindelijk werden zij, in den Spnanfchen
den werd uÎtge!èrekt.
1I1alo, voor het
filcceslie-oorlog, door Franfche zeevaarders uit St. 1I1a/o,
fucceslie-oorlog,
1IIa/ouil1l!lI,
eerst, bezocht, en ontvingen door hun den naam van lIfa/vuine!l.
Frankrijk en Spanje genoemd
bij welken zij nog tegenwoordig in Fral/krijk
BOUNGAJNVJLLE legde,
Irgde, in J76.J,
176~,
worden. De beroemde zeereiziger BOUNGilINVILLr:
op het oostelijk eiland eelle
eenc volkplaming :1.1n,
aan, welke den naam van
Port Louis verkreeg; doch Fra/lkrijk
Frallkrijk verkocht 3 jaren daarna het
eiland aan Spal/je, hetwelk nu Puetro de So/idad
So/ir/ad (haven der woestijn) genoemd wordt. Te gelijken
gelUken tijd vormden de
dc f,;lIgclfchen
ft:llgc/fchen
het plan, om op de FalklandJèhe
Fa/klandjèhe eilanden, ter meerdere zekerheid
hunner fcheepvaart naar de Zuidzee, eene vastigheid aan te leggen, en
name!] . daartoe in 1765, zonder het vroeger
namel'!
vroe~er regt van Frankrijk
te ..'erkeijnen,
tc.
erkellnefj, in naam q~s konings, er bezit van; waarop kapitein
MACKIlRIDE\,
MACKBRIDEI, in I,:l,et
!,let vqlgende
vo.lgende jaar, aan de ruime baai een uit E11geEl1geIalJd
kllJd medegebragt
medegcbragt blokhuis liet oprigten.
oprigten, den
d~n grond tot eene volkpJal,Jting
,ze Port Egmonf
plal,lting legde, en
cn .ze
Egmol1t noemde. De Engelfehe
Engelfche zeevoogd,
vervolgens de eilanden rondzeilende , was zeer verwonderd, toen hij
iu.:
iu _, por;t
por,t Louis, waarvan hem het be!laan
bellaan onbekend was, Franfçhe
bejÇ~tting ontmoette; gelijk ook,
HlJl'>T in
iu. 1769, wen de
be1;(tting
ook. kapitein Hl;NT
Spau!lfche krijgsmagt
koop met Spanje geOoten
genoten was, er Spall!lfche
krijgsrnagt aantr9f.
Van beïpe kamen
fiond men op zijn regt, cn
kanten !lond
en het
bet zoude waarfehijn..
waarfchijn..
vredebreuk, gekQUlen zijl!,
tllsfchen Spanje en Enge/and
lijk cusfchen
Engeland tot eelle vredebreuk.
zijn,
indien Frankrijk niet
uiet ware cusfchen
tusfchen beiden gekomen. Door bemiddelil!g dezer mogendheid kreeg Engeland
Enge/and in 1771 het westelijk
Spanje .in
,in het
gedeelte van het eiland, met Port Egmond, en bleef Sptl1ljé
beo..
be
FALKENBURG. (G.) -
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bezit van lIet
het oostelijk gedeelte; doch beiden zagen er eerlang vrij-'
vriJ.'
willig vlln
vnn af.
af, vermits deze eilanden een rampzalig verblijf opleveren.
ren, en flechts voor eenen I.orten
korten tijd, uit hoofde der walvisch';'angsc
walvisch\'angst
bezocht worden. Een goed drinkwater, heeft vele zeevogels, grootc
grootC
zee,lieren en eenige
eenig;e uit ~lIrO!J{1
F-lIrnf'a hier heen gebragte huisdieren en plamen.
zee.lieren
planten.
FALSARIS, FALSARIUS. Een b.:drie!il!r,
b.:driegf~r, vervalfchcr,
vervalf\:hcr, die brie.
brievervalsche, en eens anders handeeck~ning
ven en fehriften
fchrifccn vervalscht,
handteek2ning" misbruikt, enz.
FALSET. (van het Italiaansch
Iralia:l!1sch 'woonl Rl!fettO) of Fistel, beteekent in de muzijk: r. bij volwasfen
volwnsfen zangers die tOOlL~n,
tOOll~n, welke,
omdat zij buiten de grenzen hunner
hun1Jer natuurlijke !lem liggen, en alreen door
Tet'n
door· het [moren
fIlloren en onderdrukken derzelve worden
wordcn voorcgevoortgebragt,
bragt , eene piepende llem
/lem genoemd worden, in te;;enovert1elling
tegenoverllelling
van de borst-!lem,
borst.ll:em, wanneer de zangers, namelijk, uit de volle bor,t
bor.,;c
en met eene ruime keel die toonen
toon en uitbrengen,
uitbrcngen, welke met den bouw
en aard van hun zing,werkeuig
ziilg-werktuig overeenftcmmen.
overeenfl:emmen. 2. Vert1aat
Verfl:aat men ook
door dit woord, bij blaas-fpeeICl1ig~Il,
blaas-fpeeltlligl?n, dat geluid, hetwelk boven de
natuurlijke hoogte of laagte van het fpeeltuig, er uit gehaald wordt.
FAMA. De Faam, de godin van den roem, of lIever
hever van het gerucht. Zij was de jongO:e
jongt1e dochter
dOC!JtCf der aarde, die zich door hare
voortbrenging, wegens de vermoording h~rer zonen, de Giga11ten,
GigalJten,
nan
aan de goden wreekte, waarop de alles verbreidende Ft/am
Faam alle
fchanddaden der goden bekend maakte. ZU wordt met vleugelen
fchanddadcn
;afgebeeld, en men lc:lrUft
tC~lr!jft haar, voorts, even zoo vele oo(;en,
oogen, 00:afgebeeld,
ren, en monden als vederen toe; terwijl
tenvijl men van haar
h~ar verhaalt,
dat
dac zij des nachts de wereld doorvliegt, en hU
bU dag van hooge torens
en
cn daken naar beneden ziet;
ZÏ'èt; dat
dnt zij in het eerst klei!l
klei:J is, doch ververdichtfcIs meer, wier
volgens genadig
ge!ladig grooter wordt, en andere verdichtCels
zin niet moeijelijk te raden valt.
F AMILIAREN waren
ware,l voorheen, in Sp.'mie
Sp:7Ilie en PortI/lp!,
Po."tug.'1!, die
foore
foort van bcdi~rÎdcn
bedi~rÎdcn d~r Inquiririe,
Inquiiide, wclk~
welk~ de (],l~coff~rs
(hitoff~rs van dit
geestelijk gerc~gtshof
ger~gtshof gev,1nJen
gev.1nlen Ilamen.
Il:llIlen. Zij oilderfcheidden
oilderCcheidden zich door
medaille, welke PIIILlPPUS
cene medaille.
PlJlUPPUS lIl.
IIr. ko;üng van Spallie,
SpalJie, voor hen
had ingevoerd. In elke ftad,
fl:ad, wa1r zich een gcre~tshof \'an
\'all inquj{j,ie
inquifIde bevond, was ook een aamal
tot fpions
aantal Fflmiliaren,
F:uuiliaren, die het tevens Wt
dienden. In Spanje had men voorheen
voorbeen meer dan 2:),0:)0
2::>,0::>0 zulke geregtsdienaars ,wa:tronder
, wa1rondcr zich zelfs, evell
even als in Portugal, p~rfonl!n
p2rfoncn
uit de. eerile
eerf1:e en aanzienlijk!le
aanzienlijklle fa!nilien
fa~uilien bevonden.
FANAAL, beteekent : lover
r over het algemeen ieder vuur, hetwelk
op hooge torens, bergen enz. gelijk ook aan den ingang eener haven, of ook wel aan de kusten, onderhouden wordt, op dat het
tot "en fein zoude dienen: 2.
~. verftaat
verfl:aat men er door
dOOf zulk eenen hoogen toren, aan eene zeehaven, welke door het vuur, dat er bij
a:mhoudendheid op aan den gang wordt gehouden,
gehoudell, den zeelieden
tot een teeken dieljt;
dient; een' "II/Irtoren.
~'lIl1rtorm. En 3. geeft men dezen
dezcn ll:t:1m
naam
op de [chepen
fchepen aan eene groote fcheepslancaarn,
fcheepslamaarn, welke aan het achterf1:e gedeelte van het [chip, of aan den
dell mastkorf, is vastgemaakt.
terne
FA-
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FANAl\f.
Eene mum
:lIeS/llpalam, ioll1dië,
in/lldii!, ter waarde
wnarde van omFANAl\1. Ecnc
munt tc .Ues/flpafilfn,
trent 7 fcuiv.
trem
ftuiv. Ilullandsch,
Uollanusch, waarvan de
dc 15 e.:nen
cenen gouden Pagod uitmaken.
FANA
TISMUS. Hierdoor
Hicrdoor vernaac
vernam men,
FAN1\. TISlVIUS.
uIen, inzonderheid,
inzondcrheid, godsdienfcige dwc2pcrij,
dwe~pcrjj, oC
of die dwaling
dwaliilg- van desin':lJfchen
dcsint:nfchcn vernand,
verfcand, waardoOr
waarHoor
ftige
rOIIlIlligcn, in hUlIne
fonlluigcn,
hUlInc denkbeelden O!lltrem
omtrem God en goddelijke zaken,
Jliet
nict de
dc uitfpraak vall
van rede en heilige
heiligc fchrift, maar hunne ',erbeelding
en gevoel volgen, en daardoor tot
tot eenen vervolgzieken
vervolg-zicken cn \Voedenwocdenden godsdienstijver
godsdienstij~'cr gedreven
gedrcven worden, welke nict
niet zcldcn
zelden de rampzaligCte
uitwerkfels had. gebruikt men het woord Pazaligfre uirwerkfels
Somtijds gcbruikt
Fa1lat;smus en FanatiekelI
foorten van dweeperijen en
'latislIIus
Fanalieken ook van
vnn andere foorcen
hoedani~e er
verfcheidene foortcn
foorten en graden
dweepers , hoedanige
cr verfeheidcne
gradcn kunnen
kUllnen plaats
bijzonderen aatd echter
Ilebben. Van eenen bijzondcrcn
cchtcr is dat etlt!llIsiasmus
elltllllsiasmus [ver[vcrw~an, dat men in gemeenrukking, vervoering 'Vnn
van zinnen], of de wnan,
rukking.
\vezellS ftaat,
naat, en hunnen invloed meent .ontwaar
fchap met hoogere \vczens
te
ce worden. Zuil,
Zullr ecn
een dweeper
dweepcr of geestdrijver "gelooft
-gelooft nu eens
eens,;,;
dAt hij met de engelen en de ziclcn
zielen der aCgeCtorvenen
afgeftonrencn verkeert, dan
don
eens, dat hij Jezus
Iigchamelijke oogen aanJEZUS en God zclven met zijne ligchamelijke
aallfchouwt,
fchotl\vt, en, op eenen
cenen anderen tijd, (erijdt
nrijdt hij te~en booze geesgees.
ten. of b~vindt
ten,
b'!vindt zich in eene onuitfprekelijke
onl1itfprekelijke verrukking van zinnen
trekken I welke den dweeper kenmcrkcn,
verplaatst. De trekken,
kenmerken, zijn gloeijende verbeeldingskracht,
yerbeeldingskracht, gepaard
~cpaard met een diep,
diep. inwendig gevoel;
gevoel.
cene trotfc~e
trorfc~e verachting der zulken , die de fromc
Home vlugr
vlugc zijner
eene
nicc volgen kllnn<,n;
kunnen; een nUf vasthouden!
vasthoudenl van zijn
verbeelding niet
I'eringfchaning vall
gevoelen, omdat bewijzen
bcwijzen bij hem niet gelden'; !,eringfchatting
V:1I1
geleerdheid ca
ea een moeijelijk
moeijclijk onderzoek;
onoerzoek; dikwijls eene zachte,
zachte,'
kalme zielsrust, die anderen inncemt.
inneemt. doch ook vecltijds
veeltijds onverdraagzaamheid en vervolgzucht.
FANDANGO. Is een muionale
nationale dans
dnns in Sp/wie,
Sp/mie, welke
wclke als zeer
oud wordt opgegeven.
opgegeven, en waarvan PLINIUS
PLiNIUS in zijne brieven dikwijls
dikwUIs
ge\vag maakt. Dezelve is, behalve in Spanje, ook nog in Silt/rna,
SlItlrl1(1,
Kleill-Azie,
KleilJ-.dzie, Georgie,
Ceorgie, en inzonderheid in Caschctllir.
CmchcmiJ', waar de vrOlfvroUwen er veel mede op hebben, in gebruik. In Spal/je
Spollje danst
danse men
den7.clven het
denzelven
hct fchoonst en bevalligst op het !.lIJd,
l.lIJd, waullcer
wanneer de lIlaat
maat
gcflag-ell.
met Castaglletten wordt gellagen.
verftaa[ men: I. In Frallkrljk
FANFARE. Hierdoor verreaat
Frankrijk een
eelJ kort.
door krijgs-fpeeltlligen
krijgs-fpeeltuigen geaccompagneerd, toonfll1k,
toonfluk, gewoonl~ik
gewoonl~jk in ~
maat. En 2. ov~r het
reuk, hetwelk veel geraas maakt,
hcc algemeen een ftuk,
mankt,
doch waarbij weinig of geene kunst pbats
plaats heeft.
heere. Van dit
dir veel geF. 1IJfflrOfl
drnisch makend trompetCmk
druisch
trompetfmk is waarfchijnlijk het
hcc woord F.lII[rlrofl
afkomftig. hetwelk eenen
afkomftig,
eelJCn groorrprcker,
grootCprcker, filoever
filOeYCr of windbuil, W:!ar
w:!ar
niers
niets bij is, bereekent.
beteekent.
FANGA.
FAN GA. Ecne
Eene Portugeefchc
Portugcefchc maat vr.n
vr.l1 drooge
dronge waren, Wanlyan
wn:lIYan
25 e<JIl
e~l Amfterdamsch
AmCterdamsch last uitmaken.
uitmaken_
FANOE. Eene
Ecne Oost-IndiCche
Oost-Indifdle zilveren
zih'eren IllUIlt,
knst vall
vall TrtlllTrtllJmunt, op de klist
'lflcbar,
qflcbor, welke ;\
3 ftuivers
Huivers van ons
(lIlS geld waard
\\'~ard ig is.
I\'elFANTASIE. Is een tnll7.ijk-Hul:,
mllZ:jk-ftul:, hetwel/;
hemel!; uit at\l'isft.'lc-ndc,
a:\l'isfdc'ndC', wclALGDIEW
lIl.
D
luiALGDIEI.:~ WooI:m::'\c.
WOOIW;::\I.;. II
I.
IJ

FANTASEER-MACHINE. FARINELLI.
luidende, pasfages beftaac, die in allerhande figuren en op allerlei wU ..
ze worden uitgevoerd, en hetwelk de toonkunstennar,
toOnkllnstennar, zoo als hij het
v,oornf, of wel onder het fpelen, bedacht heeft, ook aallfionds op
het fpeeltnig uitvoert; onverfchilIig, of zoodanig auk eene aria, duet
enz. ziJ; dan of het van de ecne foort in de andere loopt, of nu
eens in eene behoorlijke, dan eens geheel zonder, maat gefpeeld
wordt. Zulke 1l:ukken vereifchen niet alleen eene grondige kennis vall
de harmonie, maar ook natuurlijke vatbaarheden ; en van hier, dat
de fàl1tafiw van groote meesters, bijzonderlijk, omdat zij in .eene
zekere volheid van gevoel, en in het vuur der verbeelding, gefpeeld
kracht en fchoonheid bezitten, welke
worden, eene buitengewone kracht
bij eene bedaarde gemoedsgefieldheid er zeer bezwaarlijk aail kan g.egeven worden.
:FANTASEER-MACHINE. Is een werktuig, waardoor men al1es~
wat men op een klávier of foortgelijk lilaarmig
filaartllig fpeelt, aanfionds kan in
llotenzetten.
noten zetten. Het bell:aatuÎt twee, door veren in beweging gebragte., cilinders, waarvan de eene het opgerold papier bevat, hetwelk, onder het fpelen van langzamerhand op de andere cilinder overgaat, zoo,dat de toonen, die aangellagen worden, aanfionds, door
middel van daar aangebragte potloo.den, in lange of korte fireken, op het gelillieerd papier worden gedrnkt. Dit werktuig werd
in 1752 door een' werktuigknndige, HOIILFELD geheeten, (in 1711 te
Hennersdorf in SakJe geboren, en Jn
.in 1771 te .Berlijn gefiorven)
uitgevonden; fchoon reeds voorheen, In 1747, een geestelijke te
Londen, CREED genoemd, gelijk ook
ook een Duitfcher, met. name UNGE R te Eimbeck, de mogelijkheid van zulk een werktuig in eenige
verhandelingen hebben aangetoond. Ondermsfchen
Ondcrmsfchen is van deze, v,oer
cenen klavierfpeler, llOogstbelangrijke machine, die de koninkFijke
eenen
akademie derwetenfchappen
uitvinders overder wetenfchappen te Berlijn, na ,des nitvinders
l~iden, gekocht heeft, weinig nader bekend geworden.
FANTOME. (Zie: PHANTHOME.)
FARCE of FARSE. Een kluchtfpel, hetwelk a1leen ten doel heeft,
gelach re verwekken, en ,zich door het lage komieke kenmerkt.
FARDING, of FASTflING. De kleinfte 'koperen munt, die inEngeland gangbaar is; zijnde de helft van eenen EngeIfchen halve fiuiver.
F ARINELLI, ridder van de orden van Ca/atmva,
Ca/atmvt1, te Napel. ,
in 1705 geboren, was een der grootfie zangers, die immer
geleefd hebben. Zijn eigenlijke naam was CARto BRosem;
doch hij verkreeg dezen bijnaam in Napels, waar hij in het huis
der drie gebroeders FARINA zeer druk verkeerde. Nadat de beroem.
de PORPORA zeer veel aan zijne opvoeding en befchaving had toegebragt, begaf zich FARINELLI in zijn 17de jaar naar Rome, en v:tn
van daar
in 1727 naar B%gfJtl, P'enetie, J7erona, lFeenen enz. In Engelaná, zoo wel als in Frankrijk, waar de Itllliaanfche muzijk toen
groote achting was, verwierf hij de hooglle goedten tijde in zeer groore
keuring, en ontving zeer vele aanzienlijke gefchenken.
gcfchenken. In 1737
ging
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FARNESISCH PALEIS. (Het) -

FARO, ook FARAO~

I})

ging hIJ naar Spanje in dieIJst val} PIIlLIPl'US N n'legde
_j'legde door eene
Aria, waarmede hij hem door de medewerking der koningin verr:lsch~
re, den eerfien grond tot de herfl:elling van zijne zwaarmoedigheid
(meümóolie) , en verkreeg, als gunsteling des konings en der koningin, eene jaarwedde van 2eoo Caru!inw; zonder echter de
voortdurendc gunst, welke hij ook bij FERDINAND VI en KAREl.
III genoot, immer misbruikt te hebben. Nadat hij ruim 20 jaren
J)olognfl terug,
in Spanje had doorgebragt , keerdc hij eindelijk naar J3olognfl
waar hij met den beroemden Pater MARTINI in eene naauwe vriend~
fchap leefde,. en dezen overhaalde, 0111 zijn uitmuntend werk, de ge_
fchiedenis dermuzijk
der muzijk in het licht te geven. Bekend is het opfchrift~
hetwelk hij boven de deur van zjjn prachtig, vorstelijk gemeubeld
landhuis liet plaatfen , en dus luidde: /Jmplzion Thebas; ego domum!
doch minder bekend is mogelijk dat geen, hetwelk een vernuftig
man ,over deze troschhcid gebelgd, er onder Helde, en Qeze
deze woorden inhield: [!te cum; tu fine! - FARINELLI fiierf in 1782.
FARNESISCH P,",LEIS (Het) te Rome, doorMlcHAEL ANGELO, in den finaak van den fchouwburg van MilRCELLUS gebouwd,
is even zeer beroemd door zijne fChoonheid, als door de kunstfiukken, die het bevat. In de beroemde galerij van dit paleis hebben de
gebroeders CARAccro acht jaren lang aan hunne voornaamfie meesterfiukken gearbeid. Op het plein zag men de voortretrelijke,Fart1eflvoortretrelijke.Fart1eflfde Herkutes, .eene bewonderenswaardige Flora, benevens de Urne
van CECILIA lVfETELLA: ook behoorde tot dit gebouw de verhazende groep, onder den naam van den Farnefilèhen [tier (Toro) bekend,
welke uit eenen frier, vUf menfchen en een en hond befiaat, en huitegcnfpraak de gl'Oorfie marmerg:roep der wereld is. Dit fraai paten tegenfpraak
leis behoorde het laatst :!an den koning van Napels, wien het bij erfenis van de familie van FARNEZE, met al zijne zeldzaamheden, ten
deel gevallen was. Het keizerlijk huis was mede erfgenaam van deze
onrcharbare
nalatenrchap, en was mogelijk op dat tijdfl:ip in de geleonCcharbare llalatenrchap,
genheid geweest, om Duitsclzland met een groot deel dezer kunst!lukken·
jarcn werden de voornaam!lukken te verrijkcn;
verrijken; doch voor eenige jaren
fie , mogclijk wel alle, naar Napels vervoerd,
vcrvoerd, om het
hct mufeUln, aldaar in het gehouw der.
tc verfieren.
verllercn. Naderhand
der fludie geplaatst, te
zijn zij naar Pfl~ijs gevoerd; doch in 1813 van daar weder terug
gekomen.
FARO, ook FARAO. Een hazardfpel, waarhij een de bank houdt,
en de'overigen op, door hen zelven gekozcn
gekozen kaarten, die zij.
zij voor
zctten. De bankier houdt.
houdt, een vol fpel kaarten
zich -leggen"
'leggen,. geld zetten.
in
il1 de hand, en keert altijd op eenmaal twee barten om, waarvan
hU de eer[l:eop een hoopje aan zijne regeer- en de tweede aan zijIlC linkerhand lege. Is het eerfte bInd een van dic genen, waarop
Ile
de ·mcdcfpelende
'mcdcfpelende (pointeurs) gczet
gezet hebhen , dan wint de bankhou~
der het daarop fiaande geld; doch vale dit aan de lin kerzijde, d~n
verliest hij dit, en moet het aan de fpclers
fpelers betalen, die niet zc:lB2
den
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-
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den hunne winst op de kaart
kaart laten llaan. en tot 11het
et dubbeld e.n
e,n
hooger laten oploopen. Dit fpel belloort
behoort in de meeste fiaten onder de verbodene hazardfpelen.
FASCES. Een eerteeken van Romeinfche magiflraatsperfonen,
uit eenen·
een en bundel gladde fiokken beflaande, in welks midden, ten
bewUr.e, hunner magt over leven en dood, zich eene bijl bevond.
Deze bundels, wiel'getal verfchilIend was, werden door de geregtsdienaars (lictores) op' de fchouders voor de magiflraats.perfonen gedragen; doch moesten de eerCle in tegenwoordigheid des volks, ten
blijke, dat men deszelfs oppergezag erkende, de bundels firijken:
ook moest de bijl in de hoofdflad er uit worden gelaten.
F ASCE TTEN. lne0ne
In eene glasblazerij de ijzers, die in de halzen
der flesfchen gefloken worden, om dezelve in den oven te brengen.
FASCH. (KAREL FRED. CHRIST.)
CHRIST.) Werd in 1736 te Zerbst geboren, en flierf in 1800 te Berlijn, als kapelmeester van FREDERIK
H.Hij was een groot toonkunstenaar, in wiens flukken zich de
diepll:e kennis der muzijkale geleerde kunst met ber
bee levendigst gevoel
en de teederfle uitdrukking vereeni~de. In veelfcemmige frukken heeft
hij het tot eene hoogte gebragt , welke voor hem nog niet bereikt
werd. Inzonderheid kenmerkt zicl! zijn lJiiferere met 8 fremmell
ais een volkomen meesterfmk, en wordt zijn Kyrie en Glo1'ia, voor
z6 fremmen, als een werk befchotJwd, hetwelk alles overtreft, wat
ANTONIO LOTTE
men van BRNEVOLI,
Bi'NEVOLI, ANTONIO
LaTTE en ORAZJO VEcm, in deze foort
van muzijk gehoord heeft. Jammer is het, dat FASCH zjjne mee~te
opftellen nog voor zijnen dood liet verbranden, zoo dat wij flechrs
weinge [rukken, in vergelijking van het getal, welke hij vervaardig.de, van hem bezitten. Zijne grootfte verdienste ligt, buiten tegen.
fpraak, in de oprigting eener zang-akademie te Berl/in, welke eenig in hare foort is, en na zijnen dood door ZELTER met veel roem
beftuurd werd.
FASCINEN. Zijn in de vestingbouwde takkebosfchen van dun
hout, welke gebruikt worden tot het dempen van grachten, tot fchanskorven enz. gelijk ook tot waterwerken. Men heeft er, die bepikt, en op de werken der viJanden geworpen worden, teil einde
die in braad te fteken.
FASTI. Zoo noemde men in Rome zekere marmeren tafels, waarop of de jaarlijkfche feesten en plegtige dagen, orde
of de namen der
COl/fitls, Dictators enz..
enz. gebeiteld waren. De eerfte
eerüe dezer foort,
Faste minores genoemd, waren niets anders,
anders , dan de ettlendey,
adender , waarwaar·
llit men weten konde, wanneer de feestdagen invielen; doch welke
ûneertijds alleen bij de 'Pontifices bekend waren, die dezelve dan ongetwijfeld naar hUIl
hUIl ne bedoelingen, of tot
toc gewigtige ftaatkundige
oogmerken, aan het volk voorfchreven.
In het 550 jaar van
ROIr.e, echter, bragt een zekere C. CLAUDIUS, die fchrijver geweest
wao, deze tafelen onder het volk. (Zie verder CALENDER.)
FATA MORGANl\.
MORGAI'Jt\. Zoo noemt men langs de kusten van de
Si-
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Sicilla2nfche
SîcHla2nfche zee-engte, die
dieluchtver[chUnfels,
luchtverfchUnfels, welke bU
bij helder
helller warm
en ftil
feil weder boven de zee opftijgen; dikwijls zeldzame vertooningell
cn
als: van fchepen, torens, enz. vormen; en ligtelijk 'natuurkundigen
kunnen misleiden. Zij ontftaan uit dampen, die door de zon uit de
zee worden opgetrokken; en van hier
bier de benaming van Droom - tooverbeelden.
"erbeelden.
FA TIGEREN.
TlGEREN. Van dit woord bedient m:en
men zich in de fehi/der
fehilder
kunst, wanneer de kunstenaar zich, uit hoofde van cenen
eenen beganen
omtrek en het ka-'
komisfiag, genoodzaakt ziet, aan de houding , den ollltrek
loriet van zijn fchilderLtuk,
fchildertluk, herhaalde malen, gewigtige veranderingen
te maken.
F
FATUM.
ATUl\1. Hierouder
Hieronder verfl:onden de oude wiJsgeeren,
wijsgeeren, in den naauwRen zin, eene
eelle zekere ollvermijdelijke
onvermijdelijke noodzakelijkheid van omfl:andigheden en gebeurtenisfen in de wereld, waaraan niets te veranderen
was, en de goden, ja zelfs hun
hnn vader JUPlTER,
Ul'ITER, onderworpen waren.
Alhoewel zij door dit gevoelen hunne eigene !l:elfels,
Jl:elfels, de leer van
's menfchen
men[chen vrijheid, en zelfs de denkbeelden van de natuur der
der. Godheid, regel
regt tegenfpraken, valt het echter moeijelijk te bepalen,.
bepalen,
regelregt
of alle wijsgeereIl,
wijsgeeren, inzonderheid de Stoïcijnen,
Stoici.Jne11~ het Fatum wel in dien
zin geleerd hebben, als waarvan men hen doorgaans befchuldigt.
Men onderfc-heidt
onderfcheièt gewoonlijk de volgende foorten van Fatums: I.
het Spinozisch, hetwelk die onvermijdelijke noodzakelijkheid, of het
het.
noodlot, daarvan duet
afhangen, dat de wereld den grond van haar
doet afhallgen,
befl:aan in zich zelve bezit, en geene
be1l:aan
ge ene andere oorzaak buit~n
buitéll zich er;
er~
kent; 2. het Astrologifche der Chaldeers, die het Fatum
keilt;
FatutII toefahrevel1
toefaluevcn
aan
Mn een wezen, dat niet tot de wereld behoort,
behelOrt, en dat middellijker
middellijk er
wijze, door
dOOf den invloed der !l:erren,
fierren , waarin vrije wezel1s
wezelis niets kon~
konden veranderen, werkte; 3. het Turkfche,
TUl'kJèhe, volgens hetwelk de dingen
onmiddellijker wijze, en wel zouder eenig opzigt op zekere middelmiddel~
oorzaken,
oorzaken , moeten plaats hebben, en wel zoodanig , dat alles, wat
beDoten is, gefchieden 111oet;
eenmaal beiloten
1110et; 4 het StIJlje/ze,
StoifcllC, dat wel middelmiddel~
oorzakeil
oorzakea erkent, doch deze van eeu
een volfl:rekt
volflrekt beiluit doet
d,)et afhangen,
waarop de gedragingen van verfl:andige wezens, uit beweegredenen
hebbeu ; en 5 het t'ede/ijk
redelijk of
handelende, volfl:rekt geenen invloed hcbbeJl;
'Yerf/andig Fatum, dat de ondergefchiktheid ((itbordinatie) der ooroor~
"erflandig
zaken aan het vrij befluit
befiuit der Godheid,
Godl1 eid, objcctif
objectif ten aanzien van het
vrij gedrag van redelijke en verllandige
verltandige wezens, toefchrijft.
toefehrijft.
Ten opzigte van dit laatfl:e,
laatll:e, hetwelk wij liever het be/lutlr
bef/uur der l7(;or.
Foor~
zienigheid noemen, voegen wij er, ter opheldering, het volge!l<le
volgelide bij.
De mensch is, als een zinnelijk wezen, aan Natuurwetten onderworaan hare invloepen. Geen heer der Natuur zijnde, moet hij zich mlll
invloe.
den op zijnen toeRant!
toefland en omJl:andighedcn
om1l:andigbeden onderwerpen. Wanneer.
V311 wien, en waar hU
Hond nict
h~i zoude geboren worden, !lond
niet in zijne
van
Als
IllI zegt, de V
Voorzienigheid,
magt, te bepalen. A
Is hij llll
oorzienigh eid, of het lot,
heeft het zoo gewild, dan gelooft hij d,mol11
daarom aan geen blind noodlot;
noodlm;
maar bij beroept zich fiedns
maal'
flcchts op vorzaken,
uorzakclJ, die hoven
boven zijne krachten
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en lnzigten zijn. Gelooft hij nu hicrbij, dat de n:lIllcldcnde vool"*'
gaande oorzakcn, bcnevcns hare ol1dcrgelcliiktheid, door een hoowt de wercld behoorende , worden da2rgefleld;
ger wezen, niet iot
oordeelt hij wijders, dat dit wezen, door een 'Tij beQuit, dit wereldplan heeft tot lland gcbr~gt, cn, in overeenkomst mct zijn ze~
dclijke gedrag, ook den mensch, naar gelang zijner krachten, in
dit plan begrepen, en dermate toegerust heert, dat hij aan dien post,
waarin hij wel door eenen zamcnloop van enkel natuurlijke, doch
dikwijls ondoordringharc, onbegrijpelijke, oorzaken geplaatst is, aan
eelle zedelijke orde het meeste kan deel nemen, dan erkent hij een
redelijk FatfInI , of liever een ycrjlrlllóig bejlllur der Voorzienigheid.
Het gedrag van den ,mensch, als cen objecth'e grond. komt altijd
hierbij in aanmerking; want het zoude hoogst ongerijmd zijn, ew
noodlot te willen aannemen, volgens welk alles, wat ons over~
komt, onafhankelijk V:ln OI1S eigen gedrag, en zonder voorafgaande
oorzaken, zoude moeten gefchiedcn. Hct gevoelen, dat in de toekomst alles moct gefchieden, men doe ook, wat men wil, is valscll ;
want het geCchiedt, ollldat men iets doet, waartoe tot het gebeurde
Is r.anleiding gegeven. Is in het boek des noodlots het toekomstige gefchrel'en, dan mocc ook de oorzaak daarvan geboekt zijn. Naar
flechrs eene hypotehefions gevoelen, is er geene yoljlrekte, maar flechts
hypotehefi~
fde [voorl)nderl1ellend<:
[voorl)nderl1ellende] noodzakelijkheid.
FAUCHET. [De Abt] Bchoorde tot die geestelijken, welke
bij de Franrche omwenteling eene rol fpeelden,
rpeelden, hUil
hun karakter onwaardig. !lij bezat het voorregt eener uitllluntende weJfprekendheid ,
waardoor hij het volk verblindde en geheel voor zich innam. 111II1~
zonderheid bezigde hij in 1789 ied~r oproer in Partjs, om h(:[ volk
te overreden, dat het volkomen regt had, om zoodanig te handelen, en de Aristokraten , van het begin der wereld af', altijd het
ren
groorfie onheil gcflicht hadden; le;.:gende hun, onder anderen, ten
dar zij al!éen de fc11l1ld van den kruisdood van C/IRISTUS
laste, dat
ongevcinsdroegen, en d:lardoor eenen man hadden omgchragt, wiens ongeveins.
'de volksliefde niemand konde in twijfel trekken. FAUCHET was een
bckendeon eonflitutionelen
eonflimtionclen eed aflegde, en d~:if
d~:if~
der eerl1en, die den bekendeon
confiitlltionelen bisfchop van het departement van Cflll'fldos
voor tot confiiturionelen
verkozen werd. Zijne leerredenen werden redert nog vrijer, è)'hlj
drong, over her :llgemeen, op de invoering eener wet a:m, wahrbij a'~
Ie landerijen in Frallkrijk onder de burgers gelijk zouden rerdecld
worden. Door de verdediging van dit onuitvoerlijk plan,~ he welJt cfu
flerklle demokraren heimelijk on:worpen hadden, krel'g J1ijet volk
V:ln de twêede !:1tiOllale
meer en meer aan zijne zijde" werd lid van
vergadering en daarop gevolgde conventie, en vleide de .Jt.kobiinel1
op eene voor zijn knr.lkter onteerende wij ze. lil de ve~f:tderilJgeu
{prak hij weinig, en zat alrijd als in gedachten verzonken', ja bijna
:tJs of hij ten halve Oiep; doch wanneer hij oordeelde, dat hcc tOd
:Ijs
was, om ziJncn invloed te doen gelden, lièc hiJ zijne a'fhnngetillgen
het
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bet fpreekgcfloelte
fpreckgcfloelte beklimmen, en gaf dan aan hunne voornelJen
voorflellen ,
vroonlheid, zijne goedkeur{ng.
goedkeurfng. Toen in 1793
met eene geveinsde vrooniheid,
echter de wanorden in Frankrijk ten hoogllen toppUnt geklommen
waren, en de cont1irutioncle
conllitutioncle geestelijkheid even zeer gehaat werd,
als de onbeëedigde priesters, verloor ook F Aliel/ET
AVCIlET zijn aanzien.
De Jakobijllell
befchuldigJakobijlletl flreken
fifl"!ken zijnetl
zijneI1 naam op hunne lijst door, befchllldigmoordenaarner van MARAT,
den hem, met CHARLOTTE CORDAY, de moordenaar!l:er
in verllandhouding
verfiandhouding gefl:aan
ge!l:aan te heb
hebben,
ben, en hij moest den 31!l:en
31 fl:en van
Wijnm. 1793, met de Girol1disten,
Girondisten, de door hem reeds voor lang
verdiende guilottine
guilonine beklimmen.
FAUNEN. Zijn, volgc'ns
volge'ns de fabelleer, boschgoden
bosehgoden,, dat is eene
foon
fooft van Daemo11S, die in de bosfchen en woudcn
wouden woonden, en
inzonderheid door de landbouwers vereerd werden. Zij worden
meestal in eene menfchelijke gedaante, l11et
met eencn
eenen kleinen ramsfl:a~rt,
rams!l:a~rt.
rpitre ooren en vooruitllekende
met een
fpitfe
vooruit!l:ekende horens, afgebeeld, en zijn l11et
ramsvel , of andere beestenhuid , omhangen. Ook ziet men dezelve
wel eens met wijnranken omkranst, omdat zij, gelijk de [atyrs,
fatyrs, tot
het gevolg van nACCHVS
n"'CCHVS behooren.
FA UNUS. Was een koning der Lf/tij/tm
Lf/fijn('/] , die den godsdienst
godsdien~t der
Grieken in Ifalie
Italie invoerde, en den
dcn ouden tot een orakel moet gediend hebben. Daar hij den akkerbouw zeer begmmigde,
begunstigde, zoo wordt
hij als een [nlyr
fat)'r aaf~ebeeld.
ff:eb('eld.
FAUSTINA. [De keizerin] Twee Romeinfche keizerinnen voerden dien naam, te weten: de gemalin van
Vlln AI"TONINliS
AiXTONINVS PIl;S,
PIL;S, ell
Cl}
diens dochter,
dochter. welke l1:1dcrhand
naderhand aan den keizer MARCUS AlJRELl\lS
AlJlU:LIlJS
ANTONINUS huwde. De gefchiedfchrijvers van dien tijd hebben de
uitmuntende befchrijvingen, welke zij van den gelukkigen fl:aat
Haat des
riJks,
rijks, onder de regeringen dezer ANTOiXIJNEl'i,
ANTOl\'IJNEl\', gegeven hebben, met
aanllootelijke
aan!l:ootelijke bedrijven hunner gemal~nnen bezoedeld,
bezoCtleld, en inzonderheid
van de jong1te
jongl1e F AUSTINA dad en te bock gefl:eld,
geHeld, welke eene dolzinnige MESSALINA zich niet zoude hebben behoeven te fchamen. Dan
mcn moet eer eere van de [choone
men
fchoone F:\USTJNA
F,\USTINA aanmerken,
a:mmerken, dat haar
eigen gemaal, Mi\RCUS
MARCUS AURELIUS,
AURELlUS, die
dic den bijnaam van wi,isgeer
wi.isgeer Ontomvollc geregtvaardigd,
gercgtvaardigd, en h~:1r in de bl'jdfJfIving, hare deugd ten volle
b('fc/~f)fI
wing
wilJg van zich ze/l'eII,
zc!l'en, den
dcn lof eener voorbeeldig-e
voorbeeldige gade gegeven
heeft WIELi\ND,
heeft. Ook hecft
WIF.LANO, in onze dagen, haar van den blaam der
Romeinfche
Historiefchrijvers getracht vrij te pkitell.
Romeinfchc lIistoriefchrijvers
pkiten.
FAUX-PAS. Eigenlijk een valfche
v:1lfche p~s, een misltap
misJlap , een woord,
mecstal
meestal in eellen
eenen zedelijken zin gebruikt wordende.
FAVAR T. [CllARLES
SI~IONJ W~s die gene, die onder de Pa[CIIARLES SmoN]
"ijzenaars de 'vrolijke
Holijke luim en
ell het aangenaam bevallig-e
bevallige deed geboren
rcn worelen. Zijne komieke
komiekc zangfl:ukken
zangflukken zijn
Zijll vol
\'01 van pikante
pik:111te en naive trekken. Onder zijne
zjjne kleine z:llJgfpelcn
zangfpelcn ml1l1ten
munten inzonderheid uit:
Ie Coq dil
f/sfiegêc, ACf/jou,
/a l\T"ce
Nt,ce il1!"1'/'Om/'llc,
ill!C,.row/'lIc,
du villfl{{e,
vil/flffe, C)'th('re
Cyth('re as[iegéc,
Acajou, la
Ratoll et
Bo/zclI/ic1lIie, la Fille
ct Rofctte, la Bohelllic/lI'e,
Fil/e mfll
mal gardL'e, /11 F<'te
FNe dit
C'ta/eau,
Jl1'rdiIJÎcr [upp(lfo,
Luc,~ateau, Ie
/c .!a-rdiIJicr
fupp(lfo, r ASll'ologue
Aslrologue de Ftllage,
Pil/agc, dflllctte
A/mcUe ct LIJ.
B 4
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hin enz. Over het ~lgemeen zijn alle kleine !lukken van FAVART on.
navdgb~.ar ten nanzien van bev~lJigbcid en vrolUkheid.
Ook ziJue
grootere z~ngC{Ukken
z~ngf{Ukken verwierven eene algemeene goedkeuring, en onr A1I1itiJ
der deze behooren : L
l111itiJ à l'éj>u'1I1'e, Nu/cue ti la COllr, la
Rofière de SOleIlCY, /I'S 1IIoi,jiJJlIIC/!rs, en les truis SultalJes. Naïviteit,
kieschheid, bevalligheid, teederhdd en gevoel, \'ereenigen zich in zijkicschheid,
n~, vool:al beste, Hukken. Voortreffdijk fchildcrt hij de liefde op het
land, en doet met vcel oordeel het be\'nllige en ~anlokkende van het
landleven, met vermijding van het gemeene en onbehagelijke, uitItaIiaansch
komen. Zijne gade, welke in 1749 het eerst het ItaIiaallsch
[Doneel in Parijs betrnd, genoot onafgebroken de grootfie goedkeuring, en fpeelde in alle fiukken, en in alle karakters, de eertle
rollen. Bovendien wns zij eene bevallige danCeres,
danfcres, en eene uitmuntende zang!ler. Het vi)fde deel van de werken haars mans, is onder haren naam in het licht verlèhenen, omdat zij daaraan zeer veel
deel had. lIaar man Werf te Parijs in 1793, en zij zelve in 177z.
haar eiger. graflchrifi:,
Zij vervaardigde hnar
gr~flchrifi:, en bragt het in muzijk, om
met het denkbeeld van
daardoor haren echtgenoot en hare vrienden lllet
haar affcheiden gemeenzaam
gemcenzaam te maken.
FAZANT. (PilI/fiálltJs) Ecne vog-clfoort, tot de orde der hoen.
deren (GA/lil/oe) behoorencie, mct
met korte pooten en eenen eenigzins
Cn:wcl, waan'nil de bovenfte helft aan beide zijden bogewelfden fn:wcl,
ven de onderfte uitfteekt, cn het grondCmk
grondfmk of de wortel met eene
vleezig-e huid o\'ertrokken is. De
Dc Fazant onderCcheidt
onderfcheidt zich door zijne wangen, die met cene bl~, gladde huid overdckt
overdeIn zijn. Toe
met brandende, afftehem behoort de huishaan (PlIOj/(7III1S GaI/lis), mct
zamcngedrukte, vlc esclwchtige kwab of kam
ccne zamengcdruktc,
kende kleurcn, eene
keel, naakte
/Jaakte ooropeboven op de
de;;kruill,
kruin, twee dergelijke
dcrgelijke r.an de kcel,
ningen , en eellcn
fcl1uins ovcr eind fta:\lJden ÎlaafC.
Îlaarc.
eenen zamellgedruktcn, fc!1uins
wildernisCen der I-Iindostantfche
I-Iindostamfche bosHij ftalllt buiten twijCel
twijfel uit de wildernisfen
fchcn
Cpeelfoonen over
fchen af, en heeft zich \'an daar in ontclbare
ontclbarc fpeelfoonen
ovcr de
verCp:eidt; doch vinot men dien
dicn nergens
geheele aarde verfp:eidt;
ncrgens fchoon cr,
grootcr en
cn Îlerkrr dan in EligelaiJd, waar de hanen
hancn gevechten een
CchouwCpel uitmaken. De eigenlijke Fazant
bijzonder geliefkoosd fchouwfpel
(Ph. Colchü'1iS) , met een
ecn ros en bont lijC,
lijf, eenen
cenen blaauwachtig groeC(aart, en wan,~en , met eene kale,
nen kop, eenen wigvormigen f(aart,
wrattige huid bedekt, ontleent zijnen naam van de rivier Phrl[ia in
lJlillgrc/Ni,
lJlillgrc!Ni, van waar de /Jrgollolltetl hem het eerst
ecrst naar EIIT:opa gebragt hebben. Dij de Fazant-hennen, en nog meer bij die d~r
hecCt men Comtijds
paauwen, hecft
romtijds de zeldzame verandering- opgemerkt,
dat zij namelijk dezelfde foort van vcercil, als van de hnnen ver]:r,e.
gen
Fazant [Plr. PicttlS] onderfèheidt
gcn hehben. - De CO/ld/akellfi:lJe Faznnt
zich door eene
blaauwe flagpcilnen,
eelle gele kuif, hoogroGde borst, blnauwe
na~pel1nen, van
tweeden r~Il:~, Cll eellell
cellell wig\'orl11i,~cl1
(Jen twceden
wig\'ormi,~cl1 ft:l~rt, die bij de wijfjes
k(mer is, dan bij de 1\lalll1CtjcS. Zijn vaderland is, zoo als ook van
de beid.e volgende, Cldllf1, wanr
waar hij, uit hoofde zijller verwonderlijk
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,lijk prnchtlge vederen, in de tuinen der Europirche grooten gehouden wordt. De zilverlakenfche Fazant (Ph. NycethfmerlJs) is
wit en heeft eenen zwarten vederbos en onderlijf, en mede eenen
wigvormigen fcaart; doch de prachtigfte en fchoonCte v~gelfoort in
de Natuur blijft de Argus [Ph. Argus]. Zijne kleur is geelachtig,
geelachtig;
en zwart gertippeJd, zijn aangezigt rood, en het' achterhoofd blaauw
en gekuifd; .zij11e wangen zijn kaal, en de binncnfte 1 I flagpennen,
waarvan de !l middelîte lang en die allen onbefchrijfelijk fchoon zijn,
zijn aan de buitenzijde met oogen bezet. Hij behoort mede in C/zi.
na te huis. en heeft, van den bek tot aan het einde van den {laart ,
eene lengte van 9 voet.
De plaatfen
plaatren , waarin de Fazanten worden opgekweekt, noemt men
Fazanteriën. die in wilde en tamme worden onderfch~idel1.
onderfch~iden. In de
eerfte wordt de Fazant aan zich zelven overgelaten, en aJleendes winters gevoerd •. Hij heeft geen hok noodig, maar al!een hier en daar
eenige ·fchuil- en vaste plaatièn in het bosch, welke men
men op zekere tijden met haverftroo, kamfer, anijs, enz., welker reuk.
reuk zij
zeer beminnen, berookt, om daardoor de Fazanten bij elkander te
houden. Meer zorgvuldigheid en kosten vereischt eene tamme Fazan
Fazanterie, waartoe, behalve eene welgek(;JZene
welgekQzene plaats, die tegen alle
Fazantenhuis mee een vertrek, tot
roofdieren veilig is, een geheel Fazamenhuis
huisvesting der Fazanten, dat genookt kan worden, en de noodige
broei en andere hokken, benevens eene wOlling
woning voor den Fazanten wachter, behooren. In ieder hok plaatst men eenen haan met 9
of 10 hennen, die men goed voedert, en des morgens en des avonds
În- en uit laat. Men verzamelt de eijeren zorgvuldig, en laat ze
of door kalkoen- of huishennen uübroeijen. Daar het vleesch van
dezen vogel zeer gezocht, en voor eene kostbare lekkernij, gehoulanden, ,alleen
alleen aan den landsden wordt, zoo ftaat het, in de meeste landen?
heer vrij, Faznmeriën aan te leggen.
FEBRUARI]. (Bij ons Sprokkelm.) Aldus genoemd naar het
latijnfche woord Februare, dat zztil'Cf'm,
zuil'Cf'm, reinigen beteekent , omdat
door de Romeinen in deze maand zl1iverings-olferanden, ter verzoening der fchuld of overtredingen der nog levenden, en de bevorde..
ring van de zielsrust der dood en , aan de goden werdell toegebragt.
Eigènlijl. gefchiedde dit, eer NVMA deze maand voor de tweede
van het jaar had verklilUrd,
verklilard, in de overfcbietende of de laatfte daro maanden,
gen van het, jaar, toen hetzelve I10g
nog uit IO
mamKien , volgens de inHelling van ROMULUS, bertond,
beftond, en Maart de eerfte was. Men
noemde toen de I!l overCchiet-ende
overfchiet-ende dagen van het jaar Februo, zoo
veel als FesltllnFeslt/In' lujlra!e, zuiverings feest, en deze benaming werd
dus door· NUMA aan ûjne tweede nieuwe maand gegeven.
FECIALEN (Rom. ol1dh.) Eene [aart
foort van Romeinfche priesters, die~, zoo als in later tijd de Herauten, den oorlog moesten
aankondigen en den vrede uitroepen; doch inzonderheid over de
bevoegdheid tot den cerHen
ccrHcn moestcn
moesten bcflisfen;
bcllisfen; ten einde te verhDe13 5
deIl.
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den, dat de Romclnfchc republick niet ntmcloos in den oorlog gewikkcld wi,çrd Zij waren als het ware bewaarders en handhavers
van het regt van vrcde en oorlog.
F~ gN. ZUn verdiclHc vrouwelUke goden - tooveresfen van eene
verheven foon, die de dichters zelve verzonnen, en van welker
magt en invloed zij ecn aantal vcrtclfcls opgedist hcbben. Inzonderheid hebtJen de Franfche dichters hun vernuft tC dczen aanzien
ten toon gefpreid.
FEHM. Eene oude Sakfifche benaming van dcn bloedban , of de
lijffira'ffelijke geregtsoefcningen van het geregtshof, hetwelk die
firaffen uitoefcllr. In eenen bijzonderen zin verllaat men door Fenmgeregten die heimelijke geregtshoven in Westpha/en, waarvan mcn, In
onze hedendaagfche Romans en fchouwfpelen, gewag gemaakt vindt.
(Zie: VEHM GERIGT.)
.
FEITH. [EVERARO] Deze beroemde letterkundige werd In
tie J6de eeuw, te Elburg in Ge!der/rll/d, geboren. Na zich eenige jaren op de beoefening der wijsbegeerte te hebbcn toegelegd,
gaf hij zich geheel aan de beCchaafde wetenCchappen over, waarin
hiJ groote vorderingen maakte. Hij kende de GriekCche en Hebreeuwfche talen grondig, Waarvan hem de hoogleeraren der FranCche
Protestanten te Bearn een uitmuntend getuigCchrift gaven. In GelderlaiNi terug gekeerd zijnde, oordeelde hij het raadzaam, uit hoofde van
de Spaanfche beroerten, den vaderlijken grond weder te moeten verlaten, en begaf zich naar Frankrijk J en wel naar Rode/Ie, alwaar
bij voornamelUk zijn werk maakte van het enderwijzen in de
GriekCche taal,· waardoor hU, zoo wel als door zijne verdere kundi:;heden, de achting der beroemdfte mannen van zijncn tijd, inzonderheid van CASAVBONVS, DU Pl'Y en THUAl\:US, wegdroeg.
Op zckeren tijd, alleen van eenen knecht vergezeld, buiten genoemde ftad wandelende, ging' hij in her huis eens burgers, waaruit hij
nimmer weder is te voorCchijn gekomen; zelfs heefe men nooit iets
Vll:I1 hem kunnen ontdekken, nieCtegenCcaande de reg~
ing daartoe :11.
reg~ing
Ie moeire heeft aangewend. Zijn verlies in den bloei zijns levens,
werd· door de geleerden zeer betrcnrd; daar hij het, waarCchijnlUk
geliJk:qir zijin de geleerde wereld zeer ver zoude gebragt hebben, gelijk:qir
ne werken doen be(]uiten. In 1677 verCcheen V:ll1 hem I,tec,1.cijtkll
tec .. Lcijtkll
qua/urn,
in 12mo in her licht: AlJfiquitatll1JJ Homericllrtl11J Libri qua/u()1';
een werkje vol van grondige geleerdheid, waarvan Douairjere wijlen
den Heer GERRIT Baron WITTEN, HENDRIK BRl'~IAN ,·rector der
L:ICIJnrche rchoul te Zwol, de uitgave bezorgde, en hetwelk in 1726
te Amflerdam herdrukt werd. Nog heeft hij een wqrk ,geCchreven : de At!reniellfium Republica, en eindelijk nog Comm(ntarü de
.dlltiqllitt9tibu~. At/icis.
Ooder het talrijk gelbcht der FEITIlEN, dat gedeeltelijk te EIhllrg,c,gc<;leeltqlijk te H(ll'derw~ik,
hllrg,.,gc<;leeltqlijk
H(lrderw~ik, zeer lang gebloeid, en', aanzienlijke Jegering~p06ten bekleed hcefc,~ bevindt zich ook l\14~ CATII:\-

FEITAMA. (SIJBRAND) -

FELOEK.

IJ7

'THARINt\ FEITH, gertorven In 1740; eene vrouw van een aanzienlijk
vermogen, wanrvan zij een groot gedrclte bij uitcrüen wil befiemde
fiemoe tot het nichten van een gasthuis te Elburg, onder de
benaming van het Fcitcl1,~of bekend, waarin 24 oude lieden wonen, en van alles rijkelijk verzorgd worden. De ecrlle, die zich;
van dit Ollde ge{]ncht te Zwolle gevestigd heeft; is geweest, Dr.
RlIljl'o:v/s
RlIlj
l'o: VIS FEITIl , een vermaard GeneesiJeer en llurgemeester aldaar,
zijnde de grootvader van onzen Vaderlandfchen Dichter van dien naam.
FEITAMA. (SIjBRAND) Een uitmuntend Nederlandsch dichter.
die in 1694 te A1IIflerdam uit aanzienlijke ouders geboren werd. Alhoewel eerst voor het vak der godgeleerdheid bellemd, werd hij
naderhand tot den handel opgeleid, en daartoe bij den heer J.~N
'VII.LlNK, een voornaam koopman, geplaatst; doch gCénen
gCél1en lmt in
dit vak hebbende, welks voordeelen hij uit hoofde van ouderlijken
rijkdom niet behoefde, wijdde hij zich naderhand aan de dicht- en
t~ekenkunst, waanoe hij voorheen de grondel! reeds gelegd had.
Eenige treurfpelen , deels vermlingen,
vertalingen, deels van eigene vinding, waren federt lï20 de vrllchten van zijnen letterarbeid. In In3 kwam.
echter, een belangrijker werk van hem in het licht, namelijk: d(?
TELi':MACHl'S van den kamerijkrchen lwnsbisfchop FENELON, uit
Fransch proza in een Nederduitsch heldendicht overgebragrren waar..
van eenc verbeterde, en door langdurige oefening belchaarde, uitgave in 1763, door de bezorging van dcn
dèn heer ].IN VAN STEENWlJK, kunst en boezemvriend van FE(TA~1A, die hem dezelve had
n:ll1bevolen,
n:lllbevolen, het licht zag. l\Tiddelenvijl h~d onze dichter zijue
Too/Jeelpoezij in 2 deden in 4to, in Iï33 en 1735 uitgegeven, en
zich onder dit alles met eene Nederduitfche vertnTing' vnll
van de Hen"jade Vlm VOL
TAIRr:: bezig gehouden,
ge houden, welke '('chtc"r niet voor
VOLTAIRr::
1743 was afgewerkt, en twee inren later eerst. in druk v<:rfcheen.
Sedert is er tot na zijnen oood, die in Zomerm. 1758 voorvie1~
niets van hem in het licht gekomen; doch na denzel\'en
dènzel\'en heeft zijll
vriend VAN STEE l'\ WIJ K , behajv'e de genoemde nieuwe uitgave V':ITf
TELEMACIIVS, nog drie tooneelilukken, eenige vcrt'aalde FranfChè
verzen, alsmede mellgelllofTen, door den druk gemeen gemaakt.
Iets zonderlings was het in FEITAl\IA, dat hij, offchooll geen geheim
van zijne werken makende, zelden iets met zijnen na:lm, maar altijd
of met de letters S. F., of meestal
mecstal met de zinfprCllk Studio fol'ep
tur fllgeI1Îu;lI, dat is: door oefenillg wordt /iet l'i!I:flalld gl'J1epen, in
het licht gaf: eene zinrpreuk'; fwaarvan de eerllc
eerlle letters der woordan
S. F. J. zijnen naam SYllR.1ND FEITAMA !zaakszooll,
!zaakszoim, te kennen;geveu:
kellnen;geveu:
I FELICITAS.
Di.i tic
tie R011lci1:etJ de godin dCSIgcJllks,
des! gcJllks, ter' welker
LUCULLUS, en naderhand JUL/US
JU_lUS CES AR, eenelI
eenel! ·t~mpel deed btlu~
eerc Luct:LLUs,
wen. Zij werd afgebeeld,
afgebceld, rustende op eellen
eenen hoor'll vall\overvl<md,
e<:ns met eene
nu eens niet
eelle fpeèr in de hand.
nlet cenen
cellen olijftak, dan eens
FELOEK. Een ligt fnel zeilend rchip, zonder verdek, het\vcllt
CIl rÏl:mcl1 wordt voongcfluwd,
door zeild' cn
voongefluwd, en
CIl het roer m:hter·iett

aan
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FELONIE. -

FERDUSr. (H. B. S.)

aan de fieven gebruiken kan. Het voert 10 of J2 man, en houdt
%lch altijd langs de oevers.
FELONIE. Eene hoofdmisdaad van den Leenman tegen den
Leenheer, welke met verbeurdverklaring van het leengoed geltraft
door Fewordt. (Zie: LEENSTELSEL.) De Engeljèhen verlraan door
IOfly iedere misdaad, waarop de dood /1:aat.
FENELON. (FRANS DE SALIGNAC DE LA MOTTE) Schrijver von
eenen
den Telemachus en andere uitmuntende we.rken: een man, bij eellen
ieder in achting'; die op kunde en braafheid eenigen prijs fielt. Hij
werd in 165
I65f[ op het not Faze/on, in het voorm~lig Qtlerci,
Querci, geboren, kwam i;fhet
i;thet vervolg als Jeeraar te Parijs, en werd eerlang bij
LODEW1]K de XIV onderwijzer van de drie koninklijke prinfel1,
prinCel1, de
hertogen viln
van Bourgogne, ArJjou en Ben·ij. Daar de eerfie vele
hoop op de kroon had, zoo leerde hij hem, in verfcheidene aan hem
opgedragen wèrken, inzonderheid in den Te/emachus,
Telemachus, de pIigten van
eellen vorst op de dllidelijkfie en meest onderhoudende wijze ken_
nen; en het was te bejammeren, dat eene kabaal van den bisfchop
BOSSUET, en de heerschzllcht der markgravin MAiNTENON, hem van
een hof verwijderden, waar hij zoo veel nuts
uuts fiichtte. Hij werd
van onregtzinuigheid
onregtzillnigheid verdacht, en naar het aartsbisdom Kamerijk,
hetwelk hij reeds als onderwijzer van den prins ontvangen had, verwezen, en leefde hier tOt aan zijnen dood (1715) als een voorbeeld
van een regtfchapen man, die onvermoeid in zijn beroep was. Men
kan zijnen Telcll!achus, buiten tegenfpraak,
tcgenfpraak, in alle opzigten als et!n
kan
fchoonlle. voortbrengCels
voortbrengreis van FranCcbe letterkunde befchollwen.
der fchoonlle
Hij nam de fiof tot dezen uÏll1l111tenden helden - roman, zoo als be.
kend is, uit de Od.ysfea van HOMERUS : maar werkte dien zoo voor.
treffelijk llÎr, dat zijne be2rbeiding te regt als geheel nieuw kan
worden aangemerkt. De llijl is fchoolsch verheven, vol vuur en
zeer bevallig; terwijl de menigvuldige zede- en fiaatkunrlige regels,
waarmede het werk doorvlochten is, onnavolgbaar fchoon zijn voorgedragen. Behalve dit uitmuntend werk, waarvan men rekent, dat
140 uitgavên en 99 vertdingen het Iicl,t zien, bezitten wij nog van
dezen waardigen kerln-oogd: Dialogues des morts; Dia ogues fur
J' Eloquence
E/oquence en general , et fur ce/Ie de la
/a chaire en particulier. Ahrégé des yies des anciellS Pltilofophes;
PM/ofophes; (niet voltooid) TraiN fur fé~
duca/ion des Fi!les; Demo1Jftratiol1 de fexistence de Dieu; zijn bekend uitmuntend Gebed enz. De Eloges van LA HARPE en cl'ALEMd'ALEMBERT op FENELON bevatten vele belangrijke bijzonderheden.
bijzonderheden.·
_
FER DUSI. (HASSAN BEN
BEN SHERIFSHiIII) Een·
Een der be~oeindfie
Epifche dichters der Perzen, die omtrent 1020 onzer tijdr~k~l~ing
tijdrek~l~ing
bloeide. Wij bezitten van hem een uitgebreid,
uitgebreid ,gefchiedkundig
gcfchiedkundig gedicht, onder den titel van: Shak-Namelt
Shak-Nameh (boek der koningen)', fetYetwelk de gefchiedenis van Perzie, vall NUSHIRVAN tot .lEZDEFE~D, bevat, en·
en onder de dichtllukkel1 van Azie een der uitllluiîtendlle,
uitlllUiJtendlle, en
voor de gefchiedenis, alhoewel weinig gebruikt, van een zeer groot
be-

(ADI\~I) FERGVSON. (ADl\~I)

FERRARA.
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belang is. Eelle
Eene Engelfche
EngelCche overzetting,
moerzettÎng, door CllAillPION
CIlt\~(P(ON ilJ
in '790
begonnen •, Is onvoltooid gcblc\'cn.
geble\Oeno Mcn
Men vindt er ecnige
eenige ftukkell
van vertaald in JO~ES COI/J//ie!ltariell
COI/J//ieutariell ,.
,_ en
cn WILKENS Perz~fche
Chrestolllathie, in SCIlEI.GI:LS
SClmLGELS EI:n'pa,
El:;·opa, cn
Jlierellrills.
Chrestolliathie,
en in de J)I/it/d,e
J)"itjèlte Jllerellrills.
FERGUSOK. (ADI\:lI)
III 17:::+
172't in ,)"dwf/tJliri
,YdlUf/dliri g\:110rCII,
g~borell, W:1S
was eerst
cerst
(AlJA~I) lil
ycldprcdikcr, doch w(:fd
\\'(:fd in 1759
hoogleeraar in
ilJ dc
eenigen tijd Ycldprcdikcr,
'759 lloogleeraar
de Natuur- en
cn in 1764 iu
in de zcdcklllJdc
zUne Gefclliczedekunde te Edillbllrg.
EtlilJbllrg. Door zijne
Gefclricdel/is vtm de opkoll/st
Republiek, in
opkolJlst en den olJdergalJg
olJdergtlllg der Romein/ehe R.epubliek,
delli!
17 83 te Londo:,
LondoJ, en reeds vroegcr
vroeger door zijne proeve omtrent de Gefchiedenis der Burg~rlijke
Burg~rlijkc lIlaflljè!t{//'Plj,
Jlltlfltjè!tappij, in '767 uitgegeven; doch
bovenal door zijne
zijnc h:giflji1m
l'eginji1m der zedelijke
zede/iike Wijsbeg~erte,
If/ijsbeg~erte, in 1769
in het licht verfchenen,
ycrCchencn, hceft
yeel roem verworven. Dit
heeft hij zich veel
laatfle wcrk
werk bn men als het eerl1e
eerl1c CJmpcndiu11l dezer wetenrchap
wetenfchap
in de Engelfche letterkunde aanmerken.
FERMATE. Is in een muzijkl1uk eene
FERl\lATE.
cenc plaats, wnario
waarin de toon,
toon.
bovcn
boven de eigcnlijke
eigenlijke w:Jarde
wnarde der 11Jl oot, door een of meer l1emmen,
aangehouden, of ook wel door eenige fiemdcn
Geraden gerekt, en dit door
een punt of halve maan (---)
(.-...) aangewezen wordt. Gewoonlijk komen de Fermatm
Fermfltm in het midden van een Muzijkl1uk voor, en moe·
ten meestal tlechts een kort ruStpunt,
rustpunt, of ook wel eenen ovcrgang
overgang
nanduiden. De uitvoering wordt aan de zangers
aanduiden.
znng"ers of fpelers overge.
lawn, en berust inzonderheid op een en vasten,
laten,
yasten, a~nhoudelJden
a~nhoudellden toon,
eeve gelijk1l1:1tige trilling en eenige
eene
cenigc gepaste gebaarden, waardoor
w:Jardoor
bcvorderd wordt. De Fer/llate
onderCcheidt zich juist
de overgang bevorderd
Fermate onderfcheidt
van de CadalJS,
Cad/J/IS, dn
d~t zij alleen een weinig aanh
aanhoudt;
daardoor \"an
oudt; doch
nog niet het yolkol1len tlot van
\'an het l1uI.
I1nI. te kennen
kenllen geeft.
FERNAM13UCO.
F ERNAMllUCO. Een fbdhouderfehap
fladhouderrchap in het oostelijk gedeelte
van Brazilie, in Zuid-Amerika, onder anderen zeer rijk aan ruiker,
Cuiker,
katoen,
kacoen, orange-appelen, tabak, eo
en het beste Brazilie-hollt,
Bmzilie-hollt, het·
het °
welk van daar zijnen naam van Fern/lllJbuc
FernollJbllc voert. De bevolking uit
cn voor het overige uit inboorlingen en Neeen vijfde blanken, en
gers beflaande, bedraagt, volgens REYNAl",
REYNAl,c' 85,600,
8.'),600, volgens anderen
400,000
4°°,000 zielen. Dc
De hoofdfiad heet mede Femambueo,
FemallJbueo, of O/inda,
Oliflda,
van Europirche
Europifche koopwaren, heeft 25,000 inwoen is eene l1apelplaats vall
ners, verfcheide kerken, en is de zetel yall
van eenen gouverneur en.bisfchop.
en,bisfchop.
FERONIA. Bij de Romeinen de godin der bosfèhen
boslèhen en der
vrijheid. In haren telr.pel,
tempel, :J:lll
aan den voet des bergs Sorae!es,
Sortle!es, thans
St. Silvester, genoemd, ontvingen
olltving~n de vrij:;latenen
eenen hoed, ten
vrij::;latenen cenen
teekén·hlllllicr vrUheid.
teekèn-hul11iCr
FERRARA. Voorheen ecn
een hertogdom in Ita/ie,
Itolie, grenzende ten
1~lJetiaalljè1te gebied, ten zuiden aan het B%gneeNoorden aan het l'étJetifloll[che
Bolognee/de
fe/te en
cn R011lflgl/(I,
Romaglla, en
cn ten Oosten aan
:Jan de golf van J7ene,tie.
rene,tie. Bij
Bi.i den
vrede van Campo Forntio, in.
in _J 797, kwam het l:Jnd.
land_ aan
aan de CisalpJI1[ehe
felte republiek, naderhand het koningrijk
koningri.ik lta!ie;
Ita!ie; dóch
d;)ch in J 815
werd het wederom, gedeeltelijk,
ged.:eltclijk, met den kerkelijken
kerkelijkcn fl~at
flaat vcreevereeI
Jligd,
gelegen gedeelte ~an
~an het L(J/fIv.
nigd, daar he't
het ten lloQrdcn
lloorden aan
ann de 1'0 ;;clegell

.
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FERRETUM. -

FEUDALSTELSEL.

Yenet/aam'" koningrijk kwam. Fcrrartl was het vaderland van ver.
rchciden groote kunstenaars en dichters, en deszelfs hertogen wa.
ren ijv~ttge voorllanders van kunsten en wct~nrchappell. Het beflaat thans 56 v. 111. Cl] "cc ft J 70,7 ~7 inlVoners. De Had Fen-a·
ra, aan eenen arm van de 1'u lig-;;cnd,~, is taIllelijk groot en wel.
gebouwd, hec:è 350J huizen cn 23,63S inwoners, die van zijde [.1.
brijken en den handel befraan. MeI! vindt er, onder andere prachtige plleizcn, d1t d2r mlde hcrcogell, hetwelk th:lI1s het verblijf van den kardhaal-Icgaat is, als mede een nog fr~aiJer, van
wit marmer gebouwd, en, uit hoofde van de fchikking der Jleenco, het lJil1ll1aIJteIJ-i'oleis
Dil1ll1aIJteIJ-i'oleis genoemd. Voorts verfcheiden kloos.
en kerken
kerken;; in die der Benfdictijl1e/l is de grafcombe van
ters en·
ARIOSTO.
De univerfiteit, in 1391 gellicht, was voorheen zeer beo
roemd, en heefr eene belangrijke boekerij van kostbare verzamelingen
van oude handfchrifren, benevens e(!n kabinet van anti ken , munten enz. Ook is hier bet hospitaal ST. ANNA, waar TJ\sso 7 jaren
opgeOotell was.
FERRETU~T. Cecalcineerd koper, waarvan zich de glasmakers bedienen, om all! het glas ve,fcheiden kleuren te geven.
FERRO. lIet westelijke onder de f{allarifclze Eilanden, aan
de kroon van Spanje behoorende. Het heeft IS mijlen in den ollltrek,
telt 5000 inwoners en brengt veel honig, was enz. voort. Sedert
1634 trekken de Franfchen op bevel van LOn&Wl.JK XIII de eerlle
midda6lijn over dit eiland, walrvan zij thans door de meeste aardrijkskundigen, be~lalve de Engelfchen, gevolgd worden. Hoe wenfchelijk ware het niet, dat men eens hierin ook e~ne vaste bepaling maakte!
FERULA. Was in de oude Oosterrche kerk eene plalts, van
de kerk afgezonderd, en voor de toehoorders befl:emd j wordende de
kerk allecn gehouden voor boetelingell, of perfollen, die onder
kerkelijke tucht waren. - Nog verHaat men door Feru/a een en herders !laf, Pedlllll en C'JlIlb'JCI1 door de Latijnen genoemd. Dezelve
is een teeken van waardigheid, en werd niet alleen door bisf~hop.
p~n en abten, maar zelfs door pau!èn, g~dragen.
FESTON. Een fierand van vruchten, bladen en bloemen, die,
in de gedaante van e~nen krans zamengebonden, aan een of beide einden worden·
worden opg~hangen. n~diel1t m:!n zich, in plaats van
vruchten enz. van andere dingen, dan is de benaming van Guirlande beter.
FETICrIEN. Dus noemen de Afrikaanfche volken in GtJÎnea
hunne afgoden, die zij aanbidden, en n:I:1r hun welgevallen van
cenen boom, vogel, aapskop , of iets dergelijks, makC'r1. Zij heb·
b'en cenen nfzonderlijken lètich voor bler Iandfchap, en bijzon'(l'ere tot befchermgoden voor ieder hnlsgezin.
FETTi\1.\NTJE. Bene kleinc munt in het Keulfc~le gebied, ter
waarde van eenen hal\'ca fl:uiver.
FEUDflL-STELSEL. (Zie: LEEN-STELSEL.)

FEUIL·

FEUILLANTEN. -

FEZ en MAROKKO.

!~
!t

FEUILLANTEN. ZOO werden eigenlijk de leden eener m~
niks-orde g~noemd,
g~nocmd, door eenen
eencn JOHhN DE LA BhRRIERE, volgen.
den regel der
dcr Benedictijnen, geflicht, omdat zij in haar Wlipen eenen
Cfeui/!es)) plee~
Eene fi:1:1tkundige
fiaatkundige Idub,
klub,
tak met bladeren (feuilles
plecg- te vo.eren. Ecnc
wclke
welke in 1791 in Parijs omtlond,
ollttlond, ea in cen
een gebouw
gl!bouw dezer voormalige monniken bij een kwam,
kW:1I1l, verwierf hierom ?en naam
namll van de
Klub der Feuillalltell,
FctJillmzt!!IJ, welke zich inzonderheid
inzollderheid toelegde, om voor
den nieuwen regeringsvorm te wakcn,
waken, en (ien
den fieeds toenemenden
invlocd
invloed der jakobijnen tcgen
tegen te g.aan.
gp:1n. De leden dezes gezelfchaps
bleven
blevcn den grondbeginCels der gematigde
gem:1tigde alleenheerli::hing getrouw,
en bedoelden rust cn
en ordc.
orde. BAR!'1A
Bh R [1;"" ve, de gunsteling'
gunst~lillg' des volks tot
na de terugkeering van LOOr.WJjR
20flen
LOOEWijh: XVI van rarelllles,
rarelllJeS, op den 20fien
van lOlTJerm. Ili9',
i9', Cp eelde bij de Feuil/fl1l!(!1I
voorname rol.
Feuil/fl1lten eene voorn:1me
Lh
FAYETTIè, TI.\ILLY
n.~ILLY en meer anderen van beproefde braafheid en
LA FIIYETTE,
geene geringc
geringe talelHen,
talemen, bevonden zich onder de lede"
led~ dezes gezelfchaps,
al hunne pogingen
fch:1ps, en
cn fielden :11
pogingcn in het werk, om hetzelve
flaande
flaandc te houden. Dan, het verCchil tllSCchen deze klub en die
der Jakobijllell
Jakobijllen was te zeer in het oog loopend. Terwijl men in de
\aatfte gewoonlijk onder woest gernas en getier, eenen voorflag deed,
}aatfte
en of met eene levendige geestdrift oogenblikkelijk aannam, of onder luide blijken van
\'an misnoegen, aanfconds verwierp, ging men in de
werk. namen koelbloedige ra:ldplegingen
eerCte met bedaardheid te werk,
ra:1dplegingen
de plaats van onüuimige driften in,
In, en was er alle onbetamelijk
oJlbet~111elijk geverboden. Oe Parijzenaars waren voor de Jakobijtlen,
Ja!.:obijtztn,
fchreeuw verbodene
reeden volgden hun voorl>eeld;
en de bewoners der provinciale fteden
voorbeeld; zoo
dat de vergaderingen der Fe1lillantm overal
over:1l weinig bezocht werden,
en het getal hunner aanhangers verminderde, inzonderheid federt
fedcrt zij,
na eenen hcvigen
hevigen twist met de .Jakobijllen,
Lefluit namen, om
.1akobijlleJl, het befluit
met gefloten demen
vergaderen. lIierdoor werden de handelindenrcn te verg:1deren.
gen minder belangrijk: men verviel tot kleinigheden, raadpleegde
onverCchilligheid, verloor allen nadruk, en liet op
met eene koele onverfchilligheid,
deze wijze vrijwillig aan zijne partij het veld behouden. De uitwiJ.... FAYETTE en meer andere hoofden der Feui!lantell
V:1n L
LA
Feuillantm ~ de
king van
vernietiging van het koningsCchap,
koningsCch~p, en de nationale conventie, hebben
[en lamüe
laatHe de geheete
geheele ontbinding van dit gczelfchap
we ge gebragt.
ten
g-czeJrchap te wege
geb ragt.
fEZ
rEZ en MAROKKO. Op de noordwestelijke kust van Afrika,
.in het zoo genoemd Earbart/e.
ollder eenen fulEarbarije. Beide Haten
üaten zijn onder
ruli~d, die eene onbepaalde ma~t
magt uitoefent.
tan of keizer vereen
vereeni;(d,
Derzelver
D~rzelver oppervlakte bedraagt 8000
8000 vierkante mijlen; de luchtftreek
luchtüreek
is er, uit hoofde van de verfchilIende armen van het .dtlas-gebc,.gtt',
At/os-gehc,.gtt',
die het.
het, land doorkruifen , en dc
de nabijheid der zee, gematigd, en
de grom"
grOllq zeer vruchtbaar: brengende overvloed aan koren. wijn,
wiJn,
katoen en tuinvruchten voort: ook de veeteelt.
veeteelt, hijzonder van paarberenan uit lIfooren (Arohierm)
(.drobierell)
den, is er uitmuntend. De inwoners beftaan
Barbarijen
Barbarijers en Jodetl. De keizer drijft alleen de .zceroovcrij"
.zeerooverij" om
welke af te wenden de Europifche zce-mogenhcden
zee-mogenhcden hem ecne jaarlijk-
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FlAKKER. -

FlCIITE.
FICIITE.

(JOIlA;';;-';
(JOIl.\X;'I; GOT}:l.ICIl)
GOTiL1l:Il)

llJkÎche
IlJl.:[chc [chatting
Îchatting llloeten
QlOCtelJ opbrengen,
opbreng~lJ, lèhoOll
tèhoon zUne
zijne vloot flechcs
t1echts 20
vaartuigen f'terk
l"terk is. Fez is de bclangrijkfte
belangrijkfte [tad
Îtad des rijks, bevat
70,000 inwoners, en drij
drijft
eenen
7°,000
re een
en aanzienlijken handel. Marokko,
hO(lÎ[~- en
cn rdtdt:mie-ftad,
refldclltie-ftad, is llIcrk<:lijk
de eigenlijke hUllfl4IIlcrkclUk vervallen. (Zie
"crt/,or
,'adcr MAROKKO.)
l\IAROKKO.)
FlAKKER. Zoo plagt men, in ver[chciden
verÎcheidcn groote [ceden,
fceden, de huur·
koet[en
koetÎcn te noemen",
noemeli, die op (tracen
Îtratcn en openbare
opcnbare pleinen gereed [conÎwn·
Cr zich alle oogenblikken van te l\llnnen
Imnncn bedienen.
den, om er
FICI-JTE (JOHt\NN
FICHTE
CJOHtlNN GOTTLIEIl)
GOTTLIEB) Deze geleerde, in 1762 ce
te Rf/m·
Ram·
rlfet1au bij Eisfçh~psll'crda,
me11fJU
Bisfçhnps'j'crda, in den Opper/al/fitz
Opperlolljitz geboren, [mdeerde
Îmdeerde
te Jcna,
Jcna, Leipzig
Lei/Jûg en IYittclJkrg.
Jl'ittcuk:'g, en leefde vervolgens ,eenige jaren
in Zwitfer/tJlld
be.
Z..-itferland en Pruisfon, waar hij in KOlling.>herg
Konillgsberg met KANT be·
kcnd
pu·
kend werd. Allereerst trok hij de aandacht van het wijsgeerig puJTersud dIJer /(ritik
f{l'itik a/ler
al/er Offe"baltrung.
Of1ènha,~rung. te
bliek tot zich, door zijn Yersudt
Konil/{Jsberg in 1792 uitgegeven, welk werk hem, na het vertrek van
Konil/lJsherg
REIl'iHOJ,D,
post van gewoon hoogleeraar
REIl'iHOLD, in het volgende jaar, den pOSt
Îchool te .!C1JfJ,
.lena, bezorgde. Hier
in de wijsbegeerte, aan de hooge [c!JOol
maakte hij, onder drn
dE'n naam van lYisfenji:haftslchre,
lPisfCl1fc:1:aftslehre, een wijsgeerig
nelÎcI
KAl'OT gebouwd was; doch waarvan
nelfel bekend, hetwelk op dat van KAr-;T
hij naderhand meer en meer afweek. Door eene verhandeling,
verh:mdeIing, in het
door hem uitgegeven Philofop'rifche
Jouma! geplaatst, iiber
liber dcn
den
Philofophifche .lollrllal
Grllfld
lmfers Glaubeils
(/1/ eille
eine gött/ichc
göttliche If/i:ltregierung.
IPéltregierung, werd hij.
GrlJtld tll/[ers
Glaubells all
vcrdacht ge.
tcn aanzien zijner denkwijze, van ongodsdienstigheid verdacht
beO11t!1ag verzocht, en zich naar Prllis/fIJ
Pruis/Ol be·
honden, waarop hij zijn ontflag
ecn vriendelijk omhaal
onthaal genoot, en zich eenigen tijd
gaf, waar hij een
ijl
iJl Berli./11
Ber/ijll als :illlbteloos
r.mbteloos bt1rg~r
burg~r ophield. In
Jn 1805 werd hij COt
tot hoogberocpcn, met de vert,"unning,
vergunning,
leeraar in de wijsbegeerte te Er/alJgCll
Er/allgw beroepen,
van den winter in Berlijn te
tc mogcn
mogen doorbrengen; doch hij ging ge.
geFl'rIllkrljk en
cn Pruis
Pl'tlisfetl
fen naar J{onillgsberg,
/{Qningsberg,
durende den oorlog tllsfchen Frankrijk
waar hij eenen l.orten
korren tijd voorlezingen hield. Na den vrcde
vrede keerde
bij echter naar Berlijn terug,
terug. en werd,
werd. bij de aldaar nieuw opge·
rigte univerfiteit,
univerflteit, COt
tot hoogleeraar
hoogJeeraar in de wijsbegeerte aangefceld,
aangefteld. wel·
ken post hij COt
tot aan zijnen dood, die in LouwID.
LOUWlU. 1814 voorviel,
met cenen onvermoeiden
onvermoeidcn ijver, bekleedde.
FlclITe
FICIITE was een man van een doordringend vcrftand,
verfcand, en bezat in
wclfprekendheid. Met eene
zijne voordragt eene groote mate van welfprekendheid.
voorbeeldelooze
Îtcrkte van geest drong hij COt in de diepvoorbeeJdelooze kracht en fcerkte
ten der mcnfchelijkc
menfchelijke kennis door, en
cn zijn wijsgeerig ftelfel
Ctelfel bevat
of werkelijke,
werkclijke, Wat
wat wij
een ftreng idealislIllls,
idca!isl11lJs, dat het wezenlijke or
eigene. inwen.
buiten ons planefen,
flechts als een fcheprel
fchepfcl onzer eigene,
pi am fen, !1echts
inwendig~,~çrkzaamheid bercholJwt.
befchomve. Voorheen noemde FlcHTE,
FICHTE. in zijne
dig~)\,çrkzaamheid
IYisfrn[chaftsle1Ire,
IYisfrn[chafts/e//re, de zedelijke orde der wereld, GOD; doch later
beflf/tJt Cft
et:
plaatÎte hij dal wezen, heMeIk
plaat[te
Irt/wc/k al/('(';)
all{'(';) dnnr
d()or zich u/ven
zdvcn bejlaat
enkel leven
beÎchol1wde de wewe.
Cl/kc!
IeVC/l ;s
is , a~n het hoofd van het {[eIÎel,
l1el[el, en berchouwde
reld . als eene telltoonrpreiding
tencoon[preiding van
V3n het goddelijk wezen, als een
afbceld[c1
hetzdve. Men vergclUke,
vergeliJke, inzonderheid,
im:onderhcid, de
arbeeldfel of model van hetzelve.
bcibCÎ-

FICllTELI3ERC.
FICIITELI3ERC.
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t>eide
beide fchriften:
Cchriften: iiber
fiber dm Begriff del'
d~r lYi;fenfchaftsle!Jre,
lPi;jènfchafrslehre, te
co Jena
JeM
in
{n 179+,
1794, en
cn die TFi'sfe/lschaftslehre
rI't'sfellschaftslehrc in ilsrcm
ihrelfJ algemeinul
a/gemeinnl Umr;sse.
Uml'isse.
tc
1810
te BC'l'/ijll,
Bi'I'/rjll, in 18
I 0 uitgegcvcn.
uitgegeven. FICUTE
FIC:fITE poogde, hij aatlhoudendamlhoudendttotTcJ:jkc CIJ
hcid,
heid, de:i
de:, geest boven het ftufTt:J:jb.'
eli zilJllelijke
zinlJelijke te vcrhcfïen,
verhenen , deszelf~ leven
ill schijn,
schijll,
zeW;
lc!ven als het ware, doch al het overigc
overige als ecn
een leven ;/1
voor tC
te nellen, cn
en daardoor het hart tot de hoogCte deugd en zelf
verloochening
verlouehening :tan
aan te vuren, waarin hij bij zijne jonge leerlingen uitmuntend !laagde.
l1aagde. Bovendien bezat hij een
cen hart, hehvelk
hetwelk vatbaar
was voor al het fchoonc
Îehoone en goede, voor vriendCchap ,en liefde; tel'.
tcr.
grootfce liefde vo'br
wijl eene onwrikbare braafheid, de grootfte
vo'Ór de waarheid,
en een wezenlijke heldenmoed, in haar te verdedigen, hem inzonderhdd onderCcheidden. OndertusCchen
OndertusCehen ontaardde de laatCte wel eens,
derh.:id
bij de vastheid zijner overtuiging, en de onverzettelijkheid van zijn
karakter, in eigenzinnigheid, hardnekkigheid en wetenfchappelijke
wctenÎehappelijke onverdraagzaamheid, waardoor hij zich niet zelden groote onaangenaatriheden, ja zelfs vijanden, berokkende. Met dit alles verloor Duitsenland aan dczen
lal1d
dezen geleerden zeer veel.
FICHTELll
FICHTELI3 ERG. Er zijn twee verCchilIend'e
verCchillende bergen van dien
naam; doch de hoogfle
hoog!1e en bel:mgrijkfle
bc!:1I1grijkt1e is de nc7,tclberg
Aclttclberg in het
verCcheiden bergketens t1!1ar
prinsdom Baijrcut/:,
BaijrC/lt/z, uit welken verfcheiden
naar :Ille
alle
kanten voortloopen. Deze berg is met pijnboome11
pijnboomen begroeid, en
lang en
e11 meer da't,~
hoofdflof der beide
-omtrent 7 mijlen 13ng
da'I,~ breed. De hoofdll:of
berg-toppen, waaruit dit gebergte
geber;~te beflaar,
bef1:am, is graniet, doch de zijtakken, inzonderheid n!1ar
naar den kant
kam van de Reglli!z,
Rl'glli!z, bevatten kalkiteen,
kalk/leen,
en zijn van lateren
I:lteren oorfprong..
oorCpronb~ P.1ell
r,leil vindt in hetzelve veel ijzer,
vitriool, zwavel, koper, lood
lOtJe! en marmer. Bij
I3ij IFi/IJsil'del
fFimsicdel ziet men
nog
Lu:\:mburg,
nog- op eene aanm~rkelijke
aanll1~l'kclijkc hoogte
h()o~te van dit gebergte d:
de LII:I:~l1t/Jrg,
:waarop het verwoeste rOlwcrs{]ot
ronvc:rstlot R::dO!p1,ifcill
R::drJ!p1,1dJl gefla!1n
ge!1aan heefc. De
voornaamfre
S,le{'ll'l'b('rg, 3,Mb,
voornaa:nlre toppc:n
toppen zijn de SlIem'I'Vl'rg,
3,682, de Q,fcllkop,
Q;fellkop, ;l,62I,
J,62l,
hno)!;. Op den
de F!chtc/bcrg,
Ffclztc!bcrg, 3,52 I , en
cn de ZilJabc/'{';,
Zilli/bcrg, 3,316 voet 1100).;.
flotberg 'ligt het Fic~!I'I-ilZl!{'r,
be;roeidis.
flotbergligt
Fic"tc!-mccr, hetwelk mct
met mos
mus en riet begroeid
is.
Uit deze'n berg
ontrprin~en de ril'icrclI
bCl'ii ontfprin:.;en
rÎl'icrcn de S1,lIe,
SJ,1!e, Eger,
Ega, Nflbe
Nr/be en
IJlai11. De zoo genoemde kleine l~'c'ztelbcrt;,
ge'ztelbc!"g, bij If/iejèlltlzal,
ftfaill.
IPiefellthal, is de
lJOogtle van het Sakfisch Ercsgebergte;
Emgebergte; l-Jebbende
1100gtle
hebbende eene hoogte van
3,731 Parijfche voeten. De rivieren T,rlJoppe,
Mituleijda
TsclJoppe, .'Iel/me,
Seltll1l', Mituleljda
and~re, die
ontIPrio.
en andere,
di:! verCcheiden fchoone
Cchoone watervallen vormen, ontrprilluit 'denzelven.
gen nitdenzelven.
FIDALGO.
Fr DA LGO. Zoo noemt men in Portflgal
PortlIga! iemand van lagen adel,
adel ~
zoo als in SpallJe
Sprlllfe lIidalgo.
Hidalgo. Ook de jonge edellieden, die als paa~ll1 het hof dienen, lIoemt
s.
ge,
ges a:ll1
noemt men Fida/go'
Fidalgo's.
FIDE {-CO:\L\lIS.
I-CO:\L\lIS. (Uit het Latijn) Is een toevertrouwd
tocvertrouwd goed
of erfenis, Waarvan de inkomsten aan iemand gemaakt zijn; doch
'hecwelk, na den dood des vrnchrgebrllikers,
'hetwelk,
vruchtgebrnikers, aan déa
dèa propriètaYs'!
proprïetrld!?p
of tweeden erfgena!1lll,
erfgena~ll1, op wien de eigendom daarvan is gemaakt,
overgelc\·erd.
moet worden overgeI2\·erd.
FIDES. I3ij
Dij de Rall1cil1C'1t
RaIl1CÎI1('11 de godin der trouw, die eenen
cellen tempel
tèmpel
ALGr.~lEEN WoonDE"'!:.
WooRDI::",n. W.
lIl.
C
ALGr.~IEEN
in
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FIELDING. (H.) FILANGIERI.
FILANGIERt. (0. c.)
C.)
in het kap!cool
kapitooI had,
bad, en in het wit gekleed was. zry
Zij wordt mees
meest.,)
cd
met gevouwen handen en eenc tortelduif afgebeeld.
FIELDIN'G.
(II~NRY)
Deze geachte, even zoo fchrandere
FIELDING. (IIENRY)
llritfché! natie, leefde in het tijdperk
als leerrijke' fchrijver der BritCchc
v,m
V,lI1 liol
lio1 tot 1754, in welken tijd hij 18 fchou\\'fpelen
CchouwCpelen van verfehillenden aard, waarvan fommige
fOlllll1ige zeer getrokken waren, verCchei.
vcrfchei~
fchillenden
!laatkundige fchriften,
fcbrifccn, en een
cen aantal uitmul1tende
uitmuntende romans
r(lmans
de nuttige fiaackundige
JOZEF
TBOleverde, onder welke de gefchiedenis van J
OZ~F ANDRJ::S,
ANDRI::S, van '1'110IliAS
MAS JONES,
.TONES, en de A~IALIA wezenlijke fieraden der Engelfehe
Engelfche Letter3o!1e jaar huwde hij eene beroemde
kunde uitmaken. In zijn 3o!le
fchoonheid, lUis!
CRADDOCI{, welker vermogen hij binnen korten
fehoonheid,
J.1lisf CIl.\DDOCK,
tijd doorbragt. Hierop beproefde hij om advokaat te worden;
doch veranderde door het vocccuvel,
voeteuvel, en buiten twijfel even zeer
fchrijven_
llit hoofde van zijn genie, van plan, en ging aan het Cchrijven.
Zoo ligtzinnig FJHDlNG
FIELDING was, zoo beminnelijk was hij door zijne goed.
goedhartigheid en milddadigheid, waardoor hij zijne beurs, zelfs onder
zijne eigene behoeften, voor armen en vrienden opende.
FIGURANT. Is in de tool1ecl-danfen
toollecl-danfcn die perfoon,
perfoon , die gewoonlijk met de overigen troepsgewijze, dus nooit alleen ([0/0)
(Jolo) danst,
danst t
~n derhalve o.echts
flechts dient, om de tllsfchenruimte
. çn
tusJ"ehenruimte in de balletten
aan te vullen. Waarfchijnlijk is die benaming
bellamillg aan de regehu;uige
regehu!ltige figuren toe te fchrUven,
fchrijvell, waaraan deze danfers ten na:lllwfle
naal1wfle verbunverbon·
Op het [Ool)eel
:llgemeen dien
den zijn. tool)eet noemt men over het .algemeen
Figural1t, die wel op heczclv.e
herzelv<! verfchijn
niet.
perfooll
perJ"oon eenen
cenen Figurant,
verfchijntt,t maar niet'
te [preken
fpreken heeft.
FIGURINE. Eene kleine gefchilderde, gcfneden, of in metnal
gegoten figuur, hoedanige wij een vrij goed aant~1 uit de oudheid
het '~)ij\Verk, in landfehappen
landfchappen in het
bezitten. Ook noemt men het:'ijwerk,
ge,brngt wordende, Figu:·:':JelI.
Figuri.'Jeli.
verfchiet ge,bragt
FIGUUR: Is, in de fpraakkunst,
fpraakkullst, eene wending in een gefprek
gefprek.t
welke van den
dcn gewonen
geIVonell bedaarden gang van hetzelve afwijkt, en
CCQ gevolg van de levendigheid der denkbeelden
denkbcddcn is.
is •.. Eeu vrolijk
cel}
maaJ<t in zijne gefprekken
gefprekk<:Il Figuren,
Fiöllrell, zonder, dat hij het
.mensch maal\t
weet; doch zonder inwendige aanleiding, alleen voor ficraad,
licraad. Figuren .zamen tc
te llellen.
nellen, is ondoel'l1a~igen
ondocl11la~ig ·en zot.
ren:l:amcn
FILANGIERI. (GACT.\NO
CAjHAN) Een der verdienstelijke
(GACT.'NO of CA}Al'AN)
fchrijvers, die, tot volmaking
vo1making d::'f
d:;-r .!laten en befchaving
berchaving h\ll;llet
hunlle~ bewoa~Ilmerkelijk veel hebben bijgedragen. Ilij
I1ij werd tIJ·
111 . !752
!1'52 te Naners, a1nmerkelijk
Na.
pels geboren,
geooren, en nam, nictcgcn!la~nde
cie weinige ~rijl{~i.din
pqls
nictcgenll~~ncle de
vrijl{~idin denken
hen'orllling der
Cel) pl:m
plfln· ter hervorming
aldaar, het veelomvattend bcflllit,
bdluit t om eelJ
geheele,, zoo wel burgerlijke
bnrgerlijk~ als lijfl1rnffelijke,
lijf!1rnffelijke, wet/:,'eving,
wetg€ving., ill
in al· haha.
geheeIe
re uicgenrekthcid,
uitgel1rektlleid, uit te voeren, waartoe hij (Jan
on(lerfe<Jan ook zijn ontlerfe/a SciCflZ/1
delTa legis/aziolli',
legislaziolli', te JI,"(lpe!s.
lijk werk: la
SciwZfJ tie/Ta
Afipe!s •. in 6 deelen,
declen t
uitgaf. Niettegennaancle
Niettegen!1aande hetzelve door den paus werd opgehaald,
men dit werk met de meeste goedkeuring, en wenf,het,
werd.,hct, wcuit.
ontving ·men
hoofde
c1eszelfs Hijmoedigen
vrijmoedigen fchrijfwlOt.
fchrijftrant, en algemeen ,tf~enboofde van
\'an cleszclfs
,tr~en-
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FILIUS. FILIVS.
FINLAND.
3"5
de
Ifalie,J den
maal gedrukt. De beste Duftfche
Dultfche
ue w:larde,
w:r.trde, alleen In !Ia/ie
tienmaal
overzetting hebben wij aan den heer LINKE
LINI{E te danken; doch hct
het
Is te bejammeren, dat zijn
nict alleen
allcen de
zjjn vroege dood in 1788 hem niet
Vlln dit werk beIer,
voltooijilJg van
volwoijilJg
belet, maar ook de uitgave van meer andere, wanrroe
heeft.
wa~rtoe hij her
het plan olltworpen
ontworpen had, verhinderd hecre.
ante pl1frenJ.
pa/rem. Eel1e
FILIUS al,fl!
Eene bel:aming,
bel;aming, welke door kruidkenncrs
kruidkenners
gegeven wordt aan die planten
planten,, welker bloemen voor derzelver
Naden uitkom('n, alsmede hoefblad.
bladen
FINAAL. Beteekent , in de toonkunst: I. het la:ltfle
hmtfle gedeelte.
of het (lot.
flot. in fymphonien. balletten enz. 2. is la'
Ja' Finale bij de
Fran[deJl de eindnoot
cindnoot van een
cen coonlluk.
omdat bij het (lot
flot de b~s
Frot/[deJl
toonlluk , omd:tt
gcwoonlijk
aldanr (luit.
fluit. 3. Het meest
gewoonlijk in den grondtoon valt. en aldaar
echter verllaat
her laatfle
laarfle gedeelte in de bedrijven
verflaat men er
cr door het
van een zanglluk , inzonderheid van eene Opem.Çumique,
Opem-Cumi'ltle, waarin
dikwijls gewigtige handelingen voorkomen, en zelfs
zelfs' de ontwikkeling
Zonvan het Huk vervat is. De handeling gaat onafgebroken voort, zonder door afzonderlijke aria's te worden afgebroken,
afl{ebroken, en doet de
Italiallell llellen te regt vedeelneming allengskens hooger fiijgen.
Hijl{en. De Ilaliollen
Filltllm, die nu ook in dezelfde manier bij de DuitIe waardc
waarde in deze Fit/tl/en,
fc he Opera's ingang gevonden hebben, en thans een wezenlijk gefche
deelte derzelve uitmaken.
FINGALS-lIOL. Eene grot, op het Tlebridisch
FINGALS-HOL.
Hebridisch eiland Sta(!'a.
Sfoj!'a,
welke op pilaren van bazalt rust, en onder de fchoonHe,
onderaardCche
fchoonlte, ondernardfche
natuurlijke 'zeldzaamheden
'zcldzaamheden behoort. Zij is 237 voet lang, van 117
tot
20 VOet
cn wordt door
wt 70 voet hoog en van 53 tot
tot:20
voet breed, en
een meer doorCneden,
Ann heide zifden
doorfneden, hetwelk bevaarbaar is. Aan
zijden
verhcffen
verheffen zich, deels geheel volkomene , decls
deels afgebrol;ene,
afgebrokene, doch
Natllllr zeer regelmatig gcvormde
door de Natuur
gevormde zuilen V:Tn
V:ln bazalt, die door
Het warer,
hunnc
hunne flompe
ilompe eindcn
einden het gewelf fchragen. I-Iet
water, dat in het
binnenlle van de grot, van de rotfen afdruppelt,
afdruppelt. vormt zulke overecnflemmende
eenflemmende toon en , dat de reizigers, die dezelve bezoeken, zich
eensklaps door eene onzigtbare, naar betoovering
bewovering' gelijkende, muzij'k,
mel6die- of zangverrascht vinden, om welke reden deze grot ook mel6dicz3nghol genoemd wordt.
FINISTERRE. (De Knap)
uiterfie voorgebergt~
voorgebergtè :lan
f{aap) Is het uiterfle
:Jan de
Gallicie, in Spa/lje.
Spal1je. Ook is het dc
de naam
naam' van een dewestkust van Ga//icie,
dl! westelijke pUIlt
punc van het voormalige
partement van FralJkrijk,
Frankrijk, dat de
B,.etagl~
Br{'fllg1/~ bevat.
~hans een Ru~
Ru~.
FINhAND. Voorheen een Zweedsch hertogdom, (hans
FINLAND.
fisch gouvernement, aan de golf van BOfhl1ie.
Bothllie. lIetzelve
Hctzelve bevat vele
bosCchen, moerasfen en mcren;
fieden
meren; doch ook verfcheidene ileden
bergen, b()sfchen,
en zeehavens, in de Finlandfche golf, en heeft goede vestingcn
vestingen en
citadcllen, als: Kronenburg
Sweaborg enz. Het levert
f{ronmhllrg,, /Jelfi"geuf',
/Jeljillgmr, Sweahorg
citadellen,
overvloed nan koren, aardappelen, vlas, visch, teer, ijzer, lood enz.
fchcepvaart, en
op ; heeft eene goede vecteclt,
veeteelt, eene belangrijke fcheepvaart,
drijft cenen flerken
flerkcn handel. De bewoners zijn matig, vlijtig en arheidnrheidC 2
Z:l:lIU,,
Z331D
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bet geheel godsdienstig, doch
bijgeloovfg. en
zaam, over her
doeh ook zeer bijgeloovlg.
hebben hunne eigene taal,
tn~l, welke vele overeenkomst met de Hongaarfehe heeft, fcl100n
fcbe
fc1lOon bijna elk een die eene goede opvoeding heeft, ook
Zweedsch fpreekt. - Ii'ii/'/Ild
S02, nadat
I/";;/'/IIr! werd in Sprokkcl:n. I1802,
mdnt tuslèhen
tuslChen
Zweden en Rusland
Rus/a1ld eencn\tijd !ang
bng onderhandcl:nl'en
onderhandel:ni,\en hadden plaats gege.had, op het onverwachtst door de troepen der lamlle
laattle mogendheid be.
zet, onder voorgeven, dat zij niet langer de voortzctting
voortzetting v:m
van ZlI'er!C/I$
ZU'edC1l$
vriendfchappelijke betrekking met Engeland, als den vijand der alge.
meene rust van Europa, Iwnde
konde aanzien, en dus van Fililnr.d
Fil/lnnd bezit
nam, ten einde, in geyaIIe
geyalle Zwcdell
voorllagen niet moge,
nnm,
ZwcdCII de gedane voorflagen
moge·
ont{[aanaannemen, hare eigen fiaten
l1atcn te dekken. De oorlog, hier uit ontnaande, eindigde lllet
met een verdrag,
vcrdrng, waarbij Fi1lland
Fin/and geheel aan
aan Rusland
Rus/mul
werd a(t;eflaan.
a(t;el1aan. IIieruit, en uit vroegere
\'foegere aanwinsten, werd onlangs
een Rnsfisch
RllSfisch goU\'ernement
gouvernement ge\'ormd, hetwelk OInrrent
omtrent 5,3°0
5,300 vierkante mijlen, cn
I,IOO,OOO inwoners
inwollers bevat, en waarvan, federt 1819.
en 1,100,000
lIcljillgcul'
Helfillgeu/" de !Joofdflad
hoofd(lad is. IIC'tzelve
Iletzel\'e grenst aan Zwcden,
Zwcdm, den Finltilir/ji:,''''1J
klllrlji:/Ic'I/ en Bot/wrjê!ulI
Bot/miJdcn zeeboezem, de gouvernementen /Jrchan.
Archnn.
ge!,
O/lillt'::' en Petersbttrg.
gel, O/lilJ"Z
Petcrs/mrg. De inwoners zijn over het algemeen
Filllltn, die meest Lmhersch en
Fillllm,
cn in onderfc:Jeidene
onderfcheidene (lammen
flammen verdeeld .
voorts RlI.'fi'lI,
zijn; voortS
Rmjèn, ZwedCII,
ZwcriC/l, en Duitfchers
DllitfclJcrs in minder getal.
FI 0 RIJN-G RAS. (Agrestis
(.-/grcst
St%ilifC/"(1) Deze grasfoorc,
StolollifL'ra)
grasfoorr, door
HOUTTUIN her
het kruipend [liever her 1'alJkdragcnd]
ralJkdro(;fnd] Struisgras, doch
algell1Ccn
FiorijlJ-gras genocmd,
genoemd, behoort Wt
tor de 2de
zde orde der 3de
nlgemccn Fi01~r'jlJ-gras
klas
klnsfe
fe van LINNEUS,
LIl\'Nl::VS, namelijk tot die der Trialldria
Tria/Jdria digYllia.
dig)'lJia. Haar
foorrclijk kenmerk bef[a~t
foortelijk
bcft~nr in z:unengedrongen,
zamengedrongcn, ongebaarde
ongeb~arde bloem.
pluimen, nederliggende halmen, en eenen
cellen gelijkbladigcn kelk;
wordcnde deze grasfoort wel eens op labe
wordende
lage vochtige gronden, maar
droog~, z~l1dachtige,
z~i1d~chtige, waar zij vrij algealge.
in ons vaderland meest op droog..:!,
meen is, gevollden.
gevpnden. De zijdelingfehe
zijdclingfche f.:lIelltcn,
fdlemen, of wortel
wortelranken
ranken ,
waarvan dit fiorijn-gras zijnen fOOl'ti::13lll
loortl~a311l olltlcclJt,
Olltkeilt, zijn van 1I - 6
en fomtijds
fOll1tijds lIog
nog meerder ,'oeten
\'oeten lang, en ftaan fleciJts
lleclJts weinige
duimen van elbndcr:
elbnder: zij zijn in den zomer
ZOl1,er meestal
lïJeest~1 van eene
ccne ledonvendige, groene kleur, welke naderhand
ll~derhand hier en daar in het dOllk'er roode overgaat;
o';crgaat; terwijl
tenvijl deze r:llJhn
ranken doorgaans in den winter
wit worden, en
cn voorts (:at
(;at hooti
hooi\' groene gra~, tcr lengte van eeee·
nige duimcn,
volgcnde voorduimen, rondom llitfchieten,
l1itfchieten, hetwelk door de
<Ie volgende
eigenfelJappen zich zoo bijzonder aanbeveelt , waarvan wij
name eigcnfchappell
de ontdekking aan den ccnvaardigen
eenvaardigen godgeleerdcn
godgeleerden cn
en beroemden
natuurkenner, Dr. W. RICHARDSON,
Ier/aid, verfchuldigd
RICfL\IWSON, uit ler/alld,
vetfchuldigd zijn,
en
cn welke wij hier volgens zijne befchri.jving
befchrijving opgeven.
J. Alhoewel het in het wild groeijend Fiorijn-gras,
Fiorijn-g-ras, meestal, in vochher echter ook
tige en diep geroerde gronden het best tiert, groeit h.:r
weelderig op hooge, drooge, heuvel- of duinachtige gronden, en geeft
nldaar, op zijn minst, eenen mimeren oogst, dan wij van onze
aldaar,
gewone grasroorten,
grasCoorten, zelfs op de beste landen, kunnen verwachten.
2. Wanneer
W~nneer men
mCll het FioriJn-gras droogt, le\'ert het een voeder
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op, hetwelk door paarden en hoornvee niet nlleell Ulet meerdere
graagte, dan eenige andere hooifoorc , gegeten wordt, en aan de
melk der koeijen niet flechts eenen zeer aangenamen finaak bijzet,
maar ook derzelve. hoeveelheid en waarde vermeerdert ; zijnde het
nog in Slagtmaand 18 17, volgens genomene proeven, gebleken, dat
8 potten Fiorijn-melk I i pOt voorrrea'elijken room gaven; terwijl
men, intusfchell, maar! van eenen pot, of wel ten hoogrte met éénen pot room van 8 ponen 111 elk , ruim pleegt tevreden te zijn.
3. Het Fiorijn-gras, eens aan het groeij
en zijnde, levert, op eene
groeijen
gelijke oppervlakte lands driemaal meer voeder op, dan eenige tot
hiertoe bellende grasfoort, en bezit tevens eene zeer groote voeworde door de algemeedingskracht , welke eell fterkrte bevestigd warde
ne en bellendige ondervinding, dae door geene cot hiertoe bekende grasfoorc het hoornvee beeer en fpoediger gemest wordt.
dan door Fiorijn-voeder.
4. Ook prijst zich de eeelt van dit gras ten fierklle da:1rdoor aan~
dat het gedurende den wincer een groen f.1prijk voeder aan het Ilalvee opleven, zoodat RICIlMtDSON zelf gecuig[, door de nankweeking
van die zegenrijk gewas, hee eerst in geheel Engelond, een aanzienlijk getal runderen, gedurende den geheelen wint~r, van Wincerm.
toe laat in Grnsm. met versch, green, (;lprijl;: gras in eene ruime mabes[cn Ilaat onderhouden te hebben. En
te gevoederd, en in den besten
5. Kan en moee zelfs het Fiorijn-gras niet voor Wijn-, Slage- en
'Vimermaand tot hooi gemaakt worden, hetwelk, in weerwil van
oe d~.arcoe fchijnbare onmogelUkheid,
on111ogelUkheid, en ongefchiktheid van het
jaargetij, zoo lang de fneeuw
fnecuw deszelfs manijing en inoogsting niet
on111ogeliji~ maakt, gecne
vCTlnits het er
geene zwarigheid in zich heeft, "cTlnits
alleen op aankomt, om de buitenfte vochtigheid te laren opdroogen~
hetwelk dikwijls in één en dag kan gefchieden. Men zet het vervolgens op hoopel1
hoopen van 2 tot 3 voet hoog, die men naderhand
nog eens, bij eene drooge koelte, uit een fpreidt. IIiermede is
nu het hooi gereed, en bn noch door de fileeuw,
fiH:euw, noch door den
regen, zelfs niet, wanneer het doornat is geworden, befchadigd
Van deze l~ntl1e,
worden. Vall
l~ntl1c, zonderlinge eigenfchap hecft Dr. RICHARDSON eene
eelle opzettelijke proef genomen, door he[zel\-e 13 dagen
lang in eenen visfchvijver te legf;en,
evell goed
legf;ell, wanneer hij het nog even
doorgellaan.
als het overige bevond, dar deze waterproef niet had doorgellaano
van dit nieuw voeder-gras gefchiedt
De wijze van aan kweeking "an
èoor zaaijing of planting, ieder op zich zel\-e, zeer eenvoudig en
gemakkelijk. Tot
Tor de za~i.iil1g wordt het zuiver, wel uitgezocht Fiorijn-zaad, in Leute- of Grasmaaud, op gewoncn, goeden grond,
grono, in
fmalie !leuven, ter breedte en
ell diepte van
\'all eenen
cellen duim RijnJandsch,
n1im uit een gellrooid, en daarna met aarde bedekt. De grashalmen
wel,en, voor
komen zeer traag, en
niet dan na 5 of 6 wel,ell,
ell dikwijls Iliet
tlreede j:lnr uitfchieden dag; terwijl de teedc:re ranken eerst in het tweede
plal1[illg bi uikl;:;:;r zijn. Tot deze aflegten, en ter :Hlegging of plal1[ing
e ;)
ging
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ging of verplanting. als de tweede manier vao FlorIJn-bouw
Florijn-bouw in bet
het
groot, moet het daartoe gefchikte land vooraf behoorlijk worden
toebèreid,
zomervruchten , het
toebëreid, het zij door het bebouwen met zomervruchren,
her zij
door herhaalde beploeging of lig te
re bemesting, waarna men de afgefneden Fiorijn-ranken, in Herfst- of Wijnmaand, die men hiertoe
het meest geCchikt
ge[chikt oordeelt, zoo veel mogelijk in regte,
regre, een voet
van elkander liggende, rijen legt of llrooit,
l1rooit, en met een mengCel
luchtig overdekt,
haardasch en goede aarde, of turfmolm, dermne
dermate luchrig
dat de jonge [cheuten
Ccheuten daardoor kunnen heen dringen en opfchieren.
opfchieten.
Het FioriJn-gras
FioriJn·gras is, wegens de verlpreiding
verfpreiding zijner ranken, niet gefchikt ter begrazing, en de afmaaijing er van is de eenige wijze van
lnoogsting,
lnoogsring. weshalve het vee van de velden moet geweerd worden.
De Wt
tot hiertoe opgegevene, naauwkeurige
n33uwkeurige waarnemingen van
den beroemden RJCllilRDSON
RJCIlt\RDSON zijn door meer andere landbouwkundigen bevestigd. Zoo heefe
heeft een oud, eerwaardig en kundig Schotsch
MILI.ER te lJalwyflolle,
Da/wyflolle, bij eigene ondervinlandbouwer, de heer l\lILI.ER
ding de behandeling van het Fiorijn-grns,
Fiorijn-gras, door eerstgenoemden op_
gegeven, niet alleen waar bevonden, maar ook tevens de beste,
en, na drie jaren achter een deze gra~foort
gra~roort met
mer veel voordeel gekweekt te hebben, een werkje over dezelve in het licht gegeven,
waarin hij ten !lone
flotte getuigt: " dat dit gras eenen veel rijkeren
" oogst, dan het te regt zoo hoog geroemde Raij-gras (LolillnJ
(Loliu111 penft renne L.), ja dan de klaver zelve, oplevert; in den winter kan
"n gemaaid, gehooid, of wel groen gevoederd worden; en , voor
., al voor runderen en fchapen, een zeer goed voeder is." Ook
onze NederlandCche"
Nederland[che' conflIl
conful te Koppenhage,
Koppenhnge, de heer FREDJ::RJK
FREDt:R/K DE
KONING, onder anderen ook als landhuishoudkundige beroemd,
heeft in
in dat noordelijk gewest de Fiorijn-teelt overgevoerd,
overge,"oerd, en
door zijne proeven, aldaar in het groot genomen, veel toegebragt, zoo
wel ter algemeene
nlgemeene bekendwording van deze voortreffelijke voederfooft , als van de gemakkelijke, zekere en meest voordeelige aanfoore,
kweeking derzelve in noordelijk gelegene landen. Onze Nederlan.
Neder/rm.
liers
óers zijn door den heere BENl"ET,
BENNET , in den Letterbode van IJ 8
818
I 8 d.
I. n. 11
Jl en 12, met dit gras bekend
be kend gemaakt, en zij
zijnn daarmede
reeds veeh"uldige
ol;der
veel\Ollldige proeven in ons vaderland genomen, als: OI;der
Olst
O/sl in Overijsfèl,
Oyerijsfel, bij Breda, in de Meijerij van
vall den Bosch, om
Haar/cllt,
Haar/cm, onder NOfJrdwijkerhout,
MIfJrrlwijkerhout, te Breukelen en in !Festvli/ande.
/fTest,,/(/onderen; vermeld in de handelingen der Nederlandfche huishoudelijke
mede in
Maatrehappij
1~20 bladz. 516
5/6 - 526; gelijk dit gras medeill
Maat[chappij van Il!!:!O
de kolonien, door de .collll11isfic
.collJlllisfic van weldadigheid gevestigd, in het
groot wordt aangekweekt. Schoon al deze proeven niet eenparig
zulk eenen hoog opgegeven voordeeligen uitflag
uit!lag opleveren, als de
heer RICllilRDSON
RICIIARDSON vermeldt, blijkt het echter, dat dit inlandsch
gras een zeer rijk en gezond voeder verfchafc,
verfchaft, en dcs1.elfs
dcs7.clfs aankweeking verdiellt
te worden. Door de uitfchietende
uittèhietende worverdient bel"orderd
beloorderd ce
tel-Iotcn laat het
tei-Ioten
h(,'( zich ecllCer
echeer zeer
Zeer bet'-waarlijk
bezwaarlijk fnijden of m~l1ijell
maaijen ,

en
cn
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In
~erwijt- ook
tn heeft hierin een groote nadeel boven ander gras i terwijl
het groen gebruiken van hetzelve in den winter, althans bij
vorsc,
vorst, onmogelijk
onlUogelijk warde,
wordt, en de hiervan reeds genomene proeve, door
anderen, in ons vaderland zal dienen bevestigd te worden. De
maatfchappij tot bevordering van den landbouw heeft thans de aanaangemoedigd~ door eene premie van 6 dukweeking van dit gras aangemoedigd,
katen uitt~loven voor berigten, haar deswegens toegezonden wordende.
FIRMAMENT. Het uitfpanfel, de voor ons zigtbare hemel,
waaraan de zon, maan en ~.erren
~lerren zich verwonen.
vertoonen. Deze benaming
is afkomstig van het Latijnfch~
Fir1l1a1l1e1Jtum, eil
Latijnléh~ woord Firmammtum,
én wel volgens het oude gevoelen, dat de bovenfie of zigtbare ruimte des
hemels vast, onbewegelijk zijn zoude, om welke reden men ook
'Voorheen
voorheen het woord Feste gebruikte, ten einde daardoor dit
del?kbeeld
de~kbeeld uit te drukken.
FIRlVIAN.
FIRMAN. Is, voor eerst,
eersc, bij de Turken een bevelfchrift.
bevelfchrifr. door
den groot-vizier in naam des keizers uitgevaardigd. en, ten andere.
in de Oost-Indië
Oost-lndië eell
een fchriftelijk verlof, om handel te mag,en
mog,cn drijven.
FIRMIAN. (KAREL JOZEF, Grna!
Crnaf el1
en Heer
van) Deze ver/Jeer "an)
dienstelijke fiaatsman
lbatsman ontving zijne eerfie opvoeding, en liet
hec onderwijs ,in
in de wetenfchappen,
In/pruck en Salzburg. Na
wecenfchappen, te Erthal, 11lfpruck
zijne volbragte fiudien
Leijden, waar hij de lesfen
fiudiell ging hij naar Leijdel1,
Iesfen
VlTRIARIUS bijwoonde, en van daar naar Parijs en Italië, waar
van VLTRIARJUS
hij zijnen fmaak voor de fraaije kunsten ontwikkelde. Toen FRANS
J. den keizerlijken croon
troon beklom, keerde hij naar Duitsch/and terug, en wijdde zich geheel en al aan de belangen van den fiaat.
lVIIIRIA THERESIA zond hem als haren gevolmagtigden gezant naar
lVrllRIA
Napels, waar hij koning KAREL, uit het huis van Bourbon, overreedde, om tot het ltaliaansch
Italiaansch verbond toe te treden, waarvan de ,'erkie~
zing
zil1g eens Roomschen
Rool11schen konings (JOZEF II) afhing. Hierop, tot gcgevolmagtigd minister bij Oostenrijksch Lombardijë benoemd, opende
zich voor hem een nieuw, ruim veld van roem. Hij verlevendigde
de zucht voor de betere wetenfchappen in die oorden; verdreef
geestelijken dwang en vooroordcelen
vooroordeelen;; legde boeker~i
boekerij en aan, en poogPm'ia te herf1:elIen.
herfl:ellen. Het
Hec vorig hertogdol11
hertogdom en
de de univerfiteit van Prn'ia
de fiad Milaan hebben aan hem, federt 1739, inzonderheid, hunne
bevolking, het oprigten van verfcheidene l11a!lllfaktUren,
manufalnnren, de uitbrei.
ding van den handel, de verbetering der land- huishoudkunde, verdraagzaamheid in den godsdienst, cn
en de bevordering van kUlJsten en
te danken. Hij bezat eene uitgelezene boekerij van
wetenfchappen, ce
meer dan '4°,000
40,000 boekdeelen, een kostbaar kunst-kabinet, en eene uit2ofl:en van Hooim. 1782.
gebreide letterkundige kennis. lIij
mj fl:ferf
fiierf den 20l1en
FIRN. Dus noemen de Zwitfers de fneeuw, die een geheel jaar
op het Alpisch gebergte gelegen heeft, en ijs geworden is.
FISKAAL. (Uit het Lat~in) Is eigenlUk
eigenlijk cen
een ambtenaar, die
over de inkomsten van cencn
eencn vorst moet waken. Van hier is een kamer· Fiskaal die
diè perfoon
per[oon , welke iemand.
iemand, wegens cent!
eenc misdal1d
misdaud ..t'
bij
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b~ den vorst ter dood, lijmraf
bij
lljf1lraf of geldboete aanklaagt, en bij 011$
pllbliek-aankJa~er,
publiek-aanklager, of hoofd-officier genoemd wordt. Over het alge..
nlge~
meen echter verfl:aar
verltaar men door Fiskaal iemand, die de kas vav.
van een
bel1uren en verantwoorden.
afzonderlijk gezelfchap moet bell:uren
FIX, van het Lati,inCche
Latijnfche woord Fixus, beteekent "ast,
WIst, onl'eranderJ
onlJerander~
lijk: van hier fixeren, zich aan
aan. iets vasthouden, zich toc iets bepalen,
eene vaste woonplaats nemen enz. Een fix denkbeeld is een be.
paald denkbeeld, hetwelk ons gell:adig
gel1adig voor den geest zweeft, andere
aan zich fluit, en alle overige denkbeelden verduistert, ja fomtijds
fomt\ids
eene onge!l:eldheid
ollgef1:eldheid der ziel te weeg
weeg brengt. - In eenen meer bepaaTbepaaT.
den zin beteekent Fix ook zoo veel als tegen het vuur bejland,
hefla1Jd, hetwelk zeggen wil, dat iees niet door hitte of vuur vervliegt, of zich
In dampen oplost. Van dien aard zijn goud, Platina (Zie aldaar) en alldet:e vaste, of tegen het vuur beUand
be!tand zijnde memlen.
metalen. Fixe lucht is die
lucht, welke zich uit verrotte of fiinkende
ltinkenáe dingen ontwikkelt,en door
de fcheikundigcn
fcheikundigen lucht
Inchtzuur,
zuur, ook wel mephitisch gas, genoemd wordt.
word(.
FLACCUS. (Zie: r-IORATWS.)
r-IORATW,s.)
FLACGUS.
FLAGEOLET. I.
J. Een klein fluitje van elpenbeen, waarmede de ka.
narievogels geleerd worden. 2. Eene
Ecne bijzondere manier van behandeling
der viool, waardoor de toon van zulk een fluitje wordt nagebootst;
brengende men, namelijk, door eene zeer zachte drukking der fnaar met
dén vinger, en door eene
den
eelle zeer gelijke, maar fnijdende fl:reek
ltreek met den
firijk!l:ok,
tl:rijkfl:ok, eene geheel andere trilHng
triláng der filnren
iÎlaren te we!g,
we~g, en daardoor
eenen vreemdaardigen en hoogeren toon, dan gewoonlijk voort. Hier
volgen ook de toonen op de viool in eene andere orde, en heeft men
daartoe bijna eene tafel of toonleider, als bij de blaasfpeeltuigen noodig..
FLAMEN. Was bij de Romeinen de benaming van een en priester.
wIens dienst aan eene bijzondere godheid gewijd was,
wns, en die van haar
Flamen NEPTUNALIS, POMONALIS, enz. Ook
zijnen naam ontving, b. v. Flmnen
ontleenden zij dien van de onder de goden gcplaatl1e keizers, als: Flamen AUGUST!,
AUGUSTI, HADRIANI en anderen. De drie voornaamll:e
voornaamlle Flamifles
Flamil1es
fionden
tl:onden den dienst van JUPITER, MARS en QUIRIl\:US,
QUIRINUS, dat is ROMULUS,
voor, en droegen om die reden de namen van Flf/men
F!rltlmz DIALIs,
DJALIS, MARMAR.
'fIALIS
TIALIS en QUIRINALI3.
QUIRINALI~. Zij werden altijd uit de patriciers gekozen; droe.
gen een lang wit kleed, met eenen purperen rand, en een hoofdfierfel , apex genoemd, dat van boven [pits
fpits toeliep, en met eenen olijftak verfierd was: ook mogten
mogtcn zij zich van de [clla
fe/la Cl/ruNs
curu/is bedienen enz.
FLAMlNGO. Een watervogel, tot de orde der fl:eJloopers
FLAMINGO.
l1elloopers beho.
beha.
rende. Hij heeft eene prachtige rozen- en fcharlakenkleur,
fcharIakcnkleur, en alleen
zwarte f1ngpenlJen.
ilagpennen. Zijn
Z\jn naakte, getaande fnavel is benedenwaarts gekromd, en hij heeft aan eIken poot vier vingers, die door een zwemvlies zijn aan een gehecht. Hij bereikt door zijne lange pooten en
nog langeren hals wel eene mans hoogte; is fchuw, en nestelt op roerotfen. Zijn vleesch wordt gegetcn, en zijne tong is eene lekkernij.
Hij wordt in de zeefl:reken
zeeltrekeIl dcr
der warmere landen van
Vall beide werelddee_"
wetelddee.:
IndiaNen verëerd.
len gevonden,
gevondcll , en door de Indiallen
FLA_
FLA-

FLAMINIUS. (TITUS QUINCTlUS)

-

FLANK.

~I

FLAMINIUS.
f'LAMINIUS. (TITUS QUINCTIus)
QUINCTIUS) Deze beroemde Romelnfi:he
veldheer, reeds als jongeling in den oorlog tegellMlINNIBAL veel
naam verworVen
verworven hebbende, werd, om zijne verhevene hoedanigheden,
nog geen dertig jaar oud, tOt con[nl verkozen. Met een leger tegen den Macedoni[chen koning PHILIPPUS gezonden, en hem over.
wonnen hebbende, maakte hij Loeris, Phoeis en geheel Thesfalie cijnsbaar aan de Romeinen. Na den vrede met den koning, verklaarde
hij geheel Griekenland vrij , bij gelegenheid dat de Jsthmifche fpelen
hij
gevierd werden. Zoo zeer vereerden hem de Grieken, dat zij hem
hunnen redder en vader noemden. Naderhand werd hij als gezant
naar BithYllie tot den koning PRUSIAS
PRUSIAS gezonden, en haalde dezen
over, om HANNlBAL, die zich in deszel[s befcherming gefteld had ~
te verlaten. FLAMINIUS, wiens leven door PLUTARCHUS befchreven
is, werd eindelijk dood op zijne legerftede gevonden.
FLAMSTEED, (JOIIN) een beroemd Engelsch Jterrekundige,
In 1644 te Darby,
Dorby, in het graaffchap Derbyfchire, geboren, leverde in zijn 24fte jaar reeds fterrekundige waarnemingen voo'f
voo'i de philofophica! Tranfaetiot1S,
Trol1faetiot1S, en gaf in 1668 zijne Diatribe aequatione tem.
poris enz. in het licht. KAREL II benoemde hem in 1670 tot koninklijk fterrekundige op de door hem opgerigte fcerrewacht (F/am(F/am.
fleedhoufe) , te Greenwich, waar hij federt, tot aan zijnen dood, zijne
waarnemingen voortzettede. Langen tijd [relde hiJ den wensch van
velen te leur. om den uirflag derzelve in het licht te zien; en was
openbaar~
zelfs een bevel der koningin ANNA noodig, om hem tot de openbaar,
making te bewegen; gelijk dali ook zijn werk, getiteld: !fistoria
Coelestis Britannica, in 1712, in 22 deel en te Londen in het licht
verfcheen. Hetzelve bevat zijne tot dien tijd toe gedane waarnemingen, benevens zijne beroemde lijst van 3000 fterren. ûndertus[chen
hield FLAMSTEED zelf zijnen arbeid voor onvolkomen, en arbeidde
onophoudelijk aan deszelfs verbetering. De nieuwe uitgave hiervan
ver[cheen echter, eerst na zijnen dood, in 1725, in drie deden, waarvan de twee eerfte zijne waarnemingen omtrent de üerren behelst"
en het derde,eene inleiding tot de ge[chiedenis der fterrekunde, de
gezamenlijke, voor zijnen t~id, uitgegeven naamlijsten der fterren,
fterren ,
en zijne eigene, meer volledige dan alle vorige, opgave derzelve ,
onder den naam van Britfche Catalogus, bevat, welke laatfte in den
jongften tijd door HERSCHEL nog aanmerkelijk is vermeerderd en verbeterd geworden. Een ander belangrijk, en voor de fterrekunde
nuttig werk van FLAMSTEED is zijn kostbare /itlas coe!esfis in
in folio.
mer 25 groote kaarten, waarop alle fterrebeelden in Engeland zijn
afgebeeld. In 1733 verfcheen van dit werk eene nieuwe, nog prach~
prachtiger uitgave, met 28 kaarren. en in 1776 bezorgde FORTIN te Parijs
een verkorte nadruk derzelve , die boven de oorfpronkelijke veel
vooruit heeft. FLAMSTEED [tierf dcn
den 18den van Louwm. 1720, en liet
den roem na van een geleerd en beminnelijk man te zijn geweest.
FLANK. Is alles, wat ter zijde is, b. v. bij ecn regiment krijgs.
5
volk
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FLEUIUEU. (C. P. C•. groafV4fZ) -

FLEURY.(Á. H. van)

volk Is de zijlinie. io tegenoverftelling val) bet front, de Flank, en
bij eeu bolwerk de ftrijklinie. f10nqueurs noemt men ruiters,
die rondzwerven, om den vijand in het oog te houden, of te verontrusten. Flol1queren betcekent, in de krijgskunst , eene vescing van zijwerken voorzien, de zijden dekken; alsmede dezelve van ter zijde
beCtrijken, of beCchfeten. Ook betekent F/anquerell: rondzwerven.
FLEURIE
U. (CHARLES PIERRE CLARET, Graaf van) Lid van
FLEURIEU.
het FranCche InCtituut, Minister van het zeewezen enz. was een
der grootCte waterkundigen (Hydrographe) der vorige eeuw, en
werd iu 1738 geboren. Vereenigd met BERTHOUD, vervaardigde hij
in FrankriJk de eerfte zee-horologien, welke door hem, in 1768 eh
1769 op het fregat ljis, met het beste gevolg beproefd werden, en
waarover hij zijn uitmulltend werk, l'óyage, fait par ordre du Ro;
en 1768 en 1769, pour prouver les horloges marines te Parijs, in
1773, in 4 deelen met platen, in het licht gaf. FLEURIEU verwierf
In 1776 den belangrijken post van opziener over de havens· en tuighuizen, in welke hoedanigheid hij al de ontwerpen in den zee-oorlog yan 1779 beraamde, gelijk hij ook de inftructie voor de onrL
dekkings reizen van LA PEYROUSE en ENTRECASTEAUX, waartoe LaDEWI]K XVI, als zelf een groot aardrijkskundige, de hoofddenkbeeIden aan de band gaf, opftelde. In 1790 werd hij minister yan het
zeewezen, en eenigen tijd daarna. werd het beftuur over de opvoeding
van den Dauphin aan hem toevercrouwd; doch, door den ftorm der
omwellteling gedrongen. om zich aan alle openbare werkzaambeden
te onttrekken, leefde hij [eden geheel voor zijne geliefkoosde wetenfchap. Toen echter de tijden kalmer werden, benoemde men hem
in 1797 in den raad der ouden, vervolgens in den [taatsraad , en einclelUk in den fenaat, in welken post hij in 18 TO ftierf. Men heeft
delUk
nog van hem: Deeouvertes des FrancoÎs
Francois dans Ie Iud-est de la noulte&
Guinée, ook heeft hij de reis van MARCHAND , romdom de wereld, in den jare 1790, 1791, en 1792, met eene uitmuntenûe inlei.
ding van hem zelven , in bet licht gegeven. Meer andere aardrijksen waterkllndige werken, zoo als zijn Atlas de Baltique et du Catlegat, en zijn Nepttme .t1merico Septentriol1al, waarvan de uitgave
reeds begonnen was, z~in door hem niet voltooid-geworden. Nog bad
hij eenen aanvang gemaakt met de bearbeiding eener algemeene Gefchiedes der :uerei:;m, welk werk, indien bij het had mogen "olbrengen, het volkomenîte van deze [oort, dat wij nog bezitten, zoude geweest zijn.
FLE UR Y. (ANDREAS HERKULES van) Was een der gewigtigfte
ftaatsmannen onder de regering van LODEWJ]K XV, koning van Frankrijk. Hij werd in 1653 te Lodeve, in Languedoc, geboren, en verwierf reeds fpoedig de gnnst van het hof, waardoor hij het bisdom
van Frejus verkreeg. Naderhand werd hij onderlVijzer van LODEWUK
WIJK XV, die hem als eenen vader h-eminde, en zich niet alleen gedurende zjjne minderjarigheid, maar ook na zijne komst Cot den croon,
ge-
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befturen. In 1726
el] kOlT
geheel door hem liet beCturen.
J726 werd hl)
hl] k:l!'dinaal,
knrdinaal, el)
kort
aan bet hoofd
daarna door den jongen vors< aau
haard van het ministerie ge.
gebetrekking hij tot zijn 90fte jaar alle zaken des
plaatst, in welke betrekldng
rijles,
rijks, als eerften
ecrCtcn ftaatsdicnaar,
ftaatsdienaar, beftuurde, fcilOon
CcllOOIJ hij nooit den titel
K.~REL
cindigde met
mct roem den oorlog tegen KAREL
voerde. Hij begon en eindigde
VI, en verccmgde,
den vredc
vereémgde, bij dcn
vrede van 1736, de fchoone landfchappen
van Lotharingen
LotharilJgen met
FralJkrijk. De wedergekeerde rust van Eurom~t Frankrijk.
Ellropa duurde echter niet lang; een nieuwe oorlog verHoorde dezelve,
belevcn. Hij !lierf
Uierf in Louwm.
waarvan FLEVRY het einde niet mogt beleven.
1743, te Isfy,
/sJ)', niet ver van Parijs, en daalde met den roem van
een verdienstelijk mail
man in het graf. liet
lIet behoud
behuud van den vrede.
dcr verdragen van Utrecht,
IJntlrJyer.
door de uitvoering der
U'rech" Baden, en !lontJyer.
maakte den grondQag
gromlOag zijnt!
zijlltr !laatkunde
fiaatkullde uit, en terwijl Frankrijk
FrankriJk onb<:Huur bemiddelaar
tusfchen den keizer en Spanje, tusCchen
tusfchen
der zijn beltuur
bcmiddelaar tusH:hen
Rusland werd, en
de Porte, Oostenrijk
OostCIJrijk en Ruslfltld
cn alleu bevredigde, poogde
hij meer dan eens, om Eflge/alJd
Ulet Spanje
Engelaud met
,SpalJje te verzuenen.
verzoenen. Met
éèn woord, FLEVRY belluurde de belangcn
belangen van Europa met eene ver!landige
lOegeellijkhcid tot op het jaar 174°,
1740, wanneer
toenmaals uitUandige lOegeellijkheid
\Yalllleer de toemuaals
geborsten krijg zijnen roem eenigermate
ecnigcrmatc bevlektc,
gebarsten
bevlelae, en de finds SA
jaar tusfchen Enge/a/ld
Et/gelafld en Frrmkrijïr
Fro1Jkri/k plaats gehad hebbende vriendfchap
Cchap verHoorde.
verfioorde. De befchuldiging, dat FLEURY, door verwaarlooVlm Engela,;d
Engeland zoude
zing der zeemagt, den grond tot de ovennagt van
maar Lom:'\\'ljIC
LODE.WlJK XIV en den hertoggelegd hebben, geldt niet hem, mlar
meenden.
regent , die bij de vreedzame betrekkingen met dat rijk meenden,
haar niet te behoeven. Toen hij aan het haard
hoofd van her;
hel; Ilaatsbefiaat~be
!luur
gelleld werd, bevond zich Frankrijk in den hedenkelijkllen
bedenkelijkHen
fiuur geHeid
weiland. De geldmiddelen waren uitgeput, de handel was vervallen,
toeUand.
het openbaar vertrouwen vernietigd, de kerk in verwar ring, het
zeden - bederf algemeen, de natie verarmd en ontzenuwd, en het
FLEURY. minder
Rijk werd door buitenland!èhe
buitenland/ehe vijanden bedreigd. FLWRY,
mtsch dan RICIJELIEU,
RICIIELIEU, en minder listig dan lVIAZARIN, he\!lde
hel!lde deze
t flJtsch
diepe wonden; en, fchoon hij al, in eene verkeerde beteeh:enis des
woords, minder groot, dat is minder beroemd, moge wez en, verwoord!,
bloed_
ZOndel" bloed.
dient hij echter ongelijk meer achting, vermits hij zondelvergieteIl , en wreedaardige middelen, Frallkrijks
geliJk van
vergietel1,
Frankrijks gelllk
binnen, zoowel als zijn aanzien van buiten, vermeerderde en bevestigde.
FLEURUS, FLEURS, FLE DRY.
Opene fl:'!d,
URY. Eene kleine opene
Il:!d, of
vlek, met 337 huizen en 2000 inwoners, niet ver van de St,
Si, l/lIbre,
IJllbre.
in de provincie !lcl1eg01l!l'Cn,
Henegouwen. inzonderheid gedenkwaardig
gedcnkwnardig door onderderfcheidene veldOagen,
vc\dflagen, als in 1621,
16~12, 1690; maar vooral door d,m
d, m bederCcheidene
roemden veldOag,
in Zomerm. 1794,
1794. in de vlakten
veldn~g, inlomerm.
vlakt~n van Fleurus',
F/eurus', rus.
rusvan COBL'RG,
Oos!mrijkers, onder den prins vall
eOEL'RG, en het '.eree'jere~
fchen de Oostenrijkers.
nigd Fr:lI1sçh.1rdCl1llCIIlJloc::.r1-leger, onder den veldheer JOURFransch,1,.dcI111C11- en 1I1oc::.r/-leger.
DAN,
f'rttH.
DAN, voorge\'allcn, waardoor Be/gil'
Bc/gic te tweeden male door de FrdH.
jèltcH werd veroverd. Door dezen, uit hoofde van
~ev Digen.
lèltcH
\'all zijne :;ev
Dlgen,
hl ()gst'vgst-
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FLINTGLAS. -

FLÖGEL.

(C. F.)

boogstgewlgtigen flag, verwierf ]OURDAN den naam val) o"cnvin·
"oor yan Fleurt/s.
FLINTGLAS, of KIEZELGLAS.
Eene foort van glas, hetwelk zich door deszelfs bijzondere zuiverheid en helderheid van
alle overige glas-foorcen onderfcheidt; in EI/geland, gelijk ook thans
te Benedictbetlrn in Beijerell,
BeijerelJ, door REICKENllACH, en in Frankrtjk
vervaardigd wordt; en de opgegevene eigenfchap door een bijmengfel van loodkalk verkrijgt.' DOLLoNo vond, door de vereeniging
van dit glas met het Crowglas (kroonglas) het middel, om de afwijking in zijne acromati!è:he kijkers, door de verfprciding der kleuren
veroorzaakt, weg te nemen.
FLIP. Een zeer algemeene drank onder de Eoge1fche matroozen.
benaande uit bier, brandewijn en fuiker.
FLORA. Van deze ROfr.einjèhe godin. aan welke de zorg der bloemen was toevertrouwd, verhaalt men, dat eigenlijk eene gerieff!lijke vrouw zoude geweest zijn, welke, groote fchauen vergaderd hebbende, het Romeinjèhe volk tot haren erfgenaam fielde. Uit de opkomsten dezer goederen werden jaarlijks op haren geboortedag
feesten gevierd, welke men Floralia of Floralijè/ze fPeien noemde,
en die alles behalve zedig waren; wordende op dezelve de wulpschheid niet flechts in woorden, maar ook in daden, naakt ten toon gefield. Deze godin komt met de Griekrche CHLORIS het meest overeen.
FLÖG EL, (CARL FIUEDl\lCII) een verdienstelijk letterkundige t
in 1729 te .TaIIer , in Si!ezie, geboren, werd in 1774 hoogleeraar in
de wijsbegeerte aan de ridder-akademie te LieglJitz, welken post hij
tot aan zijncn dood, (~7 van llloeim. 1788), met roem bcklcedde.
Velcn hebben aan dien edelen man hunne opleiding tot behoorlijk
denken, tot betere gezindheid, en tOt vorming van hunnen fmaak
en verdere kundigheden, te danken. Zijnc fchriften getuigen van
zijn gezuiverd oordeL'! cn van zijne uitgebreide letterknnde. Onder dezelve telt men: zijne Gcjèhicdellis 1'(111 het 11lwjè/te!ijk verfland, Breslau 1765, waarvan in 1776 de derde verbcrcrde uitgave,
en in 1788 eene Italiaanfche ovcrzetting verfcheen; Gc[chicdenis
'Valt den tegcl/woordigm toejlal/d der fraaij: letterm ill Duitscltland 1
.TalIer 1771; Gc[óicdcllis d(,i" kJ!i1iJèlze letterkunde, 4 dec1en, Lcip:ig 17 Ü4 1,87; een werk, bijna eenig in zijnc foort, waarin.
behalvc eene verlwndeling ovcr het komieke en belagchelijke, en
eene algemeene gefchiedcnis der komifche letterkunde, de "gefchicdenis der f.1tijren en de fchildering der voornaamftc oude cn nieuwere fatijrieken, benevens eene gefchicdenis der komedie, in dcn uitgefirekttlen zin \'nn het woord, gevonden wordt. Eene verdere Ollt,vikkeling van bijzondere dcelen van het komieke vindt men in de Ge[c!tiedmis "(/11 het Groteskkolllidce, in 1788 te Li{'gIJitz uitgcgeven.
in de Ge[dj{'denis det' /lOfJlarl'rtI, in het volgende jaar aldaar uitgekomen, en in die van hct BUt'leske, wclke na des fchrijvcrs dood
in 1794 is in het licht ge:;evcn.
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FLORENCE. De hoofdftad vnn het Groothertogdom val] Toskalle, de verblijfplaats
vprblijfplaats des Groothenogs, wiens bnd in f R07 aan
f'rtmkrijk werd aJgeftaan, en naderhand van het koningrijk Etrurie,
hetwe Ik feden 1809, onder de oude benaming- \'an Toskalll!, een
dgemecn gouvernemem van Frankrijk werd, en uit de drie depart-cmenten ./1rl1o, de iJ1iddc/lalldfclze zee en OllJbronc befcofld; doch
in 1814
18 14 wederom aan zijnen vroegeren bezitter, den aartshertog
FERDINAl':D van Oostenrtjk, ten deel viel. Flormce is eene fraaije
ftad, waarvan ver[cheidene
vcr[chcidenc I1raten met beeldwileD
becldwileD pronken, en be~
be..
hoort, uit hoofde harer ligging, kunst[chatten en gebouwen tot eene van d'e voorcreffelijkHe
voortreffelijkHe l1eden der wereld. Zij ligt in een be.
koorlijk en vruchtbaar dal, en wordt door de .11"110 in twee ongelijke helften verdeeld. De luchtflreek is er zacht en gezond en het
getal der inwoners is omtrent 80,00,;). Florence heeft eene univer.
Clteit, een Lyceum, 7 poorten, 172 kerken, 17 groote pleinen, 2
citadellen, welke de [tad dekkeh, 4 prachtige fteel;en bruggen, die
over de .1mo liggen, 10 fomeinen, 6 zuilen, 2 piramiden, 160
openlijke ftandbeeldel~, enz. Onder de prachtige gebouwen der fiad
behooren ; onder ?nderen, I. het paleis van PITTY, door den groot.
11(?rtOg bewoond, en door ALnERTI naar de voorbeelden en regels
der ouden gebouwd, met den bevallig gelegen tuin Bobo/i; de paleizen
van STROZZI en RICCARDI (voorl11~als dat vnn i\JEDIC:O, en het oude faad,pnleis,
raad,pnleis, op het groote fbdsplcin (Pir/z'Z{] det GrmIdltca). 2.
Onder[e!Je:dene
ge-.
Onder[ehe:dcne kerkgebouwen, als: de Domkerk, een remachtig
rellSachtig gebonw uit de 13de eeuw, \'a:1 buiten ;:eheel
;:ehecl met ZW:lrt en wit' mar·
mar'"
mer bekleed, en van eenen
eeneu 1100gen koepel, door BIWl'\ELLISCIIl
BIWl'\ELLISCIII gebouwd, alsmede ,'an
van eenen !ierlijl;en toren ter zijde, volgens de
teekening van GIOTTO, voorzien, \\'narin de hecrlUkîte
hecrlijkîtc [ehildcrfmk[ehilderfmkken zich bevinden. Tegen over dezen toren fl~at
fi~at de doopkapel
(Battisterio), welker deuren, door GlI:llE!nI in e~ts' gego~ep, zoo
fcl100n zijn, dat zelfs 1\1. Al':G:cLO dezelve
,;:aardig oordeelde, om
dczeh'e ,",:aardig
de
ZUil. De kerk St. L~rellzo
L1rellzo hevaede
dCllr€n \"an het paradijs te zUn.
hevat de
de dellr€n
gedenldlukken der beide l\IEDlcl, met de beroemde flandbeelden,
den Dag, den Nacht, het Avor.d- en Morgenrood, vertoonende ,
waardoor 1\1. ANGELO zijnen naam vereellwigd heeft.'
heeft.· In het klooster vindt men de Laurelltinifche' boekelij, die uit hoofde harer'
harer Codices en handfchriften ongemeen kostbaar is. In de kerk St. Croct!
heeft men de heerlUkfl:e vaderlnljdfehe graftomben, waaronder alleen
die van M. Al':GlèLO, MAClll.WELLI , GilLlLF.I en ALFIÉRI heIlOeven
behoeven
genoemd ce werden. St. iJlarco,
iJ/arco, St • .1llllUllciata, St. iJlaria '10.
yel/a, St. Spirito, en St. Trillita zijn il1SgeiiJks even eerwaardi.
ge tempels, wier rijke, kostbare fresco fchilderfl:ukken, van
v~n qude
oude
.
'
meesters, de aandacht van iederen kllns~kennC'r boeijen.
paleizen vindt men vele kostbare galerijen en verzaOok in de pnleizen
nlclingcn van kunstgewrochten
kunstgewrochtcn van allerlei anrd. Bijzonder rijk zijn
nlelingen
de paleizen CORSINI , Gf.RINI, en in7.0lldcrhcid Pl'rn, in de uitmun-
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cendtlc
Cchilderl1ukken t wanronuer
SedJa. Inzonderheid,
Inzonderheid,.
tendl1c Ccbildcrl1ukken,
wan ronder de iUadonna
Madonna Sedio.
echter t muDt,
echter,
mUD[, in aantal
namal en wnarde
w3arde harer kunst!lukken,
kunse!1ukken, uit
uie de gale.
gale_
voorna:lllllle fi~r:lden.
fi.:r:tden t
rij van den groothertog,
grooehercog, w:larin,
w~arin, onder de voornn:lIn!le
de Mediccifche VL:'>US,
vecht.:rs, de dallsr\:nde
VL:\"US, de beid.:
beide vechter,;,
dallsf\:ndc FAl'N,
F.H'N, de
dc
IlIermaphrodiee,
lcrmaphrodiee, dc
de groep
p;roep van NJOI:I':
NlOJ:l~ cn :lnd.:n:
bellOorcn. Onda
Onder
allliere belworen.
olltclbare f'childerflukken
fi:hild.:rllnkk.:n verdicncn
TnLHN,
de omelban!
vadielJ~n die vnn
van R.w.\EI.,
R:·,F.IEI., TnLuN,
M. ANGI'.LO,
ANGJ'.LO, CORREGGIO,
eerllen rang;
r:lng;
CORR~:GmO, FR'"
FRA nARl'IIUr.O~I~:O
I3AItTlruI.O~IEO enz. den eer!1cn
terwijl de verzameling
verzameli:lg van bijna 400 beeldtenisf\:!n
beeldeenisfen der beroemdfie fchilders
Cchilders hijna
bijna eenig in h:lre
hare Coore
foore is. Nog bevinden zich
in deze galerij de verzamelingen van oude en nieuwe bronfen
bronCen ,t
munten
kostbaar!le ge!ÎlCdene
nlllntell en de
d:! kosebaar!1e
ge!iJCdenc !leenen,
!lcenen, die, mee
mer eene belangeloole
IOOlC beleefdheid, aan eencn
eenen ieder vertoond
verwond worden, en voor eenen
leder open Ila:ln.
~1k,1rIc/JIie d('1'
/rllns/NI bezie eenc
Ilaan. Ouk
Ook de .1k.lIIcmie
dC'r fdQo/lc
fd101le kllf/Stm
ccnc
(eder
meestal
\'3n oud~
oude Floremijnfche
Flurentijnfche fchildcrllukkcn
fchilderllukkcn •,
zeer fraaije galerij, mees
cal van
uit de vern
vernietigde
kloosters derwaares
derwaarts gebrage
gebragt zijn. Niee
Niet mindie uie
ieeigde klooseers
der voortreffelijk zijn de welmfcl1af'Prlijke
\j'cletlfdappdijkc inrigeingen.
inrigtingen. llehalve
Behalve de
Lnurt1Jtini[che, en meer andere afzonderlijke boekerijen, onder wel.
laurm/inifche,
kostb:lnrl1e werken der nieuwere letlet.
ke die van den groothertog de Iwscbaar!1e
verzameld, zijn nog de 1I1arucellina
1I1arllcel/ina
ter kunde , in alle talen, bijeen verznmeld,
lIfugJj~berc ~iaflfl
hfl1la beroemd,
waarvnn de 'laac!1e
In3tl1e een uer groot
en ·1I1ugJi~herc
bcroemd, waarvan
aantal
handfchriften, en de zeldznamfte
aane31 handfehrifecn,
zeldzaamfte gedrukte
gcdrul;ee boeken uit de Isde
eeuw
terwijl het
/lf"zClII/J der l\~lIlJlidijA'e
l\~1flJlirlijl.:e lIistorie
lIislorie de beeeU\v bezi(;
bezit; eenvijl
hee lJf//::,cuI/I
langrijkfte verznillelingen
u<! 3 rijken
der N:ltuur
verzamelil1:.;en voor de!
rUken dcr
Natuur oplevert,
langrijkfcc
welke in 40 vcrcrei;ken
p;epb1tSt, en waaronder
wnaronder de meesterwrcrekken zijn gepb1cse,
lijk ontleedkundige
tocbereidin~en in was, onder het opzigt
opzige van
onelecdkundi;;e toeben?ldin~en
SlJFFJNI vervaardigd, alleen de hoogfle beFONTANA door CLEm:~s
CLDIE~S SUFFINI
wondering verdienen. In de hospitalen
SI. lJfaria
/I/aria Nt/opa, en
hospiealen Sf.
Sf. Bonifazzio, wordt een ~root
~rooe :lal1Cnl
aaneal zieken verzorgd, en heeft
fene menigce
jongelingen g:l~g~nhci.i,
g:l~g~nhei.i, o:n zich,
onder het
ziel!, ondcr
hce geleide
eene
mcnigte jongeling~n
beoefcllClld:: heel-en
m~t d::
d~ bcfpie;.ielende
bcfpiegelcnde eil beoef~llend~
heel.en
van kundige leé?raren,
lec-raren, m::t
wnnrin zij bovendien door
geneeskunde te
tc kUllnen
kunnen onledig houden, waarin
geneeskl1ndige
boelcerijen, OlHleedkundige eheaeers,
theaters, kruideuinen
kruidtuinen I
gene(!skllndige boekerijcn,
enL.. niet
nict weinig onderl1eund
enl..
onderf1eund worden.
f.1brijkeJl van allerlei aard,
lIard, waarVoor het overige bevnt
Voorhee
bevae Flm:llc!!
Florence f.1brijken
onder die van zijde,
zeer beroemd
ondcr
ziJdc, benevens de venverijen
vCflverijen,, zcer
zijn: ook die vnn
koetfen • piano forto's
van 1lJetnlen,
metalcn, koecfen,
forco's,, wiswis. en natuurnatuur·
wcrkwigcn, de drukkerijen enz. zUn voortreffelijk.
H~t
kundige werktuigen,
voortreffclijk. Het
geheele
tuin, en fchijnr,
geheelc land K~lijkt
g~lijkt na:lr
naar eenen
CCnen bloeijenclen
bloeijennen [lIin,
fehijnc, van
vnn
een~ hOQgt~
bcfchoUlvd, met dorpen en
landgoederen bczaaid
beznaid,, die,
hOQgr~ bcfchollWd,
cn landgoedercn
\'ormen , Walllleer
volgens ARIOSTO,
volgcns
ARIOSTO, een tweede
twcedc R01l1!!
Rome zouden vormen,
W3nneer men
biwlen eenen ringmuur konde be(Juiten.
do!zelve biullcn
befluieen. Niet ver buiten de
(lad ligt een park,
park. met
Cmjl/Je genoemd, waar
mee eene
eenc landhoeye, het
hcc Casfine
het iedet;-avond,
iede~:nvond, inzonderheid op feestdagen, van lieden van
V3n de wereld wemelt.
wemele. Ook beneden de groothertoglijke
groothercoglijke !usthuizcn,
lusthuizcll, leveren PogKlo imptria/e,
Împtriale, Carreggi,
Carr('~gi, Pralo/ilJo,
Cajanfle, door NacuuT
Natuur en
Pralolil1o, CIJ
e/I Poggio Cajonae,
kunst
Cchoonl1c wnndclingen
kUnit riJk verlierd, de fchoonfle
wnndelingcn Op. en worden veel bebe·
zocbr.
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tocht. Flqrence voert dus, met lH~·t volfle regt, den bijnaam \'aa
la Rtlla. en geniet. bijna meer dan Rome,

de hulde vaD
den opgetogen wandelaar, die dic heerlijk verlijf altijd ongaarne
vaarwel zegt , of Italië zal verbten zonder Florence bezi~[igd ce
hebben. Zij is de geboorteplaats van A:\IERICUS
A~IERICUS VESPlJC\vS, NIC. MJ\cCHIJ\VHU, van dedichters DANTE, J\LGIIIERI, llOCCEACCIO, ALEMANNlvailden gefchiedfchrijver GllICCI.\RDINl, en van PIf:'TIW VETORI.
FLORENTJjNSCH-LAK. Eene bekende fchilders-verw, door
'Cenen FRANCISKANER ce Flo,.ence uitgevonden, toen hij de tinktuur
van Konchenille met hetlal la,.lari tegen de l3Iuschkoorcs vervaardigd
had, en er bij verzinning een opgelost ncidllTn bijgoot. IIierdoor
ontfcond eene opbruifing, welke een hoogrood nederplofsel voortbragt, waarvan de fchilders de kleur zoo uitmuntend vonden, dat
de uitvinder zich federt beijverde, om dezelve in menigte en in
grootere volkomenheid te leveren.
FLORENTljNSCHE-STEEN. Eene foore van ondoorfchijnend
marmer, met afbeeldlèls van gewasfen enz. verfierd.
FLORENTlJNSCH-WERK. Is eene foort van mo[nïke kunst,
waardoor men, door het zamenvoegen VRn edelgerteenten en ftukjes marmer, zoo wel de Natuur zelve. als ook fchilderfcukken, in
eenen zekeren graad nabootst. ZU heeft haren Daam ontvangen van
FlorelJce, vermits men daar in dezelve al vrij ver gevorderd is. Voor
het overige bezitten de voortbrengfels dezer kunst al de gebreken
van het eigenlijke mofnik , en kunnen meer als namaakfels , d:!n
wel als werken van echte kunst, befchouwd
befcIJouwd worden.
FLORET, FLORETZ1jDE. Is het ruwe fpinfeJ, waarmede de
zijwormeil hun huis aanvangen, voor dat zij gewone draden
beginnen te fpinnen, en hetwelk niet mede kan worden afgehaspeld w
maar moet worden gefponnen.
FLORIAN. CJ~:'AN P1ERRE CLARIS de) Een bekend en geacht
Fransch fchrijver. Hij werd in 1755, op een landgoed van zijnen naam
naam,t
in Languedl)lt geboren; verwierf weldra de vriendfchap van VOLTAIRE; werd kapitein bij de dragonders, en lid der FranCche
Franfche Akademie,
fchrifccn met den prijs bekroonde. Het eer.
die verfcheidene zijner fchriften
fte, d_at hij Ii~t drukken, was een klein vindingrijk Blijfpel,
BlijCpel, les tlruJt
Ril/c.s, waarop eerlang verfcheidene uitmuntende cooneeWukken volg_
den. Zijne achting voor den Spaanfchen dichter CERVANTES maakte
hem tot fclHijver
V:tl.l twee voortrerr~lj.ike Herder-romans, GtlLATÉeG
fcllTijver vm.1
GtlLATÉ eG
ESTELLE, die benevens den f,aatku;ldigen roman, NUM;\ PdMI1ILl'vS,
waarin hij het voorbeeld van eenen vorst·, in den perfoon deze! 004
fterfelijken Romeiufchen
RomeiuCchen konings, afmaalt, zijne drie voornaamfte
werken uitmaken, en onder de m~esterfrukken ·lnogen geteld wd~_
wd~_
den. Zijne, in navolging der Spanjaarden, gefchr~ene:
Novel/m t :
geCchr~ene :Novellm,:
gelijk ook zijne nieuwe Novel/en, welke op deze vó'tg'den;' verwlel';
ven mede eene :ll~emeene
:ll~cmeene goedkeming; doch nog meerder róem 'b~':
Haalde hij door zijne FabdCII. in welke echter eene ze\erc' one\Y~i1~

te·
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rcd;gheid
vertelting en het zedekundig gedeelte pJ~
p1~
rcd:ghcid tusfchen de v<-:rtelling
beeft. Hij
zonde' oogmvijfdd
om-..
beeft.,
HiJ zoude
o,ugetwij fcld m~e~ geleverd hebben, indien de om
wentelillg hem ll\et,
niet; in den bloei.
bloC'i. zijns
zUns levens, had weggefleept.
w(!ntding
'Vcilli~\!
dell val van
\VcinÎ!{c weken voor del!
valJ ROIIESPIERI\F..
ROIlt:SPlt:RItF- w\!rd
werd hU
bij gevat, en,
olfchuoll
O!"Cc]lOOIl hij zi.it~e vrijheid fpoetiig
fpocdlg herkreeg, hadden fchrik en verlzden van
driet hem echter
eduer zoo zeer verzwakt, dat hij reeds den 12den
SeCaIlX fUl/jtJ,
I'UnitJ, bij Parijs,
P(mjs, in het 39fte jaar zijns
lIerfsnn.
Herrstm. 1794 t~ Sceau."C
ouderdo111s,
ouucrdo111s, overleed.
.
FLO RIIDA.
DA. Een
landfchapin
Spaanse!! NfJord-dmeriktl,
Noord-dl11criktZ, ttJsfcheD
tllsfcheo
FLOR
Een, landfchap
,in Spaansch
Per~enJf{de fltlt~n.
Mexjkatll1fchen zeezee..
de YereenJfJe
Jlt1t~n, de dtlt111tifche
dtlantifche zee, den 1,I1exjkfltZllfclten
óoezem .CJl
L()1Iifia1la liggendc.p~t
liggende. ,p,et bevat
bevat'omtrent
omtrent 10,000 inwoners
ho('zelll
.en LOlJifit11/fI
inwoners,t
\v~lke zich jVele
,vele Spnl1j:1tlrd#11
Spfwj.1ardtll,, El1gelJèhm,
E/1geljèhm, Froflfchen
FrafJfchen en Grie
Gric...
onder w~lke
k;lI
be;inden , !l'ti,rwordt
,f'ojvordt door de rivier dpalncltocoln
Apalaclracola in Oost- en
k~l1 be';indell,
lf/est-pïorida
eer!l:e St. AlIgustill
Augustill en van welk
IPest-Floridn verdeeld, van welk eerf1:e
b,atf1:e
Pemflcolff de hoofdflad
hoofdllad is" "Otlst-Florida
f.,Of/st-Florida is zandig, bergachtig
hlat!l:e PCIIsaco/tfel! m,o.eras['b."
m,o,erns[,J.,' (j,och,
doch lYi:urf/eGt - F/~I;ül{1
el!'
F'~I:ü1(1 integendeel zeer vruchtbaar.
zou,~;werkel1, ja zelfs meent men
Ook vindç
vindt men ~talrijke
e.x:.talrijke zou,\1werken,
c~ kOI?:!r-mijllen
kOl;':!r-mijnen gev.(~nden
gev.qnden te hebben, alhoewel men
er vele zilverzilver-, ct;l
onderzocht heeft.
hecct. De lucht is cr
dit nog niet:J;fnRcgzaa1li
nier., .J;f11l?cgzaallï .Onderzocht
er doorga~ns heet.,:,
Q1e,e$t~-: Hreken
ga:ms
hcet",~ doch
d~dh in <,ie
c,le m~e"t/l::
Ilreken zuiver en gezond. Plo_r{tin, oolt
oolq. L?lii(:m:fl
werd eerst in het laatst der I7dC!
I7dl!
.t1i.rJa,
Lorii{:mln g-enoemd,
~enocOld, w~rd,
:eeuw
'i;'rt1l~{è.blontdek~
ll/ldson,s-bq4ii het bin~etlw door de 'llrt1l~fd::tl
'outdek~.• die yan
van de lllldson..s-bq,Jij
HEN~
,Jleufie
,!tenUe van Norm/-Amerika cloorkrlliSten,
cloorkrnisten, terwijl
tenvijl zeker prièster
prtester HENN.>"PIN, ter
N.>&.I'IN"
ter eere van LOOEWIjK
LOOEwljK XlV,
XLV, het land L?/Jijifllll1
LOIIiJia1l1l noemde.
~t ~all
gedc~Jte, gelijk ook het
aan gene zUde
zUlle der ,i.l/issis,ippi
"llissiûp/~i I,~~lld
li~2nd gedeelte,
J:lct
~la~áNiiliïiv.Ofk.1I1s,
Sl~!itm. 176
1762,
bij eene geh~ime over.
(tÏla~iViiliïw. 0J./e.1I/S , ' werdjn
werd_ jn Sl:l~tm.
2, b~i
over..
eel1keltlst;;-&oor. FI'a.llki-ijkn;'.IJ:
Spt1llic; doch, bij het vredesve!'drag
vredesve~:drag
eenkeiQst'~:"'08oor
Frfl.llki·ijk~;,:!): Spoili.:';
Tan
jam·, het g~llCele
T3.!l lIer'volgende
bervolgelllle janr;
geheele FIY;l!Irche
FI"'1llfche en Spaail:ch'e
Spaan:che gcbiedàán
gebiedàán
Groot-Brittanje afgdlaa:1.
Groot-BrittflltJe
afgdba:l. Bij den \'r~de
vrede van 1782
I iB2 láegel1;
láegclJ: de
dc Sp~n~
SpilnJ.
j.i.//·d';l
zij in d,~n
jr'i6lrd,':J echter
echtcr de heide
heide.! FIorirHs
F/orirl.1's,, welke zJ
d'~ll Amerikafclwn
AmeribfclWI1
oorlog aan. d\!
de El/ge!sóm
ElJgclsc':m Onl:llom~n
oatl1om~n hadden, w0<]er
feden'
oorlo!j
w<xier terug; en
én reden'
SptWje. in derzelver bezit, tot dat eil1l!eIij'c
hicef Sj>tWje,
eil1delijk de beide Flo·
,-ida's, bij een verdrag, van 2:!f1:en
2:!!l:en van
\':ln Louwmnnd
1819;
ten
"Wo's,
Louwmaand 18
19 ~ten
eeuwige\!
genoemde rijk aan de rerectiigde
Fereenigde /laten
eeuwigell {lage
dage door gcnoemde
jlalm van
;lwefJ/t'fI tot :wn
afge!l:aan.•
~;te1iika
aan den vloed PardifIJ,
Pardid,), werden afgeflaan
",l1:LORlS.
Ichilder, wiens
....
F.LORIS. (FIL1C':S)
(FR,\C'iS) Een beroemd Ncderlandséh
Nedcrlandsch 1childer,
fa1l1i1i~aam
DE. VIUI:i\'D
VRIEND wa.;.
wa,;. Hij werd in 1520
familie;t1a:llu DF.
J 520 te Antwerpm
AntUierpm
g.ebor~11
.I~crd~ de fchildcrkUllst
fchildcrktlnst te LI/ik,
LO~IlARD" mfl,ar
m!l,ar
gebor~1l ; ,I~crd~
Litik, bij LOMBARD"
~\!ftrof
zUnen mecste.r,
~\!.nrof !pocdig
fpoedig zijnen
meeste,r, zoodat
zood~t hij door zijne t,ijdg~nootel1
t.ijdg~nooten
lt.~PllA[L gen oemd werd. 'Na
. Na Al1tlflerpm"tenJg
Al1twerpm terug
~ NediJl.-/al1d;c!zc
NWI/II,'It1l1dscfzc R.~PllAf.Lg.enoemd
~~r.d zijnde, rigt~e hij hier eene fcllOOI
vervol~ltr.d
fc!lOOI op ,çn reisde vervol.
mlls.-naar,
fttûif,~ waar
\v~ar hU
hetly~k door zijl)e
~~naar.lt(lli~i.,
hi,i de .1I1tieÁ"en
,1l1tiekcn beoefende, henyCj\k
landgqnootcn
verwa:1rloosd was. De meescer!l:uklandtl'lllootcn tot hiertoe gehe,'l
gehe,'1 verwaarloosd
meeS[erflllki\TI'CIIAEL At'<G~LO
dróegcn zeer veel bij, om zijncn
zijnen fmaak,
ken van l\'It'CIIAEL
ANG~LO dróegen
t~ek2:1ing, tC
te vorm~n';
vorl11~n'; doch kondè
konde hij, in beval.
bevalill?-9udcrheid
il1?
..çmdcrhcid in de t~ck;:aing,
zllï'vcrhcid der figuren, de meesters der Florentijn(che en
ligheid en zufvcrhdd
Ro,
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Romeinfche fchool niet evenaren, ofl'choon hij hun zeer nabij kwalIl.
Zijnen geest, gedurende zijn verblijf in Italië, aanmerkelijk be..
fchaafd hebbende, werd hiJ, na zijne terugkomst in het vaderland,
door de aanzienlijk!1e perfollen gezocht, en verwierf zich fpoedig
een groot vermogen, hetlvelk hij eciJter door eene onmatige levenswijze weder doorbragt. IIij
Hij fchilderde met eene ongewone vaardig.
heid, en was, door den wijn verhit, fom tijds zoo nom, in de uit •.
voering ,. dat hij zelf, wanneer hij nuchteren was, over zijn werk
verbaasd nond. Toen K AREL V zijne intrede in Antwerpen
deed, fchilderde hij de.
de triomfboog, ter eere van dien vorst opge.
rigt. In alle zijne zamenflellingen bragt hij altoos iets van de teekee
ningen, welke hij in Italië, naar fllItiken, gemaakt had, hetwelk eene
gelukkige uitwerking deed. Zijne meeste fiukken, namelijk zUlle triomfbogen en de 12 werken van lIERKUI.ES,
IIERKUI.ES, zijn door bekwame
kunstenaars gegraveerd geworden; terwijl zijne fchildernukken zich in
Y!ool1deren, Holland, Spanje en in het Muzeum te PariJs bevinden.
Zijne onmatige levenswijze vervroegde zijnen dood. Hij fiierf in 1570.
Weinige kunstenaars hadden zoo vele leerlingen dan hij: derzelver getal bedroeg I:lO, waaronder zich zijne beide zonen bevonden, waar.
van FRANS FLORIS, insgelijks, als fchilder is beroemd geworden.
FLORIJN. (JAcon) Deze achtingswaardige man werd den 3den
van Lemem. 1751 te Deventer geboren, waar hij al vroeg, bij het
lager onderwijs, ook dat in de Latijnfche en Franfche talen genoot.
Sedert Jï66 zette hij zijne nudien te //mflerdam voort onder den
beroemden P1JllO STEIll,STRA , en oefende zich hier met eenen onver.
moeiden ijver in die hooge mathematifche kundighed~n, waardoor
hij. zich naderhand zoo veel roem beeft verworven, en waar bij
hij zich tevens op de Engelfclle, lIoogduitfche, lcaliaanfche, Spaanfche en NoordCche t~len coelegde. Toegerust met zulke buitengewone kundigheden, konde het ni ct misCl:n, of FLOR1JN moest wel.
dra eene loopbaan, cot derzelver verdere ontwikkeling, worden aangewezen; zoo als hij dan ook in 1771 COt lJfothemoficlis en F;xa.
Exa.
minator der zee-officieren, bij het toenmalig collegie ter ~dmiraliteit
milIator
op de lJfoas. nog in hetzelfde j~ar cot jfads-lJlothc1lIoticus te Rotterdolll ~angcf1:eld, en ven-olgcns COt lid in de belangrijke cOlllluisfie
tot het villdm der lengte op zee, en de verhetering der zeclworten
benoemd werd. Vier en twintig jaar n
eet hij in genoemde nad een
Deet
zoo werkzaam als 1ll1ttig leven, tot dat hij in 1795, door het toenma·
lig cOlnlllitti! ~'ml lIforÎlle COt lJfathemoticus en Exolllillfllor.gmerl1t11
der zee-o!Jiá('rell werd aange!1eld, welken belangrijken post hij met
roem toc aan zijnen dood bekleedde. IIij
Hij vertrok IlU naar 's Cral'i!nhage,
waar hij, na verloop van nog ;.;een 3 jaar, in het nadsbe!1l1llr geplaatst
werd; doch verwisfelde in 1809, ten gevolge der verplaatfing van 'den
zetel van het hoog bel1l1l1r, deze zijne woonplaats met Am/lerdmn.
waar hij onverwacht, op den I :lden van Sprokkelm. 18 J S, overleed. VerfchilIende maatrchappijen van geleerdheid en letteren rekenden het
ALGEMEEN WOORDENB. IlI.
D
zich
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zich eene eer, den vardienstelijken mail onder
0 nder hare leden of befluur.
clers te tellen: hij was lid van het Batf1ufsc/z'
Baff1ufsc/z' genoot{chap der proef.
OJ1derYindelijke wiJsbegeerte, te Rotterdam, en naderhand belluurder
van hetzelve; lid van de lIollmu/fclie JJlt1a!fdta/'f'iJ te Ha/lrlem;
van de eerlle kJas[e
kJasfe van het konhiklijk J\'et/er/(lIldsch /1Ijlituut V/ln
Jallisten; van het ZeeuU'sclJ.
.!Velenfchappen,
!Velenfchoppen, Letterkunde elI {c/woue Jallis/en;
gcnoot{chop 1'(1/1 JVetenjchappefl;
JVetenjclrappefl; a/gemeen IlOlIomir lid van de Maatfèhappij Fe_oJ.Mel"Îtis,
Fe_oJ,Medtis, en Hoofdbellllurdcr van de verdienstelijke maat[cha~iJ:
maatfcha~iJ: tot Nut l'an het /llge11leetl, in alle welke betrekkingen 'hij zich fieeds
lleeds als een iJverig, gematigd .en kundig mede-arbel,der beto(ttde.
FLORIJN':voegdc
cene zeer uitgebreiFLORIJN':
voegde bij zijne wiskundige kennis eene
de Naruur- ~ Sterrekunde: ook was hij met de Natuurlijke Hist6rie en Ge[chiedkunde
Gefchiedkunde niet onbekend; terwijl zijne groote taalkennis
~lem 'een aanmerkelijk gezag ver[chafte.
verfchafte. Bovendien bezat hij eenc
eene
oorfpronkelijkc
oorfpronkelijke helderheid van geest, wa:trdoor hij met het grootfie
gemak, zelfs de meest afgetrokkene onderwerpen, ook voor den 011geoefenden :hoorder
:hoordcr en lezer, duidelijk en :1angenaam voordroeg•. ~
De werken, uit ziJne pen gevloeid, vOor zoo ver zij ons bekehd
zijn,.' zijn,lOk v61gende: eene verhandeling
vcrhandeling Ol'cr kt [ommerr:" en In.
tI''P0leeren van ÁrilhmetlJisclJe serien, bij het koninklijk Nederlandsch
bflitullt,ingeleverd, en' &CWr hetzelve, met een allerlolFeli.fl:st berigt,
afzonderlijk uitgegeven; eene Befc1zrijving der wasfeIlde ka/lrt Ylln
he~!*anl1t; eene
cene befchrijvil1g der kusten vaIlPorf'qga!
van PorN(g'al en Spanje,
~ eene ,andere van de Oostzee: voorts GrollrlbeghJi!/en der !:Qogere
meetluwde-;Waterweegkundig
meetluwde-;Walerweegkundig ol/derzoek Ol'er de l'erfthillmde wijzen.
waarop 0llder!clleidel1e l'l1ste
l'l1sle ligc1zalJlCll van dezelfde grootte fCll ged'fla,r.
te, in eelle "Ioeijlof dl'ijlJell,
drijl'ell, gepl~atst in het 3de deel d<?r nleuwè
\I'erh:mdelingen van het Bncaafsch gcnootfchnp
genootlchnp der prorfo/l{lcrvindelij..
prorfo/l{lcrvindelifr
Ju IFijsbegeerte te Rotterd:1JlI, benevens meer d:m eene
eenc 111t;;~ve ;~er
ZMVoartkUfJde van STEEl'óSTRA. Bovendien heeft hij nog' eenige hand.
[chriften
fchriften nagelaten, wa~rvan er nog bij het koninklijk IilniL"I~r v~
handen zijn. FLORUN, was bij alle zijne hoo;~e verdiensten, een
man van een uitllekend
uitllckend goed z~deliik knr~ktcr, eil
Cil een w:tar
waar Chris.
ten, die niet alleen zijne
kundighedcn be!1:cedde
zUne voortreffelijk.:! Ialild;ghcdcn
bc!1:ceddc aan de
uitbreiding van he~ rijk va'l \V~arheid
\V~arhcid en
cn deugd, mfm oo'k biJzonder uitblonk in llederi;;heid
nederi;;heid van
\':tn h:m.
FLORUS. (Ll'CJl'S
(Ll'CJlJS A:'\i'>Il'S)
ECil ROlilclilsch geichiedfc1Jrijver,
geichicdfc1Jrijver,
waar:chijnliJk in SpfJIlje
SpfJllje gehoren. I lij leefäc
leefäe in de 2dc
2de eellW.
eeuw. en
fchrecf een
d ...r ROllleinfcile historie, van de bouwlng
cen 'kon oV2rzi~(
ovcrzi~( (L'r
der flad, [Ot
tot op de eernc
eerae Ill1iting v:tn,
van, den tempel vaJ1 l\NFS,
l\Nl'S, ondt!r
AUGVsTyS. Zijn Oijl is zuiver, l11:;~r niet eenvoudig geno\?g. In \ het
verhaal wijkt hij dikwijls nn LIVIUS :Jf, met wien hij iJ] zoo ver
vcr te
vergelijken is, d~t hij, gelijk deze, uit vcrfèheidclle
vcrfèheidcne oude fchrijvcrs
geput heeft. De beste llitgave is van DAlout , LeUr/clI 1744,
)"
1744.
FLOTIL L E. Zoo no~mt men bij de SptlJ"ljrwrdm
Spmljrwrdm dat klein gll-'
tal
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gezonden, wordt, wanneer
wanncer Cr ter
t~1 fchepen, hetwelk naar dmerika,
Amerika. gezonden.
uitrusting der gewone zilver-vloot, of geene genoegzlmle
genoegzmne waren
warQll
voorhanden zijn, of andere omfiandigheden het uitloopen derzelve
niet toelaten. Ook noemt men die fchepen eene Flotil/e, welke zÏC'h
van de van rera Cruz terng keerende vloot afzonderen en vooruit
berig't van haar vertrek en derzelver la·
zeilen, om in Spanje het bcrigi:
ding over te brengen. - Tegenwoordig echter geeft men deze benaming almede aan een fmaldeel'illgte
fmaldeel,;ligte oorlogs- of andQre gewapende
Vaartuigen, welke insgelijks ES'Iliatkr
ES'luflder genoemd worden.
vaartuigen,
FLUIT. FAn bekend blaas-fpeeltulg, van hom,
elpenhout, hoorn of elp!!n.
LAUMN1'!, in
In 1806
been; doch waarvan een Fransch kunstenaar, LAUMN1'<,
er een van kristal verva:trdigde. Ilan
nan welke eelle
eene commime uit het
conforvoto,.;e
çonfervoto,.;e den voorrang boven de houten
homen t(j)9ënde. Men vitfdt
vilfdt
cr
'Op orche$ten het
er onderfcheidene foorten van; do~h bedient zich -op
welke,verfchHlende verbeteringen ondft.
meest van de Dwars-fluit, welke,verfchiflellde
gaan heeft.
heefe. G. TROMLITz,
TRoMLITz, te Leipzig, bragt er, 7 klepjes aon ,"'om
ofi~,fiompheid TalL
daardoor aan de zuiverheid ofi"fl:omphcid
':lil fommi-ge,
fom1l1tge, en aan de
It'cmme/ant in verrchillende
verfchilIende toonen
wonen te gemoet
gemoft tor"komen,
tC[J,komen, en 'N.
N.
tt'emmelnnt
CAFELI.ER , lid van het hof-orchest
t.e MfJl/thw
CAPELI.ER
hof- orchest t-e
lU/It/thm vormo
vOf>mo dit fpeeltuig
tot eenen nog grooteren trap van volkomenheid.
vo!kortJenheid. ZijfJe
Zijne dwarsfluit ~é
~é.
(laat uit 3 Ilukken. De gewone 2 middelfl:ukll.en
middel!luldl.en zijn IIflIl
IIfln elklindct
elklHldcl"
vereenigd:. doch heeft
IItm
vereenigd'.
heefe men,' hetgeen hier gemist loonde worden ~ IIRft
het 1l10ndrtuk
v:m die I wente
mondCluk gevoegd. VoortS,
VoOrts. het'ft zij de lengte
lengtev:1n
laagfle C klep ook hebben, en is van 9 kleppen voorziel1.
de laagfie
voorzien, dea'r
deQ't
heele toonen,
wonen, zuiver
~
middel van
VAn welke trillers, in alle halve en
cn beele
zuiver·~
zeer gemakkelijk kunnen voorrgebl'agt
voornaamfie en
voongcl>ragt worden. lIet voornanmfie
belangrijkfl:e
werktuiglijk zamen(1cl
z~meIJ(lcl met bctrekbe!angrijkfie in deze Fluit is het werkmiglijk
betrek:fl:emming, en om haar deze, met al
altijd
gelijkc juistheid cA
king tot de !lemming,
tUd gelUkc
zuiverheid van
V:l1l toon, te ver[clmlfen,
verfchalfen, gaf CA PELLER aan dezelve
dezelve' een,
ook bij het langdurigst,
langdurigst. gebruik, onveranderlijk blijvend mond;;nt;
mOlldgat; beo.
fin:tndc
IigchááM
ful:tndc uit een ovaal plaatje van goud, hetwelk 011 het ronde
rondc ligcháá!'!-l
flop in de fluit,
Huit, manr ook ,clit,
der fluit ligt. Niet alleen
allecn de fiop
,dit, mondw
mond~
gat, kan naar welgevallen, overeenkomstig de hegeerde fiemming.
flemming,
el1 fnclIe
fnelle bewe~ing,
beweging, aap
aau de bovCl)'(.garnibov~ll.garni
eelle zeer gemakkelijke cn
door eene
lUur,
tuur, door middel van eene dubbelde fehroef,
fciJroef, op- cu
en neder bewogen
ZL'er gcwigtig
gewigtÎg voordeel oll[(bat,
olJttt:m, dat de
dc ~lè.l&lUJillg
4rtI~lUJil1t:'
worden, waaruit het Zl:er
zonder (b~rdoor
op den
van het fpeeltllig.
fpeelcuig, zondcr
d~~rdoor eenigen nadedigen
nadedigell invloed ~p
ganfchen diatonirchcn en chromatifchen
chronmifchen klankladder te heb!}1!11 Î naar
bn vCl'nl1derd
vcrnnderd W(ll'deil.'
W(lrdcil.
de onmerkbaarI1e
ol1merkbaarI1e lèhakcring-<:n
rch:lkcriIJ~cll!:an
Behalve de dwarsfluit zUn
no,~' andere {()Oreen
ZUil er
I:'r nog"
«)OrtelI , die' nitt zO'!;)
dikwijls voorkomen, b. v. de Piccol-fll/it,
Piccol-flllit, (flatl/() piccolo), de Qfllll'JL
Q~Ill'JL
co Terz-fluit, de
dc Flitte
PIl/te dOlle!?,
rlOl/ce, Flute
FIt/te rl'f/11Iour
rJ'muocr el~Z.
enz. welke :tlle,
alle, zoo in
vorm als hoogte ell
haar ondC'rfcheidcn
fJi,ill.
en I~~!'te van toon, v~n ha~r
onderfchciclell tiJn.
FLUITSCIIIP,
cClle foort
f(lort v:tn
van vracht(chcpcn,
voFLUITSCHIP, FLUIT. Is ('enc
vr~chtfchCpcl1, van 1'0pl~~tC:l huik,
hllik, wl'ikc
kunren en aclHer
achter rond, Illet
met eCI1:'ll
een~l1 1'1~,rtc:l
wl'lke :;00
.100 1:1,t(,11
!:1stel2 kUIlfj'r?nL'ijk worden ck
hn,pi:aa!-fchenen voerell. In FJ'r:II'(;·ijk
d~ magazijnm:t;;azijn- of IW:'i'i::t:t!-fchc-
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pen. of ook wel diegene I, welke tot ,het vervoeren van krijgsvolk
gebruikt word~. Fluiten genoemd.
FNE. Een.foort van v.1:1rtlligcn in .Japan, die men tot het ver·
voeren der waren door het ganfche rijk op de grome rivieren, en de
hebkanalen, welke naar zee loopen, gebruikt, en maar ééne mast heb.
ben, die naar het voor!l:e gedeelte van het vaartuig {bat.
FLUXIE-RE~);NINÇ. Heet inde
in de Newtolliaal1fcIJe
NewtolliaanfcIJe hoogere AnaNEW·
ly{is, hetgeen,:Ji.EIBNITZ
hetgeen :Ji.EIBNITZ ,dilf~rentiaal-rekenillg heeft genoemd. NEWTON vestigdeJ,lare befchouwing op den oorfprong en de teling vall
fom.
uitgebreide groGtheden, genomen, niet als aggregaten of volledige fommen van ,-911eindig vele zamcntl:c
zamentl:e IIende deeltjes, maar als voortgekogevolge eener regelmatige vloeijing Cfluxio) , voort gaande.
men ren gevolgc
van het eer!l:e oogenblik af tot op dat der volkomene teling van
uitgebreidheid; in zoo verre eene lijn kan befchollwd worden, als
voortgebragt
vooregebragt door de gedurige beweging van een pUnt; een vlak
door de beweging van eene lijn; een hoek door de beweging Vlm
een zijner beenen om een vast punt, en een, Iigchaam ,door de
beweging van een vlak om eene
ceoe lijn. De grootheden. welke ~l~
eene ge!l:adige beweging van eenige harer grenzen,
dm door ccne
grenzen , "o,f
,,~f
geteeld worden ,noemt NEWTON qual1titates
uiterllen gcceeld
quantitates fl'fCf!tes of
y/oeijende groothedm; en onder fluxie een er grootheid, ver!l:aat nwn
de-: fnelheid, waarmede eline vloeijende grootheid met de telendl!
telenda
beweging voor eenen gegevenen fiand of tijdfiip, regelmatig aan.
,gl'Peit~ Daar echter fnelheid een
cen betrekkelijk begrip is, als afgeleid
afgelcid
u~ de vergelijking van twee doorgeloopene ruimten of wegelt in
vcrfchillende tijden, doet men beter, om, naar het voorbeeld vap
Vap
verfchilIende
NEWTON (Methodus fltlxionum artic. Il.), in het meervoudige te
cn ónder nuxies de fnclheden te ver!l:aan.,
vcr!l:aan., waarmede de
[preken, en
verfchilleooc vloeijende grootheden door de voorttelende beweging
toenemen. NEWTONS vloeijende
vloeijcnde grootheden zijn derhalve niet anders
dan LEIBNITZ differcntia/et1 van veranderlijke grootheden; en de
Fluxie-rekening of de bepaling der verhouding van vloeijende groo~
he~en tl:emt overeen met de .differentiaal-rekening.
dcn in China
FO, FOE. Is.de naam van den
Chinf1 goddelijk vereerden fiich.
-ter
eerfce eeulV onzer chris.
ter een> vreemden godsdienst, welke in de cerfee
telijke iaartelling aldaar werd ingevoerd, en zich fpoedig verfpreidd,e.
De aanhangers en priesrers van dezen godsdienst dragen in China
-den n:l:lm van Senfj,
Sel1fj, in Tarfarije dien van Lall/as, in Sia1lt vaR
.den
Talaponim , en in Europa noemt men ze Bonzen. Toen Fo, 79
zijne,leeriiD.
jaarouJ ,~ijn einde v-oeldenaderen,
v1)elde mderen, verklaarde hij aan, zijne.leeriiD.
gen het geheim ~ijner leer, hetwel~ ~iJ tot hiertoe nechts ond~zi'rf'
cr geen ':maer
nebeelden had voorgedragen, en hierin betl:ond: " dat er
" grondwezen van alles was, dan het ledige en het niets, ' waar,u~
" alle dingen waren voortgekomen, waartoe zij eelW'aal
celW'aal moesten te.
tecn waarin :llle
:1l1e onze verwachtingen eindigen." Deze laat" rug keeren, en
He tlit[praak van Fo verdeelde zijne leerlingen in drie fekten, waarvan
fom.
fom-
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fommigen ccncn
eenen afzonderlijken
afzolldcrl~kcn atheistifchen
atheistiCchen aanhang
itlllhang uittrnlakterr;
uitIrnl3kterr; de'
meesten aan de vroegere lecringen
leeringen getrouw bleve'n,
bleven, en anderen een\!
eene
geheime en openbare leer aannamen, die. zij met elkander in overeenftemming poogden te brengen.
De openbare leer van Fo bevat voorCchriften
voorfchriften v:m
van 2lcdelijk
zedelijk gedrag, ell'
el1'
onderCcheidt
onderfcheidt het goed van het kwaad. Wie het eersre
eerste in zijn leven
laatfte·
verrigt heeft, wordt na zijnen dood beloond; doch die het laat
ne
geftraft, waartoe voor de zielen van beitleC'i!ekere,
beitleC:zekere plaatgedaan heeft, gefiraft,
beftemd waren. De God Fo. leeraarde men wijèfèrs,
wijaèrs, was gebofen beCtemd
ren, om de menCchen te redden, en de afgedwaalden op- het pad der
zaligheid terug te voeren: hij had voor hunne zonderl"geboet,
zonderf'geboet, en
voor hen eene zalige wedergeboorte in de andere wereIa
were\a verworven; alleen had hij hun deze vijf geboden voorgeCchreven:
Ven;
voorgefchreven: geen
levend fchepCel
CchepCel te dooden; geen goed van een ander zich toe te
eigenen; onreinheid en onkuischheid te vermijden; niet te liegen,
eh geenen wijn te drinken. Inzonderheid dntng
drang men aan op de b~
beoefening van zekere werken van barmhartigheid, en op milddadigheid
milddadighcid
jegens de priesters. Zij, die het kwade gedaan hadden,' zouden na·
na,
hunnen dood de wreedCte
wreedfte folteringen moeten lijden; en Imnne ziezie·
len eene'I'l
Iigchamen der geringfte en onreulCte
onreÎJlCte
fen
eene'n zeer langen tijd in de ligchamen
meren"
- .'
•.
meren" moeten huisvesten.
De geheime leer van Fo bevat de volgende voornamevoorname- grondftellill-"
grondttclIitl-"
gen: de oorfprong en het doel van alle dingen is de lédige
hidige rnÎm:re
rnlmte
niets: uit niets ontftonden
omftonden de fcmnhouders
ftmnhouders des' melifchel~jften
melirchel~jften
en het niers:
ge/lachts,
geflachts, en tot niets zijn
zij n zij terug gekeerd. De ledige ruimre
ruimte IS'
I~
dat geen,
gecn, wat ons wezen en onze zelfllandigheid
zelmandigheid uitmaakt. Uit het
niets en de vermenging der elementen is alles onrfl:aan,
omflaan, en
Cll alles moet
ook daartoe wederkeeren. Alle wezens, bezielde en onbezielde
onbezi.elde y~
verfchillen
vel'fchillen alleen in gedaante en eigen[chappell,
eigel1Cchappel1, maar m:rkcn
maken te zamen flechts
cn zijn van hUil
Ç)nderhUIl grond weien niet onder/lechts een geheel uit, en
1"éheiden.
eenc wonderbare nAtuur.
natuur. Het is
réheiden. Dit grond wezen is van eene
eéne zuivere, van alle verandering vrije zclfllandigheid,
tceder
êene
zelfllandighcid, Iwogst teeder
en eenvoudig, en om zijne
zijnc e\!nvoudigheid
eenvoudigheid de volkömenheid van alle
andère
Iet is hoogst volmaakt, en daarbij in eene
eenc beliendige
bellendige
andére wezens. IHet
rust, zonder deugd, magt of vcrfl:and
verfl:and te bczitten,
bezitten, ja, ~vat
'vat nog meer is,
beUaar juist daarin, dat het zonder vcrfiand,
vcrfl:and, werkzàamhcid,
werkzàamheid,
zijn wezen berlaat
ofbegeertc
lcvcn, moet zich onophoudeonophoude.
verlangen of
begeerte is. Wie gelukkig wil leve11,
zei ven te overwinnen, en aan dat grondwezen
lijk toeleggen, om zich zeI
~en zich gewennen, om niets te
gelijk te worden. Hiertoe moet rrien
do'en, te wenfchen, te gevoelen, of te denken,
dO'cn,
deuken, en beho'èrr'
beho'Üc' men zich
bierbiJ om deugd noch ondeugd, belooning noch fl:r~f, voorzienigvoorzienig.;
hierbij
onllerfelijkheid der zicl,
heid noch. onf1:erfelijkheid
ziel, te bekommeren.
bekomtneren. Heilig is die gene, die 'ophoudt te befl:aan,
bellaan, oin
om zich mct
vcnnengen,
met het niets te venflengen,
en 'deugd el1
eU gelukzaligheid zijn in eene volf1agen
vol/lagen gevoel- en werkewcn[chen en begeerten,
bcgeertcll, in het
loosheid, in het uitroeijen van alle WCl1fchcll
ttilftaull
Iigchaallls, dè
d~ vernicliging
bcwegiJ:gen des Iigchaams,
vernietiging van
hilftaan van de bewcgÏ!:gell
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alle ziclskmchtell-, en in ceno geheele rust van het denkvermogen
~en gelukkigen toeHond bereikt heeft, behoeft voor
gelegen. Wie. dézen
geene veranderin'g, verhuizing, noch iets meer te vreezen : hij is zelf
eigenlijk niets, of zoo hij iets is, dan is hij gelukkig, en aan den
God Fa volkomen gelijk.
De openbare leer van Fo, welke naderhand volks - godsdienst
werd. heet in Indie de Bl'(JJlJafche, en is door Hindostan, Tióet en
Tnrlorije verfl11'bidt ; doch met vele veranderingeu en bepalingen. De
overige aanfiallgers
aannallgers V:lI1 Fo volgden de leer van het niets en de ledige ruimte j doch vereelligden zich :llIe in die der zielsverhuizing.
W:uUleer, volgens deze laatfte, eene ziel voor de eerHe maal op aarde verfchijnt, bewoont zij het Iigchaalll van eenen Bromn. Na
:zijnen dood verhuist zij , naar gclang h:lrer goede of kwade bedriJven, in inenfchen of dieren, tot dat zij in de klasfe dcr Sarno1/eërs !tornt,. en ten 1a.1tfre In eenen volmaakten Sfl1llf1l1eër overgaat.
Zondanig eene heeft voor geen kwaad .meer te boeten, als zijnde
dit in vorige verhuizingen afgewasfchen: ook heeft zij gcene goden
meer te verëeren, die flechts dienaars van dcn hoogen God der wereld zijn. Vrij _van harmogten en onbekwaam tot de ondeugd, flerft
hij allecPl, om weder in die eenige godheid terug te keeren, waarvan zijne ziel een
cen lIitvloeifc! is. Dit hoogfte wezen, de oorfpronkelijke ftof van alle dingen, is eeuwig, onzigtbaar, onbegrijpelijk,
IIlmag~ig, g.oed, regtvaardig , barmhartig, en heeft zijn beftaan uit
zich zeI ven ; hcç kan nic. afgebeeld worden, men kan het niet aar.bidden, omdat het boven alle aanbidding verheven is; maar men kan
zijne eigenfchappen afbeelden, en deze godsdienstig verëeren. Hier
neemt den beeldendienst der Indiaa;J!èhe volken ecnen aanvang. De
Samoneër echter, ftecds in befèIJollwingen en nagedachten over deze opperfte godheid verzonken, tracht alleen zich zelven te vernie_
tigen, om weder jn den fchoot der godheid terug te keeren, en
zich zelven in haar te verliezen, die alle dingen aan het niets ontrukt heeft, en zelve niets ftotTelijks bezit. Toen deze zuivere
geest de Hof wilde fcheppen, nam hU zelfs eene ftoffelijke gedaante aan, en zonderde de in hem vereenigdc mannelijke en vrouwelijke
)erachten van elkander af; en door harc weder vereeniging werd de
fchepping van het geheel mogelijk. De Lingn11Z is het zinnebeeld
dezer eerfte daad der godheid: door haar werden DRAMA ~ WISCHNOI
en ISWARA voortgebragt , welke niet zoo zeer goden, als wel eigenfchappen en hoedanigheden der hoogfte godheid zijn.
FOCUS. Is in de
deoptico
optica of gezigtkunde, het brandpunt, waarin
zich de ftmlen ver~nigen, ,nadat zij eelle terugkaatfing, of ftraalbrcking ~ ondergaan hebben.
FOEDERALISMUS. Zoo noemde men in Pdrifs dat ftelrel,
lIetwelk bijna in het geheel zuidelijk gedeelre van fh111kr,ijk, bijzonderlijk in de hoofdfteden Bourdcllllx, lYlarji?ille, TOlilolI en Lyon,
ziji1è voorftander.s vond, en volgens hetwelk de een cn ondeclbare
ondeelbare rc~
pu-
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publiek in vcrfcheldene kleiner republieken moest gelilipperd worden.
DRISSOT, het hoofd der Glrondisfcn, werd van diS fielfel befchuldigd, en dus werd de benaming van Foedera/istm {aanhangers van
het !ocdcralisflIlIs) met die van Brisfotistcn en GirOlldisfCIl voor een
en hetzelfde genomcn. Ook in ons vaderland Olltfwnd feden de
omwenteling van 1795 eene gelijkfoortige partij, en noemde mcn
die genen Foedcralislen, wclke tegen de een en ondeelbaarheid der
republiek waren, en de oude verdeeling der~lve in BIovÎncien, benevens derzelver fouverein gczng, immers voor zoo ver ;l,l,mr inwendig
beftuur btl.llrof, wilden behouden, en welke partij n~g heden onder·
die benaming vcrftaan wordt.
FOLIE D'ESPAGN E. (Spaanfche zotheid) Een Spaanfclie Nationale dans, van ecne ernftige foon, voor één perfooll gefchikt, en
voorheen op dcn fchouwburg veel in gebruik. De muzijk was 'zeer
«envoudig en gemakkelijk, en- in
maat gefteld. I let geheel befwnd
uit twee deel en , ieder van 8 matcn, bij welkcr herhaling v.crfchcideue mclodieufe
melodieufe veranderingcn plaats hadden.
FOELIE. Is eigenlijk ieder metaal, tot dunne bladen gel1agen,
gcl1agen,
,welke gebruikt worden, om te veroorzakcn, dat een ligchaam, hetwelk :u~ders het licht door laat, de lichtllralcn terug kaatst. Van
hier de fpkgC'!-foelie (Zie: STANNIOL) , of de foelie der goud(meden, die van goud of zilver gemaakt, ('n
('n bij het zetten van j,uwelen onder dezelve gelegd wordt, om daardoor hunnen glans te
v,çrmecrdercn.
v,çrmeerdercn.
FOETUS. llcteekcJ:t,
kinl!, tenvijl het rlOg
lleteekcJ:t, in de
dc Phyfiologie, het Idnl!,
in de baarmoctkr , doch inzonderheid mdat het gevormd is , tot
welken tijd het eigclilijk een I:mb:)'o gCllo~l11d
~cllo~l11d wordt. (Zie a/d:1fIr.)
ald:1fIr.)
FOKKE SIlHOl\'SZ.
SCHONSZ. (i\I~EI'\D) Werd iiJ 1755 te AI11Jlerdo1ll geboren. Zijn vader, een Zl:er
uer b,'kwaam e11 beroemd kUllst-plaatfnijder,
kunst-plaatfnijder,
onderwees zijnell
zijncll 7.oon in tkze kunst, en br~gl hem daarin zoo
ver, dat hij,
hU, alhocwel
alhoewel als Ocoefenan: l~ict in v:lardigheid uitblinkende, cc;ner de I'teorie volkomen in zijne
zijnc ll1agt had.. Over het algemeen genoot FOIU;r:: cel~e
eel~e vrij zorl,rVllldige
zorl,rvllidige en goede opvoeding,
cn bad verfchiliende meesters, wa1rondcr
wa1ronder de heer AALlJRECIIT, aan
wien hij zijne meeste t:!alkcl1nis
t:!alkel1nis te danken had, eelle
eene onderfcheideonderfcheidcpe pl~ms verdient. Crfchoon zich zijne
ziJnc hoofdlrcibing reeds vroeg
tot de
dc beoefening der letterkunde in het algemeen bepaalde; gedoogden echter de tijdelijke omllandigheden zijner
zUner ouders niet, 0111
zich bij uitl111iting daaraan over te gevell,
geven, en moést hij dus eene ge~qt~e kostwinning kiezen. IIij
I1ij verkoos den boekhandel, bragt !eenige
j;l,\'~'i! ÏI} dell winkel van den bocb;erkooper JAN. ESVJlLD, als leerjongen door, cn hediende zich "nn
\'nn deze voor hem gunstige
glln~tige gelegenheid, om in de
d~ letterkuIlde
letterkUIlde , Cl! de ke!lllis \":In de wQrken der
dcr
berocmd!l:e olI~le cn hedenda~grche
hcdenda~grche fchrijvcrs,
fchrijvers, aanzienlijke vorderingen te maken.
Olld~rtus[chen
cn fpaarOlld~rtus[chcn bragt FOKKF. door zijne
zijnc onvermoeide
onvermocide vlijt en
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zaamheid het zoo ver, dat hij reeds in 1778 zich in {laat
!laat zag, 'om
zelf eenen boekwinkel op te zetten.
zetten, waarna hij, 4 jaar later, met
zijne nicht, mejufvrouw
niejufvrouw KATHARINA BRJNlmAN
BRINK~IAN eene vrouw,
van vele uitmuntende hoedanigheden huwde. Ruim 16 jaar,
en dus COt
Wt 1794, het beroep van Boe:':handelanr
Boe~handelanr waarnemende,
vond FOKKE.
FOKKE daarin niet alleen het middel, om in zijne ligt te bevredigende behoeften te voorzien, maar ook gelegenheid, om zijne
kunde en gele,erdheid,
geleerdheid, onder zijDe
zijue natuur-, doch vooral onder zijne
landgenooten,
lalldgenooten, te verbreiden. Bijzondere omflandigheden,
olllfialldigheden, echter,
gevoegd bij algemeene , maakten het raadzaam, dat hij d.:n
d<:n boekh:mdel vaarwel zeide, en fiil
/lil ging leven,
geaard.
leven I hetwelk ook met zijne geaardbeid meer overeenkomstig, en ter voortzetting zijner letterkundige
heid
werkzaamheden meer geCchikt
nan dit tijdvak
gefchikt was; gelijk wij dan ook aan
de ·meeste
meeste z~iner vernuftige en geestige werken te danken hebben.
Terwijl een post bij de fecretarij van .dmflerdal11
.dmflerda11l,, dien hij verver·
kreeg, (waarbij later
Inter het onderzoek der werken werd gevoegd,
welke ter vertaling werden aangekondigd) hem voor het groot/le
grootfie
gedeelte van zijnen tijd, ten dien
dien/le
!te der regering, bezig hield; termi11 of tneer gevorderden in velerveler.
wijl voortS het onderwijs aan min
hande vakken van taal. en letterkunde zijne nog ledige uren ten
nutte van het opkomend geOacht aanvulde, en eindelijk het lidmaatfchap
maatCchap in de beroemd
beroemdfle
!te en letterkundige maatCchappijen
maatfchappijen (met
name Fe/ix 1I1eritis) hem met onvermoeiden ijver aan de verlichting
en vervrolijking zijner toehoorders deed arbeiden, bewonderde de
geletterde wereld zijn onuitputtelijk brein, hetwelk
henvelk hem in zijne
filipper
fnipper.-uren
uren werken deed voor den dag brengen, welke zoo wegens hunne menigte, als innerlijke
innerl~ike waarde, eenen geheelen zorgeloozen leeftijd fchenen
Cchenen te vereisCchen.
vereisfchen.
bragr FOKKE in de vervulling van zijne onderonder.
Omtrent 10 jaar bragt
fcheidene pligten, en onder veelvuldige werkzaamheden door, toen
hij omllreeks 18°4 het buiten-leven
buiten.leven in de nabij heid van AmfterJam verkoos, hetwelk hij echter in 1810, uit hoofde zijner uiterdam
uiter.
lijke oml1andigheden,
omrlandigheden, gepaard, met eenen bijna aanhoudenden ziekelijken weiland zijns Iigchaams,
Iigcha~ms, weder moest vaarwel zeggen. Naar
de !tad
/lad terug gekeerd, zonder zich, uit hoofde van de aanmerkelijke vermindering zijner inkomsten, met be~ere \]itzigten
uitzigten te mogen
vleilen, fcheen het noodlot de zwaar!le
/lagen voor dit )aat!1e
.gedeelzwaar!te !lagen
Jaat!1egedeelte zijns levens gerpaard
gefpaard te hebben, en
cn de zoo dikw\ils
dikwijls ga-eistarde,
get:eÏscarde-,
menigwerf geplaapde,
geplaa~de, en bijkans !teeds
/leeds miskcnde
miskende FOKKE moest, op
het einde zijner 'dhgen , aan allerlei kommer en finarc
finnrr ter prooije gegl>
gegi>
ven zijn, tot dat hij eindelijk, na veel ellende en verdriet te hebben
hebhen
verduurd, dé'n Iscien
Jscien van Slagtm. 1812, den tol der Natuur betaalde.
De werkCtl
werken ~ door FOKKE uitgeven, zijn zoo talrijk, dat wij),Mer
wijJ,Mer
kl1ól,ljen opgll,v<ln,'Jlls:
opg~<ln,'Jlls:
flechts zijne vb~tl1aamne, vooral oorfpronkelijke, kUól.ljen
zijn Catechismus vafJ
yan Kunsten en 11/etenfclJappw,
lFétenfcl1appen, welke door hem
in navolging van het werk des beroemden 1l1%EJiI>r.~$
llI%EJiEl,~i 'lernllrdigd
'ler'f3l1rdigd
werd,
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w~_~~lJfchappen
w~Wlfchappen be.
helst;
belst; zijn Ironisch
I,.onisch Komisch woordenboek; zijne b~~(tige
b~~(rjge reis door
Europa, een werk van 7 deelen;
deel en ; zijn lets over
wer )ftfes;
){/fes; zijne bo~r
tig behandelde Pader/{J/Jdfc!u:
Ce[chicdenis; zijn werk, de Mode
Pader/(lIJdfche Gefchicdenis;
genaamd; zijnen Alltieken
A1Itieken en
eII 1I1odemen
1I1odemell Helicon; zijnen Lucifer;
zijne verklaring van een zesttll
zestnl Spreekwoorden en zinledige uildrukLtlgd, de
/ringen; zijne verhandelingen over den Lagc.'t,
dc Furtuin,
Fortuin, de

werd, en de nuttigfie
nuttigne lesfen in alle vakken van

Nul, de Zeel'aart,
Zeel't1t1r1, de PérgalJkeiijkheid
Férganke/ijkheld van het men[chtlijk
menfchelijk verflalJd,
flalld, en meer andere geestige en tevens leerzame werken. Als
tijdfchrifc, de A/gemeene Pader/al1djèhe
Pader/and{che Lelmede-arbeider aan het tijdfchrift,
teroefenillgen, leverde FOKKE ook zeer belangrijke b,ijdragen, en
alhoewel de meeste zijner gefchriften
gefchrifren in profa zijn, ,vas
\vas hij ech.
echter geen vreemdeling op den zangberg. Vele zijner uitgegevene
tef
fiukken zijn met dichtregelen doorvlochren,
doorvlochten, en in de Yo/ks/iedjes
Yolksliedjes
van de Maatfchappij:
Maarfchappij: Tot Nuf
NUl van 'I
" /i/gemuit,
Algemeen, vindt men er
verfcheidene van zijne hand. Ondertusfchen is het natuurlijk.
OndeTtusfchen
natuurlijk,
dat van zoo vele pogingen niet allen even goed gelukten, of allen even belangrijk waren: over het geheel echter zal FOKKE een
Polygraaf mogen heeten, die den leeslust weet ga:mde
PO/'J'grotlf
gaande te houden"
houden~
en zijnen landgenooten, onder het kleed der boerterij, vele nnttige
nmtige
lesfen en waarheden heeft medegedeeld.
FONCET. Het grootfie
grootne fooft
foort van fchuiten of booten, welke
men in Frallk/-ijk
Frank/-ijk op de rivieren gebruikt, en waarvan fommige 27
z7
vademen lang zijn.
FONTAINE. (JEAN DE LA) Een beroemd Frnnsch
Fransch dichter, te
ChaleauChateau- Thiery in 1621
162J geboren, en in 1695
J695 gefiorven: een man,
door zijne blij- en treurfpelen,
treurfpelen , wnaronder
waaronder ook zangfiukken, zoowel
als door verfcheidene andere gedichren, reeds van eene
cene voordeelige
zijde bekend; doch nog meer beroemd door zijne talrijke fabelen,
waarvan goede vertalingen
vermlingen voorhanden zijn. Men bewonderd niet
alle.en in dezelve de voortreffelijke,
voortreiTelijke, meestal eigen, vinding des
fchrijvers, maar ook de aangename, narve
wij ze
naive en de natuurlijke wii
van verhalen.,
verhalen', welke van eenen ongemeen fehoonen
fchoonen !lijl
nijl vergezeld
van Fabelen bijna geheel oorfpronkelijk,
gaat. Hij is in het vak vnn
opzigren boven
en verdient met de ouden gelijk, en zelfs in vele opzigten
hen gefidd te worden. Onder de latere Fabeldichters verdienen
GELLJ;:RT, LICHTWEIIR,
LICHTWEHR, LESSING
LESSI~G en weinige anderen, voor Duitsen.
Jund, met hem eenen gelijken rang.
lalJd,
FONTAINEllLEAU. Een arrondisfement
FONTAINE13LEAU.
arrondisfemenc en fiod
fiad in Frankrijks
.1,421 inwoMarne, met 1064 huizen en -i,421
departement de Seine en lIfnrne,
ners , eene miliraire
ners,
milimire fchool, bibliorheek,
bibliotheek, porcelein en aardewerk lafabrijken
brij
ken en handel. Het
Her zich aldaar bevindend lust
lustOot'
Oot is rondom met
beftaat uit 4 gebouwen, waartoe FRANS I.
J. den
bosfchen omgè'ven;
omgè'Ven; en bellaat
grond gelegd heeft, waaraan HENDRIK IV, LODEWljK
LODEWIjK XIV e:1
e.:l XV verder bouwden, "ch
nu 13ARRY'S
MONTESPA[\'S de fchatten
"cn waarin de DU
llARRY'S en MONTEsPANs
In hetzelve
\'an het fchoonfie en rijklle
riJklle land in Eurllpa
Eur()pa verfpilden. In
van
D 5
be-
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bevindt zich de herten-galerij, waarin de Zweedfche koningfn CHIU8:.
bevilldtzich
CBlU8:o
TINA,
Tt NA , In 1654 i~ haren fialmeester.
ilalmeester. den graaf MONALDESCHI,
MONALDESCHl, liet te
fie:}en. Voorts werden in dit /lot, op den 3den
Jden van Slagtm.
regt fie:len.
1762 de vredes voorwaarden cusrchen
tusrchcn Frallkrijk,
Frankrijk, Spanje, Enge/anti
en Portugal
cn
PortIlgaI gctcckcnd
geteekend en
cn dcn
den !.loCten
zoCtcn daaraanvolgende de bekrach.
tigingen daarvan uitgcwisCeld.
uitgewisCeld. NAPOLEON genoot hicr
hier dikwijls het
hicld er
cr fcdcn
PlUS VII gevangen; teevermaak der jagt; hield
Cedere 1809 Paus PlUS
tee.
kCllde
cr den
dcn 25 van LOllwm. 1813 hct
kende er
het concordaat, en den 1J I van
Grnstu. 18 I 4 de akte, waarbij hij van
\'an den
dcn FranCchen troon aflèand deed.
Grnsm.
FONTANA. (FELlCE)
to
(FEJ.lCE) Een Wis- en Natuurkundige, in 17Jo
1730 t6
Pomnrolo, in het Italiaansche
P01narolo,
Itali:tansche Tyrol geboren.
gcborcn. De groot-hertog FRANS
(naderhand kcjzer),
keizer), bcnocmde
benoemde hcm
hem tot hoogleeraar in de natullrkunnatuurkunJe aan de llniverfiteit
univerllccit te
tC l'i/t/.
Pifa, en dc
de groothertog, en naderhand keizer, LEOPOLD H,
Il, ricp
riep hem als
als. wiskullstenaar,
wiskunstenaar, met behoud van zijnen
post, naar Florence,
vorigen post.
Floret/ce, en oroe
droegg hem tevens de inrigting van
het Naturalien-kabinec
Naturalien-kabinet op, dat Ilog
nog tegenwoordig eene der, onder
vele, merkwaardigheden
florence is. De dns
merkwaardiglJeden te Florence
dus genoemde ontleedInmdige preparaten van gekleurd was, welke alle in- en uitwendige
kundige
deelen van het menCchelijk ligcnaam,
Iigcha:un, in de kleinûe
kleinfre biJzonderheden,
-cn alle denkbare vcrCchcidenhcdcn
verCcneidenheden verwoncn,
verwonen, maken een voornaam
.cn
e\"en belangrijk voor den biomen,
gedeelte dezer verzameling uit, die e\'ell
beCchouwer.
eigenlijken onderzoeker is, en:
beCchouwer, als leerrijk voor den eigcnlijken
ce ne rceks
ceae
reeks v~n vertrekkcn
vertrekken vervult, waar zij in de fchoonlle·
CchoonClc- orde
OZCI'1l Ir
II liet voor hemcene gelijke vergeplaatst zUn.
zijn. Keizcr
Keizer JOZEPI!
hem eene
rf/eenen vervaar<ligen.
heelkundige akademie te lYeenen
vervaar.cJigen. Ook
zameling voor de heelkundigc
werd, onder fUNT.\NA'S
FuNT.\NA'S opzigt,
opzigr, eene
ecne menigte
menigtc planten,
pluntén, zwammen,
en andere voorwerpen uit de N;ltuurlijke
N:ltuurlijkc gefchiedenis,
geCchiedenis, die door
döor dentijd hunne ei5elmrdi~e
ei5enanrdi~e kleuren hadden verlorcn,
verloren, inin· gekleurd was,
na:lr
naar de Natuur, afgebeekl.
afgebcekl. Bovendien
Bovcndicn is Fm,;uNA
FO:\'TANA ook nog fchrijvcr V:ln
ver
van verfchcidenc
verCchcidene werken over vcrCchillendc
verCchillende onderwerpen der natuur- en fchc:lwndc,
fchc:kunde, welkc
welke :;edeelcelijk
i;edeelcelIjk in het Duitsch
Duirsch en Fransch
tijn overgezet; gelijk
g-elijk hij ook ondcrfcheidcne
onderfcheidclle ontdekkingen
omdekkingen over de
zijn
gasCoonen en,
en> koolzl1ren
koolzuren geda~n
gcda~n hecft.
heeft. Overal vertoont hij zich in
zijne Ccl1rif,en
Cchrif,en als een
eeiJ Cchrandcr
Cchra!:der cn
en onvermoeid waarnemer._
waarnemer•. Zijne
fiaatkundige
bcrokkcndé!n hcm,
hem, bij de veranderingen
veranderingen,.~
fiantkllndige grondbeginfds bero1d\:cnden
TOS/.'i71JC voorvielcn,
onaangenaamheden._•.
welke fedé!rt
Cederr 1790
'790 in Tos/"(lIJC
voorvielen, eenige onaangenaamheden
Hij fiierf
180:;, aan
itierf ill
in 18°5,
aall de gevolgcn
gevolgen van
v:tn eenen ongelukkigen val, in
den ouderdom van 7S
75 jaar, en zijn fioffelijk
noiFclijk o\"erblijffel
O\'erblijfCel werd in de
kerk Sal1ttl-Crocc,,;
Sa11ta-Crocc" nnast GALILEI en V!VIAN!
VIVIAN! , begraven.
f.ONTANA..':ÇKAREL)
FONTAlNA..'fKAREL) Ecn
Een berocmd
beroemd bouwkundige te- Rome, en
derJbe8hd-e~rlingen van den
dCIl ridder BERNI!':!.
in- 1634:
een· derJhestti!"til!?rlillgen
BERNlrH. Hij
HU werd in·
t63<f:
Brmxiatv ,9;iiboren,
giiboren, eu
J70~
te Brllrx;atv
en fiicrf
llierf te Rflme
Rome in 1714, nadat hij in 170&
zijnen; zoon l!RilNS
zijnen:
I!Ri1NS FONTAN.\, die hem in bekwaamheid als bouwkuubouwkuu.
dige 'evpnllnme,
doch lJiet
niet ouder dnn
\ev~nllniüe ,doch
d~n 45 jaar werd, verloren had.
Wii
le1l1plo
WU bezitten van hem de volgende uitmlliltendc
uitl11l1i1tende werkeR.:
werkclr.: /1 le1llplo
f'ailMfio c {rw
arigine co:. gN
gli cdifici plu cOllfpicui (lJll'ichi
mll'icni Cl
et moYalica!/o
ft·w ?riginr:t:oil
de,.·
del'·
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derTie ; Trat/ato de/l' fJcque correllti; en r ErJfiteatro FIa"io, tI~lcri,.
10 e de/itlerJto, waarvan de beide eerften in Rome in 1694 en J69t'1.
en het laat!i:e in 's Hage in 1725 zijn uitgegven.
FONTANES. (LOlliS DE) Wcrd in 1752 te N/orl van eene

proteswlltrche (amilie g::borcn, en had zich reeds, tijdens de omwenteling, in hct vak der letter_ en dichtkunde onderrcheiden. Onder NA.
POLEON was hij lid van het wetgevend ligchaam; daarna grootmees.
ter der udverfiteit; eindeiijk lid van den fenaat, en, na zijnen val ,
pair van FralJkrijk. I lij was medelid van het Inftitullt, en opende
in 1816, als vice-pn:fident, met eene fierlijke redevoering, de Franfche akademie. Men houdt hem voor een der welfprekendfte redenaars en dichters van dat tijdvak. Als redenaar zijn van hem bekend
een dertigtal redevoeringen, waaronder zijne lofrede op \VASllINGTON
vooral met. ·roem vermeld wordt. Inzonderheid onderfcheidde hij
zich door de kieschheid, waarmede hij dat deel der kunst belundel.
de , hetwelk men hien/èallces oratoires genoemd heeft. Als dichter
paarde hij aan grootfche denkbeclden ecne krachtige, fchitterende en
welluidcnde veriticmie , en mcn heldaagt zich allecn, dat hij in dit
vak nict mecr voortbreng!èls door dcn druk heeft gemeen gemaakt.
Reeds in 1783 gaf hij eene nieuwe vertaling van POPES Esfai on
Weil, in 1788 het gedicht, getiteld: Ie f/el'gel', en in 1790 la Journée des lI1ort5, Oll Challt pOl/r la fodél'afion in het licl1t, waarna hij in
1809 bij de Franfche al{ademi~ den prijs behaalde met een gedicht,
f Etat des rJo1J-catholiqtles, dat hij·
hij in 1817 ten voordeele der annen
uitgaf, en eindelijk Ie Retour d'ltn Exile, ode [tir
ftlr la "io/ation MS
l1ul:, hetwelk, in de algcmeene 'ref.
101llbeaux de St. DCllis: een !lul:,
gadering van het in!1ittlm voorgedragen, a~n de fchoonfie dagen der
FranrcIJc abdcmie herinnerde. Sedert 1790 hield hij zich bezig met
een heldendicht, getitc:d: /" Délivrollce
Dé!ivrollce de la Grlce, waarvan men
een fragmcnt aantreft in de geclcnkfchriften V:l11 het infiitl1l1t, en in
oen Notlve! AllllflllflCh
A!lIIfllloch des 11ll1fes voor IglO. Hetzelve fielt de
beeldccnisE~n van TllE)IlSTOCLE5 en ARISTIDE.$ voor, en is een voltooid !luk; wordcnde
wordende mcde
mede gevol;dcn
gevol;den in de IcCOTlS de Lilteraltlre
et de "'Ol a/e, door f)f~ NOEr, en LA PLACJ;, waarin ook andere aal)haling~t1)t1it de gefchriften van de FONTANES voorkomen. Behalve
Inl1ituut voor een
oezen letter-arbeid droeg hij in lï96 in het ln!lituut
Fragment Jttstol'ique de la l'le de LOUIS XI, fai!ant
faifant partie tl'UfJ
th:tla'iJl'f?1r lts principa/es epoques de f histoire de Fra11ce, en boudt
men hem voor den fclHUver
fclHijver der Remarques [UI' lei heautés tie rE.
neirM,
'sde. en 6e boeklg~
neidè, die met de vertaling' van DEULLE voor het ·sde.
drukt zijn. Ook meent men, dm hij de hand in onderfcheidene tlalltkundige dagbladen zoude gehad hebben. Dan hoe dit zij-, en welke
ll:t1J1nerkingell
!1a~tkuI1dige loopb,lall mogen i vall en , zeker
ll:t1J1nerkingen ook' op zUne !1aatkuI1dige
is hL't;
hL't? dat zijn'<1ood, die op den 17 van Lcnrem. 1821 voorviel,
voor de Fmn!'é1ie letterkundo een b~lal1grijk verlies' geweest zij.
\;'FONTEN /H. WgC;l vlek, \ itt het voormalig Bourgogne, thans depar·
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FONTENELLE. (3. L. D. DE.) FORLANE.
partement Tonnl! in Frankrijk, waar op den 2S van Zomenn. 841
de bloedige {lag cus[chen KAREL den Ka/elI en zijne broeders voor.
viel, waarop het verdeelings verdrag te Perdun volgde, waarbij ge·
noemde vorst FrankriJk verkreeg, en de grells[cheiding bepaald werd.
op welke de oorfpronkclijke bedongen grond{lag der grenzen cusfchen
FrankriJk en D/litschlalld berustte. In de departementen Posges en
I'ènd4e zijn ook Fontenai's door de bijvoegfels en voije of Le ,ha.
teau en Ie Cnfute of Lepcup/I! onderrcheiden.
FONTENELLE. (llERNARD LE DOVIER DE.) Een nog heden
-ten dage zeer geacht [chrijver. Hij werd in 1657 te Rouon ge·
boren, beoefende, in plaats van de regten • waarin hij niet flaag·de, de fraaije wetenfchappen; verwierf weldra de goedkeuring zijner natie; werd lid van de Franfche Akademie; vervolgens ge·
beimfchrijver bij de akademie der wetenfchappen, en Ilierf eindelijk.
als een zeldzaam voorbeeld onder de geleerden, in· het loone
jaar van zijn roemvol leven. In zijne talrijke fchrifcen vereenig.
de hij verfland met bevalligheid, doorzigt met fchranderheid ~
fchoonheid met bondigheid, en verwierf inzonderheid daardoor
zeer vele verdiensten bij zijne landgenooten, dat hij de wijsbe.
geerte, welke toenmaals enkel in den droogen en !lijven fchool.
trant geleeraard werd, door eenen bevalligen , gemakkelijken , en
zeer oordeelkundigen voord ragt meer algemeen maakte. Zijne
wijsgeerige werken werden door de Franfchen gretig gelezen,
waaronder zijne Gefprekken over dl! veelheid der Werelden, een
werk nog he<l~n zeer belangrijk, bijzonder uitmunten. Zijn fchrander doorzigt is uitmuntend, maar dikwijls overbodig gebezigd. De
. minne en onnatuurlijkfle zijner fchriften zijn de Herders-gedichten:
()ok konde hij in het Tooneelfpel nooit eene aanmerkelijke hoogte
bereiken, doch daarentegen zijn 's mans werken over de dichtkunst,
het toon~) ~ en zijne wijsgeerige fchriften zoo veel te fchooner.
FONTENOlj. Een dorp in de Neder/and[che provincie Henegouwen,
met 725 inwoners, waar het Franfche leger in 1745, onder den maarfchalk
van Sak[m, op dat der bondger.ooten, door den hertog van Cumher/llnJ
aangevoerd, eene volkomen, zeer belangrijke overwinning behaalde.
FONTINALIEN. Waren bij de Romeinen feesten, ter eere van de
Nimphen der bronnen gevierd wordende, w:mrbij deze -bronnen mêt
kranfen verllerd, en in dezelve bloemen geworpen werden.
FORBANS. Zijn eene [aart v:ln zee-roovers ia de Griekfeh~ Ei.
land-zee, die ·met hunne vaartuigen- tllsfchen de klippen en èitanden
1tggen'~ om op ·de voorbij zeilende· fchepen te loeren, en deozèl.
ven te herooven. Kutmen zij er zich meester van maken, dan is
fchip- en· l1~:mfchap verloren; want de laattle brcngen zij Ótl'Î"~als,
cm<heteerlte:borel1 zij in den grond, om ni Ct op de eene'jàf andere
wijze verraden. tC worden.
FORLANE. Een vrolijke dans in g maat, in VeHetie ondet'
het gemccnc volk, inzonderheid onder" de gondel va:rrders in gebruik.
Men
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Men meent, dat hij zijne benaming van de bewoners van FrilJlSl ,
FDr/ans geheeten, ontleend heeft.
FORMEI], (J. 11. S.) werd in 171 I te Ber/i;!1 geboren; in
1731 predlkant bij de Franfche gemeente in B/"{wdllóurg; in 1737
te Berlijn, en tevens hoogleeraar in de welfprekendheid aan de Fran.
fche Univer(iteit aldaar, doch legde in 1739 beide posten neder, en
werd hoogleeraar in de Wijsbegeerte aan dezelfde hooge-fchool; in
] 745 tevens befiendige fecretaris van de koninklijke akademie der
wetenfchappen, in 1782 befiuurder der wi,isgeerige IdMfe derzelve, en
fiierf in Lencem. 1797. Hij was een kundig, geleerd. en voor de
wetenfchappen een ijverig, werkzaam man, die onder \ie fchrijvers
der 18de eeuw eene der eerUe plaat fen bekleedde. Hij trachtte meer
nut te fiichten, dan te fchitteren, en beoordeelde bijna alle.. zijne fchrif.
ten naar dezen maatfiaf. Zij behooren of tot ·het Kritisch of Didnctisdz
vak, waarvan zich de laaclte weder in godgeleerde dfwijsgeerige CplitCen.
Zijne akademiCche verhandelingen behooren meesml tot het gehied
der beoefenende wijsbegeerte, of zijn gedenkfchrifcen van gefiorvene hoogleeraren , of redevoeringen bij openbare gelegenheden. De
TJ/olfioonfche wijsbegeerte, die in hem haren laatfien voorfiander verloor, heeft hare verdere uitbreidillg buiten 's lands aan hem en zijne
fchriften te danken, inzonderheid in F1'f1l1kl'ijk. Hij heeft haar een
bevalliger gewaad gegeven; en zijne Bdie-ll'olfiel/tII! vond in haren
tijd talrijke vereerders. In zijne SOUl'enirs d'tlf1 Citoym levert hij belangrijke berigten omtrent zich zelven.
FORM-ER TS. Zoo noemt men rijke ErtS, waarin meer dan de
helft zilver is.
FORMOSA. Een vruchtbaar eiland, tot de ChineeCche provincie
Fo};ietl behoorende. en aldaar Tai-OUf/11 of Taiwoll genoemd. I Iet IFgt
in de Atlol1tifche zee, tusfchen Japo11, C'ril1tJ en de Philippijnfche
eilanden; het Noordelijk en West':lijk gedeelte behoort, f{'<Jen 1683
,aan de Chinezen; terwijl het Oostelijke, dat minder vruchtbaar is, door
een onbefchaafd en onafhankelUk volk bewoond wordt, dat de CMfZezen als barharen, de zendelingen echter ~ls zachtmoedige, bravfo,
aITchilderen. IIet eiland is rijk aan goud en
vriendelijke menCchen, atTchilderell.
zilver, ,koper, fieenkolen, zout, Cuiker, tabak, rijst, katoen enz.,
Te voren hadden de Neder/anders hier bezittingen. Mee den naam
van dit eiland is de roem van den edelen IIAMBRoEK, den Neder_
landfchen REGULus. verbonden. De hoofdplaats is Tnconal/fou •
. FORSKAL. (PIlTER) Et:n beroemd Zweedscbkrnidkundige en
Ü!erling v~n LII'\NAWS. Hij werd in 1736 geboren~ en, na zijne fiu.
dien te Göftingen
Göftiflgen volbragt te hebben, als Hooglecmml" re Koppen",,"
ge beroepen. Daar hij zich tevens op de Natuurlijke gefahiedenls
/l:ld toegelegd, zoo werd hij, op aanbeveling van UNN.1!'US, mede
tot de geleerde reize naar Arabie befiemd, welke ,t!e:-!wuillg FREDI'.RIK V van Denemarken liet ondernemen, en waarbij hcin.
hcin de onderNnCllurlijke historie werden opgedragen. In
zoekingen Îfl_,\let vak der NUtllllrlijke
FORSKAL.
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hU met zijne togtgenooten , CARSTEN NIEBUHR , VAN
de reize, deed onder den weg kruidkundlga
Itlrporingen. in den omtrek van MarfeilIe , (waar hij eene Flora uitgaf) alsmede op het eiland Mallha, en kwam gelukkig in Eg.,pIe en ,drabie • waar hij zijne onderzoekingen met de grootIIe
vlijt voortzette. Door de p~st overvallen Ilierf hij in IIooim.
1763 te Djerim in ,draMe; te vroeg voor de natlltlrlijke gerchiedenis • en de wetenfchappen over het algemeen. NIEBUHR, die FORSEAU nageJatenc I papieren, in losfe, afzonderlijlte bladen met annmer]ljngen befia;lnde, zorgvuldig bijeen verzamelde, heefe naderhand
daarVa)louittegeven: 1 Deseripliones anitNolitJm, oYium omphibiorum,
pilciu",.. infeetoram, quoe In intinere orienta!i obferMI'it, FORSKAL ,
HannitJe 1775. Op de Sijsthematifche· J1aamlijst, in de Latijnfche,
Griekfche en Arabifche taal, volgen 300 b efchrijvingen van dieren
çnz. naar het ilelfel van LINNAEUS' gerangfchikt, en hierop de mlJnanzien lijke npotheek te f{airo in Egypte. 2.
terio meriica in de nanzienlijke
Flora Aegyptica-Arabica, en 3. [cones rerum natura!ium, 'lflae ;n itirure orientali., deping; curtJvit FORsKAL, 1773 met 43 platen, waar van
110 planten, en de overige dieten afbeelden. LINNAEVs
LINNAEVS gaf zijnen leerling en vriènd de eer van
van· aan eene· exotifche (nitheemfche) plant
den naam van Fo,.skaletl te geven.
FORSTER,CJO/IANN REINJIOLD) de vader, was koninklijk Pruis.
lisch geheimraad te Halle, alsmede hoogleeraar in de Nattmrlijke ,Historie aldaar, en een even zeer beroemd en uitmuntend man, als
zijn hier onderUaanden zoon .lOHANN GEORG ADA~I FORSTER. Hij
fiamde oorfpronkelijk af uit het oude huis der Lords FOREsTER in
S,,;'8IIand, waarvan een der nakomelingen, burgemeester in DirfchafJ,
OI!lltreeks Dont::.ig, de vader van onzcn FORSTER was, die in 1729
geboreJJ, werd. Den ouderdom van 15 jaar bereikt hebbende,
giDg l1U IUlIU'
Dali!' Berli/n; oefende zich reeds hier in de tillen; tijdr$Iï4-3 naar de univerfit.~t ,tie'
ken- en' v9lkenkunde; begaf zich in lï4-3
Holle, en in 1751 naar Da12tzig. waar hij tot predikant te ~$jin
!ruhe (Nosfenhof)
oefende. hij zich
(Nasfenhof) werd aangellelel. Intusfchen ocfende.
in de wiskunde
wiskunde,".,. wijsbegeerte, landkunde, alsmede i n de oude
talen, welke zijne gelicfkoosde v:1id,cn
(~oc'h geraakte.
V:1id,C11 warcn;
uit hoofde van zijne geringe bezoldi,.:ing als predikant, en zijn
zeer talrijk huisgezin in fchnlden, zood:!r de aan hem
hcm g;ct!ane voornag, om den fraat der kolonie in Silrato!v, een Az;a!iSC/i g()bi-:d,
g()bil:d,
MIl RUiland behoorende ,tc ond('rzoe!;~n, zeer welkom was. Hij
ginz in Lentem. 1765 op reis met zijilen wo:! GE.ORGE. I'AjJlc
Zi:jJlc oerigtlijl vielen zeer l!aar geno~scn uit,
ontving, 11:1';
uir, t'n
t'11 hij
n:l'; zijne
ko~t ~ Pet{'/"sbul;lJ, \'an !C\T;I:\I::i\',\ 11 de:: las"
om" '~l1N nog
andere geleerden, ecn nieuw wetboek \ioor dcze ko!oilisren teltYtervaardigen~ Dan voor zijne
zijIIe reizc
lijOcj,C, zoo min nIs voor ".zijne
rcizc en
cn lijOci,c,
mcn inmiddels vervuld had, gtl[!llC
verloren predik:1nts plants, welke men
vergoeding ontvangende, reisde IJij
IIÏ.Î in Oogstm. J ï66 naar LOlldm,
LOl/dm,
waar
H~Y&N

en
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WHf
WH: bij
hij met zijnen zoon van den verkoop van verfcheidene, op z~.
z~
ne felze
relze verzamelde, zeldzaamheden, en van de uitgave van over.
overzettingen of eigen verhandelingen leefde. In het volgende jaar ging
NatuurlUke historie en de Franfche
hij als hoogleeranr in de NamurlUke
Franfchc en Duitfche talen naar fParri/lgtofl,
fl7arrillgton, werwaarts zUlle vrouwen zoon GE;.
GE.ORGE
ORGE hem volgden. Hier onderwees hij de jeugd, en leefde verfcheidene jaren in deze niet onaangename betrekkingen, tot dat hij
eindelijk werd aangezocht, om kapitein
bpitein Coole,
COOl{, op zijne tweede onconedeklcingsreize,
:.I6fleo
dekldngsreize, als natuur-onderzoeker, te vergezellen, en den :l6lleo
van Zomerm. 1772,
17712, met zijnen 17 jarigen zoon, Londen verliet. DelaatStgenoemden breedvoerig befchreze belangrijke reize, door den laatstgenoemden
ven
ven.y omdat de vader had moeten beloven,
beloven , niets er van 'voo!" zich
zelven te zullen laten drukken, duurde 3 volle jaren; cf.6c'n
c!.ö'd1 dc' hrave man werd zoo flecht beloond-,
beloond, dat hU , na zijne
zUne terugkomst in
Londen, meer en meer in zijne huisfeliJke
huisfelijke omllandig.heden
ol1lllandigheden achterwaarts
ti,;d lang om fchulden in den kerker moest
geraakte, en eenen ti,id
zuchten, tot dat
d:l[ eindelijk FREDERIK de Groote 'hers
'herR in 1780 vrij.
vrijkocht, en, met den titel van geheimraad , als hoogleer:l:tr
hoogleera:tr in de NaHal/e beriep. FORSTF:R
FORSTF.R trok met vrouwen
tumlijke historie naar Halle
kinderen derwaartS,
derwaarts, en wr.s
\V~s gedurende
gedmende 18 jaar tor
tol aan zijnen dood
voornaamfie fieraden dezer akndemie.
lIkademie. Ook hier fchteef hij
een der voornaamlle
zeer vlijtig, en arbeidde inzonderheid aan de overttming
overtetting der nieuwfle reizen uit verfcheidene talen, waaronder voornamelijk
fie
voornameliJk die van
COOKS derde reize behoort. Dan ook nu berokkenden zijne drift
terwijt' zijne zucht
en openhartigheid hem vele verdrietelijkheden; terwijt"
tot het fpel, en zijne neiging, om zijne verzmnelingen, tOt
tot welken
prijs ook, te vermeerderen, hem dikwijls in geene geringe verlegenheid bragten.
bJ'll~ten. Eindelijk voerde het verlies ziJns
zijns brtlV~h zoons'.(JEzoonsl,{lEORG, en dat eens tweeden, een kl1ndig
kundig geneesheer, zijn ,lijden ten top.
De kramp op de borst, en alle dall;mede
daa;mede verbondene kwafcM,
kw:!/èM, hadden
Wimerm. 1798
!798 zijnen dood ten ge\'olge
den 9den van Wimelm.
ge\'olge,, (If'ieh
~n.:iJ hij echter met de grootlle beda~rdlJe:d
bed:mdlJeid en eene heldere ziel afwachtte.
FORSTER
FORSTER vereenigdc
vereenigde een fchrander doorzigt en eene fpoedige
fpocdige bevatting met een bewonderenswaardig geheugen;
gehe\~gen; fprak, of fchreef
meestal, 17 levende en doodc
doode talen; bezat eelle
eene hoogst z~ldzame
Zl'ldzame k'ënk'linnis van letterkunde in ieder vak, en zal in de gefchiedenis , de planten kunde en in de let:r
( Zoologic) altijd
le<:1' der dieren (Zo%gie)
al{jjd met zijnen zoon,
als den eerllen ontdekker der afgeloopene eeuw, met
metluÎstél'
luist!!!" fchltreron.
fchltreron.
Schoon drifdg
eén'efl1:ue.van
driftig en oploopend , bezat hij echter zulk een'eml'lte'van
maa'J.:'U'. D/P;\r
Dl?I4r td
te
goedhartigheid, dat deze dikwijls alles weder goed maat:'!é'.
boven was hij ongemeen vriendelijk
vriendelUk en dienstvaardig; el}
Cl} Ji'~
II~ ielfs
ielfa
\Vederv~ren ; terwijl
tenvijl zijne <>pg-èI'UKff&!
Qpgerllil.W8e
vreemde verdiensten allen regt wederv~ren
geaardheid en vrolijke luim
hlim zijnen
zijnen, omgang uit zich zeIV'èh
ZelV1!h b~Tl!n~~
'b~Tän!t11f!t
maakten. In zijne talrijke fchriften
ièhriften was zijn {(ijl
nijl welltrac!lÏ'i'g'
we! 'Itradll'i'J.;' en
levendig, doch, althans de Dui[{che.
Duitfch.:, niet zeer naauwkeurig. fir. Zijne
f{/flal'lle11lingcli
J 1i8 door hem te
ff'aamemingm op
op CCIJC
ane rcizc
l'cizc rOlfl!ol//
rom/o1l! de rrcrcld,
rf/ere/rl, in 17ïH
L,iItLIJIt-
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Londen uitgegeven tf en naderhand door zijnen
zijnen· zoon in het Hoog"
I..tJnden
Hoog'"
duicsch
duitsch overgebragt , zijne Gefchicdellis der fcheepstogten en ontdekkingen in het Noordc/l, zoo wel als zijne Olldlzeidkulldige
Olldlzeidk/llldige proeven
ol'er dm Bysjils der ot/dm,
over
olldm, verdi~I1en
verdi\.!lIclI ondcr
ond\.!r zijne uitgegevene
uitgeg'evene wereerllen rang.
ken den eerflen
FORSTER , Cl OIlANN GEORGE ADAM) de zoon des vorigen.
Nas[elllzuHij fchreef gewoonlijk alleen GEORGE, werd in 1754 te Nas[enhuhen geboren, en verzeIde zijnen vader, als jongeling, op de reize rondom de wereld, welke COOl{ van 1722 tot 1775 ondernam. Na
zijne. terugkomst ging hij naar Londen en vervolgens naar Frankrfjk,
vmvierf. In 1779 werd hij
waar hij de vriendfchap van BUFFON verwierf.
hoogleeraar in de Natuurlijke historie aan het Carolil/um te [(asJel, en
verkreeg in 1784 te IJ/i/na dezelfde plaats met het karnkter van ge.
heimraad ; doch deed naar verloop van eenige jaren weder amand
afiland van
dien post, en zoude andermaal eene reize rondom de wereld onderhebben. indien KATHARINA II tf op welker last dezelve
nomen hebben,
zoude gefchied zijn, door den Turkfchen oorlog, in de uitvoering van
haar ontwerp niet ware verhinderd geworden. Kort hierop werd hij
te Mentz als hoogleeraar en boekbewaarder , met den titel van hofraad beroepen; en hier was het, dat deze zoo achtenswaardige ge.
geleerde, door zijne overdreven zucht voor vrijheid,
vrUheid, welke niet altijd
met een bedaard en onbevooroordeeld overleg gep~ard ging, tot mis..
mis-.
finppen verviel, welke de nijd fiofs
ll:ofs genoeg tot laster aan de hand gaven;
doch die, op de keper befchouwd, zijn karakter eerder in een voor*
voor.
pla:ufen. Hij zag, namelij k, te Jllent:::.
Mentz het fchandan nadeelig licht plaatfen.
delijk
<lelijk gedrag van de meeste der Franfche
Franrche uigewekenen,
uigewekencn, en had een
diep gevoel van hetgeen de fiad
ll:ad door hun leed; terwijl het veel be.
weg(]eepte,
lovend begin der Franfche omwentcling
omwenteling hem zoo ~eheel wegfleepte,
.dat hij al het burgerlijk
,dat
burgcrlijk goede alleen van eenc
eene fbatsverandering
flaatsvefnndering in
dat rijk verwachtte, en zich daardoor bij harc
hare talrijke voorll:anders
voorflanders in
.genoemde
fbd voegde. Velen zijner vrienden wilden, dat hij Ment:;
MenI:;
,genoemde flad
in zulk een hagchelUk
hagchelijk tijdsgewricht zoude verlaten; dan
dnn hij bezat te
weinig moeds, om een bep:1ald be(]uit
befluit te nemen; terwijl de behoefte
van zijn huisgezin, hetwelk bij het nederleggen van zijnen post allen onderhoud zoude gemist hebben, zoo wel als zijne zucht, om
zijnen medeburgeren van dienst te zijn, zoo fierk
ll:erk bij hem wogen,
.zijnen
dat hij tot den ill1narsch
illlnarsch der republikeinen in de henaauwde flad
fiad vertoefde. Thans
Thaus niet langer kunnende onzijdig blijven, verklaarde hij
CllIbist. en nam
zich geheel voor de omwenteling, werd Clubist,
n:un aan de in
Me/Uz gemaakte veranderingen een groOt deel. D3n, van nu af
was hij ook voor zijn vaderland verloren.
verloren, en van zijne familie ge-fcheiden. Hij ging in 1793 als clubist, met eenige anderen van ziJzijnen aanhang, naar Pl1rifs,
vriJPnri/s, in het blijde vooruitzigt, van hier ware vrijheid en burgerlijk gelük
geluk te zullen vinden; doch eens(]ags
eensflags werd zijne
hoop verijdeld, want geheel Fra/Jkri/k
Frankrijk ging op dat tijd
tijdfl:ip
flip reeds gebukt onder het ijzeren juk
jnk v:m ROnESrlERRfo:,
ROnESrIERRF., en de wreedheden der
berg-
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bergpartij dienden alleen. om alle vrijheid tot den wortel toe uit te
roeijen.
roeljen. Ziende, dat hij hier' niets ter
tcr bevordcring
bevordering van menfchengemenCchengekondc verrigten,
verrigtcn, had hij berouw van zijnen gedanen flap,
luk konde
Ilap, en
fchilderde
Ilcmmill;; zijner ziel in verCcheidene
Cchilderde de treurige flemming
\'erfchcidene lezenswaardige brieven, welke in het !tukje:
nukje: de Yredcs-prac!illlillairm,
f/redes-prac!illlifJairm, gevon·
gevun.
d~ll worden. Slechts zelden blonk eene {haal
Ilraal van hoop in zijnen gege·
d;:n
prangden boezem: inwendig verdriet ondermijnde zijne gezondheid,
en reeds in LOllwm.
ce ne Ccorbutieke
fcorbutieke koorts, in het
LOlolwm. 1794 eindigde eene
391l~
FORSTER was, buiten
39fl~ jaqr zijns ouderdoms , zijn leven. der verllandiglle
verfbndigfle fchrijvers
twijfel, een dcr
Cchrijvers der DuitCChe
DuitCche natie. Zijne
Anfichten ~'01lt
An(ichtm
~'O1l1 Nieder-RhciIJ,
Nieder-Rhcill, "011
~'Oll BrabaIJd,
Braballd, F/(wderen,
FlfIIlderen, Hol/nlltl,
Ho/kmi,
fÀlgelalld en Fral/krijk,
Frallkrijk, alsmcde
alsmede zijne KMIII!
j{/cil/e Schriften, zijne BeitriiBeitril&Igelal/d
ge, zur rülker
l.iinderkllnde, Naturgefchicllle
Philofophie des
J'ülker und Uinderkunde,
Naturgefc!zichte en Phi/ofophie
Lebms
Ilaven dit gevoelen. Het leven zijns vaders
in JALebcllS flaven
vadt!rs vindt men 'in
JloHallS
HOIlS Pltilofop'tifche
Philofop'tifche AI/na/en:
AI/llalen:
FORTE-PIANO. Een muzijkaal fpcc!tuig,
mct fnaren
Cpeeltuig, met
Cnaren Van
van koperdraad beCpalltlell,
befpannen , hetwelk van hamertjes, in plaats van
v:1I1 pelinefchach.
pelinefchachc

teil,
Ilaarclluk, vl)orzien
ten, zoo als een flaanfluk,
voorzien is, welke door de klaauwleren
klaauw1cren bcbewQgen wordcn,
worden, cn
ell tegen de fnaren
fIJnren {laan,
naan, zoodat mèn'
men' daardoor
dnardoor flerIlerke en zwakke wonen kali
kan voortbrengen; en van hier de benaming
van Foru-piano.
Fo/·u-piano. liet onaangeJlame
penn'efchadlionaangename en ongelladige.
ongefladi;.:C: der penn'efchacnten'
CHRI~TOPli GOTTLI~:1l SCIIRÜUER,
telf brngt
br:lgt de uitvinder CHRI>TOPH
SCIIRÜOER, die in 1699
te,
Sf1~fe geboren werd, op het denl,be'eld,
te. lIohcnjTeill
J/ohcnjTdll in Snkfe
denkbe'eld, om ligte
hamertjes
te brengelI
h~merties of fpringers
Cpringers jn het fpeeltllig
Cpeeltuig ee
brenge\l;; en too werd in
1717 te Drcsdm, vol:,:ens
II'e, ecn
vol~ens zijne 0l'g I\'e.
een model vervnardigd.
verv~a!'digd.
nis het flaart!1uk,
Ilaarcfluk, zoo ten :lanDan, het Forte.pial/o
Forte,piallo heeft, even als
aanz.ien
nis inwcnd:ge inrigting, vele ver'anz,ien van zijnen uiterlijkcn
uiterlijken vorm, als
verandering onder1,raan.
dcring
onder~,'aan. DesulCs
Deszdfs g!!lVone
g~\Vone gednUllte
gednallCe is gel](?e~zaam
genç>e~zaam deieifdeieirde als v"an
h-eeft,,men
men onlangs
Vlln een klavier:
klaviçr: doch h'eefe
onlan~s die, "welke den vorm'
v:ln
Ilaan hebben, op vele concerten inge\'oQrd,
van eenen flaan
ingel'oerd, en zijq
zijl1 da:ii-dn:ii'door de {lanrt!1ukken
(1:aanflukken zcJ
gewoidcn." Ten
zei ven niet weinig
weini~ verdrongen geworden."
aanzien van dészelfs
deszelfs inwendigen bOllW.
bOltW. de li:arcn
rl:arcn enz~ ï~~~ft
'he~ft men
illsgclijks
nice. ~al"
,',s vetbderil;gen
\'etb~teril;gen 2
ÏI~sgelijks vele veranderingen, fchoon' niet.
~a'" ",s
gçmaakt
U.\RTIlOI.O CIiRlsroPllol,l,
PmftÎa,' aan
nan hetgçmankt:.~ zoo heeft 13,\RTHOI.O
CIIRISTOPIIOI,I, van' Pfitftia,'
gebragt
zelve dempers geb
ragt , om den nakla;,);
naklaö;k'- té
ié . odcneil,
be1e[[ril, en heeft de
graaf van 13RUIII.,
LOIJde/l, door bb:tuw
BRUI! r., in 1773
1778 te LOlldm,
b la:mw gegloeide
geglocide ijzeren
fnaren de wellnidenheid
welluidenheid vnn
van dit fpeeltuig
Cpeeltllig zoeken te verbeteren, zoo
:lIs nOTHI::
nOTHE in 1793 te B,er/ifn, door een
eenen
en dubbelden
dllbbelden klankklant:- (resG(res~
fJfl/lS)
MIlS;) bodem, en door eene eel,lVoudi;;crbewerkruiging
eel,lVoudi;;er bewerktuiging der d:!mpeu
d;!mpeu en
hamertjes, het aangename van het geluid, en de
d~ gemakkelijker behánbehandelingvan
Cpeelrnig, getracht heeft tc
te bevorderen;
be'vorderen; terwijl SILdeling
van het fpeeltllig,
BF.IQ'loN, STEIN, TASKIN
BEIQIt\N,
T ASIUN en anderen zich almede op deszelfs v6linaking hcbbel\
hebbel\ toc:gelegd.
toegelegd. Voor het overige zijn de, Foiu-piat.rJ's
Fortc-piar:o's VlIn
JOHt\NN
Augsburg , cn
van
JOIUNN ANDRHS
ANDRE'.t!S STEIN,
STF.IN, te //Ilgsbllrg,
en na zijnen
zijne\l doot!r'öie
dorldf'ëievan
zijne dochter mejufvrouw
mejufvrotl\\' STRCICIIEIl,
STRE.lCIIEIl, die nevens haren broeder alleen
de 'kunst van haren vader h:ld
had afgeleerJ,
afgcleerJ, ten aanzien ,'an
"lUI de gelijkALGF.~IEEN WOORDENlI. IlI.
lIl.
. heCd
herd ,
ALGE~IEEN
E .
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FORTUNA,

DE

FORTUIN.

-

FOSTER.

(J.)

heid, zuiverheid, en het aangename der toonen, de heste onder dat
foort van fpeeltuigen, welke in den vorm van een fraartfruk gebouwd zijn. Men heeft ook te !Feel/en dubbelde Forte-piano's
vervaardigd, die de zuiverfte harmonie voor dubbelde concerten opleveren.
FORTUNA, DE FORTUIN. Deze godin, heden ten dage de
godill des geluks genoemd, was, volgens Hom:Rus, cene
cene dochter
van den OCMall,
OCMOII, en eene der nimfen; die met PRosERPiNA, bij
hare ontvoering, bloemen lazen. Zij wordt afgebeeld als blind ziJnde, met een en hoorn van overvloed in- den linkerarm, en met den
regter op een wiel rustende, en ook wel met een roer van een fchip
naast zich. Dikwijls fraat zij ook met den voet op eenen kloot,
of heeft vleugels; doch flechts fom tijds is zij van eenen langen
nuiJer voorzien ,waardoor de wind [peelt.
FORUM. Een Latijnsch woord, beteekenende bij de Romeinen
over het algemeen eene vrije, opene plaats, ·zoo wel in fleden als op
het land, waar de markt gehouden en het regt uitgeoefend werd.
In Rome, inzonderheid, was het Fomm een der fraaifle pleinen, hetwelk te gelijk tot eene wandelpl'aats diende, en, uit hoofde van
zijnc verbazende uitgeflrektheid, ook den bijnaam v-an mflgnrlli,
droeg; want het befrond niet alleen tlit
uit het Forum, maar ook nog
uit den Capitolinifchen berg; had prachtige overdekte gangen en fonteinen, en pronkte met frandbeelden ertz. Thans draagt dit eertijds
zoo prachtig verlierd plein den naam van Campo vaccÎl10 (osfenmarkt),
en is bijna geheel verwoest; doch met ontelbare bouwvallen van
zijnen vorigen luister bedekt. Bij de toenemende bevolking van
Rome ·nam men afzonderlijke pleinen voor regtsoefening (fora ov;.
lia) , en voor het houden van openbare markten (fora venolia,
vellolia, zoo..
dat men ten laatll:c 17 zulke pleinen had. Ook verflaat men
in het algemeen door Forum het gcrcgtshàf,
gcrcgtshof, de regtbank, waartoe iemand behoort: van hier een competellt Forum, dat is de bevoegde
regtbank , waarvoor eene -zaak behoort, en iemand kan geroepen
worden, in tegenoverflelling van een incompetent Fort/m, eene onhe..
voegde regtbank, E)f regeer, waar voor een gedaagde niet behoeft te
verfchijnen enz.
FOSSI LIA. Is in een en. ut'tgeflrekten zin elk voorrbréngfel der
Natuur, 11etwelk uit de aarde gedolven wornt; doch in eellen
eenen meer
bepaaldm een ligchaam uit hel rijk der mineralen of fleenen.
FOST A. Een afgod der oude Vriezen, die zijnen tempel op Á11It1and had, en aan wien zij hunne kinderen, even als ann den
M%g, opofferden.
.
FOSTER. OA~IES) Was te Exeter in Herfstm. 1697 ,geboren.
lUn grootvader was predikant ~c f{éttel'ing, in het-grnafTcbap 1%;'t_
N~i-t_
hamp/oll, en zijn vader , een· lakcllvolder
lakcllvolder,,van
van beroep. Hij werd
,Ioor eenen 00<11 opgevoed, die tot d~ Disfcmers lJèhoome
uèhoome ,
welker beginfels hij ook omhelsde, en, vijf j~ar oUd zijnde, te Exeter
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Ier op . eelle vriJfchool gedaan, waar hij de talen leerde, en zijne
naauwe vriendfchap met Dr. CO~YJ)IèARIè, naderhand bisfchop van
Bril/ol, begon. Van deze fchool ging hU vervolgens n:l1r eene
~kadelllie, of feminarill!ll, in geinelde Had, waar hlj zijne letter.
oefeningen, mede ko~teloos voltooide, en door zijnen leermeester en
medeleerlingen, uit hoofde van lzijn vlug begrip, gezond oordeel,
gelukkig geheugen en innemende welfprekenheid, bewonderd werd.
In den ouderdom van 20 en een half jaar, zijnde dus in 1718.
begon hlj onder de protestantfche Disfemers te prediken, die kOft
daarna, firijdig met hunne eigene verklaarde beginfels , dwaas genoeg
waren, om elkander geloofsartikelen op te dringen. Terwijl men
heftig tegen FOSTER fchreeuwde, werd hij te lJfeilzorlJe. in Som mer.
fot, beroepen; doch werd er den dienst weldra moede, vermits de
algemeene beCmetting ook derwaarts was overgegaan, en eenigen
van zUne gemeente tegen hem waren opgezet. Hij nam hierop
de wijk in het huis van den eerwaarden BELLINGSLEY, te AshwicR,
waar hij voor 2 kleine vergaderingen, van welke beiden hij niet boven de '5 p.O:. jaarlijksch trok, predikte. Hij bleef, echter, wel
te moede; zettede zijne letteroefeningen ijverig voort, en fchreef.
waarfchij.nlijk, hier zijn Es[a] 01/ fundamentals (proeve over de
grondwaarheden) en zijne $ermon on the Re[lIrrectioll of CHRIST,
proved en f/indicated (de opflanding van CHRISTUS, in eene leerreden , bewezen en verdedigd). als zijnde in 1720 door den druk gemeen gemaakt. Deze nukjes berokkenden hem vele vijanden, weshalve htl naar Trow-bridge vertrok, bij eellen deftigen handCchoenmaker zijnen intrek nam, en hier voor eClle vergadering van 20
20 of
30 per[onen predikte.
OndertusCchen was zijn inkomen zoo ontoereikend voor zijn onderhoud, dat hij naar het een of ander wereldlijk beroep begon om
te zien, toen de Voorzienigheid hem in den Cchildknaap RODERT
HOULTON eenen vriend bezorgde, die hem voor kappellaan in zijn
huis nam. In 1 7~4- werd hij te Barbicall tot opvolger van Dt.
GAtE beroepen, en kort daarna als ambtgenoot van JOZEPH BURROUGIlS
ROUGIlS , met wicn hij ~o ja~r den dienst wnarl'l:ll1!, beveStigd.
Eenige jarcn later, in 173 I , ~af hij zUne voortreliclljkc verdediging
van het Christendom t~gen TINDAL in het licht, W:1~rvan deze :tltijd met vcel achting Cprak. Vervolgens \\'cn~ hij in 174+ de opvolger van Dr. I IUNT, als keraar bij de onafhankelijke kerk V~Hl PinIiers-flale, en
ell in 1748,
174S, door de univerfitdt van /lberdcclJ, de t\r3ardig'hèid van Dr. in dc godgeleerdileid aan hcm opgedrageIl, zonder dat
hij eenig aanzoei< daartoe gedaan had.
- POSTER begon, federt Oogstm. 1746, ii;"'1baaf te ven':dJ~h. i choolÏ
hij tot den sdcn van Louwm. 17S~ I1flg
I1flg ZbO d:kwiJlS predikte.
al~ hij daartoe in naat was. Drie dagen daarna kreeg h\j eell
een ·weval.
federe welken tijd zijne ongefleldhcid. merkelijk' toenam. Tien {Jf
twaalf dagen ,"oor zUncn dood werd hij gel]{!,~1 :Jan
a:1n d~ rC'gtcrzijde
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beroerd; doch behield zijne kennis en bedaardheid tot zijne laat!le
batlle
!lierf op den 5den van Winterm. 1753,
1753. Hij toonoogenblikken, en fiierf
de over ziJne godgeleerde begrippen nimmer eenige ongerustheid,
maar fprak tot het laatlle, met zeer vele afkeuring, van de bekrompene wijze, op welke fommigen over de goddelijke barmhartigheid
dachten , cn weidde, zes weken voor zUnen dood, nog mee
ongemeene duidelijkheid uit over de woorden van P.\ULUS: inleven op CHRISTUS ziJn
dien wiJ
wi,; alleen in dit lel'en
zi.in hopende, ZO()
zoo zijn
wij
wiJ de ongelukkigfle van olie menfchen; welk gezegde hij op zijnen
!land toepaste. - Toen hij eerst te TroUl-bddge
Trow-bl'idge kwam,
eigenen toe
toelland
behoorde hij tot ,de
'de Presb)'terianell;
Presb'j'terial1e/1; doch, door het lezen van de
p. GALE overtuigd zijnde geworden, dat de bejaarde
fchriften van D.
doop, en wel bij indompeling, de eigenaandigfle
eigenaandiglle was,
was. werd hij Bap.
t/st, en volgens die wijze te Londm
ti~t,
Londen ge~oopt, zonder dat hieruit
eenig gefchil tusCchen
tllsfchen hem en zijne gemeente
cenig
gemcente om!lond.
omfiond. Geene'
Ge ene'
vrees ,voor vervolging konde hem van het voor!laan
vüorfiaan zijner leer ngen .was,
welke hij oordeelde waar en gegrond te zijn,affchrikken, en hij waSt
in het geCchil
gefchil over het leerfiuk
leer!luk <Jer
qer drieëenheid, waaromtrent zijn
gevoelen het minst in den fmaak van het gros der Disfenters
Disfemers viel',
opregt genoeg, om er openlijk voor uit te komen, fchoon hij wist,
men. niet lang geleden, den Eerw. THo~rAs EMLvN, te Dublin,
dat men,
te dier oorzake , wreed vervolgd 'had. In alle'
aUe' andere' !lukken
fiukken van
godsdien!lige hefchouwing
godsdienfiige
beCchouwing was hij zeer voor het vrij gebruik van
's menfchen rede, en hij bediende er zich meesterlijk van in zijn
dcr Chri~tel
Christelijke
pleit voor de waarheid der.
ijke openbaring. Hij was een
opregt en ijverig, doch tevens een verdraagzmul1
verdraagza:ull Christen, die er
ondcrlinge liefde en eensgezindheid onzich !leeds
fieeds op toelegde, om onderlinge
OI1tt
der aIJen,
allen, van welken naam
nnam ook, te bevorderen. In zijne leerredenei! prees hij, op het nadrukkelijkst, de algemeene goedwilligheid en
fiandvastige betrachting aan van deugd en zedèlUke
Hij
zedelijkc goedheid. HU
bezat aUe vermoge!1s v:m
V:1I1 welfpI:ekendhcid: zijn !liJ
fiiJlI was net, vloei!lerk, maar
jend en klaar; zijne voordragt levendig en doordringend,
doordringcnd, fi<!rk,
echter zacht en innemend , klimmende
klimmcnde en dalende, doch niet winhij
derig of gemaakt. Hij was voorts zoo lierderUk
lierderijk en miiddadig, dat hU
nooit iets van zijn inkomen voor zich zei ven oplcgde; maar zijne
hand !leeds
ambtgcnooten, weIleeds open hield voor zijne
zijnc behoertige
behoeftige :lmbtgcnooten,
d~nven en wezen, en alle noodlijdenden in het gemeen. FOSTER
gelijk op als criticus, historiekcnner,
historiekcnncr, wijsgeer, godgedeed zich te gclijk
belangrijkfie onderwerleerde ert' regtskundige , en dacht over alle {ie
(ie helangrijkfle
onderwer.
p-en
'- Wl1aronder echter de menschlievendheid
menschlievcndheid zijn meest geliefdpèn na ,-WIlaronder
koosde was. Niemand was ijveriger in de aanprijzing van gezellige
deugden, noch een Ilerker
flerker pleiter voor die hoedanigheid, welke het
voornaam kenmerk van den Christen uitmaakt. In de andere wertld,
zciqe
zulletl de OIlg~zelligetl
zci~e hij eens,
eens ~ zu/lm
01Jgezelligm etl
en WfWgllllstigefl
wrlflgllIJStigell de' voctbanJ.:e~J
voelbanJ.:e~J
ûjn
menschlievend C1J
-:;ijn V'1/l
V'I/l hUil,
hUIJ, die mcmchlievend
NI goedwillig in
;n deze waren.
Zijne overige
ovcrige werken, beha!\'c
behal\'c dc reeds genoemde, befiaan
bennan in
eece-
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eenige traktaten
traktnten over de ketterij tegen Dr. SrEUBING,
S rEI:BING, welke geens.
dienden;j 111
In verrcheidene
verfcheidene Lijkzins ter vermindering zijner achting dienden
redenen; vier deden
deelen met leerredènell
Ieerret1ènell over verrehillende
verfchilIende onderwerpen; zijll
zijn verhaal nopens lord KIDIARNOCK,
KIL~I.\RNOCK, waarop niet weinige
bitfe en kwaadaardige aanmerkingen, hoe zeer ook tot oneer van de
fchrijvers, gemaakt zijn, en in zjjne
zijne twee deelen met verhandelinNatuurlijken godsdienst en de gezellige deugden,
deugden p
gen over den Natullrlijken
waarop door een aantal
aaneal van 2000
200::> was ingeteekend; een blijk van
openbare achting, waarop zich mogelijk geen godgeleerde kan beroemen. Dan, deze laatlle poging zijner bekw:lumheden
Ilerk
bekW:lamheden was te ilerk
voor zijn zwak gellel;
geilel; zijnde hij onder dezen zijnen arbeid bezweken.
FOURCROY, (ANTOINF.
(ANTOJNF. FRANÇOIS)
FR.ANÇOIS) een der eerlte
eerfte nieuwere fcheidknndigen,
1755 te Parijs geboren, oefende zich in
fcheidkundigen, in 1155
de ontleed-. fcheid-, plantenkuncle en natuurlijke historie. In 1776
gaf hij eene overzetting van RAl\tAZZINI'S
RAlIt.\ZZINI 's werk {tIr
fitr les Rla/aMa/ananmerkin.
dies des artisans, in het licht, waarbij hij zeer fchoone l1anmerkin.
1780. geneesheer en tevens voorzitter der geneesgen voegde. In 1780,
dekundige Faculteit geworden zijnde, hield hij voorlezingen over de'
fcheidkunde, welke zijnen roem niet weinig vermeerderden. Na den
dood van MAQUERS
178+, verwierf hij in den koninklijken tuin,
MAQUE.RS in 1784,
den leerfloei
den'
leeriloei in die wetenrchap,
wetenfchap, en werd naderhand lid van de akademie in hetzelfde vak. De fcheikuntle
fcheikl1l1de in dien tijd eene geheel
dere gedaante
gedaaÎlte verkrijgende, waren de Franrche
Franfche fcheikundigen
fchcikundigen tevens
termi1lologie bedacht,
bedacht. en gaf F OURCROY in 1781
1787
op eene doelmatiger
doelmad;;er terminologie
den uitflag
uitllag hunner
hunncr gezamenlijke pogingen. alsmede van jaar tot jaar
fchei1wnde en Natuurlijke
Namnrlijke
verfcheidene fchriften
rchriften over de geneeskunde, fcheikunde
historie in het licht. Ook heeft hij. veel tot verbetering van het
openbaar onderwijs
o(jderw~js bijgedragen. Zijne Elemcns
Elel1Je1ls de Clzimie,
Cltimie, zijne
Phi!ofoplzie
Phi!o{oplzie Chimifjue,
Clzill1ique, in alle Europirche
Europifche talen overgezet, en zijn
Zijn
Syst~me des COIJ/loisfances
ClJilllifjlleS plaatf~n
plantren hem in den rang der
cOIJllois[anci's C!limiqlu's
beroemdtle fcheidkundigen zijner eeuw.· I lij flierf
beroemdrle
ilierf den 16den
J6den van
Wi!lterm.
en werd op het kerkhof van P. Ia Cl/aife
Cltai!e begraven,
Winterm. 1809, en
waar men
mcn naderhand eene vierkante grafzuil, met zijn borstbeeld van
wit marmer, voor hem heeft opgerj~t.
opgeri~t.
KW.'\KERS.
FOX. (GEORGE) Zie: KWAKERS.
FOX. (CJlARLF.S
rlaats(CIIARLF.S JAm:s)
JA:.JE.S) TIllÎten
Buiten twijfel
twUfel een der heroemdfle
heroemdlle IlaatsEnge/and van onzen
on1.en tijd, die onder zijne voorvaders
mannen van Engeland
Ilaat~djenaren konde tellen.
Hij was
w~s de
verCcheidene uitmuntende ilaatsdienaren
HOLLAND, en zijne
tweede zoon van HENRY Fox, naderhand Lord IIOLLAND,
moeder, GEORGINA
CAROLI[I;A, finrs
GEORGIN.\ CAROLlNA,
fiats 1762 Barones
Barones.r van HOLLAND.
HOLL.\ND.
RICHMONT, en acheene z~s~er
zVs~er van den tegenwoordigen hertog van RICHl\IONT,
ter klein-dochter van koning KARF.L
KAREL II, zoodat
zoollat hij als een bloedverwant der koninklijke familie "an
nn F.lI~-elal/d
FTl~'e/and konde worden aangemerkt. Fox werd in Louwm. 1748 geboren, en door zijnen vader,
vad~r.
wiens lieveling hij was , met al te veel toegevendheid, doch echter
zeer goed opgevoed, en in verfcheidene
verfcheiJene talen,
talen. inzonderheid
Inzonderheid in de
E 3
franFran-

an-
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r'l:mfche,
F;r:lIlfche, uitllluntend
uitmuntend onderwezen. In zijiJ 13de
J 3de jnnr
jaar onderfcheidde
ondcrfcheidde
hij zich., op de openbare fchool te Elon,
Eton, reeds op de voordceliglle
voordccliglle
wijze; terwijl
terwUI zijn afzonderlijke leermeester, D. NE\\'co~ll!,
NEwcowl, dikwijls
gelegenheid had, 0111 zich even zeer over zijnen moedwil te ergeren, als zijne talenten
talentcn en buitengewone
buitcngewone vorderim;en
vorderin~en te bewonderen.
Hij was overal, zelfs onder zijne llledc-fcholieren,
mede-fcholiercn, de eerlle: vu
rig,
rig ,overdreven
overdreven en Uit(l~orig
uirn10rig in alles, gaf hij zich even zoo zeer aan
zijne .lludien,
Hudien, als aan allerlei verllrooijingen over. Na eerst eenigen
tUd op de univerfiteit
univerfireit te. Oxfort,
O.r:fort, met roem, te hebben doorgebragt,
roenmalige gewoonte, eene reis buiten 's
deed hij, volgens
volg~ns de toenmalige
'5 lands,
en beoefende ook hier de Itaatkunde,
Ilamkunde, de gefchiedenis, de zeden der
volken, met een woord alles, hetwelk hem eens in zijn vaderland
van nut konde Z~!II;
beging tevens alle mogelijke buitenfporigz~!IJ; doch bc~ing
heden, ilJzonderheid
ilJzonderh~id in het fpel en de liefde, zoodat hij, in weerwil
in .fchul\'adcrs ruime toelage in geld, zich zoo diep infchulvan zijn 's vaders
den llak,
rom men tot derzelver betaling noonak, dat cr vrij aanzienlijke fom
dig waren, voor dat hij naar zijn vaderland konde terug keeren. Zonderling is het, dat deze, liJlderhand
liaderhand zoo beroemd geworden, !laatstl:aatsmaitre was, en aan alle eledienaar in zijne jeu,;d
jeu:;d de grootne
grootae petit 1naitre
gante heertjes
beertjes den toon gaf.
In zijn 19d,C
I9d~ jaar gelukte het zijnen vader, om hem eene pbats
in het parlement te bezorgcn;
bezorgen; en fedcn
feden bekleedde hij vcrfcheidcne
verfcheidene
postcn,
wcrd onder andercn
I78~ fecretaris
fecrctaris van Ilaat
posten, en' werd
anderen in 1182
Haat voor de
buitcnlandfche
bllitenlandfche zaken, welken post hij echter, na den dood van
ROCKI[';GIMM,
ROCKINGHt\i\I, nederlegdc.
nederlegde. Thans, zijne vorige plaats in het parlcparlehernemcndc, moest hij eerlang
cerlang den
dcn gewigtigen
gewigtigcll llrijd
Ilrijd tegen
tegcn de
ment hernemende,
regering van den fiaat
naat verduren, alzoo
al zoo WILLLUI
\VILLJ.UI PITT,
PlTT, no.~ ceu
eeu jongeling, door dc
de gunst des konings en des volks tot eerllen
eerHen naatsdiel1aat~die
naar werd verheven. De eer!le
eerne zaak van groot belang, waarin hij
nerk zien lie" was het beroemd plcitgeding
pleitgeding tegen IIASTINGs,
IIASTINGS,
zich !lerk
(zie aldaar) voorheen gouverneur generaal van Oost· Indien. In 1788
J788
<leed hij voor zijne gezol'dheid
gezordbcid eene reis door Z:I'it!erlalld;
Z:I'itfcrlcmd; doch
keerdc fpoedig, uit hoofde van de opmerkelijke ziekte
ziektc des konings,
keerde
naar Engc/(wd
Engeland terng.
terug.
omwcllteling in Frankri;'k
FrallkriJk uit, wanneer Fox zich
Thans barsttc
barstte de omwcnteling
zeer fierk, en bepaald voor de zaak der vrijheid verklaarde,
vcrklaarde , waarvan het gcvolg
gevolg was, dat zijn aanhoudcnde
aanhoudende mededinger PITT het zoo
ver bragt, dat zijn naam van de lijst van 's konings raden gefchrnpt
gcfchrapt
werd. vndertusfchen
liefdc van een
ecn groot deel der Enûndertusfchen fleeg
Ileeg de liefde
gdfchc
gclfche Natie langs hoc
hoe hooger, en bleek het helaas naderhand,
dat zijne zoo dikwijls gemaakte, afkeurcnde
afkeurende aanmerkingen omtrcnt
omtrent
den oorlog tegen Frankrijk, als voor Engela1ld
hoogrte nadernadec..
Engeland ten hoog!le
z~cr gelig en voor deszelfs bondgenooten verderfelijk, maar al te ucr
grond waren. Het gevoel hief\'all
vcrwekte aan Fox zoo vcel
vcrhierl'an verwekte
veel verdriet, dat hij zich een en tijd lang aan alle llaatszaken
naatszaken onttrok; fd1001l
fcllOon
beO uit • om
0111 allen !laatsbe!luur
anatsbel1uur voor altoos vaarwel te
tC zeggen,
hij het befluit,
op
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op aan/rang
aanlrang zijner vrienden, nog bad verfchoven ,_ toen nieuwe en
gebel1rtenisfen hem van dit geheel deden afzien.
geheel eigenaardige gebenrtenisfen
PITT waagde het, om, zonder toefiemming
toenemming van het huis der gemeenPrinfen onderllandgelden
onderl1andgelden voor te fchieten, den kei:er
kei::er en de Frnnfche
Fmnfche Prinfcn
ten, wnarover
waarover Fox in JJ 196
796 eene perfoonlijke aanklagte tegen he..l1
hem
eerl1en
deed, die wel niet doorging, maar evenwel den haat tegen den eernen
Haatsdienaar niet weinig vermeerderde. Ook ijverde hij met WILBERWJLBERFORCE zeer fierk
l1erk voor de afTchafling van den flavenhandel,
/lavenhandel, en werkte krnchtdadig mede tot het fluiten vnn
Amiem, (~q
van den vrede van /lmie1/S,
(~27
van Lemem.
Lentem. 1802) die dan ook, nadat PITT zijne posten had nçdergelegd , fpoedig volgde.
laatl1e in 1804 weder aan het.
fruUt ; dreef
Intusfchen kwam de laatfie
Intllsfchen
her. roer van fiaat
Spanje er
den oorlog door, en fleepte het tot hiertoe onzijdig gebleven Spnnje
mede in; doch Fox, die tegen de' vemieuwing van den oorlog was,
gedrng, hetwelk
berispte openlijk dit gedrag,
hetwelK hij als overijld en onregtvaardig befchouwde. Eindelijk rukte de dood, in Louwm. 1806, zijnen
grootllen
groot!len vijand van het tooneel weg, en werd Fox, na eene tegenkamin~
kuntîn~ van 22
211 jaar ,. wedero~
wederol~ fecrctaris
fecrccaris van !laat
Haat voor de buitenlandfehe zaken, in. welkelI
gelukl.igst
fche
welken post hij met al zijn vermogen, en het gelukl,igst
vooruitzigl, voor het eindigen van den oorlog ijverde, toen de
b'Tooten fiaatsman aan zijne vrienden en der
dood ook dezen !,'footen
ntCnschheid, welke hij zoo gaarne den vrede zen
rncnschheid,
Z0l1 gerchonken
gefchonken hebben,
hebben.
~ntrukte. Hij fiierf.den
fi ierf. den 3den van Herfstm.
Hert"stm. 1806 aan de waterzucnt
waterzucn t
in de armen van Lord HOLLAND, zijn' neef, en in het paleis van den
hertog van De~'ol1shire,
De,'ollshire, zijn' vriend. lijn
llo0èliik deel rust a;m
Zijn fioOèliik
rulll de
zijde der koningen, helden
fraatsmannen en lmnllenanrs
Imn!1enaars van GrootGroot.
helden,~ fiaatsmannen
brittal1tJie; terwijl de geheeIe
br#tantJie;
geheele natie zijn verlies betreurde.
Vrijmoedigheid en hartelijkheid kenfchetsten zijne rede\'oeringen,
voordragt,
fcllOon zijne manier
m~nier van
v~n voord
ragt, over het algemeen, voor meer nafcllOon, gehouden werd. ln
drukkelijk, dan fc1lOon,
In zijn dagelijks leven was
hij goedaardig en vriendelijk, en in zijnen omgang hoogst beminnenswaardig. Teregt konde dus zijn levens-befchrijver in de 1I1ollth1I1olltÏ1Iy riview (waaruit deze fchets
fChets grootendeels gctrokken
getrokken is) van hem
getuigen:" fcden
feden CRmIWEf.
CiW~IWEL fpeelde gecn
geen privaat burger in EI/ge" IOlJd
land zulk ecne
eene uidlekcnde
uitllekende rol als CIli\RLES
CHARLES Fox. Terwijl de cern,:
eerrh~ leIc.
" gers aan
~an -, en over vloten
vlotcn het
hct bevel voerde',
voerdc, de fchatkist
fch~tkist uitput" tede, en den Haat
Ilaat aan
a:;n zijnen ondergang bragt, verwierf ce
Ge 1:l.1tfre
laat(le
" door edeler middelen, door zijne talenten, eene groote mnre
mate van
;,
nuttig t6
zijn en te
" gezag, en fcheen geboren, om zijn v:lderland
v:tderl~nd mmig
te ziju
"redden."
bewo"redden." lIij
Ilij werd door de natie bemind, en door de bewo.
ners van If/estmilljler,
f//estminJlcr, als de mnn
man des "olks,
~'olks, aangebeden; terwijl zij_
fruiten, het Britfche belang
laatlle bedrijven, om den oorlog te fiuiten,
ne laatfie
met dat van ierland
ierlflnd nader
n~dcr te verbinden, en CÎndelijk
eindelijk de bewerkte pleg.
plegtige verklaring van beide parlementen, tot affchaffing
affchafTing van den flaven/laven_
handel, dezen grooten man dubbel waardi!l'
waartlig waren. Ten flotte
zUn edelaardig en
cn
moeten wij hier nog de volgende [choone
fchoone trek
ti'ek V:ln
van zijn
groot-
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FRAAIJE WETENSCHAPPEN. -

FRANCISKANEN.

grootmoedi~

karakter bijvoegen: in Sprokkelm. 1806 liet zich een
man bij Fox aanlllelden, die hem zaken van belang had mede te deegeheel alleen, en vernam, dat hU, ,ter gelen. HU fprak mC't hem gehed
rustilelling \'an
\':ln nlle mogendheden, het plan ontworpen had, OITI den
Franfchen keizer NAPOLEON vnn kallt te helpen. Fox, ten uiter!1:e
ontroerd over dezen voorOag, gebood den gehuurden moordenaar"
om hem oogenblikkt:lijk te verlaten; doch gaf aanilonds bij eenen
brief aan den prin., van BENEVENT van dit geval berigt, hlCld den
moordenaar van zUn plan terug, en liet vervolgens aan den prins
over, om de noodige maatrege:s vnn veiligheid te nemen. Deze
grootmoedige daad bleef ook bU den Franfchetl keizer nIet·
nIet onërkend,
en gaf aanleiding LOt nadere vredesonderhandelingen, die echter, helaas! naderhand, weder wetden afgebroken,
FRAAljE WETENSCIIi\PPEN. (Be/les/cllres)
(Be/les /cum) Voorhean maak.
t~ men onderfcheid' tusfehen Fraaije kunsten en WetenCchappen, in
diervoege , dat men tor de laatfle voonlamclUk
voonlamelUk de dichtkllnsnen
dichtkllnsncn well1)rekendheid wilde gebrngt
gebragt hebben. Men meende genoegzanwn grond
tot dit verfehi! te \'indel! in de verftheidenheidderteekens,
verftheidenheid derteekens, waarvan 'men ZIC!1 tot het daar!lellen van beider voorwerpen bediende-.
De FraaUe wetenfehappen, namelUk
namclUk,, zeide men, gebroik~en willekeu.rige teekens, waaronder men de menfchelijke
menfchclijke fprank verilond; maar
de Schcone kunsten, integendeel, 11f1tf/llrlIj!.:e, dat is, toonen en zigcbare vormen. Ook plaatile men dikwijls, alhoewel mede te ,onregt ;
nlle niet !lrenge
Tqenwoordig ech!lrcngc \IIctenfèhappen onder de Fróaije. Te,;enwoordig
ter heeft men, hij
bij een naauwkeuriger onderzoek, omtrent de verfchei.
denheid der kunsten en wetenfchappcn, dit taalgebruik vaarwel ge~
zegd, zoo dat het bUna :llleen
:lIleen nog van een gefchiedkundig belang is.
FRAGMENT. (Uit het Latijn) Eigenlijk een afgebroken, ou·
volkomen !luk - een overblijffel.
FRANC. Was eene oude Franfche munt van goud of zilver. De
waarde der gouden Franc was iets meer dan die van de gouden kroon,
en die van den zilveren een derde der eerstgenoemde munt. Deze
geldfpecie is fedeft
federt lang buiten gebruik, offchoon men de benaming
heeft behouden; fraailde
fraaildc de tegenwoordige Franc in waarde gelUk
me' de Lh're of zo Sols.
FRANCAR
D. (J,\Kon) Een beroemd kunstenaar, die BrIlsfel
FRANCARD.
tot zijne geboorteplaats had, en in de eerfce helft· der 17de eeuw
bloeide. Hij was bouw. en vesting-bouwmeester van genoemde, nad ,
been ftlcbter"van de kerk der Jezuitell
Jezuitcll aldaar. Ook was hij zeer be.
dreven in de fchilder-, meet., doorzigt- en diclJtkunde. De infante
JUBELLA, vuor welke hij zeer uitmunrende ftukken gefchilderd heefe,
droeg hem groote achting toe. Naderhand ontdeed hij zich van alles,
en begaf zich' aan het fchilderen
fchildercn van bloemen, waarmede hij tot ziJnen dood aanhield.
fRANCISKANEN , welke de uitgebreidfte van alle monniks-orontleenen hunnen oorfprong
den uitmaken, lIijn bedel-monniken. Zij olltleenen
YlIU

FRANCIUS. (P.) FRANEKER.
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van den Heiligen FRANÇlSCUS
ju
FRANÇISCUS Asml,
Assis I, een goedhartig dwe~pet',
dwe~per, die iQ
1208 met eenige 3'lnhangers
aanhangers een zwervend leven begon, geheel vno
VBO
aalmoezen beftond, en de gelofte van armoede
armocde aan zijne navolgeren
als den
dcn hoogften pligt voorfchreef.'
voorfcllreef.' Na bekomen pauslijke
pauslUke bekrachtiFral/Krijk, Spanje
Spallje en meer
ging breidde zich de,
de. orde daar Italië, Fralllmjk,
andere landen uit; gaf bij hnar
h~ar den naam van Minoriten
Minoritetl of mindermiuder([m!res millimi),
klee-,
broeders, (f1'Otres
millillli), en veroorloofèle
veroorloofde. hun geene andere klee·.
bTllin laken, eene kap, ldompen
klompen
ding, dan een' langen rok vun
V!!n grof, brnin
IUf, een
cenen
en
zonder kousfen , doch in plaats van eenen gordel om het lijf,
Na. zijnen nood ontftonden,
fcrik. ·Na.
{crik.
ontfconden· er weldra twisten tusfchen,
tusfchen. de
ftrenger
broeder.en. die men geestcli/ke
ftreuger ordesordes-broeder.en,
geestelifke broeders noemde, en
de minder geftrenge,
geftrellge, welke men Com'entualen, of klooster-broe.klooster-broe..rlers heette, alzoo de laatfcen,
laacften, tegen den regd
reg;:>! der orde, zich een
{iers
blijvend eigendom verzamelden.
verZamelden. Na vele ·bloedlge
'bloedige en wreede verzjj zich van elkander .af
,af.,
y. iuzonderheid in.
i~ de
volgingen, zonderden zij
13
federe welken tijd zij onder den naam, vnn
'3 en 14de eeuw, [edert
van Obfo,,'(mUtt of 11JitJoriten
,'antetl
illiTJoriten voorkomen. Uit de Franciskaner monniken omOllCftonden verfCheid!!ne
Cort/e/iers
verfcheid~ne andere oniens,
oroens, b. v. de I{apucytlen,
I\apucynen, de ('orde/;ers
Fral1ciskalle11 maken eelle ,predi"-'o,rde.'uit;1]fJfY(leteI'S
.predi~o,rde,'ui, i
Bal'Yfletel'S etz.
enz. De Frol1ciskalle/1
werden in de middel-'eeuw,
d~, DOllliniktl/'Jen,
IJominikanen, tot
hopgmiddel-,eeuw, benevens dc·
tOt de ho()g!le
eenellgr.ooten,
gr.ooten, di~~ijI9
dillwijl~
fte geestelUke
geestelijke posten verkozen, en hadden, eenen
fchadelijken, invloed op lla3tszaken,
Ilaatszaken, die eerst in de 16deeeuwdoor.
16deccuwdoQr.
de jezuilC/l
jezuifCII verzwakt werd.
'FRANCIUS
FRANCIUS (PETRUS), geboren te 4mjlerdam
A,,!jlerda1lJ in 1645,.
1645, _en
~ ,al-.,
.~.
daar .gefiorven in 17°4"
1704 ,.legde.den
legde',den grond zijner gel~erdheiq
gel~erdheid onder }'.,1.DRIANliS
DRIANOS ]VNIUS, rector der illust,re
ilIust..re i"chool,in
rchool,in (lie
die Had.,
llad~1 Van daar
hij zich naar Leifden
Leijden , waar
waal' hU
hij zijue
zijlIe verdere !1pdien
fipdien on4er
begaf hU
GRONOVIUS, den vader, voortzettede
voorczettede;; :9e:cd.
:çecd. vervolgells
verw>lgeus eeno
eene reis
rds
naar Engeland en Frankrijk; liet lich to:! .d~)gers
dokt~r inde
in de
.d~lgers tot dolm.r
beide regten bevorderen; vertrok hierop naar Italië, waar hij door
dOOF
den hertog COS;\IUS
COSI<IUS III met achting ontvangen werd, en keerde ein
delijk naar ./11J1(lerda1ll
Am(lerdam terug, waar hij in 1674,
J674, door burgemeesteren, tot hoogleeraar
hoogIeeraar in de welfprckcndheid
welfprekendheid en historien, en in 1686
mede in de Griekfche taal, bèroepen
béroepen werd. Delluurders
De!luurders der hooge,
fchool te Leijden
Leijder. poogden hem, door de aanbieding van het hoogleeraar-ambt, derwaarts te lokken; doeh
A111jle,.doch de regeerders van ./1mjlerdam; zijne verdienllen
verdkn!1en kennende, verbonden hem door vermeerdering
zijner jaarwedde. FR/,Nenis
FRf.l\'CICS was llinnlllJtend
llinTIulJtend in het vak van welfpreJCNIUS hem de eerlle
eer!1e en beste
bestc onderwijzing gegekendheid, waarin .ll'NIUS
ven had. Reeds hoogleeraar zijnde, leerde hij nog van den verADAM KARELSEN , van wien hij zelf getuigt,
getuigt ~
maarden tooneelrpeler,
tooneelipeler, ADI\~1
JlUt getrokken te hebben. Zijne gezamenlijke werken befiaan
veel llUt
befiam
in dichtfiukken
cn zijn allen bij elkander, in
dicht!1ukken en redevoeringen, en
17°6, bU
bij WI::TSTEIN
\VeTsTEIN uiqegeven.
uit~ege\'ep..
FRANEKER. De derde !1ad
Ilno in rang der Vrierche
Vrierehe !leden,
fl:edel1, [Us·
tusfchen
fehen Lect/U'ardc'll
Leet/U'ard"1J en Har/j/lgen,
Harlillge11, aan de trekvaart; drie uren van de
eer
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eerfie en anderhalf van de laatstgenoemde fiad, in een
ecn allervrucht.
baarst oord van kleigrond, zoo van bouw als wei- landen; bevat thans
ruim 4220 inwoners, en heeft eenen uitgellrekten graanhandel, goede wol. of fitijet fabrijken, die voorheen nog meer bloeiden, Heen·
bakkerijen enz. benevens binnenlandsch vertier.
Te voren was hier eene vermaarde hooge fchool, de oud!l:e,
oud!l:e naaSt
die van Leijden: zij werd in 1585 ge!l:icht, en was gèdur ende meer
dan twee eeuwen de kweekfchool van een zeer groot aantal va n beroemde mannen in alle vakken va'n
van geleerdheid; waar inzonderheid de
langen tijd zoo aanzienlijke Godgeleerde fchool van GOCCE)US,Van
GOCCE)US, van 1636
tot 165°, de beide niet minder vermaarde LetterktJndi~e fcholen, die
der Ooscer[che
Ooster[che talen van SCHULTENS, van 1713 tot 1729', en die der
Gtiekfche van HEMSTERHUlsen VALCKENAER, van 1717 tot 1766,
eerst inge!l:eld
inge!l:elden
zijn,,eer
'eer zij naar Lei/den werden overge.
en gevormd zijn
bragf:; gelijk mede eene wiskundige fehool, in 1595 van ADRIANUJ
MEl'IUS begonnen, onafgebroken, door eene reeks van hoogleeraren;
die alle inboorling~n van Vriesland waren, aan dezelve roemrijk is
voortgêzet. In het jaar 1811
181 1 is deze Akademie, fchoon wen in goedelföloei,
del] öloei, bij decreet des Fran[chen keizers vernietigd; waarna, bij
koninHijk ~ntJit van 2 van Oogstm. 1815, alhier weder een AthenaeU1n is' opgerigt, waarbij ..llit
d t aanmerking van de oude verdiensten
del"-ltkademie, ook voor het onderwijs in de Geneeskunde twee
hoogleeraren werden aange!l:eld. Hetzelve is in goeden bloei, en heeft
eénezeer goede boekerij, die jaarlijks vermeerderd wordt, en waartoe
ook een aanzienlijk legaat behoort, in het jaar 1783 aan de voormalige akademie
akademïe gemaakt door AnR~lIÀM FREIlERIK VAN, SCHUURMAN 1
kleinzoon d,~s broeders van de zoo·
zoo vermaarde JonkvrouweANNA
MARIA'
MARIA" VAN'
VAN" SCHUURMAN , m'et
m"et vele fraaij e kunstilukken van hare keuri
ge hand. De bijzonder wel ingerigte gebouwen zijn nog onlangs aanmerkelijk vernieuwd en vergroot; de kruidtuin is zindelijk aangelegd t
en zoo van vreemde als inland[che planten en gewasfen wel voorzien
voorzien.•
. Voorts vindt men hier ten huize van den wis- en !l:errenkundigen
Heer E. EYSINGA, lid van den raad der !l:ad, en broeder der orde
van den NederlandCchen Leeuw, her door hem, [ederc
[edert het jaar 1774
uitgedacht, en met onvergelijkelijke naauwkeurigheid vervaardigd ~
plt1lletarium, of kunstig beweeglijk HemeIaelfel. Ook .draagt
"draagt de
ziJdmuur van het Klaarkampfler weeshuis (dus genoemd naar den geleerden GERARDUS AGRICOLA, laatften prior van het oude Abdijklooster C/arar:omp in Dantumadeel, den grooten weldoener van dit weeshuis, die in J 598 in hetzelve zjjn leven eindigde) een aanzienl~ik
monument, verbeeldende in eenen zwaren fceen, verheven uitgehouwen, het ongeval prins JOHAN MAURITZ van Nas(au, in het jaar
1665 aldaar bejegend. (Zie: WAGENAAR, Fader!. Nist. D. XIII.
bladz. 99) met dit opfchrift:
Ao. 1665 DEN 6 IAN. N. STYL 'VER
WER T
Syn Door!. Fiirft. GEN. JOHAN MAURITZ
FORST
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FORST TOT NASSGW
NASSCW HIER WONDERLIK
UY'!' WATERSl'JOODT
UYT
WATERSNOODT VERLOST.
Zijnde dit gedenkrtIl
gedenklèukk hier, hoogst waarfchijn
waarfchijnlijk,
lij k, door bezorging
des prinfen zei
veil geplaatst,
nn il'lallritsbrug
frJallritsbrug genoemd,
zeIveIl
geplnatst, bij de Tolbrug, ntl
W:lar
IcnelIet opli.:hrift,
otJjchrift, in verhevene vergulde lettewanr het ongeluk voorvÏl:I.
voorviel. fIet
ren op eenen blaaU\ven
blaauwen grol:d, werd in den dolzinnigen ijver van fommet den beitel afgeOamigen in 1796 en 1797, door baldadige handen l11et
gen, en zoude dus verluren geraakt zijn, indien niet de hoogleeraar DE
jnren, (18/7)
C RANE,
RIlNE., voor well1ige jaren,
(1817) de moeite gcnomen
genomen had, om bij
fterk zonlicht, uit de Ilaauwe, nog hier en daar
dnar merkbare crekken,
trekken, die de
woeste arbeid dès
Ic ti ers grootendeels
dçs vernielers verwaarloosd had, de letters
oplèhrift in zijn geheel weder meJ: zekerheid
te ontcijferen, alzoo het optchrift
vcrvolgens , op eigen kosten, l11et
her penfeel , in
op te maken, en vervolgens,
met het
eenen witten grond, op den fteen te laten fchilderen.
zwarte letters op eenew
FRANKE (AuGl:sT
(AuGl,:sT HEll~IJ\NN), opzigter van· het weeshuis te
Halfe,
andere daarmede verbonden ltichtingen,
flalle, en yan
\"an ve Ie nndere
tbchtingen, werd
te Lubek
LubeÁ' geborcn.
Hij omving zijn eerlle
geboren. lIij
eertle onderwijs op het
her Gj'ml1aGj'mflafilm te Gotha,
jium
Go/ha, en legde zu!k eenc
eene zeldzame vatbaarheid aan
nan den
dag, dat hij in zijn 14de
I4de jaar reeds voor de hooge fchool bekwaam
was, en zich eerst
Elfurt, vervolgens te Kiel, el'
el\ later te Leipzig
eerSt te E1furt,
in de godgeleerdheid en de oude en nieuwe talen oefende. Na het
hij in laatstgenoemde fiad praktizijner fiudien,
voleindigen zUner
fludien, hield hU
fche voorlezingen over den l3ijbel,
llijbel, welks een voudige leer hem
meerder waardig was, dan alle fchoolfche
IchooIrche fpitsvinnigheden:; doeh
werd, uit hoofde der algemeene goedkeuring, door fommigen ·zoo
zeer benijd en·
en vervolgd, dat hij het voor zijne rust geraden
gemden oor~
deelde, om cene hem aangebodene
a:lIlgebodene predikams-plaats
predikants-plaats te Erft/rt
Erftirt aan
aan te
l1emen.
nemen. Hier mankte hij door zijne
zjjne leerredenen, die zkh door h~rteIiJk
h~rteliJk
heid en warmen ijver kenfchetl1en,
heit!
kenfchet!ten, niet minder opgang, en kwamen
b'Toot anlltal
a:lI1ta[ katholijken onder zijn gehoor, dat men
zelfs een zoo groot
j}/enz voor den god~dienst begon te vree
vreezen
zen , en men het bij
in lI-fenz
omving.
het hof zoo ver wist te brengen, dat FRIINKE bevel omving,
om binnen 24 uren de !tad
l1ad te ruimen. I-Iet
Het leed echter niet lang,
lang.
\'erfcheidene aanzoeken; doch hij verkoos Ha//e~
of hij ontving yerfcheidene
Hafle~
niell\'"c l1niverl1teit
wns opgerigt, en h~m
waar 'eerst onlangs de niel1\"'c
tlniveruteit was
eerst den leer(l:oel
god~
leeri10el in de Oostcrfche
Oost~r!chc talen, en naderhand in de godgeleerdheid werd opgedragen. Tevens verkreeg hij de predikantnnauw
IJal/e vercenigde
voorl1ad Glflucha.
Gltmcha,
au IV met lJ(Jl/e
ver~enigde voorllad
plaats in de .zeer na
fiichtingen geworden is.
is.· Hij
welke ook de zetel van alle zijne fliehtingel1
onderwees de geheel verwaarloosde armen en kinderen aan zijn eigen
bij die gelegenheid kleine aalmoezen; nam el.'rlang
huis, en gaf hlllf hij
eétlang
ook een paar weezen tOt zich, wier getal zich fpoedig vermeerderde,
weldenkenden geringe bijdragen tOt
tot onderllellning
ondert1elming zij..
en ontving van weldenkcnden
l1er
ner 111enschlievende
menschlievende bedoelingen. Op zekeren tijd, in eens een gezel'Cfl guldens ontvangende, riep hij in verfukking
v.erfukking uit: rlit
fchenk van ZCI'CII
dit
is
UI1 gCU'Olll1e:z
iets goeds kan
kmi aanvallgen
afl1IYtwgen!!
;s Uil
gm'o/mc.'1 kapitaal, waarmede men icts

Wan..
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Wanneer men, den gtheelen omvang der naderhand door hem daar.
getlelde fiicbtin~en befchouwt, moet men over een zoo gering beinrig[Ïngen voor opvoeding en' onderwijs
gin verbaasd flaan. lijne inrigdngen
vermeerderden nu van jaar tot jaar: er werden onder zijn befiuur
fcholen voor alle flanden op~erigt; cr werd een plan gevormd tot
~eD opvoedings - huis voor oud~rlooze kinderen, het eigenlijke weeshuis (hetwelk echter her kleinfle gedeelte van het geheel uitmaakt)
en in 1698 werd de eerlle fieen tot alle de gebouwen gelegd, welke thans twee, meer dan ~oo voet lange, flraten vormen. Men ver.
beeldde zich echter Diet, uit hoofde van derzelver regelmatige
bouworde, dat FRANKC, van den beginne af, zulk een uitvoerig plan
zoude gehad hebben; want hij kon niet voorzien, dat hij in zijne
pogingen, door edelmoedige menfchen-vrienden, van wijd en zijd ,
gefchiedde.•
zoo ruim zoude onderfleund worden, als met de daad gefchiedde
en hieruit kan men alleen verklaren, hoe het mogelijk gelveest zij,
ltonder de minlle onderlleuning der regering, zulke uitgebreide inrigtingen tOt fiand te brengen, waarin hij tevens door den uitfiekendell ~n belallgeloozen ijver zijner eerfie medearbeiders niet weinig
pnderfieund werd.
Met zijnen roem venneerderden zijne werkzaamheden, zoo dat hij,
dikwijls eerst na zijnen avond-maaltijd, aan zijnen lener-arbeid eenige
uren -belleden l!onde. De meeste zijner fchriften zijn in de Duitfche taal gefchreven , en van eenen zedekundigen inhoud; doch
heeft hij ook vroeger verfcheidene L:uijnfche uitgegeven. Hij fiierf
in,Zomerm. 1727, in den ouderdom van 6+
6+ jaar. De cegcnwoordig~ pe!lulIrders
pe!luurders van Ftt,\[\'KCNS
F tt,\[\'KCNS StichtilJgm, zoo als zij genoemd wor~
den. zijn: de ~anfelier van de univerflreit te Halle, AUG. H. N1E~
r.rEIJE.R, zijn achter kleinzoon van 's moeders zijde, en G. C.
K",,,pp, hoogkeraar in de godgeleerdheid. Dezelve bellaan hool'i.
federe deszelfs oprig.
zakelijk I. uit het eigenlijk weeshuis, waarin federc
ting 4,500 kinderen om niet zijn opgevoed. ~. Het koninklijk P,edagogium, een inllicuut
inllicuuc voor opvoeding' en onderwijs, voor den middel- en meer aanzienlijken lland, waarin fims deszelfs aanwezen
2190 jonge lieden zijn gevormd geworden. 3. de Latijnfclt~
finooi voor min gegoeden. 4. De Duitfche of Burgerfcholen: En
5. het C(lIIfleillfche Bijbc/-IlJflituut, door den baron C. H. v. CANFRANKE, in 17 I~ opgerigt, met
STEIN, een vertrouwd vriend van FRIINKE,
oogmerk, om, door Ilaan~e vormen, de verkrijging van den geheelen Bijbel, in verfchilIende formaccn, gemakkelijker te maken, en
den verkoop der H. S. door eene n aanmerkelijk minderen prijs,' te
bevorderèn; gelijk er dan ook reeds ~ millioen geheeIe bijbels,
elilmillioen Nieuwe Testamenten, door deze inrigtin&~
jnrigtin&~ zijn v,erkocht geworden.
FRANKEN. Waren een der merkwaardigfle onder de oude
Duitfche volken. Zij vetoonen zich het eerst in de Duitfche gefchicömllreeks 238 jaar tJa CURISTUS geboorte, en woonden lUS.
denis ömllrecks

Cchen
fchen

."
FRANKEN-WIJN. - FRANK FORT oml
nafl den Mtin.
Me;n.
lp
{cben
Neder-Rijn en de Wezer;
fomtiJ~
(cben den Netkr-Rf;'n
!Peur; doch !lroopcen
firoopten ook fomliJ""
aan
lIan de andere zijde der laatstgenoemde rivier tot aan de Elbe. .,In
In
de 4de eeuw deden zij reeds verlCheidene
verlchcidene invallen in Gallië; maar
het gelukte hun nog niet, om zich hier te vestigen. In het begin
der Sdc
sde eeuw begonnen zij in Belgisch Gallië door te dringen, en
in later tijd ont!lond
omllond uit het groOt
groot gedeelte land, hetwelk zij un
aan
de ,dIemannen
Alemonnen ontnomen hadden, een nieuw landfchnp
1:lIldfchap onder dea
naam van'
van, Rheinsch·Franlren
Rheinsch·Fronken (Francia RhenafJa.)
RhenofJo.) Het tegenwoordig
}'rankenland
FranJumland behoorde toenmaals den Frol/ken
Franken nog niet, maar maak·
maakte een gedeelte van Thur;ngen uit; en het is nog twijfelachtig, hoe
bet daarvan is afgefcheiden geworden. VOOï
VOOi het
bet overige moet men
in aanmerking nemen, dat de naam van Froflkm,
Fraf/keli, in den beginne,
eigenlijk 'g::ene
'g~ene afzonderlijke benaming was; maar dat onder de Ger·
Germanen diegeene Fronken
monen
Franken genoemd werden, welke.
welke, als onaflJankelijk
onafhankelijk
van leenheeren,
Ieenheerell, op den naam van vrije men[chen
menfchen aan[praak
aanfpraak maakten;
dan vrij,
vrif, waarvan nog bij ons de uitwant Frank is niets anders dàn
drukking frank
fronk en ""f;'
",oij ontleend is. Eerst in later tijd,
tijd. en vaD
langzamerhand, ,namen
.namen vei-eenigde
vereenigde GermaaIl[che
Germa3nfche volks!lammen
volksfiammen den
naam van' Franken aan, zood aC men naallweliJks
naauwelijks bepalen kan, wanwan~
neer de Inattlen
Inatllen het
bet eerst een afzonderlijk volk hebben uitgemaakt.
FRANKEN-WIJN.
FRANKEN-WUN. Eene [OOrt
fooft van Duit[che
Duicfche wijn,
wiJn, die inzonderheid in het hoogfiift l-Purzbtlrg
lPurzbTlrg verbouwd en gewonnen wordt, en
tot de aangenaamtl:e
aangenaamlle en gezondtl:e
gezondlle tafelwijnen beboort.
behoort. Onder de
voortrelfelijklle [oor
ten telt men de zoogenoemde
voometfelijkae
foorten
zoogelloemde Leis/en-wijn; die,
wanneer zij eellen
aaneenen zekeren ouderdom bereikt hee[t,
heeft, door zijnen :l:lngenamen g'eur,
geur, of zijne zachtheid mogelijk alle Duir[che
Duirfche wijnen overStein-wifn,
treft.
ueft. Geestiger en meer verwarmend dan deze is de Stein-wijn,
eene andere edele [oort
foore van Franken-wijn;
Franken-wiJn; doch dien den aangenamen
fmaak der vorige ontbreekt. Onder andere goede ge~lls[en
ge~lIsfen behoo.
benoo.
ren de H~hheimel·,
HlXhheimel", DettellJachel"
Kcrzingen', omfireeks
Dettelbacher enz. Te Kerzingen',
Bomberg
,~Benshaufen
I-Pur/zburg drijft men met
Bamberg ;,
Benshaufen en lf/urtzburg
mee deze wijne'neenen aanzienlijken handel. De jongl1:e
jongtl:e beste jaren derzelve zijn
1761, 1762,1775.
1762, 1775, 1779. 1781,
1781.1785
1785 en 18u.
I8II.
'
FRANKFOR T aan den Mein. De eerfie
tl:ad in rang van de
eerlle fiad
vier vrije !leden
aeden van het Duit[che
Duitfche verbond,
verbond. hetwelk hier zijnen zetel
houdt, di~.
di~ door haren handel en rijkdom, hare be[chaving,
berchaving, en aangename'
gename bçÎ.tendreven
b1)i,tendreven zeer bezienswaardig is. Zij heeft
heefe een regtsgebied van 5 v. m. met 73,400 inwoners. De !lad
fiad ligt in eene bekoorbekoor.
lijke landareek,
I:mdllreek, in een uitgellrekt
la.
uitgearekt dal aan den Mei/I,
lvleill, hetwelk door laI.len, in allerlei rigtingen
I)en,
rigtingell doorfheden, en door prachtige landgoederen,'
I:uidgoederen,'
fraaije
fraalJe tuinen, rijke
rljke koornvelden , en uitmuntende vruèhtboomen,
moesrninen,
eli. wijngaarden verfierd
moesruinen , eti,.
verlierd wordt. Fral1k[ortbreidt
Fl'al1kfortbreidt zichzich,
langs den 'regter oever van den Jl1ein
Mein uit. over welke rivjer, eene brug
ligt, op 14 fieenen
fleenen boogen rustende, die de !lad
llad met het aan den linker oever liggende Sacltfenhaufen
St1chfenlu1tJfen vereel:igd.
verecl!Îgd. Zij had,
had .voorheen
voorheen veslingwerkeo,
tingwerken, en na:\llWC
na:lllwe duistere poorten; doch in plaats der laat.(ten
laatXten
beeft
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aan den
deT) Me/n.
//fe/n.
beeft men
alle ge·
IJlen cegenwol)rdig
tegenwoordig ijzeren hekken; terwijl de eerfte
eerftealle
ge(Iecht,
C1echt. .de
de droog gemaakte grachten met boomen beplant
beplant,1 .de
,de wallen
eff.:'n
g,emaakt, en deels met fraaije huizen bezet, deels tot Engelfche
eff~n !Iemaakt,
partijen ,langelegd
aangelcgd zijn. De aad
fiad Frt1lJkfort
Fmnkfort bevat met SacIJfo/Jhaflfell
Silckfo/Jhallfell
ongeveer 5°,000
5C,OClO inwoners, waaronder 7,000 .loden, dic
die voorheen in
eenc afl.Onderiijke,
eene
afwnderlijke, afgeflotene ftraat
femat woonden; doch tegenwoordig
door de geheele ftad
fcad verfpreid zijn. Onder de openbare gebouwen
Bartholomeus- of Domkerk, waarin de
behooren de lmholij
Imholij ke St. Barthol()meusRoomfche keizers voorheen verkozen en gekroond werden, de Rämer.
Römer.
of het raadhuis, waarin de gouden bulle bewaard wordt, en het pa.
paleis van Tilum en Ta:ds,
Taxis, waarin de verbondsvergadering hare zittingen houdt, en hetwelk van hinnen
binnen eene vorfcelijke
vorftelijke pracht vertoont.
Verder is hier een Lmhersch gymnalium, een Roomsch Friedrichsfeholen. muzijk.akademie
muzijk-akademie enz.
gymnauum, teeken- en bouwkundige fcholen,
tot onderwijs,
benevens verCcheidene
verrcheidene inrigting~n [Ot
onderwijs , vele liefdadige
getlichten
genootfchappen. Onder
gettichten en godsdienstige, en geleerde genoO[fchappen.
de verzamelingen voor kunsten en wetenCehappen
wetenfchappen verdienen eene
60,00ó
bijzondere opmerking de vereenigde ftads boekerij, welke 6o,ooó
deelen bevat , waarvoor ecu
een nieuw gebouw wordt opgerigt, en
waarin tevcns
tevens het MlIzeum~
MlIzellm~ ter bevordering der fraaije kUIlSten
kunsten;; zal
wordcn; voorts
hct kabinet van fehildcrijen,
geplaatst worden;
vOOrtS het
fchilderijen, door den heer
STäo",.
STäDt::J. benevens zijn aanzienlijk vermogen, ter oprigting vaneen
kunst-infcituut, aan de ftad
kunst-infcitllllt,
fead gemaakt; en eindelijk de Gerningfche
ftules beftaat, benebene-verzameling van kapellen, welke uit 50,000 Jtuks
anciken, gedeeltelijk uit Pomvens die van munten,
mumelI , fchilderijen en amiken,
Pom.
peja b~jeen
bijeen gebragt.
gebr:lgt.
FraJlkfort
Frankfort drijft eenen aanmerkelijkea handel in alle de deelen van
Europa. Dezelve beftaat,
befcaat, behalve
behalvc in eigene fabrijkgoederen,
fabrijkg0edcren, waar·
waarZijll, en in de voort.
ouder de. rook- en lilUmabak
IiJlliftabak de belangrijkf,e
belangrijkfce zijn,
voon.
brengfels.. des lands, waaronder inzonderheid
il17.0nderheid de wijn behoort, in ei·
cjgen bandel in het groot met FranCche,
Frallfche, Engelfche,
EngelCche, ZwitCcrfehe,
Zwitferfche, Sak(j·
Sakfifc~e en .andere Duitfche goederen, waarvan hier altijd groote mama.
voortS in eenen zeer belangri,jken
verzen..:
gazijnen voorhanden
voorhandcn zijn; voorts
belangri.iken verzen-:
gaziJnen
eenen aanmerkelijken
aanmerkclUkcn wisCelhandel. Ook de
dings- "eommisue,. commisue- en ecnen
boel_handel
e~n en ander door'
boe!{handel is hier van veel belang; wordende dit e:!n
door"
de twee bevaarbare
bevaarbarc rivieren den 1I1ein
J11ein en Ry'n,
Riftt , en door dc
de twee
bpoemue
b.eroemde jaarmarkten (/I1isfen) zeer bevorderd.
zueht tot vermaak, en eene te
tC ver gedrevene weelde, is onder
De zucht
a\l~
fchol1wburgen, de
a\\~ .,fianden
nanden van Frankfort zeer algemeen. De fchouwburgen,
b,uizen ell wandclplaatren
aanhoudenheid opgepropt;
openbare \I.uizen
openhare.
wandelplaatfen zijn bij
bU aanhoudenhcid
terwijl
befiaande,
terwiil het Casjino,
Casfino, uit 600 leden be
Jlaande, de plaats is, waar zich
de grooten'
cn aanzienlijken
aanzienlij)wn verJustigen.
veIiJustigen. Met de mllzijk
ml1zi.ik heeft.
heeft men
grootcn en
hier veel op; E1n
conc~rren, ondcr
onder dc vermakelijk.
~n van hier, dat de COllc:!rten,
vermakelijkheden, eenen
eellen voornamen
voornamcn rang beldeedcll.
bckleedcn. Bovcndien heeft
hceft JlJcn
men in
den omtrck
omtrek der nat! verfcheideiJe
verfchcidel1c aun:;cname
aan,~cname lIreken
Ilrcken,, die veel bcals: Ob:rmd,
Ob:rmrf, bekend door zijn
Zijll fclJOon:
CChOOll: !litzigt
zocht w0rden,
\\'0rden, :tb:
llitzigt Op'
het
hct
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FRANKFOR T omJ de ader. het dal van den lJfein en de Had zelve, Haufen, met zijn bekoorlijk gezigt op het nabij liggend TOfl1JlIs-gebergte, Riidelhdtn , de
Lllnd,'tof, Nier/errad en anderen; terwijl tor de meer afgelegene
pb:ttfen van vermaak Hr1!latl, het fYillemsbad, Hamburg en IYtsbaden behooren.
FrtJIIJ..fort was tot 1806 eene vrije keizerlijke rijksflrd, maar viel
nog in het zelfde jnar, onder het Fransch beheer, door het fluiten
van het H ijnverbond, ann den vorst Primaat, KAREL van Rfgenshurg en Afthaffellburg
Afchaffellburg ten deel. In 1810 werden de gezamenlijke
landen, onder den naam van Groothertogdom 'l'on Frtwkfort vereenigd, waarbij Frt1lJkfort de voorregten eener vrije rijl!sfiad verloor;
doch de hoofd!lad werd van' dezen nieuwen fiaat. Na de verniedging der Frnnfche overmagt, in 1813, werd Prol/kfort weder coc
eene vrije Rijksfiad'van het Duitfche verbond verklaard; gaf zich zeI.
ve een rcgeringsbefiullr, en werd de zetel der verbonds-vergadering.
FRANKFOR T oan de ader. Eene aanzienlijke Pruisfifche koop.
fiad, hoofdplaats van een regeringsdistrict en kreits van dien naam in
de! provincie Brtmdenburg. Zij heeft 3 voorfieden, 3 poorten, vel'
fcheidene kerken en openbare gebouwen, en telt 13,890 inwoners.
I-lier is de zetel der regering van het regeringsdistrict en den kreits,
het Fredrichs gymnafinm en andere fcholen, waaronder de vrijfchool
vooral aanmerking verdien t, die ter eere van Hertog LEOPOLD van
Brum~'i.ik, die in 1785 hier aan den ader zijn leven verloor, voor
280 roldacenkinderen is opgerigt, welke jaarlijks op den dag van
zijnen menschlievenden dood, op wi.tn en drank onthaald en met
kleedereIl en boeken befchonken worden. Ook heeft men er een
vroedvrouwen infiitllut, tllcht en werkhuis. boekdrukkerij, onderfchcidene fabrijken.
fabrijken, veel tranfito handel en jaarlijks 3 misfen , of
markten, en de fcheepvaart op den ader. De gedenkzuil van den beroemden KLImT, door de vrijmetzelaars.loge opgerigt, alsmede die
Van LEOPOLD van BrullSwfik, benevens het flagveld, in de nabuurfchnp van
vau Ctlllflersdotf, zijn allen bezienswaardig. De univer!iteit
is in 1810 naar Bres/au verplaatst, zoo wel als het koninklijk genootfchap, ter bevordering der wetenfchappen en fchoone kunsten.
Zij is de gcboorteplmtts van den omleedklllldigen ll. S. ALnJNUS. ,
FRANKLIN. (UENJM\IlN) llehoort ongetwijfeld onder de grootlle
en uitmuntendfl:e m'nnen zijner eeuw, en zal als zoodanig ook nog
bij· de late nakomelingfchap erkend worden. Hij zag te BostOIl, in
Noo/'d.Am'erikfl, in 1706, het eerlle daglicht; leerde, in zijne vroege jeugd, de boekdrukkunst bij zijnen broeder JAKon; rigtte nader.
hand eene eigene .drukkerij te Phi/adc/phifl op, en begon tevens den
p~pierhandcl. Hij bleef; echter, hierbij alleen niet ftaan;' maar" be.
fEe'edde ook den' overigen tijd van zijn beroep aan het opzamelen
van nuttige kundigheden vun allerlei aard, inzonderheid
inz onderheid aan de be.oefening der natuurkundige. wetcnfchappen. Dat hij in deze vakken
nict enket werktnigelijk nrhciddc, maar zelf onderzocht en cr over
na·
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nadacht, getuigen de verfchilIende nieuwe ontdekkingen, welken hij
gedaan heeft, waaronder de uitvinding der afleiders, waarop hij in
1749 viel, bUzonderlijk uitmunt.
üicmulJt. De weldadige uitwerkfels dezer
omdekking zijn bckend;
bekend; en zij alleen verfchafL reeds haren uitvinder eene plaats onder die mannen, welke zich bU het menschdom
verdienstelijk gemaakt hebhen. FRANKLIN liet het echter ook hierbij
niet berusten: hij drong fLeeds dieper in de natuurkunde door, en
omvatte de menigvuldige takken derzelve met .een even gelukkig
gevolg. Ten bewijze hiervan kan zijne aanm,erkelijk verbeterde lJar~
monlca dienen, welke wegens de fijnheid van toon, onder alle muzijkale fpeelmigen, den voorrang verdient.
Ondetn;slchen zoude men het naauwelijks ,k4JlneJl geloven, ipdien
de gefchiedenis er ons niet voor waarborgde, dat een man, die,
zonder zijne beroepsbezigheden te verwaarloozen, ook in zijn geliefkoosde vak met zoo veel roem arbeidde; nog lust en' tijd genoeg Intd, om zich in den doolhof der ftaatkunde te wagen; doch
zijne onvermoeide werkzaamheid maakte ook dit voor hem mogelijk,
en zijne ftaatkundige loopbaan, wclke
welke hij als fchrijver en handelend
ftaatsman betrad, verduisterde weldra zijne verdiensten als natuurkundige. In 1736 werd hij tot geheimfchrijver van de algemeene
vergadering van Penfyll'fJ/1ie benoemd, en verkreeg, nadat hij dezen post verfcheidene jaren oekleed had, als vertegenwoordiger der
!tad Philade!phia. eindelijk zitting en ftem Qnder de [tanden. Naderhand werd hij als agent van het landièhap penfyll'alJie naar BIIgeland gezonden, waar hij in 1766 voor de balie van het lagerhuis,
in een
eeu openbaar gehoor, de onafhankelijkheid van Amerika met de
-bedaardlre oilverfchrokkenheid verdedigde. Daar·
Daar echter Engelalld van
ftrengC' eifchen niet wilde afzien, en de /!llIerikf111m in de uizijne ftrengeterlèe
terfte vertwijfeling te wapen fnclden,
fnelden, zoo onderfteunde FRI\NI{LIN,
die tot hiertoe altoos nog den weg van minnelijk vergelijk beproefd
had, de laarften
laatften met eenen onvcrmoeiden ijver, ~n bragt het einde,Ifjk zoo vcr, dat zich de 13 vereenigde gewe$ten, in 1776, op
het congrès te Plti/ade!phia, voor ollafilankelijk van Engeland ver~
klaarden. Hij reisde hierop, nu reeds 71 jaren oud, als onder~
handelaar, naar Frankri.fk i floot tusfchen het hof van Perfail/es
en. de nieuwe Amerikaanfche featen
fcaten een verbond, waarbij de laatften
llanmerkelijke voordeelen toegekend
wcrden, en teekende
teckende hierop in
llanmerkclijke
toegckend werden,
1783, met de Engelfche geil1agtigden,
gCinagtigden, te Pari.fs den vrede. FRAN1tLIN, het hoogfte doel ziJncr wenfchcn bcreikt, en het groote werk
voltooid ziende, waaraan hij met zoo veel Uv er . had gearbeid" keerde ntl naar Philadelpitia terug, en wetd hier onder d~ uitbundigfte
.dankbaarheid ont~m)gen. ' De inrigtingen der
blijken van achting en .dankbaarheid·
afwnderlijke ftaten wOl1nendoor
wonnen door ,zijne
,ziJnc medewerking aan inwendige
op • dat zijn fchrander oorfterkte en vastheid, en leveren een blijk op.
deel. in het gebied der wetgeving, even
cven zoo wel als in de overige
mcnfcheliJkc kennis, iets uitllluntendst koude leveren.
v.akken van menfcheliJkc
Ge-

n.
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Gedurende de laat!1e
lamf1e jaren zijns werkzamen levens hield hij zijn ver·
verblijf in Philodelp.'zia,
Philadelp,'tiil, W:1ar hij den 17den
I7den van Grasm. 1790 fl:ierf.
fiierf.
~Igemeell betrellrd, en de Nationale vergadering van
Zijn dood werd ~lgcmcen
Frall,rrijk
hare achting voor den overledenen,
overledenen.
Frallkrijk nam, [en
ten blijke van Iwre
gedurende eenigen tijd, openlijk den bij haar gebrnikelijken rouw aan.
FRANKLIN leverde als Cchrijver
rchrijver vcrCcheiden
verfcheiden afzonderlijke verhande·
verhandemeest~l over
over". voorwerpen van n:1murn:1tllur- en ftaatkunde
Iingen, welke meestnl
loopen, wnarvan
w~arvan echtcr
echter fommige ter verlichting
verlichting' des volks beoogd
zijn, en, wegens der zelver bondigheid en aangenamen fchrijftranr,
tcn volle bereikt hebben. Hij is onnavolgonnavolg.
het bedoelde oogmerk ten
baar in de kunst, om
lesCen der zcdekunde te ontwikkelen, ell
0111 de lesfcn
CIl
dezelve ap
op de pligten der vriendCchap
vriendfchap en algemeene liefde, op het
tvel befteden van den tijd, op het genoegen der weldadigheid,
weldadigheid t op de
'vel
noodzake1ijke
algev~"n ons eigen geluk met dat van het alge.
noodzakc1ijke vereeniging nn
meen, en op het aangcnamn
aangenaam geliOt,
gel;Ot, hetwelk ons de betrachting der
gezellige'
gezellige" deugden oplevert, toe te pasCen.
pasfen. !\Ten
l\Ten kan niets fchooner
in dit opzigt lezen, dan de SpreckwóordCll
Spreekwoordm Vtlll
va1/ den ouderJ'
ouden' IIIENDRIK,
IENDRIK ,
of II/ijs/leid
lf/ijslJeid "011
vall dm giJcdcn
gûcdcfl Rle!l:\RD,
RIClI,\RD, welke beiden, door inkleeo
inklee.;.
ding en inhoud, voorbeelden
voorbeeld<:'n vnn
v:tn wnre
\V::re populariteit opleveren. Ook
in ENGELS IYijsgeer
IFijsgeer voor di!
de wereld
wcreld vÎildt men, onder het opfchrifc
opfchrift
van: de armc
arm!? l\I(OIl,
l\I{OIl, een uitmuntend aprtel
opftel van zijne
zijne" hand; terwijl
de leerrijke Geji:/iiedmis
Ceji.:/iie.1enÎs zijns
zijlIs leJ'ens,
leJ'clls, die hij voor zijnen zoon ver':'
vaardigde, tot aan het jaar 1757
'757 loopt. Ilij fehreef
r.~hreef voor zich zelven
zei ven
/tet ligc1aom
volgende gr:1fCchrift:
het vulgende
r;rafrchrift: Hier ligt het
ligc'zaam 1'atl
~'all dm Boekdruk..
" kcr
ker BI::NJA:lllN
BI::NJA~lIN ['RANKUN
fRANI{LIN (gc/ijk
(gelijk de 01lijlag
olllJlag 1'tm
~'(m een
an oud boek, wan.
wanel' de illlroud
ill/10Ur! ttitgeji:hellrd,
uitgeji:!u!!Ii'd, m hctzd!'e
,'ergflldjèl
hetzel)'e "tllJ
"/111 titel en
m ~'erg/lldfet
" neer er
" beroofd is) tot eene
cene lpi/ze
[pijze ~'oor
,'oor de wormen; doch het werk zelf zal
" niet verloren ::;;/11;
zijn; maar, zoo als ik hoop, eenmaal
een/liflaf iJl eelle
cme meuwe
" en [raai/ere
fraaijere uitgaaf, ,'crbcterd
,'crbeterd CIl
CIl in orde g.:bragt
gebragt door den fch1'fj4
foh,-ij.
;, ver, weder verfc/tijIJcn."
vcrfc/tij/JeTl."
FRANKRIJK. Dit uitgebreide land, in de laatfre
laatfte 30 jaren door
gedurige omwentelingen en oorlogen zoo merkwaardig geworden,
werd voorheen door koningen uit het huis van BOURBON
BOURIlON geregeerd;
in 1792, na de vernietiging der koninl;Jjjke
koninl;lijke magt, tot eene republiek.
NAPOLEOI'f
ervormà, waarvan NAPOLEON
verklaard; in 1804 in een keizerrijk hhervormd,
BUONAPARTE, onder den titel vaI~
VaI~ N.1POLEON
NAPOLEON I., het hoofd was, en
In 18/4,
1814, door de verhonden mogenheden , wederom in een koning
koning~
..
rijk herfchapen, wanneer LODE.\VIJ
VI II,
I I, als opvolger dcr'&ouà.
der 'IrouaLODEWIJ K\{ X
XVI
E01(S, van den troon bezit nam. Het Franfche
Ebi'lS,
Franfchc rijk, in 1790
1796 in '83
"83
departementen verdeeld, en onder NAPOLEON tot het getnl
getit! Ván
V:in ~ f3"O
f jo
ànngegroeid,
aangegroeid, welke ruim 42 miIIioen
millioen inwoners teld'en,
teld"en, werd'~
w;erd'~ hlj'
bij'
den vrede
vrede van Pari/s,
Pariis, van den 30f1en
3o!l:en van Bloeim.
Blocim. 1814, 6iriritlfl
6iritilffl
deszelfs grenzen, zoo als
V'an Louwm. 1792
nis die voor den 11 -Van
1792" wa~
ren, terug gebragt , met bij\'oeging
bij,·oeging echter van het departement Yauroudure en andere plaatCen,
plaatren, zoodat het rijk thans flechts
Oechts uit 86 depardepar.
tementen
vol~eIls de laatflc
laatf1c officiele opgave, ruim '29
tememell befiaat, welke, volç;ells
'!29
F
mil.
ALGEMEEN WOORDENB. lIl.
mil·

wa;'
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millioen ingezetenen bevatten. Hetzelve grenst ten Zuiden :tau
MD de
Middeliand[che zee en Spanje, ten Westen aan
aan den westelUken
westeI~jkel1 'O(Je~
f)(Je~
aan, ten Noorden aan het Kanaat en de Nederlanden, en ten Oosten
Duitschland, Zwitferland
Zwit[erland en Italië.
aan Duitsclzland,
De luchtfl:reek van FrankriJk
en de
Frankrijk is grootendeels gematigd,
g.ematigd, el1de
grond is zeer vruchtba~r;
vruchtb;k~r; b-rengellde
brengende alles voort, wat tot het nuttige,
noodzakelijke en aangename des levens behoort. Deszelfs voornaam.
He voortbrengfels
befl:aan in wijn,
wij.n, welke bijna ieder dep!lçtement
depilçtemént opop·
fie
voortbrengCels befiaan
levert; in koorn, vruchten, tabak en katoen, vlas, hennep., hop,
meekr:ip, verfhout enz. Men vindt 'er ook goede weilanden,
meekrap,
weilanden,· vee
oorlog, en genoegzaam geen
en wild; doch weinig paarden voor den ooriog,
hout voor den fcheepsb-ollw.
fcheepsbouw. Onder de Delflloffen,
Delffioffen, die het rUk
r~ik
oplevert, vindt men weinig goud, meer zilver, doch geen genoeg.zaam koper; voorts lood, veel ijzer, ook kwikzilver, aluin, vi..
triool, fpiesglas, bismuth , !l:eenkolen,
fieenkolen, turf, falpeter, fijne potaarde, marmer, graniet, asbest, vUllrfl:éell,
vuurfiée11, zee.. en bronzout ;, en
minerale wateren.
Frankrijk heeft uitmuntende havens, benevens een groot aantal rivieFrankriJk
l~analen, welke alle dienen, om leven
levell
ren en niet minder aanzienlijke kanalen,
en welvaart aan den binnen··
binnen,· en
handel bij te zetten.
el1 buitenlandCchen
buitenlandfchenhandel
OI1der
Ol1der de eerfl:e
eerfie telt men St. Malo, Cherburg.
Cherburg:. Hal/re
flavre de Grace,
Crace,
Dieppe, Ca/ais eh
grenzen van het
el1 Duinkerken, aan de noordelijke grenzen'
Ka/iaaf
/{miaal liggende; voorts Cette, waar het beroemde i kanaal van LanLal1guedoc begint, hetwelk de Middel/and{che
Middel/and[che zee met den westelijken
Oceaan vereenigd;
verecnigd; Marfeille,
lYIarfeille, Tou/on en /Intibes,
/IntibeSc, die zich aan de
Middeland/che
Middelandj'che zee bevinden;
bevinden, en Brest, Port-Lout's.
Port-LaU/St Rochefort eri
Rochelle
Roche!le,, welke aan den westelijken Oceaan geiegen zijn. Onder de
rivieren kunnen de Loire, Seine,. Garonl1e
voornaam~
rivicren
Gar01111e en
cn Rhone
Rlzone als de voornaam-fre geteld worden. Bovendien heeft men, in de laatfie
laatfl:e jaren, verCchej~
fte
verfchei~
clene uitmuntende wegen aangelegd, en is men begonnen met het:
dene
het
graven van eenige kanalen van de grootll:e
grootfte foort " waarvan er 7 reeds
ree(l's
dC landhandel
landhaudel op Zwitferltmd
ZlI'itferltmd,, italië,
Italië,
geheel voltooid zijn. Ook de
l)ttitschland,
l)uitschta11d, de Nedet·/andm
Neder/andm en
ell Span;e,
Span;e. is vrij aanmerkelijk. De
des zelfs gevolgen,
buitenlandCchen
gevolgen. heeft aan den buitenhmdfchen
oorlog echter, en deszelfs
handel, waarvan de balans, "é6r
vé6r denzelven
denzelven,, volgens de opgave
ren voordeele van Frankry"k
Frankrijk bedroeg,
van NEcKER, 70 millioen ten
inzonderheid aan den West-InrJifchen
West-Indifchen op de Franfche /Inti/les;
/Inti/les, aanaan.
merkelijk veer
veel nadeel toegebragt ; doch begint zich dezelve, fints
J'ierl1el1en.
den vred'e,
vrcd'e, van langzamerhand te l'ferltel1cn.
De fabrUken
fabr~jken zijn in FrankriJk geëvenredigd aan deszelfs uitgebreidheid en tegenwoordigen
tegel1woordigen toefial1d.
toefl:and. Zij befiaan,
befl:aan, voornamelijk, in zijzij_
lleid
den fl:offen, lakens, hoeden" gafonnen, tapijten, .kanten, fijne linporCelein, glas, fpiegels, en ol1derféheiden
onderCèheiden artikelen van monens, porfelein,
de. Volgens de jongfl:e opgave bedroegen de vervaardigde goederen,
goederen.
jaarlijks, 1362 millioen livres, en
en het getal del' daartoe benooolg.
benoodlgjimlijks,
de werklieden 1,747,000.
I,74booo.
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De landmagt bellond,
befiond, onder den voormaiigen
voormalig en keizer NAPOLEON
NAPOLEON,f
uit 65°,000 man geregelde troepen; doch is feden aanmerkelijk verminderd, en bij eene koninklijke verordening van 23 van Hooim.
1815 op
oP 250~000
250jOOO man gebragt.
.
gtboce vermindering ondergaau. Zij
Ook de zeèmagt heeft eene gtoOC€
befiond in het begin van 1791 uit 74 linie-fehepen,
Iinie-fehepen, 62
6!2. fregatten;
fregatteIl;
29 korvetten; 22 brik- en 14 fluitfchepen,
flniEfchepen, 16 gabarren, en 1I tartilr""
taàn, waarvan 21 liniefc
Iiniefe hepen, 28 fregatten, 8 korvetten, 9.6
26 zoo
taill1,
brik. als
als fluitfehepen,
waren,1 die met
fluitfchepen, en 2z gab arren gewapend waren
mer:
elkander 25,192 man, en 2870 fl:ukken
fiukken kanon voerden: de overige
fchepen waren onttakeld, en op de fcheeps-timmerwerven was men
met het bouwen van 10 liniefchepen
Iiniefehepen en· 6 fregatten bezig. In
1805 telde men 55
55 iiniefchepen,
Üniefehepen, en 43
43, fregatten, behalve de kleinere vaartuigen, en thans Cl 8110)
820) 60 .liniefchepen
Üniefehepen,, waarvan nog 10
IQ
op de werf fionden,
fl:onden, 3 II fregatten, en 1°7
107 mindere vaartnigen.
vaartuigen.
De Rool11sch.katholijke
Roomsch·katholijke godsdienst is in FrankriJk die van den
fraat; doch wordt aan andere gezindheden, bij de nieuwe fiaatswet,
fl:aat;
gelijke vrijheid en befcherming verleend. De Gereformeerden en LutherCchen hebben er kerken
therfchen
kerken,~ eonfifiorien
confifiorien en f,noden,
fynoden, ja zelfs
worden hunne leemren
leeraren , even als
nIs die van
vnn den Katholijken godsdienst,
godsdienst.
h~bben in PariJs
Pari.js een C01l'door den fiaat
aaat betaald.
betanld. Ook de Joden hebben
confiflorie.
fifl:orie.
De kunsten en wetenfehappen,
wetel1fchnppen, 'die, gedurende den tijd
tUd der omwenconfulaac...
teling, geheel waren in verval geraakt, beurden, federt
Cedert het confulaat
fehap
\'an BuoNAPARTE, het hoofd.
fchap vnn
hoofd weder op, en heeft men thans:
J. Primaire fcholen voor het onderwijs in de eerfte beginfelen
beginCelen der
wetenfehappen.
wetenCchnppen. 2. Se"ondaire
SeG'ondaire voor de talen en andere hoofdwetenhootdweten~
fchappen. 3. Lir:cën,
Liceën, ter ollderrigting in de hoogere wetenfehappen,
wetenCchappen,
als!
Bn 4. Speda!e
als I wijsbegeerte, natuurkunde enz. En
Speciale (of hooge)
fcholen, waarin het ontvnngen
ontvangen onderwijs tot volkomenheid, gebragt
feholen zijn er nog verfcheidene afzonderlij.
afzonderIiJwordt. Behalve deze fcholen
(tHans
kt;
k~ inrigtingen van onderwijs, inzonderheid het nationaal, (thans
koninklijk) Inflit~tlt
krminldi/k)
Inflituut te Parijs, beneverts
beneveris verfchilIende
verfehillende genootCchap"
genootfchap"
pen, waardoor afzonderlijke wetenièhappen
wetenfchappen en andere nuttige kimkim.
digheden verfpreid worden. Ook is voor de beeldende
bèeldende kunsten
rligheden
verfehiilende ,1I1uzeums,
door verCchiiIende
l/:luzcums, inzonderheid voor de muzUk
muzijk door het
Confm'atorium, (Zie: CONSER VATORIEN), te Parijs
Pafijs gezorgd.
Confer1'atorium,
Deze MUZellll1S.
Muzeums, iniönderheid
inzonderheid de koninklijke boekerij te Parijs,
Pfwiis,
bevatten de uitmuntencàfte
uitmumendfte fchatten
fehatten , zoo teil
fehilderten aanzien der fchilderen beeldhouw.,
beeldhouw-, àls
als der letterkunde.
Voor het overige zie men, ten aaniien
aanzien van
v:l.n de merkwaal'dige
merkwaardige gefchiedenis van Frankrijk, het artikel: OMWENTELING
fehiedenis
OMivENTELING IN
FRANKRIJK, CONSTITUTIE enz.
Lothq..
FRANS de I, was een zoon van den hertog
henog LEoPoLD
LEOPOLD van lotnt/"
f'ingen,
Duitseh Keizer. Hij werd.in
ringen, en naderhand Duitsch
werd in 17°8 geboren,
en aanvaardde,
J729, de regering over
dl
aanvaardde; na den dood zijns vaders, in 1729,
F~
he,
het
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het hertogdom Lotharingen; doch werd kort daarna, door Frankrijk;
voora!roos daarvan beroofd, alzoo LODEWI]K
vooralcoos
LODE\V1]K XV, toen zijn fcllOon':'
fc1lOon'::'
vader
'Vader STANISL.1US
STANISL.~US LESCINS!U, te tweeden male tot koning van Polen
verkozen, in 1733 , na den dood van fREDERIK AUGlJSTUS van
SakfeiJ,
Sakfen , het rijk weder moest verlaten.. en zich van
vàn deze omftancligheid
omftandigheid
Uediende, om, van den keizer, voor dezen zijnen bloedverwant eerre
bediende,
eene
fchadeloosftelling te vorderen. Daar nu Frankrijk, reeds lang voorfchadelo03fëelling
voor·
heen, op het Voor
voor dit Rijk zoo zeer gelegen Lotharingen aanfpraak
gemaakt had, zoo werd bij den genoten
ge110ten vrede, in 1735 , bepaald, dat
de hertog van Lotharil!gen
die land dadelijk aan den koning STANISLAUS;
'de
Lotharingen dit
STANIS LAUS;
en .ua
.t1a diens dood voor altUd
altijd aan Fra1lkrijk,
Frallkrijk, zoude afftaan, maar
mnar daarélHegen in
in het bezit van he.
gefteld worhet groothertogdom Toskanen gefceld
entegen
d·eh, zoodra hetzelve door den áood
óood des toenmaligen groothertogs
d'eh,
JOHÀN
JÓHÀN GilSTO,
GASTO, den laatften
laaeften uit het 11Uis
ilUis van MEDIcls,
MEDIels, zoude zijn
open gevallen; hetwelk in 1737
l737 gefchiedde. FRANS huwde, het jaat
jàat
te· voren, aan MARIA THERESIA, dochter van keizer KAREL VI;,
VI. na
wiens overlijden, in 174°, de keurvorst van Bet/eren,
Beijeren, die onder
KAREL VII den keizerlijken troon beklom, benevenS
benevens
den naam van KAllEL
FREDERIK 1I, die in hetzelf(le
hetzelfde j:1ar
j:lar zijne regering aanvaard had,
met oude eifehen
eifchen tegen lVIARIA
MARIA THERESIA
l'UERESIA voor den dag kwamen.
De 'gèfchicdenis
voortgèvloeiden oorlog behoQrt
:Oe
'gefchiedenis van den hieruit voortgevloeiden
)Jiet hier ter plaarfe,
pluarfe, vermits FRANS er geen deer aan had, en den
,niet
gehel'lén
geheelën roem aan zijne heldhaftige gemalin toekomt,
toekol11t, die dan ook
\vist te bewerken, dat haar gel1J:ial,
gemaal, na den dood van KI\KIi-gelukkig wist
REL VU,
VII, in HerfstlU.
Herfstm. 1745, tot keizer verkozen werd. Twintig
jaar' was hij in het bezit van den keizerlijkel1
keizerlijken troon,
troon; waarnà
waarn:!
hij; öHverwaeht,
oaverwacht, den 18 van Oogstm. 1765, te 111fpruck
Î1ij;
bJfprucle overleed.
~iJnc regering kenmerkt zich niet door merkwaardige bedrijven,
':liJr0regering
vermits lVrARIR
J"Ti\RIR THERESIA , bij al de tcedere
teedere liefde
liefde,,welke
welke zij voor
hem gevoelde, hem ni"t
niet vergunde, om zich met de belangen van
den fwnt
fcmlt t'-'
tè' bcmoeijen.
FRANSCfm SCHOOL OF SCHILDERKUNST. De eigenlijke
'FRANSCI'lE
gefehicdcnis
gêfchicdcnis der Franfchc
Franfche Schildcl'!;unst
Schilc~etknnst begint met FRANS I,
I,· die
'de Italiaunfche lnmstenaars
LEJmnstenaars naar Frankrijk lokte, onder welke zich LE"
ON.\RDO DA
DA VINC!
YINCI (1515), ANDREAS
ONARDO
AI'DREAS DEL SORTO (1518) en DEL
Rosso bevondeu,
I~atfeen de waardigheid van eerften hofbcvondeil, welken hatften
hof·
fehilder,
wezige over de verfi-aaijingen
verfraaijillgen van PontaiFOl1tai.
fchilder, en het opper toezige
ne-Ueau werd opgedragen.
ne-bleau
opgedrngen. Hij werd opgevolgd door PRIMATTICCJO,
PRIMATTICClO,
die nog meer Italianen in Frtllzkrijk
Frallkrt/k bragt, en wiens kllnStCmaak
kl1l1StCmaak ook
LODEWIJK XIV de heerfChende
heerfchende bleef, Om welke reden dan
tot op LODEWl.!/{
óok verfchciden
Fninfche fchool
verfcheidel1 kunstkenners
kunstkennerS geene eigenhjke
eigenIJJke Franfche
fcllOOI
erkennen.
'erkennen.
portretOnder FRANS I. legde men zich voornamelijk op het portret~
fchilderen toe; doch hadden de Franfchen
fchilderel1
Fran(chen in het glnsfchilderenhet
gldsfchilderen het
gebr~gt,, dat BRillVlANTE,
BRAMANTE , toen hem, door den paus ]ULIUS
]ULlUS
zoo ver gebragt
IT, het fchilderen
fchildercll van de fraaije glazen van het
bet Vatikaan werd opn,
ge-
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gedragen, onder andere vreemdelingen, ook eenige Franfche fcliil.
ders, waaronder CLAUDE GILLAmIE, naar R01l1e liet komen. Meç
JEAN COUSIN, uit Souci bij SC1IS, die nog in 1589 leefde, en als glasfchilder beroemd is, beginnen de meeste fchri.Jvers de zoogenoemde
Franfche School" of liever de rij der belangriJkfre Franfche îchildcrs.
Onder de regering van HENDRIK II, de opvolger van F!\Al\'S It als~
mede onder die van HENDRIK IV, waren de vorderingen in de lèhilderkunst , uit hoofde van onderfcheidene fcaatkundige gebeunenisîen,
van weinig bel::ng; doch onder LODE.WIJK XI II beurde
beur.le zij he~
hoofd weder op; en het was eerst in den per foon van SmoN
BOUET ,die tot omtrent de helÎt der 17dc eeuw leefde, dat
Franlfrrjk zich IJP eenen uitftekendcn natioEnlen kunstenaar mogt beroemen, die eene fchool îtichtte, waaruit verÎchcidcn groote mees[ers voortfproten, die den zuiveren Italiaanfchen fmaak volgden,
en waaronder LE SUEUR, LE BRUN, JE!.N ll.\l'TISTE l\IoLE, DOIUGNY,
zijne eigen broeders, en andere behooren. Onder zijne tijdgenooten waren PIIILIP DE CHAMPAGNE, LE VALEi'lTlN, BALANÇIIART, NoëL
VARIN (omftreeks 16~o) en diens leerling, NICOI.AS POl'SSIN, di\!
in 1665 fderf, en door RICHELIEU, onder wiens, voor de kunsten
zoo weldadig, beftuur al deze kunstenaars leefden, van R01l1e naar
Parijs gelokt werd, en van den koning cene jr.arwedde van 3000
Jjvre" met den titel van ecrfren hoffcLdl;er, omving. POl'SSIN,
POl"SSIN, die,
uit hoorde van onaangenamnheden, ·in 16+:> naar Rome terug keerde,
was de eerlte , groote, Fr:mÎche landfchapsfchi!der: ook CLAUDE,
GEl,EE ,genoemd CLAUDE LORRAIN, die in 1682 fderf, en mede
in dit va~ uitmuntte, bloeide in Rome, en het was alleen EUSTA.
CHE LE SUEVR, in 1655 gefrorven, die Parijs lJimlDer verliet. en
nograns het naast aan RAPIHEL kwam.
Na den dood van RICIIELlEU
RICIIELIEU begonnen de kunsten weder te dalen, en onder LODEWIJK XIV beging men den misflag, dat men aan
dezelve meer uiterlijken luister, dan ware grootheid gaf, en ze nan
de alleenheerrching van LE BllUN (in 1690 overleden) onGerwierp,
Had de flaatsdiellaar COLIlERT l~;et door de oogen van dezcn kunste·
naar gezien, hij zoude zijn doel, om den rocm van LODEWJ.fK
XIV door de kunst te verheffen, zoo veel te zekerder bereikt heb.
ben. Ondcrtllsrchen bezittcn beidcn ten minne den teem, door
de inrigtillg der Franfche abdemien te Rome c;l.l'.1r~is (die zich
tegen den dwang der akademie vall den heil:gei 1 LUCAS
Ll.:CAS vcrzetteden) voor tegeillnidl!eleil gezorgd te hebben, welke,
wé:Jke, hoc zeer cok
in dien tijd gclr.al;t,
no;~talls eene groote welda.'1d voor de re::;ering
re::;eripg
gelr.al;t, 110;~tallS
van LODEWlJK XIV geweest zijn. Onder l!icn vors~ bere i!;[:? ()o!~
de fabrijk der GOIlELIi'\;S, w:1r.:in men de fchu0nfie
wp·.·teJ, ;:aar het
fch(J()nfie wp·.:teJ,
\%: volycn·aardi,;.!e, haren Il\,(.~,ncn tr~i? va,:
voorbeeld der Perzifch~, yen·aardi,;.!e,
komenheid.
komcnheid. LnUV(JIS, de opv\ ,l~:er \"~.n COLBEP..T, z()cht dies weder om ver te HOGten, wat deze (·pgcbm]\ï(: 11,.-] , en, na r.en dood
Sl'I::CP.., l\lIGK\RD en LE DIW~, l:aalden de
van POllSSIN , LE Sl'I::t:P..,
dc laJlls,
1., ,J
.
tCIS
tclS
F3
~
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ten hoelangs
hillft der regering van genoemden
hoe langs zoo meer, tot op de helft
vorst. }OVVENET, DOYEN, SUBLEYRAS, RASTOUT en anderen, verreeds de lèhilderkunst
tèhilderkunst in haar verval, in de afwijking
toonen ons reeda
van de Natuur en het antieke ten volle blijkbaar. Alle kunstenaars
hingen meer of minder van de be!l:uurders
belhmrders der akademie af, naar
wier [maak
linaak men zich fchikken mooit,
mOilit, wilde men eenen prijs be.
behalen. LE PRINCE., in 1781 ge!l:orven,
gellorven, een leerling van BOUCHER.
was beroemd door het meerder volmaken van de manier, om in
aqua tinta te fchilderen ; JOZEPH VERNET , in 1789 overlede.l, een
uitmuntend landfchaps-fchilder, doch inzonderheid
inzonderhe[d van zeegezigten ,
flond
fiond in zijne kunst geheel op zich zelven ; naar hem vormde zich
Guë ; doch VIEN, in 1715 te Montpellier geboren, was de eer!l:e.
Guë;
eerlle.
fchildels te voorfchijn trad, en, om de kunst
die uit de rij van fchilders
te her!lelIen,
herllellen , het waagde, wat alle hoofden der fcllOOI als een
gevaarlijk vooroordeel befchouwden, de beoefening der Natuur
der ouden w~derom tot leidsvrouw te kie;,;en
kielien , zonder zich echter voor eenen hervormer der kunst uit te geven, of iemands ei"ènliefde
eenIiefde te kwetfen.
kwet[en. Zonder geestdrifc
geestdrift te verwekken, vergenoeg.
de hij zich met de achting, óie
die zijnen roem vestigde. VINCE.NT,
DAVID, REGNAULT SvvÉF.,
SuvÉF., en alle fchilders, die zich als meesters
onderfcheiden hebben, werden zijne fcholieren, of volgden zijn
voorbeeld na, om welke reden hij dan ook als de vader der nieuwe Franfehe
Fran[ehe Schilder-School wordt aangemerkt.
aangemerkt~
In het jaar 1789 bloeide deze nieuwe fChool,
fchool, toen de omwenteling uitbarstte, de Nationale vergadering in 1791 alle kunstlieheerlijklle kunst!l:nkken
kunstllnkken , in de
vende In!l:itmen
Inllitmen vernietigd a ,en de heerlijk!l:e
zil1nelooze Franfche
Fmnfche vrijhéids-woede
beide volgende jaren, door de zinnelooze
verloren gingen. Ook de Nationale conventie vernietigde in 1793
alle akademien;
akademiell; doch daarentegen vere~nigden
vcre.~nigden zich de vaderlandfche
kunstenaars in ecne
cene Société populaire et répubJicaill, tot welke iedel'
burger, die flechts
!lechts eenige teekenende kunst oefende, eenen vrijen
toegang had, en de vergaderingen
bijwonen.
vcrgadcringcn i~ de LO/lvre
Louvre konde bijwoncn.
D.wio,
leerling van VIEN.
D.wiD, een lecrling
VlEN, benevens
bencvens GERARD en
cn VINCENT,
[chi/derden
fchilderden de fchrikroonelcn der FranCche"
FranCchc' omwenteIÎ1;g,
omwcntelit;g, waarin zij de
manier der antieken poogdèn
poogden te
tc volgen. " Men
Mcn kan ," zegt FIORIL.
FIORIL·
1,0,
J,O, in zijne gefchiedçnis der
dcr reekenende
reekcnende kunsten.
kunsten, " den Fral1fchen
" geluk wcnfchen,
wenfchen, dat zij eindelijk den !l:elregel
ll:elregcl der oude fchoot
" hebben vaarwel gezegd, en aan de oude antIeke en edele kunst=» !lukken
ll:ukken ~leerdere oplettendheid beneden
belleden ; maar zij vervallen in
" een ander uiterlle,
uiter!l:e, terwijl zij de grenzen en bepaling der fchil" derkunst voor een
Cll hetzelfde houden,
honden, en eene eenvoudigheid
ecn en
" voorwenden,
voorwendcn, weike
weikc hun
hnn geheel
gehcel vreemd
vrecmd is."
"Dezelfde
Franfche fchool
fehool in
. Dezelfde fchrijver verdeelt
verdcelt de hedcndaagfche
hedcndaagfèhe Fran[che
~ klasfen ,waarv:m de
mfle eenige achting-swanrdige
dc ecrJle
achtings\\'anrdige ~kweekelingen
~kwcekclingen
van VINCENT, DAVID (b. V. DROl'A1S
DROl'AIS , GERARD, G IRODET) en vaIl
van
REGNAt1LT
REGNAULT (zoo als PRUDHON ~ de fchilder der bevalligheden) bevat.
di\l

en
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die, door ecne
,die,
eene grondige beoefening
beo.efeuing tot het inwendige der antieke
omleedkund.e ernftig
ernll:ig
kunst, doordringen; zich met de Natuur en ontleedkund.e
Cll
bezig houden; zich de werken van RAFAEL,
RAfAEL, GlUUO
GIULIO ROMANO, ell
DOlVIENICHlNO, ten voorbceldc
DOlVlENICHlNO,
vuorbeelde fiellen, en de bctoovcrende
betooverende kleuren
van het Venetiannsch
Venetiaansch en Lombardisch
Lombnrdisch pen[eel
penfeel op nieuws ten voor~
ü:hijn mepeitl.
fchijn
mepen. De tweede
twcede klasfe befiaat
beflaat uit die kunstenaars,
knnstenaars, welk
welkea
zich tot de hoogte van het ideaal niet
zi.ch
nilH kunnen verheffen: zij wen
wen~..
den eenvoudigheid voor, welke met de Franfche geaardheid firij
dig is; flaan
/laan tot het buiten[porige
buitenfporige over, om de natnurlijke
natuurlijke verbeelverbeel"
ding te dwingen , en geven aan al hunne {lukken
fiukken eenen fireek
flreek
van Egyptifche platheid en koelheid.
koelbeid • omdat de keizer eene
e~ne fierke
de Egyptifche kunst bezat. Eindelijk is de derde
neiging voor pe
];.lasfe
zUl1.1engefield Uit de overgeblevene kunflenaars der oude fchool,
lr!a$fe zamengefield
die hunne eeuw merkelijk zijn ten achter gebleven.
Onder de thans levende
leven.de eeri1:e
eerfle miniatuur-fchilders en de beste teeinzonderheid
kenaars met [epia
fepia en zwart krijt, behoort ISABEY, die inzonderheit{
BUONAPARTE en zijne familie, in verfcheiden portretten, zeer fprekend geteekelld
geteekel1d heeft. In het gefchiedkundig vak onderfcheiden zich
nog GARNIER en LE BARBIER, eu
en in dat der landfcbappen
landfchappen VALENCIENVALENClEN,.
NES, THlBAl,JT
TlUBAUT en SABLET. Het fchilderen van bloemen, vruchten,
planten, infekten
in[ekren en vogels, alsmede van porfelein, heeft men in
den jongfl:en
jong!l:en tijd,
tUd, in Frrmkrijk,
Fr(lfJkrijk. tot het hoogfte toppunt van volkomenheid gebragt.
geb ragt. Voor het
h.et overige verdient hier te worden aangemerkt, dat, onper de
çle regering ·van
van NAPOLEON, vele luisrerijke
luisterijke inrigtingen ten b.ehoeve
(childerkunst gemaakt zijn,
behoeve der rchilderkunstgemaakt
zijn. en zij niet
weinjg is ünde
pnde.. Cteund
weinig
rteund geworden. VIVANT DENON
DENQN had het befcuur
beftuur
over de mUZellITIS,
muzemus , hetwelk, federt de terugkomst çles
des konings, die
de kunsten mede bevordert)
bevordert, aan den graaf FORBIN, zelf een bekwaam kunstenaar.
kunstenaar, werd toevertrouwd.
FRANSCHE
Eli! LETTERKUNDE.
FRAl\JSCHE TAAL, DICHTDICHT - El\f
LETTERKUND E. Iu
In het
tegenwoordige Frankrijk, het voqrmalig Ga!!ie,
Gal/ie, fprak men, van
de vroegfre
ilf, de Keltifche
Kelti[che of GalIi[che
Gallifche taal. Door den
vroegfte tijden af,
JULIUS CESAR, werd de Latijnfche de
inval der Romeinen, onder JULrus
heerfchende, welke, met den ondergang van het Westerfche rijk,
en door het indringen der Gennanifçhe
Germanifçhe volksftammen , geheel
verbasterde. Hieruit ontfwnd
omftond eene nieuwe volkstaal, welke op
tweederlei
tweeqerlei manier in het zuiden en noorden van Frankrijk
Frankrijk. werd
ujtgefproken,
uitgefproken, zoo dat lTIen
men deze'
deze· verfchillende
verfchilIende uitfpraak als twee onderCcheidene
der[cheidene talen kan aanmerken. De zuidelijke
zuidelUke noemde men Langue d' oe,
d~ Loire gefproken werd,
Lmzoç, en die noordwaarts
noordwaartS van de
werd,. Langue
f,'ue d'ou~
d'oui of d'oil , .uit welke laat[re
laatfte het eigenlijk tegenwQordig
tegenwoordig
Fransch ontfçaan is,
is\ Sedert RAIMOND
RAIlVIOND VAN ST. GILLIS , graaf van
Prwence, het zuidelijk gedeelte van Frtmkrijk
Prm'eI1ce,
Frçmkrijk onde!.'
onde!' eene heerheer~
fchappij bragt. aan welke hij den
dçn l1aam
naam van PrOl'CllCe
Prol'ClIce gaf,
gaf) befchouwde men Frallkrijk
Frallkrijl;: en l'roycnce
Pro~'cI1CC als twee verfchillencle
verfchilIende landen"
en
~n onderfcheidde
oud erfcheidde lllell
men beider taal; de zuidelijke was
wns de PrOVC1J.
Provc1ICf1{!!~
1:'
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collI·
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caalfche en de noordelijke de Franfche, en is de eerll:e nog tegen~
woordig, fchoon !flet zeer vcIe verandering, de landtaal van Pro ...
,'mee, Lar1p;/lcduc, Cf!Ir/!f):lÏe,
Cf:tr/!f):lÏe, láll'1!cia, J1[fljorca, Alillorca en
Sardillic. De eigenlijke Fm nfche t!1:11 verkreeg niet voor de 13de
eeuw de overhand, en begon zich, inzonderheid fçdert }Jarij's de zetel werd der fchoolfche wijsbec;eerte,
wijsbec;eerre, en inen hier
lrweekfcholen voor de jeugd oprigtte, meer cn meer te ,·erfpreiden.
Zij werd !1ll eerst de tanl der Lctterkunde, en feden begon
meer bedacht te zijn. FRANS 1 rigtmen ook op hare volt~lakII1g 111eer
te in 1539 te Parijs eenen Iccrl10el voor de Franfche Taal op ~
en verbood het gebruik der L~tijnfch~ bij alle gcregtshoven en in
alle oorkonden, w~arop RICIIELIEU, door de Hichting" der Fr:lIlfche
akademie, in 163;" haar tot lIet WppUI1t nn ,"olmaakthdd bragt,
en zij, onder LODEWIJK XIV. bijna de aigelllcelle taal van Europa
werd; waartoe, behalve hare fierlijkheid en bevalligheid, wellIgt
de galanterie, on1 met vele
velc woorden niets te zeggen, ook het hare
omwenteling h:1:1r wel met vele ten
\'~r111eerclerde de omwenteliJlg
bijdroeg. Sedert \'~rmeerclerde
deele barbaarfche woordeJl
\roorden (* J, wanrtoe men ;,;elfs een afZOI1(~eiJ;~"
deelc
afZOI1(~eiJ;>,
woordenboek van SNfóTLI'GE heeft; doch Ol~dcr !Jel
hel bewind der CO;ICO;1fuls werd zij weder binllen
binllell J~:1re gre11ze11 terug gebragt.
Onder de woordenboeken \"oor de Franfche taal verdient ót der ge~
noemde akademie, in 1694 uügegeven,
uügegevell, den eerll:en
cerll:en rang; vervolgens de IJO/tl'etlll Dictioll/Miïe, cOillpo/2 [lir Ie Dictiol1l1aire de I'.dcadé~
11Iie Francoife, in 1793 in 4to verlchel1en,
verlchel1cn, en eindelijk de woordenboeken van RICHELET, FlJR[TIEl~E en TR.WAUX; terwijl onder èe
leerboeken die van 'Vt\ILLIJ, RESTt\UT en MOZIN, en onder (!e taalkenners VAVÇELAS
VAVCELAS , BÇ)UlIOVRS,
BÇ)UlIOURS, BOISREGt\RD en de a!Jt BELLEGARDE
lJel100ren.
Van de Dicht- en
cn Letterk\J1;de in FrankrUk vindt men in de 12
en 13de eeuw de eerfcc
eerfee 11' orc11. De romaneske dichterlijke geest,
in het begin der IlIntstc;enQemde, uit Italie , Spallje en het zuidelijk
gedeelte van FraIJkrijk na~r het noordelVke û\'er;;ebrngt, werd doo~'
de ridderlijke gal:111~er;e verfim?id,
\"erfim?id, die Ime milinezangen, door de
Troubadours, tot a"1l de Sei;iC O'.ï.:f\"oerdcn.
O'.ï.:f\"oe[(lcn. Op (~l'Zc vol:;den f~be~
len , vertelfels en roma;lS , wa~,rolldcr (le
(lC zÛL,g<:11oemd'e j~vlll{l1l de
we Ike in)
i 11 ) ï I5 te /JiII(kn!r:;/I gedrukt
la Rofe behoort, wc
gcdrukt werd; dvcn
aak , feden de regerilli~ v~n FRANS
Cnaa!;:,
verkreeg de Franlche l\':ltIollalc fin
I, in het begin de[
der 16:k e'cuw,
e'211W, ",almeer
waw1 eer eerst de rir:derlUkc
ri(:derIUkc geest
verdoofde, eene andere rig"ting, welke zij ook behouden heeft.
.
17d~ ee!!w,eeuw,- wanneer
Dit tijdvak duurde tot in lIet midden der 17dc
RICHELIEU, door zijnen gcheeJen in,"loed,
ill,"loed, op de Dicht- en Letter.
kunde van FroiJkrijk
FralJkrijk werkte, ei!
eiJ ook (:oor dezen, C\"eil
C\"eil als door 7.ijnen
aandrang op de befchavin!:i (:2r ta~,1 , door {:e opïigLÎi1 (~cr
(~er FranfC;le
FranfC;Je
nkndemie zijne pogin:;clI
pogin:;cn llld l:at gevolg
ge\'olg behoo:ld z~g,
Z~P;, dat de lett~rkllndige
aan eene
t~rkl1ndige Cmaak :tan
eeHC volOngell \\'etgcvi'lg onderworpen, en
cn de
c
;
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m zeker oFzigt getwon;ien werd, om dien \"an het hof te volgen. Met MAROT begint in dit tijdperk de rij der dichters, waarin
zich DEsroR1'f:s
DESPOR1'f:S door zijne Bcrgerics, l\IALIIERBE door zijne lijri[çhe,
lijrifçhe,
RACAN door zijne buckolifche gedichten, REGi\IER door zijne [atyfatyren, en PAS,ERAT, door zijne komifche
komi[che vertellingen, beroemd gemaakt hebben.
Het hierop volgend tijdvak, hetwelk van het midè.en der 17de
tot het begin der 18de eeuw loopt, en den dus genoemden gouden
çijd van LODEwljK XI V bevat, begint met CORNEILLE en MOLIERE ~
die zich toelegden, om het Franfche
Fran[che tQolleel te verbeteren. Aan·
merkelijk is het aantal geleerde mannen, die van tiJd tot tijd optraden, en Dicht- en Letterkunde, door hunne wcrkc;J, tot eenen ho~
geren trap van volkomenheil; opvoerden. F 0;\ TL\' U.LE was de eerfte,
eer[te,
die, door de fra~ije letteren, met finaak en uerlij kh~id, met de we~
tenfchappen
ten[chappen te verecnigen, eenen dUUfzamen naam verwierf, en, als
honde:rdjarig grijsaard, het ttlsfchenvak
ttls[chenvak rusfchen
rus[chen RACINE en VOLTAIRE,
niet zonder roem, aanvulde. lIij gaf in 1687 zijn beroemd werk:
p/ul"a/ité du monde en in het volgende jaar zijne HisElJtretieTl lUI" la plul"a/ité
foire d~s orncles in het licht. Onder de dichters, redenaars en ze~
dekl,mdige [chrUvers,
fchrUvers, verdienen BOILEAU, LA FONTI\lNE en QVINAULT
den eerften
eer[ten rang; onder de drama·dichters telt men COI\NEILLE,
RACINE en MOLIERE; onder de kanfelredenaars BOURDALOVE,
nOURDALOVE, 1\1AsSILl.ON. fLECHIER en de uimumende
uimulltende 1l0SSVET
llOSSVET ; en onder de gefchied.
ge[chied.
en !1aatkundigen
fl:aatkundigen de onfl:erfelijke
on!1erfelijke l\10NTESQUlEV. Na dit tijdvak, to~
op het einde ~er 18de eeuw, traden ROUSSE:\U, door zijne C01Jtraçl
Sodal,
nUFFON, Qoor
Social, zijne Emi!e en andere fchriften bekend, en BUFFON,
zijne Histoire Naturelle zoo zeer beroemd. te voorfchijn,
voor[chijn, waarop
later D'ALEl\IBERT , CONDflRCET, VicQ D'AZYR enz., beide I,\ls
fchrijvers en geleerden, zich kenfchetft2n;
kenrchetft2n; terwijl BAILLY' de wijsbegeerte met de welfprekendheid, en het floïcismus van eenen ZENO met de eenvoudigheid van cenen SOCRATES vereenigde, en VOLTAIRE, DIDEROT en anderen zich door hunne algemeene letterkundige
~ennis onderfc];eidden.
FREA. (Zie: FREIJA.)
FRE
DE RIK de II, bUgenaamd de Groofe, de eellige, - hoedanig
FREDERIK
hem
hcm de late nnkomelingfchap
nnkoIllelingfchap nog zal noemen - werd den 24fl:en
24!1en
V~n Louwm. 1712 geboren, en was de zoon van FREDERII{ \VU.LEM
I van Prllis(ell, die door vele zijner tijdgeilooten miskend werd,
~liettegen
fl:aand<.! hij den grond tot het gebouw legde, hetwelk Fll.E.,
~liettegen!1aand<.!
DERlK 1I voltooide.
eeJle En.
\'oltooide. Zijne moeder was SOPlilA ])UROTIIEA, eene
gelfche prinfes·, die 14, kinderen ter
tcr wereld bragt, o',der welke zich
7 zonen bevonden, van welke FREDER.m de derde was. De willekeurige en ruwe op\'oeding, die hij, volgens de grondbeginfels zijn,
vaders, ontving, onderdrukte e\'Cn
\'asthci,1 van zijn kac\'Cn wc!nit~ de vasthci,1
rakter, als zij zijnen
\'oor befch::ving, en zijn hart voor ede.
zijncn gee::t
gec::t voor
Ie aandoeningen, tocOoot. llij ondcrvund n~eds vroeg dc
de wQderF 5
w~.ar~at1e
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wurdigheden dezes levens~ Ten einde zijn huwelijk met de En~
gel[che prinCes
prinfes AMALlA, de dochter van zijnen oom GEORGE II,
11,
door zijne moeder aven fterk als qoor
door help gewenscht, tegen het
genoegen zijns vaders door te zetten, wilde hij in 173°
1730 naar Engeland vlugten , doch werd in Oogstm. met den vriend zijner jeugd,
VON KATTE, die hem vergezelde, te rf/ezel aangehouden, en over,
beiden een krijgsraad belegd, voor welken FREDERiK'
FREDERIK' WILLEM begeerde ,dat zijn zoon, niet als Ip'oonprins, maar als dienstdoende
ofIici~r, zoude worden te regt gefteld. De !l:andvastigheid der veld~
heeren, die in den krijgsraad ftem en zitting badden • reddede het Ie..
ven !Van
IVan den jongen prins; doch de luitenant VON
VON KATTE, wiens
VGnnis de koning zelf dOOl dreef, werd in het aanzien van FUEDERIK onthoofd. Eindelijk werd de zoen tusCchen den koning en
den kr.oonprins getroffen, die, overeenkOln!l:ig den wensch
wenseh zijns va.
ders , nadat hij een en tijd lang in [{us/rin als krijgsraad had moeten
arbeiden, in 1733 aan de prinCcs ELIZABETH CHIUSTINA van Bruns..,
BrunswiJk Wolfen"utte~, in Ir97 overleden, huwde. Met deze begaf hij
zich naar het flot Rlteimberg,
be,"
R,Z,elmberg, waar hij, totdat hij den troon beklom, den meesten tijd doorbragt, en, zoo als POS.ELT aanmerkt,
ziJne toekomende rol als koning overdacht. Hij befteedde den tijd,
die hem van krijgs oefeningen overbleef, Gan kunsten en weten..,
fahappen, en verkeerde onder eenen kring van ver!l:andige geleerden
en voortreffelijke kunstenaren, in wier omgang zich zijne talenten
voor de wijsbegeerte en fraaije wetenfchappen, zijne zucht voor de
muzijk, en zijn fmaak voor de fchilder- en bouwkunst ontwikkelden. Ook hield hij briefwisCe!ing met buitenlandfche geleerden,
inzonderheid met VOLTAIRE, voor wien hij, zelfs van den kant
van zijn karakter, dikwijls eenen afgodi[chen eerbied aan den dag
legde, fcho'Jll hij naderhand, toen hij als koning met hem in eene
naauwere betrekking geraakte, het karakter van dezen merkwaardi.
gen man van zijne talenten lieer wel leerde onderfcheiden.
Terwijl zich op deze wijze zijn verfi:and en zijne talenten ontwik.
kelden, waardoor hij allengs werd, wat hij was, ftierf zijn va.,
der op den Iaat!l:en van Bloeimaand 174°,
1740, en liet hem , volgens
zijnè opgave, eenen fchat
fehat van 8 millioen en 700,000
700,000 daalders,
benevens een leger., na, hetwelk 76,000
76,000 man fierk was; en het
was deze bloeijende ftaat des rijks, welke FREDERIK II, na den dood
van keizer KAREL VI, bij welke gelegenheid zich verfcheiden mede-dingers naar de Oostenrijk[che nalatenfchap
nalatenfehap opdeden, in ftaat ftelde,
om ook dt.! regten van het huis van Brondenburg op vier Silezifche
hertogdommen te doen gelden. In het eerst eischte FREDERIK aIr
leen van MARIt\ THERESIA, dochter van ftraks genoemden vorst, de
prinsdommen G/ogau, en Sagan; doch daar men niets aan hem
wilde afftaan, zoo veroverde hij in 1741 en 1742, door de overwinningen van Mo/witz ell Cza/slau, geheel Opper- en Neder-Silezië,
benevens heç
bij den .vrede van Breuau,
het graaffchtlp Glatz,
G/atz, hetwelk bij
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in vone
volle rOllvereiniteit
rotlvereiniteit en onafhankelijkheid van Boheme, met
metuiczon.
uitzon·
dering echter van Tronau,
Troppau, Jiigerndorf en Tesfclzen,
Tesfclten, áan
aan hem·
hem- werd
overgegeven. FREDERIK
FREDERJK deed, daarentegen, amand
afll:and van alle eifchen
eirchen op
Oostenrijkfche landen; nam eene
ue overige OostenrijkCche
ecne fchuld,
Cchuld, ten laste van
1,100,000 daalders voor zijne rekening; en belooCde
beloofde de
Silezië, van 1,700,000
regten der katbolijken
katholijken aldaar ongefchonden te zullen bewRren.
bewRrtln.
Thans genoot hij twee jaren rust, welke hij bell:eedde
befieedde ter
ter''ververbetering zijner landen, ter inrigting van het onlangs veroverde Silezië, en ter bevordering van kunsten en wetenfchappen. Dan de
voortgangen ·van
THllRESIA in 1744, tegen de bondgenooten ,
-van MARIA THSRESJA
ve'fOntrustten FREDERIK met opzigt Wt
vewntrustten
tot Silezië, hetwelk hij niet
meE
gaarne wilde verliezen. Hij verbond zich derhalve op nieuws met
KARE.L de VII viel in Bohellle
Bo!tenle (hetwelk hij echter
Frankrijk, en KAREL
flneg, in het volgende jaar tI74S),
t'74S), het vereenigd
weder ruimen moest) {Jlleg,
Oostenrijkscll en Sakfisch leger, hetwelk in Silezië drong, bij Hohen Friedberg.
Friedherg. en viel op nieuws in Boheme, waar hij zich tot
hot einde van den veldtogt ll:aande
/laande hield. De koning van En.
aan het
Il. poogde den vrede met Pruisfen te regelen;
geland, GEORGE 11.
doch Oostenrijk en Sak(e
Sak{e de Pruisfifche
PruisfiCche fiaten van vier kanten willende aanvallen, kwam F'REDERIK hun voor; dreef de Oostemijkers
Oostmrijkers
Boheme. rukte met een, bij Halle verzameld, leger onder
naar Boheme,
den prins van Des/au
Desfnu tegen Dresden, en {Joeg
floeg den Isden van WinSakfen bij Kesfelsdolf,
Kesfelsdolf. waarbij Dresden hem in hanterm. 1745 de StIkfen
den viel, en waarop, reeds den 2sfien
2sll:en der genoemde maand, de
da
vrede, welke ten aanzien van Oostenrijk met dien van Bl"€slau
Bres/all over~
e~nkwam, in laatstgemelde fiad
fl:ad gefloten
ge{Joten werd.
Pruisfcn,
Twaalf jaren duurde nu de vrede voor Pruis
fen , gedurende wel
wel~..
FREDE.RIK de wetgeving, het krijgs- en finamie-wezen,
finanrie-wezen, den
ken F){EDERIK
den''Iandland.
bouw, de manuf,lkcuren
manufakturen en den handel van den eenen trap van vol.;
vol~
komenheid tot den anderen verhief; door onderhandelingen aan de
buitenlandfche bcrrekkingen
betrekkingen deel nam; en tevens, door verfcheiden
buitenlandrche
wetenfchappcn en zanggozanggo.
voortbrengfels
voortbrengCels van zijnen geesr,
geest, aan de wetenCchappen
dilmen zijne offers brag..
bragt. Eindelijk echter gordde hij zich wederdinnen
Heimelijk onderrigt,
Rm/alld, Oostenrijk en
om ten fl:rijde.
firijde. lIeimelijk
ondcrrigt, dat Rusland,
Sakfe zich tegen hem verbonden hadden, trok hij ijlings in het
laatst van
vlln Oogstm. 1756
17S6 naar Sakfe,
Snkfe, {Joeg
floeg het Sakfisch leger bij
n:un hetzelve gevangen; en hiermede begon de heroemberoemPirna en nam
Engellllid I
de zevenjarige oorlog (Zie aldaar) , dien hij met EngeM/Jd
Hal101 /er, BrulJSwijk en Hesfen , tegen de vereenigde magt van OosHanOl'er,
IeT/rijk,
Fra1lkrijk; Rusland, Zweden en het Dtlitfch~
let/rijk, Frankrijk;
Duitfeh:: RIjk,
Rijk, met
eenen onfi:erfelijken
onnerfelijken roem voerde, en
cm die den Isden van SprokkeIm.
Sprokkelm_
1763.
Hubertsburg (waarhij
'763, door den vrede te lIubertshllrg
(waarbij FREDERIK niet een
h<!t bezit van Silezië verzekerd
enkel dorp verloor en op nieuw in het
werd) een einde nam.
d<!n vrede was het C:!I1
zorgen. de wonden
Na den
c~n zijner eerlle
eerfie zorgen,
zijn land had tocgebragt,
tocgebragt. waarin
te heelen, "welke
"Welke de oorlog aan zUn
hij
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hij zoo gelukkig {jaagde, dat hij hetzelve tot eenen nog groorafen
bloei , dan voorheen, verhief en in dèn
d.:n raiJg der eerCle Europifche mogendheden plaarCte. Hij openGe zijne 111:1gnijnen, om zijnen onderdanen I}oren tot voeding, en ter bezaaijing der landen,
te verCchaffen; deelde paarden aan de l,mdHcdea uit; herbouwde
de afgebrande huizen uit zijne eigene fchatkist ; en fl:elde Silezië 6 maanden, en M'lltnark en Pomlllerm 2 jaar vrij van alle belastingen. In 176+ rigtte FP.EDERIK de Berlijner bank op, en gaf haar
een voorCchot van 8 millioen; doch minder doelmatig was zijne
verordening, in 1766, waarbij hij de accijnCen geh~el op den Franfchen voet inrigtte. VerCcheidcl! nieuwe inllituren verkregen in de~en tijd hun aanwezen; doch het nieuwe Weöoek werd eerst onder zijnen opvolger voltooid en ingevoerd.
IntusCchen floot FREDERI!{, den laatCten van Lemem. 1764, )eu
verd.rag met Rusland, waarop hij de keuze van den nÎellwen lwning van Polen STANISLAl'S AUGUSTUS PONI.\TOWSKI, en naderhand
de zaak der onderdrukte f)c.jidclJtCII in POIeIl, onderlleul1de. Om
pruisfen met POII/lIIerC/J en de Jlll/'k te vereenigcll, en over het algemeen zijn rijk binnen behoorlUke grenzen te bepolen, werd de eerfie verdeeling van Pden t(! Pcte;'sburg (waar zich juist op dien tijd
zijn broeder, prins f-It:l'\DRIK, bevond) in Oogstm. 177'1. be{]oten,
waarbij aan FREDERIK geheel Poolsd Pmisfen, en een gedeelte van
Groot- Polen, tot aan de rivier de Nctz, met uitzondering van ThorlJ
en Dantzig, ten deel viel, en federt welken tijd het koningrijk in
(Jost- en West-Pruisfen verdeeld werd.
wcrd.
De rol, die de koning il1 den Bc'ijo':fdm Succes/ie-oorlog in 1778,
en als verQorzaker van het verbolld der DlIitfclze ,'orsten in 1785,
op zich nam, was evC'n roemrijk ,voor hem zelven , als weldadig
voor de fl:aatsgeflcldheid des DllitCchen Rijks. Dit verbond was Zijll
laatae fl:aatkundig meesterlluk : hij fiierf tusCchen dell 16 en 17 van
Oogstm. 1736 op zijn lustIlot Saus-fol/ei, nadat hij zijn rijk 13'1.5
\'ierk:mte
\'ierkante mijlen vergroot, en de bevolking, die bij zijne kulllst tot
den troon 2,240,000 inwoners bedroeg, tot 5 miJiinen en ettelijke
JlOnderd duizend vcrmeerderd h~d. lIij Het, bl1vendlen, zijneil ncef
en opvolger, FREDERIK WILLE~I 1I, een(!n Cchat va,1
vai1 7:) lIlilliocn
daalders na, met een leger van 200,0::>0 man; terwijl het rijk bij alle
a!l~
Europifche mogendheden in groot aanzien llond, en eencn
eenen aanl11erkdijaanmerk dij)ten trap van nijverheid, welvaart en wetenCchappeIijke befcl:aving
bereikt had.
FREDERIK II was buiten twijfel een der zeldz~amlle mannen, niet
Illleen zijner eeuw, maar ook van
vall alle tijden en volken. Hij was
niet zeer lang van geaalte, doch welgemaakt, en had eell oog, welks
treffen. Geboren in eenen tijd, waarin de
vuur ieder een moest tre!Ten.
verlichting eerst begon te fchemeren, verhief hij zich, in' weerwil van
zijne, voor de beCchaving van het verlland , zeer 0I:g\1l1stige
ol:g\1l1stige opvoeding, boven zijne tijdgenooten, en werd de grootfle bevorderaar v:tn
vnn
kum-
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Imnsten en wetenfchappen;
wctenfchappen; terwijl zijne ziel, hoe veel ooIt zijn Iigeh aam door l1eeds tOenemende aanvallen van jicht en voetëuvel moest
lijden, altijd haar opperg-ebied over hetzelve wist te handhaven. Nooit
verliet hem zijne tegenwoordigheid van geest, noch. het vermogen
van zijnen wil, waardoor hem ge'cne opoffering, die hij noodig oor;'
<!"eelae, te moeij~iUJ.:
moeij~i:.:l·: viel, en hij zijn oor, fchoon voor de zacbte
overeelJ!1emmcnde
wonen der miizijk gevormd, aan het donderen vad
vari
overeelJ!1emmende tOonen
het gefchm gewend had. Hij was eveI1 groot in den oorlog als in
den vrede, en zijn goedwillig hart bewees den hulpbehoevenden
allen bij!1anel. Men heeft zijn verlland wel eens ten koste van zijn
hart geprezen ; doch geen onpanijdig befehouwer van zijn leven
zal hem zachte, menschlievende ~ando:::ningen kunnen 0ntzeggen.
Ondertllsfchen had deze groote \'orst ook zijne gebreken en wanbegrippen, wel!,e wij bier niet ona~ngeroerd mogen laten. FREDERIKS
regering was eene
ecne regering op zich zelve, waarvan de gevolgen het
meest ten
tcn nadeelc van het burgerlijk
burgcrlijk be!1uur, hetwelk meer en meer
een bloot werktuig werd, uitliepen. Alleen z0n eigen ver!1and en
oordeel raadplegenne , kcnd~ hij geen en !1aatsraad, waarin de geest
van eenen vorst onve~mijdclijk,
onvc~mijdclijk, ook nog na zijnen dood, blijft werken. De !1erkte
nerkte van den Haat, welke alleen in de natie en het
befhmr ge
let;en is, bef10nd bij hem enkel in zijn leger en in zijne
gelet;en
fch:ltten;
tlIsfchen den burger- en
fcharten; en v:m hier, (b de fchcidsmuur tllsfchen
krijgsf1:li1d
krijgSftaild nergeI~3 groot er zijn kon, dan in het Pruisfisch
Pruisfiseh rijk,
waar alles tot de i1erkte van het fhmsgebollwmoest bijdragen. Ein~
delijk; FREDEIUK behoorde alleen als vorst aan zijn volk, doch alS
mensch Ilechts ann
aan eenen ldeinen kring van vreemdelingen. Met de
Duitfche kunst en geleerdheid had hij weinig op; want in zijnen
fchoolln~n
fchooll!1~n bloei zag het er met de dichtkunst jammerhartig uit, en
maakte de geleerdheid zulk een onbevnlIig
onbevallig uiterlijk vertoon, dat zijn
üitgebreid yerfland onlTIocielijk er ecnig behagen in kon fcheppen.
Toen nu naderhand een hooger geest haar be!1raalde,
bc!1raalde, was FREDERIK
reeds zoo zeer aan zijnen kring gehecht, dat hij nu niet meer voor
dczeh'c deed, hetwelk hij vroeger zon gedaan hebben. Wij zullen
hier niet fpreken van zijne godsdienstige denkwijs, want te dezen
aanzien liep hij, met vele andere groote ver!1anden, zijne eeuw ver
voor uit; doch door zijne afzondering van de natie plaat!1e hij haar
in de fchaduw,
fehaduw, beperkte haren gezigtkring, en gaf aan de overoude zueht der Dllit[c,iers, om alles, wat vreemd is, het zij dan goed
of kwr:ael , te \u!gen, dikwijls verderfelijk voed fel , waarvan de gevolgen tegenwoordig, gedeeltelijk, nog gevoeld worden. (Men kan
hierop na zien: DIPPOLDS Skizzcn der nlgemeillen Gefchichte.)
FREDERIKS gezamenlijke werken, inzonderheid de gefchiedenis,
fbat-, kri.igs-, lett erkunde en wijsbegeerte betreffende, VOOrtS zijne dichtkundige en vermeJ1gde
vermel1gde fchriften, vindt men in de 3 verzamelingen,
Iingen, allen te Berlijn uitgegeven, als: Oeuvres posthumes de FREDERIC II enz. 15 deelen. Supplement ntlX OetlY1'Cs posthumes tie
de FREDE·

F RED E RIK HEN D RIK.
DERlC Ie Grand, 5 deel. en OeuJ'res de FREDERIC II, puIJ/iJ du ,,/-

94-

vant de fauteur, onder welke f voornamelijk, zijne Histoire de
mes tempt voor de mecstcrllukken
mecstcrfiukken dcr oudheid niet behoeft te wijken. Uit zijn dllti-Jvlachial'eI, het cerst in '$ Hage in 1740 uitg4i!ge-

ven, blijkt, hoe hij zich tot zijne bellemming van regent heefe
voorbercid; terwijl zijne proeve over dé regeringsvormen en de plig.
gcregecrd te
dcr volksgcbiedcrs, wclk werk hij, na 40 jaren geregecrd
ten der
fpiegcl voor alle vorsten ophebben, fchreef, eenen onfchatbarcn fpiegel
levert.
FR EDERIK HENDRIK. Deze Nederlandfche prins, te Delft,
op den z9ficn
z91lcn van Louwm. 1584 geborcn, was de jongfie
jonglle zoon van
dCI! vader des v~derlands, WILLEM I, en zijne.
zijne echtgenoote LOUJSE
DE COLIGNY •. Naallwclijks 6 maanden oud zijnde, verloor hij zijnen
vader door dc
de vcrraderlijke hand van BALTifAZAR GERARDSZ. , en genoot de eerlle
eerfie opvoeding van zijne moeder, die hem, zoo rlrá
zijne jaren zulks toelieten,
toclictcn, naar Leijden zond, om, aan de hooge
fchool aldaar, in talen cn wctcnrchappen
wctenrchappen te wordcn onderwczen.
Dan zijne zucht tot ecr en liefdc voor het vaderland deden hem het
lettcrperk verlaten, om zich in het krijgsvcld te oefenen, waar hij
reeds '. gedurcnde
gedurende het leven van zijncn brocdcr
broedcr MAURITS, vele lauwcren plukte. Na dcn dood van dezen werd henl door de algemeene !laten hct ambt van kapitcin en admiraal-generaal, over he' krijgs~
v~lk der vereenigde Neder/anden, opgcdragen, en hij vervolgen~ door
de fiaten van Ho/land tot !ladhouder van hun gewest verheven, zoo
de
als- ook later door Zee/mul, Ge/der/md, Utrecht en Overijsfel gefchiedde; terwijl Crol1ilJgeIJ en de Ommelanden, benevens het landfchap Drenthe, zich onder graaf ERNsr KASIMIR van Na!{tm begaven, die tevens iladhonder van Vries/and was; doch welke drie ge..
westen na den dood van HENDRIK KASHIIR, in 1639, hem mede de
f1:adhouderlijke waardigheid opdroegen. Niet lang was prins FREDERIK HENDRIK tot Itadhouder verl even, of het bleek weldra, dat hij,
in zaken van godsdienst f van de inzigten zijns overleden broeders,
MAURITS; eenigermate verrchilde, en dat, door zijne gematigde wijze
van denken, den lang vervolgden Remon!lranren gl.lnlligcr tijden voor
de deur fionden:
Ilonden: ten min!le HOGERBEETS verkreeg verligcing in zijne gevangenis op Loeveflein, en eerlang de vrijheid, om op zijn land.
gocd bij Wm[ellaar te gaan wonen; terwijl velen van die gezindheid,
die onder het vorig l1adhouderfchap, in verrcheidene !leden, waren
afgezet, door zijn toedocn weder op het klis ren kwamen. Hij was,
op aanraden zijns broeders MAURITS, gehuwd aan AMALIA, dochter
van JOAN Ai.BERT, graaf van Solms, bij welke hij éénell zoon en
vier dochters naliet. Gedurende zijne !lndhouderlijke waardigheid
maakte zich d'.! prins door verfcheidene wapendaden beroemd, wnarondC'r de belegcring van 's I1ertogenhlJsch in ]629, cn die van 1Ilaas.
triclzt in 1632, altijd zullcn merkwaardig blijven.
FREDERIK HENDRm ftierf
des jaars 1647,
ftier!' dCIl Joden van Lclltcm. dcs

met
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II.
het magtig Sp/1nje,
Spanje, hetwelk zijnen vader

me~
mc~ den roem, dat hij

en broeder niet had mogeQ
had helpen
hell'en vermogelJ gebeuren, zoo lang hat!
necleren, dat het den !laat
nederen,
fiaat ernfiig
ern!lig en bij herhaling tot den vrede
aanzocht, en gun!liger
gun!l:iger voorwaarden aanbood, dan men zich in
volgen
vroegere jaren had durven heJoven;
beloven. Zijne tijdgenoot en (wij volgeR
bier den uitmuntenden gefchieclfchrijver
AGENJIfIR) hielden. hem
hier
gefcbierlfchrijver W
WAGENAAR)
voor den uit!l:ekendfl:en
krijgshdd zijner eeuw, die zijnen· broeuit!lekendl1en krijgsheld
der l\1AURITs,
MAURITS, in de kunst van oorlogen, in beleid, voorzigtigheid
en onbezweken !landvastigheid
fiandvastigheid evenaardde , zoo al niet overtrof. In
zaken van regering gedroeg hij zich zoo gematigd, dat hij over
het algemeen geacht en bemind werd, to:dat zijne !lerke
fierke begeerte
tot het voortzetten van den oorlog, en zijne heimelijke veraandhollverfrandhoucenigermate bij Commige
fommige gewesten
ding met het franfche
Franfche hof, hem eenigermate
in verdenking brngten. Ook in zaken van den godsdienst toonde hij
eenen afkeer van de vervolging, voordezelfde gematigdheid; en had cenen
heen tegen de Remonlhamen
Remonf1ramen verwekt, w(llke
w~lke onder zijn bewind vrijyrijheid van godsdienstoefening verkregen. IIij bezat een goed verfiand
ver!land
en doordringend oordeel; WRS
was voorzigtig in het nemen van zijne be!luiten,
fluiten, zoodat hij gewoon
gew oon was te zeggen: dat mell
men zich nog eens
~~flape/l
moest; eer Weil
niee
~~fl(Jpe/l moest,
11JCfl ze tedellde;
teelri!lIde; milddadig, edelmoedig, niet
fpaarzaam in het prijzen ,,:rn
,,:lIl hrave
brave daden, hellsch omHent
OmHel1t zijne vijanden,
fiandvastig omtrent zijne
anden. getrouwen !landvastig
zljne vrienden. Hij was, zoo
als zijn vader, doorgaans hedekt,
bedekt, en niet ligt te doorgronden: ook
vertrouwde hij zich aan niemand, dien hij niet lang en dikwijls beo
proefd had. Vleijerij
gecnen ingang.
ingan~. Als hij niet te velde
velQe
Vleijcrij vond bij hem geenen
wal, verlustigde hij zich dikwijls in boekoefeningen , en droeg gewoonlijk eenen beknopten Cm/ar
Cm'far in het
hN Latijn bij zich. Voor de
nagedachtenis zijns vadl'rs
vaders WIJ.
WIJ,LÈM
LtiVI I, had hij cenen diepen eerbied:
hij las zijne nagelaten fchriften vlijtig, en voerde ten zinfpreuk:
1IIij"1I vader/mul
yader/rll/tl en mijne1l
mi.ine1J l'ader.
,'oder. Mee.
Patriaeque Patrique; aa1l
aan 1IIij'1I
Met.
één woord, FREDERII{
FREDEIUK HeNDRIK,
HENDRIK, die het fpoor van dezen gevolgd
had, liet zijnen zoon WILLDI
WJLLDI een uitmuntend voorbeeld na, en bfeef
bleef
nog lang bij de meeste landzaten in 10fTelijke
10ITelijke nageda«hteds;
nagcdac;hteds; wordenworden·
de het weinige, dat men in hem gelaakt had, uit veler geheugen ge..
wischt
wischt,,dool'
door de berinnering
herinnering zijner menigvuldige diensten en uitmuntende hoedanighcden.
hoedanigheden.
FREDERIK
FREDEIUK WILLEM Il.
H. Was de neef en opvolger van den
grooten FREDERIK
FREDERIK op den Pruisfifchen troon. Reeds als kroonprins
gaf hij zich aan eene levenswijs en vermaken
vermakcn over, welke zijn oom
afkeurde, zoo dat zij.
zij, verfcheidcn
verfcheiden jaren.
jaren, weinig gemeenfchap
~emeenfchap met elkander hielden. Hij aanvaardde in Oogstm. 1786 de regering, terwijL
terwijl
het rijk van buiten in rust, en v~n binnen in eenen bloeijenden {laat
fiaat
was. Dan, door verfcheiden fiaatkundige
l1aatkundige misllagen, werd het aanzien
van den !laat
finat bij de buitenlandfche hoven verzwakt, en ging niet alleen de aanzienlijke fchat, door zijnen grooten voorganger nagelaten,
door mmelooze
nutteJooze oorlogen cn
en verkwisting van 's vorstcn
vorsten gunfielingen,
gunllelingen,

gegc-
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geheel verloren, maar
m~ar was het rijk, bij zijn overlijden, nog met ceeene fchuld van 18 millioen bezwaard geworden.
d~nd, welke FRr:DERIK
FREDEIUK WJLLB!
WJLLBi II buiten 's lands verDe eerile daad,
wa~; dat hij in 17!l7
17:l7 eene le~ennagt
legennagt van 20,000 mán,
tigtte, was;
man, onder
den hertog van Brtli1swijk,
f1:adhou~
Brtlilswijk, naar Ho/lalld
Holland zond, om aldaar de ltadhou.
derlijke regering te herltellen , enz. waarna er tlIsfchen
tusfchen Pruisfi:n,
Pruisfen , EnEn·
ge/mld en Hol/mul,
IJo/I(liJd, in het volgende ja!lr,
gelalld
jaar, een verdrag van verdediging
in 's
'$ Hage geOoten
gelloten werd. In hetzelfde jaar verhinderde de koning;
vereenigd met Ellgeland in den oorlog tlIsfchen
tusfchen Zweden en Rus/and;
Rus/and,
dat
d:tt DeJJr?iI1ar!.:en
Dem:iJlar!.:en eenen aanval op ZwcdeJJ
Zuwlm ondernam, en float
flOdt in 1789
met de kroon en republiek Po/en eene overeenkomst, welke voor
Pruisfen leer voordeelig zon
zou zijn
lijn geweest, indien de kort daarop ge;
Pruisfcn
volgde oorlog tegen Frankri./k
Frankrijk de mngt des rijks niet verdeeld,
verdeeld. en
ecne verande~il1g
eene
verande~i\1g in het ilaatkundig ilelfel
ilelfcl om:renr
Olmrent Polm noodzakelijk
gemaakt hadde. FREDERI/{
FREDERIJ{ WILLHI,
WILLEM, de onfchendbaarheid van den Pool~
fchen ilaat
fehen
naat gevrijwaard,
gevrijwanrd, en denzelven
denzclven een aanzienlijk leger ter wering' van
vrtn allen vreemdên
vrecmdên invloed beloofd hebhende, werd door Ct.';
CA';
TfIARINA
T~IARINi\ II, die ZIch met den oorlog tegen Frankrijk niet bemoei';'
bemoei.;
de, gedrongen, om
0111 of PO/CII
Po/en tegen Rusla1ld
Rus/alld te verdedigen, of om
oI1l
dien !laat
naat :l!1dennaal
andennaal onder zich te deelen; welk laatile dan ook in
1793 gefchiedde, en in 1795 nog door eene
ecne nadere verdeeling ttlsfcheI1
tllsfchell
Rusland, Oostcnrijk en PruisfeIl
PruiS/ei) gevolgd werd, waarbij het laatstge..:
noemde
noemdc rijk eene aanmerkelijke aanwinst van land verkreeg.
Illtllsfchen
Intusfchen had"
h:td" FR EDERlli.
EDERIlt 'VII.tEM
WILtEM met Oostmrijk een verdrag ge;
f}ötcn
flClten tegen FralJkrijk;
Frankrijk j liet in 1792 een leger van 50,000 man,
ei'rider den hertog van Bru/Jswijk,
ó'rider
Bru/lSwijk, naar den Rijn opbreken, en drong
tot in Champagl/e
Champaglle door; doch moest hier eerlang terng
terug en teil
teI1
I:Hltfle, met de Oostenrijkers
l:Hldl:e,
Oostenrzjkers , die in België aanmerkelijke verlieverlie-.
zen gêleden hadden, den RijlZ
Rijn wener overtrokken. Het gevolg
dnt Pruisfcn
Pruisfen in 1795, te Bafel, den vredevan dezen veldtogt was, dat
met Frankrijk
cle landen, aan gene zijde van den
FrankrIJk floot,
noot, waarbij al de
RIjn gelegen, in handen der Fmllfc,'/e/I
Rijn
Fmllfc!ze!l bleven.
bef1:uur werd wel de door
Ten aanzien van het binnenlalldsch
binnenlandsch beiluur
FREDEI\IK II ingevoerde Franfche
FREDEl\IK
Franfchc manier van bela~tingen
belastingen afgefchaft;
de grond tot verfcheidene
verfcheidcne doelmatige
doelmatigc inrigtingen gelegd, en een nieuw
::Igemeeu
::Igemeell wetboek ingevoerd; doch de godsdienstige verlichting eri
verdraagzaamheid, door dien vorst gewild, werd door WÖLLNER en
anderc mannen, die den kO!Jing
andere
kO!ling omringden, door middel van het Re..
ligions-Edict
OIJ~
Jigions-Edict van 1788, en
eu eene nieuw aangeilelde comm;sfie
coulln:sfie van 011.
derzoek , aanmerkelijk bepaald. FREDERIli.
11 ltierf
nierf den
FREDERIlt WILLEM 1I
16 van Slagtma:1I1d
Slagtmn~nd 1797, in den ouderdom van 54 jaar, en werd
door zijnen zoon, den thans regerenden koning, FREDERIK WILLEM
III,
rijksbefluur opgevolgd.
11
I, in het rijksbeiluul'
FREDERIK V, koning van
v:tn Dellemarken,
DCllemt1rken, Was een verf1:andig
ver!lamlig en
uitmuntend vorst, onder wiens regering (van 1746 tot 1766,) het rijk
eenen hoogen trap van welvaart bereikte. De groote llaacsman,
llamsman, de

graaf
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graaf BERNSTORF, had tot het jaar 1770, wanneer hij zijn ontflag verkreeg, en naderhand TODT en MOLTKE, eenen grooten invloed op
het befiuur, waaronder de geldmiddelen, handel en wetenfchappen
eenen aanmerkelijken bloei genoten. FREDERIK fiichtte de ridder- en
fchilders-akademie te Koppenhage; zond in 1760 een aantal geleerde
mannen, van welke NIEBUHR echter alleen terug keerde, naar Palestina en Arabie , om de gefieldheid en zeden van het Oosten naauwkeuriger te onderzoeken; rigtte Seminarien op voor het onderwijs
der Laplandfche zendelingen, en maakte meer andere inrigtingen ter
bevordering van de befchaving zijner onderdanen.
FREGAT. Eene foort van oorlogs-vaartuig, met één, ook wel twee
verdekken, hetwelk niet zeer hoog boven het ~ater uitfieekt, van
achter eenen fpiegel heeft, en .'20 tot 40 fiukken gefchut voert.
FREGATON. Eene foort van Spaanfche en Venetiaanfche fchepen met een vierkant achter-kasteel , eenen middel. en fokke-mast,
alsmede een boegfpriet. Men gebruikt ze, gewoonlijk, tot het voeren van krijgsvolk, of het ontladen van galeijen. De lading is doorgaans 800 of .'2000 Centner.
FREGAT-VOGEL. (Pelecaflus Aquilus) Een vogel, met zeer
groote, breede vleugels, eenen vorkswijzen fraart,
flaart, een zwart lijf, eenen
rooden bek, e!~ zwarte oogkringen, Hij heeft in gefialte en leven~
wijze vele overeenkomst met den Albatros (Zie a/daar), doch langer
vleugels ; beOaande dezelve , wanneer zij geheel zijn uitgefpreid,
de breedte van ruim 14 voet, hetgeen dit dier, wanneer het vliegt,
een zonderling aanzien geeft. Deze zeevogel is niet grooter dan
een hoen, heeft eenen niet zeer langen hals, groote en zwarte
oogen. en ziet zoo fcherp. als .een arend.' Hij heeft eenen ee·
ce·
nigzins gekromden bek Val) 6 à 7 duim lang, en de vederen der
mannetjes zijn zoo zwart, als die van eene raaf; doch die van de
wijfjes zijn lichter.
FREIBERG.
Eene belangrijke bergilad in het koningrijk Sok.
FREIBERG~
Je, hoofdfiad van den Ertzbergfchen
Ertzbergfchen kreits, in Meisfen , aan de
Friedbergfl:he Mul4e gelegen. met een Oot, buiten 'de flad,
frad, Frettdet1jein geheeten , thans een magazijn. Omfireeks
Omilreeks 1540 voor dar. zich
de bevolking, door den toenemenden bergbouw , meer in het Errzgebergte verdeelde, bevattede zij bijna 40,000 inwoners; doch telt
thans niet meer dan 9000. Door den dercigjarigen oorlog is
flad
is de frad
bijna geheel Verwoest geworden. Zij heeft eene voorfiad,s poorten, een hospitaal en vel.e liefdadige gefiichten. Er is eeq
ee~goed
goed
gymnajium met eene aanzienlijke boekerij, benevens. de in 1765
opgerigte, en door geheel Europa beroemde, berg-akademie, op welke
jonge berglieden , dèels op kosten des. konings, theoretisch en prakflaat thans onder het befiuur
beiluur van den
tisch onderwezen worden. Zij fraat
grooten DelffiofkundigenWERNE~. en wordt
worde zelfs door Spanjaar.
den en Portugeezen bezocht. Onder het Freibergfche opper-berg- e'l
opper-hutten-ambt, !laan
flaan alle overige koninklijke berg- en fmelthutALGEMEEN WOORDEl\'B. lIl.
G
teIlteil-
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ten-werken, en zijn de uitlpraken
uÎtfj.mken van den ~r.g-fchcpensrtoelt
~I.g-[chepcnsaoel, zelf;
zetî9
bij de buitenlanders, in hooge achtillg.
lichting.
lIet getal der groeven, of mijr.en,
mijnen, in de gebergtl.'n
gebergtl'n rondom 'Fre(Derg, waarin altijd wordt gewerkt, bedraagt van 1:;0
130 tot
tor 150,
"erg,
ISO, waar.
wllar.
uit inzonderheid zilver (waarvan de jaarlUkl"che
jaarlijkCche winst 28 tot 30,000
J\lark
Mark beloopt) en vervolgens lood-erts, zink, [piesglas
fpiesglas,, en /Jrjèl1i/lrJèllicum gedolven wordt. In het j:'.ar
j:mr 1786
J 786 bedroeg de geheele opbrengst
der Freibergf-::he
Freibergfche mijnen meer dan 4,4-,000
4.1-.000 daalders. Voor het ove·
overi
ge is de uitmuntende verzameling van Delfllotfen
rige
Delfilolfen van onderfcheiden
landen, inzonderheid echter de Sak(j[che,
Sakfifchc, tot de berg-akademie behoorende, zeer belangrijk; gelijk voor Sakfe ook bijzonder merkdomkerk t
waardig is de keurvorstelijke begraafplaats, welke in de domkerk,
gothisch gebouw, gevonden wordt en,w:mrin
een fraai gorhisch
en,w:r.lrin de keurvorHen
nen van Sr/kie,
S(lkfe, van MOIlITZ tot JOIlANN GEORGE de I V, rustel1.
ruSteu.
Bij Freiberg werd
weId in· Wijnm. 1762 de laat!le
laatl1e veld!1ag
ve!dflag van den zevenjarigen oorlog geleverd.
EIJ A. De godin der liefde bij de oude Duitfchers
FR gIJ
Duilfchers en verfch~i
d~n . Noordfche
Noord[che volken. Zij bewezen haar eenen grooten
grooteIl eerbied.,
opregttle gez.indheid
gezindheid van hart voortvloeide, en moest
welke uit de opregt!le
aan eiken braven Dtlit[dur,
Duitjijler , die de buitenfpori:~hcden
buitenCpori:~hcden in de·
de liefde
ontvlood, en huwelijks-trouw voor eene der grootlle
grootl1e deugden hield.,
als een zeer verheven en zuiver wezen voorkomen, hetwelk zijne
.,hooglle
intusfchen, dat de
.,hoogl1e vereering verdiende. Zonderlin~ is het, intlls[chen,
"rijdag aan deze godin, even als aan VENUS
VENUS bij de RomeineJI,
Romeinell, waS
was
toegewijd.
FRE.lUS.
FRElUS.' Eene ()ude, !1echt
flecht gebouwde, en, uit hoofde van de
nabij liggende moeras[en,
ongezonde fbd,
van
moerasCen, zeer
zeerongczoncle
l1~d, aan dé
cié kusten v:m
het voormalig Provence, thans in het departement
dep~rtement Par. Zij heeft eene
hoofd en.
en 5 alldere kerken, ecn
een hospit:1al,
hospitaal, eene re,,'thank
regtbank van koophandel en telt 2'00 inwoners. Dehal'en
Dch:lI'en is verzand; doch de daar voor
v':'ligheid. In de
liggende reede verfchaCt
verfchaft aan de fchep~11
fchep~n genoegzame v'::ligheid.
vindt men nog he,
nabijheid der Had vinde
het over[c.hot
overfe·hoe eener oude RomeinRomein..
fche waterleiding,
waterleiding; alsmede een Amphithenter,
Amphitheater, een Pambeon
Pantheon en :111andere gedenkflukken
jong!le gefehicdenis
gedenkilukken der oudheid. In de jongl1e
gefchi~denis is Frejus
BUONAPA Rn:,
Rn:, toen
tocn hij Egypte \'er
\'er...
daardoor vermaard geworden, dat BUONAPA
liet, op den Isden VRn
vRn Wijnm. 1799, hier aan land !lapte,
l1apte, om zijbeginnen;; doch ook ,toen hij zijne rol
ne roemrijke loopbaan te beginnen
had uitgerpeeld,
uitgeCpeeld, in :U1oeimaand
/Uioeimaand '1814, aldaar naar de plaats
pbats zijner
ba1:ingfchapfcheep
bal!ingCèhap [eheep ging. In
I n den omtrek vindt men amethisten en
krisl1allen
in· de nabijheid van den
kris!lallen , en in
Mn Co!/e de Rotte
Rotlc een met mode"
roode"
en witten Jaspis
hedekten heuveL,
ftecnkolen-mijnen enz. Zij is de
iaspis bedekten
heuvel, fteenkolen-mijnen
geboorteplaats
AGRICOLA, CoRN.
CORN. GALLUS
geboortepl~ats van JUL. :AGRICOLA,
GAtLUS en den aht
nht SIE'YE:I.
SIJ!'YES-.
FRESCO-SCIULDEREN. (AL)
(JH.) Is die [oort
foort van [childerkunst.,
fchilderkunst. t
'waardoor men, met behoorlijk getemperde water-venven,
water-verwen, op eene met
ruitten kalk bel1reken
bellreken oppervlakte, de bedoelde ,'oorwerpen
natten
\'oorwerpen fchilden
fchilderc ~
w()II:e d:lll
d:m zoodanig in den bIk indringen ~ dat
d:l[ zij niet, dan
w()J!:e
dnn met den~c!~el-
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leh'en vergaan kunnen. De fchilder be[lrijkt telkens fiechts zoo veel
van de opp;!rvlakte met kalk, als hij in éénen dag kan affchilderen.
Deze manier van H:hilderCIl is de oudil:e en dnurzaamf[e, gelijk uit
de antieke fchiiderHukken, die tot ons gt:!wmcn z~in, kan blijken.
MICIUEL ANGELO en RAFAEL waren er groote meesters in. De flukken, in deze mankr gefchilderd, moeten op een en amand gezien
worden. Derzelver licht is helderder, doch de fchaduwen zijn zwakker en minder zacht. Daar er moeijelijk in kan veranderd worden,
zoo moet' de fchilder boven al eene vaardige hand bezitten.
FRIES. Zoo noemt men in de bouwkunde eene platte faas in het
midden van een hoofdgebouw , tusfchen den benedenbalk en de
kroonlijst.
FRIESLAND. (Zie: VRIESLAND.)
FRIEZEN. (Zie: VRIEZEN.)
FRrOU. Beteekent in de Levant zoo veel als kanaal of vaart.
FRISSCHE-HAFT. (Zie op HAFT.)
FRITTE. (Zie: GLAS.)
FRONDE. Zoo noemde zich in Frankrijk die partij, welke,
gedurende de minderjarigheid van LODEW1]K XIV, zich tegen de
partij van het hof en den kardinaal MAZAIUNI verzettede, die na den
dood van LODEWljK XIII (in 1643) door de regentes moeder tot
eeelten minister verklaard werd. De belastingen, die men het volk
oplegde, .. waren ongehoord; en, da1r het parlement weigerde, d czelve te registreren, werden meermalen afzonderlijke leden van hetzelve in hechtenis genomen, hetwelk ni ct alleen het volk,
volk, maar zelfs
de prinfen van den bloede en verfcheiden grooten, tegen lVL"'ZARINI,
die zich zeer verrUkte, geweldig in het harnas joeg. De eindelijke
uitOag , echter, van dezen handel diende alleen, om de koninklijke
magt van LODEWI]K XIV, wien men al vroeg geleerd had, het parlement te verachten, nog meer te bevestigen. - Het tijdovak dezer
onlusten wordt dat der Fronde genoemd, en de tegenfbnders van de
flingeruars,
pal't\i van MAZ,~RINI dragen den naam van Frondeurs, of flingeraars,
dewijl men meende, dat de billijk misnoegde aanhang hnre partij
zoo gelukkig zoude ter neder Horten, als DAVID door zijnen flinger
GOLIATH overwon.
FRONTESPICE. Is (in de Bouwkunde) de voorgevel, of vcorHe zijde van een gebouw; VOOl:tS ook het opfchrifc, of de titel
van een boek, hetwelk eenigermate het onderwerp, of de flor.
fe. waarover het handelt, behoort uit te drukken; zijnde dit
woord ontleend van het Frallfche: Front, hetwelk voorhoofd, aan·
gezigt, beteekent.
FRONTIGNAN. Eene kleine flad in Neder-Langlledok, met 330
huizen en 1400 inwoners , waar zeer goede muskaar-lvijn groeit,
welke verkeerdel\ik Frol1tignac genoemd word. De Pas[erilles, of
muskadel-rozijnen, komel1 insgelijks v::n daar. Thans is deze !1ad
de hoofdplaats van een kanton in het departement I'Herrl1lft.
G 2
FRUC-

(F. H.)
'FRUCTUARlUS.
vruchtgebruik,~ voor zijn II!
'FRUCTUARIUS. Iemand, die het
bet vruchtgebruik
Ie
ven, van eenig goed heeft.
FRUSTUM. Is in de wiskunst een gedeelte van zeker vast
vaSt Iigligchamn, hetwelk van het overige
overire is afgefcheiden:
afgefcheidell: b. v. van eenen ke.
chaam,
gel, wanneer het boven~e
boven'le er is afge[neden.
afgefneden.
FUCET-lIOUT. Een zeker geel hout, op al de Caraïbifche
FUCET-IIOUT.
Caraibifche
eilanden groei
groeijende,
het- geel verwen van lakens en andere
Jende , en tot het'
fioffen gebruikt wordende.
FUEROS. Zoo noemen de Sptmjtltll'dm
Spfltljaardm de grondwetten
gror.dwetten en bijAr/'tlgoH, en andere Spaanzondere voorregten van het koningrijk drmgotf,
[che
fche landen.
FUGALIA. Feesten, welke de Romeinen ter gedachtenis der vrij
vdj...
heid vierden. Zij hadden in Spro!,ke!m. plaats op den dag, waarop
TARQUINIUS SVPERlIliS
TI!.RQUlNIVS
SUPERlIliS naar PORSENNA vll1gtte.
vlngtte.
FUGE. (Mnzijk)
(Mllzijk) Een zangfluk
z:lnglluk van twee of meerder !temmen,
fiernmen ,
overeenllemmende pasfage (thema, of ook gewaarin eene zekere overeenflemmende
dder genoemd, omdat zij aan de overige !temmen
eider
fiemmen ten voorganger en
aanvoerder diem)
dient) eem
eeist door ééne
é~ne !tem
fiern gezongen, en vervolgens
door de overige, (die daarom ook den naam van gezellinnen dragen)
kunllige verdeeling, doch volonder geringe veranderingen en eene kunflige
gens vastgellelde
vastgeflelde regels, herhaald wordt, zoo dat dit thema, door
het geheele
gehecle fluk,
lluk, in de onderfcheiden deel en van het gezang, bij afwisreling , het zij bij twee, drie, vier, of meerderfiernmen,
[eling,
meerderfiemmen, kan worden
meerder !temmen,
FI/ge is van twee, drie of
ofmeerder
fiemmen,
opgemerkt. Zulk eene PI/ge
geleic/èr (en dan noemt men
mert
en heeft of flechts één hoofdthema, of geleider
dezelve eene elJkeie
enkele PI/ge),
FI/ge) , of verfcheidene hoofdpasfages, (en wordt
dan een dubbelde rl/ge
fl/ge genoemd). Daar nu het thema der Fugen
Fugm
!Ian
aan zeer groote en menigvuldige zwarigheden
zw~righeden onderworpen is, zoo wor
wor...
den zij ook, ten aanzien van derzelver zuiver thema, voor de moeijeJijkfle
fiukken in de muzijk gehouden, en gelukken aan de meest geoegeoe~
Jijklle !tukken
fende meesters in de toonkunst flechts doorgaans in zoo ver, dat alleen
het ·oor
-oor des kenners, die de inleiding van iedere !tem,
flem, de kunllige
kunflige
hoofd· thema enz. naauwkeurig kan
behandeling en doorzetting van het hoofd-thema
opmerken, bij derzeJver
derzelver aanhooring, alleen eenige bevrediging vindt;
terwijl het 'grootfle
'grootlle gedeelte, meer aan eenvoudige, behagelijke
zangwijzen gewoon, dikwijls, fcl100n
fc1100n niet altijd met
met grond, met
me~
"
ROUSSEAU
ROVSSEAV beweren zal
za1~1 "
dat eene
ce ne fchoone PI/ge
FI/ge een ondankbaar
"» meesterlluk
meesterfluk vtlll
Vlll1 eenen kundigen harmonist is." Voor het
hec ove.
overige bediende men zich voorheen van de fugen
Ft/gen alleen voor het kerkgezang, en koos men Wt
wtderzelver
-derzelver tekst korte, doch nadrukkelijke
gezallg,
'vöorrruifchenpasfages, waarover het gezang, gelijk een toenemende, -vöortfuifchcnde firoom,
Ilroom, die op het laatst niet kan worden tegen gehouden, henen
rolde: doch tegenwoordig worden zij ook in andere zangllukken
zangflukken ge.
ge!tükken, die enkel voor
bezigd, ja ontmoet men ze zelfs dikwijls jn fiukken,
fpeeltuigelijk
fpee1ruigelijk muzijk gefchikt zijn.
FUGER. (FREDERIK HENDRIK), te Heillmm
Hcilbrrm in 1751 geboren,
was
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8.
was in zijnen tijd een gro0t
groCi)~ fchilder. Na zichzich· 7 jaren te Rome geoefend te hebben, ging h\i
hU in 1782 naar Napels.,
Nape/s, waar de keizerlijkt:
gezant, de graaf van. LAMBERG·,
iJ;l
LAMBERG" hem 2 jaren in zUn huis nam, iJa
welken tijd
tUd hij 3 groote Fresao
Fresc.o fchilderfiukken
fchiIderllukken voor de Duitfche boe.
kerij-zaal der koningin te Caferta,
CaJèrta, benevens hare beeldtenis, vervaardigde. In het jaar 1784 werd hij als tweede bel1uurder
belluurder der akademie
IfTeenen beroepen, waar hij eerst
van fchilder- en beeldhouwkunst te T17eenen
zich met miniatuur-fchiJderen
miniatuur-fchilderen moest bezig houden; doch zich ook
met het beste gevolg op het fchilderen
fchilderell in olieverwen toelegde, waar11, en zijn.
van zijn uitmuntend afbeeldfel van }OZEPH
JOZEPH Il,
zijn, dood van GERGER~
l\l.ANIClJS, in de vergaderzaal der akademie te l17eenen
l\UNICUS,
If/éenen genlaatst
geHlaatst,, kun.
nen getuigen. Na een bezoek bij zijnen vader te Hei/bron te.hebben
afgelegd, keerde hij in 1788 naar Weenen terug, en leverde nu ver"
fcheiden
L"cheiden historifche- en andere fchilderfiukken van merkwaardige
JOZEPH
11 als bondgeperfonen • onder anderen, in levensgrootte: J
OZEPH II
noot van KATHARINA Ir; de hertogin ELIZABETH,
noot
ELlZABETH, die voor haren
gemaal (den tegenwoorcligen
tegenwoorcligen· keizer) gedurende de belegering van Bel'
Bet'
grado, eenen
graJo,
eenell lauwerkrans vlecht;.
vlecht; de geharnasde beeldtenis van LAU
LAU...
DON, als,
alg. bedwinger van genoemde vesting, en eindelijk dat van
mevrouw DE
DE WIT, in eene nieuw-griekfche
nienw-griekfche kleeding. In het gege.
f.chiedkundig
f.chledkundig vak leverde hij PROMETHEUS , zich in het flat
flot te
Ernstbrtln bevindende ; PHILIPPU~
PHIUPPU~ en ERASISTRATUS, in de galerij
van den graaf van, FUGGER geplaatst; ORPHEUS, die PLUTO om de
teruggave van EURIDICE fmeekt; Dmo
DIDo op den brand!1apeL".
brandllapeL,. voor
t.eruggave
het kabinet van den prins
prins. van KAUNITZ vervaardigd; de eerlle
eer!1e ouders bij het lijk van ABEL; het vonnis van BRUT US over zijne.
zUne, zo,nen ~ en.
en, als tegenlluk ,• den dood der Romeinfche vrouw VIRGIl'HA~
VIRGINIA,.
FRIES; SEMIRAMIS, welkeaall
welke aan
beiden voor de kunstverzameling van FRIES;.
hare kaptafel den oplland
vern.eemt;,;:. en
opfiand der Babi/oniers tegen haar verneemt
laadlelijk
fchilderllukken
laatflelijk SOCRATES voor zijne regters. Onder zijne fchilderfiukken
in miniatuur
miniatuul' munten,
mun ten, inzlilnderh
inzc.lnderh eid, uit
uit. zij nnee beeldtenis v:an keizer Jo.
ZERH
ZE RH Il
II (het
(het eenige, waarlijk gelijkende v:an
van dien monarch), en
RZEWUSKA, in haar kabinet van hare Î;inde-een ander van de gravin RZEWUSKA.,
idnde~
ren omringd wordende; doch. bovenal zijn van hem merkwaardig
!l0 handteekeningen.
handteekeningen , naar KLOPSTOCKS Mesfias,
Mesjias, op blaauw papier met
.20
nieuwtl:e en fraaille
fraaifie fiukken
nukken is: JOHANNES in de
kraijon. Een zijner nieuw!1:e
woestiJn, hetwelk hij in 1804 voor de keizerlijke hof.kapel
'WoestiJn,
hof-kapel fchilderde, en waarvoor 1000 dukaten is betaald geworden. FUGER fiierf te
Weenen in het jaar 1818.
FULAHS,, of FULIERS. Een der voornaamfie
voomaamlle Afrikafc.he
Afrikafche vol.;.
vol.;..
PULAHS
ken, die zich van den mond van den Sen
Senegal
ega/ en de Gambia tot
diep in de binnenlanden uitlWeiden. De Fulahs onderfcheiden zich
door zindelijkheid, werkzaamheid en juistheid. van verfiand, boven de
overige volken. Zij zijn zwartachtig geel van kleur, hebben fijne
gelaatstrekken, zacht en lang haar, en leggen zich bijzonder op den
L1ndbouw toe. Behalve de Turkfche tarwe, of lI-fais,
LIJais , bouwen zij
landbouw
G 3
gierst
G3
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gierst, rijst, erwten en andere keuken vruchten , en hebben groote'
plantfoenen van katoen en tabak. Bovendien fokken zij uitmuntend
rundvee, alsmede paarden, geiten en fchapen. De kudde geeft vette
melk, doch de Fu!ahs gebruiken dezelve !1echts, als zij verzuurd is,
en de dikke room wordt in pompoen - fchalen tot boter geroerd, die,
na over het vuur gezuiverd te zijn, in aarden potten bewaard wordt.
De vrOllwen dragen witte kleeding, van eigen gereed katoen, en zijn
In de fleden der Fulahs heerscht vele orde.
ongemeen zindelijk. De flraten zijn ruim en regelmatig, en de huizen, fcIlOon !1echts van
klei gebouwd en met flroo bedekt, altijd zindelijk. De palisfaden
rondom de fleden Duiten, ter betere verdediging, fchuins tegen elkander. Binnen de eerl1:e omheining flaat de kostbare katoen, en buiten dezelve ziet men aan den eenen kant de Turklèhe
Turklehe tanve, en aan
den anderen houdt het vee, uit de grazige weiden naar huis gedreven, zijn nachtleger.
Bij deze meerdere voordeeien bezitten de Fulahs ook kostbaarder
huisraad, dan de meeste overige Negers, en het is door hunne huishoudelUkheid, werkzaamheid en zorg voor de toekomst, dat zij dezen dikwijls tot eene toevlugt in nood en behoefte verflrekken. Zij
leven ten deele in kleinere, ten deele in grootere horden, onder
eene gematigde monarchale regering. Gastvrijheid is bij hen eene
deugd, en het is alleen door den Mahomedaanfchen godsdïenst, dat
de vreemdelingen minder goedhartig door hun worden ontvangen.
Zij onthouden zich van flerken drank, laten hunne kinderen door
een en priester onderwijzen, zijn dappere verdedigers hunner haardfle.
'den en beroemde olifallts-jagers. Men vindt onder de Fulahs,
die met buitengewone geestvermogens bedeeld zijn. Een hunner,
JOB BEN SALOMON, volgens zijn familie-naam JALLO genoemd, een
kleinzoon van den opperpriester IBRAHIl\'I, door toevallige omflandigheden, in het begin der 18de eeuw, in Engeland gekomen, had niet
alleen een ongemeen flerk geheugen, maar ook een juist en vlug
oordeel en begrip. Van een horoIogie, dat hij Oechts eenmaal had uit
een genomen, wist hij terllond des zelfs geheele zamenflel; zoo als
hij ook een model van eenen korenmolen, dat men eens voor hem had
uit elkander genomen, onmiddellUk weder wist zumen te voegen.
Of[choo0I1.een
Of[chooon een Mahomedaan, oordeelde hij over den Chrlstelijken
godsdieust met zoo vele fchranderheid als eerbied. - Voor het ove_
rige bezitten de Fulahs, gelijk andere Negerfiammen, eene flerke
neiging tot de dicht-, to011toon- en dcnsku11st,
dcnskul1st, en veel aanleg tot oefening en befchaving.
befchavÎng.
FULDA, in den Opper-rijnfchen Kreits, thans eene provincie van
het keurvorstendom Hesfel1 , was eertijds eene rijke abdij van de
hooglHfr. In 180! werd het
BenediktijIJen; doch federt 1752 een hooglHft.
tot een wereldlijk vorstendom. verheven, en den prins van Oranje
(thans onzen koning) tot fchadeioosftelling toegedeeld; doch, 11a d~li
i1ag van .lena,
Jena, door den Franfchen keizer in bezit genomen, en bij het
groot-
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grootnertogdoIll
Volgens, het softe art. der acte
groothertogdom Frankfort gevoegd. Volgens.
aete
vnn
VIln het Weener
Weene, congres, viel het grootfee
grootfte gedeelte der Fuldafche lan,,-_ benevens de hoofdfead,
hoofdftad, aan den koning van Pruis
Pruisfel1
fen ten deel;
den ,..
doch naderhand ftond
fwnd deze zijn aandeel, mee
met uitzondering van Dernhach en Cel[a,
• .ter vergoeding
vergoeding-van
Geifa, aan den keurvorst van Hesfen af ,ter
van
hetgeen wnt
wat hij aan PI"uisfen
Pruis{en en Sakfe-Weimar
Sak{e-f47ei1lJtlr h:\d
had. afgefeaan.
afgefcaan. In 1816,
titel ook
llam gemelde keurvorst er bezit 'van, wanneer hij bij zijnen eitel
llog
Het ollerige
o:verige gedeelte,
gedeelte ,
nog .dien
dien van .. groothertog van Fu/da.voegde.
Fulda.voegde. Het.
uit de ambten
gedeelte;:
ambten. Saa/munjler,
SaalmunJler, Brucke1Jau~Hamme/burg
BruckeîJ(Ju~Ham1lJelb1Jrg en een gedeelte
Bibelf1ein bellaande is in het bezit van Oostem'ijk.
van het ambt Biberjieiil
vtm
Het geheele land bevat eene oppervlakte van 43 vierkanten'
vierkamen -mijlen,
mijlen,
en, volgens de telling van 1796, een getal van 90,000
90,000 inwoners •. Het
Her is
zeer bergachtig en wel voorzien van houtgewas; heeft een ruw doch
zeer
gezond klimaat; maar vruchtbare dalen, die genoegzaam koren en veel·
vl25
VhlS opleveren: ook vindt men in fommige
fommi~ {treken
O:reken. eenen vriJ
vrij goeden.- wijnbonw,
den
wijnbouw, en is de veeteelt er van belang. De hoofdllad
hoofdfiad
Pu/da
Fulda ligt aan den vloed van dien.
diell. naam. Zij had feder,t
federt 1734
et:ne univerfiteit, die echter in, 1804
~ne
180-1- in een
cen lyceum
lyccum veranderd werd;
verder een gymnafium, eene jagtrchool,
jagtfchool, boekerij en eene"
eene, katho.lijke
katholijke
nniverfiteit; telt, met .de
voorf1:eden , ruim 6,500
de voorfieden
6,500 inwoners, en heefe
nniverûteit;
fchenkkàrner van
fraaije, openbare gebouwen. Hier werd, in de fchenkltitmer
liet hof, de.
de_ beroemde .Tohanllisbergcr-wijn
~. in verzegelde fles[chen
flesfchen
.lohan1lisberger-wijn,.
'liet
verkocht ;. doch kan men dien ook
goed- in het bevallig ligo.o.k even goed
HutJe.
gend bad, Bl'uckenau,
Bruckel1at(, alsmede op,
o.p, den Frankforcerweg.,
Frankforterweg, te HUfJe.
[tld in het POSthllis,
posthuis , bekomen.
FULTON. (ROIlERT)
(ROBERT) Een beroemdwerktuigkulldige
beroemdwerktuigkulJdige in NaordNoord.
Llmerika.
Stoombooten, werd in 1767, in Penfy/yi;.
Amerika, de uitvinder der Stoo.mbo.oten,
Penfy/vi!.
nie uit onbemiddelde ouders geboren. Reeds.
vroeg veel aanleg en
Reeds.vro.eg
fmaak
fln,aak in het teekenen aan den dag leggende, leerde hij de fchilderfchilder_
kunst te Londen bij den beroemden 'VeST,.
\VEST, een geboren LImerikaan
Amerikaan;;
doch be!1eedde,
befieedde, naar verloop van
vau eenige jaren, zijne talenten tot an.
dere voorwerpen. Bekend geworden met den werktuigkundigen RAM&E1J,
SEJ], eenen zijner
z.ijner landlieden, die zich te Londen ophield, om de
floomwerktuigen
lloomwerktuigen en andere l1Lmige
nuttige uitvindingen te leeren kennen,
nrginie, over te brengen, wierp FULTON'
en naar zijn vaderland, Virginie,
zijn penfeel weg.
weg, en wijdde zich federt
feden geheel aan
mm de beoefening
der werktuigkunde. Terwijl hij zich hiermede bezig hield, noodig_
noodigde hem zijn landgenoot BARLow, naderhand NoordAmeri,kaansch
Noord - Amel'ikaansch
nldaar aan een PCl11oraPanoragezant.il1
gezant. in Frankrijk, naar Parijs, ten einde aldaar
1na
ma te arbeiden, welk werk hem aanzien en voordeel verfchafte,
verfchafte"
en hem in !1aat
fiaat Helde, om zich nu, door een langer verblUf
verb!~jf te·
Parijs, geheel en al met zUne
zijne werktuigkundige !1udien
fiudiell op te houden.
BARLow, die zelfs zijn gedieht
gedicht de Colombiade aan hem opdroeg.
BARLOW,
bragt hpm in !,enllis
I{ennis met eenige leden vftn
~ationaal in!1imut,
vun het '!'JationanI
ÎnHittlut,
en verCcheiden
verrcheidel1 Franfche
Fran[che vestingbonwkllndigen,
vestingbouwkundigen , door wier omgang
en fchriftcn
aanmcr!\jtlijk
en.
fehriflen zijne denkbeelden aanm
crl~liJk werden uitgebreid; en,
G .f
4-'
valt

104-

FU L

v

I A.

van dien tijd
tijd af vond hij
h~î die werktuigen en middelen uit,.
uit.. welke
hij naderhand bekend maakte. Zij be1l:aan
bell:aan in de volgende: I.
J. Een
molen, om marmer te zagen , en te polijsten. 2. Een ftelfel
om de kanalen bevaarbaar te maken, hetwelk hij onder den ti.el
ti.el::
o,'er
D"er de J7erbetering der fcheepl'aart op de ktl11alen,
ka/Jalen, in 1796, met
17 platen mededeelde, en te Londen uitgaf. 3. Een werktuig, om
zeilen en touwen te vervaardigen, hetwelk op eene eenvoudige -wijwiJze door het water in beweging gebragt
gebragr wordt. 4. Eene bOOt
boot
of fchuit, om onder water te kunnen varen. 5. De Torpedo, een
werktuig, om vijandelijke vaartuigen,
vaartuigel1, in het water, in de lucht te
doen fpringen, en 6. De ftoomboot,
fwomhoot, welke laatfte
Iaatfte zijne gewigtigfte uitvinding is, en zijnen naam zal vereeuwigen.
deze uitvinding, in Frankrijk en
Ondertusfchen maakte hij met deze.
Engeland,
vaderland,9
Enge/and, weinig opgang, wesbalve
weshalve hij zich naar zijn vaderland.
Noord-/lmeriko,
Noord-dmerika, begaf, waar hij beter Daagde. De eerfte ftoomboot werd in 18°7,
1807, te Newyork, onder zijn opzigt, door BROWN
gebouwd; en feden
federt zijn deze vaartuigen, opbUml
op bUn a alle groote rivieren, aldaar ingevoerd, en leveren in dit land, overal met bevaarbare rivieren doorfneden, onberekenbare voordeel en op. Het conbepa.ald getal van
gres verleende hem patent, om, gedurende een bepaald
i aren
aren·,, de fcheepvaart met ftoombooten, op de groote rivieren van
Amerika, alleen te mogen drijven; maar FULTON, zoo arm als Co~
LUMBU8, zag zich door geld-gebrek genoodzaakt, om zijnen .verkreverkre.
gen vrijdom, voor de meeste rivieren, tot eenen geringen prijs af te
te
ftaan,
hij in
Haan, en bezat nog alleen patent voor
voor twee derzelve , toen bij
Sprokkehn. 1815, in behoeftige omftandigheden, ftierf, en zijner
familie eenen fchulden-last van meer dan 100,000 dollars
do/Iars naliet. In
de laatfte jaren zijns levens liet het congres, onder het befmur
beftuur van
FULTON, te Newyork, een fregat met een ftoomwerktuig
ftoomwerkcuig bouwen,
hetwelk 145
J45 voet lang en 55 breed was
was;; doch dit zijn laatfte
laatftewerk
werk
is, uit hoofde van zijnen dood, niet geheel voltooid geworden.
Hoewel men niet ontkennen kan, dat foortgelijke denkbeelden van
ftoomvaartuigen
fcoomvaartuigen reeds vroeger hebben plaats gehad.
gehad, en de markies
JOUFFROlJ,
OUFFROlj, op de Saolle bij Lyon, verfcheidene
verfcbeidene proeven·
proeven, met eeee·
ne boot genomen heeft, welke door eene vuurpomp werd in bewe.
bewe..
ging gebragt , kan men 110gtans
betwisten,
nogtans FULTON den roem niet betwisten.
de eerfte geweest te zijn, die de zwarigheden, tot dien tijd toe
van deeerfte
aan de uitvoering verbonden, wist te boven te komen, en een nieuw
vaartuig te voorfchijn bragt, waarvan men de groote voordeelen
niet ontkennen kan, en hetwelk, in vervolg van tijd, zekerlijk nog
aanmerkelijk zal verbeterd worden.
FULVIA. Deze Romeinfche vrouw, welke buiten haar Iigchaam
Jigchaam
weinig vrouwelijks bezat, was eerst aan CLODlUS, daarna aan M. ANAN·
TONlUS gehuwd. H;.re wraakgierigheid oefende zij bijzonder tegen CI.
CICERO, den verklaarden vijand harer
barer beide echtgenooten, uit; want, toen
deze op bevel van ANTONIUS was omgebragt, liet zij zich deszelfs
hoofd

FUNGITEN. -

FURTH.
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ltoofdbrengen,
haarfpeldel4eD
hoofd brengen, door1lak zijne tong met gloeijende haarfpeldel4
eD
fl:eHen.
"
liet het vervolgens op de rostra ten toon ftellen.
FUNGITEN. Zijn koraal-zwammen, verf1:eeningen, aan zwammen
gelijkvormig. De zee brengt er in menigte, in verfchilIende gedaanten, voort.
FUNTA worde een Muskovisch pond genoemd
genoemd~"
~ bevattende 96
SoIlOt11Îch, waafvan ieder een weinig minder dan
lood van ons ge;.
wigt uitmaakt. De Muskoviten wegen er het zilver medé
medé.,•.
FURIEN. (Fabelleer) Godheden, die de ondeugd onophoudelijk vervolgen. Ieder nog onbefchaafd volk· heeft een duister denk.
beeld van 1lraf: dan" daar hetzelve geen middel weet, om het
moeijelijk verfchijnfel, hoe elke zedelooze daad hare eigenaardige gevolgen noodzakelijk met zich voert, te verklaren, zoo neemt het
tot de wereld der geesten zijne
zijnetoevlugt,
toevlugt, en verdicht hooger wezens,.
die het als oorzaken van die gevolgen berchouwt. Zoo geloofden
de oude Grieken, dat vrouwelijke godheden de ondeugd, bij aanhoudendheid, met de bitterf1:e kwale"n vervolgden, en merkten haar
.niet flechts als bewerk1lers van gewetensangst, maar ook van alle
onheil aan, hetwelk de ondeugd vergezeld,
vergezeld. Men vormde zich drie
dezer godheden, die men TlSIPHONE, ALEKTO, en MEGAERA noemde. De Grieken gaven haar ook den naam van Erennyen , uit hoofde van de woede, waarmede zij de misdaad aanfchouwden, doch
ook dien van Eummiden (welmeenende ) ,_ omdat zij tevens de fiervelingen voor de ondeugd waarfchuwden: komende de Romeinfche
benaming van Furien met de beteekenis der. eerfte het meest overeen.
Zij werden te Cajina, in Arkadie , en ook te Carmia in Pe!oponne.
fus, aangebeden; hadden eenen tempel te Athene, nabij den Areo.pagus, en hare priesters werden uit het midden der regters dezes ge.,.
regtshofs verkozen. Oudtijds werden deze godheden wel verfchrikkelijk~ maar,
maar" niet hatelijk, als jonge dochters, met eenen flangcl1.geefel
in de regter ,,_ en eene fakkel, of een en dolk, in de linkerhand, af~
gebeeld; en het is eerst in later tijd" dat men haar met bebloede
kleederen en helfche blikken heeft geteekend.
FURMERIUS, (BERN. GERB.) werd omfireeks het midden de~
16de eeuw te Leeuwarden geboren, en in 1596, in de plaats van zijnen
leermeester, den geleerden SUFFRIDUS PURI" Historiefchrijver. van
Friesland. Hij fchreef verfchillende werken, waarvan fommmige al.
leen in Mss bewaard zijn, en welke alle de gefchiedeni~ van Pi-iesland, gelijk ook die der bisfchoppen van Utrecht, betreffen. 'In fomgevoelen van zijnen voormige der zelve leg~e hij zich toe, om het gevoeJenvan
noemden leermeeSter, over den oorfprong en de oudheid der Friezen, te verdedigen tegen UDBO El\1MlUS, welke hetzelve be1lredel1
had. Hij ftierf
fl:ierf in 1616.
FURTH. Eene opene f1:ad, tot den Neder-D.o11t1fJ-kreits· van het
koningrijk Beijeren behoorende. Z~i ligt in de nabijheid van Neu,'enberg , waar zich de Pegm'tz met de Regnitz vereenigt, ell bevat
G 5
13,000
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FUSFLIER. -

FUSZLI. (J. C.)

• 3,000 inwoners, onder welke 25,00 Joden, die hier eene groote lYna
•.
.3,000
fyna.·
goge, eene eigene hooge fchool, eene boekdrukkerij
boekdrukker~ eu andere we..
welenfchappelijke inrigtingcn
FUl'th 1000 werkmeeswerkmees.
cenfchappelijke
inrigtingen hebben. Men telt in Furth
rers,
~rs, waaronder zich 130 dmaijers,
drnaijers, die- kleine Hukken van hout, been
en metaal leveren,.
zil~erfineden, 150.
ISQ fchrijnwerkers
,.
leveren" 200 goud-. en zilverfineden,
fehrijnwerkers,.
1!Z0
IjlO fchoenmakers
fehoenmakers en eene menigte beeldhouwers ,. goudOagers;.,
gOlldOagers:-, fpiegel1lijpers
gelflUpers enz. bevinden. De inwoQers
inwoners ilijten
filjten hunne gemaakte goederen of aan Neurenberger kooplieden, of verzenden die buitenslands.
Ook drijven zij een en aatnienlljken
aanzienlijken wisfel- juweel~
juweeI. en tabakshandel.
FUSILIER. Dit woord, van het Franfche
Franfehe Fujil
FujiJ (een fnaphaan)
fiJaphaan)
ontleend. betp.ektltlt
beteekent eigenlijk eenen foldafl': met een geweer gewapend,.
in ollderfcheiding
onderfcheiding vall
van die, welke van,lanfèn
van,lonfen voorzien zijn,.
zijny.. als ook;
ook;;
van de Musketiers. Tegenwoordig echter verfiaat men er door eene'
roort van ligt voetvolk, welks geweer iets kleine!'
er is, dan
kleiner en ligt
ligter
dat van eenen Musketier.
FUSILLADEN. Een nieuw Fransdl'
Franser!: woord, welks uitvinding
Blen
fch:mdelijken CARRIER
C.~RItIER te danken heeft. Dit monfier,
monfier
men aan den fehandelijken
cl, bewoners der Fendde
vond het te omOagtig,
omllagtig, om d,
J7endde en omliggende
omliggend(!
landftreek,
landfl:reek, werwaarts hij in l.et
l.-et voorjaar van_
van 1793 als gemagtigde
gemagügde
van de conventie gezonden werd, en die van konings- gezindheid wertien verdacht gehouden, afzonderlijk
afzonderlijk ce
den
te ftraffen,
firaffen, en rigtte diensvolgens een corps foldaten
foIdaten uit de affchuwelijkfte booswichten op ,
een-·
waardoor hij geheele hoopen van deze ongelukkige gevangenen op eenmaal liet
liet. dood fchieten.
fehieten. Evell~
EveR zoo voorbeeldeloos wreed ,als deze
Fufil/àden,
Fufil/àdén, waren de NOJaden, door denzelfden:
denzelfden, CARRIeR
CARRIIlR uitgevonden. Men bragt, namelijk, een aantal flagtoffers op een fchip, in
in.
op" een gegeven [ein,.
fein,.
welks bodem een luik waS',
waS'. hetwelk men , op'
c>p end e-, om de ongelukkigen op eenmaal te verdtinken.
verdrinken. Somtijds
opende-,
ging zelfs, op zijn bevel, de helfehe
helfche boosheid zoo ver, dat men twee
penonen
perfonen van beiderlei kunne naakt aan een bond, in deze houding
een
éen uur lang liet liggen, en eindelijk door fabelhouwen in het water
dreef: welke fchanddaad
fehanddaad CARRIER een republikeinsch huwelijk noemnoem·
n'HERBoIS en zijne medefianders in Lion, benevens ande. COLLOT n'HERBOIS
mer dwingelandij in andere fieden van Frankrijk,
dere medehelpers 61er
volgden deze ongehoorde wreedheid, en duizenden van ongelukki.
ongelukkigen werden daardo{)r
daardoor om hals gebragt.
FUSTE.Een lastfchip
lastfehip met c::en
t':en laag
la;tg boord, waarop men zeilen
en riemen kan gebruiken, en waarvan men zich veel op den Donau
bedient.
FUSTI. Dij
Bij de kooplieden het gewigt der vaten, waarin
wnarin de waren.
vervat zijn. Fusti-rekening, is de berekening van hetgeen, wat
aan
aan de goederen gebroken, bedorven of te kort is: ziJ wordt ook
Refactie-rekening genoemd.
FUSZLI. (JOHAN CASPAR) Een voornaam Zwitfersch fehilder,
fchilder,
in 1706 te Zurich geboren en in 1782 gefiorven.
gel1:orven. ZUne
Z\jne portretten
PREISZalgemeenc goedkeuring'
goedkeuring,, en
HAID, PaE!Szeene algemecne
én zijn door HAlO,
verwierven ecne
LER

GAB ARA.
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LER en anderen gegraveerd geworden. Hij was tevens fchrlJver
fchrUver in
het vak der kunst, en men heeft van hem in het Hoogduitsc:h
Hoogduitsch eene
Gefchiedenis en afbeeldillg
Gcfchiedenis
afbeeld/lig der beste kunsteIJaars
kunstmaars in Zwit[erland, in
4 deelen; een Beredeneerd verflag
verjlag ,'all
yalJ de voornaamfle
~'oornaamfle plaat[nijders
en hUllne werken, en eene verzameling van brieven
brieyen van
yan WINKELMAN.
WINKELMAN,
aan
aOiJ zijne vrienden in
i11 Zwit[er/and:
Zwit[el"land: ook heeft hij, met eene voorrede van hem zelven, uitgegeven: Gedachtm
Gedachten o)'er
over het fchoone eti
et' den
detS
Jmaak
jmaak in de [childerkumt,
[childerku1lSt, van den ridder
ridder· MENGS, waarvan deze hem
het handfchrift gezonden had. Hij was een man van een uitmuntend
zedelijk karakter, en bezat eenen ongemeenen ijver, om jonge kunsbadden allen het
bet kunsttenaars voort te helpen. Zijne vijf kinderen hadden
(loch onder de zonen wijdde zich de
talent huns vaders geërfd; doch
tweede.
tweede, HEINRICH, in 1742 geboren, alleen geheel aan de fchilderkunst. Deze zettede zich, na een zesjarig verblijf in Rome. voor
altoos in Engelalld
fchilderl1ukken, meestal uit
Engeland neder. Zijne talrijke fchilderftukken,
SHAKESPEAR , MILTON en DANTE genomen, zijn door verfcheidene
Engelfche kunstenaars in het koper gebragt. Hij heeft zich mede
als fchrijver in het vak van kunst bekend gemaakt, was hoogleeraar aande
aan de kunst-akademie te Londen,
LOl1den, en, gedurende eenigen tijd, haar
Een andere zoon, }OIIANN
JOHANN RUDOLF, te Zurich in
voorzitter. 1709 geboren, en in 1793 gefiorven,
gellorven, was zeer ver in het miniatuur fchilderen, en heeft ook zeer goede teekeningen met zwart krijt.
naar RAPHAEL en andere groote meesters, geleverd. Naderhand hield
. hij zich meestal met het letterkundig vak der kunst bezig, en gaf in
J763 het algemeine Rünstler-Lexicon,
Rünstler-Lexicol1, waaraan hij 30 jaar gearbeid bad,
in het licht. De nieuwe uitgave verfcheen in 1779 in folio, en
werd, federt 1786, door zijnen zoon HEINRICH voortgezet.
-----====-~?~~~=~--------~===~~?~~~---~------

G.
G. Door deze letter kenmerkt men in de hedendaagfche
hedendnagfche muzijk
dcn
den vijfden di~tonirchell
diatonifchen klanktrap, van welken toon de G. fleutel zij.
Op de Franfche munten beteekent de G.
nen naam ontleent. -dat zij te Poitiers,
Poiliers, en op de Pruisfifche, dat zij te Stettin
Stetthl gellemgefiempeld zijn. talletter,, voor
VoortS werd G. oudtijds, als een talietter
400 gebruikt; doch gaf G. met eene fireep
flreep er boven, 4co,000 te
kennen -- Eindelijk betcekent
beteekent G., bij verkorting, in de Romeinfcbe
Romeinfche
opfchriften Gajus,
CajZls, Gellius,
Gel/ius, Ge/Is,
GeM, Genus, Gesta, Gratia, Gratis enz.
GAAS. Eene foort van dunne
dl1nne flof,
fiof, van garen of zijde. Men
heeft ook gefigureerde of gebloemde gazen, alsmede fommige van
goud of zilver op eenen zjjderi
zijderi grond.
GABARA. Zoo noemden de Egyptenaren een gebalfemd ligchaam
GAllARA.
eellC
MUlllie.
ecu\! Mum/e.
GA-
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vaartuigcn, met zeizci.
GABARE. Eene foort van platte en wijde vaartuigen,
fchelen en riemen, welke men op fommige rivieren, die tot andere fcht>
pen niet diep gellOeg zijn, voornamelijk op de Loire, gebruikt.
ABBES) Een lIIan
GABBE MA. (SIMON J\BBES)
man van zeer vele geleerdheid,
omllreeks 1630 te Leeuwarden geboren, die onder zijne landgenooten
wel eenen verzamelaar en uitgever zijner .n:rge1:ttene
,n:rgel:ttene fchriften
fchriften vond;
maar niemand, die zijn leven befchreven
befcnreven heeft. Hij was letterkundige.
letterkundige,
TJBULLUS en PROFRo.
blijkens zijne uitgaven van PETRONlUS, CATULLUS, T/BULLUS
PERTIUS, en zijne uitgave van brieven, door beroemde mannen gefchre.
gefchreven; voorts regtsgeleerde, in welk vak lJij
IJij eene verhandeling uitgaf:
natura/i, gel/tium et civili;
civili ; wijders gefchiedkundige;
gefrhiedkundige; doch
de jure
jtlre natura/i.
muntte in deze meer uit door zijne onvermoeide vlijt in het opfporen.
der bronnen, dan wel in fmaak van bewetking,
bewerking, alzoo hij, den fiijl van
()nzen
uitmuntend en HOOFT willende navolgen, vele van deszelfs geonzen uitmuntenden
breken overnam, doch de meeste van deszelfs voortreffelijkheden
vomtrcffelijkheden voorvoor.
bij
Histo,.ie van P,-;es/and,
p'-ïes/and, van 119:> tot 1573.
1573, daarbiJ zag; gelijk zijne Hislo,.ie
voor een genoegzaam bewijs oplevert; verders was hij een vlijtig beplantenkunde, en gaf in 1636
1686 eene·
ecne· Yriesfche
I'riesfche Lus/gaaroefenaar der phmtenkllnc.le,
de uit; en eindelijk ook Latijnsch en Nederduitsch dichter, die, echeer, zijn kunstvermogen minder aan eenvoudigheid en kracht,.
kracht, dan. aan
llrommende
brommende en hoog klinkende uitdrukkingen, befteedde; zoo als.
eenige, hier en daar, van zijne verfpreide gedichten aanwijzen.
eenige.
GABBEMA ilierf in 1688, of kort daarna,
dllarna, en liet zijne verzameling van
boeIren,
boeken. en oude fchriften, aan zijne eenig overgeblevene zuster.
zuster, na ~
tlit welker nalatenfchap zij aan het GABIlEM.~-gasthuis.
GABIlEM.~-gasthuis, te Leeuwflroit
Leeuwart1m, zijn overgegaan, en aldaar nog tegenwoordig bewaard worden.
GABELLEN. Is een onduitsch woord, dat tol of pacht b~te.e
kent. Men gehruikt
gebruikt wel de woof(~n
woor,*n tollen en gabellen in eelle
eene gelijkluidende beteekenis; doch eigenlijk verllaat men door de laatfle
laatlle
een gering tolgeld, dat men aan hekken of wegen betaalt.
GABINA. Een bijnaam van JUNO, haar ter oorzake der bijzonbijzon.
Gahien,
dere godsdienstige vereering gegeven, welke men haar te Gabien,
eene llad der Yolsquen,
f/olsquetl, toebragt.
toebr~gt.
GABRIELI. (KATHARINA) Eene der berQemdlle
ber6Jemdlle zangeresfen
van de 18de eeuw. Zij werd in 1730 te Rome geboren; was eene
leerlinge van den groot en PORPORA; zong in 1745 op het tooneel
tooneil
van Lucca, en was het voorwerp van algemeene bewondering.. Keizer FRANS I beriep haar naderhand naar Weenen, waar het o!lderwijs
o~derwij5
van METASTASIO
reMETASTASlO haren aanleg voor de kunst van gebaren eu het rtcitatif verder voltooide. Jammer was het, dat haar
en -uitcitali!
haaf fchoon en'
uitmet veel ei~enzinnigheid gepaard ging 1 waarvan het
muntend talent métveel
verllrekken." De onderkoning van
volgende
volgcnde geval ten bewijze kan vcrllrekken."
,. SicililJ, hallf', ,benevens den voornaamllen adel van Pa!erlJlo, op
"SicililJ,
" zekeren
zekercn tijd ten maaltijd genoodigd hebbende, liet haar.
haar, toen zij
zIJ
fc happen , dat het geop het bepaalde uur niet vcrfcheen,
vcrCchecn, bood Cc
" zelfchap ·op haar wachttc
,
wachtte;; doch men, vond haar, lezende, te bed
"" zelCchapop
be d
" Iiglig-
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" liggen; terwijl zij
zi.i zich alleen verontfchuldigde met voor te wen" den, dat zij de uitnoodiging geheel en al vergeten had. De onI
zoude haar deze onbeleefdheid nog vergeven hebben;,
It' derkoning
gezelfchap zich des avonds naar den fchouwburg'
fchouwburg" maar, toen het gezdfchap
allerflechtst, en zong al hare aria's
" begaf, fpeelde zij hare rol, allerllechtst,
" Sotto
Salto voce,
yoee, waarover de vorst zoo moeijelijk werd, dat hij dreigde
fira,iYen, en haar, toen zij hierop nog halsfiarriger
" haar te zullen fira,tfen,
opfluiten. Gedurende dien tijd gaf
" werd, in eene gevangenis liet opnuiten.
" zij kostelijke maaltijden, betaalde de fchuld der arme gevangenen ~
" en deelde, met een medelijdend hart, aanzienlijke fommen gelds
»uit. Men was genoodzaakt om toe te geven, zoo dat zij, na ver.
" loop van 12
I 2 dagen, onder de luide toejuiching der armen, weder
ge!1:eld werd." Zij konde nimmer belluiten,
" op vrije
vrUe voeten gefield
benuiten ,
Jf ik daar niet mijn
" naar Engeland te gaan, " omdat," zeide zij ', "
",. eigen meester zijn zoude; want, indien ik het in mijn hoofd
",j krege, om niet te zingen, zoude het volk mij beleedigen, of wel-.
I
" ligt mishandelen, weshalve ik hier liever gerust wil fiapen.
napen. al wa" re het dan ook in den kerker."
ln
In het jaar 1765 beriep haar de keizerin KATHARINA
KATHARINi\. naar PetersIJUrg. en maakte met haar eene overeenkomst voor den tijd van ~
z,urg,
maanden. Op de vraag van hare majel1:eit,
baar loon
majefieit, wat zij voor haar
begeerde, vroeg zij 5000 dukaten, waarop de vorstin in verbazing
mijner
uitriep: " vijf duizend dukaten II zoo veel geef ik aan geenen m\iner
., maarfchalken ," waarop de zangeres antwoordde: " dan moet uwe
:>;
Sj Majefieit
Majel1:eit maar eenen harer veld-maarfchalken laten zingen." De
keizerin zag zich genoodzaakt, om haar de gevraagde fom te
voldoen.
Omtrent het einde van 1780 reisde zij naar Milaau,
Milaan, waar zij at
hare krachten infpande, om MARCHESI te overtreffen en hem den
voet te ligten.
ligt en. De zangers, over het algemeen, waren befchroomd.
befchroomd,
om met haar te fpelen. PACCHIEROTTI achtte zich verloren, toen
hij voor de eerfie
eerl1:e maal met haar ten tooneele verfcheen. Zij zong
eene, voor hare fiem
fiern volkomen gifchikte,
g(ifchikte, Brayour
Bravour aria, en ontwik.
kelde daarin haar geheel talent in zulk eene uitgefirektheid,
PACuitge1l:rektheid, dat PACCHIEROTTI, met luide zuchwn,
zuchten, a.chter
achter de fchermen vlood, en niet dan
met moeite bewogen werd, om weder op te treden. Hij fpeelde
wn minnaar, en zong met zulk een diep gevoel eene aria,
de rol van
welke
M!lke hij aan GABRIELI
Gi\.BR1ELI rigtte, dat zoo wel zij als de toehoorders
daardoor ten fl:erkfie
fl:erkl1:e bewogen werden. Ongetwijfeld' heeft deze zanznngeres de alles overwinnende kracht harer fiern
fiem het volkomenst, in
1745, te Lucea ontwikkeld, waar GUADAGNI
GUi\.Di\.GNI haar held op het tooneel en in de muzijkzaal was.
GABUERIBA.Een groote uitmuntende hoomin
boom in Brazilie, waarvoor de Portugeezen zeer vele achting hebben. Het fap, hetwelk alal·
lengskens in de boomwol afzijpelt, die er aan gehangen wordt.
noemen zij Balfem,.
liOemen
Balfem" welke de opregte ;leer
zeer nabij komt, en ver.
fche

uo
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fcha
fche wonden geneest,
geneest. De reuk Is zeer aangenaam, en wordt zelfs
dcszelfs hardheid en zwaar·
in het hout befpeurd,
be[peurd, hetgeen, wegens deszelfs
zwaarte, onder de beste [oorten geteld wordt.
GAD. Dus noemen de mijnwerkers in Engeland een ijzeren hou·
houweel, met een lang hout handvatfel
handvat[el,, hetWelk
hetwelk gebruikt wordt, 0111
den erts te breken.
GADE REN. Dit wordt van een fchip gezegd, hetwelk van een
ander fchip den wind of de loef krijgt.
GAEOLOGfE beduidt in het algemeen de leer OIlltrent
OIntrent de aar·
de en hare eigenfchappen.
GAETA. Eene, ook in onte
onze dagen,
d~gen, beroemd gewordene, Napolitaa\lfche
politaanrche vesting, 25 uur van Rome, en 15
IS van Napels, in de
provincie Terra de La~'o,.a,
Lavof"tl, op een fcbiel'-eiland
fcbier-eiland gelegen. VIRGILlUS
V1RGILlUS
noemt hanr
haar Cajeta.
Cajetn. Zij werd na de boU\ving van Rome gefl:icht,
gefiicht.
had eenigcn
eenigen tijd, en na den ondcrgan;;
Romeinfche rijk ,
ondcrgan~ van het Romein[che
eene gemeenebest-regering; doch werd daarna door hertogen geregeerd. die den Paus als leenheer erkenden. Zij is eene der llerkfl:e
vestingen van Euripa, welke alleen van ééne zijde kan worden
a:tngevallen,
landltreek. Zij heeft 4 voor·
Mngevallen, en ligt in eene bekoorlijke land/lreek.
fteden, eene hoofd- en 9 andere kerken, een vondelillgshuis,
vondelingshuis, r 200 huiJen, en 10,335 inwoners, die visfcberij,
visfcherij, olijventeelt en eene haven
hebben. In hare nabijheid vindt men fraaije landhuizen.
GAILLARD. (GATIRlEL
(GABRIEL HENRY) Eene der veertigen
veerdgen van de
Fran[che
Franfche akademie, lid van het inHituut
inftituut enz. werd in een klein dorp
17'26 geboren, en wijdde zich reeds
van het oude bisdom Soifons in. 1726
beoefer.ing der letter-, inzonderheid der dichtkunde en
vroeg aan de beoefening
[paarde,
welfprekendheid.
welCprekendheid. Zijn vader, die niets aan zijne opvoeding [paarde.
univerfitCÎt te Parijs,
zond hem naar de univerfitcit
Parifs, en wilde hem tot een en regtsgeleerde vormen; doch, geene neiging voor dit vnk
vak hebbende, leg
leg...
de hij zich geheel toe op het beoefèl~en
beoefenen van de grootc fchrUvers der
oudheid, en was nog geen 20
20 iaar
jaar oud, _toen hij zijne Rhétorique
Fronçoi{e, ten gebruike van onge!l\1wde
Françoi{e,
onge11l1wde dames, in het licht
I~cht gaf. Deze werd gevolgd door I'
rlJistoire de MAR lAIA de Bourgogne, welke hem
in 1760 de deur voor de akademie der fraaije
fraa~je letteren opende. Ook
waagde hij het, om aan THO:vIAS
THOMAS den uitgeloofdcn
uitgeloofden prijs in het vak der
welfprekendheid te benvisten , en (laagde
Oaagde hierin zoowel , dat h~j
h\j dÁen
dien
met zijnen mededinger deelde. In 1771
1771 tori'de
tot'~de Fl'anfche
Franfc he akademie toegehiten,, fchreef qiJ achtereen volgende I'
geb.ten
r Histoire de FRANÇOIS
FRANÇOlS I, die
van CH'ARLEMAGNE,
CH'AR.LEMAGNE, en f'l' llistoire de la ril'tJlité
rÎl'f{/ité de la Frr11Jce
Fram;e ~t de
rivalité de la France
Frnnce et de I'
I'E!pngne
I'Angleterre; terwijl
J1Angleterre;
terw~il die de la rivatm
E!pagne
zijnen reelO'
roem' vellUcerderde,
vel'meerclerde, waarop te
Ie Dictiol/naire
Dictiollnaire histlN-;que
historlque de l'En.
l'En ..
'lI'jètopédie
l'ji:"kJpédie métnodiquehet
métllOdiquehet zegel drukte. De omwenteling',,;,
omwenteling~; die hem
'Vtllzijue'dierb:lllrfl:e'
Vttlzijne 'dierbanrfk vrienden beroofde, noodzaakte hem, om de wijk
'DlIatr
mar?1 Si,.,
Si~Fir1ltitl-{,
Firmifl", bij C/ttJntilty,
Chnntilly, te nemen, waar hU
hij in 1806, in den
Van 80 jaar, fl:ierf.
ottderdom l'an
ouderdom
·GAiNSBOROUGH. Deze beroemde fchilder
-GAiNSBOROUGH.
fchiJder was in zijn vak een
der
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der grootne genlen.
geni<~n. Wj
Hij werd in 1727, te SuJbllry,
Sutibury, In Suffdl/t,
SuJfd:lc, geboren, en
cn !1ierf
fl:ierf in het jaar 1783,
1733, in 'hct
'het 6If1:czlins
6If1:czijns ouderdoms , te
Londello
Londell. Reeds vroeg toonde hij eeneöijzondere
eene "bijzondere gefchiktheid
geCchiktheid en neiging voor de fchilderkullst.
Cchilderkunst. De Natuur was daartoe zijne leermeesteres,.
en de bosfchen
bosCchen van Suffo/k
SII/folk waren zijne akademie. Na tllsfchCIl
tllsCchcn z\jn
zUn IC>
1 C>
en 12dc
verfcheiden landCchapsf.ukjes
landfchaps~ukjes op het doek gebragt teI2dc jaar verCcheiden
hebben, verliet hij
h\.! zijne geboorteplaats en
eu kwam te Londen, waar
waar hij
aau het pometfchilderen
pometCchilderen begaf, en na verloop van e~nige jaren
zich aan
huwde. Naderhand verkoos h~ Batft
Bath tot zijn verblijf, en fchilderde
tooneeHpeler QUIN , hetwelk altijd voor een
hier het portret van den tooneelfpeler
zeldzaam meester([llk
meesterfiuk zal gehoud'2u
gehoud'2n worden, en waardoor hij zoo
veel
ve~l mem verwierf, dat hij in 1747 befloot naar Londe", terug te
keeren. Hier vervaardigde hij, onder anderen , de portreuen
portretten der ko,
ninklijke familie, waaronder dat van Zijne Majefieit, tcr volle lenggefchilderd, verwonderlijk fchoon
flaan in gete geCchilderd,
Cchoon is. Zijne portretten fiaan
lijke achting met de fchilderfl:ukken
[childerfiukken van den beroemden Nederlandfchen [childer
fclJen
fchilder VAN DUK, en door zijne landli:happen behaalde hij eenen lof.
lof, welke, wt
tot dien tijd, aan geenen Engelschman te beurt viel.
boeren jongen of meisje.
Doorgaans verlierde hij dezelve met een hoeren
waarvan er eenigen ongemeen I"choon
fcllOon zijn. Zijn Schaap11el°ders
Schaap'm·ders jongen, het Meisje en de Biggen, de vechtellde .Tongens en HOI/dm,
Hondm, met
meer anderen van die foort,
[oore, kenmerken hem inzonderheid als een
groot meester; terwijl zijn landfchap van den Bosclzwacltter
Bosclzwacl1ter in den
florm,, wegens uitdrukking, kar:lktcr
onheflorm
kar3kcer en fcllOon
lchoon koloriet, eene onbepaalde waarde hezi,. Zijn genie helde het meest over tot het fchilhU kopieerde getrouw de Natuur, en zijne
deren van landfchappen;
landCchappen; hij
fl:ukken
RUllllF.:NS.
landCchappen van RUllllF;NS,
fiukken van dien aard komen nader aan de landfchappen
dan die van eenigen anderen meester. Kenners zeggen, echter, dac
dat
forfer zijn. De kleine ~ee
zijne boomen,
boomen , voorgronden en beelden forCer
,zeefl:ukjcs,
fiukjes, die hij ma'lkte, kunnen voor eene proef van zijn kunstverfchilderen van water, waarin niets dezelve in
mogen dienen in het [childeren
doorfchijncndheid
doorCchijnendheid en lucht kan overtreffen.
GAL. De Gal is een groenachtig geel, niet volkomen helder.
kleverig, vocht, welks aard en eigenfchappen echter, in onderfchei_
onderCchei_
den dieren, en bij hetzelfde dier, in den verfchilIenden {[nat
Ilnat van ge.
zondheid en ziekte, zeer onderfcheiden zUn kunnen. De
D~ osfengal.
os[engal.
en die v:m
van vele andere zoogdieren cn
en vogelen, is zeer bitter.
bitter, en
tevens eenigzins
eenigzil1s zoetachtig van finaak, en heeft eenen vetachtigen reuk.
De menrcheng:tl
menfchcng:ll is vee I minder bitter, en heeft meer den reuk van
osCengal bevat, behalve eene zeer groote ho('oo
hot'wit van eijeren. De osfengal
veelheid water;
water,' eene zoetachtige, bittere fl:of
fiof van eenen bijzonderen
aard, bitterlzofl;g (gl!cromel) genoemd, op het uiterlijk' aanzien
wel wat naar terpentijn gelijkende, maar walgelijk van reuk; ,.YOQJt4
,,\o:Oo.-t4
eene groene hars, of harsachtige zclfflandigheid,
zelffiandigheid, welke ook bitter
is, eene gele kleur!l:of, fod:!',
Cod:!', en eenige zomen. Meestal is, z,ij met
~el\ weinig
wcini.~ 11ijm , uit de galhlaas (lil galbuizen, vermengd~Dt menfchenfchell-
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fchengal bevat geen
geenbitterhonig,en
bitterhonig,en minder hars. Zij verfchilc, voor·
het overige, zeer, en kan, in ziekten, eene zoo fcherpe hoedanigheidaannemen,
een' vergif werkt,
heid aannemen, dat zij als een'vergif
Dit vocht wordt, in de lever, afgefcheiden, ea in de lever.galbuis
uiege1l:ort, van waar het, door eene andere buis, naar de galblaas
vlieûge zak, aan de onderzijde van de
gevoerd wordt; zijnde een vliezige
lever en in de nabijheid der maag gelegen. Hier wordt de gal van
een groot gedeelte harer waterdeelen
ilerker.
waterdeel en beroofd, dikker en flerker.
Somtijds wordt zij ook wel al te dik, en fcheiden zich de min oplosbare deelen af, welke dan galjleenen vormen, die de galblaas en
overige galwegen , in eene ongeloofelijke menigte, vervullen kunnen.
Zij onderfcheid!!n zich van de fieenen in de pisblaas, onder anderen, door dat zij zeer brandbaar zijn, en ook door onderfcheiden
geestrijke vochten opgelost worden. Hun ontfiaan
ontflaan wordt door fommige ziekten der lever zeer bevorderd. Uit de galblaas vloeit de gal,
door dezelfde buis, terug naar de gemeene galbuis, welke in den
twaalfvingerigen darm uitkomt. Dit gefchiedt niet altijd, maar in het
bijzonder, wanneer de maag met fpijzen is opgevuld, waardoor de
galblaas gedrukt en de galbuizen geprikkeld worden. In den firaks·
gemelden darm gekomen, vermengt zich de gal met de uit de maag
daarheen gevoerde, half verteerde, fpij zen. Bij deze vermenging
ondergaan beide eene aanmerkelijke verandering: het onnuttige wordt
afgefcheiden en vermengd met het harsachtig gedeelte en de kleurflof der Gal, waardoor de ingewanden geprikkeld, derzelver werking op
bet verteerd voedfel , en de voonfiuwing
voort!1:uwing der drekfioffen bevorderd
worden. Het overige gedeelte van de Gal, met de chijl vereenigd,
aan dezelve hare eigen, dierlijke natuur mede.
deelt aall
Daar de Gal de eigenfchap heeft, om het vet op te losfen , bedient
men er zich van, om de wol te zuiveren. De osfengal dient ook
tOt geneesmiddel.
GALATEA. Eene zeenimf, dochter van NEREUS en DORIS.
door den cycloop POLYPHEMUS bemind, die haren lieveling ACIS~
,uit minnenijd, met eenen rotsklomp verpletterde.
GALATIE. Eenlandfchap
Een landfchap van Klein-Azië,
Klein.Azië, grenzende ten Oosten
Dlln
Dan Cappadocië, ten zuiden aan Pamphitië, ten Westen aan Bithynië,
en ten Noorden aan den Pontus Euxinus. Het ontleende zijnen naam
van de Gallen, welke onder BRENNUS , na Italië en een gedeelte van
Griekenland te hebben afgeloopen, hier zich vestigden, niet zOQder.
bijf1:and
bijfiand van uitgewekene Grieken, waarvan het ook Galto
Gallo Graecia heet~
te. Het is aan deze Galatm, aan welke PAULUS zijnen brief fchreef.
GALE, lPunto d~ Gate) landpunt, met eene vesting en fiad,
weleer eene der bloeijendfie
bloeijend!1:e fieden van Ceiton, met eene goede ha.
ven, die "een aantal fchepen bevatten kan. De inwoners drijven
visfcherij en handel met arak, olij, peper, katoen enz. In 1609,
werd zij door de Hollanders op de Portugeezen veroverd , doch
Engélfchen.
behoort thans weder aan de Engeifchen.
GA-
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GALEN. (JAN VAN) Een onzer beroemdfle zeehelden, uit een
goed geflacht gefproten, doch van middelen fchaarsch bedeeld. Hij
klom van bootsgezel trapsgewij7.e op tot kapitein ter zee, en eindelijk
tot kommandant van een eskader, en leverde als zoodanig in het jaar
1652, in het gezigt van Livorllo, den vermaarden zeeflag tegen de
Engelfclzen, waarin hU zich met roem overdekte en de zege behaalde; doch tevens eene wond belnvam J waaraan hij den ~3!1en van
Lentem. 165~ te Livorno !1ierf. Zijn lijk werd naar dmflerd/J1lZ ge.
voerd, en aldaar met vele flaatfie in de Nieuwe kerk begraven, alwaar de Haten van Holland, ter zijner gedachtenis, eene tombe deden oprigten, waarop zijne beeldtenis, liggende in volle wapenrusting
op het bed van eer, in wit marmer is uitgehouwen.
GALENUS. (CLAVDIVS) Een beroemd Grieksch gencc~sheer,
in het jaar 113 onzer tijdrekening te Pergamtls in f{lei1l-Azië geboren •. Hij genoot eene zeer goede opvoeding, ondernam verfcheidene
geleerde reizen, en bezocht onder anderen Lycië, Paleflil1/J en dlexmldrië, waar toen nog het middelpullt der geleerde wereld was.
Inzonderheid legde hij zich op de ontleedkunde toe, en keerde, 24
jaar oud zijnde, nàar zijn vaderland terug, waar hij eene openlijke
aanl1elling ontving; doch hetwelk hij in zijn 3~fle iaar, uit hoofde van
een ont!1aan oproer, weder verliet. Hij begaf zich naar Rome, waar
hij ongemeenen roem behaalde; doch ook den nijd der overige geneesheeren daardoor zoo zeer gaande maakte, dat hij eindelijk zijne
ontleedkundige lesfen moest l1aken, en naar Cric!.:m!a1ld terug kee~
ren, op hetzelfde tijdflip, dat in Rome eene aanfiekende ziekte hecrchte. Hij doorreisde weder verfcheiden landen , 0111 me~kwaardige
voorebrengfels der Natuur, alsmede geneesmiddelen, op de plaats
zelve te onderzoeken, en werd tl'n laatl1e door de keizers M.\Rcvs AURELIVS, en LvcIVs VERlIS, naar Aqui/ej/J beroepen, waar hij,
na zijne komst, den Theriak (zeker tegel1\'ergif)
tegenvergif) bereidde. Daar
zich echter de pest in de nabUheid openbaarde, ging hij weder naar
Rome, om den jongen COl\I~IODlJS als lijfarts te dienen. Wanneer,
en of, hij weder naar zijn vaderland terug gekeerd zij, is, cve:1 als
de tijd zijns doods, onzeker; doch hij leefde nog onder SEPTI;\1l.7S
SEVERVS.
GALENVS bezat als geneesheer en wijsgeer groote verdiensten, inzonderheid door de ondervindelijke ziektekunde meerder op te hel ..
deren, en den grondflag tot eene juistere kennis van de gewaarwordingen en dierlijke verrigtingen des Iigchaams te leggen. 1\1en kan
hem met regt den uitvinder der geneeskunde noemen; hebbenC:e hij
haar het eerst tot een zamenhangend l1elfel gebragt. Van zijne talrijke fchriften, die van zijne uitgebreide kunde getuigen, bezitten wij
flechts een gedeelte, vermits vele, bij het verbranden \'all zijn huis
.
te Rome, door de vlam verteerd zijn.
GAL ERIJ. Is in de bouwkunst een fm al , doch lang vertreK.
hetwelk ten minl1e 3, en op Zijll hoogst 40 maal langer dan breed
ALGEMEEN WOORDENB. III.
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is. en daardoor van eene zaal verfchilt.

Somtijds noemt men in
groote gebouwen zoodanig den gang, waardoor of twee gebouwen
aan elkander gehecht, of de deelen van een gebouw zoodanigmet
zoodanig met
elkander verbonden worden, dat men door deze Galerij in ieder vertrek kan komen, zonder iemand te hinderen, die zich in een ander
bevindt. Over het algemeen, echter, verfl:aat men door Galerij e~
ne verzameling van fchilderfl:ukken, en andere werken der beeldende kunst; doch geeft men dien naam gewoonlijk alleen aan de kunstverzamelingen van vorsten; wordende die van partikuliere perfonen
kabinetten genoemd. De beroemdfl:e van alle galerijen is de Florentijnfche, waarvan GORI in zijn Mufeum F/orentil1um eene befchrijving
gegeven 'heeft, en die door COSlVlUS II werd aangelegd. Onder het
bewind van den keizer NAPOLEON moest deze Galerij, benevens die
van het paleis Pitty, te Rome, voor die van Parijs onderdoen, welke
echter federt de laatfl:e omwenteling, door het terug vorderen der
. uit andere landen vervoerde kunstfl:ukken, veel van hare waarde verloren heeft. In Duitsch/a1ld telt men onder de meest beroemde Galerijen die van Dresden, Weenen, Dusfeldorp, Munchen en Sansfouci.
Alle l1ebben de haar door Frankrijk ontroofde kunstfl:ukken, meestal, terug ontvangen.
Nog verllaat men door het woord Galerij eene reeks van fchilderijen van cenen enkelen kunstenaar, welke over één onderwerp 100.
pen, en in evenredige verdeelingen op den muur gefcbilderd zijn; zoo als
de beroemde Galerij van RUBBENS, in het paleis Luxemburg te Parijs,
die de gefchiedenis van MARIA DE MEDlels vertoont, waarvan men meent
dat de afzonderl~ike tcekenirrgerr
teekenirrgerr in een kabinet te Utrecht berusten.
Wanneer men overweegt, dat zoodanige Galerijen, indien zij fl:ukken van grootf~ meesters uit de onderfcheidene fcholen en tijdvakken
bevatten, den kunstenaar menigvuldige gelegenbeid
gelegenheid aanbieden, om
het goede van elke fchool en van iederen meester te leeren kennen,
en hem van zelve noodzaken, om den oorfprong, deg voortgang en
het dalen der kunst op te merken, en over den Hijl, de manier en
behandeling des kunstenaars, na te denken, dan zijn dezelve, ongetwijfeld, van een uitgefl:rekt nut; doch ook dit kunnen zij alleen worden,
wanneer de zich vormende kunstenaar haar naar eisch, ter zijner
volmaking, weet te bezigen, en zich niet enkel met het vervaardigen
van kop~ien, waardoor het talent verloren gaat, tevreden houdt.
GALILEA. Zoo noemde men, ten tijde
tUde van onzen Zaligmaker, de
Noordelijke provincie van Palestina, die ten Oosten door de rivier
den Jordaal1, ten Zuiden door Samaria, ten Westen door deMid.
de Mid.
dellandfche zee, ten Noorden door Syrie en den berg Libanon bepaald, en meestal door arme, ongeoefende visfchers bewoond werd.
Dit kleine landfchap verwekt, als de wieg van het Christendom, eene
algemeene belangllelling
belangllelling.•. Overal ontmoet men in hetzelve plantfen,
welke door merkwaardige tooneelen uit 's Heilands leven geheiligd
zijn. Hier lag NaMtwh, waar JEZUS werd opgevoed; hier Hroom.
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de de .Jordaan, aan wier oevers hij zijn leeraarsambt aanvaardde, en
zijne discipelen verzamelde; bier vond men ('alla, lV?wr hij zijn eerlle
wonderwerk v2rrigtte; Capcmalllll, aan het meer Tibcrifls, en Nai"ll,
waar hij den jongeling uit den dood opwel,ac; hier lag de heu vel,
waarop hij zijne llitllJulltende bergleerrede hield, en d~ berg Tabor,
waar zijne discipden hem 111 zijne heerlijkheid aallfchouwden: met é0n
woerd, Gali/cfl was het tooneel der me~st'~ dadc'n en wonderen, wel.
ke door den Zaligmaker verrigt werden. De bewoners dl:zCS lalll:fchaps werden door die van indea, uit hoofde bUllner geriilb"e befchaving en eellvoudige zeden, veracht; en van hier, dat de Chri,.
tenen, in den beginne, omdat hun godsdienst voorn~l11elijk in GIlti/ca ontilaan was, [pottender wij ze, Galileers genoemd werden.
Thans zucht Gali/ca, met de overige provincien van Pakstilltl , als
een gedeelte van het Iladhouderfchap DamaskIIs , in S)'ri:;, or ,~'~ris
tall, uitmakende, on'der den ijzeren fchepter der TurklChe opperhcerfchappij: Beduinell en rooverbenden zwerven in zijne verwoeste
dalen rond, en l1echts weinige der hier voor genoemde plaat ren worden nog door hard onderdrukte Christenen bewoond.
GALILEI. (GALILEO) Een zeer beroemd wis- en f1:errenkundige,
die van 1564 tot 1642 leefde, en ver[cheidene belangrijke Gntdckkiïgen deed, waardoor hij zich eenen onil:erfelijken roem verwierf.
Naauwclijks 19 jaar oud, bragt hem het ginds en weder bewegen eener
lamp, aan het gewelf in de Domkerk re Pila ha'l c:e:de, 0i) de wetten van beweging des l1ing-ers, welke hij het eerst bepaalde, çn to~
het meten van den tijd bezigde; fcllOon hij nos ilcchts een zeer onvolkomen denkbeeld van deszelfs aanwending had, wel!;e eent tHer
door zijnen zoon VINCSNZO, ea inzoillierllcid door IluIGENS, (;ic
als de wezenl~jkc uitvinder d('r
d::>r l1inger-utlfwerlcen kan bcfóo\lwd
worden, tot meeïder volkoll1en;leid g·.:hragt w.:rd. In 1586 gai lIet
heoefcl'en van ARCIIIMEDES hem aanletJlng
aanletJrng tot het uitvinden \'~n
v~n eeIle [ehaal, of ecn we!'kwig, voor de wat~nvecg-kunde , en, drie jaar
later weid hij tot hoo::leeraar Ïil de Wiskunde te Pi[n beroepen.
In \\'eerw~l van de hardite vcrvolgi.lgen, verdedigde hij de regtell
der Natuur tegcn eene verkcerde wijsbegeerte, en tuonde door openlijke proeven, w~lke hij op dell toren der Domkérk nall, dat de
zwaarte op de filelheid van \'allende ligchmncn gcenen invloed he~rt,
waardoor hij de a:lllhailgers v:m het fie
11'c1 van 1\
II !STOTELES zoo
fielt'cl
All!STOTELES
zeer tegen zich in het harnas joeg, dat hij, na verloop van 2 jaar,
zUn hoogleeraar-ambt moest ncderleg,Ten. In 1592 werd hem d~ leer_
110cl in de wiskunde te Par/ua opgedragen, waar hij zoo veel toejuiching vond, dat uit alle oorden van Ellropa
r;lIro,~a toehoorders,
toehoorders denvaarts
vloeiden, onder welke zich zelfs de grooce GCST:\\TS AOOLPIll'S bevond. Hij hield z:jne voorlezillgen ill de ltal:nallfche caal, en had den
roem, van haar het eerst VOOl di~ wijsbe~eer,e ~evormd
~e\'ormd te hebben.
I-Ioogst bel<1ngrijk zijn de wiskundi;;e wa:lrhedcn, \\'elke hij [eden het jaar 1602 ontdekte, IJ. v. dat de ruimten, waarin zich
een
zic heen
11 2
V:ll~

GAL I LEI. (G.)
116
vallend ligchaam,
Iigchaam, in effen tijd-deel en , beweegt, naar
nany de ~>nelfen
~neffen gege.
tallen toenemen. Of hij de uitvinder van den Thermometer geweest
moeijelijkte
te bepalen; mogelijk heeft hij dien doelmatiger
zij., valt moeijelijk
1ngerigt.
ingerigt. Gewigtiger is de uitvinding der verkijk
verk~tkers
ers en·
en- mikroskopen ,
en zeer belangrijk zijn de ontdekkingen, welke hij met den teleskoop
.gedaan
-gedaan heeft. Hij bevond, dat de maan, gelijk de aarde, eene oneffen
~ffen oppervlakte he"eft, en leerde de hoogte harer bergen door der.
der,:zelver fchaduw meten; zag het heer der vaste fierren tot in het on-eindige vermeerderd, en telde, alleen in het fierrenbeeld de Orion~
'eindige
500 nieuwe fierren ; terwijl hij in het zevengeUernte,
zevengeflerllte, waarin het
'blooteoog
(Jf 7 kan onderfcheiden, haar getal tot 36 verver·
'blooteDog ilechts 6 of
meerderd zag. Het merkwaardigfie, echter, was zijne ontdekking van
van JUPITER, op den 7den van Louwm. 1610: ook het
de trawanten
trawantènvan
aanwezen van den ring van SATURl\1US
SATUR~US werd door hem waargenomen;
doch zonder dat hij van des zelfs gedaante een juist denkbeeld had.
De zonne-vlekken
zonne.vlekken ontdekte hij iets later, en maakte uit hare gemeenfchappelijke beweging van het Oosten naar het Westen op, dat het
ligchaam der zon binnen zekeren tijd omwentelde, en hare as naar
de oppervlakte van'
van de baan der aaRde
~ar.rle ·:nelde.
'.helde.
Intusfchen werd de naam van GALILEI zoo beroemd, dat de groothertog COSMUS II hem, in het genoemde jaar, als eerfien hoogleeraar
verpligt was, om
in de wiskunde naar Ptfa
Pifa beriep, zonder dat hij verpJigt
aldaar te wonen; gelijk hij zich dan ook gedeeltelijk te Florence, en
SALVIATl ophield, waar
gedeeltelijk op het buitengoed zijns vriends SALVIATI
Iichtgedaancen van VENUS en MARS, aan het
hij, door de afwisfelende lichtgedaanten
volkomenlle zegepraal v..erfchafte;
verfchafte; worden.
wordencopernicaansch ficlfel
fièlfel de volkomen!1:e
de de beweging dezer planeten om de zon, en hare verlichting dooc
door
dezelve, hierdoor buiten alle tw~jfel gefield. Kort daarna bepaalde
bepaalde
hij zijne oplettendheid tot het drijven en zinken der vaste ligchamen,
Iigchamen,
en gaf hierover een belangrijk werk in "het licht, waarin hij, gelijk
in al zijne overige fchriften, de zaden van vele nieuwe leeringen
Ieeringen
ftrooide, welke in later tijd eerst tot rijpheid gekomen zijn; terwijl
in <1618
'1618 de verfchijlling
verfchijning van drie kometen hem aanleiding gaven, om
~lgemcene waarnemingen omtrent deze ligehamen
lig-chamen mede
zijnen vrienden 1!lgemcene
te deèlen.
deelen.
Omtrent dezen tijd arbeidde GALILEI aan zijn meest beroemde
werk: GeJprekken
Gefprekken over het Pto!omefclzeen
Pto!omefcheen Copernicaanfche wereldJlel~
wereJàJlel~
fel, hetwelk na bekomen verlof, zoo te Rome als
nIs te Florence,
Flo;ence, in
1632 door hem werd uitgegeven onder den titel van: Dia!ogo
Dialogo di GA.
LIO GALfLEI
GALiLEI dove l1e' congresji
congres{t di quatro giornate si discor;'e
discor;"e de' <lue
due
masjimi
mos{tmi jistemi Tolemaico e Copernicano. Naauwelijks was hetzelve,
echter~ in het licht verfchenen.,
verfeh enen , of hij
voorfl:anders
echter,
h~î werd door de voorfianders
'van ARISTOTELES, doch op het hevigst door SCIPIONE CHlARAMONTI,
CHIARAMONTI,
'boogleeraar in de wijsbegeerte te Pifa, aangevallen, en wist men het
door den invloed der J
Jezuiten
ezuitcn zoo ver te brengen, dat zijn genoemde
,werk
'werk in eene vergadering van kardinalen, mUlllliken
mUl1niken en
cn wiskuIlste
wiskunste..
noors,
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naars, allen gezworen vijanden van GALILEI, onderzocht, als hoogstgevaarlijk veroordeeld; ja, hij zelf voor het geregtshof van Inquifitie
te Rome gedagvaard, en door hetzelve, tot eeuwige fchande van het
Roomfche hof, verwezen werd, om
om de groote waarheden, welke
hij geleeraard en betoogd had, voor den Oorfprong van alle waarheid, op zijne knien, met de hand op het Evangelie, in tegenwoordigheid van domme I)lunniken, op den 23nen van Zomermaand 1633~
te herroepen. Hierop werd hem zijn, door 7 kardinalen onderteekend, vonnis voorgelezen, waarbij hij voor eenen onbepaald en tijd tot
den kerker der Inquifitie, en tot wekelijkfche: boetdoeningen , gedurende 3 jaar veroordeeld, zjjn genoemde werk verboden, en
firijdig met den Bijbel verklaard werd; doch veranderde men naderhand zijne gevangenis in eene opOuiting in het bisfchoppelijk paleis te Süma, en kort daarna in het klooster Arcetri ,. niet ver van
Florence. Hier befleedde hij zijne laatfle jaren voornamelijk aan de
beoefening der werktuigkunde, en vervaardigde twee belangrijke
werken over de wetten der beweging, welke den grondOag der tegenwoordige natuur- en fierrekunde uitmaken. .Hij werd eindelijk
geh"eel blind, en flierf in Louwm. 1642 in den ouderdom van 78
jaar. Zijn ftolfelijk deel werd in de kerk St. Croce te Florence biJgezet, waar in 17°7, naast het gedenkteeken van MICHAEL ANGELO~,
een prachtig praalgraf voor hem werd opgerigt.
GALJOENEN. Waren voorheen, bij de Spanjaarden en Portugeezen, zekere oorlogfchepen van een bijzonder maakrel , met;) of 4 ver..
dekken boven elkander; doch die niet meer in gebruik zijn. Tegenwoordig noemt men die fchepen Galjoenen, waarmede de Spanjam-den de fchatten uit Peru en Terra-firma vervoeren; wordende de daar
bij belanghebbende kooplieden Galjoenisten geheeten.
GALJOOT. Eene kleine foort van gallijen, veel tOt advisjagrengebruikt wordende, omdat zij fnel zeilen. Men bedient er zich veel
van in Holland, en doet met dezelve groote reiZelJ, zelfs naar deIndië. Zij hebben 16 of 20 roeibanken aan elke zijde, zijn van
Eene
masten voorzien, en voeren eenige kleine nukken gefchut. Bomhardeer-Galjoot is een plat vaartuig zonder verdek..
verdek. Men gebruikt dezelve tot het voeren van mortieren, die men onder in het
ruim plaatst.
GALLI. Waren, bij de oude Romeinen, priesters van CVBELE..
Zij werden in hunne jeugd ontmand, en omvingen hunnen naam van
de rivier Gallus, in Phrygië.
GALLICAANSCHE KERK. Is de Latijnfche benaming, waaronder men de Katholijke kerk van Frankri/k verflaat , welke zich al.
rijd daarin van de overige heeft onderfcheiden, dat zij zich minder
fiod befchouwde. De eerfle grond
afhankelijk van den paufelijken fioel
tot hare meerdere vrijheid werd door de Pragmatieke {anctie , in
1438, gelegd, en de daarbij tllsrchen den paus en den koning, gl!maakte bepalingell
bepalingen werden door de quatuor Pr~ofitiones Clert gaJ/igaJli-
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c(mi,
cani, van het jaar 1681,
168 I , bekrachtIgd en uitgebreid, waarbij bepnalcf
bepaald
werd, dat de ftcdehOllder
neclehouder van CIlRISTVS
CIIRISTL'S wel in geestelijke, maar nier
niet
za!(cn l1lagt
in wereldlijke, zaken
magt ell gezag van God yerleend
ycrleend zij; doch dar
dat
mast door de kerhlijke
hrl;elijke wenen
wetten en algcl11ecne
algcmeene kerkvergadekerkVL'fgadeook deze 111agt
ringen bepaald en gel11atig-d,
gel11ati~d, ea
ca de uitf,'raak
uitîpraak van den paus niet voor
onverbeterlijk
onverbcterl~k (illrc[orIJ.obi/c)
(illrcforwobi/c) l,onde
konde verklaard worden, zonder dat de
cie
kerk er mede overcenllemdc;
ovcrcelillemdc; en het waren deze groildbeginfels,
groildbcginîcls,
waarop de Fr:ll1fche
oneenlgheden met den patlfelijkcn
paufcliikcn
Fral1fche keizer, in zijne
ZUllC oncenighcden
noel, zich meermalen beroepen heeft. In
Inde
cn !~eJruiken,
de leer en
ge~ruiken, echfiocl,
(er,
ter, ol:derfcheidt zich de Gallicaanfche
Gallicaanfcbe kerk niet va'l die, welke in
()l~!ke kerk zUn
de Geheele
uit::citrcktheh! der KatlI
geheele tIÏt::cnrektheir.!
Kat" oliJke
ziJn iilgevoerd.
Tut
Tot op den tijd der olllwemcling
oll1wellt.:ling ondert'cheidde zich de GaIliGalliCflanfche kerk door een aantal
aaiJlal groote geleerden en kanfelredenaars
bnfelredenaars,,
caanfche
r.ls: Bossl'ET,
nOSSlïèT, TI Ol'Ril.1LOl'i:,
::15:
Ul'TUliILOl'l:, J\lP.SSILLOi\',
l\I~,sSILLOl\', F!':i\'ELON
FEi\'EJ.ON enFLEcHIER.
De omweI:teling
OlTIweJltelillg wierp de kcrl,eEjke
kerkelUkc icrigting
iI:figting in Frallkrijk omver;
beroofde de geestelijkheid van liare
\;are goederen
boederen en inl;omsten,
elJ verinl,ol11sten, en
iJietigdc hare
h~re fcllOlen
fcllO\CIJ el!
cu fC:l11illarien.
fc.!minarien. NAPOLEON, toen eerite
eerfie confu!
conful
ilierigdc
Frankrijk, heritelde
her!1elde wel !Jet
het kerkclUk
kerkelijk befluur
be!1uur door het COl/CO/'cOllcorvan cFrallkrijk,
daat met PlUS
d~ da3rbij'
;;ema~kte bepalingen ómtrent de
PlUS VII; doch, d:?
daarbij' 1-:emaakte
kerkelijke magt, de karige bezoldi;illg
bezo!di;ing der gecstdijkheid,
tleehte
gecstel·ijkheid, de tlet:hte
fl:aat
kweckrcholen, eil de later gere;:cn
gerezen twi~t
t\\'i~~ tusfchen
tllsfchen den keizer
k~izer
fiaat der kweckfcholen,
needs in eenen
en den paus, lieten
Ii~ten de kerk en geestelijkheid l1ecds
eellen zeer
ongunstigelJ
lie terugkcering
POl(RJ30I'\S, in
terllghering der I:OVRIlONS,
ongunstigen tocihnd,
rocf1and, tordat ,na de
1816,
ISI6, nmllienlijl:c
a:m7.icl1lijl~ fommen tot herfkl,
herflel. \'an den godsdienst,
godsdiell<t, en eene
betere bC'zoldigin~~
bC"zoldiging der g.'esteli.ikhcid
g.'estclijkhcid bepaald,
bepaalt!, er Inrigtingcn
Inrigtingen gemaakt
kwedfóolcn eiJz. cellen
ce:1en ilieuwen
ilicuwen bloei te vérf'cha!Ten.
v~r('cha!Ten.
werden, 0111 de kweekfóolcn
Ondertusfch('n heei't de Franfche geestelijkheid haren ouden roem van
OndertllSfchen
geleerdheid en welfprekcndheid
weJrprekendheid nog niet weder kunnen bereiken; offcllOon
uitllekende mannen, zoo als GREGOIRE en de kardikardi_
fchoon verfcheiden
verfcheidenuitflekende
naal l\'L\URY,
l\'L\uRY, die als een der \'oortreffclijki1e
\'oortreffelijki1e kanf"l-redena3rs
kanf"l-redenaars kan befJlOuwd
0 een lezenswaardig werk over de knnfel-weL
Lhouwd worden, en in 18,
1810
kanfel-weL
uitf~e~even, de godgeleerde letterI\llIlde
letterl\l1Jlde verrijkt hebben.
fprekendheid heeft uitgegeven,
GALLICIE en LODOl\lIRIE.
LODOl\11IUE. Dit nieuwe koningrijk
koningrUk , hetwelk
rim Oostmrijk
rilll
Oos!mrijk behoort, grenst ten \V. aan Oostenrijksch Silezië, ten N.
en O. aan het koningrijk Polen, en ten Z. aan HOllgartje,
fJollgm·ije, hevat
bevat thans,
volgen~ de jongfl:e
hep~lingen tllSfchen
tllsfchen R:ls/aIJd
jOllgfte hepalingen
RiJs/and en Oostmrijk,
Oos/Cllrijk, eene uitgeftrèkthefd
\'an 15'4 vierkante mijlen, met 3,6+~,ooo
3,6+~,()oo bewoners, onder
geftr::ktheid van
welke zich meer dan
d3n IJ millioen Joden bevindt. De regering des lands
IFémclI door de
Je GalliCche
GalliCchc hof1\:lnfelarij
hofkanfelarij bezorgd; doch bevind.
bevindt
wordt te lVemen
dl'S landsbefttllHs
landsbeftllllfs te Lelllberg. liet
Het wordt door het Karpa_
Karpazich de zetel
zerel dl's
gebergte van HOllgarije
HOIJgarije gefcheiden, van hetwelk onderfeheidene
onderfcheidene
'tisch gcberg:c
\and doorfnijden, terwijl
renvijl het land door dcn
den/Yeic/lfel
.rakken
JFeicl!fcl (mer
(met de
.tnkkcn het
hct land
Biala,
If/irpz enz.) de lJ/llester
Pod_
Ria/a, de DI/llaiec,
DUlIa;cc, Sm:, Bog, Jf/irpz
J)lIiester (mer
(met de Pod.
horze, de Pruth, Bistrilza
Bistritza enz.) en \'erfcheideJ'e
\'erfcheidene meren en hekcn
beken befpoeld wordt.
\\'ordt. De lucht
luchr is er
cr in het Zlliden,
v~n het Kmpafpocld
Zuiden, tlit
uit hoofde vnn
f{arpa.
tisd
tisdl gebergte, ruwen kOlld , doch in het Noorden gematigd. Tot de
vOOrt-

GALLICISMUS. -

GALLIE, GALLIA.

119

vooftbrengfelen
voonbrengfelen behooren aanzienlijke zoutwerken, veel vee, wol.
wildbraad, graan, ooft, tabak, hout, ook marmer,
was, honig, wildbraad,'
albast, agaat en andere edele en mindere foort van fteenen, alsmede
ijzer ,lood,
fpies;;las, ijzer,
'Iood, koper, en zwavelbronnen. De kunstvoortbrengfels des lands zijn .nog van weinig belang; doch heeft men
hout, ijzer, koper, tabaks-.,
tabaks· , linnen..
linnen-, laken-fabrijken en
eu glasblazerijen.- De heerfchende godsdienst is de Katholijke; men vindt hier
Armeniers , die
velevereenigde
echtèr vele
.vereenigde en niet vereenigde Grieken en Armen/ers,
alle hunne eigen bisfchoppen hebben.'
hebben. De belangen der Lutherfchen,
hier nog Disfidenten
Disfidentm genoemd worden, worden door den
die l'der
in'-..
Super- Intendent van Lemberg waargenomen. Onder de geleerde in
rigtingen behoort de 'univerliteit
univeriiteit aldaar, het Lyceum te Zamosk t,
6' kweekfcholen in de voornaamfte freden
fteden des lands, 18 districts en
ti'
fcho1en door hetzelve alom verfpreid.
2624 lagere fcholen
uitCpraak, inzonderheid naar
GALLICISMUS. Eene manier van uitfpraak,
de •.
den tongval van het Fransch, en ftrijdende tegen den regel der.
fpraàkkunsr
fpraakkunst en andere talen.
Galliel's,, hetwelk
hetwellt zich ,.
GALLILIE, GALLIA. Was het land der Galliers
tPyl'eneën, naar de zijde van Duitsch.
Duitschten tijde der Romeinen, van de Pyl'e11eën,
land, tOt
tot aan den Rijn; doch naar den kaut
kant van Italië, over de
..lilpen
aan-de
uitCcrekte. Het werd verdeeld in
Alpen tot aan
"de ..Iidriati(che
Adriati[die zee, uiturekte.
Gallie aan deze zijde der Alpen
..lilpelt (namelijk van Italië af) of Gallia
Gailia
Galtie
cn in GalJie
Gallie aan gene zijde der Alpen, of Tran.
Ci[alpitla, en
Ci[alpina,
salpina). Gallie aan deze zijde der Alpen ftrekté
ftrekte zich uit van
salpina),
zee, en bevatte dus alle landen van
va!l
de Alpen tot aan de Adriatifche zee.
de.
RomeinCche T.oga;
Toga,
Opper-Italië, en wordt van de aanneming der Romeinfche
Gal/ia Togata genoemd. Het werd verdeeld in Ligurie, het
ook wel Galtia
Lucca en een gedeelte van Piemont
Piemont in Gallia
Gal/ia
gebied van Genua en Lucea
Ga/lia cispadtma,
cispadana, dat is: Galtie
Gallie aan gene en deze zijzij.
trampadana en Gatlia
Gallie aan gene zifde der /ltpm
Alpm (ook
(ook Gallia
Ga/Na comata gede de Po. - GaINe
!iete.n. groeijen,
noemd, omdat deszelfs bewoners hun haar (come) lieten.
Gal/ia braccata geheeten, omdat deszelfs
deszelFs zuidelUke
zuidel\jke in€n ook wel Gallia
~n
kou fen (braccae) droegen,
droegen. hetwelk bij de Romeinen in
gezetenen koufen
\\Testen door de Pyreneën.
Pyreneiin. ten Oosten
,geen gebruik was, werd ten Westen
RifIJ, ten Noorden
No.orden door de Atlantifche zee en ten Zui.
door den RiJn,
bepaald,' en bevattedebevattede dus het eigen..
eigen..
den door de Middellandfche zee bepaald,.'
Iijke Frankrifk~
Frankrifk, de NederltJnden,
Nederlanden, Helvetië, den linker RiJnRijn- oever en
'lijke
FAUlUS, het gedeelte van Gallie aan gene zijde der Alpen
Alpen,t
Holland. FABrUS,
J1iddellandfche zee, naar den kant der
hetwelk ten Noorden van de .11iddelland[che
Pyreneën, ligt, veroverd hebbende, ontving hetzelve, als het eel'fte
eerl1:e
Pyretleën,
Romeinfche
RomeinCche landfchap zijnde, bij uitftek
uitl1:ek den naam van Provincia ,.,
waaruit, in later tijd,.
tijd, Provence
PrOl' e71ce gewQl;den
geworden is-,
is, en had de Alpen, de
SeVe1111eS en de Rhone tot grenzen. Toen nu CAESAR het Tranfal~
TranfalSevmnes
uit!1uiting van Propinifche Gallie hierop veroverde, was dit, met uitfluiting
..Iiquitanie, loopende van de
'Yincia , in 3 deelen verdeeld, als in Aquitanie,
PyrenciJJ1 tot aan de Garontle;
Garonne; Gallia Celtic.ti·;
Ce/th'a·, zich van daar tot
tOt aatl
Pyreneën
H4
~
"4
~
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de Marne
Manie uitfl:rekkende,
uitfirekkende, en Belgica,
Belg/ca, in het noordelijke des lands
zich tot aan den Rijn uitbreidende. Keizer .AuGUSTUS, echter, gaf
aan Ga/tie
Ga/lie eene andere aardrijkskundige verdeeling, volgens welke:
J. Aquitanie,
Aquitanie, om dit gedeelte meer evenredig met he t overige
te maken, tot aan de Loire vergroot werd. 2. Belgica, alles bevattede, wat tnsfchen
tusfchen de Seine, Saone, Rhone, den RiJl1
Rijn en den noordelijken Oceaan gelegen was. 3. Gallia
Lugdunenfis,, of Ce/ti
Celtica,
ca, . het
Ga!lia Lugdunen[is
nog overige gedeelte van het land der Kelten, met alles, wat tusfchen
Seine, Saone en Loire ligt, tot ten Zuiden van de Sevennes
SeVC11nes en
de Se/ne,
de Rho1Je,
Rhone, inhield, en eindelijk Gallia
Gal/ia Narbonenfis
Narbol1enfis de voormalige pro.
vinde
Romana, bevatte.
vincie van ROlnrJ11a,
GALLIENUS. (PUBL. LICINIUS) Zoon van den keizer
keize r VALEVALE ..
RI ANUS , met wien hij , eenen tijd
t~id lang, gemeenfchappelijk regeerde.
SAPOR gevangen genoNadat zijn vader door den Perzifchen koning SAPOR
men was, bekwam hij de heerfchappij alleen; doch zoo roemrijk hij
zich te voren gedragen had, zoo fchandelijk gaf hij zich thans aan
verwijfdheid en wellust over, en gaf daardoor het rijk ten prooi aan
woeste volken. Wingewest bij wingewest liet hij zich ongef1:oord
ül1gefl:oord
ontnemen: maar toen eindelijk twee zijner veldheeren zich tot keizers hadden opgeworpen, wreekte hij zich op eene gruwelijke wijze op allen, die hij
bij meende van zijne tegenpartij te zijn, en ontzag
jeugd noch kunne. CLAUDIUS, veldheer van het leger in Dacië, deed
hem in het eind zijne gruwelen boeten, en doorf1:ak
Milaal1.
doorfl:ak hem te lUilaan.
GALLIMATHIAS. Door dit woord verf1:aat
verfiaat men zoo veel als
onzin, verwarde gefprekken enz. Deze uitdmkking wordt opgegeven, als van eenen Franfchen landman, lVIATHIAS
MATHlAS geheeten, afkomsGallus , een proces
tig te zijn, die over eenen haan, in het Latijn Gal/us,
voerde. Zijn pleitbezorger, die voor de regtbank , volgens toenmalig gebruik, in het Latijn fprak, bediende zich dikwijls van de woorden: Gal/us
Gallus Mathiae, de haan van lVIATHIAS
MATHIAS ; doch verfprak zich
Mathias,, de haan MATHlAS. Verettelijke malen, en zeide Galli Mathias
mits dit nu geenen verfl:aanbaren
verfiaanbaren zin gaf, zoo noemde men federt
eIken onzin een Gallimathias.
Galft'mathias.
GALLOMANIE.
GALLOlVIANIE. Zoo noemt men de overdreven zucht
zncht v()Qr
vöOr al.
aL.
les, wat Fransch is; even als men de vooringenomenheid met alles
Al1glomanie heet.
wat Engelsch is, Anglomanie
GALON. Eene Engelfche holle maat, voor drooge en natte wawa..
ren, houdende 4 mingelen, die echter, en gevolgelijk de Galon zelve,
verfchilIende zijn, volgens de zaken, die er mede gemeten worden:
b. v. de Galon voor wijn bevat 231 vierkante duimen, eu
en houdt 8
pond, ieder van J6
J 6 once
zuiver water; de Galon voor bier
once Al'er
Aver du
en ale 282 vaste of [oUde duimen, en 10 pond
Pois aan water, en de Galon voor meel, koren, enz. 272 vierkante
~n 9 pond 13 once zuiver water.
duimen (;n
GALMEIJ. Is een fieenachtigzink-ens
fieenachtig zink-erts van eene gele. grijze,
bruinê,
bruiné, of witachtige kleur, die tamelijk vast en hard is; doch,

at
3t

te-
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tegen !laaI ge ene vonken van zich geeft. De be!landdeelen der Galmeij zijn zink-kalk, leem en ijzer, fomtijds ook nog kalkaarde en
lood. Zij wordt inzonderheid tot het bereiden van geel koper
in de geneeskunst, uit hoofde van hare opdroogcnde, zamemrekkende
en heelende kracht, als een poeijer gereed gemaakt, op uitwendige
wonden, en ook als zalf, bij oog-ontfiekingen, gebruikt. Voor het
overige wordt de Galmeij zoowel in Duitsch/and, inzonderheid bij
Goslar , .dakm, en over het algemeen in Westphalen, als in Spanje ~
Engeland, Boheme, Poten, en voornamelijk in het hertogdom limburg, overvloedig gevonden.
GALVANI. (ALOYSIUS) Werd in 1737 te 1301ogne geboren, en
beoefende, met een goed gevolg, de genee,>itun.de. Eelt.
Een, door hem
uitgegeven fiukje over de watervaten der vogelen, zoo veel te belangrijker, omdat deze dieren geene waterblaas hebben, deed hem
be!luiten, de geheele Phyji'ologie der vogelen te bearbeiden; doch'
hij bepaalde zich flechts tot een onderzoek der gehoor-werktuigen~.
welke bij hen zoo teeder gemaakt zijn. De ontdekking van
Vlln een gehoor-kanaal en eene beenachtige holligheid deed hem meer andere
verfchijnfels opmerk.en,
opmerken, die eenen nieuwen tak van geneeskundige
natuuur-kennis uitmaken, en door de geleerden, naar haren uitvinder, Ga!vanismus genoemd worden (zie het volgende artikel). Op eene reis naar Sintgagtia en Rimini was h~i zoo gelukkig, om de aanden krampvisc h (Torpedo) eigene elektriciteit waar te nemen, en fchreef
hierover eene geleerde verhandeling. Hij fiierf in Winterm. 1798 ~
wanneer kort daarna te Rome een gedenkpenning met zijne. beeldtenis
ge!lagen werd. - Zijn neef CAMILLO GALVANI heeft een uittrekfel
uÏttrekfeI
uit de Natuurlijke Historie van BUFFON. en tevens een werkje over
den Bolognefchen Phosphorusfieen, gefchreven.
GALVANISlVIUS. Men noemt dus de elektriciteit, door de onderlinge aanraking van verfchilIende llgchamen, inzonderheid van
goede geleiders opgewekt. Het was reeds lèden lang bekend, dat men
door de aanraking alleen, zonder wrijving, eene, hoewel zeer zwakke, elektrieke werking kan te weeg brengen; maar eene ontdekking
van GALVANI, hoogleeraar in de natuurkunde te Bologne, gaf aanlei.
0111 dit verfchijnfel, in al deszelfs omvang, te leer en kennen. De
ding, om
fchr~ivers komen, ondermsfchen, niet overeen in het verhaal der omfiandigheden van deze ontdekking, en ziet hier, wat men daaromtrent. uit de berigten van GALVANI zelve, kan opmaken. Deze natuurkundige was federt lang bezig met den invloed der elektriciteit, op'
het dierlijk ligchaam, te onderzoeken, en gebmikte daartoe, onder
anderen, kikvorfchen, waarvan de achterbouten zoodanig bereid waren, dat de voornaamfie zenuwen bloot lagen; terwijl zij aan een
!luk van de ruggeftreng hingen, door hetwelk een koperen haakje
gefioken
gefiokel1 was. Toevallig hing hij eenige, aldus bereide, kikvorfchen
aan een ijzeren traliewerk, en was nu niet weinig verwonderd, in de
opgehangen pooten allerlei bewegingen en hevige trekkingen te beHS'
m~

,en
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merken. Hij beO oot hieruit, dat, t-ot het te weeg brengen dier ver.
fchijnfelen, de werking der gewone elektriciteit Iliet Iloodig is, maar
dat 'Inen het zen mv. en fpiergel1el als eene Leidfchc flesch, of kleine
el~ktri~ke batterij,·
batterij, moest aanmerken, welke door een' geleider ont.
Iaden wordt.
wordt. Hij zag zelfs naderhand, dat daartoe geen m~taal nootrckkingen fomtijJs plaats hadden, wanneer men
tiig was, maar de trekkingen
den hoofd/lam der zenuw met de ontbloote fpier, waarin zijne takken
zich verfpreiden , in onmiddellijke llanraking bragt. Hij gaf daarom
aan dit verfchijnfel den naam van dierlijke Elektriciteit.
De hoogleeraar VOLTA, reeds door vele ontdekkingen en uitvindingen, het leerl1uk -de:- elektriciteit
elclmiciteit betreffende,
bctreffende, beroemd, herhaalde ook
deze proeven van GALV.\Nl; doch trok daaruit een gansch ander be.
lluit. Hij bevond, dat deze bewegingen, vooral door de aanraking
van twee verfchillende metalen, plaats hadden; dat men ook, zonder eenige dierlijke deelen, in zoodanige metaal plaat jes , door onderlinge aanraking, elektriciteit konde opwekken, en dat men den kikvorsch hier alleen als eellen vochtigen geleider moest befchouwen.
Daar ondertusfchen de dus opgewekte elektriciteit zeer flaauw is,
dacht hij op middelen, om·
om deze opwekking te verllerken. Hij
bediende Ziell
zicll daartoe eerst van porfeleinen of glazen bekertjes, waar.
in gebogen platen van zilver of koper en zink zoodanig hingen, dat
in elk bekertje de twee metalen met elkander in aanr~king kwamen,
terwijl de eerl1e koperen of zilveren plaat met de laatlle van zink
door twee metalen gele'ddraden vereenigd werd. De elektriciteit, in elk
bèkertje bij de aanraking der metalen, vrij geworden, plant zich
door het vocht, in de bekertjes aanwezig, tot het volgend metaal
voort, en deze herhaald~
hcrhaald~ voortplanting- veroorzaakt eene
cene aanm~rkelij
kc
ke ophooping aan het l;~atl1e plaatje, hetwelk, met het eerl1e in verband gebragt zijnde, ecne zoo veel te l1erkere ontlading veroorzaakt
als het aantal plaatjes en hekertjes grooter is. Daar echter deze be.
ker-toel1el zeer omlbgtig is, kW:llll VOI,TA op de gedachte, om de opelkander gel1apclde plaatjes te verbinden, door vochtig gemaakt laken
of karton, en hieruit ontl1ond de zoogenoemde Galvfllli[c/le kolom,
welke, met meer regt, elektrieke kolom van VOLTA genoemd wordt.
Dezelve befiaat !lit
Ilit ronde of vierkantc
V:1n zilver of koper
vierkante platen van
en zink, zoodanig op een gefiapeld, dat men beneden eene zilv<'ren
zilv<'rcn
of koperen plaat legt, daarop eenc
eene van zink, en op deze een
lap laken of fiuk karton, behoorlijk met eene oplosfing van zout.
zure [oda of alJl1IlOlJia (keukenzout, of [al.ammoniak) bevochtigd.
Daarop legt men weer zilver. of koper, en dan zink, plaatrende
tusfchen elk paar pbten het bevochtigd laken of karton. De elek.
zllik eenc
eene kolom is fierker,
ficrker, naar mate van het
trieke werking van z!llk
aantal der paren platen en derzelver oppervlakte. IIierbij heeft echter een opmerkelijk verfchil plaats. Vermeerdert men alleen de
grootte, zoo is de werking op een oogenblik heviger; vermeerdert
d:1arclltcgen alleen
allccn het a:Ultal platen, zoo is zij voor ieder 00men d:1arenccgen
gen-
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genblik , wel zwakker, doch daarentegen aanhoudender. Dc
gcnblik,
De eerfle
eerfie
voordeeli;:,er voor de werking op onze zintuigen,
zimuigen, den
zamenfielling is voordeeli;::er
fchok, hct
het lichten, zoo ook voor het hnelten (!cr
l!er metalen; de
tweede hevordert
bevordert inzonderheid de fcheikundige ontbinding en zamenftelling.
menftel1ing.
men de eerfie, of onderfie kope.
Bij elke kolom van VOLTA vindt 111cn
kope_
ren plaat altijd ontkcllnend,
laatHe
ontkennend, of harsachtig, de bovenlle of laatlle
HeIlig,, of glasachtig gel:lclmilèerd.
ge01ektrilèerd. In het midden is er
zinkplaat !lellig
1\1e11 noemt de beide lliter11en
uiterne11 ook
geene elektrieke werking
werkin[i merl;baar:
mer!;baar .. 1'1en
Polen, en de metalen gc1eiddrnden,
Polell,
gelciddraden , w:lardoor
wnardoor men ze zamen verbindt, en het evenwigt herllcld,
herlleid , of de kolom omlndcn
omlnden wordt,
Poo/dl'odCli.
Poo/rlradl'1l. Zij
ZijwordelJ
worden van ijzer, zilver, goud
gond of plmin:t
platina gemaakt,
nemen wil.
naar dat men verfchilIende proeven met de kolom llCil1ell
De verlèhijnfe!en,
verfchijnfe!en, welke
wclke dit wr:r:;tuig
wr:r'auig aanbiedt, zijn zeer
uer verfchilIend : wij kunnen dezelve,
dezclve, zonder te verre htüen
bt::ten ons be(}ek te
treden, onmogelijk alle opgeven. Dus lIechts
Ilccl1ts liet
het een en alider
aEder
over de dtwcrking
l:itwcrking op onze zintuigen en de fcheikundige verandering
ligchamen. l.Vanncer
ee11e kolom va:]
der ligchmnen.
Wanneer men eene
Vn:l 50 paar platen,
platcn , van
\'an zoutzure amvier duim in het
hct vierkant, met
mct eenen
ccnen in oplosfillg van.
monia nat gemaakten vinger' aan de beide polcn
polen aanraakt, be:peurt
berpeurt
men
fierke trilling in de vingeren, en [ollltUds
mel~ eene !lerke
f01l1tUds eellen
eenCn fchok, die
COt . aim
[ot'
aRIl de ellebogen reikt. Dit gefchiedt vooral, wanneer men meme.
talen
fi~ven in de hand hotuIt
da~rmcde de kolom
tnlcn !l{1ven
hotHIt , en da3rmcde
kol0111 raakt. Laat
IJlen
In-en 'de
-de pooldraden op elka"dcr
elkander werken, zoo ziet men eene elektrie,;an de eene pool op de andere overga:1\],
overgaan, en hoort daarbij
ke vonk "'an
bij de ontladiilfi
LeUdfche f1esch,
een geknáp,
geknap , als hij
ontladin~ eel](:r
eener Leljdfche
l1esch, 1llaar
maar veel
nukje phosphorus
phosphorl1s op de bovenfle
z\\'akT:ct. (*) IIangt men een 11ukje
lnvakT,ef.
bovenlle zinkplaat, en raakt
raake men het met den koperen pooldraad ::an, zoo olltvlamt
ontvlamt
heten
pool draden in een horologieh'eten verlirandt. Leidt men beide pooldmden
glas, gcvuid
gevuid met water,
wmer, zoo ziet men ann
a~n de koperpool
koperpcol luchtbal·
Olltfiaan,, terwijl de zinkpool
zinkpool,, indien dezelve van ijzer of kokalet jes otltfiaan
pér 'is,
peT
-is,. geoxijdeenl
geoxijdecnl of verzuur!lofd
verzu\1Tllofd wordt. Is dczl:lve
dcz~lve van zilver, of
vooral \'an
\"an platina, zoo heeft ook daar ecene
eeene ontwikkeling van
luchthelletjes plaats, en men
mcn heeft bevonden, dat, op deze wijze,
liet
het W;11er
w,ner geheelill
geheel in zijne be11anddeelen,
beflanddeelen, waternofwater11of- ell
cn zuurftof1ucht,
zUllTfroflucht,
onthonckn
aan die zelfde werking blootgefteld
blootgelteld ,
ontbonden wordt. Zomen,
Zomell, aail
worden ook gercheidcn;
verfchijm aan de zink, de basis
gefcheiden; het zl1lir verfchijnt
:lan
:t~n de kopcrpool.
koperpool. Dat zulks werkelijk plams
plaats heert,
heeft, kan men ligt
ontdekken, door bU
bij de eerf[e
eerfte een ftreepjc
ftreepje lakmoes , aan de tweede
èen
dergeliji< knrl:mm-papier te
tc plaatren;
plaatreIl; het ecr[le
ecrCte dan zal rood en
een dergelijk
het tweede bruin worden, wanneer men iIr
in' het horologieglas eene
op'
(0)

Men knn
k.n deze werking
weddng op de zinruigell
zÎnruÎgcll ook te

wce,hr~llgcll
wee~hrongell

der Je tong een firoo\je
firoo~·je zink, en uo\'en
boven rlczd\"c
rlcz,~h'c eell
eel1 dl:rgclijk
dergelijk l,opC'\'
I,op!?r
Jllg~cn; zoodra men d
. . zclyc \'crecnigt,
L::.:l~('n 7.i1ti:~cl1
)9g!-!Cll;
d..:zelvc
vcrecni~t, bcfpcurt men l::.:I':('11
zi1ti~~cl1
Legt men de cc.nc
C(IlC plaat 3:1n
a::T1 de binnenzijde der
dcr wangwallt! en de andere
alldere
nel.lilell ooghoek, zoo ziet men, altans io
in het dui.tcr.
duilter, vonken, al!
nCI.laCn
als of

,\rukt
drukt werd.

door On-

of zilver, te
mctaoalfmaak..
mct~~lfmaak..
in
i~l den Gin_
oOS gcIlehet OO!;
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oplosfing van zwavelzure potaseh, of een ander zout,
ZOUt, gedaan heef~
heeft,
welks baGs een alkali is. Bij zeer fterke kolommen gaat deze werking nog veel fterker; de metalen, zelfs het ijzer, worden gefInolten;
Hnolten; ligchalOen
ligchamen,, door geene andere middelen te fcheiden, de
alkalien, b. v., worden ontleed en door dit middel heeft de bezondere metaalachtige
roemde DA VY ontdekt, dat dezelve uit bij
bijzondere
grondftoffen en zuurftof zijn zamengefteld. Het metaal kwam daargedaallte van kleine bolletjes:
bolletjeS' te voorfchijn.
bij aan de koperpool in de gedaante
Deze, en de meeste, proeven omtrent de werking der Galvani[che
Galvanifche
VOLTA, maar met eeee-.
elektriciteit zijn evenwel niet met de kolom van VOL1'A,
tocfeel, genomen, waarvan het eerfte
eer[ee denkbeeld van den benen anderen toeftel,
ker-toefeel
ker-toeftel van VOLTA ontleend is. Deze toefeel,
toeft el , door, den Engelfchen
WOLLASl'ON vooral tot volkomenheid gebragt.
fehen natuurkundige WOLLASTON
wordt een Trog-toef/el
Trog-toefle! genoemd. Hier worden de platen
pmten aan daartoe
ge[chikte
porn~.
gefchikte feaven
ftaven gehangen in het vocht, hetwelk zich in de porfe.
leinen
worden,.
Jeinen bakken bevindt.
bevindt, welke in zoo vele vakken verdeeld worden.
als er paren platen zijn. Men noemt zoodanig een toefee!
ook wel
toefeelook
Galvani[che batterif. Dezelve heeft. behalve andere voordee:voordeeeene Ga/vamfde
len, ook dit, dat' zij zich gemakkelijker behandelen laat, en langer
ge[chikt
blijfe, om te werken. Het opbouwen en afbreken van cegefchikt blijft,
eene gewone kolom kost, als zij wat groot is, veel tijd en moeite,
vocht,I tusfchen de plaen hare
bare kracht verflaauwt fpoedig; want het vocht
ten geplaatst, wordt ontÎeed,
ontieed, en het metaal door de zuurfcof
zuurfeof en
het zuur feerk
fterk aangetast, waardoor dan de vrije werking der.'
der." elek·
triciteit ophoudt. Maar bij den Trogtoeftel kan men de platen uit
mt
en in het vocht laten, en daardoor eene al te langdurige werking
verhinderen, door ze er uit te nemen, wallneer
hel:
wanneer men niet op het
oogenbIik de proeven neemt.
Men heeft
beeft met dien toeftel , dezer dagen, ook in ons vaderland,
zeer belangrijke proeven genomen nopens de werking der elektriciteit
'op den magneet. Wat daaromtrent bekend is, behoeft echter nog
nadere bevestiging en opheldering, alvorens wij er, met vrucht,
gewag van kunnen maken. (Zie verder MAGNEET.)
In de geneeskundige praktijk heeft men insgelijks reeds meermaTot dus verre
len van de galvanifche elektriciteit gebruik gemaakt. Toe
uitwerkfelen niet zoo
Zoo voordeelig,
voordeeIig, als die der
fchijnen echter hare uÏtwerkfelen
elektriciteit, op de gewone wijze opgewekt. Nog den meesten
dienst heeft men er van getrokken, bij ziekten van het gehoor.
Het is echter meer dan waarfchijnlijk,
waarfch\Înlijk, dat eene verdere kennis van
dit vermogend nacuurverfchijnfel
namurverfchiJllfel ook voor de genee~unst belangrijke
gevolgen hebben zal. Onlangs zelfs heeft men het aangeprezen als
een middel, om fchijndooden op te wekken. Daartoe heeft men
voorgefiagen eene
eelle keten, uit fchakels van zink en koper befcaande
beft aan de ,
ttlsrchen
tusrchen welke vochtige geleiders geplaatst worden. Aan elke pool
mond,
zijn peervormige knoppen gehecht, waarvan de eene in den mond;
gefcoken, en zoo doende de elek
de ander in het fondament, wordt geCtoken,
elek...
trietcie-

GA
G A M A. (V.)
l~S
aieke ontlading gevoerd door het dannkanaal, hetwelk rot die deelen van 011S Iigchaam behoort, waarin het leven het langst overblijft..
GAMA. (VAseo DA) De POl'tugeezetJ hadden, feden het begin der
Isde eeuw, verrcheiden landen ontdekt; doch het was hun, zoo min
als aan eenige andere natie, tot hienoe gelukt, eenen onmiddellijken
weg ter zee naar de Oost-Indiën op te fporen. BARTHOl.OMEUS DIAZ
had wel in 1486, onder de regering van .T OHANNES I1, de kaap de
goede Hoop ontdekt en rondgezeild, doch het was voor het be!l:uur
van zijnen opvolger, EMANUEL den Groolen, bewaard, den verderen weg naar de Oost-Indiën op te zoeken. Deze vorst, die men,
over het algemeen, onder de magtig!l:e en gelukkig!l:e koningen van
Portugal kan tellen, droeg aan VAseo DA GAMA, uit een Portug-eesch
adelijk genacht gefproten, en als een kundig zeeman beroemd, het
bevel over eene kleine vloot op, ten einde eenen weg naar de OostIndiën op te fporen. GAMA zeilde in 1496 uit, !levende eerst naar de
Kaap; ontdekte het eiland St • .Togo, het voornaam!l:e van de zoogenoemde eilanden van Kaap Yerde, of de groene [{aap, in de At/antifclzezee,
tifclze zee, en kwam gelukkig in de Oost.lndiën, van waar hij in
1499 naar Lis[abon terug keerde. Het gevolg dezer onderneming
was gelukkig, en voorfpelde zulke aanmerkelijke voordeelen, dat
de koning EMANUEL benoot , andermaal eene vloot, uit 13 fchepen be!l:aande, onder PEDRO ALVAREZ CABRAL , naar de Indiën te
zenden, van waar hij, na met onderfcheiden Indifche vorsten verdragen van vrede en koophandel genoten te hebben, met rijke ladin~
gen van koopwaren, naar Portugal terug keerde.
Thans ontwaakte onder alle !landen de !lerk!le zucht, om met den
Indifchen handel hun voordeel te doen, en zag men, van tijd tot tijd,
een groot er aantal vreemde fchepen in de haven van Lis[abon ankeren, om de Oosterrche waren van daar te halen. De koning rustte
nu eene
eelle nieuwe vloot van 20 groote fchepen
fchepell uit, en droeg het opperbevel aan VAseo DA GAMA op, die in Lentem. 1502 andermaal
met dezelve naar de Indiën
/ndiën fl:evende, om de vijanden der Portugeezen
te onder te brengen. Hij maakte verfcheidene veroveringen, noot met
ettelijke Indifche vorsten verdragen van koophandel en vrede, en
voerde aanzienlijke fchattennaar Portugal. Hij deed eenen plegtigen
intogt in Lis[abon, en ontving, van den koning, de treffendae
treffend!l:e en
vereerend!le blijken van goedkeuring.
FRANS DE ALMEIDA en de groote ALFONZO DE ALBUQUERQUE had,.
den Portugals magt in de Indiën roemrijk bevestigd, toen de grijze
VAseo DA GAMA, door den opvolger van EMANUEL, JOHANNES III,
nog eens naar het tooneel zijner roemrijke daden gezonden werd,
waar het door hem gezaaide reeds rijke vruchten droeg. Benoemd,
om als onderkoning het be!luur der aangewopnen landen over te nemen, welke zich reeds van den Perzifchen zee.hoezem tot aan de
Molttkfohe Eilanden uit!lrekten , aanvaardde deze edele grijsaard,
wiens belanglooze ijver allen lof verdient, io 1524, met 14 fchepen
zij.
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zi.inen togt. Na eene niet zeer gelukkige reis, waarop hij eenige
zijner fchepen verloor, kwam hij in de zee van Kambaja, waar men
eene aardbeving gevoelde, welke het fcbeepsvolk zulk eenen féhrik
îèhrik
aanjoeg, dat een ieder op zjjne redding bedacht werd; doch GAlVIA
fielde hen gerust. Na zijne aankomst in de Indien bezocht hij aanfionds eenige kleine plaatfen ; nam de kraehtdadigf1:e maatregelen zoo
tot derzelver verdediging, als om de Portugeefche wapenen onder
de inboorlingen te doen eerbiedigen; maar had den 'post van onderkoning naauwelijks drie maanden bekleed, toen hij onder de zwakheden
van den ouderdom bezweek, en te Goa, in Wimerm. 1524, fl:ierf.
GAMBE. In het Italiaansc11 viola di Gamba, en in het Franseh
BasJe de nole genoemd: een filaar-fpeelmig, in gedaante, toon en behandeling vele overeenkomst met de noloncel hebbende, met dat onderCcheid, dat de Gambe 6, ook wel eens 7 fnaren heeft. De toon
van de hoogte naar de laagte is D. G. c. e. a. d. Zij werd het eerst
in Engeland uitgevonden, waarom ook de Engelfehe,
Engeifche, uit hoofde van
derzelver fchoon geluid, altijd den voorrang behouden hebben, en
mderhand ook in FrankriJk, DZlitschltmd en Italië ir,gevoerd zijn.
Voorheen gl:bruiktC'
ter verf1:erking van
gl!bruikte men dit fpeeltUig in concerten [er
den bas; maal' fed ert men de no!o'I'Jce! tot grooter volkomenheid ge.
bragt heeft, is de Gambe veelal buiten gebruik geraakt.
Voor
het overige heeft men ook een orgel-register, hetwelk dezen naam
voert, alsmede eene hi.izondere
bi.izondere foort van klavecimbel, Gambe-klaJ'ecimbel genoemd, waarbij, door middel van een rad, 10 of 12 kleine raderen, die met perkament overtrokken en met Colophonittm bellreken
zijn, in beweging worden gebragt , waardoor de metalen fnaren, die
met dezelve in verband f1:aan, naar mate men het klavier aanilaat,
aanOaat,
een fierk of zaeht
zacht geluid geven, en op dezelfde wijze, als de fnaren - viool, door den f1:rijkO:ok gef1:reken
geO:reken worden. HANS HAYDEN,
'een Neurenberger toonkunstenaar, vond in het begin der 17de eeuw
dit fpeelmig uit, en MATTH. RrscH, te Ilmenau, heeft omf1:reeks 17$0
insgelijks foortgelijke klavecimbels vervaardigd •
. GAMBIA. Eene groote rivier in het W. van Afrika, welkereigenlij~
ke bron nog niet zeker is bepaald, maar waarîchijnUjk
waarfchijnUjk moet gezocht
worden in het gebergte, dat de Oostel. grenzen van het rijk Foota .ToIlo
uitmaakt. Zij loopt eerst N. vVo dan westel. en na eenenloop van 180
m. tusfehen Kaap Maria en het Vogel-eiland, valt zij in den westel. Oce.
flalZ; zij is 90 m. van haren mond voor groote fehepen van IS0 ton en
42 m. ver voor fregatten van 40 ftukken bevaarbaar, behalve in den re·
regentijd van Hooi- tot Winterm., wanneer dit, uit hoofde van haren fierf1:room, niet gefchieden kan. De EngeIfchen drijven op dezelve eenen
ken firoom,
uitiluitenden
uitOuitenden handel, en
en hebben er verfcheiden forten en faktorijen, onder welke eerften
eerfl.en St. Jçmes, aan den mond liggende, het gewigtigfie is.
GANGANELLI. (Zie: CLEMENS XIV)
GANGARIDEN. Een lndiaansch volk, aan den
dE'n mond van de
Ct11Jges wonende, dat door ALEXANDER den grooten overwollnenwerd.
overwonnen werd.
GAN.
GAN-
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GANGES. Eene der grootf1:e en belangrijkf1:e rivieren
rIVIeren van Azië,
welke in het Himmalaija-gebergte, in het noord-westen van Tibet,
ontrpringt ; door het gebergte bij Razemal dringt;·
dringt; dit land doorfiroomt; onderfcheidene watervallen maakt; een aanzienlijk aama! rivie ..
ren ontvangt, en zich, na eenen loop van 335 mijlen, ·door neg.en afterwijl zij aan
aan· haren
men in den Bengaalfchen zeeboezem ontlast; tcrwijl
mond, even als de Nijl, eene Delta vormt, welke
wclke reeds 40 mijlen vàlJ
haren mond begint, en, behalve dat zij zeer rijk aan visch is ,ed:elgef1:eente, goud en paarlen met zich voert. De westelijke, ol1<:hpo'l1
oflChPOll
kleiner, arm wordt door den hoogf1:ijgènden vloed der zee zoo diep,
dat oorlogfchepen de rivier- hier 30 mijlen ver kunnen opvaren.
In den regentijd f1:roomt zij verre over de aangrenzende vlakten
van Bengalen , welke daardoor, zonder eenige ander bemesting,
beme5LÏng,
vruchtbaar gemaakt worden.
De Indianen bewijzen aan de GalJges, omtrent welker oorfprong
hunne oude fabelleer ons veel verhaalt, eene goddelijke vereering.
Op den dag der volle maan in Grasm. is het bij hen eene onvermjj~
delijke verpligting, zich in dezelve te wasfchen , te reinigen, en
aalmoeien te geven; terwijl de tiende dag der nieuwe maan van
Bloeim., als de geboortedag der Ganges, gevierd wordt, omdat me·u
meent, dat zij op dien dag uit den grond is te
te voorfchijn gekomen. De dag der volle maan in die zelfde maand is wederom een
algemeene dag van wasfching eh reiniging, waartoe ook de dag der
nieuwe· maan in
volle maan in Zomerm., en de twaalfde van de nieuwe
Hooim. bef1:emd is. I-Iet
Het grootf1:e feest der Ganges, echter, is op
den tienden dag der nieuwe maan in Herf~tl11., en is, inzonderheid
daardoor opmerkelijk, dat, aan het einde van hetzelve, hare beeldtenis
in de rivier geworpen, en van haar gezegd wordt, dat zij naar
naat haren
gemaal SCHlVEN is terug gekeerd. Hetzelfde heeft ook plaats op den
laatf1:en dag van het driedaágfche feest, hetwelk ter harer eere in de
twaalfde maand, dat is bij
bij ons Lentem., van den zevenden dag der
nieuwe maan af, gevierd wordt. Bovendien vereeren de Indianen
de Ganges ook nog bij aanhoudendheid, omdat zij gelaoven, dat zij
onmiddellijk uit de voeten van den Brama olltrpringt, en, uit hoofde
van haren heiligen oorfprol1g,
oorfprong, groote wonderkrachten bezit. Dus wanen zij, dat iemand, die aan haren oever fierft, en nog voor zijnen dood van haar water drinkt, niet weder in de wereld behoeft terug te keeren, om een nieuw leven aan te vangen. Zoodra derhalve
een kranke door den geneesheer wordt opgegeven, brengen de bloed~
verwanten hem aanf1:onds naar den oever der Ganges, om hem van
haar heilig water te doen drinken, of er hem in te dompelen. Zij,
antand van de rivier wonen, bewaren altijd van
die op een en verren amand
dit kostelijk water in koperenflesfchen, om het aan fiervenden te
kunnen toedienen. Ook verzamelt men zeer zorgvuldig de overgebleven beei1deren en asch der verbrande lijken, om dezelve bij eene
gepaste gelegenheid in de Ganges te kunnen werpen, welker water,
uit
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uit hoofde van deszelfs
de3zelfs daaraan toegefchreven kracht, door geheel
Indië in flesfchen vervoerd en verkocht wordt.
Il1dië
GANYMEDES. ln
In de fabelleer de zoon van eenen Trojaanfchen
vorst, een uitftekend fchoon
fchoOll jongeling. JUPITER voerde hem door
hemel,, (volgens anderen, echter, deed hij dit
zijnen adelaar naar den hemel
zelf in de gedaante van dezen vogel) en verhief hem tOt
tot [chenker
fchenker
der goden; doch, volgens .later dichters, tot zijnen lieveling. Deze
fabel heeft aan beeldhouwers en dichters eene rijke [tof
ftof ter behandebezitten
zitten nog fchiIder!1:ukken,
fchilderllukken, ftandbeelden,
ling opgeleverd. Wij he
kameën
kameên enz., nog meesterftukken , welke ons dezen fchoonen jongeling in al zijne bevalligheid vertoont. Zijn afbeeldfel is kenbaar
aan de Phrygirche llluts,
muts, en aan den adelaar, die of naast hem
([aat,
fraat, of hem gegrepen heeft, om hem naar den Olympus te
voeren.
GANS. Is eene vermenging van koper en tin, en wordt in Siam
Sinm
en pegu gevonden. De kleur is die van bleek koper; doch het wordt
tegen
teg~n goud gefchat, en lUag
mag niet buiten 's
'5 lands vervoerd worden.
De inwoners
inwoners gebruiken het tot allerlei vaatwerk.
GANZE-VLEUGEL. Hierdoor verftaat men, onder de zeelieden,
dat zeil, hetwelk, wanneer een fchip voor den wind, of te halver
wind, met eene frisrche koelte zeilt, om meerder fpoed te maken,
met eenen frok
ftok of fchippers-boom te lijwaarts wordt uitgezet.
Hnutes-Alpes,
GAP. De hoofdplaats van het departement der Hautes-Alpes,
(Opper-Alpen)
(Opper-dlpen) in Frankrijk.
FrankriJk. Zij ligt aan de Benne,
EentJe, is niet zeer
fraai, en bevat 8050 inwoners. Men heeft er een centraal Muzeum
met eene verzameling der mineralen, vogels en planten der dIpen,
Alpen,
en der proeven van nationale vlijt
vlij t des departements
departements:: ·voorts
voOrtS eene
boekerij, een natuurkundig kabinet, afdrukken in gips van de beste
oudheden, oudheden zelve, een geleerd genootfchap.
en minerale
genootfchap .en
bronnen.
GARAlVIANTEN. Volken vnn
van Getulië iu
GARAMANTEN.
in Afrika,
Afrikn, bij welke de
vrouwen gemeen waren.
GARAlVIANTITES.
GARAMANTITES. Een kostbare !1:een,
fl:een, ook Samlt-ostos
St1IJfirostos genoemd,
glinf1:erend, inwendig doorfchijnend,
van buiten donker van kleur, doch glinllerend,
1l:ipjes doorzaaid, welker gelleldge!1:elden hier en daar met goudkleurige fl:ipjes
beid de meerder of minder waarde van den fl:een
f1:een bepaalt. Hij wordt
Garamnntites genoemd, omdat hij in More11land
Garamantites
Morenland bij de Garamanten
Garamnnte::
gevonden wordt; doch groeit ook op het eiland CeilOft
Ceilon in de Indië.
GARONNE. Eene
Bene der grootlle
grootf1:e rivieren van Frankrijk, welke ha
ha...
ren oorfprong neemt in het Pijreneesch gebergte, niet
niee ver van CaCnta/onie,
fl:ad Toulouje
tnlonie, ten noordwesten door de 1l:ad
Touloufe loopt, Bourdeaux,
befpoelt
At'ei..
befpoelt , in haren loop de Arriege, Tarn
Tnrn Balje,
Baife, Lot, Gers, A}'etron enz. ontvangt en, omtrent 20 uren beneden die Had, in de baai
van Biskayen valt. Zij heeft ook gemeenfchap met de Middel/and
Middel/ond-..
{clze
[cTte zee, door middel van het kanaal van LODEWJJK XIV. Het ge';
getij vloeit op deze rivier zo
20 Ellgelfche
Eugelfche mijlen boven Bourdeaux,
zoo
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zoo dat met hetzelve groote koopvaardijfchepen tot
tOC aan de fiad
ftad kunkun.
nen komen. Zij geeft aan een departement den naam.
GARDE DU CORPS, letterlijk
Icnerlijk vertaald lijfwacht; doch eigenlijk
beteekenende
beteekenclllle zoodanige krijgslieden, die meer bijzonder tot den
dienst van 's vorsten perfoon
beflemd zijn, dan de gewone gardes.
perfuon bellemd
Een veldheer, of een prins van den bloede, kan ook Gardes hebben;
doch den vorst alleen komt het toe, Gardes du Corps te houden.
houden~
De Gardes van een regerend perfoon bellaan gewoonlijk uit een of
meerder regimenten; de Gardes du Corps, daarentegen, flechts uit
eenige compagnien, welke laatfle
laatlle doorgaans worden zamengelleld uit
jonge lieden van de eerlle
eerl1:e familien in het rijk.
rijk, die dan door eenen
hoogeren rang bij het leger, door meerdere bezoldiging, en vooral
door fraaijer en kostbaarder kleeding boven anderen uitlleken.
uitl1:eken.
GARDES D'HONNEUR. Wanneer een vorst, dien men eer wil
bewijzen, in eene plaats verwacht wordt, rigt men, alleen daarvoor,
eene Garde ti' honneur, of eerwacht , op.
op, waartoe dan jonge lieden
uit de aanzienlijklle familien genomen worden. Deze kiezen zich
eene uniform, waarmede zij , prachtig uitgedoscht en te paard, den
vorstelijken perfoon te gemoet gaan, denzelven tot aan het voor hem
bellemde verblijf geleiden, en bij deszelfs vertrek weder een eind
bel1:emde
wegs vergezellen. Met den afloop dezer plegtigheid houdt alle overeenkomst met het krijgswezen op, en de Gardes ti' honneur
hOlmeur keeren.
tot hunne dagelijkfche bezigheden terug. - Van deze, nog niet lang
zijnde, gewoonte, maakte NAPOLEON gebruik, toen hij, in
in zwang zijnde.
aan1812 en 1813, in nood geraakte. Hij gelastte, dat men uit de aan.·
zienlijklle jonge lieden des rijks, voornamelijk uit Holland en de aan
aan-..
grenzende provincien.
provincien, een aantal
aamal zoude kiezen.
kiezen, om
0111 hem tot eene.
Garde ti' hOlmeur te dienen; doch welke hem naderhand in het veld
moest volgen. Deze last werd ten llrenglle
Ilrengl1:e uitgevoerd, en vele jondeD
ge lieden werden van hunne haardIleden verwijderd en tegen den
vijand gezonden, zonder dat zij den perfoon , dien zij befchermen
moesten, onder hunne oogen zagen.
GARRICK.
GARRlCK.
(DAVID) Deze beroemde man, welligt een der
grootfle
bellond, werd in 1716
ql6 te Herresgrootlle tooneelfpelers, die er ooit beflond,
fort geboren, waar zijn vader als kapitein van het Engelsch voetvoet.
volk op werving lag. Reeds zeer vroeg ontwikkelden zich zijne tacel ; doch daarentegen maakte hij weinige vorde_
lenten voor het toon
tooneel;
vorde.
ringen in andere vakken van wetenfchap, offchoon zijn vader hem in
1735 aan het onderwijs van den geleerden JOHNSON toevertrouwde.
In 1741 aanvaardde hij de loopbaan, hem door de Natunr
Natuur zelve aangewezen, werd lid van een tooneelgezelfchap,
tooneelgezelCchap, en fpeelde te lpsIpsde rol van ABRAN,
AlIRAN, in het Treurfpel
TreurCpel Oronoke. Hij fpeelde ver.
ver..
nich dc
volgens, beurtelings
beurrelinJs te Londen en Dublin; huwde, 30 jaar oud zijnde, aan de beroemde danferes
danfcres VIOLETTI, eene zeer fchoone vrouw;
koch t in 1747, met LA CY, den fchouwburg van DrUl'y.Lane,
Druly.Lane, benevens de
d~ vernieuwing van het privilegie, en nam het bellllllr
bel1:uur over
AI.GEM. WOORDEND.
1I
. dit
WOORDENIl. lIl.
III.
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dit 'coonecl op zich. Hier fpeelde hij tot 1776; doch befteedde in.
rusfchcn twee jaar tot reizen. Op den loden va!1 Oogstm. van dat
jaar verfcheen hij voor de lamfte maal ten tOoneele, fpeelde de rol
van BON FELIX in het Blijfpel het JFont/er van mevrouw CENTLIARE,
en begaf zich hierop naar zijn bekoorlijk landgoed bij Londen, waar
hij zijnen overigen leeftijd in fiille rust, fcllOon onder gedurige hevi~
ge graveelpijnen , doorbragt , en in 1779 ftierf.
GARRICK was klein van perfoon , maar wel gemaakt, had zwarte
levendige
lèvendige oogen, en eene zuivere welluidende fiern; doch het voor~
aaamfie w.as, dat hij.
hij, zijne houding, zijn gelaat en alIc
alIe deszelfs trek~
ken zoo volkomen in zijne magr had, dnt hij ieder hartstogt daar.
door op de onnavolgbaarf1:e wijze wist uit te drukken. Van hier, dat
hij even·
even, groot in het treurfpel als in het komieke was, [choon het
láatfie eigenlijk het vak was, Waari!l hij den meesten roem behaalde.
LICHTENBERG , die hem in perfoon heeft zien [pelen, heeft ons iu
het Dflilsch Muzeum zeer belangrijke aanmerkingen omtrent zijne rol~
len .,medegedeeld.
medegedeeld. Hoe naanwkemig GAR1UCK de uitdrukking. del'
hartstochten, tot in de minfie bijzonderheden, kende en in acht
nam, bewijst zijn volgend gezegde tegen eenen Franfchen tooncel.,.
fpeler:" Gij hebt de rol van dcn dronkaard uitmuntend, en juist
,; zoo gefpeeld, als het behoordc; mnar - vergeef. mij deze kleine
aanmerking - uw linkervoet was te nuchteren." De volgende nnek·
date,
dote, door hcm zelvé'n yerhaald, le\'ert cen blijk op van het onbe.,
grij.pelijk
grij.pclijk vermogen,
vcrmogen , hetwelk hij op zijn eigen Iigchaam had. De
béroemde fchrijver van TOM }ONES was overledcn, toen men den
dmk iiJner werken voltooide. Men wenschte er zijn afbeeldfel voor
te· plaatfen , en GARlUCK beloofde, hee te zullen leveren. Hij ging
hierop nnar zijnen vriend HOGARTlI; begaf zich bij dezen
dezcn in een zij.
vertrek; wikkelde zich in eellen mantel, dien hij tOt zijn oogmerk
had medegebragt , en nam de relieele bouding cn het gelaat van
\"an FIEL~
DING a~n: zelfs veranderde hij zijne f1:cm, en riep
nu, IloGARTH,
ricp llU,
wien hij verzocht, om hem
hcm te fchildcretJ. Deze was ten uicerfie
uiterfie
verfchrikt, en meende dat hij FIELDliXG zelf zng. " IInast ti, om mij
" te fchildercn!" riep
ricp GARRICK. IIOG1\RTII deed zulks, en dit is het
afbeeld fel , hetwelk in de Engelfche
Engclfche uitgave voor FnèLDlNGS werken
geplaatst is. GARRICK bragt ook zeer veel tot verbetering van den
Engeifchen fchouwburg bij, cn is tevens
tcvens als dramatisch fchrijver
fchrijvcr niet
zonder r0em bekend. Volgens
bcrigt in het Duitsch
Duilsch lII/lZeum
Volgclls een berigt
(1777) zoude hij ook een wcrk
werk over den mondelingen voordragt heb·
ben nagelmen.
Zijn lij Ir werd van vier der voornuamCle Rngc/fc1zen gedragen, en
ln de abtdij van TYestnl/lIJster. aan den voet
voct van een gedcnkfillk,
gedenkfillk, ter
nagedachtenis van SHAI{ESPEAR opgerigt, bijgezet. Hij liet een aan·
zienlijk vermogen na, hetwelk hij deels aan zijn fortuin, deels aan
zijne fpaarzaamheid, wclke men wil, dat dikwijls nan gierigheid grensde, te danken
dankcn had. DAVIES heeft
hceft ons ccne bcfchriJving van 's mans
le~
lc~
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geleverd, en in 1797 werd in de voornoemde abtdij eenefraaije
eene-fraaije
gedenkzuil voor hem opgerigt.
aÄRTNER.
GÄRTNER. (KAREL CURISTIAAN)
CHRISTIAAN) W<:rd
Werd in 1712 te Preiburg
Freiburg
in SakJè
Sakfe geboren, en was de zoon van eenen postmeester en koop~
man. HU
Hij fl:udeerde
il:udeerde te Leipzig te gelijk met GELLERT en
en RABENER,
RABENER.
welk drietal
drietal vrienden met eene gelijke zucht voor de [choone
fchoone we·
we~
tellfchappen
il:ond toenmaals aan het hoofd
tenfchappen bezield was. GOTTSCHED fl:ond
der hervormers van den Duitfchen finaak , éd
éri zijn vriend SCHWABE
gaf de Be!ttstigunge;z
Ferflandes tmd
und Wt/zes
!Fi/zes uit, welke bij den
Belustigungen des YerJlandes
toefl:and der Duitfcbe Letterkunde veel goeds te weeg
toenmaligen toeil:and
bragten. In dit werkje plaatf1:e
plaatfl:e GäRTNER de
de eerf1:elingen
eerfl:elingen zijner dichtdezer' verzameling behooren. Ook arkunst, die tot de besté fl:ukken
l1ukken dezer
beidde hij onder GOTTSCliED'S
GOTTSCHED'S opzigt aan de overzetting van BAIJLE'S
Woordenboek, en
en vertaalde
vlftaalde eenige deel en van ROLLINS geCchiedenis;
gefchiedenis;
doch eerl:mg
eerlang het gebrekkige van 's mans onderwijs inziende, vereeJ. A. CRA!llER,
RA~
,nigde hij zich met zijne vrienden .T.A.
CRAMER, A. SCHLEGELen
SCI-ILEGELenRA.nigde
BENER, tot de uitgave der Neuen Beiträge
zUln Vergnügen,
Bei/räge zum
Pergnügen, des Verfl(Jn~
PerJlandes und TFitzes,
II7i/zes, welke weldra een algemeen opzien baarden. Van
tijd tot tijd voegden zich EBERT GISEKE
GrsEKE , ZACHARIAE, GELLERT,
K. A. SCHMIT
SCH~llT , KLoPsTocK
KLOPSTOCK en anderen bij hen, en nu iheeCden
irreefden deze edelaardige jongelingen, mee alle hunne krachten, llaar
naar den lamver
lauwer
der dichtkunst, en vormden reeds ia
in hunne leerjaren eenen kring, die
kort daaflla
van veel nut was. OHi::hoon
daarna voor hun vaderland van·
Ofichoon Giiîd:Gäii.TNER naderhand door de meesten als fchrijver overtroffen werd,'
werd .. heeft
hij echter, in dit tijkvakvan
hij
tijkvak van vorming, door zijn oordeel en ,raad~
raad,
aanmerkelijk veel toegebragt, om hen
moedigen.
hen. te leiden en aan te lnoedigen.
In 1745 verliet hij Leipzig, en ging als leidsman van t\vee
twee jonge
graven naar Brumw!ik,
BrUllsw!ik, waar hij eerlang zoo vele begunfiigers
begunl1igers . kreeg,
kreeg,
dat hij twee jaar daarna bij het hertoglijk collegie
collep;ie Caro!inttmtot
Carolflltl1Jttot
Hoogleeraar werd aangerteld.
aange!teld. Toevallige, gunstige omfiandighedr,n
oml1andighed~n
voerden ver[cheiden zijner geleerde vrienden derwaarts. Terwijl
GäRTNER den leeril:oeI
zedekundebekleedde~
leerfl:oel der welfprekendheid en zedekundebekleeddè,
hield hij tevens voorlezingen over VIRGILWSen
HORATIVS, en vCrVIRGILIl1S en HORATlUS,
verpost eenen duurzamen, fl:aag
il:aag toencmenden
wierf in dezen zijnen pOSt
toenemenden roem.
Tevrede met zijn lot bereikte hij eenen hoogen
boogen ouderdom, zonder
de 1ll0eijelijkheden
moeijelijkheden er van te gevoelen, en konde zijn werkzaam leven,
leven~
tot aan deszelfs uÏterfl:eu
uiterfl:ell grenspaal, onafgebroken voortzetten.
voorczetten. Zijn
vorst, die hem hoogachtte, benoemde hem in 1775 tot kanunnik van
l1et fli[t
rlift St. Blasii te Brunswijk,
Bnmswijk, en eenige jaren later tot zijnen hofbijna 43 jaren, met eene
eene voorraad. Nadat hij zijn hoogleeraar-ambc
hoogleeraar-ambtbijn3
voor.
beeldelooze getrouwheid !iad waargenomen, fl:jerf
fl:ierf hij in Sprokkelm.
179 1 , in den ouderdom van 81 jaar.
GÄRTNER. (JOZEPH) Was de zoon eens geneesheers , en zag
in de kleine ftad Calb, in Zwaben, in 1732 het eerfte
eer[te licht. Reeds
vweg eene fterke neiging voor de ontleedomleed. en plantenkunde gevoeloop, en zond hem
lende , liet men deze zijne neiging hnren
harcn vrijen loop.
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naaf de hooge fcholen van Tübingen en Göttingen, aan welke laatfte
hij tot 1753 bleef. Hierop reisde hij door [talie en Fral1kriJk, kwam
vervolgens in Engeland, en verkreeg bij zijne terugkomst in zijn va.derland den graad van dokter in de geneeskunde. Zijne geliefkoos.de oefening was echter de plantenkunde , weshalve hij, om deze
te kunnen voortzetten, zich in 1759 naar Holland begaf, waar hij de
kruidkundige lesfen van den beroemden hoogleeraar VAN ROOJJEN,
te Leijden, bijwoonde, en zich geheel aan de Natuurlijke Historie
overgaf. Van daar bezocht hij andermaal Engeland, geraakte in kennis met .de voornaamfte Natuurkenners, en werd, na het leveren van
eenige ftukken in de Philofophical Tl'ansactions, tot lid der koninklijke
Maatrchappij verkozen. Bij zijne terugkomst in Duitschland, in 1761,
aan de hooge fchool te
werd hij tot hoogleeraar in de ontleedkunde :laU
Tubingen aangefteld, en in 1768 aan hem den leerftoel der kruidkunde, en natuurlijke historie te Petersburg ()pgedragcn, waar hij zoo
wel door de keizerin als de geleerden op het minzaamst ontvangen werd.
Te midden echter van dezen vleijenden toertand , vond hij zich zoo
hij aanhoudendheid van bezigheden overladen, dat hij naar ftilte en
meer gemak begon' te haken, en derhalve fortuin en eerzucht liet
varen, om zich jn zijne onaanzienlijke geboorteplaats neder te zetten, waar hij nn een begin maakte met hee zamenftellen van het
groote werk, hetwelk hem zijn geheele overig leven bezig hield,
en waaraan hij :20
.20 jaren arbeidde.
Na het ,plan zijner Carpologie, of verhandeling over de vruchtboo.
men en gewasren , ontworpen te hebben, ontwaardde hij weldra,
dat het kleine l1:edeke Calb hemflechts
hem flechts weinige dier vruchten kon
aanbieden, welke hij voor zijn onderzoek noodig had, en zijne daaromtrent in Holland en Engeland gehoudene aanteekeningen tot zijn
oogmerk niet voldoende waren. I-lij beGoot derhalve, om alle
vruchtèragers op nieuw na te zien J en begaf zich in 1778 naar
L01/den, waar de natuurkenner J. BANKS, eerst onlangs van eene reis
e.en groot aantal van Natuurkundige voortrondom de wereld met een
brengfels terug gekomen , aan hem niet alleen vergunde, om alle de vruchtdrageIlde gewasfen , bij hem voorhanden, te onderzoeken;
o!1tlerzoeken ;
maar die ook door te fnijden en te ontleden, ten
ten einde ze ilukswijze af te teek enen : ook fchonk hij hem zijne dubbelden, en gaf hem
aanbevelingen bij anderen, om zulk en , die hij zelf nog niet bezat,
te bekomen.
Met de gefchenken van BANKS, en van and&"en, voorzien, begaf
GäRTNER hierop .naar .Ilm.flerdam, om aldaar den heer THUNzich GäRTl\'ER
BERG, onlangs van een en tocht naar Japan en de kaap de goede
hoop terug gekomen, op te zoeken, van wien hij een aantal buiten..
landfche vruchten verkreeg. met belofce, om zulken , ,die nog niet
Waren aangekomen, naar Cnlb ce zullen zenden. Van Amflerdam
vertrok hij vervolgens naar Lei/den, om aldaar in het kabii1et van
Natuurlijke I-listorie eenige belangrijke fiukken te bezigtigen; doch
hier
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hier trof hem, door het gefradig
gefiadig gebruik van het mikroskoop, ge.
gepaard met zijn fierk
fterk blokken, eene verzwakking der zenuwen, welterugke bijzonder zijne oogen zoo fterk aandeed, dat hij, na zijne terug.
Calb, !20
20 maanden lang het bed moest houden, en zelfs het
komst te Catb,
licht buiten zijne
zij ne kamer fluiten.
herfielling van zijn gezigt,.
Na de volkomene herftelling
gezigt ~ hervattede hij zijnen arbeid, bragt binnen 2 jaar het handfchrift , met de afteekeninvaar
eerfie deel, iu
in volkomen gereedheid;
voor het eerfte
gereedheid;, liet het te Stutgard"
voor eigen rekening, met eene opdragt aan den heer BANKS druk.
druk,ken, en gaf het in 1788 in het licht. Ook het tweede deel werd
weinige maanden voor zijnen dood nog door hem ter perfe gezonden;
doch het bijvoegfel van verfcJle
verfche foorten van.
van vruchtdragende gewasfen , die hem van alle oorden toevloeiden, kon hij, uit hoofde
van zwakheid, niet voltooijen,
voltooijen , en werd naderhand door zijnen zoon
onder. handen genomen. Sluipkoortfen maakten den 14 van Hooim.
onder,
59fle jaar zijns ouderdoms , een
eeu einde aan zijn werk1791 , in het 59fte
zaam leven.
GäRTNRR
GäRTNER was een man van zuivere zeden, eenvoudig in zijnen
ophondelijk werkzaam, om kennis op te zamelen en te
fmaak, en óphoudelijk
verfpreiden. Hij legde zich nimmer toe, om fchatten te vergaderen;.
befpaarde , door een
doch befpaarde
een' zuinig befiuur, genoeg, om de kosten
zijner reizen, boeken, den aankoop van natuurlijke zeldzaamheden,
en het drukken zijner werken, te kunnen goedmaken. Bij alle zijne
overige deugden voegde hij die van nederigheid, waardoor hij zich
eene algemeene achting verwierf.
GARUMNA. Bij de Romeinen de naam van de Garol1ne.
GarOl1ne.
GARVE. (CHRISTIAAN)
(CHRISTlAAN) Een der eerwaardigfie en door zijne
fchriften
fchriftell meest verdienstelijke wijsgeer der afgeloopene eeuw. Hij
'Werd
Bres/au geboren, vèrloor
wrloor zijnen vader, die eene
werd in 1742 in Breslau
verwerij had, zeer vroeg, en werd door zijne voortreffelijke moeder
met de niterfie
nitel'fie zorgvuldigheid opgevoed. GARVE was tot eenen godgeleerden bel1:emd;
be!1:emd; doch moest van dit plan, uit hoofde van zijn
2 I jaar bereikt
zwak Iigchaamsgeftel, afzien. Den ouderdom van 21
hebbende, ging hij naar Frankfort aan de Oder, om de wijsbegeerte van BAUJ\1GARTEN
BAUMGARTEN te beoefenen; doch deze fpoedig overlijdende '>..
begaf hij zich naar Hatle,
Halle, en vervolgens naar Leipzig, waar GELLERT.
WEISSE en anderen zijne hartelijke vrienden werden. In 1767 verliet
en rijken fchat van kundigh ehij de hooge fchool, en keerde met een
eencn
den en deugden, naar zijne moeder te Bres/au
Breslau terug.
temg. Na den domt
dOOlt
van GRLLERT
GELLERT werd GARVE buitengewoon hoogleeraar in de wijsbewis.,. redegeerte te Leipzig, onderwees hier eenige jaren de zuivere wis-,.
neerkunde enz., doch moest, uit hoofde van den zwakken fiaat
fiaar zijner gezondheid, na verloop van eenige jaren, zijn hoogleeraarambt
nederleggen , en keerde naar zijne geboorte!1:ad
geboortefiad terug. Van 1770
tot 1780 gaf hij zijne overzettingen van BURKE, over het Verhevene
en Schoone, met zijne aamnerkingen,
fPîjsbegeerte van FERaanmerkingen, de zedelijke TJ7ljsbegeerte
GUI 3
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GUSON enz. in het licht, wanrdoor,
wnnrdoor, en door zijne eigene, in 1779
uitgegevene
uitgegevcne verh~l1de1ingen,
verh~lJde1ingel1, hij meer en meer in de wiJsgeerige wereld mct
mee roem bekend werd. Eindelijk
EindclUk werd hij door FREDERIK
FREDF.RIK 11
naar Bcr/iin
Ber/iin geroepen,
geroepen .. die hel11 eetJe
eene oi'erzetting
0i'crzetcing v~n CICERO Ol'er
de PligtCIJ
Pliglm opdroc;.:,
opdroe;r, wnar.~nn
waJr.~an hij in 1779
1779 tc
te Char/ot!mbllrg
CharlottC11b"rg begon,
doéh'
doêh' welke, uit boofde
buufde van
VJil zijnen ziekelijken
ziekc1Uken tocfland,
weiland, eerst
ecrst in
JliS3
iS3 in druk verfchcen,
verfdeen ,e11
en federt
redert 3' maal herdrnkt
herdrukt is. Zijne waardige l110édcr
moeder en'
e11' velè
meest geachte vrienden werden hcm,
vele:. zijner l11eest
hem, de
een na den :Inder
dOor den dood omrukt,
ontrukt, waardoor zijn hart gevoeander door
nam hand over hand [oe,
toe,
lig l;etrotTen
getroffen werd. Ook zijne ongefieldheid
ongefleldheid nnm
éii
èri hij 11ierf op den Il11en
f1:en van
valJ Wil1term.
Wimerm. 1798.
·GARVr, was, over het al;;el11een,
al~e111een, een
'GARVE
eell man van een beminnelijk karakter, voor de genoegeils der vriendfchap en der "gezelligh
'gezelligh eid
cid ge11'e111d. Zijne achtillgswaardige
{MIld.
achtillgnvnardige moeder had een a1nmerkelijk deel aan
zijne opvoeding,
O'r'vo:xling, hetwelk hij ook altijd door eene dankbare liefde
crkelll:e. Als wijsgcerheert
erkent:".
wijsgccrheert Idj
hij zich wel niet
niet door fcherpzinnige
l1afporin~en en nieuwe ontdekkingen,
nafporingen
olitdekkingen, maar wel door zijne opheldebehagelijken voordragt onderfcheiden.
ollderfcheidell. Van hier
rende aanmerkingen en behngelijken
bier
dat zijne wijsbegeerte meer !cl'emwijsheid,
!el'ellslI'zjsheid, en populair was; doch
in den besten zin, vermits hij niet enkel bij bet oppervlakkige
f1:aan
oppervlakkigc 11aan
bleef, maar na -eeDe
'CCDe grondig.:
grondige en zamenhangeilde kennis der dingen
flreefdc. Als fchrUver
fchrijver heeft hij zich niet allèen
flreefde.
alleen door eene
cenc menigte
zijner fchriitcn;
overzettingcn van uitmuntende GriekGriek"
fehri:tcn; maar ook door overzettingen
beroemd gemaakt. Onder de eerf1:en
fche en
elI Latijnfcl1e
Latijnfche fchrijvers, berocmd
eer11en
behoorell
voornamelijk
zijne verhandelingen: iiber den Charakter der
beho0l'CIl voorn
amelijk zijnc
Bal/cm; iiber
übcr die
dil! V"rbindtJlJg
VèrbiJJdtJll{J der 1Iloral,
lIfora/, der Literattll·
Literatur 1J11d
ul1d das
dns
Bal/crf);
gefelfchoft/iclte
rïber die allgemrinfleJl
al!gemeillflen Grtl1ldfiitze
Grtmdfiitze do"
der Si/.
gefelfchoftlic!te LcbL'lJ,
LebclJ, tïber
Sit.
telllchre, en tïber
tell/ehre,
rïber GELLERTS en ZOLI.IKOFERS Charakter ; terwijl zij"
zijlle
el1 Latijnfche
overzettingen van ARISTOTELES EtlJik
Ethik en
ne GricHche
Griekfche en
Larijnfche ovcrzettingen
PO/ilik,
over de Pligten,
P!igten, met aanmerkingen en bijgevoegde
Poli/ik, en CICERO Ol'er
Z~in fchrijftrant
verhandelingen, bijzondere opmerking verdienen. Zijn
fchrijferant is
juist, klaar, eenvoudig en voortretTelijk;
voortreffelijk; zoo dat hij te regt onder
khsfieke fchrijvers der DlIitfcllers
DlIitfc1zers moge gerangfchikt worden.
de klnsfieke
GAS, of G.'\Z.
G . \Z. Dit woord, waarmede
wnarmede thans bijna alle befchaafde
vlocif1:offcn, uitg~zor.derd
volkeren de veerkrachtige vloei11otTen,
uitgezonderd de dampkringslucht, noel11en,
noemen, is eene uitvinding van den beroemden Brabandfchen
genees- en fcheiIumdige
fcheikundige V.IN
V,IN IkuIONT,
IIEDIONT, die, ziende, dat er zich gege.
r,is,ing eene lucht ontwikkelt, verfchillende
durende de r,i"illg
verfchilIende van de dampi.ringslucht,
die;l naam gaf, w:mrfchijnlijk
i:ringslucht, daaraan die:lnaam
w:larfchijnIijk van gest
gcst of gaesch afgelaat!1e h::lft
leid. Toen in de laatHe
h:èlft der vorige eeuw, door de ontdekkinontdekkin.
gen
g~n van BLACK,
Bf;ACK, SCIIEELE, PrrlCsTLEIJ
PRJESTLEIJ en :Inderen,
anderen, het getal der
luchtfoorten zoo aanzienlijk vermeerderd
yermeerderd werd, heeft men, op den
lucl1tfoorren
voorgang
voor~al1g van
v:Jn l\LICQUER
I\LICQlJER geheel vergeten, dit woord wederom in de
rede;] ; want er bef1:aat
fchciiwnde inp:cvocrd,
fchcihmde
in!-,:evoerd, en e\"2i1wcl,
eV2nwel, zonder rede;1
be11aa.t
geene, om dezelfde za:;en
verfchiIIend~ namen uit te drukken.
zal,en door verfchilIende
l\1en IlO:?illt
1\1cl1
no~;nt Ca::.
Ca:::, alle veerkrachtige vloeil10ffeIl,
vi oeif1:0 ffell, welke ook, bij de
f1:erk11erk·
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llerkf1:e drukking, en l:!agf1:e temperlltuur, veerkrach:ig blijven, ter
onderfcheiding van de dampen, welke in dergelijke omf1:rmdigheden
omll:l\ldigheden
vloeibaar worden. Nu is de gemeene lucht, reeds zins eeuwen, als
zoodanig eene veerkrachtige vloeillof bekend, en geen enkel zoo genoemd Gaz verfchilt van haar in dat opzigt. ZuurJlofgaz, 'U'aterJlof..
gaz enz. zijn in allen deele zoo goed luchtClZ, als de dampkringslucht zulks is; even als rivier Qn zeewater zoo goed water is., als
regenwater. Waarom dus, voor een bekend, eigen en algemeen verfiaanbaar woord een nieuw, vreemd en barbaarsch genomen, om he'zelfde te zeggen? (Zie l'erder op LUCHT.)
GASLICHT. Eene uitvinding der tegenwoordige eeuw, om dool"'
middel van de ontvlambare lucht, uit lleenkolen
Ileenkolen of olie voorckomen~
de, llraten,
Ilraten, gebouwen en vertrekken te verlichten. LEIlON, in_
Franknik , deed het eerst den voorOag, om door zijne The1'1nola11lp
(Zie I1ldaal') de vlam, welke, bij het verbranden van hom en {leen..
kolen, verloren gaat, tot het verlichten van kamers te gebruiken;
doch in EI/belalld hebben lVIARDOr::H, CLEGG en AccuM deze uitvinding [edert
redert tot eenen aanmerkelijken trap van volkomenheid gelleenkolengas,, tot welks
bragt. Men bedient zich hier meest van !teenkolengas
verkrijging men een toettel heeft, bel1aande uit eene of meer foorten,
waarin de kolen gedistiIleeerd worden; eene waterkuip met eene daarin
gepla:ulle,
firoomt, en dus
flang, waardoor de lucht, of het gas !troomt,
gepla:u!te, Oang,
befiandde-e1en
verkoeld wordt; een vat met kalkwater, hetwelk die bellandde-e1en
opneemt, die hetzelve zouden doen !tin
fiin ken, en een koperen gnometef,
ter , zijnde een vierkante bak, welke omgekeerd op het water Haat
en, ter bevordering der llitllrooming
uit!trooming van het gas, door gewigten,
bezwaard kan worden. Hierin wordt de voorraad van gas of lucht
opgevangen, welke vervolgens door buizen geleid kan worden, waa,.
heen men verkiest. Uit deze buizen komen :uideren·
alideren· voort, -Waarill'
kleine openingen zijn, uit welke de lucht te voorfchijn
\'oorfchijn komt, en',
mmgeitoken , eene
cene vlam geeft. Alle deze buizen zijn van kranen
aangeitoken
voorzien, en de lucht llroomt
ilroomt alleen door dat gedeelte van den toe!lel,
ilel, waarvan de kranen geopend zijn. Deol' het amuiten van de.
zelve kan men dus het licht uitdoven. Bij eene gedane proefne.
llraat-gaslichtcn en llr~at-olielal11pen
ming met de !traat-gaslichten
!tr~at-olielampen is bewezen, dat eene·
gaslamp een licht verfpreidt, in laacht
Jaacht gelijk :1an d at van 30 oliehunpen , en dat gas, in eene Argandfche lamp verbrand, twee foongeÎi.i-kc
het gaf,
ke lampen, door olie verlicht, evenaart. -In El/gela11d is het
zoo ter verlic"ting van ilraten
I1raten :lIs
fierk in gebrnik. Inals gebouwen,
gebollwen, !terk
Frallkrijk en ook in ons yaderland- heeft men er de proef ván gendmen, zoo als, onder anderen, hrr binnenhof, in 's Crtll'C/lltage, '.op,
die wijze verlicht wordt. l\Jen
l\Ten berekel\t
berekent dat ééne lamp 80 minge_
len
Ien lucht verbruikt, en dm een halve zak, of 100 waag kolen gen<>et0111 cene lamp 25°, or
of 5 lampen 50 UUT
uur te doen br:1Ilden.
zaam is, om
uit;;ehrmide kool, bij distillatie \'o()rtgebragt, en Coa/': genoemd,
De uitgehrmide
is TlIim
ruim half zoo veel waard, als t de oorfpl'oitkclijke
oorfproiIkcIijke kolen ";- (Je
öe teer
I

+
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GASTMALEN

DER
DRil

OUDEN.

en ~mmoniak,
ammoniak, .welke door de distillatie ook uit de kolen verkregen
worden, bellrijden verder een gedeelte der kosten, zoo dat het gas
riiet veel meer te !l:aan
l1aan komt, dan de handen arbeid en de renten
wn het kapitaal, aan den toellel
toenel befteed.
befte ed. Men gebruikt, in Engeland,
i~ plaats vàn fteenkolen, thans ook traan en andere foorten van
in
llechten
flechten olie, en wil, dat deze manier nog veel minder kostbalI\"
kostballt" is.
is •
J.
. GASTMALEN DER OUDEN. Reeds HOMERUS (Odysf. I.
!l!25
!Z25 Ik.)
fg.) onderfcheidt dezelve in twee foorten ; in Gastmalen, en Gelagen. De eerlle
eerl1e werden door één perfoon op eigen kosten gegeven;. doch de laatlle
laatfie waren voor gemeene rekening der deelhebbers.
Bij de Gastmalen bevonden zich: I de wezenlijke gasten, die door
Bij
flaven
naven daartoe genoodigd werden; 2. die door de genoodigden werden medegebrngt
medegebragt , en 3 eene foort van grappenmakers, die, fchoon
gebragt , zich echter bij dezelve lieten vinniet verzocht, of mede gebrngt,
verfchenen op deze maaltijden alleen mannen,
den. Bij de Grieken ver[chenen
doch bij de Romeinen ook vrouwen. Voor de gasten aan tafel gingen, werden hunne voeten gewas[chen
gewasfchen en gezalfd. In de oudlle
oudfie tijzat, in later tijden lag men aan tafel, en wel op deze wijze:
den Mt,
rondom eene tafel waren rustbanken (Ottomanen) geplaatst, die dikwijls van cederhout vervaardigd, of met elpenbeen ingelegd, met
zilver en goud verlierd,
verfierd, en van kostbaar bekleedde kusfens voorzien
waren.
waren •. De rustende leunde op zijnen linker elboog, legde met het
fom.
benedenlijf regt uitgef1:rekt,
uitgefirekt , of eenigermate gekromd, en had fomtijds, tot meerder gemak, in den mg
rug kleine kusfens.
kus[ens. De eerfie
eerlle (want
f1:rekte zijne
deze rustbedden waren voor meer perfonen ingerigt) firekte
voeten achter den rug des tweeden uit, en deze wederom achter dien
van den derden enz. Dat men bij de plaatfen eenigen rang in het
oog hield, lijdt geenen
geen en twijfel; doch men is omtrent de in achtgenomene rangorde in het onzekere. Daar de tafels niet, zoo als bij
ons, met tafellakens bedekt waren, en de fpijzen, omdat men geene
mesfen noch vorken gebruikte, door de voorfnijders in kleine
nukken op de tafel gelegd werden, zoo werd de laatlle,
laatl1e, na afloop
van ieder geregt, met eene fpons afgenomen, en tevens aan de gasten water ter handwasfching toegereikt. Een gastmaal bef1:ond
bel10nd uit 3
geregten: het eerfie
eerae alleen uit fpijzen, om den eetlust gaande te
maken; het tweede, dat het voornaamfie
voornaamlle van den maaltijd uitmaakte,
uit verfchilIende
verfchillende andere en beter toebereide fchotels, en het derde
uit allerhande lekkernijen. De gasten waren in het wit gekleed, met
kranfen verfierd, en zalfden dikwijls hoofd, baard en borst met welriekende olien. De eetkamer zelve werd met kranfen verfierd, en
!l:ilzwijgenheid, boven den ta·
ta.
de rozen, die als een zinnebeeld van 1lilzwijgenheid,
h~bpen tot het, nog tegenwoordig gebruikelijgebmikelijfel werden gehangen, hebpen
ke, fpreekwoord: iemand iets lub
fub 1'0[0
raflJ (onder de roos) vertellen,
.ke,
aanleiding gegeven. De tafelkoning
huiswnard,,
mfelkoning (Sympoflarch) of de huiswaard
of iemand, door hem in zijne plaats gelleld,
gefield, zorgde voor al het noo·
dige tot den maaltijd; terwijl eçn ander het opzigt over den wi.in
hield,
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hield, en een derde aan een ieder zijne portie toedeelde. De wijn.hield,
fchenkers, meestal fchoone jongelingen, overhandigden den gevuMen
gevu'Iden
beker, waaraan gewoonlijk kunst en pracht niet gefpaard,
geipaard , en die rijkelijk met bloemkranfen verfierd was. De wijn dronk men met wageluengd; doch was de hoeveelheid van het laatfie
laatfl:e altijd niet even
ter gel11engd;
groot, omdat waarfchijnlijk niet alle wijnen even krachtig of verhittende waren. De menging gefchiedde in een daartoe afgezonderd vat
(krater genoemd) waaruit de wijn, in den beker gefchept werd. De
Romeitl dronk uit eenen beker van kristal, bernlleen, en
overdadige Romeift
invoerkostbare murrha (eene foort van porfelein, hetwelk POMPEJUS invoer.
de);
de) ; van onijx, berijl en kunfl:ig
kunfiig gedreven goud, en was met edele- of met gefheden,
gefneden, gefl:eemen
gefieenten bezet. Gewoonlijk bragt men eenen
beker aan den
dm goeden Cod, een en anderen aan den redder ZEUS ,~
een en derden aan HYGIEA, en eindelijk een en vierden aan lVIERMERCURIUS, of, zoo als anderen willen; den eerfl:en beker aan den
CURWS,
olympi[chen
OEN , en den derden aan
olympifchen ZEUS,
ZE us, den tweeden aan de HER
HEROEN
den redder ZEUS. De matigen lieten het hierbij berusten; doch anderen bragten ook bekers aan de zanggodinl1el1,
zanggodinnen, aan afwezende vrienden enz., en dronken dan dikwijls zoo veel bekers, als er letters in
den naam vervat waren.
De gefprekken op deze maaltijden waren natuurlijk van eenen ver.
fchillenden aard, en hingen af van de perfonen , waaruit zij bellol1befionden. Behalve het onderhoud door gefprekken, die dikwijls
dikw\ils zeer emfiig en wijsgeerig, maar ook veelal met boertend vernnft
vernuft gemengd
waren, en waarin raadfels en gryphen de hoofdrol fpeelden, verlustigde men zich ook wel door gezang, en het Skolio11
Skolion (zie aldaar) fiemde de gasten nu eens tot luide vreugde, dan eens tot verhevenen
Na het einde van den maaltijd kwamen er fluitfpelers, zangezalIgeernst. Na
resfen, danferesfen, gochelaars en potfemakers, om het gezelfchap te
vermaken, hetwelk zich ook wel zelf door allerhande fpelen verlustigde, waaronder de Rottabos
Kottabos zeer beroemd was. Bij plegtige en
prachtige maaltijden deelde de gastheer op het laatst ook nog gefchenken aan de gasten uit, welke Apophoreta genoemd, doch ook
dikwiiIs, tot grooter vermaak van het gezelfchap, bij wijze van lodikwijls,
terij, verloot werden.
GASTROMANTIE. Was eene bijzondere manier
manÎer van waarzeggen
bij de Grieken. Men nam, namelijk, eenige ronde glazen, vulde dezeI ven met fchoon water, en plaatfte er toorefen
toortfen rondom. Hierop
bad men binnen 1l1onds
monds aan eenen IJaemo11
Daemon,, of befchermgeest.
befchermgeest, en
vroeg hem.
hem, hetwelk men wilde weten. Vervolgens moest een kuisch
zor~vuldig alle de veranderingen
jongeling, of eene zwangere vrouw, zor.gvuldig
gadeflaan, welke zich in deze glazen vertoonden, en tevens van den
gadeilaan,
.Doemon
Daemon een antwoord verzoeken, ja zelfs vorderen, hetwelk dan
ook eindelijk door dezen, door zekere beelden in de glazen, gegeven werd, die dan de toekomst, zoo als men meende, openbaarden.
GASTVRIJHEID DER OUDEN. Deze fchoone deugd [chijm
fchijm zich
I 5
in

13&

GASTVRIJHEID

DER

OUDEN.

in de grijze oudhéid te verliezen; want wij ontmoeten haar reeds onder
het menschdom, hetwelk naauweliJks . den ftaat van ruwheid ontworfteld
was. Den vreemdeling, die in een ver land reist, en hulp behoeft,
vriendelijk onder zijn dak te ontvangen, te huisvesten en te befchermen, gebiedt de infpraak van het hart, en was inzonderheid in die tijden
pligt, waarin nog geen wederzijdfche handel de menfchen bij elkander bragt, en alleen eene harde noodzakelijkheid, een ongelUkkig
lot of een of ander verlies den een of ander dringen konde, om zijne
geliefde woonftede vaarwel! te zeggen, en zich in vreemde oorden te
wagen, waar hij zonder een gastvrij onthaal ongetwijfeld zijn graf
moest vinden. Dus leerde de Natuur alln de menfchen het beoefenen van de deugd cler gastvrijheid, waarvan wij reeds in de oudfee berigten , in de Mozaffche oorkonden, in de gezangen van HOMERUS, en niet minder bij de Arabieren, de Germanen, en bij meest
alle volken der oudheid, de treJfendfl:e voorbeelden ontmoeten. Hoe
zeer gastvrijheid, over het algemeen, overal in het vriendelijk onthaa)~
de huisvesting en befcherming eens vreemdelings gelegen
gelegen ware, verfchilde men echter omtrent de diensten, welke men oordeelde aan
dezen verfchuldigd te zijn; en er is geelJe natie, welke de Arabieren
in gastvrijheid overtreft. Bij hen neemt de gastheer, nog heden ten
dage, den vreemdeling minzaam onder/zijn dak; voorziet hem van
het beste, dat hij heeft, rekent zich de toefpraak van den gast toC
eene eer, en verheugt zich in zUn gexelfch:tp. Is er in zijn 'huis
geen voorraad van fpijze en drank meer voorhanden, dan brengt
hij hem bij zijnen naasten buurman, die nu beiden even gul en vrien.
delijk onthaalr. Deze eenvoudige gewoonte werd bij de Grieken te.
vens door den godsdienst geheiligd. ZEUS, uit dien hoofde Xenios
(de gastvrije) genoemd, was de befchermer der vreemdelingen, en
wreekte' elke hun aangedane beleediging, hetwelk ook andere goden
deden. Volgens HOMERus bragt ook het vroom geloof, dat de onfierfelijke gedaanten, op aarde verfchenen,
ver[chenen, veel toe tot het goed onthaal van vreemdelingen. Uit de gastvrijheid omflond,
omfl:ond, reeds in de
vroege Griekfche oudheid, de GastvriendJelJap, welke hier in
iu gele.
gen was, àat afzonderlijke perfonen , die bij het toenemen van den
handel dikwijls reizen moesten, zich onderling verbonden, om elkander, zoo dikwijls zij bijeen kwamen, te huisvesten en te onthalen,
welke belofte zij niet alleen voor zich zelven , maar ook voor hUllne nakomelingen deden. Reeds vinden wij bij HOMERUS ook van
deze foort van overeenkomsten gewag gemaakt. Ieder zoodanig
reiziger werd met de minzame Igroete ont\'angcn:
ont\'angen: Pérheug u ;
Gast ! gif zift
zijt ons harteli/k welkom, w:mrop hij gereinigd, verkleed, en gul omllaald werd. Men hoorde zijne verhalen met genoegen, en eerst na verloop van 9 of 10 tien dagen, indien hij
zich niet vroeger bekend maakte, vroeg men hem wie hij was, en
waar hij te huis behoorde. Was hij een gastvriend van ouderswege,
dan verheugde men zich dubbel, dat men door de vervulling vall de
ptig-
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pligten der gastvrijheId een voorouderlijk, heilig verbond vernieuwd
hnd;
had; en nog hartelijker was hij welkom, wanneer hiJ de helft van
den· ring, tot een altoosdurend herkennings-teeken, door wederzijdfche
Ollders gebroken, kon de verwonen, in welk geval men hem, ten
blijke, hoe aangenaam zijn· verblijf geweest ware, niet alleen van het
noodige verzorgde, maar ook gefchenkcn ter hand !l:elde, welke in
de familie van den gnstvriend, als voorwerpen vnn bijzondere waarde,
bij erfenis van den een op den anderen overgingen.
GATHY. (JEAN HENRI) Een beroemd beeldhouwer. in Oogstmaand 18n, in den ouderdom:. van 60 jaar in zijne geboorte!l:ad
Luik overleden. Nog jong zijnde, behaalde hij te Rome den grooten
prijs der beeldhouwkunst, en kwam naar pariJs, waar hij door de
borstbeelden van den vermaarden GRETRY, van den:
del: Hr. TASKIN , den
graaf DE VERGENNES enz. een en grooten naam verwierf. Hij liet een
borstbeeld Vlll1 den keizer NAPOLEON na, mogelijk het volkomen!l:e,
hetwelk er van be!l:aat. Hij legde er de laat!l:e hand aan, toen de
onverbiddelUke dood aan zijn aardfche
anrdfche leven een einde maakte. Zoo
eindigde ook RAPHAEL, f1:ervende, zijne loopbaan met eltn meesfierf1:nk.
GATTERER. (JOH. CHRISTOPH) Deze beroemde historiekundi.
ge, in 1727 te Lichtenau in het Neurenbergfche geboren, werd in
1758 als hoogleeraar in de gefchiedenis te Göttingen beroepen, wàar
hij in 1799 overleed. Hij. omvattede den gehee1en omvang der gefchiedenis, en hare behulpr~ike wetenfchappen, helderllf0'
helder!.f0' deels het
geheel, deels afzonderlijke deden
deelen der zelve , door belangrijke werken
eh verhandelingen op, en voerde in het beoefenen van de algenreene
algem:eene
gefchiedenis, en den akademifchen voordragt derzelve , de betere
leerwUze in, waardoor het verhaal volgens de tijdorde met Sychronismus (iets dat gelijktijdIg gebeurd) veroonden wordt. Inzonderheid
hebben wij ten aanzien der oude gefchiedenis zeer vele ophelderingen aan hem te danken; doch is het te bei~ml1leren, dat velen zijner
werken onvoltooid zijn gebleven. Over de bijzondere gefchiedkundige hulp-wetenfchappcn, Staar-, Gefbcht- Tijdrekcn.,
Tijdreken. , Aardrijks- en
Wapenkunde, heeft h~j zeer belangrijke handboeken uitgegeven. De
koninklijke mnatfchappij der wetenfchappen te Göttil1gen heeft
aan hem een harer werkzaamf1:e leden verloren. In ) 764 is het hi~
corisch inflituut, waarvan hij 3 jaar later be!l:uurder werd, door hem
opgerigt geworden.
GAU of GOW. Een oud Duitsch woord, eene zekere land.
fireek beteekenende. In d@ oudae tUden reeds was Duitschlcmtl in
Gauwel1 , of distrikt en , van eenige mijlen, verdeeld, die door graven
en regters beanurd werden; doch omtrent de 12de eeuw, met de
verandering der graven, werd deze verdeeling afgefchaft, en er is
niets v:Jn, dan in den uitgang van den naam van eenige landfchappen
overgebleven.
GAUBIUS. (H. D.) Deze verdienstelijke man werd in 17°4. te
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Heide/berg, van aanzienlijke ouders geboren; genoot eene goed\!
HeitJe/herg,
opvoeding, en ontwikkelde reeds vroeg zijnen natuurlijken aan1eg
aanleg tot
de geneeskunde. Zijn oom JOHAN NES GAUBIUS, toenmaals beroemd
geneesheer te Amflerdam, nam hem onder zijn opzigt , en op diens
raad genoot hij eerst het onderwijs van den heer B. DE MOOR
aan de Harderwijkfehe
Harderwijkfche hooge fehool
fchool ; doch ging naderhand naar die
van Lei/den,
Lefjden, om onder de vermaarde mannen, B OERHA VE, OosTERDIJK , ALBINUS, en VAN ROOIJEN , zijne 1l:udien
f1:udien te voltooijen.
tot dokter in de geneeskunde bevorderd, en gaf
In 1725 werd hij tOt
bij die gelegenheid eene Latijnfche verhandeling in het licht, waarbij
hij zeer naauwkeurig de vaste deel en des menfchelijken ligchaams,
f1:offe, onderzocht, en welke zoo vele
en derzelver eenvoudigil:e
eenvoudigO:e 1l:offe,
belangrijke zaken bevat, dat men dezelve waardig gekeurd heeft, om
eenige jaren later te herdrukken.
GAUBlUS, het groot belang der heelkunst, en haar naauw
GAUBIUS,
nnauw verband
PariJs, waar
met de geneeskunde, wel befeffende , begaf zich naar Pariis,
hij, zonder daartoe eenige aanbeveling te behoeven, de gunst der in
uitfiekendil:e mannen weldra verwierf: zelfs liepen de er~
die kunst uir1l:ekendlle
varend!l:e in Frankri.fk
varendlle
FrankriJk zoo hoog met hem, dat zij het zich openlijk
eene eer rekenden, hnnne
hunne kunstbewerkingen met de goedkeuring van
eenen zoo kundigen man, als GAUBlUS
GAUBIUS was. bekroond te zien.
éenen
Na een jaar te Pari,js
PariJs vertOefd
vertoefd te hebben, keerde hij naar Amflerdam terug, om zich adaar op de uitOefening
uitoefening der Geneeskunde toe
te leggen; doch behandelde hier, onder het geleide zijns ooms,
ooms ,
llechts eenige weinige lijders, ten einde het hem aan geen' tijd noch
flechrs
gelegenheid mogt ontbreken, om het groot verfchil op te merken,
theoreti[chen
hetwelk er tusfchen de genezing der zieken, bij den theoretifchen
voordragt op den leerfl:oel,
leerlloei , en bij de praktijk, of ondervinding, aan
het ziekbed plaats heeft. Na een kort verblijf te Amflerdam werd
we~d
tOt 1l:ads
fiads dokter te Deventer beroepen, waar hij echter ook niet
nict
hij tot
lang vertoefde. De toen zoo 1l:erk
f1:erk heerfchende
heer[chende gal.
gal- en rotkoortfen te Amflerdam deden hem, op aanzoek zijns ooms, wien hij
in het bezoeken der zieken, aanmerkelijk in zijnen last verligtte,
derwaarts terugkeeren.
Ondertus[chen was BOERHAVE, wiens verdienstelijke leerling hij was,
Ondertusfchen
hem 1l:eeds
f1:eeds gedachtig'. Zijne jaren en bewezen diensten deden hem
om eenige verligting in zijne posten verzoeken, bij welke gelegenheid hij den heer GAUBIUS als een gefchikt en voor de akademie
waardig voorwerp, met dat gevolg, voordroeg, dat hij in 1730 tot
Lector Chemiae naar Lei/den werd beroepen. Bij de getrouwe waar'neming van dit zijn ambt, hield hij zich ook ijverig met het beoe4
fenen der geneeskunde bezig, en las en herlas hierover, gedurig, zoo
vroegere als latere fchrijvers. Zoo heeft hij niet alleen het nuttig
boek van Prosper Alpinus, over de voorfpellingen omtrent leven of
dood bij de zieken, door en door beoefend, maar zelfs de
de. hem daarvoorIwmende misllagen
misfiagen , naar de leerwijze van HIPPOKRI\TES,
HIPPOKRATES , aanin voorkomende
mer-
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merkelijk verbeterd, welke verbeteringen .BOERHAVE
BOERHAVE van zoo vee)
veel
belang rekende, dat hij GAUBIUS aanmoedigde, om dit werk, als 11U
nu
veel volmaakter, met zijne aanmerkingen uit te geven: een duidelijk
bewijs van BOERHAVE'S achting voor GAUBIUS, daar hij de uitgave
van dit zelfde boek, voorheen, door RUDOLPHUS DYKERus,
DYKERUS, onder
zijn opzigt gefchiedt, en met eene aanprijzende voorrede van hem
zelven
zeI ven verrijkt, op het zien dezer verbeteringen achter de bank wierp.
Op gelijke wijze raadpleegde GAUBIUS
GAVBIUS vroegere en latere fchrijvers,
toen hij met de heeren ALBINUS en LIBERKuHN
LIBERKUHN omgaande, zich dikwijls met hUil in de fijnere ontleedkunde oefende, waarbij nog alles
zoo gelukkig voor hem uitviel, dat hij, tot hoogleeraar aangefteld
aangefl:eld
zijnde, zijnen waardigen leermeester BOERHAVE als ambtgenoot, en
zijnen oom, door het huwelijk met deszelfs oud!l:e
oudile dochter, als vader mogt begroeten. Te midden dezer verblijdende omfl:andigheden
omfiandigheden
en zijne moeijelijke ambtsverrigtingen, was hij tevens een onvermoeid
beoefenaar der natuurlijke historie; bewees derzelver nuttigheid voor
eellen geneesheer, en haar naauw verband zoowel met de Phyjiologie
eenen
en fcheikunde, als met de Materies Medica; terwijl hij de befchrijving der infekt en van J. SWAMMERDAM,
SWAMl\IERDAM, door zijne Latijnfche overzetting, ook bij andere naden deed bekend worden.
Zoo beroemd onze GAUBIUS was als akademisch onderwijzer,
zoo oplettend was hij op de vorderingen zijner leerlingen, waardoor
wij zeer vele nuttige en juiste fcheikundige ontledingen van verfcheidene zelffiandigheden
zelffl:andigheden bezitten, waarvan velen door hem zelven , en
anderen door zijne leerlingen befchreven zijn. Langs dezen weg
heeft hij vele kundige mannen, niet alleen in ons vaderland, maar
ook in andere landfl:reken
landilreken van Europa beroemd, opgeleverd.
OtTchoon
OITchoon GAUBIUS de verdiensten van BOERHAVE fieeds allen regt
deed, en hem, waar het te pas kwam, openlijk als zijnen leermeester
en
cn voornaamfl:en
voornaamften bevorderaar van zijn geluk erkende, was hij
h~j nogthans niet zoodanig met deszelfs gevoelens vooringenomen, als of er
geene vorderingen meer in de geneeskunst, ten voordeele des menschdoms, te maken waren. Van hier, dat hij vele ontdekkingen, na den
dood van zijnen grooten leermeester, ter verklaring van het maakfel en de huishouding des menfchelijken ligchaams dienende, naauwonderzocht. het ware van het valfche zeer juist
keurig en onpartijdig onderzocht,
onderfcheidde, en, met verwerping van het overtollige, het wel degelijk waardig keurde, om uit het overige alle s te halen, wat voornamelijk ter uitbreiding der Pathologie kon dienen: gelijk hij dan ook
in 1758 een geheel nieuw zamenfl:el
zamenftel van die wetenfchap in het licht
gaf, waardoor hij, om de woorden van den heer HAHN te gebruiken,
het menschdom, als het ware, eene goddelijke weldaad heeft bewezen~
Zoo heeft hij ook, en in dit werk, en in twee redevoeringen, ~vet
het geneeskundig benuur
ee.
befluur van 's menfchen geest, of verfi:md,
verfiand, op eene zeer fraaije wijze de onderfcheidene grondbeginfels der menfchen
behandeld, derzelver nieuw verband betoogd, en de vermogens,
vermogens.
wel-
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welke tot het leven, de beweging en gewaarwording behooren ,
ontvouwd.
gnan; dat
dar G.'.UIlIVS
G~.vmus een
gC!\Veest zij, die
Om kort te gmlll;
ecn !icnees!Jeer
genecsheer geweest
niet alleen in ons vaderland, maar ook door geheel
gelICel Europa, vermaard
was, getuigen zoo vele geleerde gcnootfchappcn,
gcnootfchappen, als het
zich Wt
tot eeher zien
ne eer rekenden, hem onder hare medeleden te mogen tellen. Ten
vruchtelooze
(hekken ook de
bewijze hiervan {trekken
dc vruch
tclooze pogingen der Rusfifche
keizerin ELlzAnnll,
ELlZAilETII, om hem tot haren
baren geneesheer aan haar hof te
kriJgen; verkiezende hij liever der lluderende
krijgen;
nuderende jeugd
jcugd in ons vaderland,
met zijne gewone vlijt, tot
rot de genceskuust
geneesk\lust op te leiden,
leidcn, en hier de
zaak der geleerdheid te blijven dienen.
Met zoo veel voorfpoeds gezegead,
gezegend, leide GAUIlIVS,
GAunlVs, onder het
genot van gezondheid tot in 110ogen
IJOogcn ouderdom, een nuttig eil gelul,kig leven, hetwelk echter niet van allen rampfpoed bevrijd was;
want zes kinderen. bij zijne vrouw verwekt, waarontkr
waarolld~r een veel
vroegtijdig; doch gedroeg zich
belovend zoontje, verloor hij allen vroegtiJdig;
hierbij als een op God vertrouwcud
vemouweud Christen. Voor het overige
eenen gullen en milddadigen inborst, en
bezat hij cenen
cn was ongemeen
hulpvaardig omtrent de armen, zoodat men in twijfel
tw~jfel llaat,
naat, wat men
hart of zijne klll:d'.!,
meer, zijn braaf hare
klll:d~, te bewonderen hebbe. HU
l1ierf den 2811:en van Slagtm. 1780, in het
bet 50l1:e
Hij!lierf
5ol1:e jaar van zijn
7611:e zijns
leeraarambt aan de Leijdfche hooge [cholen,
fcholen, en in het 76nc
ouderdoms , aan eene
cene korte, doch hevige koortsziekre.
koortsziekte.
FrankriJk,
GAVEAUX. (PIERRE) Werd in 1764 te Beziel"S,
Beziers, in Frankrijk,
geboren.
hartsto~telijk
geborcn, en beminde . van zijne vroege jeugd af zoo h:mstogtdijk
op!1ond, om zich ce
de muzijk, dat hij des nachts
nachrs opftond,
te oefenen, terwijl
zijne fc1100lmakkers
fcllOolmakkers !liepen.
Oiepen. Tien jaar olid zijnde, had hij het reeds
in de toonkunst zoo ver
v~r gehragt, dat hij geen verder onderwij~' belwefde. De uitmumendl1:e
uitmumcndl1:e orgel[peJer
orgelfpeler e:l
e:J componist CO~IBCS leerde
hem vervolgens de eerll:e
eerfte beginfds der compofitie, en op het klavier;
naallwclijks 12
onderwijzer
doch hij was naallw<!lijks
12 jaren oud, toen hij. dezen ollll~nvijzer
LacUnfche lIJeester,
meester, de abt
verloor. Gelukkig voor hem, dat zijn Latijnfche
"fINDAL
muzijk was, en zeer
TINDAL , insgelijks een groOt
groot lierhebber
liefhebber der mllzijk
bevallig op de l'iolollCd
[talië de partiturcn
l'io/OIlCd [peelde.
fpeelde. Deze uit italië
partituren van.
Stahat
j J adrolll1, van PERGULIOSIE,
Stabat mater en van Serv.'1
Serv." P(ldrol/a,
PCRGULESIE, omvangen hebheb.
bende, voerden deze beide
met behulp van eenen bas, deze
be:de kunstenaars, lIJet
meescerl1:ukken
mecsterl1:ukken uit, en gera:lktelJ
gera:Jkten door derzelver berooverende
betDoverende [choon.
fchoon~
heden zoo zeer in verrukking, dat de een voor den ander, bij het
einde van ieder
l1:uk uitriep: " naar den duivel met allen, die geene
iedcr ftuk
" liefhebbers van de muzijk zijn
j" Hij be{]oot
zijl!!"
beO oot nü,
nu, om Ilaar Napels te
reizen, ten einde zijne toonkllnstige
toollkullstige oefeningen, onder den beroem ..
den COl1t,~ClpUIICtist
cOlJt,~apul1ctist SA LA
LA te volrooij
voltooij en; maar familie • betrekkingen
bctreklongen
inaakten
naar Bourdeallx,
maakten in dit plan verandering. Hij ging lIaar
Bourdcaux, en werd
tot Tcnorist bij de St. SCl'erin
SCl'crin aangel1:eld, waar FRANS
FR1\NS BECK, orgaorga.
nist bij die kerk, hem in de zamenftelling
zamenl1:elling der l11uzijk
Illuzijk onderwees.
GAVE.o\UX, door de goedkeuring van zijnen meester aangemoedigd.
GAVCAUX,
maal,maal,.
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maakte groote vorderingen, werd bij het toonecI in gemelde !lad aall'gefield, en bleef aldaar tot 1788, wanneer hij zich naar Montpellier
begaf, om aldaar in de grootc, en in de opera komike de ecrfie rol.
ten als liefhebber op zich te nemen, waarna hij in het volgende jaar
in den fchouwburg der Tuil/erien, als eer!1e Tmorist, in de zangfiuk.
ken fpeelde. Hij was eene der fiichters en handhavers van dit too·
neel, tot dat in 1800 dat van Peadeay met de opera komike veree·
nigd werd. Als zamen!1eller heeft hij verfcheiden fiukken op het tooneel der opera komike gebragt , die met b~jzondere toejuiching zijn
I'amour [i/ial, waarin zijn taontvangen geworden; onder anderen t'amour
lent het fcllOonst en volkomenst uitblinkt. Daarenboven heeft hij ook
ltaliaan[che
ltaliaanfche en Franfche Romcl11ces uitgegeven. lijn muz~ikaal opfrel
van PYGMALION van ROUSEAU, hetwelk hij voor het tooncel
tooneel der opr:·
ra k011like be!1emd had, wordt zeer geroemd.
. GA VINLES. (PIERRE) Een beroemd vioolfpeler, in Bourdeaux
geboren, die, toen hij 14 jaren oud was, te Parijs reeds in het geestelijk con
cert fpeelde, en daardoor den eerf1:en grondOag tot zijnen
concert
volgen~en roem legde. Inzonderheid onderfcheidde hij zich door eenen toon, die in zuiverheid en kracht onnavolgbaar was: hij fcheen
Uit zijn fpeelmig
fpeeltuig zuchten te lokken. Ook in de Adagio muntte hij
uit. Roemrijk was zijn wedfiriJd met DOMENEco FERRARI, PUGNANI
en STAMITZ. Uit hoofde eener liefdes-historie verliet hij als jongc
en.
jonge
ling heimelijk Pari/s, doch werd achterhaald, en een jaar gevangen
gezet. Omtrent dien tijd fielde hij de muzijk voor de onder zijnen
naam zoo algemeen bekenden beroemd geworden Romance, welke
Q~ met eene onnavolgbare bevalligheid bij zijne viool zong, en even
zoo verrukkelijk varieerde. Nog kort voor zijnen dood, toen hij reeds
73 jaar oud was, voerde hij dezelve in een openlijk Concert uit,
en lokte den toehoorderen de tranen uit de oogen. Voor het tooneel heeft hij het Intermezzo, Ie Pretendu, gefchreven, hetwelk met
goedkeuring ontvangen werd. In 1794 benoemde hem het cOllferYa~
(orium tot hoogleeraar in het onderwijs voor de viool, welken post
hij zoo ijverig waarnam, dat zijne leerlingen ieder jaar op dat fpeeltuig
den prijs wegdroegen. Hij ftierfin Herfstm. 1800, en de gravin SALM
heeft twee jaar later een werk tot zijnen lof uitgegeven , hetwelk
zeer belangrijke bijzonderheden omtrent zijnen perfoon en zijne wer~en bevat.
GA VOTo Is een klein muzijk!1uk,
muzijkauk, inzonderheid voor het danfen
gefchikt. Het be!1aat uit twee reprt'[es, begint in de bovenmaat en
laatfl:e het eenigzins
!laat in die van alabre1Je, uit hoofde van welk laatae
luchtig gefpeeld wordt. De fchielijk!1e,
fchielijkae, daarin voorkomende, wonen
zijn acht!1en. Eertijds bediende men zich van deze foort van muzijk
ook wel bij klavierpartijen ; doch thans is dezelve weinig meer in
gebruik.
GAlA. (THEoDoRus)
(THEODORUS) Een der geleerdfte mannen van zijnen
tijd, die niet weinig heeft toegebragt tot herftel der letteren in Eu4
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ropa. Een Griek
ropo.
Cdek van geboorte, kwam hij, na de verovering van
Konf/rJntinopei door de Turkm,
Konflantillopel
Turken, in Italië; kreeg door de gunst van
den kardinaal 13EsSARION
BESSARION een geesrelijk
geestelijk ambr;
ambt; oefende zich in de
Latijn[che taal, en leverde daarin de voorrrelfelijkfte
Latijnfche
voortreffelijk[rc der beste GriekGriek.
fchrijvers, als van ARISTOTELES
ARISTOTELI~S ,Tm:,oPHRASTUS
,TIiEOPHRASTUS en HIPPOfche [chrijvers,
CRATES; maar bleef des niet tegenftaande
regenfraande met armoede worfrelen,
worftelen,
welke hem eindelijk in 1478 van verdriet deed frerven,
fterven, tot fchande
[chande
zijner eeuw.
GAZELLE. (Antilope Dorcas)
Gazelle, on.
Doreas) , of de Afrikafche Gozelle,
ongeOacht der Antilopen (Zie aldaar) of Herce-bokken
Herte-bokken behooder het gellacht
rende , heeft ronde, geringde, in her
het midden gebogene, en aan de
toppen gladde en digt bij elkander
elkande r fiaande
llaande hoorns. De Gazelle
Gazclle is
een fraai, klein, fank
zwar~e oogen, dat in
rank diertje, met levendIge
levendIgc zwarcc
de geheele Oost en het Noorden van Afrika bijna overal te huis behoort. In het Hooglied van SALO)!O
SALO~10 wordt dikwijls van hetzelve
hcrzelve gefproken,
regenwaardig is het, in de Oosterfche
Ooster[che dichtkunde,
fprokcn, en ook tegenwoordig
Cchoonheid.
nog het zinnebeeld van vrouwelijke fchoonheid.
zamenge[celd werktuig, door
GAZOMETER. Luchtmeter: een zamengefreld
LAVOISIER en MVSNIER
MUSNIER uirgevonden
uitgevonden tot het nemen van proeven om.
om_
trent de verCchillende
ver[chillendc luchtfoorten
luchtfoortcn;; doch inzonderheid
inzondcrheid tot eene
uitgebrcidheid (voluwe).
(volume). Se.
Senaauwkeurige meting van derzelver uirgebreidheid
dert men echter
cchter met hetzelve
hetzclve proeven genomen
genomcn heeft, ten bewijze,
dat gedephlogistifeerde en brandbare lucht, door het verbranden derzelve, water opleveren,
oplcveren, verftaat
verfcaat men door Gozometer
Gazometer zoodanigen
toefeel
toefcel , welke
welkc gefchikt
ge[chikt is. deels, om het verbranden der
dcr genoemde
Iucht[oorten,, behoorlijk te kunnen verrigten,
verrigtcn, deels, om de verhouluchtfoorten
ein.
ding der onderfcheiden hoeveelheden tot elkander te bepalen, en eindelijk,
hct aldus verkregen water naar behooren
behoorcn te verzamelen
verzamclen en
dclijk, om het
Van MARUl\!
te wegen. MARUM te Haarlem, en naderhand VAN I-IAvcn,
I-IAucn,
VAN
VAN SEGUIN, VOGT en PEARSON, hebben dit werktuig merkelijk ver.
anderd en vereenvoudigd.
GAZOPYRION. Eene door dr. FAVLSTlCH
FAULSTICH uitgevonden vuur-machine, hoofdzakelijk uit eenen
eencn met brandbare lucht gevulden bol,
en eenen elektrieken toeftel beftaande, en ten aanzien van hare zamenHelling zoodanig ingerigt, dat men door middel van de elektrieke vonk
!telling
de lucht gemakkelijk kan in brand [teken.
ftekcn.
GE13AREN, GEBARENSPEL,
GE13ARENSPEL, de [praak
GEBAREN,
[proak der Gebaren. Door ge.
gebaren verfmat
verrraat men, in het algemeen, die verfchillende bewegingen
en houdingen van het ligchaam, of van deszelfs ledematen, als mede
die bewegingen of trekken van het gelaat, in zoo verre dezelve iets
karaktermatigs hebben, of dat gene
genc aanduiden, hetwelk in het binnenfte der ziel omgaat. Deze gebaren zijn den mensch zoodanig eigen,
Cchaars iemand vinden zal, die dezelve nier,
dat men [chaars
niet, vooral bij een·
meer levendig gefprek, veelvuldig gebrtlikt.
gebruikt. Geen wonder dus, dat
dezelve
dezelvc zeer vroegtijdig met de welfprekendheid ten naauw!l:e
naullwfte zijn
vereenigd
vercenigd geworden, en de oude redenaars der Grieken en Romeinen,
door
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door de gebaren, bijna even {lerk
coehoor_
fierk op de gemoederen hunner toehoor_
ders gewerke
gewerkt hebben, dan door fiern en kracht
krache van woorden. Door
de Gebaren
Gebaren toch kunnen onze harcstochten
hartstochten en inwendige aandoeningen,
zeldcn, veel duidelijker eà
niee zelden,
eIi levendiger worden aan;;cduid,
aangeduid, dan
door de wclfprekemHle
welfprekendllc of krachtiglle
worden uitkrachtigtle bcwoordingen
bewoordingcn kan wordcn
gedrukt. Daar men nu het vermogen der Gebaren, bij groote
grootc redeIIAars, ras had opgemerkt,
opgcmerk~, konde hct
nict anders, of uit deel der uihet niet
tot zich
terlijke welfprekenheid moest meer en meer
mecr de aandacht eot
trekken, en van lieverlede tot eene bijzondere kunst verheven worden, waarvan niet allecn
redenaar, maar ook de tooalleen de aanfiaande redenaar.
neelkunstenaar,
neclkunstenaar, het meeste nut konde trekken. Deze kunst nu, of
fpraak der Gebaren, zoude, volgens ons inzien, zeer gefchikt in 3
hoofddeelen
hoofddecien kunnen verdeeld worden, als: I. in de bewegingen of
fianden van het
hee ligchaam
Jigchaam (attitudes); 2. in de bewegingen of trekken van het gelaat, en 3. in die van de overige deelcn
deden des ligchaams,
als handen en voeten; terwijl elk van dezelve in meerdere onderdeeI~n zoude kunnen worden gefplitst. Eindelijk is men ten tijde van
lcm
AUGUSTUS zoo ver
vcr gegaan, dat men deze kunst
kun se tottot· een'e . afzonderlijke tooneel-verlustiging
tooneel-verillstiging maakrc,
maakte, waarin men er op uit was, om zonder mondelijke voordragt , alleen
al/een door Gebaren, de menfchelijke gedachten, aandoeningen en hartstogten zoo levendig en duidelijk aan
de oogen voor te fiellen,
ilellen, als of men zulks door middel van woorden
met de oorcn
ooren vernam; welke kunst zij met het Griekfche
Griekfclw woord van
Folltomime bcficmpelden.
Fnmomime
be!l:e11lpelden. Vroeger reeds
rceds behoorde
bchoordc tot deze kunst
der Gebaren de 1J1ufica
JJlufica hypo/ritha, waarvan de ouden gewagen, en
de orchefis,
orchefi's, waarvan wij bij PLATO meermalen melding vindcn
vinden gemaakt·
Doch niet
nier allecn
alleen op het tooneel,
tooncel , maar ook in bijzondere bijeen.
bijecn.
komsten, plagten reeds de ouden, vooral verliefden, van eene looft
roort
van Gebaren.fpraak
Gebaren-fprnak gebruik te maken, zoo dat men reeds bij de goude fchrijvers van eene fpraak der vingers, oogen, voeten enz. niet
zelden gewag vindt gemaakt, en het zelfs fchijm, dat zij het da~rin
verder gcbragt
verdcr
gebrngt hebben , dan men, zonder hunne fchriftell gelezen
verondellclIen. Uit het tot dus ver aangcvoerde,
aangevo~rde.
te hebben, zoude verondefiellen.
zal het iedcr
hlijken, dat wij hier de Gebarcn,
ieder genoegzaam blijken,
Gebaren, in dcn
den
ruimeren zin des woords, genomen hebben voor dat gene, hetwelk,
hctwelk ,
declnmatie, de uiterlijke welfprekendheid
met declamatie,
welfprckendheid uitm:takt.
uitmaakt. Dikwijls evenwel wordt dit woord .in eene meer beperkte beteekenis genomen, en,
en.
met uitzondcring
uitzondering van bewegingen en trekken van het gelaat (Mimiek)
(Zie op dat woord), er alleenlijk dat door verilaan
verfiaan,, hetwelk men gewoonlijk de gefliculatie
geflictllatie pleegt te nóeinen.
nóe~en.
GEBERN, in Indië PARSIS
PARSIS,, ma:!r
maar in Pl!rzië GEIlERN, of Guebel'n,
Guehern,
Caueren,
Cnueren , dat is ongcloovigen
ongeloovigen of vuuraanbidders, geheeten. Zij noeBelle/die, of aanhangers van het ware geloof, en
men zich zelve Be/ze/Jdie,
Kahebben hunne voornaamlle
woonplaatfcn in de woestijrien van Kflvoornnam!l:e woonplaatfen
f'amallie,
inzondcrhcid in de
ramal1ie, aan dc;)
dea Perzifchen zecboezem;
zeeboezem; doch inzonderheid
provincie {lcrd-Keral1l.
{!crd-Kcra1ll. Dit weinig bckcnd,
bekend, en in zijne onkllnde
onkunde gep;eAI.GDI.
ALGE)I. WOORJ)ENll.
WOORDENlJ. lIl.
III.
K
luk.
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lukkig volk, is arbeidzaam, matig, en vlijtig in het behartigen van
den landbouw. De Gebern zijn zacht van zeden, drinken wijn, eten
allerhande vleesch, huwen f1echts ééne vrouw, en leven fireng en
ingetogen. Echtrcheiding en veelwijverij zijn hun door den godsdienst verboden; blUft echter de vrouw in de eerfie negen jaar haars
huwelijks onvruchtbaar, dan fiaathet den man vrij, nog eene
tweede te nemen. Zij verëeren een eenig hoogst wezen, hetwelk
zij den eeuwigen geest, of Nerd, noemen; gelooven, dat de zon, maan
en planeeten door verfiandige wezens bezield worden; befchollwen
het licht alsdeoorfpronkelijke
als deoorfpronkelijke oorzaak van het goede, en de duis.
duislClmis
tClmis als die van het kwade, en bidden eindelijk, naar men zegt ,
het vuur' aan ; fchoon zij zelve het tegendeel beweren , en ;, zeggen, het f1echts als een zinnebeeld van den onbegr\jpelijken God 4
te be[cbouwen , weshalve zij hunne gebeden ook :nltijd
'nltijd bij het
vuur verrigten, en aan 'heilige.plaatren
'heilige .plaatren een altijd brandend vuu('
vuur on,!,
derhouden , hetwelk zij voorgeven, dat hUil propheet ZOROASTER
reeds VOOf,)1-"OO
,reeds
voor ,)1-"00 jaar ontrtoken .heeft.
heeft. Hun heilig boek 'noemen zij
Z(!nd~Avesta (Zie a/daar), en zij hebben .de bijzondere
gewoonte.,
bijzollderegewoollte.,
van hunne dooden) in plaats van die te begraven, op de :torens hun~
11er kerkhoven aan de vogels prijs te ,geven, en daarbij naallwkeurig
acht tegeyen,
te geven, welkedeelen
welke deelen deze dieren het, eerst verf1inden, wanneer
zij daaruit op het lot van den afgefi:orvenen bcQuiten.
GEBROKEN. In de lnuzijk noemt men een. gebroken akkoord
zoodanig een, waarvan men de toonenliiet, zoo als gewoonlijk
~jn
gewoonlijk~,
in
eens, maar in eene zekere opvolgende arde,
orde, aanflaat. Men noemt
zulke akkoorden ook
drpeggiaturen. Een gebroken bas is zulk een,
ook .drpeggiaturen.
waarbij men eenen toon niet zoo lang aanhoudt, als het gezangvor.
gezang vorden,
dert, mallr of den g1-ondtoon
g1'ondtoon herhaalt, of. andere gepaste toonen doorJo,opt. 2. In deileclamatie is de gebroken ftem het kenmerk der fterk~
[ce aandoening. 3. In defchi/derkumt zijn gebroken kleuren eene [oort
foort
van tusfchen.ldeurel1{Zie: MEZZOTINTO ); en eindelijk 4. verf1:aat men
in de houwkunst door eellen gebroken trap zOQ.danigen, welks verdeeling
verdecling
!lit ecnige regte.
e!1
regte trappen befiaat, tllsrchcn welke rustplaatren liggC,D,
ligge,n, e\l
door een gebroken dak zulk een, hetwelk uit meer dan één dak befiaar.
GEDAANTE DER AARDE. Reeds in de grijze oudheid hield
-men zich met onderzoekingen
,men
onderzockingen omtrent
omtrcnt ,dit onderwerp bezig; doch
;nen
i)..
;ne11. I,wam nimmer tot een vast punt. P,\.RMENIDES
P,\RMENIDES van, Elea. 1}.RISTOTELES en PTOLOMEUS
PTQLOMEUS leerden wel de kogelvormige gedaanre der
aarde; maar kenden hare nadere gef1:eldheid niet. Deze ontdekking
was voor later tijd bewaard4~ell
bewaard4~èll werd inzonderbeid door de .graadaardbodem, buiten
metingen, op onderrcheidene· plaatren van 'den aardbodem,.
,tij,d,re,.
allen redeWken twijfel gefield. Omfireeks het îaar 827 onzer ·tiidre,.
kening, liet de kalif AL-IVIAMuM,
AL,lVIA~mM, door verfcheidelle naar
naar. Bagdad
geroepene wiskunPcenaars, 2 graden van den meridiaan, in de v.lakten van Si17gar, langs de· kusten van den Arabiièhen zeeboezem,
meten, wanneer men bevond, dat derzelver grootte 56 tot 561 -Ara-Am-
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biCche mijlen (over welker lengtemaat men het, echter, thans niet
eens is) bedroeg. In 1525 ondernam FERMEL, een Fransch geneesheer, eene meting, die nogtans op hoogst onzekere gronden berust,
waarna CLAVlUS, KEPLER, CASATI en anderen, nieuwe, doch on,genoegzame, methoden aan de hand gaven, om de grootte der narde
te bepalen. De eenige juiste weg, welke in de meting van een,
langs den meridiaan loopend, Iluk van de oppervlakte der aarde, door
eene driehocksverhinding, bellaat, werd het eerst door den Hollander
WILLEBRORO SNELr.lUs, in 1615, befchreven. Zijne linie liep van Alkmaal" naar Lef/dm en BergetI op ZOOIlJ. De meting van NORWOOD, msfchen Londm en 'lol"k, in 1635, kwam zecr nabij aan de waarheid, en
hij bevond de lengtG van den 1,rraad te bedragen 57,300 taifen (hl!lve
roeden), waartegen RICCIOLI en GRIl\IALDI dezelve op 61,478 toi[m
bepaalden. PIE,RRE PICARD, die den door Si"\EI.LIUS betredencll
betredenell weg,
.het eerst, met beterc
betere werktuigen betrad, 9ndernam in 1669. op
last der nkademie te Parijs, eene graadmeting in l-i:(J1JkriJk. tusCchen
ftfa/l'oifillc en Amiens, en bepaalde den graad op 57,060 foi[e", welke bepalini! door MAUI'ERTUIS nog eenigermate verbeterd werd. Daar
nu de berekeningen van SNELLlUS en PICARO Ilechts 250 to/fen,
to/fen ver.
fchilden, zoo belloot reeds EISENSWDT hieruit, dat de aardc
aarde een langwerpige kloot zij, die aan de pool ingedrukt, en om den (Jequ(J/~r
verheven is; doch konde men, uit hoofde van de nabijheid, in welke deze beide graden liggen, nog geen volkomen zeker govolg trekken. RICIIER, die in 167 I door de akademie te,
te PariJs gezo.l)dell
gezo.l)dCll
wetd, om op bet bij Zuid- Amerika, lleclHs 5 iiraden
g-raden noordelijk van
den oeqU(lIor, gelegene eihnd Ca,Y('JJfJe eene meting te beproeven, bevoud, dat zijn uit Parijs mcde
mede gcbra;.:t llinger-ul1Twerk dagelijks ,2
.2
minuten te langzaam ging, zoo dat hij genoodzaakt was, om den
fiinger 1 i lijn te verkorten, wanneer het in een uur 3,600 Ilingeringen maken zoude. Hieruit hefloten IIUIGIlENS en NEWTON, dat de
middellijn van den aeq/Ja/or langer moest zijn, dán die van de as der
aarde, en wel op de volgende wijze: de ,omwenteling
,01l)wcIJtcling der aarde om
h~re as veroorzn~kt eene Ilingerende kracht, welke tegen de zwaarCIJ een gedeclte
t,ekracht overnam, elJ
gedeelte daarv~n vernietigt. De flingeringen van het uurwerk zijn echter eenc
eene werking der zwaarte, en
derzelver g~:almoet afnem'èn, 1l:1:1I1nate
1l:1:1I'1nate de Ilingercnde
Ilingercndc l;r~cht t~eneemr.
Dc'
De' laatt1e is !,lijkbaar ümb' den aeql!(J/uI' het grootf1e, doch onder
de polen - 0, en moest naar dcn kam der laatt1c, wanneer de aardc
aarde
eene regell!lf7tig
regell!latig kogelvorm:ge gcda31lte had, ook I'egrlmtJtig verminderen. Uit d~ waargenOillene onregelmatigheden in het daarvan af.
hangend getal
gceal val! de llingeril1gen van het uurwerk, moest men derhalve ook tot onrf'gelmatighcden op de kogelvormii!e
kogelvormii-'e gedaante der aarde
benu;ten, en
cn kond,~ m::n, l'Ïlldclijk, zelfs de verhouding
vcrhouding van de mid.
d.:lJijn \'al1 den aequ%r tot di~ \':'11 d2 !l')]el1 bcre];ellell.
bcre];cllell.
Op deze wijze ontdekte men d.: w'1arhcill,
\\'.1arheill, dat de a~rde bij den
(1l'fj!!::/OI'
f1l'(j!!,':/OI' \'erlIcvcn, doch bij de polen pht cn ingedrukt zijn moer.
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Jn 1683 mat J. D. CASSINI het
hct middelst gedeelte van den meridiaan
vlm Parijs
1701, met zijnen
van
Pnrljs COt
tot onder Bourges, cn
en zcttcde
zettede In 17°° en 170r,
j. CASSINI, dit
]718, met
zoón
die werk voort, waarop de laatfle
laadle in 1718,
zoon 1.
MARALm
~!le 11lt:cing
MARALnI en DE LA HIRE, (!e!1e
m~[in;.: van het noordelijk gedeelte
VAt1 den meridiaan
nleridiaan vnn
\'nn lI/on/tlidjer
A/on/tljdjer tot
.van
toe Duinkerken te uitvoer bragr.
Dàar nu biJ-dic
biJ'tiie metingen de noordelijke graad kleiner dan de zuidelijDaar
·ke
ke werd {Jpgegeven,
opgegeven, zoo
zlio bellreden
be/heden die van de Franfche
FranCche akademie
NF.wTONS
Nf.wTONS 'vermoeden, vcrklaard~n
verklaard~n de aarde voor eenen langwerpigen
gaven aan de ervaring cn
en meting, boven on
onbewezene
bewezene voorkloot, en ..gnven
omf1:ond een gefchil,
onderf1:dlingcn,
ondedlellingen, den voorrang. Hieruit omfiond
geCchil, hetwelk
door ·de meting
mcting van twee uiterfie
uiterf1:e gradcn,
graden, die, zoo na mogelijk, de
een
:ran de pool·en de andere aan den aequ%r,
aequatol', lagen, alleen konde
een' :mn
beflist
het FranCche
bernst worden. Met dit oogmerk befloot her
Franfche hof in 1735
t(>t:-:eene
luisterrijkf1:e ondernemingen, en zond BOUGUER,
tOt,:eenc der luisterrijkfie
DOUGUER, DE.
DE, LA
CONDAMINE, GODIN, JUSSIEU en COUPLET naar Q.uito,
Q.uito. in het noorLE
delijk gedeelte van Peru, en MAVPERTUlS,
MAVPERTVIS, CLAIRAUT, CAIlIUS,.
CAlllUs " LE
M6NNIER en deü
dcti abt
aot OUT HIER naar Lapland,
Loplrmd, om twee, zoo na mogelijk, aan
aah de
dc pool en den nequ%r
t1l.'quator liggende graden te mecen.
meten. Daar
nu de in Lapland gClueten
genleten grnad aanmerkelijk grooter uitviel, dan
alIe",die
alle',
die men in Frflnkrijk
Frankrijk gemeten had, zoo befliste MAUPERTUIS
MAUPER1'UIS
zonder eenigc
'zonder
ecnige bedenking, voor het vermoeden van NEWTON, hetwelk
ilOg bovendien, buiten allen twijfel gefield
gef1:eld werd, toen de naar Pf1'U
Pens
gezondene geleerden den uitflag
moeijelijken arbeid beuicflag van hunnen moeiJelijken
kend maakten, volgens welken de door hun gemetenen graad 56,753
Frankt'ijk getoifen bedroeg, en dus kleiner was, dan dien men in Fran/r1"i.ik
meten had. Latere metingen hebben eene gelijke uitkomst
uitkomse opgeleverd,
opgeleverd.
zoo dat men de afplatting der aarde op 1r!<r
~!:if knn
kan vastf1:eIIen.
vastfiellen. Ook
heeft men bevonden, dat de arplattin,{
aCplattin!{ aan
a~n de Zuidpool grooter j~,
i~.
dan aan de Noordpool. (Zie verder AFPLATTING DER AARDE)
GEDAKT. Deteekent
Beteekent zoo veel als gedekt. Men gebruikt die
woord van orgelpijpen, die van boven gefloten zijn, wáardoor de
toon
t~on een oktaaf jager, zachter maar ook zwakkcr
zwakker wordt. 7.00 is
eene pijp: r] groot gedakt op 16 voet toon, welke fiem
f1:em meest in
befiaat: ook maakt men deze pijpen val!
van 32 voet toon,
het pedaal bef1:aat:
en noemt ze
zc dan
d~n groot gedakte Subbas ; doch uit deze kan geen
onderfcheiden toon gehoord worden. 2. Gedakt op 8 voet toon;
onderCcheiden
3. klein gedakt
gedake op 4 voet; 4. Snperdûkje
Stlperdakje op 2 voet, -en
en 5 gedakte
tJuintfl op 3 voet toon.
'luinta
GEDEGEN. Onvervalscht, zuiver, hetwelk met geene vreemdvreemd.
foortige deelell
deelen vermengd is. Men gebruikt dit woord inzonderheid
foonige
Gedegen goud, zilver of tin noemt men datgeen,
bij den bergbouw.
bergbollw. Gedegl'11
hetwelk door de Natuur in eene zuivere gedaante wordt voortgebragt,
in onderfcheiding van Erts, waarin deze metalen nog met allerlei
vrcemdfoorcige
cenen ruimeren zin zegt
vreemdCoorcige deelen vermengd zijn. In eenen
men van gewerkte fiukken,
ilukken, dat zij van gedegen goud of zilver ge11J:!.1kt
ma.,kt zijn, om daardoor aan te toollcn,
wonen, dat zij geheel van zuiver,
(of
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goud en zilver verv:lardigd,
tlechts vcrgnld
vervaardigd, en niet Ilechts
verguld ot

(of mnsftf)
mnsfif)
verl;ilverd
verolil verd zijn.
zij n.
GEDENKPENNINGEN. Zijn !lukken
nukken metaal
memal in de gedaante val1
van
eene mum,
munt, dienende om het afbeeldlèl
afbeeld fel van fommige groote mannen,
of de nagedachtenis van roemrijke daden, aan de nakomelingfcha?
over te brengen. De Griekji:lte
Criel.ji:I/{: Gedenkpenningen zijn ongetwijfeld
want lang voor den opbouw van Rome hadden de Grio-Grie~
de oud!le;
oudfte; wam
km reeds zeer fraaije gouden, zilveren en koperen mumen;
muIlten; zoo al,s
uit verfcheidene echte lVIacedonifchc
\1.
lVIacedoniCche Gedenkpenningen, die ouder zij
zijn.
dan PHILIPPUS
PHILJPPUS en ALEXANDER, en uit Griekfche
Grickfche met de namen van.·
m:lgiftraatsperfonen , die de Macedonifche heerfchappij·
verfcheidene magi!lraatsperfonen
zijn voorgegaan, alsmede uit fommige Siciliaanfche
zlJn
Siciliannfche munten, van nog
hooger oudheid,
ondheid, blijkbaar is. Gelijk de Griekfche Gedenkpenningen
de oud!le
fraaille, en bezitten eene teekeoudne zijn, zoo zijn zij ook de fraaif1e,
ning, naauwkeurigheid
naauwkeurigheid,, netheid en kracht, dat zelfs de fpieren en·
aderen duidelijk kenbaar zijn. Onder de Romefn[che Gedenkpen-Gedenkpen-·
ningen zijn die gene de oudne.
oud!le. welke onder de regering der burgemeesters gellagen zijn; doch de koperen en zilveren Gedenkpenningen
gaan niet bovell het jaar 484 van Rome, noch de gouden boven
bovetl het
jaar 546. Onder de keizerli/ke
kcizerlijÁ:e Gedenkpenningen ma~kt men onderfcheid tllsfchen
tusfchen de hoogere en lagere heerfchappij
heerfchappij:: de eerfte
eerlle begon',
begon-,
JULIUS CAESAR, en eindigde omtrent bet 26ctle jaar
jaaf onzer
onz'Cr tijd()nder
onder JULIVS
rekening; de laatlle
lantne bevat omtrent 1200 jaren, en eindigt met het in-·
in-nemen van Konflantinopel.
K01JfJalltillopel. Men rekent echter, gewoonlijk, alle GeGe·
denkpenningen,, tot 0l' den tijd van PALEOI,OGI,
denkpenningen
PALEOLOGI, onder de oude,
alhoewel men geene later
lacer van eenige fchoonheid heeft, dan tot den
tijd van HERACLIUS, die in 64I
De Gotti[clie
641 frierf.
nierf. Cotti[che Gedenkpen,
der keizerlijke uit. Echte lJehreeuw.
ningen maken een !,r'Cdeelte
IJebreeuw.
g'Cdeelte del'
eeuige weinige zilveren en koperen Sikkels;
[che zijn er niet, behalve eellige
doch geene goude. De hedendnagfche Gedenkpenningen zijn de
zulke, die binnen de laatlle
lmltfle 4 eeuwen gellagen
gellngen zijn.
Eertijds was er geen onderfcheid
onderfcbdd tusfchen geld en Gedenkpenningen: ieder· Romein
Romeill had zijne beurs vol van dezelfde Ilukken,
nukke.n, diedie·
men thans in kabinetten bewaart; want zoodra een keizer iets merk.
waardigs verrigt IHld,
lliId, werd hetzelve onmiddellijk op eene
eenc munt gefiem?Cld, welke door zijn geheelc
geheele gebied gangbaar was.
Het nut der Gedenkpenningen is zeer aanmerkelijk. Zij verfpreiden.
verfpreiden'
een groot liche
licht over de gefchiedenis; bekrachtigen zulke gebeurtede fchrijvers gemeld zijn; brengen andere overeen"
nisfen , die bij on
ol:lde
overeen,.
welke op verfchilIende
verfchiIlende wijze verhaald wordcn,
worden, en bevatten dezulke,
die overgellagen zijn. Een ander .!lut
.. mt der GedenkpeLlningen
Gedenkpellningcll beflaat
bel1aat
hierin, dat zij niet alleen de daden eens keizers, maar ook den. tijd.,:
wnarin dezelve verrigt zijn, a:1llwijzen,
a:1I1wijzen. zoodae
zoodat eene
eelle reeks van zoo'"
danige munten zijnen geheelell
geh celen levensloop bev:ltten,
bevatten, die in de jaátboe-.
ja:trboeken is overgebragt. Eindelijk zijn ook nog de Gcdcnkpelltlingen··v:m
Gedenkpellt1il1gen··v:1i1
g~cn
beLallg in de
dc bouw-, fchild.:r.,
enz •. Menk.:\u
Men .kau
g~en minder belang
fchild;.:r-, dichtkunst eni.:
K 3
ecu
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een
cen kabinet derzelve als CCI,e
cene verzmneling van fchilderijen in het klein
olltwerpt:n van vele der aanzienlijklle ge·
gebefchouwen,
befcbouwen, wn:mloor
wmmloor de ontwerpen
zUn bl'waard
bouwen der oudht:id
oudheid zijn
bouwcn
bewnard gelV()rdl'n.
gcw()rden.
GEDENKTEEKENS. lijn,
ZUn, in den eigenl1jken zin, werken van
beeldhouwkunst, waarv~n het oogmerk is, het aandenbouw- en beeldhollWkl1I1st,
ken van merkwaardige perlonen of omllandigheden
omnandigheden tot de nakomeling.
fchap over te brengen, zoo als triomfhogen , praalgraven, piramides,
cerezuilen enz.
cnz. In alle tijden en
roortcn onder alle natien vinden wij foortgelijke Gedenktcekens,
Gedenkteekens, waarvan de obelisken en piramiden van Egypte, el) mogelijk ook de graven der Perzilè!Je
Perzilèhe koningen, die wij nog'
nog
onder
OQder de bouwvallen van i'crfepolis
Pcrfepolis bewonderen, de oudfte zijn,
eeudie wij kelJtJcn,
kelJtlen, en, door hare verbazende grootte en verhevene e:!llvoudigheid, eenen
cenen hei ligen eerbied in ons verwekken.
GEDENKWAARDIGIIEDEN. lijn
Zijn voorwerpen der Gefchiedenis,
nakomelingfchap van onon·
welker herinnering en befchouwing voor de nakolllelingfchap
gemeen veel belang zijn. llicrcoe
I1iertoe behooren
bdlOoren ook de Gedenkteekens,
het leven van volken
cn de belangrijke gebcurrenisfen
gebeurcenisfen en trekken
trt:kken uit hee
ell
dcnkwaaren uitftekende mannen, waarvan de verhalen ook dikwijls ge
gedenkwaarXENEl'HONS gedenk,waardigheden
gedmklvaardiglJcden
digheden genoemd worden; zoo als: XENEPlIO!'\S
"fin,
C01lJIIIC1ItarÎCI1. Niets verdient echeer,
echter,
,'an, SOCR4TES cn
en CAESARS C01lJllIC1Itaricn.
mee,
mee der daad, dien naam, hetwelk niet
nict met het openbaar leven en de
lotgevallen der pe!
pe' fonen en volken, of met
met den inwendigen, eigendOlTImelijl(en geest, of met een
dotn111clijl<en
ecn bcpa;lld
bepa:lld tijdvak,
tiJdvak, in zulk een onmiddellijk verband fraat, dat een
ecn en :1\Jdcr
:lnder daardoor op eene bijzondere'
ell gekenmerkt
gekenmcrkt wordt.
wijze bepaald en
GEDIKE. (FRWERIK)
\'erdi~nstelijke man werd te Bobe-'
(FHIlERIK) D·,:'ze
Deze ycrdi::nstelijke
roU',
row, een dorp bij Ll!nzCIl,
Le!JzC1J, in het
hct ja~r
jaar 1754
I754 geboren. lijn
Zijn vader,
\"ader, die
aldaar predibnt
prediknnt wal, meenende , dat een tC
te vroegtijdig
OlldeJïvijs voor
:lIdaar
yroegtUdig ondenvijs
ligeb~ms 11adeelig
IJadeelig was, (Joeg
Iloeg dus
dns op
de behoorlijke ontwikkeling des ligcl:a~111s
ftierf~ en liet zijnen zoon, IlU
nu eerst
hetzelve geene bijzondere
bijzondere! acht. I lij ftierf,
9 jaar oud, in den meest
mecst hulp ueboevenden
beLoevenden toeftand achter. ]\Jen
te Sec!trltlfcn
deed hem eerst, voor honen
h:orcen tijd,
tUd, te
Sec/lat/feil op eene openbare
fchool, en vervolgens in het weeshuis te ZlI!/ic/ul!I,
Z"l/ic/uw, waar hij, door
STEIl\'IlART, 7 jaar lang, kost- en feha"
feha..
de zorg van den waardigen STEINIHRT,
deloos , verzorgd , onderwezen en opgevoed werd, zonder dat hij
zich door zijn uiterlijk voorkomen, of d00r
dnor bUzondere
bijzondere bekwaamheden, aanbeval, of den man voorlllcldc,
voorfl1(~lde, die eenmaal aan zijn
zUn vaderland
v;lc!erl:UJd
Cicraad zou verftrekkeIl. ST/èIi'>fl.\RT,
STEI;\óILIRT, in 1766
I766 een afzonderlijk
ten Cieraad
lnllituut
lnllitullt van onderwijs hebbende opgerigt, genoot ook GEDIKE hier
de onclerrigtingen
onderrigtingen dezes uit111ulltenden
uitl11l1ntendcn mans, met dat voor hem
hel11 gege.
lluimerCtlde geest thans
lukkig gevolg, dat zijn flllimerCtlde
th:lIls ontwaakte,
olltwaakte, en hij
nu zulke groote vorderingen maakte, dat hU
hij zich in 1771
I771 Ilaar
naar de
0111 aldaar de godgeleerd.
univeruteit te Frankfort konde begeven, om
univer(jteit
Hier geraakte hij bekend mct
TÖLL!'\ER, en verheid te bçoefcn~n.
bwefcll~n.
lIier
met TÖLLNER,
ver.
ler'_
zamelde zeer vele kundigheden in het vak van gefchiedenis
gefchicdenis en let.
terbnde
cenen waardigen leeraar ell
en w~lwHle~
w~lwillel1"
terk~ll1dc ; terwijl hij in dezen
dezcn ccnen
den
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den bevorderaar van zijn fortuin ontmoette. Zelfs droeg TÖLLNER,
gedurende zijne lnntlte
Inntne ziekte, nan hem de voortzetting zijner bovel;..
natllurkundige leslèn op, waarin hij zoo wel Oaagde, dat hij beO oor,
zich aan het akademisch lecrnarnlll!lt toe te wijden. Zijn vriend
en begunstiger fiierf,
Ilierf, en Sn:1NIMRT,
Sn:INIMRT, die in zijne plaats kwam, werd
op nieuws GEDIKE'S leeraar en weldoener. In 1775 beriep hem de
eerwaardige SPALDll'\G tot huisfelijk onderwijzer zijner beide zonen,
en werd hij, door diens invloed, reeds het volgl:nde jr.ar
j::ar tot tweeden
rector, in 1778 tot rector en in 1779 tot befillurder
bellllurder van het CywlI/lfi.
um van Fridricnswerder aange!1eld, in welke onderfcheidene betrekkingen hij zich als eenen der eerile fchoolleeraren van Duitschl/lnd kenmerkte. Onuitputtelijk in nieuwe en betere leerwijzen, en onafgebroken werkzaam in het daarllellen van doelmatige verbeteringen,
voerde hij deze laag gezonken inrigting' tot een en, tot dus verre nooit
bereikten, trap van volkomenheid op, en vuurde leerlingen en onnan. Voornamelijk was zijn toeleg,
derwijzers tot werkzaamheid aan.
de zielsvermogens zijner kweekelingen, door het oefenen hunner eigene denkkracht, te omwikkelen, en hen, ook buiten de fdlOoluren,
aan doelmatige bezigheden te gewennen. In 1793 werd hij lIlede-beHuurder, en in 1795, na den dood van llVSSCIIlNG,
llVSSCIIING, befiuurder
belluurder van het
Cymllafiu11l te Berlijn, en van de beide daaraan .ond.erhoorige fclJOlèn,
welk inllüuut,
infiüuut, onder zijn opzigt. het toppunt van roem bereikte.
Reeds in 1784 werd hij tot
wt wereldlijk opper-conri!1oriaalraad, en in
1787 tot opper-fchoolraad vnn het door hem ingerigt opper-fchoolcollegie aangelleld;
aangefield ; terwijl ook het SC/l/inariulJI, hctlvelk uitmll11tende
oorfi)[ong verlèhuldigd is.
leeraars heeft opgeleverd, ~:1II
~all hem zijnen oorfixong
Na dat hij in I ï90 [Ot
tot lid van de akademie der wetenfèhappen, en in
het volgende jn3r tot dar van (lie der kunsten te Berlijn benoenld,
.en tevens te Halle tot
wt dokter in de God:;e1ccrdheid bevorderd was,
deed hij in 1797 eene reis naar
nanr Italië, en eene andere, eenige jaren
later, ter zake van het felIOoIwezen , naar ZlIid-Prllis!c!/.
GEDIKE leefde gelukkig in den kring van eell talrijk huisgezin;
werd door zijne vrielldl:n en :IJle
aJlc brayen geacht en bemind; was onvermoeid werkzaam in zijne beroepsbezigheden, en had, bij een
vast en fierk
ecncnbcnijl;cnsw~ardjgcn
Ilerk Iigchaamsgellel, op eencn
bcnijl;cnsw~ardjgen ouderdom
mogen hopen, indien eene iinartelijke
linartelijke ziekte geen einde :lau
aan zijn
nuttig leven gemaakt hadde. Groot en dU\1fzaam zijn. 's mails' v-erdiensten, en zijn a~ndenkçn lecft
V:ln Ç)lltdl1:1(en,
Qlltdl1a(en, .dic
leeft in de harten van
hun onderwijs en illlnne bcvordering-afill
bevordering-afill hem tc
te danken hehllCll. Van
zijne bedrevenheid in de Griekrche taal getlligen zijne uitgaven - \"all
:PIIlLOCTETES door SOPII<>CLES,
SOPIIOCLES , eenige gcli,rekken
P!':\'j'(),. l:ll
gcli,rekkcn van
v:Jn P!,:\'j'o,.
l:n zijne overzetting der Pilld/lriji:he Triomfz:1ngen; tenvijl zijne opvocdhlgsfchriften eene menigte nlIttige denkbeelden en
cn voorllagen ],cvatten, en zijne leerboeken en chresto1Jlotie/J onder de eerlle
V:1U de beeerHe vau
tere foort mogen geteld worden.
GEEL KOPER. Een mgemaakt metaal, uit koper en
e11 kalmej(leen
kalmcilleen
K 4
be-
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bereid wordende. Her is nier fmeedbaar, ten zij het heer is, en kan,
nadat her rweemaal gefinolren
gcfinolten is, den hamer niet langer verduren;
weshalve men er eenig lood onder doet, om het zachter en buigzaam re m~ken.
GEELZUCHT. Eene ziekte bij de mcnfchcn, welke hare zitplaats in de ingewanden der (pijsvertering hecft;
heeft; en wel in de lever,
of in de galblaas, de galbuis enz. De ecrlle verfchijnfels der ziekte
zijn een zeker
zekcr onaangenaam gevoel op den knil van het hart naar de
regterzijde , gebrek aan eetlust, bezwaardheid na den eten enz. De
kleur van de huid wordt \'an langzamerhand geel, en wel eerst het
wit van het oog, en verfpreidr zich over her geheele Iigchamn, herwelk. wanneer de ziekte in eenen hoogen graad plaats heeft. zich
vuil
vlIil geel vertoont. De ziekte gaat tevens van een geweldig jeuken
over de ganfche huid vergezeld. die, bij eene lange dumzaamheid
der ziekte. meer en meer donker, en eindelijk de zoogenoemde
Zwarte Geelzucht wordt. De voornaamlle oorzaak der Geelzucht
is eene omgekeerde werkzaamheid van die deelen, welke de affcheiding
en uitllorring van de gal in eenen natuurlijken Ilaar bevorderen; terwijl de afgefcheidene gal, in plaats van zich uit de lever en galblaas
door de gemeenfchappelijke galbuis. en den rwaalfvingerigen darm uit
ce !lonen, ten einde, overeenkomstig hare be!lemming, de fpijsverteering te bevorderen, door de opflurpende vaten in de melkf.1pbuis en
YBn daar in het bloed overgaat.
overgaar. Hieruit kan men de toevallen van
gebrek aan gal. en de daarvan af11angende
af113ngende moeijelijke fpUsverrering.
zoo als ook het aanwezen van vreemda:rrdige galfiof in het bloed,
en de daardoor om!laande verfchijnfels aan de huid, gemakkelijk verklaren. De afgelegene oorzaken dezer ziekte zijn zeer menigvuldig;
b. v. eene onmatige nitzetting van de opflurpende varen
vaten der lever en
te groote
groore affcheiding
affeheiding der gal, verf
galblaas, re
verfropping
topping in de levergangen, of in de gemeenfchappelijke galbuis door galfteenen
galfreenen enz. doch
verdriet en hevigen toorn.
inzonderheid zwaar verdrier
roorn. welke aandoeningen vooral op de lever werken, en tot
rot deze ziekte aanleiding geven.
De geelzucht
geelzuchr is bij pas geboren kinderen vrij algemeen; doch in
deze kan hierdoor geene aanmerkelijke wanorde in het
her werkruigelijk
werktuigelijk
gefrel veroorzaakt worden, omdat zij veelal ligt is, en fpoedig voorbij gaat.
gaar. zonder eenige bijzondere geneesmidd~len te
re behoeven.
GEER TRUIDENllERG. Eene oude, fterke ftad, in de Nederlanden, in de provincie Noord-Braballd. aan de rivier de Dongen
liggende. !\'Ien
Men vangt er goeden zalm en ftem.
GEEST. Onder dit woord begrijpen wij, in onze gedachte,
gedachre, een
wezen, dat
dar met bewustheid werkt, welks werkzaamheid derhalye in
denkbeelden en ftreven. of, in eenen
eellen hoogeren graad, in denken
en willen beftaat. Wordt
Wordr nu een zoodanig wezen met
mer een
eell bewer"k.
flligd ligchaam in verband gebrRgt, waardoor het
her :met de hllit0ilwe~
hllir0ilwe~
reld in wederkeerige werking ftaat,
ftaar, dan noemt
noemr men het zid, en het
bewerkttl1gde gedeelte van dit
bewerktuIgde
dir wezen ligclIf1RI}I~ or er zuivere, dat
dar
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is, onligchnmelijke, geesten zijn, dit is veel betwist, maar
.maar nooir
nooit be.~
bé...
flist geworden. Intllsfchen
1liSt
Infusfchen heeft men op deze vooronderfteJlillg
vooronderfteIling een'
eent
wijsgeerige
Gee5felilrer, of Pnt
..
wijsgcerige werenfchap
wetenfchap gegrond, namelijk: de Gee5fenlrer,
Pnt.
111t1tologie,
tltatologie, die echter meestal in draomen
droom en eener OIJtftelde
ontftelde verbeeldingl!okracht beftaat;
beftsat; doch evenwel vele aanhangers, inzonderheid onder
dweepers , gevonden heeft,
heefi:, wier verbeeldingskracht altijd ongefteld
is, en die, om deze reden, wanen,
waneu, de geesten in Iigchamelijke
Jigchamelijke ge.
gedaame
daante te zien, en met hun in cene
eene bovennatuurlijke gemeenfchap
te verkeeren. Schoon nu al zoodanige geestvcrfchijningen,
geestverfchijningen, uit hoofde ,der goddëlijke Almagt, niet voor onmogelijk kunnen gehouden worden, volgt daaruit echter in geenen deele, dat dezelVe!
dezelvI! wezenlijk
plaats
pInats hebben, vermits dit alleen door daad zaken kan bewezen worverfchiJning van afge.
afgeden. Daar nu de ondervinding leert, dat de verfchijning
frorvenen
ftorvenen niet
nitt op eene natuurwet gegrond is, omdat zij als dan geregeld, en menigvuldiger zoude moeten plaats hebben, zoo moeteD
wij de verhaalde gebeurtenisfen voor enkele uitzonderingen van den
regel houden; maar ook deze uitzonderingen kunnen nice
niet zonder
grond plaats hebben. Zal eene verfchijning van eenen geest voldoende bewijzen van waarheid voor zich hebben, dan moet hij de
verfchijning opgeven: dat deze niet in eene niets beteereden zijner verrchiJning
kenende herinnering of waarfchuwing, en )Jog
nog veel minder in de aanklln gelegen
wijzing van eenen fchat, en andere beuzelachtige zakeh, kan
zijn, is voor eenen ieder klaar, die flechts
zijn.
l1echts eenig denkbeeld vaD
van een,
wereldbefluur heeft. VoortS
Voorts k:m
kan men var.
wel ingerigt, zedelijk wereldbefiuur
vor.
deren, dat de geest zich aan eenen {hengen
fhengen toets zijner herleving
onderwerpe, en zich aan al onze zintuigen vcrtoone,
verwone, omdat wij,
wij f
buiten dien, nooit kunnen zeker zijn, of niet ons oog cf oor ons eenen bedriegelijken trek fpele. Eindelijk moet een
ecn geest ons behoorlijke
afge!lorvenen,, en niet,
liJke inlichting geven omtrent den !laat
fiaat der afgefiorvenen
gelijk de meesten der voorgcwende
voorgewende verfchenen geesten, onze nieuwsgierigheid met ongerijmde vertclfels
verrelfels afzetten. Daar nn geene der
verhaalde
verIlaalde geestverfchijningen aan deze noodzakelijke vereischten beantwoorden, zoo zijn zij reeds voor lang op de fabelrijke lijst vaD
bi.;geloof, zelfmisleiding en openbare bedriegerij, geplaatst geworden.
bi;geloof,
Het moest derhalve de verllandige
verJlandige wereld zoo veel te meer verbazen,
toen de hofraad .TUNG,
lUNG, in 18c8, in zijne Theorie der Geestenlrundt.
Geestenkunde •
de wezenlijkheid
wezenlijkheid' der geestverfchijningen trachtte te bewijzen. Dan,
dit zijn boek is een
zeldzaam voonbrengfel
voortbrengCel van ligtgeloovigheid , dat
ecn zcldzaam
vol is van tegenOrijdigheder.,
tegenllrijdigheder., on
onbcwezene
bewezene flellingen en ongerljmale gevolgtrekkingen, en niet ééne enkele daadzaak opgeeft, welke den
toets heeft kunncn
na.
kunnen doorfiaan.
doorflaan. Ook bevat zijne theorie van de natoe!land
tuur der ziel
ziel,, noch
beCchouwing van haren toefiand
cuur
noc~ zijne verhevene bcfchouwing
na den dood, eenig bewijs voor wezenlijke geestverfchijningen.
Het woord Geest wordt ook nog in :llidere
Her
:llldere beteekenisCen
beteekcnisfen geno.geno.
d:1t men er
cr niet een afzonderlijk, met bewustheid werkend,
men, zoo d:lt
wezen,, maar
be!1:emming van zekere dingen, dobr verwezcn
m:!ar de
dc inwendige befiemming
{laat.
K5
fiaat.
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GEHEUGEN.

(Het) -

GEHOOR.

(Het)

Dus zegt men van een menseh, wiens denkvermogen in ee.
nen bijzonderen hoogen graad werkzaam is: hij bezit geest; en voor
soo vl!r deze inwendige bellemming zich op het gelaat of in het
-oog fpiegelt, noemt men ook wel deze deelen geestig; zoo als een
geestig gelaat, oog enz.: zelfs brengt men deze laatlle uitdrukking op
menfchelijke voorrbrengfels over, voor zoo ver zich daarin des menfchen inwendige kracht, welke dezelve voortbragt, vertoont, en
zegt derhalve: een geestig boek, kUIlstIluk, gedicht, fchilderij enl.
Eindelijk gebruikt men het woord Geest ook van dranken, voor zoo
ver zij een dronkenm~kend vermogen bezitten en daardoor de verbeeldingskracht opwekken, en noemt dezelve geestige dranken.
GEHEUGEN. (I-let) Is dat vermogen van den geest, waardoor wij denkbeelden, zaken en gebeurtenisren in onze ziel kunnen
bewaren, en ons dezelve, naar welgevallen, weder kunnen te binnen brengen. In het eerlle geval is bet Geheugen vlug of langzaam,
'maar werkt of werktuigelijk of vrijwillig; in het laatlle is het getrouw of bedriegelijk. Men onderfcheidt het geheugen in ll70ordge-/zeugen, hetwelk door het werktuigeIljk van buiten leeren OIullaat,
en waartoe geene bijzondere inrpanning van den geest noodig is, en
in het Zaak-gelteugen, waartoe oordeelkracht en een vrijwerkend verfland vereischt wordt. Een uitgebreid Geheugen vormt den geleerden, een denkend den .erllandigen man en wijsgeer; doch zelden
zijn beiden in één perroon verecnigd. OndertllsCchen hangt, bij
het bewaren en te binnen brengen van zaken en gebeurtenisCen,
veel van de meerd"creof mindere mate van oplettendheid af, welke
wij er aan beneden.
be!1eden. Men ka:] het geheugen, even als onze andere
vermogens, oefenen, inzonderheid door zich dat geen, hetwelk
men in zijne jeugd, of meerder gevorderde jaren, geleerd heeft, gL.durig voor den geest te verlevendigen; want elke oefening verllerkt
ook het geoefend vermogen, hetwelk daardoor tot die werkzaamTeheden geCchikt wordt, waartoe de nat'~ur het bcllemde.
bellemde. gen het Gehellg;en !1aat
naat over ver{!.etclheid, welke COlJltijds, b. v. bij
oude lieden, geheel buiten Ol~ze Cchuld, doch ook dikwijls het uit~
werkCel eener aanhoudende ver!1rooijing
vernrooijing is.
, GEHOOR. (Het) Een zintuig, waardoor dierlijke wezellS ~oo
{Jen, geluidel' en klanken, door middel van de lucht en hare be~c
ging, gewaar worden. I-Iet werkmig van het gehoor is het oor,
een kunstig en zeer zmnengelleld deel van het dierlijk ligchaam. Het
wordt in het uitwendig, middelst, en inwendig oor verdeeld. De
beirle eerlle deelen zijn, inzondeïheid, benemd,
be!1emd, om het geluid op
te vangen en verder voort te leiden; terwijl het eigenlijk aanflaan
der toonen en hunne verdere voortplanting
voonplanting in het billnenlle fchijnen
bcwerkftelligd
bewerkftelligd te worden. Tot het uitwen:1ig oor behoort het ui:wendig
gedeelte en voorn~lJ1eli.ik deszelCs Cchelp, en de kraakbeenige gehoor.gnng, welke zich wederom aan de beenige
bcenige gehoorbuis aanfluit, die
<loor het trommelvlies (mcmbrann tympflni) bepaald wordt. Dit
trom·
{laat.
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trommelvlies befiant uit een naar binnen bolrond loopel1d,
loopend , teer
7!fer veer.
veen.
krachtig, velletje, en bedekt de zoogenoemde trommel, waarin zich
zicb
vier kleine beentjes bevinden, die, uit hoofde hunner gedaante,
gedaante.
hamer, aanbeeld, het "ondbeentje
l'ondbeenlje van Sn VIUS en Stijgbeugel gep
ge~
noemd worden.
Het uitwendig oor is volkomen doelmatig gevormd, om de golvende bewegingen der lucht, door het geluid veroorzaakt, op Ie
te
vangen, en'
en· dezelve in de [chelp,
fchelp, en van
V:ln daar in den gehoorgang, te
leiden. Daar nu de epperviakte
eppervlakre van dezen, b. v. in het menfchelijk
men[chelijk
oor, 50 maal kleiner is, dan die van het uitwendig oor, zoo moet
hier ook·
ook het gellJ.id
geluid 50 maal fierkeI'
Ilerker zijn, dan wanneer het, zonder
het uitwendig oor, in den gehoorgang gekomen ware. De toonen
vormen zich in de trommelholte, en planten zich door middel val)
het trommelvlies en de gehoorbeentjes voort, welke, zoodra dit
djt
vlies door de uitwendige lucht wordt aangedaan, zich bewegen. De
binnenfie
binnenlle holte van het oor noemt men den doolhof, (Lahyrmthus)
(Labyrrnthus)
en zij beITaat
benaat uit het portaal
ponaal C,'estibtl/um),
C,'estihultl1ll), drie halvema.1ns-vorlnige
halvemaans-vonnige bu~
bui..
zen, en het !lakken-huisje
nakken-huisje (cod/ca);
(coc/dca); zijnde een
eell fpiraalvormig
fpirnalvormig kanaal.,
kanaal~
hetwelk om eene klos of fpil loopt. Het porta~l
portaal hangt door middel
eener
eencr kleine opening, het I'ollde of Ol'flle
ol'fI/e 1'er.flef·genoemd,
l'eT?flergenoemd, met
meE
de trommel-holte te zamen, en rondom dit v·enfier
venller loopt een kanaal~
het Fa/lopifche
Fallopifche geheeten, hetwe!:,
hetwel!, het harde gedeelte van het zeven-zeven..
de paar gehoor-zenuwen bevat. In deze
dcze kunstig zamengefielde
zamengellelde deelen, die men het binnenfie
binnenlle heiligdom van het werktuig des Gehoors
zoude kunnen noemen, verkrijgen de toonen, door het trommelvlies
en de gehoorbeenderen verder voortgeplant,
voortgcplant, hunne volkömenheid;,
volkcimenhe~
en bereiken eindelijk de gehoorzenuwen, waaraan zij hunne ontvanontvnn';'
mededeelen, 0111
0111 ze
zc naar de herfens te leiden, waar
gen indrukfels medcueelen,
gewaarwording
zij gewaarwording veroorzakcn.
veroorzaken. 1I0e
echter deze gcwaarwording
Iloe echtcr
olltfia~t. v/eten
hieromtrcnt verfcheident
omllnat.
\'/etcn wij niet: men heeft wel hierolntrent
voorond crflellingeil
crrtellingen verzonnen,
verzonnell, manr
ma:ll' de NaCllllr
Natllllr werkt hier achtet
eenCll !luijer,
eenen
fluijer, dien 's menlèhen
mcnCchen geest vergeefs tracht door te drin>
drin"
gen. Men \'indt in de //Iwj/iek
/lk!lj/iek van CIILAD{\'!
CIlLADl\'I eene reeks van
plt.v(iologifclIe waarnemingen over het Gehoor
Gel100r endcsz'elfs
belangrijke' lJ,1)'(io!ogi[che
endcsz"elfs
werkmigcn,, bij de onderCcheidehe
ondertèhcidehe [oorten
foorren van dieren
dieren.ó
·werktlligen
G EISE
EISER.
R. (De) Eene
Eenc der grooti1e
grootlle en
cn merkwaardigrt'e,
mcrkwnardigCl'e, heete
fpringbrollncn op 'Tslmld,
fpringbronllen
rs!alld, die tamelijk
mmelijk geregeld
geregcld afwisfeIt , ell
el1 welker
kom, dieeelle diepte van omtrent 7'20·
voet heeft,
nu eens droog is ~
7~'voet
heert, 11\1
en dan weer langzamerhand met heet water gevuld wordt. Hierbij
hoort men ver[cheidene
verfcheidene fl~gen,
!l~gen, die na~,r verre kanonfchoten gelijken;
terwijl het water uit eene opening fprÎngc,
fpring~, welke gewoonlijk 18 voet
in diameter is, en zich tOt
tot eene
cenc hoogte van 90 tot 1I zO
~o voet verheft. Rondom dc
de hoofdbron beeft men, in den omtrek van eene
halve inijl, nog '40
40 - 50 kleinere
kICinere heere
heete bronnen, waarvan [ommige
fommige
klaar, andere dik, drabbig, wedcrom
wederom andere rood, en eenige wit
water opgeven. Somtijds [maakt
fmaakt het water
wat~r zwavelachtig, en het
fchijm.
fchijn: •
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GELA. -

GELAATKUNDE.•
GELAATKUNDE

fchlJnt,
fchJJnt, dat deze bronnen met vuurkolken in verband flaan.
llall11. VcrrèheiVerféhei.
denederzelve
dcne derzelve verdwijnen; doch, daarentegen, openen zich weder anfl:eenen werpt. blijven zij op
deren. Wanneer men in den Geifer fleenen
deszelfs oppervlakte drijven, of worden, wanneer zij omfpringen
omCpringen in
de hoogte, zelfs nog hooger dan het water, geworpen.
GELA. Oudtijds eene aanzienlijke flad
llad van Sicilië, thans Terr~
NUOVQ
Nuova genoemd.
GELAATKUNDE, (Phyfionornir),
(Phyftonom;('), is die kunst of wetenfchap,
welke ons leeraart , om uit iemands uiterlijk voorkomen, doch voornamelijk uit zijn gelaat, en uit zekere gelijkvormige en blijvende
nekken in hetzelve, zijn doorgaand karakter op te maken. Dat het
trekken
inwendige zich, volgens natuurwetten,
natuurwecten, aan het uitwendige vertoont,
en beiden hunnen wederkeerigen invloed op elkander oefenen, lijdt
gecnen
geenen twijfel. In het geheele rijk der Natuur, dat voor ons open
ligt, heeft wederkeerige werking tusH:hen
rusCchen het in- en uitwendige,
tusfchen geest en flof,
llof. plaats, en het verband tusfchen deze beide
is de uiterlijke vorm.
vorm t of gedaante. De volkomen!le
volkomenlle wederwerking
vertoont zich, echter, in
In het dierenrijk, waarin de onderfcheidene
gedaanten verfchilIende , voor den geoefenden natuuronderzoeker
natuuronderzoeker,t
duidelijke kenmerken van hunne inwendige geaardheid dragen. Zoo
drukt b. v. de vorm van den kop van eenen wolf, vos of leeuw, een
aan ieder dezer dieren bijzonder eigen karakter uit, en men houdt, ingevolge hiervan, den wolf voor roofgierig, den vos voor listig
listig,t en
den leeuw voor fierk
llelt men deze dieren
llerk en grootmoedig: zelfs flelt
als zinnebeelden dezer eigenfchappen voor. Het menfchelijk gelaat
gelaat,t
.echter, is het meest kenmerkend, en ook het meest daartoe gefchikt,
waarom men het ook eenen fpiegel der ziel noemt; want, terwijl
·5 menfchen geest, met vrijheid en bewustheid uitgerust, zich in
·s
cn in zijne blijkbare betrekking
menigvuldige karakters vertoont, en
tot de wereld, door middel van het ligchaam,
Iigchaam, eenen rijkdom van
{lerk
fierk teekenende toetlanden
toellanden , en uiterlijke kenmerken derzelve , moet
openbaren, zoo is de huid van 's
'5 menfchen gelaat, als vrij van alle bekleed fels, welke wij bij de dieren ontmoeten, en die zeer gevoelig en
kleedfels,
bewegelijk is,
i53 ook daardoor juist bijzonder gefchikt,
gcfchikt, om hetgeen, wat er
in ons binnentle
binnenlle omgaat, op menigerlei wijze, te kunnen uitdrukken.
Ondercusfchen
Ondertusfchen ligt tevens in het denkbeeld van Gelaatkunde opgefloten, dat het uiterlijk vertoon van den mensch eene
gel1oten,
cene natuurliJke
natuurlijke
en blijvende
hliJvende ge!leldheid
gefieldheid van den geest uitdrukke , dat is: zoodanig
eene, welke of op den noodzakelijk vereischten aanleg van het ligchaam berust, of ook wel van onze vrijheid afhankelijk, maar door
gewoonte onwillekeurig en befiendig,
be!l:endig, of, zoo als men het noemt, tot
toc
eene tweede natuur geworden is; wam
van het denk-,
want door oefening .van
gevoel- en begeervermogen ontHaat
ontrlaat eene bepaalde wijze van denken,
gevoelen en begceren.
begeeren. Hoe het Iigchaam, echter, op onzen geest,
en de laat!le
laatlle wederkeerig op het Iigchaam werkt, is voor ons onverklaarbaar; doch dat deze werkingen, met eenigc
eenige uitzonderingen
en
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en bepalingen, die overal in de Natuur voorkomen, zieb
kenmerken
zich
en bepaald uitdrukken, Is buiten
bulten allen twUfel. Men kan wel In
enkele gevallen mistasten, wanneer men aan Iemand een fchrander
fchl'llnder of
dom gelaat toerchriJ
werchrij ft;
ft j maar niet daarin, dat er fchrandere
fchrandcre en domme gelaatstrèkken zijn; dat braafheid of l1echtheid van hart hate
vaste, eigene, uitwendige kenmerken bezitten enz. Hierop rust de
Plaslieke kunst en der Mimielt,
Mimie1t, als
noodwendigheid en zekerheid der Plastieke
mede de algemeene beoordeelillg
beoordeeling van derzelver berchouwers.
bere houwers.
nu'it het denkbeeld van Gelaatkunde de toevallige, of geheel
Voorts flu'ït
natuurlijke, veranderingen of bewegingen buiten, en vordert alleen
blijvende gelleldheden, of gelijkvormig wederkeerende veranderingen
en
en werkingen, welke met die natUurlijke
natuurlijke en blijvende gelleldheid
der ziel zoodanig
overeenllemmen, dat zij als kenmerken daarvan
zoodanigovereenllemmen,
kunnen worden aangemerkt. Hieronder rekent KANT in zUne An!."lInnen
"'ropologie,
tlIrapologie, I. den "orm
"arm "on
"an het gelaat,
gelaal • in welks'
welks· profiel zich
voornamelijk het karakteristieke vertoont; !Z.
eIi
2. de Gelaa/s/rekken,
Geloatstrekken, en
3. deszelfs Gebaren,'
Gebaren,· of In beweging gebragte trekken, voor zoo
ver zij gewone (gelijkvorl11igwederkeerende)
(gelijkvormigwederkeerende) gebaarmakingen van het
gelaalt
gelaat zijn. Voor het overige zijn ook andere uiterlijkheden Van
den menseh
mensch karakteristiek, doch in verfchiIIende graden, zoo als
b. v. zijn gang, zijne llem
aem en fpraak, zijn fchrift enz. - Op deGelnal/runde, waarvan·
ze uitwendige kenmerken nu rust de Gelntukunde,
waarvan KAN'r
KANT
en meer anderen beweren, dat zij COt
tot geene wetenrchap kan ge.
zamen 'zoobragt worden. Intusfchen
Imusfchen kan men al de regelen te zamenzo~
danig noemen, volgens welke men de gerteldheid
geaeldheid van 's
'5 menfchen
menrchen
geest, of zekere foorten derzelve , uit uitwendige kenmerken kan
opmaken; doch moeten, volgens KANT, zigtbare afbeeldreIs
afbeeldfels daarbij
ons behulpzaam zijn. De aanwending dezer regels, echter, wordt
bij
door menigvuldige uitzonderingen aanmerkelijk bepaald, en kan hij
een overijld bel1uit ligt hatelijk worden; en dit laatlle
laatfle is de oorzaak, dat de Phyfionomie
Phy[ionomie van LAVATER zoo fpoedig is in vergl!telheid
verg\!telheid
gemakt;
en uitmuntende
geraakt; offchoon zij eenen fchat van
valJ waarnemingen en·
bijdragen tot eene theorie der Gelaatkunde bevat. Vermomming en
biJdmgen
misvorming der menCchen
menrchen , ziekten en andere oorzaken, veranderen
de uiterlijke gedaante, en doen de verrehillende waarnemingen dikwijls mank gaan; doch hierom mo,ten
mo~ten ook deze beperkingen in eeDe
ne zoodanige theorie worden opgegeven, en in haar de vraag beantwoord worden: welke'
welke gelleldheid
geaeldheid van den geest zich het gemakliJkst uitwendig vertoont en doet kennen? Dit zijn, namelijk, eigenfchappen vlln Iemands temperament, en de wijze, waarop
wnarop hij gevoelt;
tOt 's menfchen indoch niet zoo ligt kan men uit het uiterlijk gelaat tot
wendige gezindheid of zijn verfland
verrtand bel1uicen.
bel1uiten. J. J. WAGNER
heeft onlangs in zijn boek over die Natur
Ntltur der Dingen,
Di1lgen, Leipzig
1803, zeer fchrandere grondtrekkcn
cene theorie der Gelaatkungrondtrekken voor eene
de opgegeven.
GEI.1N.
Eene beroemde plaats in de oude Nederlandrche
Nedetlandrche
GElJN. (lIet) Ecne
ge-
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GELALEISCH.JAAR.·-

GELDER.

CA. H. VAN)

niet ver van .de
4~
in de provincie Utrecht, nict
de rivieren ye:
Lek en den {!sfel;
ijsfe/; d~ch niet op den oever vaneen van beiden ge.,
ge~
l~gen ,. hetwelk de reden geweest is, dat de tol, welken de bisfchop-,
bisCchop-,
Utredt hier hadden,
haddcn, naar rreeswijk,
pen vap
vall U/redt
Preeswijk , of de Ft/ort,
Paart, werd
overgebragt ; zoo als uit den giftbrief van keizer PHiLIPS, van het
jaar I!ZOO,
gedenkCchrifUWO, blijkt •. lIet worde,
worde, in de oude jaarboeken en gedenkfchrif~n :)ls cene 1lad opgegeven; doch· het is zeker, dat het poorten noch
regten' , genoten heeft.
muren gehad, maar alleen fredelijke
fiedelijke regtenGELALEISCH-JAAR.
GELALEISCHJAAR. Een berrendig zonnejaar, bij de Per2Ietl feden 1079 onzer tijdrekening in gebruik
gebruik.•.,Het
Het werd ingevoerq
ontleent van hem zijnennaalll';
zijnen .nllall4
door den .TurkCchen
.Turkfchen keizer GELAL, en omleellt
jaat
ledere ma,and heeft 30 dagen, en op het einde van een gewoon jaar
~rden er 5, doch van een fchrikkeljaar 6 dagen, Misterako
Misteraka ge11ee;.,
ge"ee~
ten, bijgevoegd. Deze invoeging geCchicut
geCchiedt echter niet altoos in het
herhaal..
vierde jaar, maar eerst het vijfde jaar wordt, nadat men herhaal~
de malen in het vierde heeft iugevoegd ,voor het Cchrikkeljaar
fchrikkeljaar aan.,
genomeu. Dit jaar wordt ook door fommigen
Commigen het Sultollif,he
Sultallif,he .ja~
,ja~
ge!!oemd.
.,
genoemd.
Amflerdoln, den lk;~van
:r.. GE,LPER.
GE.LD.ER. (AREND HENDRIK VAN) Zag iO 4mflerdaln,
lk~van
l.;ouwm. 1756, het eerfie
ecr!l:e daglicht. AREND VAN GELDER en SUZANi
lilA. OORTMAl'!,
OORTMAt'!, beiden uit oU,de Amlterdamfche
Am!1erdamCche familien afkom.stig.
IllA,
afkom,stig •
l.ewden· hem tot den predikdienst bij de Doopsgezinden op, tot welka
welkt}
l-e«lden,
ook zij behqorden;
behoorlijk, onderwijs geven
behl,lOrden; lieten hem daartoe behoorlij~
in de voorbereidende talen en wceenfchappen,
weeenfchappen, en vcr.trouwden.
\'cr,trouwdcn. hem
voorts.
ten CATe
nLl::ljKER te Za/lnda.".
ZaimdottJ.
voorts, aan de leeraren een
CATE en DE llLC:ljKER
Reeds in 1773
/lxlI'ijk, in Noord-Ho/klnd, t~ç
)773 werd hij te lIfidde/ie
lIfiddelie en /lxlI'ij~,
t.~~
predikant beroepen, en bleef aldaar 6 jaar, W:larna hij deze
dezellanq~
flaJlq~
lf/éstz,'lml op het Zuid verwisfelde;
plaats, met If/éstza{jn
verwis[elde; doch deze gemeente
had niet lang genot
gellot van zijn dienst
dienstwerk
werk , alzoo hij ,nog
.nog in hetzelfdt:
hetzelfd~
ja~r (1779) door die van /lmflerda1l1,
/lmflerrla1l1, toen in het kerkgebouw, pI;:
Zon genoemd, vergaderende, eot
tot haren leeraar beroepen werd •. Hier
bekleedde hij dit zijn ambt eot
tot de vereeniging dezer gemcellte
gemeente m!l~
m~~
die, welke hare gç>dsdlcnseige
g~dsdrcnstige bijeenkomsten
bijeenkomsccm hield in de kerken ;:heJ
Lam en den Toren geheeten, wann
eer hij tot deze vereelligde g~
wanneer
met ijver
Uver den,
den. predikdicilst.
meente overging, mee
predikdiCilst, bij dezelve Wllarn.lll
waarnam,;<j
en de daaraan verknochte pligten getrouwelijk vervulde, totdat een
droevig ollgemak
ougemak in den Il)ond
n}ond hem daarin .. v.erhindc.rde
v-erhinde.rde , en hem ein~
delij'k, na eea,
delijk,
eel~ fmartelijk
Cmartelijk lijden van ettelijke maanden, den 18 van
Oogstl13.
OogStl1}, 1819.
1819, geheel deed bezwijken.
Hij w~. niet alleen als lceraar een hartelijk aa,nklever van den gods-dienst, dien hij predikte, en niet zelden, met vuur verdedigde, wanneer
hij meend,e,
meend!!, dat
dae het de eer van onzen Verlosfer
Vcrlosrer gold, of men zijne
heil :lanbrengende
aanbrengende leer poogde te ondermijncn;
ondermijnen; maar ook in andere
betrekkingen betoonde hij eenen
eeilen ongewonen ijver. Onze
Onte vad~rland~
felle Maat[ehappij:
fche
Maatfchappij: tot Nut 1'(1//
,'mi 71et
het /I~~emccll,
/I~!{e;nCCII, nam hij bijzonder ter
hnrte, en was een van derz~lver
werkzaam!1e leden.
barte,
derl~lver vlijdg!1e
vlijcigfte en werkzaalllfte
Tot

gef~hiedenis,
geC~hicdenis,
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Tot 3 maal bekleedde
bekleeddc hl) den gewigtigen pOSt van hoofdhe!luu,der,.
en nam meer dan eens de belangrijklle commisfien niet alleen gewillig
op zich, maar volvoerde ook dezelve met de fiipt!le naauwkeurighei6l.
zoo veel arbeid, als dit een en ander nawurlUk met zich bragt,
bragt.
wijdde hij nog zijnen overigen tijd aan de beoefening van onderfchcidcne wetenrchappen; doch was het inzonderheid de Natuurlijke Historie, welke zijn meest g-eliefkoosd vak uitmaakte. Zijne menigvuldige en belangrijke bijdragen [Ot dit ons Algemeen Woordetlboek •
waarvan in de beide reeds uitgegevene deelen, zoo als ook ilJ
dit 3e, een vrIj aanmerkelijk getal gevonden wordt. i!n voor de
volgende nog een goede voorr:1:H! voorhanden is, getuigen iO()
wel van 's mans werkzamen geest, als van zijne bedrevenheid i.~
dit vak. Ook leverde hij alle de ,'ervolgen over onderwerpen 'tIit .de
Natlll/rlijke /listorie voor de onderfcheidene Almanakk en, doorvoornoemde maatrchappij uitgegeven, en hield.
hield van tijd tot.~d, bij
de beide Am!lerdamrche departementen derzelve, eenige redevoer,ingen.
waarvan die Ol'e,. de Roof, Plt1fltet1- en Grt11111 - etende dieren, onder
den titel van: Redevoeringen over onderwerpen uit de NtJ/«urli/if.
Historie, in 2 !lukken, eerst bij J. TEN BRINK Gz. en naderband.
bij J. C. SEPP te Am(lerdam, door hem zijn uitgegeven. Behalv~
deze redcvoeringen,
redevoeringen, en 3 andere, in 1797, 1804 en 18 Io~bijde
opening der algemeene vergadering van meergemelde maatCchappij gehouden, heeft hij, voor zoo ver ons bekend is, niets mee zijnen
l:lltl11 geleverd; lUaar wel van tijd tot tijd, in eenigc
eenige 1l1aandfchriften.~
ettelijke flukken over verCchillende onderwerpen doen. plaatfen, W31lrvar. zijne zedigheid verbood, zich openlijk als fchrijver bekend ~
maken. - In het vak van dichtkllnde was hij ook niet geheel vreelUodeling: behalve eenige dicht!lllkken,
dicht!lllkkcn, in het weekblad van Neer/andsc"
Jongelillgfclrap geplaatst, en eenige andere, voor bijzondere gelegel)heden opge!1eld, was hij mede een der vervaardigers van den. uitmnntenden bundel van Christeli/ke CCZt11Jg!!1I ,'oor de opmbt1l'e Godstiiel1Slo~fellingen, welke in het
hct jaar 1796 door den kerl;enr:pd q~
Doopsgezinden te Amjlerd(lm, toen in' de kerk de Zon vergade.rem;!e,
gcnoegzaarn bij al de gemeen,ten VRn
werden uitgegeven, en feden genoegzaarn
dat godsdienstig genootfchap, en ook bij andere, met veel. vrucht
zijn ingevoerd.
VAN GEI.DER bezat, b:j een ongemeen flerk zenuw- en Iigchaams·g~!lel., eenen
ecnen vasten geest, een opgeklaard verlland en een gezond
oordeel. Na~uwgezett~
Na~uwgczett~ waarheidsliefde, onkreukbare eerliJkheid, op_
regtheid en n\!derigheid v:tn hart, waren de deugden,
deugdcn, die
dic hiJmct
hij met zijne
geheeIe ziel aankleefde. Schoon wel eens oppervlakkig voor gevoelloos gehouden, bezat hij nogtans een warm en
cn gevoelig hart, wanneer
ncer het op troost, vooral op hulp, aankwam. Ongelukkigen op, ,f~
beuren, hun dadelijk in hunnen nood te gC1l1oct te komen, en door
anderen onderlreunin;\'
ondcrlrcllnin;\' te bezorgen, was zijn groot!1e vermaak ; terOilVeTl1lOeid werkzaam bleef, om oorwijl hij jaren achter elkallder Oilvermoeid
fpron'
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fpronkelUken aanleg 'te ontwikkelen, en ongekende verdiensten uil
liet flof te verheffen; zoo als wij dit een en ll1lder door voorbeelvoorbeel..
den zouden kunnen !laven. Ondertusfchen had hij, gelUk
gelijk alle men.
fc:hen, ook zijne zwakheden, !lond wcl eens wat ficrk op zijn fiuk,
en vierde zijner drift bot, wanneer hij de waarheid aan zijne zijde meen_
de te hebben; doch erkende hij ook aanfionds zijne dwaling, zoodra
men hem van 'dezelve overtuigd had. Voor het overige was hij in
aiJne verkeering gul, gemeenzaam en vrolijk: geheel voor de vriend·
f\:hap ge!lemd, welke hij fieeds hoog waardeerde, fleet hij, onder
baren' balzemenden invloed, meer dan 30 jaar in den kring eener,
doór hem hooggefchatte familie, totdat de dood aan zijn werkzaam en
nuttig leven een einde maakte.
GELDERLAND. Eene der XVII provincien van het koning-.
rijk der Nederlanden; grenzende ten Noorden aan de Zuiderzee, ten
Zuiden aan de rivier de Maas, ten Westen aan de provincie Utrecht.
en ten Oosten aan die van Overijsfel.
Overijsfe/. Zij ligt in eene zeer gezonde
lucht!lreek • en heeft eenen zeer vruchtbaren grond, die, vooral.
vooral op
de Péluwe,
Pé/Ulle, heuvelachtig is, veel hout-gewas, en welige weilanden
ÖpleY'er~, en veel boomvruchten en graan voortbrengt. Men heeft
er goed vee,' en vindt er ook ijzer en erts. Zij wordt in vier
kwartieren, als Mjmegen, drnl1en:, Tiel en Zutphen, verdeeld en door
de
de rivieren de Rijn, IFaal, Maar, {fsfel, Berkel enz. b<!paald. De
voornaam!l:e !leden zijn, drnhem, Harderwijk, HflttU111, Elburg,
Wageningen, Zutp'te!1, L?gdem, Borcu/o, Groenh, Doetillcltem, Does.
!Jurg, NiJmegen, Tiel en Bommel. Ook telt men cr
Cf verfcheidene
fl'llaije dorpen en heerlijkheden, als: dppe/dooJ'lJ, Roze11daal, Do.
rinvitl6rd,
rinvitlerd, IPinters1I'fjk en andere, waar vele bezienswaardige buitenverblijven· gevonden worden. Zij bevat 256,462 inwoners en heeft
Anlhem tOt hoofd Ilad.
GELÉE. (CLAUDE) meer bekend onder den naalll van CLAUDE
LORRA1N (CLAUDIUS van Lotharingen), was een uitmuntend land.
fchaps fchilder. IIij werd in '1600 uit geringe ouders geboren, en
gaf, in zijne jeugd, zoo weinig blijken van eenen gUllStigen aanleg.
dat hij in de fchool naauwelijks lezen en fchrijven leerde, en knecht
bIj eenen pasteibakker werd. Twaalf jaar oud zijnde, verloor hij
zijne ouders, en ging naar Preijburg bij zijnen broeder, eenen hout(nijder, bij wien hij de beginfelen der teekenkllllst leerde. Kort
daarna nam een zijner bloedverwanten hem mede naar Rome, waar
hiJ, zonder geld of toevoorzigt, aan zijn lot overgelaten, door den
voonreffeliJken landfchapsfchilder, AGOSTINO TASSI, als keukenjongen ,
en om de verwen te wrijven, werd aangenomen, Hier omving hij
tevens eenig onderwijs in de fchilderkunst, en werd dermate verntkt
door eenige afbec1dfels van GOTTFR. VALS, dat hij, in weerwil zUzijner armoede, naar Napels reisde, en dien kunstenaar opzocht, om
van hem te leeren ; en federt omwikkelde hij zulk een uitmuntend
genie, dat hij eerlang in de rij der ecrllc
ecrlle lalldfchaps-H;hilders ge.
plaatst
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plaatst werd • inzonderheid nadat bij, in LOf1Jbartl~'e en Yenetië.
Penetië. de
voorbeeldige landfchappen van GIORGIONE én TIT1AN beoefend, en
·zich het licht en koloriet van dezen meester eigen gemaakt had. Na
vooraf zijn V'ilderland bezocht te hebben, zettede hij zich in 1627 te
Rome neder, waar hij door de aanzienlijkfl:e lieden geacht, en met de
goedkeuring der kunstkenners bekroond werd. Zijne îchilderfiukken
werden ft«k getrokken, en hij leefde, uit dien hoofde, in eene·
eene tamelijke welviart, totdat hIJ in 1682 lIan het voeteuvel fiierf.
De groote galerijen in !talie, Fl'ankrlj'k, Spanje en DuitschlanJ
bezitt!'!n 'van hem ko~[bare werken. Vier zijnet beste bevinden zich
in de gaUcriJ te KasJel en tWee te .Drtsden. Het voortreffelijkfie van
;t!le echter, en waaraan hij zelf de meeste waarde hechtte. is de af. .
Melding van een boschje der Pilla Madama, waarvoor CLEMEN9
XI zoo vele goudfiukken wilde betalen, als
al5 baar konden bedekken;
doch de kurn;tenaar wilde het fl:uk niet geven, omdat hij ljet naar de
Natuur g~lropieerd ha.d, en het dus ter z\iner oefening gebruikte. Hij
was ongemeen rijk in Uitvinding, waardoor hij in de voorwerpen eene gedurige afwisfeling wist te brengen; terwijl hij de werking der
20n op de verfchillende Uren van den dag, en de zachte, koele wind.
jes, die door de toppen der boomen fpelen, en met het gemurmer.
eeller, onder, fchaduwen, kronkelende beek fchijnen in te ftemmen,
zoo naar wMrheid wist uit te drukken, dat CASPER DUGHET hem
hierin alleen kall evenàren. Al zijne mededingers overtrof hij, echter, daarin, dat hij op eenige donker gefchadnwde plaatfen eenen
dauw wist te brengen ~ die onnavolgblur. is. Zijne beelden waren,
daarentegen, onvolkomen, en hij wist dit zelf zoo wel, dat hij ge.
woon was te zeggen: " ik verkoop mijne landfchappen, en geef de
), beelden toe'!' Van hier, dat hij het liefst, en ook het meest, be.
vallige, onafmetelijke gezigten verkoos, in wier bedriegelijken affiand
zich het oog verliest. Een groot gedeelte zijner beelden, echter,
zijn van LAuRI
LAURI en FllANSCESCO ALLEGRINI.
GELEI. Eene [oort
Co ort van doorfchijnende confituren, en eigenlijk
Inen ruiker doet,
àlleen het tap van onderfcheidene vruchten, waarin luen
en het daarna tot eene tamelijke dikke zelffl:andigheid
zelffbtndigheid laat verkoken,
EOO dát hetzelve, koud geworden zUnde, eene Gelei wordt.
zoo
worde.
GELEKT of GELIKT. Dit woord gebruikt men in de fehi!.
rlerlmnst, om eene fout aan te duiden, die door overdreven vlijt in
het uitwerken van een lluk begaan w~rdt; en waardoor de voorwer.
pen html1e frisfche kleur en al hun leven, en
~n dus hunne geheete
werking,
werking; verliezen.
qELLERT. CÇHRIstIAAN FURCHTEGOTT) Deze uitmuntende
l.nan werd den 4 van Hooim. 1715, te Hîlifnichel$ bij Friedberg, ge.
boren; en fl:ierf den 13 van Win~erm. 1769 te Leipzig, in het 5sfl:e
eh nog met aandoening dejaar zijns levens. Velen herinneren zi
zich
zen edelen menfchenvriend, die, zonder zich het geringfre op zijne
geleerdheid te laten voorl1aan, ~oo vele lijdellden vertroostte, en
ALGEl\lEEN WOORDENB. III
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door zijne
fehriften de zcdektlllde
zcdekllllde onder alle
zUne algemeen bevattdijke fchriften
Ilanden verfpreidde. GI:L1.E.RT,
GELLERT, die zijn geheele leven door een zwak
ell zlellelijk
en
zieltelijk li/{chamnsge!1el
ligehanmsgei1el met zieh
zich o;ndro~~,
o;ndroc~, bedankte uit dien
IlOofde voor alle openbare
IlOofi:levoor
op~lIbarc posten, ea
eil hield zich,
zieh, hehalve
behalve met de
Godgeleerdheid,
Codgelccrdheid, welk\!
welke voorheen zijn hoofdwerk uitmaakte, inzon\\letenfchappen onderheid met de zedelijke wijsbeget:rte en fraaiJe
franije wetenfehappen
hoo~leeranrambt in de wijs~egeerre
ledig. lIet
Bet buitengewone
bUÎtell!;cwone hoor;leeraarambt
wUs~egeeTte was
wns
het eenige, hetwelk hij, in 1751, aan de hooge fchool te Ldtzig
aanLdl'zig aallnam, en tot aan het einde z.ijns
z.Îjns levens met het be~te
be;te gevolg hehartig.
de. Zijne
Zi.ine gehoorzaal was needs met eene ontelbare menigte toe.
toe~
hoorders opgevuld, op welken niet
nict alleen
allecn de onderwUzingen, maar
mnar
bovenal
voorbcrld des lcernar~,
!ecraar~, eellen
eenen krachtdadigen
krnehidadigen invloed h.dh;lClbovennl het voorbeeld
dell. Zijn dood verwekte derh:llvc
dcrh~lve eene algel11~ene
aigelll~ene neerfhgtigheid,
neer!1:!gtigheid,
niet alleen in geheel Euirsdland,
Duifsdland, maar ook onder de buitenlanders,
bUi:enbndcrs,
die zijne
zijnc fdriften
fchriften door talrijke overzettingen hebben leeren kennen.
a.1ni11c;'kelijke vernn,krh\'er~n,!crh
Indien al fommige zijner werken, door de :\.lnmc:'kelijke
gcn,
wjj~L'erige en fraaije
frnaije wetcnfchappen
reden ondcigaan
gen, welke de wijSl"crige
wetenfchappen ft:dert
ondergaan
hebben, in vergetelheid
hehben,
vergerelheid 1D0gten
wogten geraken,
gerake:l, zullen eclleer
echter zijne Fabelen
F~bclen
aan de jeugd :lltijd
nltijd hehagen, en zal de ongelukkige en rampfpoedige
zijne
z~ne geestelijke gczangen
gezangen en liederen nooit ter z~ièe leggen, zonder
cenen dankbarcn
dankb:m~n traan aan hunnen voonrdfclijken
voomdfelijken maker toe te wijden.
wUclcn.
GELLIUS. (AULl;S) Een beroemd Romeinseh fehrijver,
fchrijver, die
onder Al'\TOl'>Il'>US
Ar.:TOr-;Ir-;US Pius
Pills en Ar.:TO~Ir-;l'S
Al'\TO~J[,;l'S Phi/ofophus
Phi/ofoph/ls leefde; de redeR.omc beoefenàe;
beoefende; vervolgens naar /JtlJCllc
ging; zieh
zich hier op
kunst te Rome
/i/hclle gin~;
de w~isbcgeerte
w~isbegeerte toL'legde.
to"legde, en naderhand tot de \':~ardigl:eid
\'::l~rdigheid van CenIU1m'ir
tlJ1111'ir (honderdman)
(hondcrdman) verheven wcrd.
werd. IIij l1ond,
l:ond, uit hoofde zijner
uitgebreide kllndighcdcil,
kundigheden, en
cn zijnen
zUnen juistcll
juisten en bc!èhaafden
b.:'tèhaafden fehrUftrant,
fchrijfmlllt,
alleen tOt ons gein -groot
aanzicn; doch van ziJne
ziJnc fchriften
fehriften zijn alken
'groot aanzien;
komen zijne /Jltifchc
/Jttifcltc iVflclztm
iVac!lfCil (Noc/cs /l!tiCflC),
A!ticac) , welke zeer
zecr helan,,belan,'rijke, inzonderheid voor den taalt:1al- en oordecll;nndigcn
rijkc,
oordecll:undlgcn,, alhoewel vervcr{lrooide,
firooide, a'lIll11erkingen
aanmerkingen bevatten,
bevarten , die hij, gedurende
gcdurende zijn verblijf te
Gri,~Hche en L:nijnfche
Athene, uit de bestc
beste Gri<.'!;:fehc
L:1tijnfche fchrijvers, in de Irili,riliternflcl,tcn, verzamelde.
tcrnac1lttn,
verz~meldc.
GELON. De
DL' zoon van DINo:,;r:"r::s,
DINo:.;r:"rs, een der beroemdfle Syn:euSyr~cu
zJche
omllrecks het jaar der wereld 35°°,
3500,
z:rehe Tir:mnen.
Tirm111en. N~(bt
N~(lnt hij zich, omflrccks
met 'wellltge
gem~akt,
'wellltgc moeite
moei tc van de opperheerfcl1apt)U
oppcrhecrfèhappU had meeSeer
mC~Sècr gemnakt,
belleedde
den' nieuwen
bellceddc hij al
31 zijlie zorg, om den
nicuwcn flaat
Ilaat tot eenen hoogen trap van bloeien aanzien
aanzicn te verheffeIl.
verheffen. IHij
lij vergrootte
vergroottc de flad,
cn'vermeerderde
en 'vermeerderde I.et
Let getal harer inwoners. Toen Griekmlmzd
Griekm/olld door
XI'RXES met eencn
XERXES
eel,en oorlog bedreigd werd, zonden die van Athene
en
cn 1.IlI:rdcntoll
lacrd"/1Ioll ~an
~:1Il hem gezanten, met oogmerk, om met hem een
verbond tegen den koning van Perzie te flniten.
fluiten. GELON bood van
0111 200 gnleijen,
g~leijen, 20,000 zwaar
zw~ar f,ewapende manfehr,p.
manfchr,p.
zijnen bnt
kant aan, om
·zijncn
pen. 4000
pen,
4000 ruiters, 2000
~ooo fclllltters
fchmters en even zoo vele f1ingeraars
flingeraars te
zullen lc\'er('n,
le\'crC'n, ell
en gedmcndc
gcdmendc den oorlog van mondbehoeften te voorzien, indien mcn
men hem liet
hct opperbevel te water en te lande wilde
toe-
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toevertrouwen. Dan, deze voorwaarden werden door de Spartaantóevertrouwen.
gezan~el1 verworpen, waarop GELON op de helft van het bevel
fche gezanten
a:tnrlrong; doch de /lthenienzers ook lilerin niet Willende
willende bewilligen,.
weigerde hij hun de gevraagde hulp, en zond daarentegen eenen ze,
keren KADMUS naar DdpM, met lase, om aldaar bet einde van den
wer·
flag af te wachten, en XERXES, indien de Grieken overwonnen werden, in zijnen l1aam, te huldigen en hem kostb,are gefchenken aan te bieden. GELON wist op dat tijdl1ip niet, dat XERXES de Ka,rthagers
aangefpoord had, om, terwijl hij de Grieken in hun vaderland aantaStte, dezelv~ ook in Sicilie en !talie aan te vallen. HIIMILCIIR veffcheen tot dat einde met eene vloot van 2000 oorlog- en 3000 vracht':'
fchepen, waarop zich 300,000 man Jandtroepen bevonden. ftapte te
PanormU$ aan land, en belegerde Himera. GELoNdie deze verbaze!}óo
de magt met 50,000 man voetvolk en 5000 ruiters te gemoet trok.
HII.,ULCAR den
door eenen onderfchepten brief ontdekt hebbende. dat HII.,ULCAR
e'en plegtig offer verrigten, en tevens hulptroepen in
volgenden dag eên
het leger zoude ontvangen, wist, in plaats Van dezen, een gedeelte
zijner ruiterij in hetzelve te brengen, die HAMILCAR, gedurende het
offer overviel, hem van kant maakte en de fchepen in brand f1:ak.
Gelijker tijd greep GEI,ON de Karthagers aan, die, door den dood
huns veldheers en het verlies hunner fchepen moedeloos geworden.
volkomen geflagen werden. Deze merkwaardige nag viel in het jaar
3,505 voor, op denzelfden dag, waarop de Grieken bij Maratnon
zegevierden, en is door PINDARUS bezongen geworden. GELON
maakte eenen onafmeteli.lken
onafl11cteli.lken buit, en floot met de [{arthagers den
vrede, onder voorwaarden \ dat zij 2000 talenten zilver zouden betalen; [wee tempels ter bewaring der vredes-bedingen f1:ichten, en de
menfchen-offcl's affchaffen. Nog had GELON den koninklijken titel
niet aangenomen: wenfchende, dat hem dien moge worden opgedra.
gen, beriep hij' eene vOlksvergadering, welke hij ongewapend bij~
bij.
woonde, en waarin hij zijn oogmerk verkiaarde, om van de opper..
heerfchappij te willen afil:and doen. ' Verbazing en verwondering ver~
wonden iich op aller gelaat; men noemde hem den weldoener en
redder van Syracu[a; droeg hem eenltemmig den titel van koning op,
en liet niet
nict af, voor dat hij dien had aangenomen; terwijl men naderhand door een f1:andbeeld, GnoN in burgerkleeding vertoonende ,
belluur kenfchetf1:e zièh door
deze gebeurtenis vereeuwigde. Zijn bclluur
zachtmoedigheid en goedheid, en zUne pogingen llrekten, om ZUil
volk gelukkig te maken. Hij f1:ierf aan de waterzucht, in het 7de
jaar zijner regering, en werd door zijnen broeder HIERO opgevolgd.
genacht der
GELT·VARKENS. Zoo noemt men het mannelijk gellacht
varkens. Men houdt gewoonlijk dezulke, die kort en gedrongen,
van eenen grooten kop, korten bek, ovalen buik, korte en grove
pooten, en zware borstels voorzien zijn, voor de beste, omdat zij
het hitzigst zijn.
GEL
VID. Dit merkwaardig verfchijnfel in de Natuur beflant, in
GELUID.
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het algemeen, in eene trilling in de lucht, welke derzelver deeltjes
doet fchudden; doch waarvan wij het eigenlijke niet weten. Door
~)roeven is ons cchter zoo veel b"kc11d , dat deze trillin,s veroorzaakt
wordt dool' het OOt["I1, of tcgen elkaJjder 1100tcn, val] twee ligcha111en,
WiCI deelt jens , hierdoor in ecne bijzondere roort van beweging gebragt, aan dc hen omringende vlocir;of dl!ze beweging mededeelen,
j:!n die tot OI;S oor
oor overbrengen. Hier l1uit dcze trilling tegen het geh'oor- of trommel-v]j~, hctwelk dezel\'e, naar gel:lll~ van het geluid,
~an de binnenf1e lucht in het oor mededeelt, e!J h:wr, door middel
yan belèl'cjes,
belèl'tjes, buisjes enz., zich in het oor bevindende, wt:derom
Jat de gehoorzenuwell,
gehool'zenuwell, Cil daardoor tot Ollze gew:I:lrwording, over.
voert. lIieïlli: kan 111-:n d" trillingen der glnell, die niet anders dan
~rillingen 'der lucht z';n, bij zll'aren donder verklaren, gelijk ook
de reden, wanrom mcn den OJg of het fcllOt van cenen lhnphaan, op
j:!enigen :Jnbl~d wo:'de:ldc af:"'efchoten, later ho,irt, dan men het
vuur ziet. De lu~ht dee!t lme trillingen nict
ni~c zoö fpoedig mede.
als 'het licht: zU \'Ot'l't, n~ar mme
mate de wind vóór 0: tegen, en zij
dik of dun is,' het geluid
li:colllle 1080 of I03H voet voort;
gc!uid in eei~e !i:conde
en van hier. d~t men het geluic! van dcn
den donder, fOllltijds, ook lang
Ila den blikfcm hoort. IIoc
IIoe dik~er de lucht is, en hoe vec:-krach,i·
vcc:-krach,i·
ger dc
de ligch~111en zijn, wa~rrC;iC!l het geluid, of de trill~IHle lucht.
huit, zoo veel te fler!,cr is het geluid. Zoo is ook in bcrg- en rotsacht:ge landen het geluid van den donder enz. f1:erker d~n hier: in
moerasfige, weeke
weekc bndell,
bnden, daarellt'gell, is het gc:luid het flaauwst.
en waar de lucht zeer dun en ijl is, zoo als in de bovcllgewesten
bovcngewesten
van den (bmpkring, is het zelfs zoo lJa~lllV, (bt men
mei] elkander, vol.
gens beri:!,:en van
v~n luchtreizigers,
l1a~uwelijks v·:rlban
luchtrcizigers, naauwelijks
v·:r1b:1n kan.
1\Ten bn het gelu:d verf1crkcn,
verf1crken, en doo\'e J:eden
J:edcn te hulp komen,
door middel van hooms in de
cic ooren te pla1di..:a , die van een veerkrachti:.;- mctaal moeten zijn, en ccne
CClle mime opcnilJ[~
opcnill[~ hebben. In
lleze opclling verzamelen zij eeIJe
llOcI'ce1heid trillende lucht,
eelle groote llOcI'cc1heid
om n~ar het oor over te brellge:l; terll'ijl
tem'ijl de \'cerkracht van het
her metaal de trilling verflcrkt.
Oo!; bn men het
her geluid \'oortleiden
door middel van pijpen, (E,~ ,~ew()onl'.ik v~n blik ziin, eli zoo dUIl
kunnen gema~kt
en fli.il,~n vall
gema~kt \\'orckn, (ht zij door
dool' fporcen cn
van floelen
ileeJ],~~~n,
ileeJ],~a~n, en in heeldcll ll:t:,:olllCn, I\'~ike
w~ike op die fl"clcn zitten, en
ooor trompetten fchijI~en te 1\1:'ol;cn;
intl!sfc:lJen, dit fpreken
fprt'ken
(laar
1\1:'cl;cn; terwijl, iliw,fc:!Jen,
paar
poar iemand gefchiedt, die zich in e;:,n :lader
:Jader \'2rtrck, of op eenen
cenen
zolder of achter de fch~lïllC'n hCI'indt,
hel'indt, lV~ar de !,:;:<le;[mis
f;.:'le:lmis mC't hare
opening llitko:nt. 1fom, reen ell metaal leiden il1s,;clijks het geI"icl \'oort; want,
I\'~nt, al,
als 1I1en
h~lk of ijzeren
men het 001' tegen eC!len
CC!len haIk
ijzercn l1a~f
hOllclt,
hOlldt, k:111
bn 111en e2ne li)eld, op eC'llen a~n:nerkel;jl:(,!l
a~n:ncrkel;jl:(,!l nmand, hoo.
v~llcn. Ook de F:c/iO
Ec/iO is niets anders, dan
d~n eene terugkaat..
ren vallen.
fing, II'dke de trillende
trillcnde lncht, tegen muren, hergen , hosfchen enz.
f1l1itel'de, :1~n ollze
on7.e ooren mededeelt. (Zie ~'('rr1cr Ee HO.)
f1l1itel'dc,
GEl\IAPPE. Eel! dorp in het koningrijk der Ncd,,:-!a:lden, in de
pro-
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provincie Zttid-Brabr.nd, aan de rivier de Hoi!u:, met 2838 inwoners ~
b..'roemd door dcn veldfbg, die dcn 6 van Slagcm. 1792, msCchen
het Frallseh
Frallsch rcpubli!:elJlsch leger, onder den veldheer DOIOURIEZ, en
het OustcnrijkCcllc, Ol:der de Il'gl:rhoofdclI CLAIRhIlT, LATOUR ~
S..,XEIX. TSSSClIEN
TSSSClII::N ell COi'DÉ, in h:,rc nr.bta:rfchap
nr.bta:rfehap voorviel; ten 11adeele V:111 Oostl?lJr~;k tlitliep; de opening d~r Schelde, fims bijna.
anderhalve eeuw geflo~en, ten gevolgc had, en de tweede verovc~
ring der voormalige OostenrijkCche Nederla/Jdm voltooide.
GEl\L-'RA. (Zie: TAL1\IUD).
GEM.\RKE. Eenc plaats in het Pruisfisch rcgel'ingsdistrikt
regel'ingsdistrikt DUS4
[ddm!, in het aangenamc d~l Barmen, een klein tlur van EIbClfeld gelegen, en omtrent 550 huizen en 1906 inwoners bevattende.
Er zUn 2 kerken, celle beurs, aardewcrk-Cabrij ken en vele garenbleekerijen, die hier van bijzonder belang zijn. Een helder, en voor
het bleeken zeer geCchikt berg- en rotswater , hetwelk de lf/upper of
Tripper oplevert. gaf aan deszelfs bewoners dc
de eertle aanleiding rot
deze bezigheid, die zoo wel op zich zelve, als ook daardoor, voor
hen van zoo veel belang geworden is, dat zij door haar tot het weven van garen. en wollen lint, en na{krhund
na{krhand van
vun Cchoenkoorderi
cn rijgfilOcren,
rijgfilOeren, zijn gcbrabt geworden.
GEMBER. (dmol1lul/1 Ziugiber. L.) Ecn
Een wortel, bijna een
duim lang en
cn breed, knobbelig, ('en weinig plat, door zijne üitfpruü.
fels zich als eene kl::uuw verfpreiciellde, van hliiten
hliitcn roodachtig
graul1w
grauuw , van binnen wit, en van eenen
cenen prikkclenden en Cchcrpen
Ccherpen
{"maak. De Gember wordt ons
0115 gedroo;.;d uit dc
cilanden
de Amilli!chc
Amilli!che eilanden
gebrngt , waar d\:'zc!ve thans wordt aangekweekt, Cchoon zij oorfprojlj;ê'ji5k in de Oost-Int/ie te huis hoort. De plant, welke de worfprOill;ê'li5k
tel ó;a,lgt, is ce
cc ne foort van klein riet, met groote, lange en groen~
bl::deren, de blocm
g-roCll gemengd, en Cclliet uit
bloem is roodachtig mct
met g-roell
haar n;idd;;n eene
ccnc foort van ,;foelle !JJits, dic
die vccl
veel naar eene knods
gclijkt,
gelijkt, 0111 welkc
w~lke red~n COlllli:igc
CUIlIIi:igc kruidl;en!lers
kruidken!lers dezc
deze plant .drimd~
.drtmd~
hum/lis cI/t"flfa, or
of lang riN lI1~t cClle
eClle knotswijze bloem, genoemd
hebben. l\'Icn
dl:n wortel ill
in d~ zon of op eellcn
eenen ovcn,
oven, om
l\'Ien droogt dl:lI
dien te bcw:lrclI,
bcw:lrcn, ell mengt dcnzelvcll
denzelveIl oudcr de fpecerij en, inzonderheid a~s de pepcr duur i!'.
GE:\L\IA FRISlUS. Onder dezen gc\atinizeerden
gc\atinizecrden l1aam
naam is bct
bet
mecst
ELJLLGE5TEI0J \":lil Dokflllllt in Frieslaud. Hij
meest b<.:kclld REI:\IE!t ELJLLGE5TEI0J
omhield
hooglccra:lf de genecsgeneeson:hield zich mcest
meest tC LOIl'LiJ, wa:lr hij nIs hooglcera:lf
kunde onderwl:cs, en door zijne \\'is!;llndige
\\'is!;ul1dige Cchriften eelicn
eelien groQoo
ten n~:!m !ll~ai;lc.
!1I~ai;lc. Hij llicrf aan dc
de gel'ol:"en van
vall het graveel in
1555, or \'o!,~ell; adercn
aderen ;~:1'n
;~:l'n de pest in 15.')8. Ol~dcr al,dcre werken gal'
gaf h;j uit Cr;si/io;;rrfp'tia
Cr;si/i,;;;rrfp'tia Pi:TRI clPI'I.1:\'1,
clPI'I.1:\'I, cmu "pI/sm/is fitis de
IOCOl'fll/J dc!c:'iómdor/ll/J ,'a/i'ilii', et de di.ifmi/iis
di.iftllitiis con:1tI illJ'i'lIicndis,
itc;:t de (Ji11l:di .'is!rnl!o;:Jid llfit 15'4°. l\lct dezen GE~DI.\ wordt Comtijds \'crw;lrll
opvo:gcr C Ol~!\'ELIVS, die, den
\'cl'\\';lrll dcszc:ifs
d2szeifs zoon cn opvo:gor
dell bete.
rcn
ren wee: zijns vaders
vad.:rs verl3tcnde, de Astrologie) of flcrrcnwigcbc1nriJ
flcrrenwigcbe1nriJ ,
L 3
vol-
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GEMMEN. GEMS.
beoefende,
en bij gclegenheid
volgens den geest van dien tijd,
tijd.
gelegenheid van
verfchijnl'n eener komeet in het l1errenbeeld
CasfiOP/?Il,, een \verkhet verfchljnrn
llerrenbeeId Cmfiopc"
\,erkIn het licht gaf: de prodigiofa Camcta/?
frciale natura,
na/ara, gedrukt
je in
L'ometae [pc:ciale
re Antwerpen '578,
J578 , waarin hij bcwecrde,
te
beweerde, dat dit \'crfchijnfcl
ver[ehiJnrel rampen voorfpelde.
voorfpclde. lIiero\'er
Hiero\'er werd hij bij den hertog
hcrtog \'.\N
",\N ALVA te
N~'megen
tcr nadcre
zijn gevoelcn;
Ni/megen geroepen.
geroepen, ter
nadere uitlegging "1111
VRu z!jn
gevoelen; ook
hl. Z02.
verhaalt HOOFT in het Vde boek zijner Historie bI.
202. dat hU het
lot van den grave van Hoorne zoudc
zoude vooripeld hl'bbcn.
h~·bbcn. Wcgens
deze voorgewende wetenfchap,
wetcnfchap, waarover
waarovcr hU
werken
hU nov,
n~; andcrc
andcre werkeQ
fchreef, [chijm
vorstcn, in groot aanzien tC
zij n gefchljnt hij, zelfs bij vorsten,
te zijn
ge~
weest.
Zijn over het algcmeen
GEMMEN. lijn
algemeen edele gcficenten;
gcficenren; doch in
het bijzonder zoodanige l1eenen,
kunstigc figurcn
}:Iet
lleenen, waarin kunstige
figuren gcfnedcn
gcfncdcn
Romeillet1 waren meesters in deze kunst, en
zijn. De Grieken en Romein<'1J
hunne Gemmen worden het hooglt gefchat. De fieenen, w~arvan
bergkrizij zich zoo wel, als latcre
latere kunstenaars, bedienden, waren bergkri.
fial, jaspis, calcedoon, karneool, onyx en bJoedfi~n;
bloedfi~n; doch, daardaar·
entegen, vcrll:onden
verfionden zij de kunst nog niet, om diamant,
ëntegen,
dWtmlUlt, fmaragd
en topaas te bearbeiden. (Over de 'YiqrnamlJjle
'/Ier.o1llelingen van
YiQrnaf11lJfte "er.alllelingm
Gemmen :ie
aie men':
me,,': D.\CTYLIOTIEK.)
D.\CTYLIOTIEK.}
Cemmen
(Anti/ope Rupicop,.a).
Dit dier, eot
tot het g"flacht
GEMS. (Antilope
Rupjcapra). Die
grflacht der
Antilopen behoorende , met rége
régt op!hande
op!bande en aan de einden haaks'
wijze omgebogene
omgebogcne hoornen, bewoont de hooge /i/pen
Alpen en befne~uw
befne~uw.
Sticrlllark,, in Kärnthen,
KiiJ'flthen, Zwitfcrlaud,
Zwit[cr/olJd,
de toppen der rotfen in Tyrol, StierlIlark
/JP/'f/Jyncfl in Ita/ie, cn
en de l'yrenan.
PyrenCtn. lIet
bet voormalig Douphinl,
Dauphiné, de Appe/J')lIclI
zuivere berglucht, en houdt zich gewoonlijk in
bemint de dunne, zuiverc
geheele troepen bij elkander.
clkander. Uit de onverteerbare
oI.\'eneerbarc vezelen van hun
voeder vormen zich in de mang
m~~g der Gemzen
bruille, welriewelrie·
GemzeIl donker
donkcr bruine,
fmaak zijn,
Zijll, en Gcmsba//en,
kende balletjes, die van eenen
eCllcn bitteren
bitterell [maak
Europifclze Bezom'
men welecr
welcer eene
Bezom· genoemd
gel1o~md worden, en
cn waaraan lllCIl
cene
dieren
toegcfchrcl'cn. D~ar
hcefttoegefchrc\·cn.
D~nr deze diercn
wonderdadige genezing"kracht
genezingskraeht heeft
rotCen, en
vaardighcid
op en van de
dc rotfen,
cn dikwijls, met eellC ongclooni)kc
ongdoonUkc vaardigheid
over geheelc
el> bO'/elh:i en mct
met hunne groote
gehcele klovcn ken
hçen fpringell en
heldere oogen het dreigend gcvaar,
g..:\\'OOiilij k , vroegtijdig ontdekken,
gc\'aar, g':\\'ooiilijk,
Gemzl'n-hgt een hoogst l1locijc:lijk
zoo is de Gemz0n-jngt
mocijdijk en ge\'aarlijk
gevaarlijk werk.
mzcn eenig onraad ontdekt,
Zood ra een
eeIl der
dcr bij elkander
clkander grazende Ge
Gemzen
ontdckt,
waarCchuwt zij door ccn
ecn doordringend, piepend geluid de
waarfchuwt
dc overige,
ovcrigc,
fiampt met den
dcn voet, en
CIl aanf1o!Jds
aanf1:o!Jds ncc:'lt
I1eC,~F de gchecle
gehcele t[(lep
tfClCp de
dc vlugt.
cvcll\n::1 na
\'3:1 hen meester
mecster maken.
De Gemzen-jagers moeten zich c\,CIl\\'cl
makcn.
Inaphaan cn eellC
rl'g, cencn
Met eencn
cenen lnnpiInan
eenc \\'ci:~sch
,\'ci:~sch op dc'l\
dc'J\ rpg,
ccncn met ijzer
ijzcr
met ijzers o;Jocr
o;JGer de voetcn,
\'oeten, en van eenen
beflagen
nok in de hand, lIlCt
eencn
beGagen Hok
z'j hunIJc
hUlllle rc:s
re:s o"er
verkUker voorz:cll,
verkVkcr
voorz:ell, a311\':1~rd",n
n3IJ\':l~rd::n z;j
o\'er de gebergten,
gebergtcn,
en voeren. tcn einde ook
te ]WIlI1C'1l
oo!: alda~r
nldn~r tc
kUI1IiC'1l orernachten,
o\'cfIl:lchtCIl, eCllen
cCllen pels
le\'c!Jsl~1iddclen met zich. lij gc\'(~n
gc\'cn nnauwk2urig
nnauwkeurig :lcht,
acht,
en de
dc ncodige le\'cnsl:,iddclcn
\'óör of achter
W~1lt in het Inm!1c
l~at!1e geof zij den wind vóör
nchter zich 11e:,(,cl1,
he;,ben, WélJt
gcde Gemzcn
GClIllCll het llndcren
naderen "all
j:lgcr te vroe~.
vroc:;. Deze zet
val b'cfpcUIcn
b'efpetlIcn dc
\'nll den j:1gcr
nu t
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GEND. (W
1 67
(W.• .1.
J. VAN)
mer zijne hoefijzers onder d~
de voeten, de vlugtende over fot
fen
nu, met
rmfell
en iJsveldcn
iJsveldell na, en ieder Il:,p,
fbp, dien hU voor,
voor- ot achterwaartS doet,
dQet.
is dikwijls
dik\\'ijls met Icv~l1sgeva~r
lC'vèl1Sgeva~r verbondcll.
verbondl'll. Gelukt het den jager, eindelijk d~
dc Gemzen in eene enbe
ddijk
eng-e bersllrecl:
bcr~nrecI: te drijven,
drlj\'en, zoo dat er
cr voor
hen geen uitweg is, dan 0~hict
['~hict h;j
hij er onder, en, war:neer
wa:llle~r hij
hij dit
meermalen herhaalt, zien de beanglle
beangl1e dieren zich genoodzaal:t,
genoodzaal;t, om
over zijn hoofd heen te fpringcn,
fpringen, of hem door eenen gewaagden
gewaagdeu
fprong in den afgrond
afgro!1d neder
nedtr te {tonen,
llonen, waar niet zelden menig
m~nig jager
zUn graf vindt. In Graallwb/wder/tllld
GraallU'hrmderitlIJd eu
en TPal/is
lPal/is zijn vele zoodaniZOOd:lllige waaghalzen, die met de Tijr'oIfche
Tijr'olfche en Savooifche Gemzen-jager,.
Gemzen-jage(~
altijd in oorlog leven.
Een vel van deze diere n wordt voor 6 tot
aldJd
Ic\'çn. 9 gulden verkocht, en ·bovendi,en
·bovendien levert ecu
eeu kloeke Gems nog IQ
tot J 2 pond, talk op: en voor deze
ècz~ winst 'waàgt
'waagt men zjjn leven!
leve.n!
GEND. , (WJLLEM
(WJLLl!.M ]OSEPH
JOSEPH VAN) Deze beroemdé zeeheld fproot
~iJroot
~eer oud, edel geO:\cht.
geflacht. Hij was admiraal var. het koll<lgiç
uit een teer
koIIltgiç
ter admimliteit
admiraliteit te Amjlerdam,
eerlle afdeeliug
afdeelillg det
Amflcrdam. en hoofd van de eerl1e
z~emagt; een man,
z~emaht;
man., die zich in alle gevallen, in den Engclfchen
Engc!fchen oor~
log, zeer klocitmoedig
klo\!itmoedig gedroeg. In 1667, Wall!JCer
wanneer DE RunR,
RelTER, tOl.i~
tO'-I~
luitenant-admiraal, hem met 17 der li~t!l:e
li~tl1e oorlogfchepen en cenig<;
ccnig<;
branders uitzond, om de rivier van Londen op te loopen, voerdl!
llij.
\lÏj. deze !lome
(l:ome daad
da:Jd gelukkig uit; veroverde
vew\'erde het fon
fort Snaernes{e,
Snaernesfe, aan
C!Jauam; beroofde het Engelsch
den mond der rivier de Cllauam;
Engclsch magazUn,;
mngaz\:n ,;
v~rbrandde alles, wat
wae men mo.:st
moest achterlaten
achter!:l.tcn ; brrlgt
brr,gt h~t bcmclDl!e
bCrn2m(~e
vèrbrandde
fe:lip,
fC:lÏp, th e RO)'Iû
ROJo! Cl/flr/es,
Clrnrles, met nog een Engclsch
Enj;c1sch fregat op , en liet
liçt
and!,':-!! verniclen en verhranden.
verhralll.len. Dit bedrijf, dat
bovendien nog 3 andere
gcheel E/lf,d(wd
uiterllcn fchrik
dced koning
LOllden en geheel
Ellf,e/twd den lIirerllen
Ichrik aanjoeg,
aanj()l~g, deed
KAREL fpocdig tot vrede neig.:n,
neigen, die dan ook nog in lbt
d:!t j:1ar
jnar gcOo.
geflote;],
E/Jgdfc/u!lJ fehandeJiJk
fchandeJUk verbroken
te:J, doch in 1672 door de EI/gd/dell
verbrokt!n werd,
werd.
billijk.: w~ig.:ring
die, onder anderen,
ander~n, de billijke
wdg~ring van onzen vlootvoogd, om,
fouverein, op onze eigen kust,
zonder uitdrukkelijk bevel van zijnen fOllverein,
en voor een enkel konin!,;s-jagt,
I;Ollil1;;~-j:lgt, te !lrijken
Ilrijken,, daan
daart Ie
IC tot een VGorvoor.
di~n oorlog, intllsfchen,
jntusfchen, verla Jr onze hdd, in
wendfel namen.
namell. In di:::n
den vermaarden zeeOag
zeel1ag voor SOIl!sóf/(Ji,
SOIl/sóaai, het leven, :n hct
h~t land
bnd eenen
zijner dapperl1e
dapper(l:e vlootvoogd.::!.
admiraliteit te 1;:ljlcrda;ll
vlootvoogden. De admiraliccit
tlJ/flat/a;n liet ter
zijner eere
eerc en llagedac:htlllÎ~,
nagedachtlllis, in de
d.: Domkerk te U raht,
recht, ecne
eene prachtige marmercn
marmeren grnlton,be
gr:;fton:be Oprii';ten,
opri;:;ten, wdke aldaar nog tegenwoordig
te zien is, en llIet
met een aJlerlolfdUkst
allerloffdUI:st gr:lrfchrifc
gr:lffchrift P' Jnkt,
Jnkc, dat
dac in een ta·
\':111 zwart marmer, in vergulde
lirgehouwell.
fereel v~n
vc:rglllde letters, is tirgchollwen.
GENDER. (De) Ecne
NOJrd-lJra/;{lIId, die zich bij
Eene rivier
riv ier in No,ml-BriJbf/lld,
EÎlidho1'CII
Eilidho1'C/J in den DOllill:l'!
DOJl!wd ontbst.
o!'Jtbst.
GENE/\LOGIE. (Zie GESLACIITKUNDE.)
GENE,\LOGIE.
GESLACIITKVNDE.) De kcnnis
kennis van
\'nllden
del1
oorfprong, de voorcplaming
vooflplanring en
cn lotgevallen, V~,;l
een or
ut' lIJt!erder
ml'erder lamilien
v~,;] ecn
of geOachten,
geflachtcn, or
or ook weI
wel van een ge!1acht
gellacht op zich zelf: de
dt! gelh:htgellachttafel. :\Ten
~len verdeelt deze wetellrch~p
bet tl/('ljrctisciz
tarel.
\Yetenfd1~p in het
t!tcorctisc1 en /Jrflk!iscli
jJrt/!.:tisc!1 ~;l'
,,~e·
deelrc.
deeltc. Ilet
Het eerfle
cerfl.: bevat
\lcvat dc
de kcr
ker der
dcr gcl1achtbllldi
gell~c1HI,lIndigc
reg~ls o\'er
over hct
het
h c regds
al:;emccn,
alscl11ccn, en de laaLllc
laaLl1c de kCllilis
kCIWis vn:1
va;1 de gcnacht..:n
gc!1acht-:n van !lIer!.
Illcrkwa;mli~;c
waardige
L -}-1
per·
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pcrfonen uit de gefchiedenis, en bepaalt zich gewoonlijk allecn
alleen tot
vorstelijke familien.
famili en.
GENEESKUNDE. Deze wetenfchap
wetcnfchap of kunst - want men
mcn kan
baar als beide befchouwen - bef1:a~t:
befl:a~t: f. in eene bdlOor!ijke
behoorlijke kennis
hanr
van de geheeIe
menCehelijk ligchaam; \"~m
geh~c1e inrigting
inrigtin~ van het menfchelijk
\"fm de veranderingen, welke in deszelfs vasre
vaste en vloeibare
vlocibar" deelcn kunnen plaars
plaats
hebben; van alle foon
foort en van ziekten,
llebben;
ziekren , en van .de
de meest gepaste middelen, om dezelve voor te komen, te herfl:ellcn
her!l~lIcn of te lenigen. En
!2.
~. In deze kennis, door bcfcholl\ving
befcboll\ving en ondervinding verkregen, bij
het
bet genezen van zlcktcn,
ziekten, werkelijk
wcrkciUk in beoefeniu(ç
beoefenil1(~ te brengcn.
brengen. Het
eer!le
eerfl:e noemt men de befc,~ollwfllde,
befc,~ouwende, het tweede de bl'ocfcnmde
hroc!cnmde Geneeskunde, welke beide zeer vele, tot haar behoorcndc.
behoorende • wcccnfcbapwetenfcbappen bevatten, als: de Anatomir:,
Anatomk, of ontleedkunde, welke"
welke- den bouw
des menfchelijlren
menfchelijken ligchaams en des'zelfs deelen,
deelel1, btnevens
btncvens derzelver
ge!leldheld,
h'ert kcnnen;
kennen; de Plryfi%git,
Pfry!iologit, of de
gefl:eldheld, inrigting en ligging leert
leer van den gezonden !laat
fiaat der werkcuigeUjke
werktuigelJJke dtelen, dtr
der bIjzondere
bijzondere
d~ Pothologie,
Pathologie, of de ziektenleer ; de St",;'hllr,
S,,,,itllielr, of
verrigtingen
velTigtÎngen enz. de
de leer van de onderCcllcidene
onderCdlCidene kenmerken der ziekten; de Tlropie,
Terapie,
de algemeene grondbeginfels van derzelver
derzcJver genezing leerarende ; de
Materia Medira,
lI/aleria
Medi(a, welke de geneesmiddelen, en de werkingen van de
voortbrengfels der Natuur, op het menfchelijk ligchaam,
ligehaam, aanwijst,
aanwijst.
en eindelijk de Pf)'chologie,
Pfj'chologie, of de leer van den invloed van het ligch:l:Jm
chaam op de ziel, en van deze
dcze op het Iigchaam. De heel- en
hijzondere deelen der geneeskunst uit.
uit ,
verloskunde maken mede bijzondere
Hare hnlpwecenfchappen
hulpwetenfchappen
waartoe ook de vee-arcfenijkunde behoort. lIare
zijn: wijsbegeerte, natuurlijke gefchiedenis, inzonderheid
inzondcrheid plantenplamenkunde ; natuur , fchei- en arcfenij-mengkunde.
kunde;
artfenij-men;;kunde.
Het is niet
oorfp;oOl~g der Geneeskunde een benier mogelijk, den oorfP;'Ol;g
tijdpcrk s~n
oudile gefchiedenis
paald tijdperk
a~ll te wijzen. Alles, wat ons de oudfle
hieromtrent berigt, verliest zich, ten deele,
\'erhllien
deeJe, in fabelachtige verhlllen
van derzelver , meer dnn
d~n menfcl1clijke, uitvinding. Ieder volk wilde
zich de eer van derzelver
dcrzel~'er eer!te
ecrfte beoefening toeCchrijven,
roefchrijvcn, en noemde zelfs de m:lI1l1en,
oe
mamlen, die zich daardoor hadden beroemd gemaakt.
lIet
Het lijdt ook geenen
geencn twijfel, dn
dm de zucht
zuchr COt
tot zelfbehoud, w[
tot afwending en gcn
genezing
ezing van toevallen en zwakheden,
zwakhedeu, waaraan wij, van
onze !;eboone
geboorte af, bloocfta1n,
bloot!ta1n, el:lle
e~lle gereed!!
gcreede nanleiding,
~auJeiding, bij ieder volk,
tot de Geneeskunde gegcven
gegeven heeft; doch hoe mcn
men tot dezelve geraakte,
raakee, en de middelen tot her!l:el
herfl:el der ziekten leerde kennen, zal
altijd voor ons duister blijven. De uitwendige ongemakken, door
Jigcham-:lijken ar!,cid,
ligcham::lijken
ar~,cid, ruwe lc,ocn:;wijzé',
le\'em"'ijz::, den oorlog enz. veroorzaakt, warcn
waren zekerli,k
zekerliJk de eerf1e,
eerfl:e, op wier gcnezing
genezing men bedacht
was, en, mogelijk, deed cc'u
econ gelukkig
gelukl,ig toe,"al
toeyal het firool11end
Hroomend bloed,
ooor kruiden en boombl~d('ren,
boombbdcrcn, f1c1pcn,
Helpen, en
ell leerde men daardoor derzelver heilz1mc
hcilz~111e k~acht
k~achr opmerken; t(mijl
r(mijl herhaalde waarnemingen dcrdern lll1t:ll, op wclke men nazelver \"Cl
]:011ncll,
\'CI fchilleolde
fchille'](le ei~enfch~ppel1
ei~:enfch~ppcl1 lL'crdcll
kcrdcll k
der G "lIcesklillde
:Ilceskullde buuwdc.
buuwde.
derhand de gronden dcr
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Ol:dertusfchell leen ons de gefchiedenis, dat de vord~ring in deze
wetenlèhap mee de beCchuving van " mcnlèh~D geest,
ge.::st , doorgaans, eenen gelijken tred ,hield, en zij zich bij die volken, welke anderen
in befchaving vooruit waren, ook het eerst op haren laagflen trap
van Tolkomenheid vertoonde. Dus vond men bij de oud!1e
oudae Egyptenaren reeds eenige Cporen der Gc: .. <:eskunde; terwijl men aan IIER)IES,
IIERlI'IEs,
wiens oorCprong men vun het E~:yptifche goden-genacht afleidde,
en aan zijne opvolgers, een bock tocfchreef, waarin de regels der geneeskunde vervat waren, welke de toenmalige arcCen volgen moesten. Deze waren gee.le andere dan de priesters, die haar met fterrenwig::helarij, belweringell en andere bijgeloovigheden, vermengden;
zich als middelaars t\IslChell de goden en menCchen wilden beCchomvd
hebben, en dus bij de meeste. vooral inwendige, ziekten, welke
men Teelal aan den toorn der goden toefchreef,
toefchrecf, werden gernadpleegd.
OndertusCchen werd tlit de \\'aarnemjqgen, door deze priesters opge.
zameld, en hunne ondervinding aangaande den loop der ziekten, de
EgyptiCche Geneeskunst, hoe gebrekkig ook, geboren. Bij de Gric/re" bad zij eenen gelijken oorCprong. Ook zij hadden onder hunne
goden perfonen, waaraan zij den oorfprong der Geneeskunde toefehre.
ven (b. v. AESKULAAP, 1:63 jaar voor CHRISTUS), wier priesters
zich voor de eenige bezimers
bezittters dezer wetenfchap uitgaven, en in hunne tempels de kranken verz:ullelden;
verz:ulleldcn; den aard der ziekten, en middelen, wnardoor de lijders waanden genezen te zijn, op gewijde
borden f"chreven, en in dezelve ten toon hingen.
Uit deze priesterfchole!1 kwam (456 jaar voor CHRISTUS) flIp'POKRATES, de vader der Geneeskunde, te voorfchijn; Hij vereenigde wijsbegeerte en ondervinding, befchollwing
befchonwing en beoefening;
beoefcning; hel.
derde de eene door de andere op, en was de eerrte , die zich op de
genezing van inwendige ziekten
zickten toelegde; inzonderheid Icttede op
derzelver kenteekenen , op de Natuur en hare werkingen, en, door
zijn voorbeeld, de vlijt van andere Grieken opwekte. Dan, reeds
zijne eerae
eer!1e opvolgers verlieten zijn voetCpoor, en eerlang drong de
toen heerCchellde wijsbegeerte
wijsbcgeerte van PLATO J E PIKUR PS en anderen
ook tot de Geneeskunde door, welke men tot eene leerfiellige
wetenfchap poogde te vormen; doch waardoor men tot dwalingen
verviel, welke eellen
cenen tijd lang door de empirirche fcllOol tc All!xalldri~
(279 jaren voor CHRISTUS) verdrongen werden. Op haar volgde de
(z79
[chool
fchool der lIlet/todiekers, welke, vooral te Rome, veel naam gemaakt
heeft, en op deze. in de 2de
zde eeuw onzer jaartelling, G.~LENUS milt
zUne theorie, welke de geneeshecren verfcheiden~
vcrfcheidcn~ eeuwen
ceuwen volgden.
volgdcn.
HU fehreef uitleg-gingen van de CclJriften vnn IJIPPolmATEs, en bearbeidde, voornamelijk, de leer van den pols. Nnderhnnd, toen gedurige invallen van vreemd krijgsvolk het Romeinfche rijk verontrusteden , en het bijgeloof zich weer in de Geneeskunde
Gcnecskunde mengde,
ontaardde zij wederom van hare vorig-c
vorige voorcrefTelijkhe;d, zoodat zij
in de middclce~\Vcl1 bijna van allt' wa~rde ontbloot Ccneen. IIct wa.
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ren alleell
alleet1 de
da /Jrabierm,
/lrabierm, die aan de geneeskundige
geileeskundige wcrenCt;hnppen.
w~tenrcl;~ppen, en
aa,l
aa:1 andere, nog hunlle
hUlllle vlijt befle.:ddcn.
bellccddcll. Zij beuelcndcn
bcoel"cnden en
cn vertnald.:-n
vertnald..:n
de werken der Grieken; deden veic
veie nicl1\\'~,
nicl1l1'~, vooral fi:heikundi;.;c,
fcheikundit;e, waanllwam'nLmillgen
mingen j ol1tdck~cn
Q1Jtdekcn voormaals ol1bc::t!i;Ch:
ol1hC;;eiHk zdaen
ziekten;; leerden h~r
h~t gebruik
gcbn:ik
van eenvoudige geneesmiddelen kCllllen,
kCi1l1eil, cn
cr: werden in latcr
later tUd, lèllOon
I"cllOon
zij, uit hoorde
hoofde van hunnen godsdier!st,
godsdienst, get:ne
ge ene groote vorderingen in
de omleedkunde
ontleedkunde konden maken, in de Geneeskunde de leenneescers
Icennees~ers
van Europa. Zij hadden geneeskundige fcho:en
Ccho:en am
a:!l1 den EUj)!;;-aat
Euphraat
cn in de westelijke fireken,
en
f1rekell, cn
en door hunnen invloed werden er
ook in Frankri.fk
FrankriJk en Italië opgerigt,
opgeriJt, voor dat deze landen van el7
el~
ders eeni:;e
befchaving ontvangen hadden.
eeni~e aanleiding tot beCchaving
Met dit alles
a1les maakte men in de geneeskundige wetellfchappen
wetenCchappen ,•
door vooroordeelen, dweeperij en bijgeloof, trage vord~rÏ!}g'èn,
en
vord~rü}gcn, e~
was het niet voor de I('it!e
I('i<!e eeuw, dat men d::!ll
d::!n morgcn!1:ond
morgen !land h~rcr
h~n:r herHelling za!!:
zag aanbïc'kell.
nanbïeken. De ontleedkunde, !lerke
llerke... dJn
dan ooit, door on.
zen landgenoot, "\;';1'0;:':1\15
A;';l'o~l\1s VES,\.LlUS,
VES .... LIUS, ondernell.1d,
onder(leu.ld, beurde het eerst
haar. hqofd
haar
nQofdop;
op; de Gntdck,king
ontdek,king van den o!nlcop
o:n!c()p de!!
de~ blo:!ds,
blo::ds, door HARHAR.VI!.Y,
gflf lI."1.n
deelen d~:
VE.V, gnf
Ran de leer, omtrent de inwend;ge deeltn
d:::s li3chaams.
Iigchaams,
cene geheel andere
IIndere gedaante; de Irruid-,
kruid-, inzmlder:';;id
inzmltl<!r:.:;id de fcheikunde, werden, meer dan
dIn ooit, met toel,a::l'ing
coepa::ling op de Geneeskunde beoefend,
beoeCend, en de z:c!i.cekl!nde
kUilde
z:cktek~nde werd, door' l1a~\1wkeurige
lla~!1wkeurige en
eIl
hcrh,a;tlde. waarnemLli."i.:n
herh,aalde
waarnemL1,;'cll aangunde
aang:\ande den aard en de oorz!:bn
oorz:,k':n der
dN ziekteil,
~aa~in' onze groote
ten, waarin
groore BOE.II.H,\VJ!.
HOê.ltH.\VJl. zich
z ieh inzonderheid
inzond::rheid bcroer,ld
bëroemd heeft,
gemaakt, aanlTIerkelUk
aanmerkelijk uitgebreid. Met één woord, de geneeskundige
geile~sku!1dige
wecenrchappen maakten, federe
tvd,-gewetcnCchappen
Cedert de 16.!~
16j~ eCIJ;V
e.2IJW tot op onun
onzen tijd,-gevorderinge!l, W'iarcoe
\'erbeterde wijsbewigtige. en ,gelukkige
.gehd{ki~e vorderingen,
W:lartoe eei1e "erbeterde
geerte, de wegruiming
\Vegruiming van vooroordeel
vooroordcelen
en , eene onvermojde
onvermo~ide vlijt in
het beoefenen van mtuurkundige
mtuurkulldige wetenrchappen,
wetellCchappen, en de warme ijver
ij\"er van
roepasfen van
kundige mannen, in het verzamelen, medcdeelen
medcdcelen en tocpasCen
genec.ikundige waarnemingen en ervaringen, krachtdadig hebben megenee3knndige
degewerkt. Nog dagelijks ziet men deze wetei1fchappen,
weteilCchappen, door de
kunde en werkzaamheid harer beoe;cnaren,
beoe;'enaren, zich n06'
nog verder uitbreiden,
0:11 te mogen verwachten,
verw~chten, dat zij,
zoo dat men all.!
all~ reden heeft, o:n
bij eene verdcrc
verdere bearbeiding, zich tot dien trap van volkomenheid
zullen vehelfen,
vehelren, waarvoor zij,
zij , uit l,oofde
LooCde van 's lUenfchel1
men Cc hen bepaalde
inzigten, vatbaar zijn.
GENERAAL. Veldheer, legerhoofd; de eerlle
eerfle pcrfoon
perfoon bij het leger, clie
her geheel het bevel voert, en meer eigenlijk Generaal
die over het
GeneraaJ
m Chef geheeten wordt. Men heeft Generaals van
dil'ifi\'an brigades, dil'lfiell,
elI, of afdcelingen,
aCdeelingen, van het leger, die als (]an
dan onder de bevelen des
eerflen
cerf1en fi~an.
fb1l1. Volgens den JJarceha!
Jlarcc/'al de Sl7xe
Saxe moet e~11
e~n veldheer
dappcrheid,
d~pperheid, verfland , en eene
cene goe(:e
goede g2zond
g.:-zond 11cid
1eid bezitren;
bezitren ; vun
vron alle
om(landighedcn
o!11!landigheden p~rtij
partij weten
wccen te kiezen; m:?t
m~t 'lek
vele lllC'nfehcllkennis
I11cnrchcnkennis en
oordeelskracht begaard
beguard zijn, en voor anderen ondoordringbaar wezen:
met één
é~n woord, een goed veldheer moet eene menigte hoedJi:ighcdcn
hoedJi:iglleden
bezittell, welke mcn
bezittcn,
men zelden in ~én
~0n melis
mellscA
ca verccn:gd
vercen:gd vindt.
01:-

GENERATIE.
GE~ERATIE. GENEVE.
171
Onder den naam
Ilaam van GcnlH'I1
GelHN'flIÛ
..J vci!laat
vcrfiaat men ook het
bet hoofd van
vall eeu
ce\1
klooster, of wel van eenlge
eeulge geestelijke orde, hl de ROOlllscl;-KathoRoollJsch-Kathodel' Dominilianen
Dominikanen , .kzuiten
.1ezuitm enz.
euz.
lijke kerk, b. v. van die dcr
GENERATIE.
Bctcekc1lt zoo vcel
\'oonbrenging, voortte.
voortte~
veel als voortbrenging,
G ENE RA TIE. Bctcekcnt
ling: doch ook.
ook, verfla~t
verfia~t men er door geilachtreeks
gellaehtl'eeks,, als mede 's menfchen leeftijd, dien men, door elkander, doorgaans op 30 tot 33
[ellen
jaar rekent, en eindelijk het gdlacht
ge!1acht zelf. Dus zegt men, in
iu dezen
laatll:en
zill , van Generatie
Gener:;tie tot Generatie, dat is van geOacht
gellacht tOt
tot gelaadl:ell zin,
llacht,
gefJachtsree1::s de ,,·olgende
volgende geil achten.
llachr, en in dien van gellachtsreeks
GENET. Eene kleine foort van Spaansch paard. A la Genette
Gmelle
Spar,nfchc wijze te doen, zoo
ZOO kort, dat de
rijden, is dit op de Spaanfche
[poren
fporen op de zijden van het paard dragen.
GENETKAT. (ri'Yerra
(f'iyerrtl Gmctta
G.'netta .L.)
'L.) Dit dier komt bij CüVIER
CGVIER
voor onder de twced~
fîl'erra, en behoort tot het
tweed~ onderdecling
ontkrdceling der F"i"erra,
zelfde gefJllcht
geflaeht van zoogdiereh, als de Civet- en Zibeth-/{at;
Zibeth-Kat; doch
verfchilt
v3ndeze
deze door eenen kleineren zak, en mindere affcheiding
ver[chilt van
fiof, die ook fiaauwef
ilaauwef van reuk
reult is,
is , en haren geur niet
van de riekende flof.
lang behoudt.
Villl
hare gedaante wUkt de Genetkat
Itlehoudt. Ten ll:l::izien
aanzien vjln
Genelkat
weinig van de Zibeth sf; behalve dat de bek fpitfer, de pooten Iluar
naar
evenredigheid zijn, en de 11:am
(laart d:memegen
daarentegen langer
lung'er is. De kleur is
Î&
nschgraauw ; . van den kop loopen 4
nschgraauw;
4- zw:me
zwarce (hepen
lhepen langs den hals
11aar
zi,j zich l'erHezen,
verliezen, alsmede eene van dell
de11
fchouders, waar zij
naar de fehauders,
nek naar den !taart.
fiaart. Het geheele
gcheele lijf, benevens de poot
pooten,
en , is van
onregelmatige zwartachtige vlekken voorzien, die midden op dCI1
dCll
rug grooter en donkerder zijn; doch naar onder kleiner,
kldner, ronder en van
eene
eeue bruine kleur. De Haart is zwart en met
met?7 wit:c
witte ringen verfierd.
De Genetkatten onthouden zich op vochtige plantren
plaatren , en langs de
rivieren, en men zegt,
zegt. dat zij niet in gebergten en dorre, drooge
landen gevonden worden. Zij wonen in het Zuiden van bal1krfjk,
Frflnkrijk,
aan· de kaap de Goede hoop, in het Westelijk Azie en Spanje, en in
iu
aan
Konfll171tinopel.
KonflrmtilZopel. Zij zijn zeer goedaardige dieren, en even zoo gefchikt, om muizen.
muizen te vangen als de kaiten,
katten, te we]',wl1
we!\{en einde zij
in laatstgenoemde flad
Had worden tam gemaakt. De Civet van Mplt/ca, van SONNERAT, de Genet van de kaap van BUFFON,
laca,
BOFFON, en de
Bizamkat van VOSMAER,
VOSMAfm, door GMELIN als bijzondere [oonen
foorten befehouwd,
fchouwd, fchijnen alle gewone Genetkatten te zijn.
GENE
GENEVE.
VE. Ecne
Eene groote fraaije en volkrijke ibd,
tbd, en kanton van
Zwitfel'land, liggende in het voormalig hertogdom Gelleyois
Zwitferftmd,
GencJlois in SfiJlooi./e,
Savooi/e,
nan den westelijken mond van het bekoorlijk meer, hennIk
hen""lk haren naam
voert. Zij is msfchen
tllsrchen de 18 en 20 uur lang, en 5 of 6 breed, en zeer
vischrijk. De R!Jotle,
Rhone, welke door hetzelve
hetzêlve !lroomt,
flroomt, en bij Geml'e
Gen~l'e er
weder tiitvloeit,
uitvloeit, verdeelt deze, door hare:: omliggerlde
omligge~Jde landl1reken,
lamHlreken ,
zoo beroemde !tad
fiad in drie ongelijke deelen, welke door
doOi bruggen aan
gcref0J'meerde godsdienst is er de heerfchende,
een gehecht zijn. De gereformeerde
en het vervaardigen
uurwcrl,en maakt
mankt den voornamnl1en
voornanmfien tak van
vervaardi;:;en van unrwcrl,cll
beîraan
p!ocijcndst tijdvak van
\':111 den handel,
bandel ,
bcfiaall uit. Men telde in het blocijendst
voor
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voor dit bedrijf, 480 meesters en omtrent 6000 werklieden; terwijl
alles, wat tot de uurwerk.kunst behoort, gelijk ook alle wis· en
heelkundige werktuigen, in Geneve gemaakt worden. Gouden, en zilvel'cn kunstwerken en Bijoutericn lmken
m~'ken mede eenen belangrijken tak
van wdvaarr voor de ingezetenen ui:. Oolt vervmmjigt
verv~1arcijgt men er wollen en zijden !loffen , moufclinen,
moufelinen, gouden boord!Cls, en porfelein.
Terwijl al deze aallzienlljke f3hrUkcn de welvaart der flad niet
weinig bevorderden, lenrde tevens hare voordeeJige ligging aan het
bovengenoemde meer eenen belangrijken tranf!to -handel op; doch
de nabijheid der Franfche grenzen was ook zeer gunstig voor eenen
fluikhandeJ.Door
voordeeligen fluikhandeJ.
Door dit een en ander verwierven de inwoners van Geneve
Genr/vf zulke ~nzienlijke fchatten, dat zij, vóór de omwenteling, 120 millioen lil'res, meestal, in Frnnfche fondfen had.
den, welke bij den ommekeer van zaken in Fr:mkrijk, grooteudeels;
zijn verloren gegaan.
Gene!/e was in vroeger tijd van Sfl!'ooije afhankelijk; doch verklaarde zich in de 16de eeuw vrij, en Doot met de gereformeerde
kantons, inzonderheid met Rern en 4urich,
Zudch, een verbond, waardoor
het zich, omdat deszelfs inwoners insgelijks den hervormd.::n
hervormde.n godsdienst waren toegedaan, zoo veel te beter als republiek konde hand~
·haven. Ondertusfchen bleven de oneenigheden met Savooije nog
altoos voortduren, en werd Gelieve, in den nacht van den 11 tot
den 12 van Winterw. 1602, door verraad, bijna met ladders, fcho011
vruchteloos, door de Savoijards beklommen. Deze beklimming noemt
men de Escalade (het· beklimmen eener llad door ladders); en nog
heden ziet men in de kerk van den heiligen GERVAlS de gravei1 van
17 burgers, welke dien nacht werden omgebragt ; gelijk ook nog jaarlijksch het Escalade-feest 'gevierd wordt. In het jaar 1603, kwam,
onder bemiddeling van Bern, ZUl'ich en HENDRIK IV nn Frankrijk.,
een verdrag tot f1:and, waarbij Savooije van alle aanfpraak op Gi?neve
afftand deed, en deze drie bemiddelaars aan hetzelve eene vrije f1:aatsgel1eldheid verzekerden. Deze was eene gemengde Demo. en Aris.
tokratie. De burgers maakten den algemeenen raad, of den fouverein, uit. waaruit een groote, en uit dezen wederom een kleine on~
der voorzinerfchap van eenen Syndicus,
e11 welke
Syndims, verkozen werd, en
laatil:e de uitvoerende magt in handen hnd. Dit !laatsbefhmr
!laatsbefhlUr was langen tijd naar het genoegen der burgers, tot dat hetzelve eindelijk
in heerschzucht , en Oligarchie (eene regering van weinigen) ontaarde, waarbij enkele familien zich van de aal1zienlijk!le
aUl1zienlijk!le l1aatsbeclieningen meester maakte:l, en als gebieders over de burgers regeerden.
Groot was het misnoegen', hetwelk hieruit ontf1:ond, ziêh in de
J 8de eeuw van tijd tot tijd openbaarde, en de wensch naar verandering deed geboren worden. Men noemde de klagende partij, of de
volksvrienden, Rfpre[entafJten;
Repre[entafJten; de aanhangers der raadsfamilien,
raadsfumilien, of
Aristokracen , die aan hunne vertoogen geen gehoor gaven, Negati.
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~en.

Het kwaad werd nog grooter door de plaatshcbbc:Jde verdee~
ling der burgers in drie klasfen , welke alle reden tot ontevreden.
heid hadden. EindelUk , echter, kwam het in 180r tot eenen geweldi~:en opfiand tegen het Aristokratisch beftuur ; doch die door d~
bemiddelende mogendheden, FrankriJk, Sardinië en BC'rt!, inzol1der~
heid door den Fr~lifchen fbatgdienaar de VERGENNES , gewapender.
gewapenderhand, ten
teil voordeele van de OJigarclril! benist
beil-ist werd, en ten gevolge
had, dat vele familien mm Con/lom, Neufchatel, Engeland en Amerika verhuisden, en hunne km1!tvl!Jt derwaarts overbrngren. De riicuriieuwe regeringsvorm werd
\'rcrd naderhand
nadernand door de meeste inwoners van
GCl1el'e als hoogstverderfelij~,
GCI:el'e
hoogstverdcrfelij~, en ~ regering zelve als gehaat en
ell
wilh;kturig befchouwd , waarvall h,:t gevolg Wils, dat er in' 1789
wilh,kturig
omwenu~;iiJg voorviel, en de onde fbatsgefieldheid we·
eene nieuwe omwelw;;iiJg
der ingevoerd ''1erd. Vele uitgeweken en gebannen burgers keerden
nu wel weder terug';
terug; doch reeds vertoonden zkh de nadeelige uit.
werkfels der Franfche omwenteling, waarbij velen, die hun geld in
die [o,;([(en belegd hadden, ~alî111erkelijk leden, en de handel ge.
firemd werd. Reeds in 1792 ontflonden er nieuwe onlusten, we!·
ke
kc echter zonder bloedfiorring afliepen; doch in 1794, op den 16
van Hooim., bet100t men, onder den invloed van den FmnCchen
reGdent SOULAVlE,
SOULAV1E, tot eellen Iilgemeel1èil Opflai](j, w1árbij
w1arbij men
verrcheiden aanzienlijken en rijken plunderde en ombragt, en onder deze den SylldiCllS CAYLA; een zeer geacht man, die, nadat
hij reeds was vrij geCproken, naderhand echtér ten dood veroordeeld
werd. Na d:?n dood van ROllESPIERE werd SOULAVIE aanfionds terug geroepen; doch naawelUks had zich Geneve vall
van de rampen dezer onlnsten eenigermate horlleId , of de !lad werd in 1798 door de
Franfche troepen bezet, met dat gevolg, dat
dar zij naderhand, zoo
als reeds vroeger het plan van velen was,
Frankri.ik vereenigd ~
wa~, met Frankrijk
en tot de·
de hoofdil:ad van het departement Le1JuJn verklaard werd.
De uuiverGteit,
univerGteit, in 1368 gelliêlu, en in J 538 vernienwd, werd in een
Seminarium
L,yceum veranderd, en redere J 802 werd er insgelijks een Semil1a1'ÏtI1Jt
opgerigt. Del! 30 van "\Vimerm.
'Vimerm. 1813 ging Genel'e, na een kort bombardement,
bard{'mellt, bU verdrag, aan de verbonden mogendheden over, en
vereenigde zich [eden ~ als een nieuw kanton, weder met het ZwitCers bondgenootCchap, waarop zich deze op nieuw herll:elde fiaat
naat ~
onder toeftclnming
toeHelnming van de gcvolmngtigden
gevolmagtigden der hooge bondgenooten,.
in Oogstll1. 18 14, eenen regeringsvorm gaf, volgens we Iken de ver.
tegenwoordigende of groote raad, die door de burgers wordt gekozen, uÎt 278 leden benant,
benaat, van welke jaarlijks 30 aftreden. Zij bepaalt de belastingen; regelt de uitgaven; heeft het opzigt over het
kr\jgswezen; b2geeft alle posten, en zorgt voor het bewaren der
llaatswet. BehahTe dezen is er nog een fiaarsraad, uit !l8 leden be.
ibande, die tevens
tevcES leden van den grooten raad zijn; jaarlijks op
nieuw verkozen worden; de uitvoerende magt uitoefenen; het toe.
zigt over den eerdienst , de inrigtinge,n
jnrigtinge,n van openbaar onderwijs en
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de bnrgeriljke regtspleging, ,beboen
,bebben;; de buiteolandîche zak~n waar...
llemen, en waarbij 4 S,nr/ic$lsfaJ
S,nrficusfaJ gevoegd zijn. Door de overeen.
komst van Pm-ijs \'an
\',m Slngt:n. 18i5 wCïd het gebied van GmtJ'e;
door den afaand, dien Frm;krij.r van het land van Ger deed. un.
merkelijk vergroot, waardoor b.er gohoele ~a!1tOll thàl1s
thal1s 41.579 'in.
in·
won
ers bevat.
woners
Onder de merkwaardigheden in, en in den olUtrek. van Gell!!l" he.
hooren het huis, W:lái'in ROtJSSli:I\U
ihande naast het
ROUSSli:I\U geboren werd; .lhande
zoogenoell1de
zoogenoemde c,~ateau_Royal, aan den ing::mg
ing::l:1g eener breede ftIoaat:
voorts het graf van Cl'.l.\TINUS, zollder opCchrifc of gedenkzlfil, liggende op heL
hec kerkhof bl!Îten de !tud; wijders het kabinet van SAt'SSAl'SSURE, het fchoonil:e in geheel Z",'itferlalJd; verders het landgoed
la:ldgoed
F'iïlCY, het verblijf van VOLTAIRE, een yur van de il:ad liggende,
hetwelk federt zijnen dood vervallen is, maiîr waarvan de beneden~
vertrekken nog in dCllJ,e1fden
oondé •
dellJ,e1fden fta~t zijn, liOO als hU ze bell'
be\\'oondé.
en eindelijk den ijskelder van c.+a:Jifjny, die ~lle dagreize van Ge.
neJlc

lis'.

GENGHlSKAN. Deze CURtJS Van de twaalfde eeuw verdient
oV.
eene roemrijke plaats in de jaarboeken der wereld. JléSUKM was 0V.
perhoofd van de lIfongo!en, een Nomadisch volk, aan den 01101'l
of /lmur. Na zijnen dood nlkten zijne, hem onderworpene, horden zich los, en zijn zoon D!.LlI'lUD.SCHIN, die de middelen kende,
waardoor de menfChen beheerscln worden, zocht zich met ge~veld
van de oPf'ennagt meester te maken; doch moest, na eene vergeefvergeef~
den Tartaar[chell vorst,
\'orst, TOGRUL UNGCIIAN.
fche poging, vlugten tot den
I-lier had hij gelegenheid, om door heldendaden te fchitteren,
fchittercn, en zich
de gunst van zijnen befchermer in eene hooge mate te verwerven;
doch de goede verfl:andhonding werd eindelijk gertoord. DALMuDS CHlN vIngttc; verfcheiden lhU1\nen voegden zich bij hem
hem,,eu
en UNCHAN werd gel1agen en op de vlugt. gedood. Deze overwinning
vermeerderde het gezag van den Mongoolfch.:n balling, die op eene
groote volksvergadering, aan de bronnen van den OfJon
'2c6 ge~
Onon in il'2c6
honden, door eenen priester werd verklaard, door de ~odell
~oden gezonden
te zijn, als heer des lands, en den naam ontving van D::CHlNGIS
D::CHlNGlS CIIAN
(verbasterd Geng'ziskan) d. i. de groote C/ta~l.
c.'ta~l. De veroveringen van
dezen held ftrekten zich, binnen den loop van twintig jaren, van het
uiterfte Oosten, tot naar Opper·Az:ë
Opper·Az;·ë en den Dnirper
Dnieper uit: zijne eer~
ne onderneming trof het noordelijk China en de naburige volken,
waarna hij de Chowaresmiden aanviel. Terwijl de opperchan dus
hier zijn rijk vooral uitbreidde, drong zijn zoon, DSUDSCHI in
Kaptfc!zak, d. i. in de landen, noordelijk van de Caspifche zee gelegen, door, en eene overwinning aan
[(a/ka (niet ver van de Don)
nan de [(afko
maakte hen meester van het zuidelijk Rusland. Nog een ander leger
ma1kte veroveringen in een deel van Perzië; doch de onderneming
tegen btdie moest GENGHJSKAN opgeven, vermits zijn leger weigerde,
hem verder te volgen. Sedert wus hij bedacht op de te o:lderbr~l1~
br~l1-
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brcnging
hct nog vrUe
vrije C!iil/a;
ChillG; doch de dood bclettede
belettede da.'ll·van
daarvan de
bren
ging van hee
ZOilcn verdeelden
verdccldcn het magtig rijk, W:!:1ïV,lII
volvoerin,!. ZI1ne
Zi1ne zonen
w:'aï\';ln de
hijzcnder~ Dijl;3Sticll,
handhaafdcn. (Zie:
hnzcllder~
DijI;astien, langer of kortcr,
korter, zich handhaafden.
l\TOL\'GOU:N.)
GI·~r-:GIIlSKA" bezat gro(ltc
gro(ltl! talcmcn;
talelltell; ma,lr
IIIOê\'GouN.) GI':";GIIlSKAN
ma:lr wa,;
wa'; tc
te oorlogzl.:chtig,
IccliJ.~ niet hng
bng g~no~;,
f1~\'Î:;c
logz':chtig, en le~riJ~
g.:no~s, om zijn rijk op fi~\'i~c
grondt1Jgen
z~i~e grootc
grondl;~gen te beveotigen;
beveöti;.:en; fchour:
fchoor. hlj
hij zelfs, midden in zi;i,e
groote
ver~at, en, onda
ander,,!',
krijgstcgten
ku:!~·t'~:1 cies
(1CS v.etles
\'~edcs niet vergat,
ollda anJcrçJ1,
krijgswgten,, de kU!lf:'~:1
hoo;s~ r.lerkwaardÏ!;
zijnen volken een
ecn hoo;st
r.lcrklVaardi!; wetboek naliet,
naliet '. en dns
dm Iliet,
nict,
gelijk ALEBNDEll,
regeringlcosheid ten
ga:'"
ALEX.\NDER, :'1.i,1
li,i" rijk ar,n de rcgeringloosheid
tcn prooi ga;'.
GENIE. (Het) is
Is iets zoo gehcimzinni~s
ge!1eimzinni ss in de menfchelljkc
me!lfi.:helljke n~
t\1~]r, dat het llIoc;jdijk
llloeöjdUk valt,
\'alt, er ecne
cn duic!cllj:,c
tll!Jr,
cene bepaa!de en
duic!cllji,e nrverk!ri:'ini;
g~vell.
IJ Iet
kt woord
\\'oord hecft
kb"ing van te
tc g~VCJl.
beeft zijnen omfrrong
oorfprong van het
GCllit!S; verbeeldende men zich, dat zekere 'me!1fchen
'me!lfchen ,
Latijn:c1w
Lat;,}nrC!lC Genius;
wcrkza:uuheden een uitÎl:àcnd
uitlcàcnd Ycr:~o::(en
ver::w;.:en van den glècsc
dic
Iiun,ie wcrkzaniilheden
g.:csc
die in !;un,ie
n~'.]
honger wezen,
wez:!n, of GClliiIJ,
::~'l d?~l
d~:l d~;;
d~;~ ICé;den,
le:~den, door een
ecn hooger
Gellit/,(, bezield
werd:>;].
I!(?l Genie ver:oont
vertoont zich, nnmel~k,
d~t her
hee in eene
wcrd2.1. Hei:
l1amel~k, d~~rdoor,
da~rdoor, dnt
eeiIC
foon v:ln
gewo~i!
zekere fo()rt
zekeic
van mcn!Cheli}ke
menfCheli}ke werkzaamheid
werkzaalllheid meer Jan hce
het gewoil:!
le\'ert; het oude eene
cellc nieuwe r;cc!a:1Ilte
geef" of iets geheel
gelIe('1 nicl1
nieuws
Ic\"en;
/ic<1:!:mte ge::f.,
\vs
cn ovcr
uitvindt, en
over het algemeen in zUne \'oortbrengfels oor(pronJ:e!ljk
oorfprol71:eI(jk
is. Van hier, dat oorf}'fonkelijkheid
ecn noodz~kelUk gevolg van
vnn
oorfpionkelijkheid een
Genic, cn
Genie,
en het dus
dns eene o\'crtol!igheid
Q\"crtol!ighcid is, wanneer men zich van de
uitdrukking oor!p,-oll!.:clijk
oor!p"olJkcf~:k Genic
Genie bediellC.
bedient. lIet
lIct Gcnie
vcronder!1elt
Genie verondert1elt
dus,
wiell het wordt aung'ç'trolreu,
dns , lbt
dat de me!Jsc;l,
me!lsc:}, bij wien
anng-çtroffen, dDor
door de
dc N~
tuur
ecn~ grooeer
U1:!tC V:ln
tnUl' met eel1:
~rnoter mate
V:l11 geest-kracht is toegcrust geworden,
gewordcn,
d;;n eenig !lnd':r
:lnd';r wezcn
,,~n zijne foort. lIet
JIee Genic
\~"~zcn vnn
Genie behoort dcrha:derha:v(! I1kt
tot d,~ al;.;e:necne
:l1;e:l~cene inrigtingcn
inrigtin~en d;:r
natuur, maar
ni~t tot
d~r menfchclijkc
menfchelijke mmllr,
ve
bi.i7.0ndcre wiJziging
(Jllodific,1tie) der vermogens , wanrwaarw~i;.:iging (modijic.l/ie)
tot d~ bi.j7.0ndcrc
eIl hen in
door cilkele
enkele menrchcn
menrchen bQ"cn
bÇlven anderen uitmllnten, en
iJl hunnc
hunne
wcrk7.~:1mhcden overtreffen.
ovcnre{f.~n. Met één
t:t:n woord,
werkz8amheden
wf)ord, het Genie behoort tot
tOt
hct
het oildcel-,
oiJdcel-, on3ff~11cidbnre
on~rfclleidbnre (i:ulh'idualitcit);
(i:Jtlh'idlJalitcit); en daar
d:1.af dit onb~grijp('
onb~grUpc
lijk is, zoo wordt hetzelve als iets oorfpronkclijks, of onze natuur
aangcboren, befchouwd. !\Jen
Men verdeelt
vcrdeelt het
hct Genie in verfcheidclle
verfcheidene fooraangeboren,
h:unstena:lrs., wetenrchnppelijk-, !1:aatten: in kUllstena:lrs-,
teil:
t1aat- cn
en krijgskundig Genie
enz., en zelfs
verfcheidcne onderdcezdfs deze foorten
f"oonell worden weder in verfcheidenc:
ondcrdceIen gefplitst;
gcfplitst; zoodat b. v. i\TOZART
MOZART ecn
een muzUkaal-,
muzijbal-, KLoPsToeI{
KLoPSTOel{ ccn
een
KA;\IT ccn
dichterlijk-, RAFAF.L
RAFAEL een fchilderkunstig-, KANT
een wiJsgcerigwijsgeerig- Ge.
Genic
dcn lIrengt1en
ITreng!1cll
nie enz. genoemd wordt. Een algemeen Genie is er, in den
zin, nooit gewecst,
hoog!1e ingeweest, en zal er ook nooit zijn, omdat de hooglle
fpanning van een
cen der vermogens
vcrmogens van den
dcn geest, waardoor hetzelve
hctzelve
uit!1eekt,, juist dezen in hunne
in werkzaamheid boven de overige uitlleekt
werkz~amhedcn bepaalt;
bcp:1:1lt; en van hier, dat groote kunstenaars zelden
werkzaamheden
of ooit iets uitfl:ekendst
vooregcbmr;t
uitflckcndst in het gebied dcr
der wetcnfchappen
wetcnrchappen voortgdmtgt
manncn geweest, die in meer
mecr dan
Ondcrt!lsfehell zijn er mannen
hebhen. Ondertusfchcn
gclijk hun Genie
Gcnie aan den
ccnen tlk van kunst of wetenfclwp
cellen
wetcnrchap te gelijk
d:lg
bC7.nt 1\IJc!I!.EL
MIe!!:',E!. A;\IGELO
cven zoo groot
lhg- legden.
lcg-den. Zoo bezat
ANGELO cen
een even
en was LElBNITZ
Genie nis
nIs beeldhouwcr
beeldhouwer dan als fchildcr,
fchilder, én
LEIBNITZ een niet
min-
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GNIUS.
GNlUS. -

GENLIS.
GENUS.

(B.

Dit
D~

Ji

Gravin van)

minder groot Genie in het vak van wiskunde, dan inl dat van wij~;;
wlJ~"
begeerte.
GENIUS. Aldus wérd
wêrd bij de onden
ouden zekere godheid genoemd,
welke geloofd werd aan ieder menseh.
mensch, van zijne geboorte af, tot
tot. aan
zijnen (dood toe, toegevoegd te zijn, om hem te befchermen.
befcherme1l. en
zijn lot te be!1:uren.
bei1uren. SOCRATES
SOCRA'l'E~ zelfs gt'loofde
geloofde aan zoodanig eene
godheid, bij de Gn'eken
Gt'ieken DaemolJ
Daemon gebeeten.
gel1Ceten. Men bragt den Om/uit
Gmlu$
offers, en vopral vereerde men hem op den verjaardag,
verja:;rd~g, en bragt
brngt hem
een
en ruimen dronk toe. Hij werd verbeèld
eenen
verbei:ld onder de gedaante val,l
va~
eene fiang,
laatlle
f1ang , naderhand onder die van een kind, van
van· welk !aatfte
latere fchilders gebruik gemn::tkt
gemBnkc hebben.
vooral l:\tere
GENLIS. (BRULhRD
G,'apin van)
(BRuLARD DE SILLERY, Gravin
vtm) Deze beroemde
fchrijmer, in 1746 in de nabijheid van Aulun
Au/uit geboren, was gouvergouver.
fchrijHl:er,
nante der kinderen des hertogs van ORLIHN.g.
ORLI!\N~. Haar gemaal, de mar·
markies DE SILLERY,
SII.LERY, (een man van veel verlbnd
verihnd en een doordringend
vemouwûe, en vermoedelUkeen
vermoedelijk een bevorderaar zijoordeel) was zijn vertrouwde,
ner i1aatsztlchti[;e
l1:aatsztlchtif;e oogmerken. Als afgevaardigde ter Na~ion:tle
Nationale con.
ventie, bekleedde
bekleeclde hij verCcheiden
verrcheiden gewigtige
gewigrige posten; doch werd,
daar hij de partij der Girond'isten
GironJisten fcheen te beguntngen,
begnntngel'l, met der.
zelver hoofden, in Wijnm.
W\jnm. 1793 geguillotineerd. ZUne
Zijne gade had
op dien tijd Frankrijk reeds verlaten, en werd als eene nitge~
àangemerkt. Zij was
wel niet in de omwenteling gewik.
wekene aangemerkt.
w~s weI
gewik~
keld geweest, maar had zich veei meer, finds het laatst van 1791,
met hare kweekelingen in Engeland opgehouden; doch als opvoedfler
bcïtoginne van ORLEilNS,
ORLEANS, en als vermoedelijke vertrouwde haars
. der beïtoginne
vaders, lag zij grootelijks onder verdenking, en zoude in Frankrijk
niet veilig hebben kunnen leven. Zij begaf zich diensvolgens naar
nict
de Nederlandm,
Nederlanden, waar men haar wederom .vall
.V:ln heimellJke
heimelijke ver!1:andhouverfiandhouding met DUMOURmz verdacht hield, zoo dat zij
zlj naar
nanr Zwit(erland
moest vlugten , Waal'
waar zij in een klooster te Bremgartetl,
Bremgarten, eenige mij~
1en
ZUl'ich, eenen tijd lang zeer ingetogen leefde. Toen zich
Jen van Zurich,
echter de dochter des hertogs
henogs van ORLEAN~ naar Fre;jbul'g
Freijburg,, bij haha.
re tante, de prinfes van CONDÉ, begaf, venrok zij met hare eenig:e
nog overgebleven vöcdl1erlinge,
vöcdf1:erlinge, HENRlETTE:
HENRIE:rn Sl'.RCIW,
Sr:.R~Y, naar .-1lt01111,
Alto1i11,
waar zij federt Hooim. 1794,
I794, in een afzonderlijk
afzonderl~ik huis, in [Wie
l1:iIle een~en
zaamheid, voor de wetenrchappen
wetenfchappcn leefde, en ecnige
eenige [chriften
fchrifcen vervaar-vervaal'"
en ont.
digde. Dat haar naderhand het verblijf in de Pruisfifche
Pruisfirche fiat
l1:aten
ontzegd werd, was alleen een gevolg der toen aldaar plaatshebbende
verordeningen
ve~ordeningen omtrent alle Franfche uitgewekenen. Toen
Tocn BONAPhRBONAPARTE aan het roer der regering geplaatst
gepiaatst was, keerde zij naar Frankrijk
terug, en verwierf in 1805 een jaargeld van 6,000 Franken.
Fnmken.
Mevrouw van GENUS
eene beminbemin.
GENLIS bezit groote verdiensten, en is eel1e
nelijke
fchrijffler, welker werken, in het vak van opvoeding, zoo
nelijkc fchrijff1er,
veel te meer opmerking gebaard hebben, naar gelang
gel:l.ng men minder iets
iers
voortretfelijks
voortreffelijks van dezcn
dezen aard
nard in Frankrfjk
FrankriJk verIVachtte.
verwachtte. Hare talrijke
werken onderfchciclen
onderichcidcn zich door eenen vaardigen en bevalligen fchrijftrant
trant,,

GENOOTSCHAPPEN.

(GELEERDE)
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trant, en door edele, en zedekundige grondbeginfels , welke zij
alom tracht te verfpreiden. Zij heeft negen kweekelingen opgevoed,
waaronder de beminnelijke prinfes van ORLEANS alleen eene waarborg voor de braafheid der
bekcnde PAMELA.
dcr overige
ovcrige oplevert.
oplevcrt. De bekende
hare a:mgenolllene
a:mgenolllcne dochter, naderhand gehuwd aan lord EDwALD
FITZGEWALD te Londe;;, benevens de genoemde HENRIETTE SERCEY.
waren hare beftendige
beftcndige vriendinnen. Onder hare uirgegevene fchriften belJQoren: ThMtre d'Education, ADELE et THEODORE , Feillées
du ehateau, Anna/es de la Fértu, ZU;\IA, ou la découverte du Q1tinqUil1iJ,
quina, Ie Dictiontlaire de l' Etiquette enz. welke beide laatfte in
1817 en 1818 zijn in het licht verfchenen.
GENOOTSCHAPPEN. (GELEERDE) Men verfl:aat hierdoor verzamelingen van bijzondere perfonen ,het zij al of niet door openbaar gezag bevestigd, die zich, ter bevordering van wetenfchappen
en fraaije kunsten, of eenig bijzonder gedeelte van dezelve, tot één
ligchaam vereenigd hebben. Dergelijke Genootfchappen werden,
vooral in de laatstverloopene eeuw, in meest alle landen van Europa, ja buiten hetzelve, opgerigc. Ook ons vaderland, waar kuns.
ten en wetenfchappen te allen tijde aanmoediging en befcherming vonden, kan zich op eene menigte van dezelve beroemen. Wij zullen van
aeze
<leze laatfte de voornaamfl:e
voornaamfte kortelijk opnoemen, en dezelve met een eokei woord, .in
in hunne werkzaamheden en verdiensten, doen kennen,
daar het ver!1ag van alle, die in Europa en andere werelddeelen ge.
vestigd zijn, de palen van ons befiek te verre zou te buiten gaan.
Eerst volge hier dan eene
ecne beknopte opgave der Genooti'chappen,
m~tfchappijen of fiichtingen in ons vaderland, welke zich met de
wetenfchappen iu het gemeen, daarna van die, welke zich met eeuig bijzonder gedeelte van dezelve, of ook met de i'choone kunsnig
ten, bezig houden.
Aan het hoofd der eerstgenoemde verdient, zoo als koninklijke
infl:elling, als om den wijden omvang zijner werkzaamheden, zich
niet !1echts tot de wetenfchappen, maar ook tot cle i'choone kunsten, uitftrekkende ,het !{onillk!ijk-Neder!allclfche
!{oniJlk!ijk-Neder!allclfche lnjlituut von
van Wetenfchappen, LetTerkunde en Schoone Kunsten gepl~atst te wOIl!en.
Dit inftimlJt, in het jaar 1808, door den toenl1laligen koning V(.11
Holland, LODEWJJK, een ijverig voorftander van kunsten en weten.
fchappen, opgerigt,
eerfl:e de
opgerigt, is in vier klasfen verdeeld, waarvan de eerfte
wis- en natuurkundige wetenfchappen, de tweede de Nederlandfche
letterkunde en gefchiedenis, de derde de Latijnfche, Griekfche en
Oosterfche letterkunde, de wijsbegeerte, de gefchiedenisfen van
vreemde volkeren en derzelver oudheden, en de vierde eindelijk de
fchoone kunsten, tot het bijzonder voorwerp harer beoefening heeft.
Deze infl:elling,
inftelling, door den tegel1woordigen koniug der Neder/annen
eerst bevestigd, daarna, ter gelegenheid van de vereeniging der voormaals Belgifche
Bclgifche provincien
provinciel1 met 011S oude vaderland, merkelijk uitgebreid,
breid. bevat thans, buiten de vaste fecretarisfen, voor i edere der
ALGEi\IEEN WOORDENB. lIL
IIL
1\1
klas.
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klasfen uit de leden gekozen, een aantal van honderd vijftig leden,
van welke vijftig tot de eer[[e,
eerrte , dertig tot elke Mr beide volgende,
en veertig tot
rot de vierde klasfe behooren.
bebooren. Behalve de gewone ledetl
leden
buirenlandlèhe gcasii,ciecrden
geasLl:/cieerden en cor~,
zijn aan het infl:itullt
infl:ituut ook nog buitenlandfche
respondenten toegevoegd.
toegcvoegd. De drie eerf1:e
inf1:ituut
eerfl:e I,lasfeil
klasfeil van het infl:ituut
zonden reeds meerdere deelen
deele!} van hare J7i:rhandelillgen
J7erhonde/illgen in het licht,
licht t
en ook de vierde gaf openbare blijken van hare werkzaamheid.
Na het koninklijk infl:iwlJt
inf1:iwlJt moet, volgens haren ouderdom, de eerfie rang worden toegekend aan
a~n de Hol/andj(:'re
i11aatji:74ppij van WeHol/andji:.'t4 11l'1atji:1tlPPi.i
tmj(:!z.1ppcn
1752tenfc!zl1ppen te
re Haarlem. Deze maat[clJappij,
maatfehappij, reeds in het jnar 1752
door eeil aalltal
Iiefilcbbers der weccn[ch,lppen,
aamal :iailzicnlijke
:laldenlijke liefhebbers
wetcnfellnppen, ter uituit~
breiding van algçmeen
algemeen I1llttige
nuttige lmnd:gheden,
kundigheden, bijzonderlijk zulke,
zulke. die
den bloei des vaderir.'lds
vaderi:l'lds IU1l1nen
kunncn bevorderen, opgerigt,
opgerigr, en eerlang
onder h:ue
hare directeuren ook den toclllJlaligen
toc1l111aligeu erfil:adhouder
~rmadhoucler WILLEM
Wlf~LE)l
V , te
te gelijk haren be[chrnner,
befchr!'mer, mogende tellen,
tellen ,en
en in
iJ.< het janr 1761,
met oktrooi der
dc:r {bten
ftaten van Hollûnd
Holland begun[[jgd,
begunrtigd, nam telkens meer en
meer i n aantal en ac!Jtbaarheid
nc:Jtbaarheid van leden toe, en
cn verwÎCrf
verwierf door hare
uitg2gevene
O1~d('rwerpen van algemeen belang,
bela!ig,
uitg2gevellc verhandelingen, over onderwerpen
zoo buiten als binnen
binllen 's lands, een grootc:l
groOtc!1 roem, dien zij tot op
dezen tijd 10ffelijk
loffelijk gcl:m:dhaafd
g~l;:u:dhaafd heeft, en no,'j
no,~ voortgaat
vQortgaat te handhaven.
Ook Zeeland en Utredt
Utrecht m0ticn,
jaren·, ieder op een
mo;;cn, fetlert
Feden vele jaren',
Genootfi:h./lfJ
,,(tJ)
lf7ctc1Jj(:!1tJlJI){'lZ
Get2Dotfi:hap \'0/1
H7étenfdwppen roem dragen, hetwelk, door een
groot a:mtal
a!ll1ëal van kundige en aanzienlijke leden bloeijende , tot bevorwetenrchappen niet weinig
dering van ondcrfchcidene
onderfèheidene wetenFchappen
weiniL~ heeft toegenog met ijver en vrucht werkzaam is.
bragt , en tot hetzelfde einde 110g
Het Zeeuw[che
Zeeuwfehe Genoot[chap
Gellootfchap werd in 177°, het Utrecht[che
Utrechtfche in 1773
opgerigt, en in 1778, onder den naam van ProvitJciaal
Provim:iaal Gmootfdap,
Gr:1tootfc/zap,
door het gezag van den fouverein,
fouvereill, bekrachtigd.
Van deze meer algemeene inrigtingen
inrigtingel1 gaan wij over tot dezlllke.
deznlke,
die zich eenen bepaalderen kring van werkznamheid
werkz~a11lheid voorl1ellell,
voorf1:ellen, en wel
in de
d~ eerae
eerfte plaats tot die, welke de Godgeleerdheid en Zedekullde
Zedckunde
tOt voorwerp harer
h~rer beocf~l1ing
beoef~nil1t; hebben; en hier doet zich, eer[[elijk,
eerftelijk,
aan ons voor dat
ftichying,
dnt gedeelt8
gedeelte der vermaarde wctellrchappelijke
wetenrchappclijke flich):-Ïng,
door den heer PIETER TfèJJLEP.
IlvLsT, aanzienliJk
TEJJLER v.m
VAN IlüLST,
aanzienlUk koopman te
Hadrlem, in het jaar 1778
Ha(û'leJll,
1773 b:j uitcr[i:en
uitcrr,en wij
wiJ ingef1:eld,
ingel1eld, hetwelk onder
den naam van Teijlers
Tdjlcrs Gorlgekrrd
Gmoot1chap bekend is, en door de
GorZs;e!('{'rd Geno0I1chap
uit!;:lve
janrlijksch l1itgcrchrevene
zUner, op jaarlijkseh
llitgcrchrevenc priJsvragen.
prijsvrap;en, hekroonde
bekroQllde
uit:;nve zijner,
verhandelingen, W32rvan
waarvan reeds XXVII declen
declcm in 4tO het ,licht
licht zien,
zien ~
rot
tot verfpreiding
vcrÏ}1reiding eener verlichte kennis van godsdienst en zeden kmchkrachtig hcefr
heeft medegewerkt.
medegewerkr. Niet minder verdient hier loffelijke
loffeliike melding
het Gn?Ootf:hap
Gtl2DO~(iJlap tef
tel ,'erdediging
verdediging l'all
l'fJlJ den Christelijken
Christeli/ken Godsdicnst,
Godsdienst, feden vcleja:'cn
vcleia:'cn in 's Grfl1'm~age
Gral'l!1i1agl! gevestigd, waarvan mede vele dec
dcc..
Jen met
brlDilgrUkc verhalldelil1g~n,
1en
mct bE'bi1gr~ikc
vcrhandeliiJg~n, het zij door de leden vervaardig,l,
vervaardii':rl,
het zrj
zij ten gevolge van uitgerch;;evenc
uitgefeh,evene prijsvragen ontvangen, in het
bet
licht zijn gegeven.
Ook ter bevordering van aadere wetenfchappen werden onder ons
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Gellootfchappen
opgerigt.
Getuige
zij
dat
lol
bevordering
rkr
Heek
GenootCchappeu
fot
tier Her/.
kUilde te .//mflertlmIJ,
//mflertlmll, en
tlichter, dus
cn het, narr
na~r den edelmoedigen fiichter,
genaamde ügo(Jt
Ltg(/(Jt "all
fl'loNNu,1I0F, dat bijzonder de volmaking vaq
v:tq de
l'OI) MONNIl\llOF,
Ln:uken Wil
bcbandcling der Lrcukcn
tcn doel heelt; beide w,elke
\~elkc inllellingen
illfieJlingen
hebbell opgeleverd.opgcleverd.- Alle,
reeds veel belangrijks voor de wetcnrchap
wetcnfchap hebben
Allc~
wat lOt
tot de i1t:ishol',]!amde
feder~ vele jaren,
in;ishor.l!amde betrek~il1g
betrek~ilJg heeft, was, feden
bij zonder v
Y oorwerp der WCrkZ,l:lmheclen
werkz,lamheclen van een Cenootfchap,
Genootfchap, t
het bijzonder
onder den
dell titc
titelI van NederlalJdfche
Il/lisllolJdelipe 1J'fofltfch(1ppij,
il1aat!ch(1ppij, haNctlcrlalJdfche Huis/lout/elipe
reil
;lfdeeren hoofdzetel te Ifaar/cm
Haarlem hl?bbcnde,
hebbende, en W:iarvan
w;,urvan bijzondere IIfdeeli~g()11 in ond"rfcheidene
vaderland gevestigd zUn.
JillgclI
ond~rfclleidcne r.ed..:n
r.ed-:n van ons vadcrland
zUn.
GLlk
dCii !.(md(;ollw
Lcmd!;ollw was reeds lang eene maatGuk tr.r
tl.'r b~'vol"(krillg
b~'voJ"(krilig van dei/
fchappij tC
te ~111/j1"'d(/1tl
/jIJJJlu'daltl gevcstigd, wcl~e
wel~c ter
tcr ver:)etering
ver:Jetering van
Van dien belm1grijken tak
t~k der Nacioll:llc
Nacioll:jle welvaart
\t'eh':!:!ft niet wciqig
toehragt, en daartoe
langrijken
weiqig toebragt,
npl~ gedurig
hee Balt1pfft!zc
npg
gednrig werkzaam
wer!.za::nn is. De:;gdijks
Dc;;gdijks mogen wij het
BafO(lffthe Gel1oo~klap
l1oo~rd(Jp }'O:J
~'aJl ProrfolJdel"Vinde!ijke
Prorfondel"villde/{jke fFijsbegecrte
fFijsbegeerte te Rollerdm".
Rot/erdlll", reeds
~770 ûpgerigt,
ûpgerige, niet met
mee llilzwUgen
l1ilzwijg-en voorbijgaan. Dan boven~1
in l770
boven~l
11l0eWll
llloeWn wij
wil hier gew3gen
gew~gen van het tweede gedeelte der boven vermei,.
TEJ.lLER, hetwelk, onder den
dell titel van TeijÏ"'
Teij/çrl
de infl:elling
jnflelling van TEutER,
tweede Gelloot/dap,
Ge/loot/C!/flP, door hee
het beurtelings uiefchrijven
uitfchrijven van prijsvragen,
prijsvr:lgen,
to~ de nat\1llrkunde,
lJanlllrkund~, de gefchiedkunde,
geïchiedkunde, de penningkunde,
penningkunde. de dichttot
ktlils~
de volmaking der onderfcheidene
ktllls~ en teekel;kunsr
teekel,kunsr behoorende ,,de
wetcnf.:happen en kUlJsten
WC:cllC.:happen
kunsten ten doel heeft, en waarvan reeds XIX
fiLl~ken
fiLl~kcn in 4to hee
het licht zien.
Wij hebben toc hiertoe nict
nieç gefproken van zulke inrigtingen, die
~cer bijzonder de volmaking der vaderland[che
meer
vaderlandCchc Taal en Lenerkunde
tCn
vOQrwerpen werden echter
tCll oogmerk hebben. Deze belangrijke voorwerpen
door de Nederlanders
Neder/anders niet over het hoofd gezien, maar veeleer op
hçt ijverigst beoefend. Tot de oudne inllellingen,
inOellingen, daartoe betrekkeAla<1tfthappij der
de,. Nerkr~
NuJerlijk, W21!t.'!
w2lk.! nog in bloei zijn, behoort de Ma,lIfchappij
/,wd.;i:le
jallr 1766 op/,md,/i;'ze Lelie/kUilde
LetterkuIlde te Lei/den. Deze, reeds in het ja~
Gerist en
ell in 1775 door olmooi d"r
gerige
der naten van Holland bevestigd,
bevestigd t
verd,~~lt
verd'~Ç!lt hare werkz~amhedell
werkz~amheden in vier kla,[en,
kla.~fen, nameliJk: de Nederland.,
[çhe
welfprekendhcid, oudheid- en historiefçlle taalkunde,
t~alklJnde, dichtkunst, welfprekendheid,
kunde, uit wdke zij j:mlijks, onder uitloving van eenen gouden eerp~nning,
prijsvr~:lg II
llÜ[cJ;rÜ
p.:!lming, ecne
eelle prijsvraag
üfd rij ft Hierdoor, en door den ijver
van har~ Iedcn,
kden, werd zij in fr~n
deelen harer WtdceM
fr~~t geflcld, om zeven declen
wtrJceM
in 4to
cellen fiilÎtand
van eenige
Î!1
4co in hee
het Echt
Hcht te geven, wdke, na eenen
ftiJthnd v:tD
eCllige jaren, het, g2vol;;
gc\'oltj der
çler beroeringen, die in 0:15
m~s vaderland plaats hadden ~
eene nieuwe verzameling, onder den titel
vervangen werden door eeue
v.an
Yer/ltlllddingen uitgegeven, Wé'arvan
w?arvan reeds het lilde deel, eerfiQ
v.all Yer/1tll/ddingm
eerUe!
Ilul~. het licht ziet
ziet.•
ftul~,
l:mg na (le genoemde maat[ch:1pplf
maat[chapplf werden ook te Leijdm~
Lei/dm.
.'Niee
Niet 1:1l1g
Rottcrdalll,
AlIIJlerdam en 's GravcnTlJlge
Gravcnlwge dicht- en letterminnende
lettermillfJende G.eG~
RottcrdallJ, ,d/l,'flerdam
noot/doppen opg~ri9,t,
groOt :lJlltal
7100tfciafJpen
opgeri~t, welke, door de uiegave
uitgave vall
van een groot
aantal
dichtwerken, en deels ook van
V:tn prozaifchc
prozaifche verl;andelingen,
ver!;andelingen, zich
omtrent de vadcrlandlcllC
vaderlandlchc l-::ncrlwnde
letterkunde verdienstelijk
\'crdiensteJijk llll\:lktcn.
llll\:1ktcn. De
~T z
drie
~
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drie eerstgenoemde Genootfchappen vereenigden zich later tot één
ligchaa111. onder den titel van Bataaf[che
Bataa[[che 1Ylaatfchappij "an Taal·
en Dichtkzmde, welke in het jaar 1800 hare eente openbare verga.
dering hield, en [edert vijf deel en harer werken in 8vo. onder den
genoemden titel, in het licht gaf. In het jaar 1806, belloten hebbende,
den kring harer werkzaamheden uit te breiden, nam de muat[chappij den
nuam aan van Holland[che JJ1aatfchappif l'an [raaije
fraaije Kunsten en Wetenfchappen, van wier werken reeds het Vde deel Ifie fiuk het licht zier.
Ook de fchoone kunsten, en bijzonderlijk de teekenkunst , werden
hl ons vaderland door afzonderlijk daartoe beilemde inrigtingen aangekweekt. Getuigen
Getuigen hiervan zijn ver[cheidene Almdemien
Akademien of Genootfchapp~n, tot bevordering der teekenkunst in de voornaamfie fieden
van ons vaderland, met name te All1fterdam, Lei/den, Rotterdam ;den
Haag, Utrecht en meer andere fieden, gevestigd. Ook d~maatfchappij
Fe!ix lV/eritis te Amfterdam houdt zich, onder andere werkzaamheden,
bijzonder met de volmaking der teek en- en fchilderkunst bezig, te
welken einde door het departement der teekenkunde jaarlijks eereprijzen voor de beste en voldoende Hukken, o,p zekere voorgeftelde onderwerpen ingezonden, worden uitgeloofd. Eindelijk moet hier nog vermeld worden, dat in het jaar 1818 , te Amfta"dam, ook eene Maat.
fclzappif tot aanmoediging der burgerlifke Bouwkunde werd opgerigt.
Wij mogen dit verilag van de voornaamf1:e geleerde Genootfchappen,
in de voormalige zeven Vereenigde Nederlanden gevestigd, niet befluiten, zonder nog met een woord van de hoogst verdienf1:elijke
Maatfchappif tot Nut
NIJt "all het Algemeen te gewagen. Schoon Biet
tOt de klasfe -der
uer eigenlijk gezegde geleerde maatfchappijen behoorende , heeft zij echter op de verfpreiding van nuttige kundigheden,
en de verbetering van het onderwijs der jeugd. een te belangrijken en
welda(ligen invloed geoefend, .om haar te dezer pl::!at[e
plaat[e met fiilzwijgen
voorbij te gaan. Van de beide hoofdbedoelingen , waartoe zij in het
jaar 1784 door den eenvaardigen menfchenvriend J. NIEUWENHUIZEN
werd opgerigt, de hervorming namelijk van het lagere [choolwezen
en de verlichting en befchaving van den gemeenen man, mag
g'êgereker.d worden, de eerf1:e reeds volkomen bereikt te hebben; terwijl
zij, tot bevordering van de laatf1:e, en algemeene nuttige oogmerken
nog bij voortduring met ijver werkzaam is •
. Het tot hiertoe gezegde betreft enkel de zoogclloemde Noordelijke
provincien van het tegenwoordige koningriJk
koningrijk der Nederlanden. Er
blijft ons ,derhalve, ter voltooijing van dit artikel, nog overig, kortel~ik iets te zeggen omtrent de inrigtingen, tot bevordering van wetenfchappell en kunsten, in de Zuidelifke provincien gevestigd. Aan
bet hoofd derzelve fiaat de beroemde Alwdemie ~'an Wetenfchappen
en [raaiJe
fraaife Letteren te Brusfel, welke reeds door de edele MARIA
TIlERESlA werd in gefield , en, na eenen f1:ililand van vele jaren, door
d~n tegenwoordigen koning der Nederlanden op nieuw in werking
den
werd gebragt en· merkelijk uitgebreid. Hoe veel deze akademie door
ha-
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llare uitgegevene verhandelingen, deels de vruchten V:ln uitgefcl1ieve.
De prijsvragen, deels van den arbeid harer leden, reeds ter bevordering der weten!è:happen en fraaije letteren heeft toegcbr;jgt, is aan
ieder, die geen vreemdeling is in de letteren, ten overvloede bekend.
Ook vele andere fieden van het zl1idl'lijk deel van ons koningrijk mo'
gen zich op wetenfchappelijke en letterkundige inflelJingeil beroemen.
Zoo heeft Luik zijne Société libre d'é:::ulatioll cf d'enCO!:rfl~eIllCJlt pOll1'
les Scie11ces et les Arts; Gent zijne konillklijke 11ft/atfe/wpp!j )'a/l f{n~id·
kunde en Landbouw en zijlle k01JÎllk/ijkc
k01Jilik/ijk!! Mamji:llOppij der Schoo.tle kunsten en LetterkuIlde, en /lIltwerpen zijne I1faatjèhapprj tot (Jall(Jallmoedigilig der IPétenfc/wppen. Ook ontbreekt het in de Zuiddijkc
provincien geenszins aan inrigtingen, die meer bepaalllclijk de bevor.
dering der vaderlandfche taal· en letterkunde ten doel hebben
hebben.•. .pll~
h:ld /llltu'erpen reeds voorlang zijn taal- en dichtlievend Genootfchap,
hetwelk tot infiandhollding en volmaking der Nederlandfche taal en
letterkunde kraclHig heeft medegewerkt; dus werd aan de /(ollinklijke Maatfchappij )'tm Sc/1001lC kI/lISten en Let/cr/.:llJldc te Cmt, welke reeds te voren ook de Nederlandfche diehtkllnde tot een \"corwerp harer beoefening Helde, eene lJIrlatfchtl/'f'lj van Rie/orka
Kie/orka rocgevoed, bij UitOlliting aan de \"aderlandfche letterkunde gewijd; dus
werd eindelijk, !e Brugge, in het jaar 1819, eene /.:alli/Jkl!jl.:c I1laatfchappij "(JIJ
l'(J1J "tJdcrla1Jdji:hc
l'{Jdcrla1Jdji:hc Taal en
en Lettcrl.:!lIJd<! opgerigt, welke op
ecn groot aantal van a~nzienlijke en kundige leden bogl'n mag.. Op
vcr[cheidene plantfell zijn ook nog de oude f<.'tlerijkkmllers
f<.'tlerijkkmners aanwezig!
en in geen geringen bloei.
Menignlldig eindelijk zijn ook de inrigringen tot be\'ordcring van:
de teeken-, de fchiIderkulJst en andere rchoone kunsten in het zuide~
lijk gedeelte van ons vaderland. Om door de oplloeming" van aI!(l
JJi~t te lang te worden, zullen wij alleen van het 1.:01lilll.:li)1.:
1.:0llilll.:liJI.: Gmootfthap tot af11J1I1ocd([';ill(J
at11J1I1ocd([';ill(J )'fllJ Frfltl~;c kunstclI
k!lnstclI te lJmsji:1 gewag maken,
hetwelk ter uitbreiding en \"olmaking van die Imnst..:n, in de Zuidelijke
provincien des rijks met lof beoefend, niet weinig heeft toegebragr.
GENS D'
ARl\1ES, warL'n e~rtijds in Fro/!;'-rijlc eene Co on van
D'ARl\1ES,
zware ruiterij, van helmen, kurasCen, pistol.:n, van voren geharnas.
te paarden enz, voorzien, wa~rvan zij naderhand, federt LODCWlJK
XIV, alleen karabijnen, pistolen en degens,
degcns, of Cabels , bl:houdell
koning w;lar, maakten
hebben. Zij namen deels den dienst bij den Iwninghet eerll:e corps bij de Franfè:he ruiterij
ruitcrij uit, en bellonden
bellondcn enkl'l uit
edellieden. Ten tijde van de omwenteling, echter, werd deze Cmd(Jr1l1crie door een ander corps gewapende lieden, in dienst der natie,
vervangen, hetwelk, in plaats der vorige I1farl!c/ltlilssée, tot veili.;;heid
VOOfder republiek, inwnderh2fd der landwegen, we-d op,;erigt, en vooropfllOf;::n, zam('llrottingcll
zall1('nrottingcll
namelijk landloopers , roo\"ers enz. moest opfllOrcn,
verllrooijen, en over het algenlCell
algemeen op alles aciJt ge,'en, hetwelk de
openbare en perfoonlijke
pcrfoonlijke veiligheid zou kUnIJe'l.
kUIlIJe'l. bel1~dcclcn.
bel1~dccl~n. Zij
waren
wnren in de olldcrfcheiden departementcn
departementen verdeeld; diendc:! te voet.
1\1 3
cu
cn
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en te p:lard; fionden onder het befillrend corps;
corps, en manktcn 34 legIoenen uit, W:l~rvan ieder meest~l dt
uit 2 of 3 esk:,drons b·:llond. Bij
de keizerlijke garde flond een regilllcll( ElilCIJ - Ce,7darll1('1"ie van
twee eskadrons, el1 6 legioel1elJ bevOI~den zich in Spalije, Ook
nog tegenwoordig dicI1en zij ter h~rchcr:nlil~ der 0l'enh~re veiligheid, en flrekt zich hUil gezag zoo ver uit, dat eetl ieder, inzonderheid de krijgslieden, welken zij arrest opl~ggen of die zij
tot rust verm:1I1en, hun 8anf1onds mnet gchoor7.mncn. Danrelltegèn \vorden alleen lieden v~n beproefde brnafh<!id e11 dapperheid, die 10 já~,r
liilig onbetispeIlJk gediend hehhen, ,in dit corps
rorps a:tngenomcn. Deze inrlgting der Frnl1Jèlte Gel1d"r1l1erie heeft me'n in vL'rfChcidel1e aMen
van Duitschlnl1ti, en ook bij ons te lande, gevolgd; en daar zij
ecne der krnchtdadigfle hulpmiddelen VO::lr de politie is, heeft zij
Zich tot heden fimllJde gehonden, en wordt zlj
z;j , van tij d tot tiJd,
iIieerder
tneerder doelmati~, oYereenkomsti!~ de oml1~:~~irheden, gewijzigd.
OENSERIK. Koning d r IFendm (gewoolllijk JFrmdolm), die in het
begin der vijrde eeuw, in het jaar 4'Q, r.l~t b,ooo man, uit .Span}t' naar
Afrika overCrnk, en I30l\'JF.~c/us, bijgena~mnd graaf valJ ./Jfrika, hem,
door keizer TJ/EODOSIUS
TI/EODOSIUS den JOllg!"1"(/], met een
ccn mngtig leger tegengezonden, floeg; in het jaar 439, den 2g van Wijnm., onder fchijn van vre_
delievende onderhandelingen, I,"ar,hago inn~lll, verwocsttè
cr omverwoesttè en er
nténSchte wreedheden, tegens adel en geesteliJkheid, pleêgde; in het
jaar 442 V ALENTIl"/ANl'S dwong om vrede tc maken en het bezit van
Afrika met hem te deelcn, en, toell é-eze door de hand van l\TAxlMus
was. omgekomen, door deszelCs weduwe EUDOXIA ter hulp l'.erd
ihgeroepen; bij welke gelcf'~nheid hij in Ilo/ic viel en Rome aan de
JjsCelijkheden van ecn ollbefchaaCd volk Q\'erteverde.
Q\'erte\'erde. L:mg hield hIj
zich in Ilalie {bande, zelfs tegen de magt der Oosterrche kéiiers ;
\Verd door zijne zeemagt meester van de 1I1iddeilolJ[Ifche
lI!iddell(JlJ[lfche zee eh
Sleilie, en bragt niet weinig toc to, de ontbinding van het Wes.
terCche rijk. I/ij Ilierf omtrent het jaar 470.
GF:NT. De hoofdplaats van de provincie OOS!-Plo(JfiderclJ,
Oos!-P/rl(JfidercIJ, in het
koningrUk der Neder/anden,
Nederlanden, aan den mond \'~n de rivieren de Lijs en
de Schelde. lij is eenc
eene welll'~bouwdc,
welb'~~)ouwdc, groo:e fiacl, welke door de
rivieren en
cn kai1:llen, die IJ:1:lf
IJ:1:lr doo~l1rool1lei~,
doo~l1rool1lci~, ill 26 eilanden verdeeld
wordt de zetel eens hisfchr'l", Teil l~;de \'an PIJlLIPS van 1/11lois en KA/tEL VI konde zij 50,0:)0 man in het veld brengen. Keizer KAREL V. werd aldJar
ald:!:!r in het prinfcnhof g"boren. De inwoners,
door zware belas:ingen gedrukt, waagden in 1539 eenen op!l:md;
KAREL, hiervan verwittigd) trok door het djandelijk
l'ijandelijk Frankr;Pr n:i:lt
Cmt, tcn
ten einde de oproeri::;en te I1rdfen. .26 dcr
der voornamnfien 'iverden onthoofd, en alle voorreL~tell iJgctrol;kcn. Een groot :lama! aanzienlijken moest, met den Hrop om den 11als, dell keizer 0111 'i'ergif'i'crgiffenis fme ken; terwijl no~ boveu~iell
boveu~icll eene geldboete
geldbocte van 150;000
guldens in eens, en 6000
6000 jaarlijks llit;,;efc!lfe\'ell, cn
en cene citadel werd
lillnbelegd,
liunbelegd, om de fbd nog b(?tcr
b(?ter in bc(hv:1Jlg te i'oudclJ. Na den nag
bij
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bij Rome/Ihs
Rame/lits in 1706, moest zij zich a~n
a:m de boml~:'llCoten
bond!,~I!(!oten o\'crgeo\'ergevcn; werd in 1708
ven;
1703 door de l)'allfchl?1J
h'flnfc:hI!IJ met list veroverd; doclt.
d()ch,
voor hct
het einde v~n dat jaar, door prins Et:GENlVS
ECGENIVS weder
wcdcr aan hUll
hun
ontnomen, ell
CIl bij den Utrccht!chea
\'l'etJe, met al
UtrèchtlChcll en
cn 13;JdcnCchen
13~dcnCchen nede,
ontnolUcn,
Neder/dlJdel1, aan het buis vail GustCl:rijk
OJstCJ:rijl.: tocgewezen.
de Spannrche Neder/dIJden,
toc~;cwczen.
In den jongnen oorlog gcraakte
geraakte Cm!,
gebecl Bmum.'(J,
Geilt, met geheel
IJmum:a, aan
Fmnkrijk;
I;:atil~n vrede
j'''''ankrijk; doch reden den l:!atni!l1
vrcde behoort het ;:~n
:!~n het koIlingrijk der NedcrlandCII.
l\len rekent,
NedcdandCII. Men
rckellt, dat Gent
Geilt thallS
thans 65,000 in.
inwoners bevat. Men vitldt
vindt er vele fabrijken van
V:1n katoenen en wollen
flolfen,
lakens, linnens, hoeden enz. Onder de merkwaardige
floffen, van lakèns,
openbare
behooren de fraaije
openbnre gebouwen behoorcn
frauije St. Baafs, of hoofJkerk,
hoofdkerk.
1:.1 atldere
a!ldere kerken
kerken,j en ecnige
eenige kapellen, hct
het !bt;J1l1is,
Ha{~huis, het
benevens 1:2
gr:tven
grnven paleis.
p3kis, d;!
d:! belfortS-toren,
beiforts-toren, het 11l1ivcrfitcitsgcbollw,
univeriiteitsgebonw, de hibliobiblioteeken-akndemie, het mllfcum,
mufcum , het tuchthuis
theek, de kruidwin , de teeken-ak:1demie,
enz. Ook heeft men er celle
cenc maatfchappij
m~atfchappij van fr:1aije
fr:!aU e kunsten en
cn letteren, eene maatfcbappij
maatfchappij van NederladdtChe
t:lal en lettcrkUl:de,
letterkm;de, ecne
eelle
NederlaLldtche mal
rhetotijlikamer,
doufllommell
rhetotijkkamet, twee Ichouwbnrgen,
IChomvbnrgen, een intlitllut
intlitllUt voor doufllommen
Cent vele voorname
voorn~me liefhcbbcrs
liefhebbers en voorenz. Voorts vindt men in Gent
l:lndboll\v en plantenteelt,
plantemeelt , ,,-aaraan
\\':Iaraan men een genootflanders van landbouw
[chap
eelle luisterrijke wijze
wijz\!
fchap verpligt is, hetweIl,
hctwell{ d\!ze
d~ze vakken op eene
handh~aft, ell
en de gtöotfie
gröot!l:e eer doet :1al1
aan zijne leden.
lcd en.
GENTLEMAN. De EngeIrche
O\'er hct
het algemeen,
alt:emeen,
Engelfche Natie bellaat, o\'er
uit edellieden en burgers, en tus!cben dezen lban
tban de GClltlcwalJS
Gm!lclI1alls in,
waartoe die burgers beh00ren, welke geleerden,
gdecrèlen, licdcn
liedell vnn
opvo<:van opvoeding of van zeker?l~
r;ddcrs van het
zeker'~l; rang zijn, onder welke lant!i~l1
b:tttt~1I de ridd::rs
z()(Jllanigen, die door den koning
en de zO<Jdanigen,
koni!1i~ met dl!
d~ ritfdcrlijridckrlijbad behooren, ell
'H-c wanrdigheid
-If.c
\\'anrdigheid warden begiftigd; voorts worden de nl/ïUIJcts,
IJl/rol/cts, die het
woord Sir
,!}'ir voor hunnen doopnaam voeren, en
ell de Esquirs onder de GcmlcGemlcmans
echter, \\tordt
mllns geteld. Over het algemeen, echtcr,
\vordt de benaming van Geilt/I).
(Jell/lemail
nuilj dikwijls aan eenen
eenen1l1an
man vml
Vffil opvoeding en goede begillfels
bcginfe1s gegeven.
GENTR Y. Zoo noemt men den lagen adel in ElIgeiand.
ElIgciand.
GENUA.
Italië ligt aan de llfidG ENLJA. Deze voormalige repilbliek in italië
llf;ddef/filldjèhe zee, en bevat 400,0:10
de!/rmdfche
4°0,0:10 inwoners, is wel zeer bergachtig,
bergachtig.
doch
vt\lchtbaar, en lcvert
rloch vtl1chtbaar,
levert veel katoen, zijde en
cn Vluchten
vruchten op. De
ingezetenen
verva~rdlgen zijde HolTen
!loffen en fchnr\;~l\en,
fcharh'kcn, en drijven et"ing~zetenen vcrvaardlgen
ce.'neu
nen aanzienlijken handel. De reg:2dng
regering' was hlllTi
ruÎITi 2 ectlll'cnin
eC\IwenÎn handen
cenen
r~nd, uit den adel verkozen, die eenen
van eenen grooten en kleinen r~ad,
Do~e
Doge aan llet
ltet hoofd had, ,yelke
wèlke fl~chts
O~chts voor den tijd van twee
twec jaren
werd :t:tngefieJd.
:tnngell:eld. Meetmllien
l1:rnt door ftaatkundige
Il:aatkllndi,r;e twisMeetm~len werd deze fl:l:1t
ten en p3rtijfc1iappcn
partijfcltappen vericheurd;
gedmcnde den Fraltbaltvericheutd; doch kwam, gedurende
fchcn oorlog, in geen gering
geril1g gedrang. Reeds in 1797
1791 optving
ol1tving zij den
fchen
lJ:t:lm
ll:t:lm van Ligllrijèftc
Ligttrifche Rcp"b/iék?
R ep/l bliek , benevens ccnel1'
cellen- gcheelcll
gC!JCe!Cll n;eti\\'en
n;et/\\'en regeringsvarni , wel!:e
tlit cenen
cellen Doge lllet
met 29 Sena!orm,
Sena/urm, en eenc
ceue congeringsvorni,
wcl!:c !lit
fuh:!
kwamen. 0nuertnsfulen van 72 leden beilond,
benond, die jaarlijks bijeen kv:nmcn.
~nJertnS
voorheen reeds plants
plaatS gehall
fchen duurde het vodrhecn
geh~d hcbnend
hd'oend l'lislloegell
l'1islIoegeil
onder het volk voort, en werd zelfs ddor
döor een voIO~,;cn
volfl~g(!n opwet geM 4
volgt!
volg" ,
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volgd, hetwelk door den veldheer DUPllOT gedempt werd; doch da
oncelligheid
oneelligheid tusfchen de wetgevende en uitvoercnde
uitvoerende rnagt klom zoo
hoog, dat de eerHe in 1798 voor de l:!at:1:e moest bukken.
Onder deze oml1:!
omi1:! ndigheden drongen de Oostellriikers en Rtlsfen al
dieper in fta/ie, en werden de Fl'tlIlJi:hC1J, in Oogstm. van het volgende jaar, bij NOl'i geOagen, en op den 4- en 5 van SlagElD. daaraan
volgende uit ftalie verdreven. De fiad
lhd Genlla, Waal'l"an
waarvan MASSENA
MASSENA
in Sprokkelm. 1800
1800 de verdediging op zich nam, bleef echter nog
in Franfche handen, en gaf zich niet, dan na eenen dapperen tegelIfland , toen men geene levensmiddelen, kruid noch lood meer had,
en de bezetting door ziekten was afgemat, den 4 van Zomerm. des
genoemden jaars aan de Oostenrijkers over. De Oag bij JJlarengo,
10 dagen daarna voorgevallen, bragt Gelll/tl nogtans weder in Franfche handen, waardoor de LigurifcllC Republiek op nieuw gevestigd
werd. Dan, nadat NAPOLEON
NAPOLEON op den 26 van Bloeim. 1805
1805 Wt koning van fta/ie was gekroond geworden, befloot de fenaat der ge.
nüemde republiek, haar verlangen, om in Frankrijk ingeiijfd te
worden, bij een plegtig gezal1tfchap
gezantfchap aan den keizer te kennen te
geven, waarvan het
hcc gevolg was, dat zij dan ook reeds den 9 van
Zomerm. ,door den minister CHMIP.~GNY, als een gedeelte van het
Fr:mfche rijk werd ingerigt, waarvan zij de departementen JJlontenotte, Genufl en de dppenijl1C1/ uitmaakte. In Graslll. 1814
J 814 werd GenufI
bij verdrag aan de vereenigde Engelfche en Sicilia:mfche troepen
overgegeven, en hiermede nam het Franfche gebied een einde. De
Engelfche veldheer, lord BENTINK , verklaarde wel eenige dagen daarna, bij eene openlijke afKondiging, tot geene geringe blijdfchap der ingezetenen, dat de fiad wederom op haar zelve, en onder
ol;der den regeringsvorm van 1797 gebragt ZOl! worden; doch zij werd door het
congres van Weenen, onder den naam van hertogdom, aan den koning van Sardinië toegewezen, en in Wimenn.
Willtenn. aan gemagtigden van
dien vorst overgegeven.
De fiad GeI/TJa, 6 Italiaanfche mijlen in haren omtrek. en 80,000
inwoners bevattende, wordt wegens hare fraaije gebouwen de Prachtige genoemd. lij ligt aan den zeeboezem, die haren naam voert,
is aan de landzijde Herk bevestigd, en heeft eene fchoone, ruime
haven. Van den zeekant levert zij een heerlijk gezigt op. Onder
de openbare gebouwen munten inzonderheid l)it de Domkerk, het
paleis van den voormaligen Doge, de palei~n Doritl en Ba/bi.
Ba/bi, en
het voormali~ collegie der .Teztliten. Men vindt ei' eene akademie
van kunsten, eene hooge fchool, een inflitllllt
inflitllut voor dooven en Hommen, alsmede eene wisfelbank. De flad
fiad heeft eene waterleiding,
welke door fpringbronnen van water voorzien wordt, en uitmun.
tende openbare wandelwegen. Zij drUft eenen vrij goeden handel,
en men vindt er verfcheidene fahrijken van zijde en andere fioffen.
De ecrHe li:~gen buiten
de flat!, en de zijde wordt of in
iIJ het lalld zelve
buicende
gewonnen, of uit het overige gedeelte van fta/ie, inzonderheid l~i[
l~it Ca/abrie,
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hrie, Palermo, alsmede uit Syrie en de eilanden van Cyprus, getrokken.
GEOCENTRISCH. Hetwelk tot het middelpunt der aarde betrekking
heeft, of uit hetzelve befchouwd wordt. (Zie: HELlOCENliR.ISCH.)
GEOFFRIN. (Meyrouw) ':Deze, zoo wel ten aanzien van verfiand als hart, uitmuntende vrouw, welke alle gezellige deugden in
zich vereenigde, was 50 jaar lang het fieraad der befchaafde gezelfchappen van Frankrijks hoofdIlad. Zij werd, nog in de wieg liggende, reeds ouderloos en door hare grootmoeder opgevoed, die reeds
vroegtijdig haren geest vormde, en eindelijk de gade eens mans, van
wien men niets meer kan zeggen, dan dat hij haar een aanzienlijk'
vermogen naliet, hetwelk zij deels ter onderfieuning van lmlpbehoevende aanwendde, en deels belleedde, om eenen kring van befchaafde
en uitllekende menCchen
menfchen voor haren omgang te vormen. De weldadig;.
heid, eene wezenlijke behoefte voor haar gevoelig hart, oefende zij
fieeds op eene wijze, welke de waardij harer gave verdubbelde. Geen
lijdende zond zij ongetroost henen, noch was haar eenige opoffering
te groot, wanneer zij {jechts
flechts droefheid in vreugde kon verkeeren.
Eenige trekken zullen de handelwijze dezer voortreffelijke vrouw
het best ophelderen, en ons tevens ten bewijze kunnen verfirekken,
verflrekken ,
dat zij met een vrolijk karakter, hetwelk anders zelden het geval is.
het opgeklaardst verlland en gevoeligst hart vereenigde~ Op zekeren
tijd had zij bij den beroemden BOUCHAROON Z marmeren vazen befield, welke haar door twee werklieden werden te huis gebragt. Het
eene dek Cel
fel er van gebroken zijnde, en dit door haar opgemerkt
wordende, zeiden de dragers: " ach! mevrouw! een onzer makkers
" heeft dit ongeluk gehad, en is zoo geheel buiten zich zelven ,
" dat hij niet durfde onder uwe oog en komen. Hij is waarlijk te
" beklngen, want als ollze meester dit geval ter ooren komt, dan
"jaagt hij hem weg; en wat zal dan van den ongelukkigen man
" met zijne vrouwen vier kinderen worden?" Aangedaan door dit
eenvoudig verhaal, antwoordde mevrouw 'GEOF.FRIN: " Goed, goed r
" hij.
hij kan gerust zijn, dat ik er niets van zal zeggen;" doch naauwelijks waren de werklieden vertrokken, of zij riep een harer dienstboden, zeggende: " ga naar den Heer BOUCHARDON,
" vraag naar dien of dien, en geef hem deze 12
IZ Livres, bene" vens nog 3 voor zijne makkers, die zoo veel goeds van hem ge" fproken hebben." - Op eenen anderen tijd bragt men haar onder
het oog, dat hare melkboerin haar niet wel behandelde. " Ik weet
niet henen zenden," " Waar" het wel, zeide
zeide zij ," maar ik kan haar lJiet
» om niet?" vroeg men: " wel, omdat ik haar twee koebeesten heb
" gefchonken," was haar antwoord; doch ziende, dat men zich over
deze zonderlinge beweegreden verwonderde, vervolgde zij:" wel
" nu! de vrouw verkocht dagelijks de melk aan mijne deur: mijne
" dienstboden zeiden mij, dat zij over het verlies van hare koe bij" na wllnhopend was; doch, daar zij mij dit berigt te laar bragten ~
M 5

" zoo

tM
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" zoo gnf
gaf ik haar
lJa~r twee; het eene beest in vcr~()_'d;lI~
ver,..;():óillg van
V:l1I Ilct
het \·'~r
\":~r
andere, 0111 lmal'
troos~ell,
" lorelle,
lorenc, ell
en het :wderc,
haal' we!;ens
wc;~ens het
hct \-erdri~t
\'crdrkt tC troos:ell,
" hetwelk zij Ccdert
dngclJ Geleccn
lic!ecen heeft. G;j ziet
ziec dm
dus wel.
wel,
federt acht d:1gcn
" dat ik deze TIH?lkvro\!\v
melkvrot!,v lIiet
niet !;al]
kaiJ atlclwTc;:."
at'khafJ"e::."
- Veie
Deie twee gevallcn
gevalICn zUn
zijn door L' ESI'I;'\ASSE,
ESPI;'\tlSS~, in del!
den fil'aak
(jpaak I'ail
I':ln STEI:NE,
STElt NE,
verbaaId geworden; terwijl D'AI.EMUiORT
verhaald
D' A LEMUC:RT ons de \·ol,;~l1dc
\'ol;~::llde ~al1;ncrkin
~all;ïlcrfdn·
gen omtrent deze uitmuntende
uitmumende vromv
\TOUW mededeelt:"
mcdedeelt: " ;\1clI
l\1<:n heeCt,
heeet, en te
" régt, vee!
veel gefproken van de werkzame en rtIsteloole
rtlsteloaze goediJàrtit~heid
goedilàrti,-~heid
" van mevrouw GEOFFRIN; doch mell
men heeft
heeCt mbfchicl1
mi,fchicn nooit opgehare
verhef[, dat deze hnre
" merkt, hetwelk toch haren lof oneindig verhetè,
" goedhartigheid tot in Imen
haren hoogf1eIl
hoogf1en ouderdom van (bg
d:1g tot dag
grootcr werd. Jaren en ondervinding kcr<:n
" grooter
keren ons, zelfs bij de
deugdza:\lurle menfehen, wanneer hunne
" deugdzn:llnr1e
hUIlne dcu,;d
deu,~d geene
geelle buit('ngelVobuitcngelVowant hoe
hoc ç;root,:,r
tl'gendeel; W:lllt
groot~r hlln!!e
hun!!e
" ne llerkte bezit, dikwijls het tl,;'gendeel;
medc!llel:fcÏ1'-!n ~a!ll-a;:kelijk
" goedwilligheid omtrent hunne I1lCde!1l('I:fciH:n
~a!ll'al:kclijk is, zoo'
cr berouw van, w;lI1neer
w,lI1neer zij dagcl0ks
dagcf0ks de
veer te meer krijgen zij er
" veel'
" oridankbaarheid
oliclankbaarheid ondervinden, waarmede hunne
hunllc licille
liel'{c eil dienstGEoj-TIUN beCchouwde
befchouwde
" vaardigheid vergolden worden. McvroilW
Mevrouw GEoi'lIUI\:
" de menfchcn
riis zwak en trotseh,
trotsch, dan :ils
:lIs b'Jo;
bijaS e!l ondclIgend,
ond~lIgend,
menfehen meer ais
"en oordeelde,
zwakheden l1lCkst
óordeelde, dat men Tlllline
rlllline zwá1:hedcn
mo~st to.'ge\"C?Il,
to.'gc\'cn, en
., hUllne
ycrdrngen, ten einde
CÎnde zij 001: i!lfchikkelijk
hunne eibenzinnighcden
eibenziDniglJcden verdragen,
handeleiJ." Ik ontl!':!:!r
onnra:1r 111e:
me: (~l'n(Jcg-cn
(~en()cgcn ," ze/de
" omtrent ons mogen handeICil."
"zij
tcgen mij
mU ," (l:\t
(lac mi.in'~
mijn'~ ;;ocdl:a:tigllc'id
~ol'dha:tighc'id 111C?~
lll~t Il1'jne
mUne jarel1
jaren
" zij eens tegen
nict zeggen,
d~t ik daardoor
beter w(lftlc,
\\"ürde,
;,
" töelleemt:
tilelleemt: ik wil échter
échtcr niet
zeggcn, tbt
d:\ardoor bl.'tc:r
" vermits mij;le
mijne go~,i;lnrtigheid,
go~,i;lartigheid, gelijk
gelij:: bU
bij zoo vele anderen boos" heid, welligt e.::!n
c~n gevolg V:lI1
V:lIl zwakheid
zwak:lcid k Ik heb mij
mU de les
;,
den bravcn
nutcc gemaakt, dat, 11:1melijk,_
~ VnJ]
Val] den
braven a'lt ST.
ST. PlERRE
PIEIlRE ten nutte
namelijk,.
"de weldadigheid
niet alleen moet beptlen,
lij(klldc-n . te
wcldadigheid zich nict
bcplcn, 0111 lijdenden
" 11e:pen,
he:pen, lUaar
Illaar zich ook moet verwoncn
vertoon~n in tocgcenijkhcid
tocgecl~ijkhcid omtrcnt
omtrent
gctHe ken, wdkc
wdke zij zoo zeer behoeren;
behoeren ; en dus is l1lijne
l11Ïjne
" hünae
hünlle geGre
" iitifprellk:
2:irifprellk: Gel'cll
Cel'CIJ ell
en Yergel'en."
Ye/:tJft'e!J."
De nciging
neigin;; tot wekbdighcid
wel(bdigh~id wa~
" haat aangeboren,
nangeborcn, en reeds
re~ds als kind za,;
za,~ zij geenen
geencn bcdc1aaar,
bederaa:lr,
ván het hare 111('de
mede te deel en. Ook ontweek
ontlVeekzij
'zij
zonder
" zond
et hem iets van
" zorgvuldig alle betuigingen van
dnnkerkel1tenis, en hi~ld dikwijlS'
yan d!lnkerkel1tenis,
dikwijls
eene f<;hertrende
fGhertfende lofrede
lol'rede op den ondal1lóarcn,
"i, fene
ondank~)aren, zegg-end~:
zcg-gend~: " men
" bchar.delt
behandelt hem niet biIlUk,
billUk, noch waardeert hl'lll
hem naar verdienSte."
verdienste."
Ook Ltl
LA HARPE
HARPE geeft van haar het volgende vereerende getuigenis:
GEOFFRIN is noch
no::h van hOJge
ho:>ge at1wm:it,
afkomst, 110ch
noch van rang.
" Mevrouw GtOFFRIN
" Zij is de weduwe eens fpicgelmakers,
fpiegelmnkers, en lIeeft
lieeft OIlHrellt
ol1ltre1Jt 4o,oooli4°,000 H" vres jllarlijksch
jaarlijksch inkomen; doch door orde en fp:wrz:ffimheid
fpaarza'<ll11hcid weet zij
" dit te verdubbelen. Haar huis is de verzamelplaats
verz:1llle!plaats van lamde
Jamde en
nard, en haar
gezelfchnp
",; verdiensten van 11llerlei
:tlIerlei !:ard,
hanr geze
Ifchap wordt gezocht,
" omdat in
In hetzelve de beroemdr1e
beroemdrle mannen
manilcn gevonden
ge\'onden worden. Zij
gezond vcrlbnd;
gCleerdheid, maar een gaond
",; bezit wel geene eigenlijke geleerdheid,
,; tedvljl
ter\vljl eene wijze matiging haar karakter kenmerkt. Zij is goed,
wddadig en dienstvaardig uit beginzcis."
,; weldadig
beginzcls." Onder de mcnigvuldige
menigvuldige
vreemvreC11l-

CEOFFROY.
GEOFFROY.

(E. L.) -

CEOMANTIE.
GEOMANTIE.

JS,
JB,

vre~mdell"gen, welken zij
tij de gewigtigne
gewigtigfl(! dicns(en
diensten b~wees, was de
vreemdelingen,
\"()orn~am.
Graaf PONJATOWSKIJ, naderhand Iwning
IWlling vnn
van Polen, de ,-oofll:;am.
hU den trOOn
troon be!dnm, herigtte
herigtre hij h"ar
h~ar deze
gebel1ne~
fie. Toen hij
dele gebeurte.
nis door de woorden: 1110111011
YQtre {lIs
noodigd..: h~:1r
iJiaman YQtrt
[tls est Roi, cn
en 1I00digde
h~ar
te IFl1rjèha/lw,
lForfch/l1/U', waar zij !Jij
bij hare komst eell vertrek, volkomen
yolkomen gelij
gelijkk
aan dat, hetwelk lij
zij in Parifs
Parijs bewoonde,
vor.d. Mee
bewQonde, voor h~ar
h~~r gereed vor:cl.
Met
bewijzen van
keerde zij naar lamst
g'~_
de l1itbundigl1e
uitbundigfte be\V~jl(!1I
\'all eer overladen, lieerde
laatst g'!_
melde flad temg, en (liert
fli(!rt :llda3r
aldaar ill
ilJ he ja~r
janr '177. Slc:chts
Slechts twee
ó:;en
[Wee ógen
voor
\'(}or h::ar bed· een
Vbor haren dood. toen zij veel lee,l,
leed, hoorde zij ycor
gefPrek
over ele
r.e middelen, welke eene regering
re~ering ,"oor
hagetprek o,er
yoor het geld,
gell:k barer onderdanen behoort in het
nellen. Na lang
lalJg gezwegen
hêt werk te l1ellen.
te hebben, zeide zij: " gij vergeet allen, dat de regeringen meer vcor
tt
Drie hare!'
TIIO~lI\S •,
ft het genoegen moesten zorgen."
han:!' vrielJden,
vriende:), TlImlAs
MOIlf.LLlèT
haar a~ndcr:ken
aandenkcn door hUIJne
bunne
MORELLI:T en d'ALEMrlERT
d'ALEM;~I:RT hebben
fchdftell
fchiÎnen vereeuwigd, die nog tegenwoordig zulk eeile
ceile levcndige
level1dige bebeo
Jangllclling verwekken, dat zij.
zU • benevens de ldcir.e
kleine verhandeling
van
lal1g11elling
verhandelil1g v~n
mevrouw GEOFFRIN, {tIr
/a COIJVClfafion,
filr Ia
COIJVCJfafion, gcheel
geheel op niellws
nieuws herdrukt zijn.
GEOFFROY. (ETIENNE Lotm)
LOlJB) Een beto~md
bero~ll1d geneesheer,
gelJeesheer, be.
tC P.1ri./s,
P,1ri./s, en eorre~
corre~
fiurend lid
Ed der oude geneeskundige faculteit te
porJdent
hee instituut, was een
<1(>0r verfchei(lcne
poIldent van het
eel1 man, die zich dour
verfchei(lc:ne
(chriften v:m
eene voordeclige
voordeclirre zijde
belangrijke fchriften
~:m eenc
Zijd~
kenmerkte. ZUne
Zijne
Histoire de!
des ft/(ecus
ft/focus van de ommenreken
V:1I1 Parijs j w::-II,e
Histo;re
ommefirehn van
w~ll;e in 1762
lï62
verfcheen, btrigc
Fradrijk den
bt:1gc het meest toe, om in Frad-rijk
del1 flilaak
flllaak voor de
Natuurlijke Historie te verbrcid\!ll.
g~f hij zijn
verbreiden. Weinig tijds daarna
daarml g2f
Traité ties
fluvlatiles in het licht, hetwelk in 117z
117:Z door
des Coquilles [luviatiles
een Lalijtlsch
\"erhati,..
LatijtJsch gedicht over de gezondheid, en in 117S
I ï7S door verhai\.
delingen over het zintuig des gehoors van den mcnsch, de R,ptllla
R<'f)fllliJ
verrchillend~ \\'erkz~mJJhcden
\\'erkznmnhcden
en de visfchen, gevolgd werd. Deze verfchilIende
bélétteden hem echter niet, een der meest geachte geneesheeten
gelleeshecten
te Pa"ijs
Pari;s te worden, W3ar
waar hij 40 ia~r de geneeskunst
gel~ee5klln st met den bes-te
ten tiitilag
Uitflag beoefende. Te midden van de ftormen
normen der omwenteling,
begaf hij zich, in den ouderdom van 70 j::ar,
j:~nr, met de woon op' het
land,
tot ondeï_
hind, digt
digc bij SoifollS, met oogmerk om zijne kUlJst
kunst alleen cot
onder.
flctlllin;;
IIrmen te bezigen, en fchreef
Cchreef hier, ten dienste der oft!oftiflctminJ der armen
eieren van gezondheid te veld, een
Manue! de 1Ilédcciile
pmtique,
cen Manlief
IJlédcci;le pmtique.
èt!ne
eenvo11dige befchrijving der ziekten, en eene onkostbare
eene eenvol1dige
OlJkostbare wijze
Wn behandeling bevattende. Hij flierf
'V:Ih
fiierf in de na:1ijhci:l
na1)ijhci:l van
v:\n Soifons,
in
in 18io;
J9ro; in den ouderdom van 85 jaar, en werd zeer betreUrd.
betreurd.
GEOGRAPHIE. (Zie: AARDRIJKSKUNDE.)
GEOLOGIE. De leer van
\'orV:ln de wording, en
cn oorrprorikelijke vorming van
v:ln onzen aardbol.
a:rrdbol. Een Gcoloog is dus iemand, die lich
zich met
dit geleerd onderioek hezig hondt. Men onelerrcheidt
onderrcheidt oezclve gewoonlijk
vorming
woorrlljk in twee klasfen , namelijk: in NepttllJislen,
Nepttl1listell, die de vormlEg
der :t!trdc
Ft/IA:1lIJistl'l/, die oortlaclen,
drie
nil~dc tlit
uit w~ter
w~ter :1:111rJemcli,
aannemcli, ell
en in FttlkrllJist(,l/,
oord~len, drit
zij door vuur ontth:lll
omllaan zij. Voor het overige hebben hieromtrent
liug
nug
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GEOMANTIE. GEORGE H. (A.)
,-elS
Ilog
lJCiJg vele onderfcheidingen plaats, welke men breedvoerig
brf,!edvoerig vindt mede_
mede.
LA METHERlE.'
gedeeld in DE IA
METHERIl!.'Ss Théorie der Aarde. I
GEOMANTTE. De voorgewende kunst, om uit zekere, in het
h~t
zand, of op· het papier, gemaakte
gemaakt\! flippeil
flippen te kunnen. w.aarzeggen;
waarzeggen;
fiip-waarzegkunde.
ftip-waarzegkunde.
GEOMETRIE. Zie: LAND- of AkRDME
AA11DME ETKUNDE.)
GEORGE I. (LODEWJJK)
CLoDEWJJK) Koning van Gr'Jot-Brittanje,
Gr?ot-Brittanje ,. werd
werd:
in B1oeim.
1670 te Hanover
ecn fieBlocim. van het jaar 167°
fianover geboren, en was een
raad van den EngeIfchen
mad
Engelrcflcn troon. Hij erfde van zijnen vader, ERNST
AUGUSTUS, de eerfle
eerl1e keurvorst van Hanover,
Hllnover, in 1698, dit fchoone
land, en naderhand door zijne gemalin SOPHIA DOROTHEA, dochter
van den laatften
Iaatrten Hertog (WILLEM) van Ze/Ie,
Zelle, dit land
larid en h
het
et Lymf!}.
Ltmenburgfrhe.
bU1"g[che. Weinige jaren na den dood zijns vaders (1701), overl1andigde de graaf MACCLESFIELD
MACCJ,ESFIELD zijner moedert
moedelY,~ de keurvorl1in
keurvürfiin
. SOPHIA
SOPHIA,, eene kleindochter van koning JAKOB van Engeland, de
nete, waarbij aan haar em
den, EngeIaete,
el'\) haar huis de opvolging van denl
fchen troon verleend werd. Dan zij beleefde dit tijdfiip
rijdfiip niet; want
zij fiierf 9 weken vroeger, dan ANNA,
laatHe koningin uit
uit:
ANNA, de. laatlle
het huis van STUART, en dus werd nu de keurvorst LODEWJJK
GEORGE, onder den naam van GEORGE I, koning van de vereenigreg~,
de rijken van Groot-Brittanje. Hij wist zijn nieuw verkregen regh
tegen de aanvallen van den Pretendent J AK013 lIl, en diens aanhangers, met nadruk te handhaven; gelijk
gelUk hij zich over het geheel
door een kloekmoedig gedrag, et!ne
l1aatkunde en eene
e~ne verl1andige
verflandige fiaatkunde
hooge belangfielling in het geluk der aan hem toevertrouwde natie-~
lllj
bij aanhoudendheid kenmerkre.
kenmerkte. Zijne verbindtenis tegen KAREL XIJ:,
XlI:,
koning van Zweden, bezorgde hem, bij zijne Hanoverfche bezitriI~
bezittÏIlr
gen, de hertogdommen Bremen en rerden,
Ferden, en,
en~ door zijn verl1andig
verfiandig
zeel1lngt, hield h~j
hij alle overige mogendheden in bedwang.;
gebruik der zeemngt,
terwijl de vernietiging der Spaanfche
SpaAnfche vloot in de·
Middel/andfche zee
zelf
terwijl
de-1J1iddelJandfche
den Ploed
moed aanvumde,
aanvutJrde, en het aanzien der EngeWche regering bij de overige Europifche mogendheden, en haren invloed op derzelver he1lui,.
bellui..
aanmerk,eIijk verllerkte.
ver!1:erkte. In 1727 deed hij eelle reis"
rei~ door zijne
ten, aanmerkelijk
Zornerm. te Osnabrug overleed~
erflanden, wanneer hij den 11 van Zomerm.
11. (AUGUSTUs) Deze was de opvolger van den voGEORGE Il.
ngen. Hij werd als keurprins van. Hal1&!'er
rigen.
Ha/1B!'er in S[agtm.
SJagtm. 1683 geboren,
en fiierf
flierf in Wijnm. 1760. Hij vergezelde in 1714 zijnen vader naar
naar
prins van lFa/IJs
lFa/lis en graaf van Chester beEngeland, waar hij tot prin~
be·
El1ge/fcheJa f1:elde.l1 in hem zeer veel vertronwen
vertrouwen,,
noemd werd. De Enge/fchmfl:elde.n
'en
en voedden voor hem de hoogl1e
hoogfie achting. In HerfsolL
Herfstm. 1705 huwde
hij aan KAROUNA,
KAROLINA, dochter van den Markgraaf JOHAN
JOfiAN FREDERIK van
Anspac-h, welke
l1ierf. GEOlWE
w.elke in Winterm. J 737 flierf.
GEORGE gaf reeds.
reeds vroeg
blijken van eenen krijgszuchtigen
krijgszuchtigell geest, waarvan hij, zoo wel als
van z.ijne
zijne dapperheid, reeds in 170.8,
] 70.8, in den oorlog tegen de Nederlanden, proeven aan den dag legde. De eerfie
eerl1e rustige
rustig.e jaren zijner re..
ter daal'Helling
daarHelling cn bevordering van nuttige inriggering wijdde hij tef
til!!

G E 0 R G E IIJ.
I'S9
thJgen ~en was hij, vnder anderen, de flichter
tlichter der hooge fchool te
Cöttingcn, welke, naar hem, Georgia Augusta genoemd werd. OndermsCchen riep hem zijne zucht voor den kr\jgsdienst, in den OOS.
tenrijl{~chen ftlcccsfie-aorJog,
fucccsfie-aorJog, naar het fragvcld. De 'overwinning hij
'Dettingen ,in Zomerm. 1743, bekranste zijn hoofd met lauweren;
terwijl hij, door de belangrijke opofferingen aan de groote MARIA
THERESlA ,voor
THERESlA,
voor Groot-Brittanje, eenen onverganglijken roem verwierf. Sedert den Akenfchen vrede befleedde hij Zijne 'zorgeN aan de
inwendige welvIIart des rijks. De oorlog tusCchen Groot,Brittal1je en P,-al1lcri./k, over de AmerikaanCche zaken, ontrukte wel vaor
eenigen tijd aan hetzelve Mil1on'a; doch de kracht, welke Engeland in den loop der groote gebeurtenisCen (waaronder de zevenjarige oorlog en GEORGE'S aandeel aan denzelven) blljkbaarolltwikkelde, verfchafte aan dit rijk eenen zoo veel te grooteren luister. Dan
in dezen voor hetzelve gelukkigen wetland
wefland ontrukte de dood GEfrierf den 25 van Wijnm. (760,
ORGE II aan zijne onderdanen. Hij flierf
en werd door zijnen kleinzoon WILl.El\1 FREDERIK, onder den naam
van GEORGE lIl, in de regering opgevolgd.
GEORGE 111. (WILLE1I1 FREDRIK) Deze vorst werd in Zomerm.
1738 geboren, en is de zoon van FREDRIK LODEW1]K, prins van
Wallis, die eenige jaren vroeger dan GEORGE II flierf,
tlierf, en van
AUGUSl'A, oochter
dochter van FREDRIK Il. hertog van SakfeGotha. Hij
prinfes SOPHlA CHARl.Ol'l'E, dochhuwde in Herfstlu. 1761 aan de prÎnfes
ter van den hertog KAREL van Mecklenburg-Strelitz, en beklom den
troon in het midden van den oorlog, dien hij met voordeel en nadruk voerde. Zijne vloten maakten in de nieuwe wereld aanzienlyke veroveringen, en de vrede v~n 1763 Helde Engeland in het bezit van Canada. Minder gelukkig
gelnkkig echtcr was hij in den Noord.
AmerikaanCehen .krijg, die in J 778 uitb1rstte, en aan Engeland een
gedeelte zijner Cchoonfre
Cchoonfl:e kol'Onien kostte. Sedert 1787 leed die vorst
aan gedurige, nu eens ligter dan eens zwaarder, aanvallen eener ongefreldheid,
gefleldheid, welke zich V<3orn amelijk in krankzinnigheid vertoonde,
en.
en ten laatne tot die hoogte klom, dat men den 6 van Sprokkelm.
1,811 het regentfchap
regentCchap in handen van den prins van fYallis, GEORGE
FREDRIK AUGUSTUS, flelde, die na zijnen dood, den 19 van LOllwm.
1-819, onder den naam van GEORGE IV, den Britfchen troon beklom.
GEORGE III had den ouderdom van 81 j~ar en bijna 8 maanden
bereikt, en 59 jaar en 3 maanden geregeerd. Onder zijn beflllllr
befrllllr
heeft zich de koninklijke magt, inzonderheid door de bilI voor
vreemdelingen, en de opfchorting van de akte Habeas Corpus,
annmerkeiijk uitgel'reid. Ook was zijn invloed in het parlement
beflisfender dan ooit, uit hoofde zoo van de verdeeldheid van de
oppofitie.partij, als de aanzienlijke vermeerdering van leden in het
hoogerhuis, wier getal, dat in 1760 Oechts 181
ISI bedroeg, in 1800
bijna tot 500 geklommen was. Bij zijne komst tot den troon was
de civiele lijst op 800,000 p. fr. bepaald; doch in 1769 betaalde het
par.
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GEORGICA. GEORGIE.
parlelllent
parlement reeds lDeer
meer dan een millioen aan [chulden;
fchulden; en in In'!
177'!
werd hetzelve
hcrzclve op nieuw nangezoche
~angczoche [cr
CCl" voldoening
eener feImIl
fclJllIJ
vun
van 618,000
618,00,) ponden. De civiele
ei vicle lijse werd nn
mi mcc
mee 100,000 verhoogd,
verhoogd.
cn cchecr
3°,000 p. /l.
H.
en
echtcr waren er in 1780 weder 60,000 en in 1784 30,000
aan [chuldcn
handcn. Met dit alles was 's konings hofhouding
aln
fchuldel1 voor handen.
in grenen
gccnL'11 dcele
deele luisterrijk of prachtig; maar de vorfielijke familie
was talrijk, en de geheime
geheimc uitgaven, zoo binl1~n
binn4:n als buit'"'nlands
bllÎt,,'nlands ,•
warcn
weten[chapwaren zeer aanmcrkelijk.
aanmerkelijk. IIij beminde de kunsten en wccenfchappen, en
e11 bcfchcnnde
bcfchermde haar mecr,
meer, dan zijn~ voor;;angers
voorC;angers uit hct huis
Ya11 lJmliSTijk
alhoewel hij dezelvI'!
dczelv~ niet in die ma·
ma\';111
BmllsTi,p gedaan hadden, alhoewL'l
te n:1nl11ocdigde,
nis lJleIl
IJlCll van
CC:le:1 vorst iHld
verwachten;;
aallI11o~digde, als
V!ln zuik ee:IC:1
had mogen verwachcen
zijt;C
cn jaargelden h::duCll
hJdJell bi.ina
bijna allen lOe~r
lIle~r een tlaatkUIltlaatkUfIzijr;c ~CrChcllken
;.:cfchcnken en
dig oOi5iilcr!:.
OOsÏllCr!;. Voor het overige had hij een
eCIl zr.cht en vrolijk karakter,
karakcer,
cn
kC11111crIae zijn
goedlmtigheid en
cn wclwiilenàheid.
welwilknàheiq. 1\1$ ecnt·
Cil kcnmerkte
zUn gelaar
gelaat gocdlmtigheid
ecnt.
gcnoot
~id; hij leefde als
voorbe~:d;
:\Is een een.
!':enoot en \'a(lcl"
vader was hij een voorbe
voudl;';
v()\1dJ~; burgcï
burger in den [choot
fcilOot van
vnn zijn hui<gczin,
hui.<gl'zin, inzonderheid te
tJT,'nfi/';;,",
JFiiJflj';;;', wanr
waar hij zelfs gecnl:n
gecn<:n zijner liaa"dic/l~rell
traat,dien~rell ontving.
G EORGICA.
EORG lCA. Landbouw;
L:!I1dbollW; alsmede de i1:1:lm
;J~alll van
Van twee
Iwce dida.tt;fde
dit/a/uilde
gcdic:nen over
d..:n bl1dbolJw,
l:lI1dbol1w, te wetcn:
gedic!lten
o~'er d.:n
weren: vaa VmclLIcs
VmclLIus en DELILI.E.
G EORG I E. In het Perzisch GtirgiJlan,
Curgij!r;n, en bij de RwfelJ
RmfelJ Cw'.
GiJ)"gi;iic, i.i
gÎi/ie,
is cc:]
een la;ldfc111P
b;1(lfc:13P in .dzie,
/lzie, hetwelk door Cin:aslie
Circasfie,t Dag/~e.
Dtlg/~e.
J/(/U,
j/au I S iin'ml
iir:!'all , .fJ'llJeJ1ic
.drWCllic en de Z'J'fJrtc
Z""(]l'tc zu
za ingc(]oteq,
ingcfloce:~, en door
bcr:;eil in het
oostcli.jl~ en westelijk
co ..
ber:;eil
her oostelijk
wesceiijk gcJcclcc
gcJcclte geCplitst
g~rplitst wordt J en co.
l1e ui:g-e!1rektheid
lli:;clhcktheid van 9JO
9JO v. m. bcvnr.
bevat. De afzonderlijke declen
deelcn van
Geor.:;ie
Ceor,:;ic zijn
zjjn [mire/te,
Imirctte, l11i::gre/i!,
jl1i:;greli~, C!lria
Guria (waarvan
(waarván icder
ieder eenen
cenen af.
zonderlijken
l(tlrtt,lil1ie en KfJ.':'1cti.,
zondcrlijkel1 vorse
vorSt of C':;;flr
C-:::,ar had) CardL'weli,
Cardnve/i, of l(t/rlalinie
Kq.ç;'zeti.,
or
lt'1im, welke heide Irmf1cn
l~atnen eercijds
certijds onder éénen
or !{:1C
K.'lá'!i01,
ééncn vorst, H;:;RJ\H~RA·
Iu.n;s,
zich en zijne nakomelinge.n.
KLICS, 110ndcn,
fionden, die in 1783, voor zieh
nakomelingen. de
opperhecrlèh~ppij van
oppcrheer{èh~ppU
R::S.'fllJd
R:iS!(llJd erkende.
erkcnde. Deze heide ItlOdfchnj'plln
landfchnpp~n
maken hét ei,":nlijk
ei,'.cillijk GcorgJ,;:
Gcor;!e uir
uit,J en leveren
Icveren een jaarlijksch
jnarlijksch inkomen
inkpll1ell
van :;00,000 llorijnen
norijnêD op. 111 'iS.}
lï84- volgIJl'
volgçle de CZ:lar
Czaar van
vall Imirelt,
Imirctt,
het vaal
bceld d~s laatilen;
VOO! beeld
laat!1cn; doch die van 1I1ingreiie
1I1ingrelie Haat in naam
onder de Porte,
Porie, maar is in de
de: d:l:ld
d:lad onafhankelijk. De Gun'eI,
Gu:'iel, of
f;cb:cdl'r
t;cb:edl'r \':lD
\':1l1 Cf/ri.'!,
GlIria , fia:e
i1a:t in n:l:1l1\ve
naal!lve verb:ndtenis
\'crbindtenis met
met de Turken.
TUI"ke,,~
Ilct
I !CL land is wel zeer berg~lChtig,
berg;lchtig, vermits het
hct ten Noorden aan
a:\11 den
/{;m!;(Jzl/s
!"m!;(JZIIS grenst; doch het is tevens
tevcns ook zeer vruchtbaar aan
ann hout
hoUt,I
lwrcn, zijdc,
lwrcl1,
z~jde, vee, wijn, oof,
oof( en
el1 t}linvnIchtcn.
t~lin"ruchten. 111
In 1801 ver~l:larde
ver~laarde
],cizc:r
keizer P.~VL
P.~UL zich tot
tor onmiddellijk
onmiddcllijk bezitter van Georgie, en keizllr
keiZllr
F,t,\:,\s
bnd met zijn rijk, t!!n
eindQ
FRi\:'\S verbond, nog in hetzelfde jaar, dit land
t!!11 eilldtt
her
re berer
hee 7.00 \'cel
\·cel te
beter tegen alle binllenbil1nen· en buitenlalld[che
buit!!nlandfche aam'at-,
aam·a\-,
len te kU1l11C:1
kUnl1e:1 he[ci1enneu.
be[cllenneu. De nog le\'ende
Ic\·endc prillfCIl
prin[cn genieten ~Q
jaar.!~Qld,
TiJZis is de zetelplaats der rcgcr.icg.
jaar:~cld, cn Ti/lis
reger.illg.
GEO!tCIE. ECi1
ECil gewest
NçlOrd-Alnerikaan[che. lla'6n,
GEORCIE.
gewesc van de Noor~l-Amerikaanfche,
ilaum,
hc,i\'c:l~,
he:i\'el!, door dc rivier Stll'ol/lIah,
Sal'(jJlna,'z, Oost en !Pest
'Pest Florida, de Noord.
zCC
~cc en
el1 de nije
\'i"UC !lJ(li(JlJCI1
IlulifJ/J(,11 bepaald
wordt.
warde. In 1732 werd het vall
vau
ZuirlCoro!iufl
Zuirf.CorO!iUfj afgezollderd,
afgezonderd, door BrittCII,
BrillClZ, Sdotlcn.
Sc.iotlen, verdreven SokSr./:;.burblir-
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hurgers, Zwabm
hiJrgers,
Zwaben en Paltzcrs
Paltzers bevolkt, en ter eere van den koning GEORGIE genoemd. V clerIei
cleriei oorzaken gaven echter aanleiding, dat het
grootfl:e gedeelte van de bewoners dezer kolonie zich verfl:rpoiden,
verfl:rpoiQen,
be(l:ll\jr~
en de zaken er zoo zeer acllterwaarts
achterwaarts gingen, dat derzelver be!ll1urdcrs in 175':
1751: hUl.
hlH< regt aán
aan de kroon amondcl1,
amol1dcn, die nu van tijd tot
ders
tijd het land eenen meerderen bloei en welvaart bezorgde. Sedert
t 763 nam de handel aanmerkelijk toe, en in 1733 werd Georgic,
1763
Georgie~
benevefl'g de overigd
benevetf§
overig<; !:ewesten,
gewesten, onafhankelijk. In 1801 telde men
er reeds 162,000 zielen. De lnchtf!:reek
aun de
liJchtf!:reek is cr zacbt;
zacht; maar
manr aan
kusten ongèzond. De voortbrengfels des lands be!1uan
be !laan in rijst, ta~
bak, indigo, hout, mais, pruimen, vijgen, alsmede ecn
-zij·
een weinig .zijde. De hoofd!1ad
hoofdi1ad heet At/gusta.
Atlgusta.
GERADE. Door dit woord verfl:aar
veraaat men, in het Sakfisch
Snkfisch ragt, alal.
yrouw
les, wat tot de vrouwelijke !deeding
kleeding en opièl1ik
opfcllik behoort, de vrouw
bij haar leven in bewaring gehad heefc,
heef" en bij overlijden aan de
vrouw, docl~ters, en andere vrouwelijke nabdla3nden
nabc!1a311den vervalt.
veryalt.
ne vle~ hebben,
G ERANITE S. Half doorfchijnende
GERANITES.
doorfchijnellde fleenen, die cc
cenc
hebben~
nnar een krarrnsoog
kr:lnnsoog gelijkende.
GERAR
D. (ALEXANDER)
.een
GERARD.
(ALEXANDER)
ten Sehotseh
Schots eh geestelijke en hQQg~
hQog~
leeraar in de godgelccrheid
godge1cerheid bij /{ings-co/lege
/{ings-college te Aberdectl,
Aberdeetl, waar hij
in 1795 overleed, gaf in 1755 uit: E~rfly
Es/aJ on Taste (Proeve over
den finaak)
fmaak),, waarin hij bedoelde, eenen vasten grondregel
grondregd voor
dCl1zclven
dCl1zelven te bepalen. Hij ontleende daartoe verfeheidene
verfcheidene aanmerkill"
HU~lE, wel.
gen uit de fchriften
lèhriften van SIlAFTESBURY,
SHAFTESBURY, HUTcHINsoN en HUlliE,
ke hij echter door nieuwe, grondige ophelderingen vermeerderde.
Zeer oordeelkundig ontwikkelt hU
hij het wedcrzijdsch
wederzijdsch aandeel der Na~
tuur en kunst in het ontHaan
ontl1aan en de vormil1g van den finaak
fInaak , welken
verbe?ldingskracht gelegel1
gelege(j te
hij oordeelt in de ontwikkeling der verbe~ldingskracht
zijn, en dus meerder afhankelijk van ons inwendig gevoel, dan v.an
van
zinrnigen berchOllwt.
befehouwt. Zijne Esfayon Genius (Proe...
onze uitwendige zintnigen
ve over het genie) in 3 deden van 177+
I i7+ tot 1J 784 in het licht verfehellen, is een [ehoon
fchoon pendant voor het genoemde werk. Eerst
fchellen,
wordt de aard en natuur van het genie, vervolgens worden de algemeene, bronnen van deszelfs vcrfcheidcnhe<id,
ver.
vcrfcheidenhe<id, en eindelijk de verfchillende
foorten van hetzelve onderzocht. Inzonderhpid
Inzonderhl'id voortreffchillend~ [oorten
voow'effelijk
felUk is de ontwikkeling des fchrijvers van den belangrijken invloed
van de verbinding der denkheelden
denkbeelden in de beoefening onzer
ollzer zielvermogens. Bovendien heelt
heert zich GERARD ook nog door leerredenen,
en door een vertoog ove1'
over den geest en de waarheid des Christendol11s,
Christendoms,
van eene
ecne voordeclige
voorde~lige zjjde
zijde doen ke:Jllen.
ke:Jnen.
GERARD. (JOSEPII GEORGE) Deze uitmuntende man werd den
Zomenn. 1734
Iï34 te Bmsfcl
fl:ierf alliaar
22. V2n
v~n Z0111e1'111.
Brllsfcl geboren, en !l:ierf
al<iaar den 4
z~ine jongelingfenap
biJ
van Grasm.
GraSli1. des jam·s
jam's 1814. ReeJs
RecJs in zijne
jongelingfcnap wew b~J
op de fccretarij
\\,01\
fecrctarij van fl:2at
fl:~at en ~)orlog te BruId geplaatst, en woq
eerlang zoo geheel !wt
het vertrouwen
vcrrrcuwen van den minister, dat lnen
men hem
hct
bricfwisfelil1g mct
kanfclarij der Nederlandil1:1,
het houden
houdeil der briefwisfeling
met de kanfe1arij
Nederlmtdeu, te
ta

#'éc.

G ERA R D. (J. G.)
Weenm, opdroeg. 's Mans groote begaafdheden, en arbeidzame aard
\9!l

wekten mede de aandacht van den graaf COBENZI., gevolmagtigd
minister der keizerin- koningin aan het BrusfelCche hof, in wien de
kunsten en wetenfchappell eenen ijverigen befchermer en beoefenuar vonden.
In di! twee laatst verlopen eeuwen was men, in de voornaam[le
landen en fieden, bedacht geweest op het l1ichten van vele geleerde
genoocfchappen van onderfcheiden aard. In de OostenrzjkfclJe Nederlanden, waar de Leuvenfche hooge fchool gevestigd was, en het
\lan geene vermaarde geleerden ontbrak, zag men niets van dien
\lard OOt op den tijd van MARIA
MA1UA TfIEREStA, bij welke vorstin de
graaf van C OBENZL, zonder
Zonder moeite, bewerkte, dat oo.k in Brttsfel,
in 1769, een letterkundig genootCchap werd opperigt, waarbij onze
GERARD tot fecrecaris werd aangefield. Het genootCchap in Winterm. 1762, bij open brieven van hare Maje!l:eit, tot eelle keizerlijke-koninklijke akademie der wctenfèhappen en fraaije letteren verheven zijnde, benoemde hem de prins van STAHREMBERG,
STAHRE~1BERG, opvolger
van 'COBENZL, tot be!l:endigen fecretaris derzelve ; doch andere gewigtige ambtsbezigheden verhinderden hem langer dien pOSt waar te
nemen. Hij werd door den kundigen DES ROCUES opgevolgd; nam,
echter de zorg voor de uitgave van het eer!l:e deel der verhandelingen. om fpoed te maken, op zich, en fchreef het voorafgaand gefchiedkundig berigt over den !l:aat der letterkunde in de Nederlanden.
en de' oprigting der akademie te Brttsfel: een berigt, waarin meer
dan eene gewone kennis in het vak der gefchiedenis door!l:raalt.
Sinds de daar!l:elling der akademie was men ern!l:igbedacht op de
vermeerdering der openbare boekerij, en werd GERARD een en andermaal gemllgtigd tot aankoop van een aantal gedrukte en geCchrevene boeken, bijzonderl~ik de Nederlandrche oudheden en gefchiedenisfen betreffende. Hiertoe vond hij, met de heeren CHEVALIER,
Dit NELIS en DES ROCHES, de fchoonfte gelegenheid, vooral bij de
verkoopillg der onfchatbare boekverzameling van den heer VERDUSSEN,
die zeer zeldzame en behingrijke handfchrifcen naliet. In 1780 kwam
bij de akademie in overweging, eenige ongedrukte boeke!1, vooral tot de NederlandCche gefchiedenis en gedenk!l:ukken behoorende ,
uit ce geven, waartoe de heer GERARD een uitvoerig plan leverde,
hetwelk echter niet tot (land kwam. Na de afTchaffing van de orde
der Jezuiten, werd hem de last opgedragen, om al hunne boekerijen in de Oostenrijkfche
JVederlanden op te nemen, en de beste
Oostenrijkfehe Nederlanden
boeken en handfchriften af te zonderen. Hierdoor werden de allerzeldzaam!1e werken over de Nederlandfche gefchiedenisfen en een
grOOt aantal oude handfchriften van Griekfche en Latijnrche fchrijvers bijeen verzameld, en de ontbrekende in de boekerij daarmede
waaaronder zich het Etymologicttm l/lagl1um
l/lagnum Graecttm beaangevuld, wamIronder
vond, hetwelk uit Antwerpen naar Brusfel werd overgebragt , en
waarvan in de
dc openbare
opcnbare boekerij te Utrecht eel! affchrift bewaard
wordt.
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wordt. Tweemaal, namelijk in 1784 en 1785, werd hij tor den Ilnn·
zienlijken post van belluurder der akademie benoemd, welker vernie ..
ting, en het wegvoeren van eene menigte boeken en keurige handfchriften naar Parijs, hem de gevoeliglle finart vcroorzaaktc. De
roem van GERARDS kilnciigheden was overal zoo bekend, dat verfcheidene geleerde maatfchappijen hem het lidmaatfchap opdroegen.
als: het Zeeuwfche gcnootfchap der wetenfchappen, de akademie
der wetenfchappen te Befançon, de Leijdfche maatfchappij der Ne.
derlandfche letterkunde, en het Hollandfche inllituut, zich mede onledig houdende met de Nederlandfche gefchiedenis, in welke hij
meesterlijk bedreven was; zoo als 's mans fchriften, ten deele in
het lic!1t gegeven, en ten dccle nog ongedrukt, daarvan fprekende,
waarborgen opleveren, en waarvan de volgende de voornaamfie zijn:
Yerhandeling over twee p/aatfen bij }VLIUS CAESAR, die eene tegenfirijdigheid fchijnen te behelzen; Berig/en omtrent de opfchnften,
:/liO oude als van de middel.eeuwen, in de XVII Nederlandfche gewesten; over zeldzame gewoonten. voorheen ell tJlJg !teden in de
Nederlanden ·plaats hebbende; Befc/lrifving der munten, met den
naam en het wapen der hertogen van Bourgondie, in de Nederlanden
geflagen, alsmede van de Nederiandfche munten van 1056 tot 17911,
en van die van Plaanderen von 1093 tot J 603; Onderz.oek omtrent.
den koophandel in J'/aanderen itl de 13de ell 14 eeuw; TifdrekelZIlundige tafelm der Charters von Bmballd en Henegouwen I [eder:
646 tot 1658; gèfdiedkundige herigten omtreut de kerken en kloosters te Brul[eI en Antwerpen, ten deele in de 18de eeuW genoten,
of tot eenig ander .gebruik be!1emd; Befchrijving van eene zeer pleg.
lige begrafenis te Doornik in 1.191, ontleend uit een merkwaardig
handfchrift, eerst onlangs bekend gemaakt, en met aanteekeningcll
opgehelderd; Berigt der hand/chriften, in de b()elrerif der hertogen
"lJn Bourgondie, en eene uitvoerige Lifst der handfchriften nmtrent
de NetkrJanfche Historie, welke, voor den inval der Franfclten in
1791, zich in de bl)ekerij V311 de akademie te Brtlsfel bevonden.
Eene uitgebreide kennis van alles, wat de Nederlandfche oudheden
en gefchiedenisfen betreft, fielde GERARD in fiaat, waartoe hij ook
altoos bereidwillig was, om aan andere fchrijvers de behulplame hand
te bieden. Alle geleerden, die hem fchriftelijk werden aanbevolen.,
ontving hij met de grootfie minzaamheid, en opende hun, te Brus_
fol en elders, den toegang tot alles, wat tot de letteroefenin.:;ell
betrekkelijk is.
Ondertusfchen berokkende hem· zijne gehechtheid aan de vastge:lletde regeringswijze , onder J OZEPH U, niet weinig leeds. Hij werd
van al zijne posten ontzet; onder voorwendfel van heimelijke verllandhouding met zijnen zwager de heer RAEPSAET, dien men gevangen genomen had; doch meR kon hem nooit bewegen, om zich
·openlijk te verdedigen. Sedert wijdde GERARD lichgeheel aall de
.letter oefeningen ,en fma.akte de zoete vruchten van zijnen langduriALGEMEEN WOORDE1'lB.
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g;!n en zorgvuldigen arbeid, inzonderheid van de rustelooze moeit>:,
moeic;! ,
g>:n
tOt het kennen en verzamelen
welke hij finds vele jaren belleed had [Ot
eener bóekerij,
eenc dcr
d~r uicmllntendlle
uitmuntendlle gehouden,
gc1Jouden, en
boekerij, met regt voor eene
bijzolldere geleerden
geleerdcn in Braband
Braballd bfrustcnde.
bfrustende. De historifche
onder bijzondere
boeken maken er een aanzienlijk deel, en die der Ncd~rland(che
Ncdcrlandrche gefchiedenisfen
\tnn uit, waarvan naauw\!1ijks
naauwi!lijks de
fchiedenisfcn eene verzameling Van
weerga is te vinden. De waarde der gedrukte werken, hoc
hoe groot ook,
komt niet iu
in verg lijking met dcn
den fchat der hand(chriften,
handfchriften, Olntrem
UJnrrem
Nederlandfche gewesten. Behalve verfcheidene
affchriftcn der
de Nederland(che
ver(cheidene af(chriftcn
2eldzaamlle, en bij velen geheel onbekende, gedenkftukken,
gedenkl1l1kken, door zijne
zeldzaamlle,
eigene hand
('vrfpronkelijke lluk.
haud vervaardigd, bezat hij ook zeer vele (lor(pronkelijke
ken, wr.oronder de orginc/e
orgine/e i/Jterroga/ol'ien,
inlerrogalorien, op last van ALVA , aan
den graaf van EGl\lONT
EGMONT gedaan, in het
hct Spaan~.::; ge(chrcven,
gcfchreven, en
LaJllOra/l dcgl1lont.
dcgmont.
eigenhandig ondeneekend:
onderceekend: Lalllom/J
GEF ARD wns matig, werkzaam, een vijand v:m
GEil
van ijdele pracht, geeigeubel~ng, een kenller
kenuer van wcceurchappen
wetcnfchappen en fraai
dienstig zonder eigcnbeldl1g,
je letteren, een hoogfcil:.tter
hoogfciluter van glle
Illie geleerden, een bcminnaar·
beminnaar· van
zijn vaderland, een braaf echtgenooç en vader, en een opregt en
llandvastig vriend, die in de hoog:1chting
hoog:tchting en liefde van allen deelde,
flandvastig
braafheid op regten prijs weten te fiellen.
welke geleerdheid én braafileid
GERllENEK. Dus noemen de Hongaren hUil
GERBENEK.
hun opperkleed, hetgemaakt is.
welk gewoonlijk van grove pij gemaalu
(MARTIN) Prins en Abt der congregatie van St.
GERBERT. (lVJt.RTIN)
Bla[ius, in het SchIWlrzwa/d,
B/afius,
Sch",'arzwald , een kerkvoogd der Duitfche kerk, die
door geleerdheid, deugd en verdiensten uitbiolik.
uitbloiik. Hij legde in 1737
ordens-gelofte af, en hekleedde verfcheidene i aren het leeraar-ambc
de ardens-gelofte
in de wijsbegeertel:n
wijsbegeerte t:n godgeleerdheid in zijn klooster; deed van
1760 tot 1762 geleerde reizen door Frankrijk,
Frallkrijk, Ita/ie en Duitsclzland,
Duitschland,
lï64 tot
toe abt verheven. welke waardigheid hij tot aan zijen werd in 1764
llIoeim. 1793, met veel roem, en onder de nuttiglle
nen dood, in 1lI0eim.
wetenfchappen blijkt
werkzaamheden bekleedde. Zijn ijver voor de wecenfchappen
uit een groot aantal godgeleerde, gefchiedkundige en andere fchriffchrif~
ten,
[en, door hem in de latijnfche taal ge[chreven.
gefchreven. Hij bleef, wel is
waar, in de eerfie
eerlle zeer naauw aan de leerfielfels zijner kerk ge.
gehecht, en de méer verlichte denkbeelden, welke zich, in zijnen
lijd,
tijd, in de laatlle -begonnen
>begonnen te verfpreiden
ver(preiden , hadden op hem geenen
doch. in weerwil
weerwil. hiervan, !lichtte
fiichtte hij zeer veel goeds. Hij
invloed; doch,
verbande de [choölfche
fchooIrclte voordragt der godgeleerdheid, drong op
klaarheid in de manier van voorllellen , op grondige geleerdheid, eh
gezindheid en een heilig leven, aan,
.bovenal op eene godsdienstige gezindbeid
~n kel1fche~lle
ken[che~lle zich door een .minzaam
minzaam ~n toegeeflUk
toegeellUk gedrag omuent
omtrent
allen, die valt
vau h~JlI
h~I"O in denkwijze vert"childen.
verfchilden. Zijne godgeleerde
aIJen,
fcluiften
:werking gedaan, en zijn
hunne:werking
fchriften hebben, te 'zijnen tijd, hunne
vergeten;
vergeten. doch zijne gefchitdkundige,
gefchiedkundige, waarul
waarin hij
hiJ de·
de gefchiedenis de:r
d~
middeleeuwen ,de ,kerkelijke oudheden, de Liturgie enz. verhanmiddeleellwen,de
delt, bJijv.en
blijv.en hafe
hare -waarde behouden; terWijl de daarin .vCrvatte'OQ(.vervatte'oot:dceldccl·
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deelkundige onderzoekingen, en de menigvuldige oorkonden, door
hem het eerst aan het licht gebragt , hij :llle ware geCchiedkundigen
op prijs tullen gelleld worden. l)ndet dezelve Ol1del'Ccheiden zich
zijn Codex epistolaris Ru do/ph;. Fol. 177
I. De cal/tu et llIufi({J
1771.
Sacra Tom. II, 1774. FeIlIs lifurgia Al!emannica Tom. H. 1766,
en zijne /listoria nigrie SilYäe Tom. Hl, 1183 - 1;788 benev.:n;
eenige letterkundige en andere Cchrifren.
Niet alleen was GERIlERT Voor zich zéiven ijVerig in het beoeCenen der werenCchappen, ma~r hij moedigde ook daartoe zijne onderhoorigen aan, zocht van tijd tot tijd de verkeering met bij uitllek ge.
leerde mannen, en Sf. B/afius werd door hem een zetel der Cchooll'
fie letterkundige werkz:::1mhe;d. Ook als regent bezat hij in zijnen
werkkring de groottle vcn:icnstea. Hij herbouwde het in 176~ afgebrande frift; verzameidc eeae uitmuntende boekerij en andere voorwerpen van kunst en wetcnCchnp;
wetcnl~chnp; fjchtte
richtte een zieken- en werkhuis,
benevens verCcheidene nieuwe pastorijen; verbeterde het Cchoolwezen; bevorderde den landbouw, en was, over het algemeen, een
vader zijner onderhoorigen. Al zijne tijdgenooten hebben tijne waarde erkend, en hij genoot die algemeene achting en liefde, welke hij,
uit hoofde van zijn deugdz:irtm en nuttig leven, zoo zeer verdiende.
GEREFORMEERDEN. Zoo noemt men die Protest:lnten,
Protest:1I1ten, welk:!
de godsdienstbegrippen zijn toegedaan van den ZwitCerCchen kerkher.
vormer ULRICUS· ZW1NGLIUS, die tot voortzetter van het door hem he·
gonnen hervormingswerk heeft gehnd JOHANNES CALVINUS, Ilaar \\icn
zij ook wel Calvinisten worden genoemd. Zij maken, naast het ketkge.
nootCchap der Lutherfelle/l, het annzienlijkste kerkgenootCclutp der pro.
test:lnten uit. Het aantal gereformeerden was fteeds het talrijkfte in
Zwit[er/rmd, in de DuitCche provincien langs den R;jn , bijzonder hl
den Palt::., in Fral1krijk, Elige/ond, Schotland, in een gedeelte v:1I1
Po/en en LithauweII, in Hongarije, Zevenhergen en de Nederlanden.
In de vroegCte tijden der opkomende hervorming, werden alle onroomfde Christenen, hier te lande, Evangelisch Gért'formeel'den geheeten, om het even of zij Cah'i.jns- dan of zij Luthers. gezind waren.
De Franfde Protestanten gaven zich het eerst den naam van Refor~
m~$, van waar de bastaardnaam Gereformeerden, welken de Ca/"i,jns.
gezinden feden algemeen aallnamen; terwijl de Lutherfehen zich onderfcheiden door den naam van Evangelifchen. Sedert, en ten gevolge van het, in 1817, gevierde eeuwfeest der kerkhervorming, zUn
vele Her,'ormde kerken in Duifschland met de Luthufdlell vereenigd,.
vereenigd"
onder den algemeen en naam van El'angelifche lurlt.
GEREGTSHOVEN DER LIEFDE. Deze inrigting bëhoort tot
de avontuurlijke tijden van de ridders der middeleeuw , wanneer zij
in de 12de, in bet zuiden van FrankriJk, in het voormalig Provence
en Languedoclr omllond, tot in de J sde voortduurde, en in de 16dc
nog vereerders en navolgers vond. Vermirs onder de ridders en derzelver fcllOonen dikwijls verliefde twisten plaats hadden, eo er onop~
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losb:u'e
gl1lallterie geopperd werden, was mel1
melt
losb3l'e vragen over de w.are gnlollterie
er op bedacht. om dit kwaad door de oprigting van een hoog ge~
regtshof , welks uitfprnken, in zaken van lic fde, kracht van wet
moesten hebben, te verhelpen. Men verkoos derhalve dappere ridders
en aanzienlijke mannen, die door eene langdurige ondervinding mee
dele kiesfche z~ak "-'Aren bekend geworden, tOt regters ~ en onderwierp zich. zonder eenig gemor, aan bun
hun regcerlijk vonnis, hetwelk
Wierp
befluiten, un orret
men. in navolging van de parlemencs. belluitcn,
arret d'Amou,'
noemde. Men verzamelde deze vonnisfen ,• die vervolgens door ee ...
Latijnfche ophelderingen verrijkt
nige regtsgeleerden met belangriJke Latijnfcbe
IsABELLA van Beijertn,
FraD.
werden. De bekende IsABELLA
Beijeren, gemalin van den Fran.
fchen koning.
KAREL
...IlEL VI, maakte eene foortgelijke illrigcing onder
koning, K
den naam van un Cou,.
11111OQI'. waarbij alle bedieningen van het
Cour 4' 11111OQ,.,
mannen van deo
den eerllen rang geplaatst werden. De
hof nageaapt, en mannell
berhaalde vertelfels
eeuwig herhaalde
vercelfels van de kwellingen en zaligheden der liefde
maakten, ook bier, de voornaam!le onderwerpen van raadpleging uit,
en werden met iCnen
ienen belagcheliJken ernst als taken
uken van het hooglle
kardin:l:ll Rl.
RI.
gewigt behandeld. Nog onder LODEWijlt XIV rigtte de kardin:t:ll
CHELIEU
eeDe Asfemblé galante op, waarbiJ de prinfes MARl...
MARIA VAN
CHI!.LIEU eeoe
V... N
GONZAQA... het voorzitterfchap, en mejufvroulV Of.
GONUQ
DE SCUDf.R.'l
SCUDER.'l den post
r.ln
YlIO algemeen pleitbezorger bekleedde.
GERMAIN. (De Groof
Granf S'r.)
S'c.) Deze beruchte avonturier en zware·
kunstenanris , ten aanzien zijner
zijnet eigenlijke afkomst, onbekend. Hij
fomtiJds A'l1'd"'R,
'l114AR. of ook wel Mar!ties
noemde zich fomriJds
Markies valt Bt!fmnr,
Be/mar, en
CAGLIOSTRO geraakte.
geraakte, op
was waarfchijnlijk een geboren Portugees. CAGLIOSTRO
zUoe eerfte reis door DuiftchlfJnd,
zUne
Duittchland, in Ho/jlein,
Holjlein, met bem bekend, en
bediende zich van zijn onderwijs tot nieuwe bedriegQrij~n.
bedriegarij<m. ST. GEIt.MAIN bezat aanmerkelijke chemifcbc
chemiCche en andere kundigheden ~ doch zij.
~UIN
zijne onweerflaanbare
onweerfbanbare neiging, om als zwartkunllenaar te fchitteren,
weerhield hem den gewonen weg tot roem te bewandelen. Hij was
genadig op reis en verfchafte zich.
zich, door zijne Cloutheid
flourheid en groorfpraak,
grootfpraak,
dOOT 4e
t$e begaafdheid,. oln
otn een ieders zwakke zijde te trefalsmede dOOf
aao de hoven. Volgens zijn voorgeven was hij
fen, zelfs toegang aan
350 jaar oud ,:eo
kl>ooe nog eene gedenkfpreuk van den beroemden
f:en kl>nde
lVIONT.\GNIi:
Llamboek aantoonen.
aamoonen. Een kostelijk water des Ie.
MONT.\GNX in zijn llamboek
Ic.
tlerke uitvens bewáarde
bew:tarde altoos zijne krachten. en had zulk eene llerke
werking. dat bij eene oude vrouw er jeugdig door konde maken.
heillooze kunst, om edele gelleencen
gelleeoren te vervaardigen, was hem,
De heiltooze
zoo als hij VOQfgaf.
voorgaf, op" zijne tweede reis naar de Indien,
Illdien , die hij in
175~' wilde ondernemen,
gelukt. en hij kloofde in 1773,
ondernemen ~ gelukt,
1773. bij den
Franfchen ~ezant in'
ints$ Hagt!,
Hoge, cenen kostbaren diamant van ·zijn
'zijn maaklouis (/'0"$
d'O,.s verfel, nadat hij voorheen eenen
cellen dergelijken voor 5500 Louis
kocht had. Ook de geheimen der to~komst oncwikkeldenzich
onrwikkeldenzich voor
V~
zijne oogen, en hij voorfpelde bij voorr:zad aan de Franfchen den
LODEWJjK XV. Zelfs wendde hij voor, zoo veel magt t~
dood van LODEWlJK
l>~zjttCn
pp het dieren-rijk konde werken,
werken J cu de Uangen ge.
l>~'zjttcn,J d:u hij .op
.
voel
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voel
yoel voor de muzijk inboezemen. Ondertusfchen behoorde onder zijne
bekwaamheden t buiten allen tegenfpraak , het zeldzaatn
werkelijke bekwaamheden;
zeldzaam
vermogen, dat hij met beide handen te gelijk op twee onderfcheiden
bladen papier, hetwelk men hem voorlegde, fch
fchrijven
rijven konde, zonder dat men de handfchriften van elkander konde onderfcheiden. Ook
fpeelde hij zoo meesterlUk
meesterlijk op de viool, dat men meende;
m~ende f meer dan
één fpeeltuig te hooren. Over het ;lgemeen
;Igemeen ontbrak het hem aan talenten
ler.ten noch geleerdheid, en zoude hij een beroemd
heroemd man zijn gell'orgell'or.
dcn,
-den, indien hij niet liever herucht ware geweeH.
gewee~t.
GERMANEN. Zoo noemden de
de. Romeinen de oude Duilfclters,
DU/I(chers,
welke ook zich zelve dien naam gegeven hebben. Sommigen leiden
clit
dit woord van het Latijnfche GtrmilnlJS
Cermanus af, hetWelk
hetwelk zoo veel als
aIs broe.
der beteekem,
beceekent, en volgens deze afleiding zoude het aanduiden , da t
de
verboncl~n hebben; doelt
-de Duitfchers zich onderling als broeders verbonden
doclt
anderen, daarentegen, beweren, dat dit woord.
woord, van eenen Duitfchen
Duicfchen
cenen krfjgs11lan
of Gallifchen oorfprong zij, .,en
en eenen
krijgsman of held beteekene.
Dan, wat hiervan
hiervan· zij, zoo veel weten wij ten minfle
minfie dat het woord
Germanell
eer~, en geen geflochtnaam,
gl'fla.htnaam, der oude Duitfchers
Duit[ehers was,
Germanen een eer';,
dat de Germanen een volk waren, hetwelk zich door vele benaminKei/etJ, of Ke/tifche
Kellifche
onderfcheidde,~ en waarfchijnlijk van de KeilefJ,
gen onderfcheidde
tSkythen amamt;
8kythen
afilamt; gelijk zij ook bij PUNIUS
PUNlUS den 'naam van SkJ'ten
Sltyten
dragen. Onder Germanle,
CermtJnie, door hen bewoond, begrepen de Rome/tJeIl
flen nier ll11een die landen, welke door den D~nau,
Dgnau, den Rijn,
Ri/n, den
IFeieh[e! bepaald
bep~ald werden; maar ook Dene~
Denenoordelijken Oceaan en de lYeichfel
marken, Noorwegen,
Noorwegen. Zweden, Finland,
Finldnd, Lijflalla
Lijf7al1d en Pruiifen, vermits al deze landen,
wi!1ke een derde. deel van Europa
lançlen, welke
Europtl uitmak,en.
uitmak.en.
volksftammen
bewuond werden, die in gefiaIte,
gefialte, zeden en fpraak;
door volks
!lammen bew\lond
met elkander zeer vele overeenkomst hadden, en uit dien hoofd\}
hoofde
door hun als van eenerlei afkolllst
afkomst befchouwd werden.
GERMANICUS. (DRusus) Deze groote
grcoote Romeinfche veldheer
ANTONI.\,
was de zoon van CLAUDIUS DRusus NERO en de jeugdige ANTONlA,
AUGUSTUS, wiens verhevene eigenfchappen zijn erf.
eelle nicht van AUGUSTUS.
eene
deel geworden waren. TlIlERIlJS,
TUlE.RlCS, zijn oom van 's vaders zijde, nam
eerll:! onderneming
ond<;rnemmg bellond
befiond iu het dempeu
hem als kind aan. Zijne eera"
van een ontiban
ont(1aan oproer in Pallflonie
Pa/l1Ionie en Do/motie,
Dahl1t1fie, waarvoor hij,
h;~,
fdlOon
fc1lOon nog niet den vereischten ouderdom bereikt hebbende, tot
conful benoemd werd. V
confnl
Vcrvoi/:,'eIlS
crvolt,'ens met TlBERlUS,
TIBERltJS, aan het hoofd
van talrijke legers, naar
Daar Duitseh/and
Duitseh/ana gezonden zijnde, merf
flierf in diell
dieI1
t~id AUGUSTL'S
AUGUSTt.:S,, elie
die door dezen in
io de regering werd opgevolgd.
tijd
Vergeefs eischten eenige muitende legioenen, dat bij het oppergc~
oppergc~
zag zoude in handen nemen: hij dreigde zich zelven
zei ven te zullen om.
brengen, indien zij verder hier op aandrongen, en niet dadelijk tot
tOC
gehoorzaamheid terug keerden. GERMANlCUS
GERMANICUS trok cl.aarna
d.aarna over den
ftijtJ,
flijtJ, .overviel de Marfen , die zich, hij gelegenheid van een feest,
aan dronkenfchap hadden overgegeven; rigtte onder hen eene
cene velverfchrikkdijke flagting aan,
TAUfAN~,.
nan, en verwoeStte
verwoestte den tempel van
v:m TAUFAN'
.•
N
c,p
CJp
N33
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Op gelijke wijze verfloeg hij in het volgende jaar de /(atten; .erbrande hUllIIe fiad MattiulII Cvolgel,s fommigen Marburg) en keerde als
overwÎlmaar naar den Ri/IJ terug.
Hier ontving hij afgevaardigden van SEGESTE;, die hem om hulp telIier
gen zijnen fchoonzoon. ArumNlUs, ~ie h~m ingeOoten hield, liet
verzoeken. GER\\1ANICUS f\l~lde aanfionds met zijne benden toe;
OIltzettede SEGESTES, en nam THUSNELDA, de gemalin van ARMINIVS,
gevangen. Deze, zich nu ten oorloge toerustende, verzamtldt:)
GERMhNICUS zijne magt aan de Ems, en trok hem, na vooraf de lijken der RomeinetJ,
RameinetJ, die VARUS bij zijne nederlaag had achtergelaten,
in het nabij liggend Teutobt/rger
Teutabt/rger woud te hebben doen begraven,
Jlem te gemoet, en leverde hem eenen bloedigen veldtlag. Reeds
weken de Romeinfche legioenen, toen GERMANICUS het gevecht met
verfche troepen vernieuwde, en gelukkig het Oagveld behield. ARlVIINIUS trok terug, en· QIIze Rom.~infche veldheer was wel te vreden,
dat hij de Ems weder bereikte, en zich met roem uit cenen firijd
1;"ered had, waarvoor zijn leger niet meer befiand was..
Nadat GERMANIClTS nog een ged~e~~~ van zijn krijgsvolk, op zijnen terugtogt', door den vloed der zee, verloren had, bereikte hij ,
11echts met een gering overfchoE zijns legers, de monden van den
Ri/n; befieedde den winter toç nieuwe toerustingen tegen de Gertna'Ien; liet eene vloot van 1000 vaartuigen bouwen, om de moeijeIijke
marfchen door bosfchen cn moerasfen noodeloos te maken; cn landde
met zijn leger aan den mond van de Ems, van waar hij tot de fVerzeT voortrukte, achter welke de Cheruskers fionden, om hem den
overgang te beletten. Hij bewc~klle!ligde dien nogtans en leverde
liun eenen veldOag, die met het aanbreken van den dag begon, ,en
voor de Romeinen roemrijk eindigde." Ook den volgenden dag, toen
de Germanen den firijd met eene hopelooze woede hervatteden , en
de Romeinfche gelederen in wanorde bragten, behield hij het flagveld,
waarop de Duit(c1:ers in hunne bosfchen terug trokken. GERi\lhNlCU~,
echter, fcheepte zich weder in; fiond eenen verfchrikkelijken fiorm
door, die zijne vloot gedeeltelijk vernielde, en betrok de winterkwartieren ,nadat' hij eersç
eerst DOS: eenen inval in het land der Marfcn
gedaan had.
Deze veldtogt was tevens de laatfie van GERMANICUS in Duitsc!zknd. TIBERIUS, jaloersch op zijnen roem en zijne verdiensten, wilde
llem niet vergunnen, om de onderwerping van Duitschland te
tc volwoijen. Hij riep hem terug, en bewilligde hem, met eene geveinsde goedkeuring, eenen triomf; doch was te gelijk op een gefchikt
OIltOaan, dien hij, uit
middel bedacht, om zich van eenen man te OIltflaan,
boofde van de liefde des volks, voor zich als gevaarlijk befchouwc:le. Hij zond hem, met eene bijna onbepaalde magt, naar de Oos.
OOS.
terrche landen, om de aldaar gerezen onlusten te friIIen; doch benoemde tevens PISO tot fradhouder van Syrie, in wiens trotsch,
h':crschz\lchtig cu
eu onbuigzaam karakter hij CCD ti!IJlCllScht middel
vOlld,
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vond, om GER~IANICUS
GERMANICUS te dw:
dw;"bomen.
.. ,bomen. Zijll'
Zijn' plan gelukte; PISO vatlede
tede zulk eenen woedenden haat tegen hem op, dat hij hem in het
34 jaar zijn ouderdoms , waarfcbijnlijk.
waarfcbijnlijk, door vergif liet ombren.
ombren..
gen. Rome verloor in hem eenen zijner dapperfte en edelfte mannen,
en de algemeene droerheid over den dood van ee~ prins, op wien
men alle zijne hoop gevestigd had, was voor hem de beste loffpraak.
werkzaamheden ftonden
ftii, en de hoogfte magt moest tusfchen
Alle werkzaaUlheden
Honden ftii.
beide komen, om den al te grooten rouw te beperken; terwijl men
overal te Rome, op den berg /ltl1I11IUS,
Amclllus, in Syrie enz. eerbogen , tel'
te,'
zijner.l12gedachtenis,
zijner.ll2gedaehrenis, oprigtte.
CERMANISMUS.
woor___
GERMANISMUS. Zoo noemt men, in onze taal, zoodanige woor",
den en uitdrukkingen, welk.~
welk~ .uit.
. uit. de Hoogduirfche, ook
ook, zelfs ui~
lIi~
;mdere
NederduitsG;h zijn.
andere talen, zijn afgeieiè.
afgcieiè. en geen Nederduitsc;;Il:
GERMEN. Beteekent in de Plantenkunde het vrllchtbeginfel,.
vruchtbeginfel ,.
den eijerfiok; het eerfie
eerfle beginfel der vrucht en zaden in de bloemen,
bloemen ..
GEROCOMIA. Hierdoor verfiaat men dat gedeelte der geneeskunde, hetwelk on:
011; den weg wijst, om oud te worden, door onze
gezondheid ln
Jn acht te nemen.
GERONTES;.,
GERONTE~, Waren overheidsperfonen in S,M/"ta,
Sparta, è-ie, mast
de Eplroren
Epltoren en koningen, de hoogfie magt in den fiaat in haden ha(:ha(!ge..
60fie jaar niet verkozen, en buiten de ge.
den. Zij konden voor hun 60fle
wigtigfle redenen van hunnen post niet ontzet worden. Geronwigtigfie
tocomiutlt is een huis ter verzorging van oude lieden.
locomium
GERROPHORES. Waren wapen- of fchilddragers
fchildd!agers in het leger
leget
der Perul1.
GERST of GARST. Een zeer bekend, nuttig gewas, hetwelk
ollzen ,,~derlandfchen
op onzen
v~derlandfcben grond veel geteeld wordt. Zij verlangt ee-e~
n~n kleiachtigen,
kleiachrigen, welbemesten en b.earbeidden, losfcn,
losfen , droogen grond,.
grond",
vrij van onkruid, en van eeene genoegzame diepte; fioelt minder,
dan tarwe of rog, en.
~n. moet dus digter dan deze fiaan.
Men heeft
Winter- en Zomer- Gerst. Winter- Gerst is op braakland dikwijls de
eerfle
eer!l:e vrucht, of volgt op het raapzaad., Maartfche
Maartfche- Gerst "Wordt
wordt in
die maand gezaaid, en valt zeer goed uit, als men eenen
een en harden
heefe, en de grond wel doorvrozen is •. Als de tijd
winter gehad heeft,
voor deze Gerst voorbij is, kan men nog Zomer-gerst zaaijen. Dit ge/
was hangt meer, dan tarwe en rogge, van den grond,
grond,- de kultuur en
de weersgefleldheid,
weersge!l:eldbeid, af. Het zaad is veel losfer in de aren; flaat
naat bij fterfierken wind ligtelijk uit, en moet hierom.
hierom, voor de hoogfic
hoog!l:c rijpheid ge.
zicht, of gemaaid worden, inzonderheid de Zomer-gerst. De Gerst is
ten aanzien der teilen zeer onderfcheiden: fommige heeft 2, 4, en
andere zelfs 6 teilen. De twee~eilge Zomer-gerst heeft wel (j
0 rijen
bloemen ; maar de zesteilige
z-esteilige overtreft de andere, inzonderheid
in vruchtbaarheid, vermits zij een derde meer uitlevert.
uitlevertc> Men heeft
verfcheidel1e
Egyptiverfcheidelle Gerstfoorten , onder anderen de Hemel-,
/Iemel-, Egypti~
[che,
fche, of naakte Gerst, die vruchtbaarder is, dan alle overige, zelfs
op tenen
~l1cn mageren en zandigen
zandigcn grond. Zij wordt in de eerfie
eer!l:e helft
helfi:
N 4,4.
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GESCHIEDENIS, GESCHIEDKUNDE.

van Bloeimaand gezaaid; is teederder , dan de gewone Zomer-gerst,
beeft eenen dunnen bast; zit los in de omkleedfels ; heeft geene ar...
gels; fiaat daardoor meer aan den aanval der vogels bloot, en is minèer voordeelig , dan de gewone Zomer-gcrst. VoortS vindt men in
Groningen eene foort van Zomer-gerst, Knobbel-gerst genoemd, die
meer oplevert, en in Zeeland Bflt11"dgersl , die hier met een goed gevolg verbouwd wordt.
GESCHIEDENIS, GESCHIEDKUNDE. Dus noemt men de ken.
llis der dingen, die gebeurd zijn, of nog gebeuren, en zij bevat diensvolgens het naauwkeurigst onderrigt omtrent het aanwezen en de uitwendige gefieldheiJ der befiaande dingen, inzonderheid der veranderingen, welke met dezelve voorvielen., der handelingen en omfiandigheden, die.
die gebeurden , benevens derzelver oorzaak, aanleiding,
loop en gevolgen. Men ziet hieruit, van welken verbazenden omvang
deze wetenfchap is; want alles, wat is , was, of gebeurde, kan gefchiedkundig befchouwd worden; en het is hierom, dat zich de gefchiedfchrijvers alleen tot het merkwaardige bepalen. Men kan de
voorwerpen der Gefchiede nis, gewoonlijk, tot drie hoofdfoorten
brengen. Zij hebben of tot volken en fiaten, of tot den godsdienst,
of tot wetenfchappell en kunsten, betrekking; en van daar, dat de
Gefchiedenis, doorgaans, in burgerlijke, kerkelijlee
kerkeli/lee en letterkundige
onderfcheiden wordt, waarvan de eerfie wederom, naar derzelver om·
vang, in algemeene en bi/zondere, of naar den tijd, welken zij behan.
delt, in oulk, die der middel.eeuwen en l1ieuwe GefchiedeLis, wordt
gefplitst. De algemeene Gefchiedenis is die van het geheele menschdom, en de bijzondere die van enkele geflachten, maatfchappijen, vol.
ken, rijken en fiat en. De oude Gefchiedenis neeIlJt haren aanvang met
het ontfiuan des menfchelijken geflachrs op den aardbodem, of, vol.
gens anderen, met de vorming der"eerfie rijken en fiaten, en loopt tot
ann den ondergang van het Romeinfche Westerfche rijk (tot het jaar
476 onzer tijdrekening). De Middel-Gefchiedenis reikt van den onder.
gang" van dat rijk tot op de Qmdekking
omdekking van Amerika, en bevat dus het
tijdvak van 476 tot 1492 onzer jaarrellin~; terwijl de Nieuwe Gl'fchiedenis van de ontdekking van dat werelddeel tot op onzen tijd
loopt • ...,. Onder de hulpmiddelen ter beoefening der Gerchiedenis behooren de tijdreken-, aardrijks- en geOacht-rekenkunde, de kennis der
tnlen, oudheidkunde en anderen; doch de beide eerfre zijn het minst
te ontberen.
De Gefchiedenis is eene der laatfte wetellfch~ppen, welke de volken beoefend hebben. Vóór de uitvinding der fchrijfkllnst belat
men gcene andere middelen, om het geheugen te hulp te komen, dan
fteenen, ruwe altaren, boomen enz. rot aandenken van merkwaardige
gebeurtenislen, hetwelk door mondelinge verhalen, of door liederen,
ter eere dezer gedenkwaardige daden en hare uitvoerders, verleven.
(H~d w~rd. De l1fexikrmm, die nog geen letterfchrift kenden, hadlkn lèhildcrijen)
lèhildcrijell) of zillncb~cldjge fi~ur~ll, om de GeCchicdcnis hunner
hUllner

na.

GESPANSCHAPPEN. GESTERNTE.
Q01.
QOl
Jllitie re
1111tie
te bewaren; bij de oude lh-Wen
Bt'ittm waren bet de Barden en bij
bIJ
de Noordfche volken de Ska/tlen,
Skalden, die de heldendaden hunner eeuw
door gezangen aan de vergetelheid onttrokken.
omtrokken. Aan eigenlijke Gcfchiedenis was derhalve
derhalv~ nog niet te denken. In de. OosterlChe
Oosterlche landen beftond dezelve, na de uitvinding van het fchrift, meestal
mecSLal in
fprookjes en geOachtregisters; in het Noorden uit vertellingen, en bij
de overige volken uit liederen. Eerst de Grieken vormden uit al
deze bronnen een
een. levendig gefchiedkulldig verhaal,
verlJaal, en. waren de
de. eerfte,
fead of een volk
He, die zich niet bij eene ftad
volk. bepaalden, maar getreurgel:reurtenisfen
onderfcheiden~ volk('n
volken Zamen
Znmen verbonden, Waarvan
waarvan aan
tenisre.n van onderfcheident:
HERODOTUS den lof toekQmt.
toekomt. Zijne gefchiedboeken
gefchiedboeken· bevatten, ech~
ter, flechts een tijdvak
tiJdva~ van 240 jaar, en bepalen
bepale1l ~ich dan nog alleen tot de wereld , zoo als zij toen bekend was. Ondenusfehen
Ondertusfehen
beilond
bellond er nooit een volk, hetwelk zich met zoo veel vlijt, en met
zulk een gelul{kig
gelukkig gevolg, op de Gefchiedenis toelegde, als de Grie/ren, die zich boven anderen op gefchiedfchrijvers kunnen beroemen,
die al de Door,iig€:
noodig~ vereischten in ziçh vereenigden.
De Gefchiedkundlge
gedenkilukken der Romeinen bleven nog lang
Gefchiedkulldlge gedenkllukken
gèfuekkig:
gèm-ekkig: eerst na de verovering van'
van- Griekenland
Grleketl/antl werden zij leerlingen hunner overwonnenen; doch ook nu beoefenden zij de Ge-Gefchiedenis met een gelukkig gevolg tot na den inval der Barbaren,.
Baróaren"
wanneer dezelve weder verwaarloosd werd, en in eene
eelJe dorre kronijk
ontaardde. Niet voor na de kruistogtcn, begon men de Gefchiede.
Gefchiedenis, waartoe men voorheen het Latijn, bij uitlluiting,
uitfluiting, bezigde, in
landtaal
laai te fchrijven. Bij de Arabieren heerschte,
heerschte , in de.
de _ midmid.
de land
deleeuwen, dorheid in hunne kronijken: zij verhieven hunne gelief.
koosde helqen,
helden, e"
en berispten
b\!rispten onregtvaardig hunne vijanden; zoo dat
derzelver inhuud
voor~gt waarheid Doch
noch bevalligheid op..
il1ho.u~ en voonlragt
oplcve;den.
leve ..den.
Eindelijk brak, hij
bij de herleving der le.tteren,
l~tteren, ook een nieuwe
dageraad der Gefchiedellis aan, en ontving zij, door wijsbegeerte en
goeden fmaak,
finaak, weldra eene betere gedaante, dan zij immer gehad had.
\'011( is er bijkans in Europa, hetwelk, in de laatile
eeuwen 9
Geen volk
laatlle eeuwen,
geene
~eene beroemde geCchiedfchrijvers, alhoewel van verfchilIende waarde;
kan aanwijzen. In ons vaderland muntten boven anderen uit UIlBO
EMMIUS, die, inzonderheid de Gefchiedenis
GeCchiedenis van de fabelen zuiver.
de; HOOFT, wiens Neder/andfche
Nederlandfche Historie niet minder te,
ter uitbreiding
geCchied., dan van taalkundige kennis heeft toegebragt , en Hu-'
f-Juvan gefchied.,
GO DE GROOT, die. met al zijnen overigen roem, öok
ook dien van
gefchiedlèhrijver vereenigde.
GESPANSCHAPPEN,
GESPANSCHAPPEN. Dus worden de landCchappen
landfchappen genoemd,
HongariJe verdeeld is.
waarin het koningrijk Hongarije
GtSTERNTE. Hierdoor verfiaat
verilaat men eigenlijk cene
aene groep van
flerren, welke een fierrenbeeld
{lerren,
llerrenbeeld uitmaken; doch ook bovendien ie.
ienemel gezien wordt. Men
der hemelsch ligchaam, hetwelk aan den hemel
,erdeelt
\ erdeclt dezelve in vaste frerren,
fierren, die haar eigen licht hebben, en in
N 5
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planeten en kometen, welke op zich zelve donkere Iigchamen :zijn,
zijn,
en derzelver lièÏlt
lièbt van de zon ontvangen.
GESZNER. (SALOMO)
(S.-\LOMO) Een bekend geliefKoosd
geliefkoosd fchrijver der
werd te
~e Zwich
ZZ4rich de·n
den I van Grasm. van het
Duitfche. Nati~. Hij went
Duitfche
jaar 1730 geboren, waar zijn vader boekhandelaar en lid van den
grooten raad was. Het huisfelijk onderwijs, zoo min als dat op de
groocen
fiadsfchoo1,
lladsfchooJ, was weinig gefchikt.
gefchikc, om de geestvermogens van den jon.
jongeling te ontwikkelen. Hij leerde bijna niets, zoo dat zijne ouders
bijna alle hoop opgaven, om het ooit ver met hem te brengen,
toen men hem, ot'
o?, raad van cenen vriend "a.n
'Va.u het oud~rlij~
oud~rlijk. huis,
aan
un het onderwijs van eenen I\undigen
~undigen land-geestelijke toevertrouwtoevertrouw ..
de. Hier Ir:dakte
14dakte hij in de Latijofche
Latijnfche taal de gelukkigl1:e, vorderingen; terwijl de·
de, omgang met den zoon zijns leermeesters, die de
beste Duitfche fchrijvers las, en hem met de gedichten van BROeK!
bekend maakte; het bevallig oord',
IJord', waarin hij zich bevond, en
zijne liefde voor de bloeijende en welopgevoede dochtervan
den huize, zijnen natuurlijken
natuurlij\{en aanleg
rumleg voor·.dC).,tiichtkunst
voor"d'G,-dichtkunst ontwik..
telden.
Na verloop van twee jaar lceerde
I,eerde hij tot de' zijnen terug. Zijn
vader, die gaarne gezien zoude hebben, dat hij hem in zijnen hanhan·
del opvolgde, deed hem tot dat einde bij een voornaam boekhan
boekhan...
deIa~i' te' Berlijn; dochGEszNER
doch GESZNER had zulk eenen blijkbaren tegentegen.
delaar
%in
zin in dien handel, dat hij, zonder voorkennis zijns vaders, zijnen
meester.
oog..
vetliet, en voor ~ich zei
zeI ven eene kamer huurde, met oog.
meester, verliet,
merk,' om voortaan
vaanaan voor zijn eigen benaan
bellaan te zorgen. Hij begaf
nan het landfchapfchilderen, en beGoot,
beOoot , op de gun(lige
gunlljge
zich nu aan
beoordeeling van zijnen vriend, den hoffchilder HEMPEL , van zijnen
:trbeid,
arbeid, om in Holland zijne kunst te oefenen,
oefenell~ Dan dit plan werd
door zijne ouders verhinderd, die hem echter
v~roorloofden, in Ber
Bel'...
echeer veroorloofden,
lijn
li,i'1 te blijven, en hier naar welgevallen voor zijn beftaan te zorgen.
Omtrent dezen tijd geraakt.e
geraakt,e hij
hil bekend met RAMLER, wien hij
dichterlij~e proeven aanbood"
aanbood. die door dezen, echeenigen zijner dichterlijke
Eer, zoo ftreng werden beoordeeld.
GESZNER:" van dat oogen.
oogenler,
beoordeeld" dat.
da~ GEszNEa"
blik af, benam,
beOoot , niet meer in dichtmaat
dichtmaat·"~ maar in p,'oza,
p,·oza, te fchrijBerlfin ging hU
hij naar Hamburg, waar hij aan HAGEDORN
H.-\GEDORN
ven. Van BerliJn
ten naauwfte verknocht werd, en keerde van
v~n daar naar zijne geboorteftad temg.
tenlg. Nimmer heeft welligt
wellige iemand met zoo veel gevoel het
herdersleven bezongen, noch ooit den fchuldeloozen mensch, van
:l1len dwang der burgerlijke zamenleving
:tUen
zamcnleving on~heveI1,
on~heven, zoo treffend en
fchoon gefchildcrd,
weggcOeept door zijne
gefchilderd, als hij. Wie wordt niet weggeOeept
!d)'/fen?
Idyllen? en wie kent niet zijnen D,\PHNIS
D.\PHNIS en ziiHm
ziinm dood van ABEL,
ABEL,
welke laatfce
laatfte herhaalde malen in Enge/and
Enge!andherdrukt
herdrukt werd. Zijne
fchrirten zijn in alle Europifche talen overgezet; terwijl RA;1LER
RA;lLER
eenige zijner
zUner uitgelezen Idyllen, en z\in
zUn gedicht, de
di! eerfte
eerfle Schipper,
Schipper.
in heli:ameterfche
hexameterfche verzen geb
gebragt
ragt ,en
, en HÖTTINGER
HÖrTINGER in 1796 zijn leven
befchreven heeft.
GE5Z-

GETA.
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GESZl'lER, çjie inmiddels aan cene beminnenswaard;ge, doch niet
.zeer bemiddelde, gade gehuwd was, en zijnen
zijnen ouderen niet tot las~
wilde zijn, befloot, om zich met allen ernst op het landfi:h~p
fchilderen, tot hiertoe llechts door bern in uren van uitfpanning geoefend, toe te leggen, en maakte hierin de fpoedigfte en gelukkigfte)
vorderingen. Zijne fchilderf[Ukke\l en teekeningen, fchoon niet altijd
l1aar de juiste regels ontworpen, ];;enrchetfen echte~ een zuiver en
fijn gevoel voor de N'atuur.
Natuur. Onder zijne beste f[Ukken telt men u
geradeerde landfchappen, welke hij in 1770 uitgaf. Stil en zacht
vloot nu zijn leven ·henen, totdat de çood, den ~ van Lentem. 1787,
~an hetzelve een einde mankte.
Alle, die GESZNE1I. gekend hebben, befchrijvM
befchrijven hem als een vriell·delijk, befcheiden. edelden,1;.end en vaderlandlievend man, van %ui-vere en eenvoudige zeden, Hij was vrolijk en aangenaam in gezelfchap, een deelnemend vriend, en een getrouwen liefderijk ech~
genoot en vader, die met zijne voortreffelijke gade de zuiverfte genoegens des huisrelijken levens fmaakte. Eenigen zijner medeburgers
hebben op eenen bekoorlijken , dikwijls door hem bezochten, wandelweg bij Zurit;h, aan den oever van de Lint, eene ~edenkzwl
van marmer voor hem opgerigt, welke door eenen jongen kunstenaar, van TRIPPEL, van Schafhcmfell, te Rome vervaardigd werd;
doch dezelve is, in 1805, door fchandelijken moedwil deerlijk
gefchonden, en heeft \1iet, dan onvolkomen, hertl:eld kunnen
worden,
GETA. (SEPTIM/US) Was de zoon van den Romeinfchen keizer SEVERVS, en door denzelven tot zijnen opvolger benoemd, te
gelijk mee zijnen ouderen fcllOon broeder CARACALLA: doch de doodelj'ke
deli'ke haat tllsfchen de twee broeders had, na eene vergeefTche
poging om het rijk te verdeelen, in 212 het vermoorden van GETA
in de armen zijner moeder, J VUA DOMNA, ten gevolge.
GE TEN. (De) ~en woest volk van Skytifchen oorfprong aan
. den DOllflu, tusrchen lI-loefië en J)(l"ïJ, waarvan OVIDIUS in zijne
treurzangen dikwijls gewag maakt.
GEUNS, (MATTHIAS VAN) IIoogleeraar aan 's lands hooge
tchool te Utrecht, zag in 1735 te Groningen het eerfte daglicht.
Orgevoed door brave ouders, STEVI'N JAN VAN GEl NS
NS en DlEUWERTJE Roos, die tot den dcfrigen lJllrgerfi
and behoorden, ontolltlJllrgerfiand
·ving hij van jongs af, zoo door hun voorbeeld als hunne lesfen , indnlkfels van braafheid en godsdienstigheid. Zijn vader, met den koor.handel de liefde tot de wetenfchappen verbindende, deed hem tcr
tCf
Latijnfche fchole, van waar hij in 1751 tot de akademie zijner vader.
Had overging. Hier beoefende hij de Griekfche en Latijnfche lem..
ren onder den hoogleeraar van LENNEP; de gefchied- en aardr~ik,
kunde onder OFFFRIIAVS; de redeneerkunde onder WIDDER; de wisen bovennatuurkunde onder VAN DE WUNPÉRSE, en de natuurlijke
godgeleerdheid onder CHEVALIER; tenvijl hij zich tevens op de?
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Engeifche. Franfche en Hoogduitfche talen toelegde, en zich zelfs
door den predikant J. MULLER in de Hebreeuwfche liet onderwiJ2!etl f
onder anderen, om dat hij eenige geneigdheid tot het leeraarambt gevoelde. Na .nog geen jaar de akademifche lesfen te hebben waargenomen, beftemde hem zijn vader voor den koophandel, waardoor
in z~jne fm dien eenige firemming werd veroorzaakt, totdat eindelijk
de oude man, door tusfchenkomst van goede vrienden. van befluit
veranderde, en hem veroorloofde, de afgebrokene taak ongeftotlrd
weder te mogen opvatten.
, Van GEUNS zettede nu zijne akademifche ftudien met vernieuwden
ijver voort; behartigde inzonderheid de lesfen van ENGELHARD •
W.N DE WUNPERSE en VAN LENNEP, en begon zich in 1754 meer
opzettelijk toe te leggen op de befpiegelende gedeelten det geneeakunde, zonder nogtans de wiskunde, algebra en natuurkunde te ver-zuimen. Ook beoefende hij de teekenkunde , ten einde ontleedkundige voorbeelden naauwkeurig te kunnen afteekenen , en bediend~
zich, in de kruid~ en [cheikunde,
fcheikunde, van het onderwijs van den hoogleer..
.aar UMBERGEN; terwijl, in de overige geneeskundige wetenfchappen,
'de beroemde VAN DOEVEREN , bovenal, zijn geleider en raadgever
was. In 1758 verdedigde hij in het openbaar, onder het voorzie.
'Y;~
terfchap van dezen, zijne Disqttijitio Phyji%gica, de eo, quod vitam con[tftuit, in ,orpore a1lima/i, welke door bevoegde beoordeelDunaaars nog als een klasfiek ftuk genoemd wordt, waardoor het Duna~
nisme onder ons gevestigd werd. Hij begaf zich hierop nnar de
.IJooge fchool te Lei/den, waar hij op zijne zoo wel gelegde gron.
den voortbouwde ; van de lesfen van de hooglQeraren ALBINUS,
GAUBIUS, WINTER en VAN ROOIJEN een vlijtig en mmig
nmtig gebruik maakmaak.
te; bij d,en heer HOGÉ gelegenheid vond, om zich op de dadelijke
beoefening der arcfenij-mengkunde
arc[enij~mengkunde coe
toe te leggen, en verfcheidene vriendfchaps.verl-,il.ltenisfen met jonge beoefenar~n der geneeskunde aanging.
kandi~
Na een jaar vertoevens te Lef/tien, werd hij met roem tot kandidaat in de gent::eskun<jige
gent::esku\1(jige faculteit bevorderd, waarna hij zich naar'
Parijs begaf, om aldaar zijne akadcmifche ftudien te voltooijelJ.
lIier kreeg hij toegang tot het lillel Royal des ilJl'alides, en liet gee.
ne gelegenheid voorbijgaan. om zijne kennis en ervaring te vergroo_
vergroo.
ten, waarin hem dan ook onderfch·:idcnc
onder[ch·:idcne Parijfche geleerden de
behulpzame hand boden. Bij VALMONT DE BO~IARE woonde hij
de lesfen
Historie ; bij NOl.LET, met een aan.
les[en over de Natuurlijke Hiscorie
tal van 7 of 800 toehoorders , die over de proefondervindelijke
natuurkunde. en bij ROUET en M
t\CQUER die over de fcheikunde,
Mt\CQUER
bij; doch vooral was het hem te doen, 0111 de Iesfen en het voorbeeld te zien van leeraars en beoefenaars der genees·, heel. en
vroedkunde, in de hospitalen, waartoe hij in het Holel Ditu, het
beter ingerigte Hopi/al de la charilt, en bovenal in het genoemde
Hotel des i/Jvalides, ruime gelegenheid vond; terwijl hij bijzonder
de vroedkunde bij LEVRET leerde beoefenen.
VAN'
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M{
GiUNS,
na
omtrent
een
i
aar
te
Parijs
vertoefd
te
hebben,
VM{
jaar
keerde in bet najaar van 1760 naar LeiJden terug; deed gedurende
den volgenden winter eenen uitftap naar Amfte1'dam,
Amft(!1'dam, om er de ontleed- en heelkundige les ren van den beroemden CAMPER te hooren,
CD verkreeg dus eerst in Zomerm. 176r den rang van medicînae
medicÎlllle
doctor in eenrgemelde fiad, na· opèblijk
op4:blijk verdedigd te hebben zijne Disferlalio Palhalogica, de morte corporea et cliUjiS moriendi.
welke met de te Groningen verdedigde een fchoon geheel uitmaakte_
en oaderhand met dezelve in den The[aurus van SANDIFORT herdrukt
is. Sedert werd Groningen zijne llandplaats als geneesheer, en verwierf hU hier, reeds in het eer!1e jaar, een zeldzaam vertrouwen en
een .rijkelijk be!laan, hetwelk van jaar tot jaar bevestigd en venneer.
derd werd. Bijzonderlijk legde hij zich hier toe op het aanteekenen
en afbeelden van alles, wat tOt de inënting der kinderziekte betrekking had, voor zoo ver die kunstbewerking door hem, of onder zijn
oog, was geCchiedt; en hij was, bulten twijfel, een der eetllen, die_
in navolging van zijnen leermeester VAN DOEVBREN, wel het meest toebragt, om den eenigen, eoen nog bekenden weg aan te prijzen, en am
honderden deze kunstbewerking te doen, die daardoor van den dood,
ofvan de treurige gevolgen dezer ziekte, gered werden. Inmiddels grf
bij eenige belangrijke !lukken in het licht, tot zijne fiudien betrekkeliJk. als: twee Berigten aangaande eene hiJzondere U'ollfchapenheid.
;n het ontleden eener vrucht (te Parijs) gevonden, waarvan hN eerOe van eenige oanmerkingen
ae
aanmerkingen omtrent de horstbreuk der ingewanden,
of hernia t!toracica. vergezeld ging, en welke beide door hem aan
de Holland[che maat[chappij der wetenrchappen medegedeeld, en door
haar in derzelver verhandelingen, deel VIII en IX, opgenomen werden; voorts eene Geneeskundige verhandeling over de belette
helette neder·
ZlIIelging. door die Il1natCchappij, welke hem in het volgende jaar tot
lid verkoos, met goud bekroond, en eindelijk eene vertaling der La.
tijn[che redevoering van W. VAN DOEVEREN , over de gunftige gefJeldheid van Groningm
Grcningm voor de gezondheid,' rif te 'eidm
leidm UIt de 'Nfloo
tuur/ijke Historie der flad, welke hij aldaar in 1771 met eene
verhandelende voorreden in het licht gaf.
VAN GWNS genoot, gedurende' zijn verblijf te Groningen, de uit•
.Oekend!le blijken van achting van de zijde der regering, toen hem
het beroep tOt hoogleeraar aan de hooge Cchool ta Harderwijk, op
eene hoogere jaarwedde. en het archiater[chap van· de provincie Cdderland:, op een afzonderlijk traktement van f 600, werd opgedragen. Hij vertrok in 1776. met zijn gezIn '(zijnde in 1763 reeds aan
mejufvrouw SARA VAN DELDEN, eene voorname koopmansdOchter,
gehuwd, bij welke hij nu reeds 7 kinderen had,) derwaarts en aanvaardde zijnen pOSt als hoogleeraar in de genees-, fchei-, kruid- en
verloskunde, waarmede ook het afzonderlijk ond~rwjjs aan vroed
vrouwen verbonden was, met eene redevoering: "tla, an expediot
expediat
Reipublicllc Medicint11lZ [acicntiuTlZ opera, expendilur, welke na.
Reipublicoc
der-
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~erhand
derhand

in hét
Mt licht verfchenen is; terwijl hem daarop
daarop,~ mét
mêt den ti.
tel van eerjlen
eerflen hoogleeraar , ook het onderwijs in de Pathologie en
opg~dragen. In deun zijnen nicuwen
nieuwen wcrkkrinv.
therapie werd opgedragen.
wcrkkrin~~ bragt
hij
we tot den bloei der Hard~r\\'ijl&he
bij niet weinig toe
Hard~r\\'ijkCche akademie. Hij
verbeterd\! haren kruidtuin aanmerkelijk, en vermeerderde dien van 600
tOt op 3000 planten; ma~lHe
ma~kte druk gebruik van het fi:heikundig
fi~heikundig (look
llook...
huis, en verzamelde eene zeer belangrijke Stlr.plicie
Stll:p/icie kast, welke,
benevens eene
cene met Chemica/ia,
Chemica/ia. eli eeile
ei/ne andere md
ml!t gedroogde plan
plan-..
tén, uit 's mans nalatenCchap aa'l
UtrecJitCche akademie is oVertèn.
aa~l de UtreclitCche
overgegilan : wordende ilt
iIJ het een en ander
andel' ook door zijne kweekelingen
gegrtan
geholpen, bij welke hij Ze(!T
Cwnd. Schoon zich niet
ze~T in achting fwnd.
zoo zeer
wen:chende in te laten;
200
~eer met de dagelijkfche
dagelijkrche praktijk nis
~ls ar:s wenfchende
laten,
\verd hij echter al Cpoedig
Cpocdig in zijn oud beroep, ook als vroedkundige,
-ingewikkeld,
-ingewikkeld. en als de algemeene
nlgemeene randBl11an
raadHl11an en toevlugt, in nood,
door geheel Gelderlnnd
Gelder/aiuJ en Ol'erijsfel beCchouwd. Bij den heerCchenheerCchen.
den persloop in "ele
deo
Vele oorden van Gelderland, in 1783.
178 j. fpaarde
Cpaarde hij
.geene moeite, noch ontzag hij
bij eenig gevaar, om overal tegenwoordig
te aijn, Waar
W2ar dit nObdig
noodig was t~ en
én gaf naderhand eene verhandeling
uit, onder den titel: de heer[c/Jende
heerfdende Pe,.slo~p,
Pers/Mp, die in de laatjle
laatflè jejt:rm,
ren, ,'ooraJ
,'oorlll ill
ÎJl 1783, de prol'Ï!,cie
prol'ir/cie WJn
1'an Gederkmd
Geder/a11d fel getroffen
get1"o/fm heeft:
MgefpoorJ,
ftOgefpoorJ, ÎnztJnJerheid
t'nzrmJerheid iJP
cp het quartier
qaartier 1'fIn
1'f1n de Ye/uwe,
Fe/uwe, en ten gemugemecnm n/ltte
mllte verhandeld; van welke verhandeling
verhandeling;~ op last der Haten,
naten,
500 afàrukCel!;
afàrukCel! ~ voor niet, aan heehnee~ters
heelmee~ters én
en anderen te platten
pInnen
lande, werden uitgedeeld. Gedurende zijn
Zijn verblijf te Harderwijk gaf
VAN GEUNS, behalve de genoemde ~ nog eenige andere Hukken
üukken in
het licht.
licht, waaronder inzonderheid opmerking verdienen zijne
Zijne tWee
redevoeringen, de cip/am
d,'llJm valetudiJle reipublicae
reipub/icae rcctoribus
rectoribus inprimis
commendandn, bij gelegenheid van het ned~tleggen van hèt akademis~h rectoraat, aldaar in 1778 en 1781 gehouden.
misch
Vijftien arbeidzame, doch genoegelijke en nuttige, jaren had onze
VAN GEUNS te Harderwijk doorgebrngt;
doorgebragt; toen hij aan de hooge fchool
te
beC~houwende geneeskunde beroepen
t.e Utrecht als hoogleeraar in de beCchouwende
werd; terwijl de Ctatenhern
Ctatenhetti teven8
tevenS tot 1\rchiàter
llrchiàter van het geheele
gewest aanftelden. Hij aanv:!nrdde
a:lnv:1ardde zijnen post in Zomerm. 1791,
J791,
..1l1et
J)let eene redevoering.
redevoering, ten vervolge zijnet
zijner twee gehoudene te Harderwijk.
derwijk, de
Je providentia
providmtia poli/ka
politka t~ uniJ
,mIJ tHaxt'me
maxime rivium
r:ivÎum in adverJa
ndverfa va.
vektlldinepraefrdilJ.
lettldinepraefidi~. Hij wijdde nu zijnen tijd en vlijt aan zijne akade.
akade...
mifche lesfen, die zich eerst tot de ziekteku nde en praktijk bepaal.den; ~aar in 1795 ook tot de kruidkunde werden uitgebreid, waarmede de zorg voor den akademifchen tuin verbonden was. Ook
:mede
Ook de
inrigting van. en de zorg over het akademisch gasthuis, ten nUttenune· der
.{tudenten
.ftudencen in de geneeskunst,
geneeskunst. hield hem onophoudelijk bezig, en
hij was te gelijk een werkzaam lid van verCcheidene
verCeheidene geleerde genootfchappen. Bij dit alles verzuimde hij zijnen leccerarbeid
letterarbeid niet,
nieE.; maar
werkte met eene zorgvuldige naauwkeurigheid aan de zeer belangrij-ke
lanteekeningen op zijne drie gemelde redevoeringen, over de
·ke aallteekeningen

ilaars!
l1aats~
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fulatSlorg
fuI:USlorg voor de gezondheid, waaruit het voor regenten, aftren en
eo
burgers belangrijk werk, over de Hila/kundige
Hao/kundige handhaving vlm der in.
geutentn gezolld~eid
geutenm
gezolld'leid en le,'en
le"tn geboren werd.
geWigtige posGrijs geworden in de getrouwe waarneming
w~ameming zijner gewigtige
V .... N GEt:NS de rust welkom gijn,
l!ijn, welke hem d:m
ten, moest onzen VAN
ook in 1815 Il.ls
~Is profesfor-Emeritils
profesfor-Emeritlis ten deel viel. Sedert ontdeed hij
zich. zoo veel mogelijk, van alle zorg voor finantiele en huisfelijke
be!angen, en van de gewone beoefening der geneeskunst, WJnneer
llij
hij van tijd tot
cot tijd
tUd eenige aanvallen van beroerte onderging, en eindelijk, onder aanhoudende verzwakking, den 9 von
VRn Wimerm.
Wincerm. 1817,
in den ouderdom van ruim 82 jaar, tachtkens
:t~ch{kens omfliep.......
ontfliep. Hij was
een kundig, bra::f en {rodsdiensrig
!!odsdienstig man, een Vlijtig
vlijtig en zorgvuldig onderzoeker der wa:trheid,
waJlrheid, voor ·,\'elke
welke hij, na behoorlijke overtuiging,
openlijk uitkwam, en bij wien daar, waar hij zelf onderzoeken konde,
geen voorbeeld of gezag van anderen eenige waarde had. Als ans
liet hij zich noode in met àntwoordrn
àntwoord!'n op vragen aangannde
aangaande den aard
tand des lijders, en kon zich wel eens van la,.
der ziekte en den toef
toelland
la~
tige vragers zeer kort afmaken. Met beproefde vrienden fprak hij
werkopenhartig, en deze konden zich op zijne /lilzwijgendheid en werk.
zame belangflelling in hUil welzijn gerust verlaten. Hij was flrikc
tlrikc
eerlijk en getrouw; wist met menfchen van allerlei !landen
flanden om te
gaan;
gllan; doch liet zich, van wien ook, geene laagheden aandoen; hand·
handwaardc van lijn
zijn perfoon en ambr,
ambt,
haafde, waar het te pas kwam,
haafde.
kw~m, de waarde
en was een volflrekt vijand van
Van alle modezucht, vleijerij en over.
overdrevene verfijning; en van hier, dat hij, in weerwil der viesheid van
meestè menfchen, vele zaken bij haren eigen oud Nederlandfchcn
Nederlandfchen
de meeste
naam noemde t zich door de vooroordeel
vooroordeelen,
en , grillen. volgzuchr
volgzucht en
welberaden
kwade gewoonten, in
it1 zleken- en kraamkRmers, van zijne wetbèraden
wijte van baedelen niet liet afbrengen t en zelfs mer
met goed gevolg
wijze
weigerde, zkh
zÎl.:h O3n
Dan zekere
2:ekere hof-etiquette van koning LODEWIJK , die
bem tottijneo
hem
tarzijnen geneesheer nam; te onderwerpen. Wie hem {Iecht!
flechts
oppervlakkig en Daar
naar enkele ontmoetingen beoordeelde, werd welligt
niet uitgelokt
eellE:n. naderen omgang; doch die hem van nabij
uitgclokr tot eellen.
fchattede hem gewoonlijk hoog, en hield hem
hetn goame
goarne eenig
kende, fchaccede
llumeurs-gebrek
flipt
humeurs-gebrek ten goede. In zijnen familiekring was hij :een (lipt
handhavervatl
handhaver
van het vaderlijk gezag, en van huisfelijken godsdienst;
terwijl hij, nis leeraar in de
dl! praktijk. de fchriften van BOERH
BOERHAVE,
.... VE,
wiens /lelregel hij als arts in de keus der geneesmiddelen
geneestniddelen volgde,
benevens. die van STOLL en HOME, wel fcheen uit te leggen; doch
zijn vrije en oorfpronkelijke geest liet dikwijls de bekrompen fielliellellinvan 'deze
gen van·
deze varen, en vormde voor zich en zijne
zjjne leerlingen een
leermees.
eigen plan. Hij was in dit opzigt grooter dan een zijner leermeesters; hebbende hij zich wel fommigen onder de ouden, maar niemand
van de lateren , of van zijne tijdgenoOten
van·
tijdgenooten,,tot
tot model gekozen. Hij
was reeds vroeg onder ons de /lichter van het Dunanisme; de grootRe en tcveD3.
menschlicvendfie vroedkundige, wiens uÎtocfenillg
uitoefening :dezer
~ezer
tevens. mellSchllevepdile
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kun8C ,~o"ltr werklu/gm, buiten voorbeeld WilS; niet aUeen groot
in de DiatUI,1.ht ture, maar vooral in de Diagnofis van Morbi Chronici, en in de keuze der geneesmiddelen; en was zoo ver in het
individualiferen, dat hij gewone voorfchriften, voor fommige ziekten algemeen aangenomen, als het ware uit een wierp, om een eigen
voorfehrift te geven.
GEUNS, (STEVEN JAN VAN) M.-\'ITnIAS toon, werd den 18 van
Slagtm. 1767 te Groningen, waar zijn vader met veel roem de geneeskunde oefende, geboren. Van zijne vroege jeugd af, waren afbeeldCels van dieren en menCchelijk bedrijf zijn vermaak, en, wat meer
gevorderd tijnde, was het waarnemen en vergaderen van fra.1iJe neentjes, van torren, kapellen. ja zelfs van fpinnen, zijne uitfpanning.
Na hier reeds een begin met het eerfie jeugdig onderwijs gemaakt te
hebben, vertrok hij met zijne ouders in 1776 n3.V Harderwijk, Wa:lr
ziJn vader als hoogleeraar beroepen was, en werd vervolgens aan het
opzigt van den fehoolleernar P. KOK,
KOK, te Barneveld toevertrouwd. In
177 8 keerde hij van daar naar Hardtrwijk terug, en oeCende zieh
hier, op de gelegde gronden, vier jaar in de Latijnrche en Griekfehe talen, na verloop van welken tiJd hij in 178!l te lIarderwtjk de
akademifche loopbaan optrad. Hij heoefende verder de taal- en historiekennis • en al de deelCIn der wijsbegeerte, vooral de natuurkuDde, ja zelfs deed hem zijn uitgebreide weetlust eenige theologifche
lesCen. doch inzonderheid de kerkelijke historie, van de hoogleeraren
SCHACHT en MUNTIII~GE, vlijtig bijwonen. Naderhand, echter,
werden de onderCeheidene deelelt der geneeskunst het hoofddoel ziJner ernllige behartiging. ZiJn blijkbare lust tot de natuurlijke historie
leidde hem het eerst tot de beoefening der fchei- en kruidkunde,
waartoe het akademisch onderwijs zijns vaders in die vakken, en de
vrije toegang des zoons tOt llookhuis en kruidtuin, hem eene ruimere
gelegenheid aanbood.
Bijzonderlijk fchiJnt zijne lIandacht op de kruidkunde gevallen te
zijn door de.
de, IIlmeekeningen, welke hem zijn vader liet houden, of
affehrijven, van den llaat -der planten in den Akademie-tuin, en van
het ontbrekende zoo wel, als van de aanmerkelijke jaarliJkfche aan,winst, in den zei ven. Dit werk, hetwelk hij jaarlijks. 'aanhield, leidde
. bern, ongevoelig, tot de beoefening der plantenkumteop,
plantenkumfe ,'op, waartoe
hem zijne botanifche wandelingen rondom Harderwijlt , in~onderheid
met den uitmumenden plantkundigen EIIR.HART, van lIaniJver t toen
behulprijk.,waten tijde den akademie-tuin aldaar bC1.igcigende, zeer behulprijk..waren. Door dezen kenner op onze inl:mdCehe planten oplettend 'gemaakt, en in zijnen ijver aangevuurd, herhaalde de jonge VAl'f GWNS
meermalen zijne botaniCche wandelingen, .ook
,ook in andere gewesten Van
ons vaderland. inzonderheid aan de HollandCche en .ZeeuwCche duinen,
waa{door hij in het vak der plantenkunde de grootfie vorderingen
maakte,
.&ell zolll1erling blijk hiervan gaf bij in 17&7 J toen de maatr~happlJ
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van wetenrch:lppen te Haar/em, te derden male, uit hoofde h:arer be
langriJkheid, de prijsvraag uitfchreef, over de onde,.wtrpen tier N,,·
luur/ijke Historie, "an wrlke de "e/"llere nafporing ten nutte "an ons
vllderlllnd "erjlrrlrlren konde, en waarvan de beancwoording tegen den
Jllen van Slagtm. d~s gemelden jaars gefchieden moest. De ;onge
VAN GWNS ondernam het, om naar den prijs te dingen, zonder dat
zijn vader er iets V3n bemerkte, en had het genoegen, dit zijne verhandeling, nog voor zijn !lolle jaar, in Bloeim. 1788. met den gou.
den eerpriJs bekroond werd.
Eene niet minder fc1lOone procf zijner bot:mifche wetenfchap kwam
Ie zelfden jare aan het licht. door de uitgave van 7iJn Plan/"I'fI'"
Be/Kii (onfoederatl indigenarum fpt'CIlegium, '1"0 DAVJOJS GORTER! "Irl
Cl. Flora Pil P,~,'incillru",
p'~,'incillru", locupluatur, wlarin OE GORTERS IIJIt
met meer dan 250 plantfoorcen verrijkt. en derzelver groeiplaatfen
naauwkeurig aangewezen worden; terwijl, in den omtrek van Hllr.
ierwijlr alleen, 150 planten door hem gevonden waren, welke de Goa.
'tER daar niet had aangeteekend.
Illtusfchell bleef ook de fcheikunde een aanzienlijk deel zijner oefeningen uiclll3ken; en met w\!lken ijver hij hierin insgelijks arbeidde, be.
wijzen zijne Chemifche bereidingen van dien tijd, onder welke vooral aanmerkelijk zIjn die van bet zuur der mieren. van de geurige
alle der M]rica Glllt, het eigen dieren-zout enz. Wllarvln hij naderhand, bij zijne bevordering tot Dr. in de geneeskunde, eenig verft.,
gedaan heeft.
Nadat hij dus 6 jaar aan de Haroerwijkfche abdemie had door·
gebragt , en onder de candid:uen, eerst der wijsbef:certe; en vervo&.gens dcr geneeskunde, W:1S aangenomen, br~gt hij nog een jaar aan
ufidens hooge fchool door, en genoot hier de vriendfchllp van der.
deralzelver voorl13amtle hoogleeraren. Ook kreeg hU in Holltmd niet al.
leen meer vrienden en 6egunstlgers, maar ooit den toegang tot de
voornaamfle natuurkundige kabinetlen, waaronder inzonderheid dit·
der LeiJdfche akademie, dat van de HolI:mdf1:he m:l:t[fch~ppiJ der
wetenfchappen en van TEULERS mufeum te Haar/em. Ook kreeg hij
te Leijfkn kennis aan den beroemden plant- en fcheikllndigen, den
jongen JACQUIN van Wunen, wien hij op zjjne bot:tnifche \V~ndello
gen vergezelde.
In den loop van dit akadcmie-ja:lr decd hij een lIitf1apje n:l:lT Har.
derwijk, en wcrd aldaar in 1789, tot doctor in de wijsbegeerte be.
vorderd, bij welke gelegenheid hij eene verhandeling verdedigde: de
corporum hobirudine l11Jimlle hujus'lue "ir;um indice IIC modern/du.
Hierop ondernam hij eene buitenlandfche reis, met oogmerk,
oogmcrk, om nader kennis te maken met verdlenftclijke mannen, en inzonderheid.
om zijne kundigheden in de onderrcheidene vakken der natuurlijke
historie, voornamelijk in de delffiofkunde, verder uit te hreidcn. Hij
uok eerst door Westp!lll/tn
Westp!la/tn naar IIllllover; bezocht l'yI"1II01l/, Driberg.
derzclver bronnen, en al wat de 1latuur daar merkw:tantigs
merkw:lantigs :Ianbood,
ALCEf,lEEN WOORDENlI.
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kw.1m
kwam ;11
in het laatst
laat SI "":1n
van OOgsll11.
Oogstm. 1789 IC
te Gölt:",~:!en,
Güft!,~.:;l'n, \traar
\\'3ar hij de
13LUr.lENDACII, G~IEI.IN
l\TUI\RIIIJ bij wounde,
}aÎ\.'n
Jác:n van 13LUJ\IENDACII,
G~IELIN CIl
CII ll.TUI\RJlIJ
woundc, ell
en met
m:lI1l1ell b~kcl1d
V;ln hier
bier bczoeht
b~k~l1d werd. Van
b~zoeht hij A"as!eI,
A'asiel,
vcie beroomde mannen
l1ftq~g, Gicsft'l/,
Frtllllfort, 1Ii.JII,Jcilll,
l/all{l!I, Jlf~l'lz,
/{ObIeIlZ,
!Iftq~g,
Gicsji:)I, Frol/!fort,
BlmdlCim, IItlll(l!t.
"l!~I!IZ, /{oblcllz.
~N.,
]UNN., KeulelJ
KruIm ell
en Du.jè!dol'p,
Du.>jè!dorp, ell
en k::erde
k~erde nanr Gb'ttillgcn
Ciit!ingen terug. Een
andar klein IO!;tjc
togtje deed hij ill
in Ret
RCt vroq;c,
vroe~e. vQorjnnr ,'311
\":1l1 1790 naar de
lJ?éis:JJ/Jcr
lJ1é~szIJt!r en A/mcl'o(le,
A/mcro(ie, een
eenberoelHd
beroemd !1-::<!(jkolen-;,eilergte,
fl~t!(jkolen- ;,ebergte , en fabrijk
fabrij.k
v,a
VjIIi .I-~siifshe
,~1euifç;}e fmcltkroezeD
fmcltkroezetl cn
en ;1ardcwerk;
aardewerk; doch ,z-:ide
,z.:ide eindd0k; in
Gi:/lillgm gci!.eel
deszdfdt:1l j~~rs,
Lentem. deszclfdcll
j~ars, Ca/illgm
gci!,eel ,)'a:1rwel;
,va:1rwe!; hield zich, in~
jo~
:iOflc,krheid,
te J-eip
.. ig eI)'
el)· DïesdCII
Dïcsdm op; bezocht
akademiell te
re
lOflc,krheid, IC
I-eipzig
bezoclH de akademien
lJaJle
.Tqnu,;i vcrv.oJgell$
her ber;.;
hutten werk IC
te Freij~ff'§..t
IJaJle en
cn .Tqf/l1,
\'erv.olgclJs het
ber/-:-- en huttcnwerk
Freij~~lLt
el.\
et.\ keerde ci\lddijk,
CÜldciijk, meI
met eellell
cellen !CilJI'
feiJJr van, ,op)('~zalnrlde
.oPRézalneide kundigheden.
Jl8111:
~aN: H(lrdcrwijk ,erug,
~erug, waar {lij
hij llU
IJl! tot
tOÇ dOGwf
do~tor in ,de
. de gelleeskunq~
genecskun,q~
be:von;le~d werd.
b~Qr4erd
,)
.1
V,AN GWNS
GWJ)/s wijdde zich Ihans
t!WIlS geheel :lall
VAN
:lan de beoefening der gen~
k\l\~ "gn
k\l\\,~"
d: n vesti~lc
vcsti~je zich·
zich, in Slagrm.
Slagen!. 1790, ,nu 23 'jan
'j;t3l" oud ziJnde-,
ziJnpe·,
te Amfll'rdalll.
l~esj';elrden."ja~rs werd
Amflerdtll1:. Reeds
Rceds in het
hct laatst
!~atstdeszelfden"jJcrs
wcrd hem ;le~
-he~
hoogleer:larambt
in de f":lei-·
fc'lei-· eli
en plamenkuJlde.
pl:lntenlwJJdc. re Harderwijk,
a~nge
hoogleer~rambt iJl
Hllrderwijk, aange.
boden, met oogmerk,
oogmcrk, om
baden,
OUl zijnen vad~r van deze twce
twee werkzame va~
kiM}
k~l Je
Fe olUlastc~,
ollliastc~, en daàfdoor
da;U"door over Ie
te haJCIl,
haJcn, om zijlle
zijIIe heroeping
beroepÎtlg
aam: Ul.ru/rt
Utru/tt af
til.· /laan;
Oaal1; doeh
jon:;e \'i\N
\'AN GEl::\S
GEt:XS na111
n:ll11 die
dit ..,.a.'!l'lI
;1.1lJII
Jlam:
a[ til,·
doch de jon:;~
bW. uit
bÇlÇl.
ui~ een edel b·?.g:
b'?i:(!lCd,.
!lfd, ,ing~enc
ing~ene bedenking.
bedeDking. W~ldra.
W~ldra eChulc
l!chUlr
werd l.Iij
~ij tot
tOt eel\e.
eerw, Ilog
I)og IlIU;?,iClllijker
nRli~ienlijkcr bevordering
bcvonlcring geroepen, tOt 'wel~
kc de verpla:ttfing
verpla:ltfing zijns vaders naar [;/;',dlt
bijzonder de aanl>i~
ke
[;/ï,'.-111 , eil
ei! bijzund:2r
aan1>i~
~MW'~ van,
~~
van· den Utrechtfchcn h()ogle.:r~ar
h()ugle~raar NAllLïS,
NAllllS,'..,:m:lei~ing
;1~n1eir\ing ·g.1...:en.
'g.'!":~n,
en waar~Qor hij toC
tot i!:cw<Jon
t;CWQon hoog!eC'ra3r
hooglerra~r itl de,
dl!, ~.nee6-:,
~me6-~, kru;d~·'t!l
l;micl~''e!l
Ifilhllllrkulluc de~
Ifi\hllurklJl!Üe
tle~ men!i::lcl!:\èn
menlèhel!:'.;;:n ligdaams
ligt:liaams w_1d
\V_iel ~nll~clh:ld;
:onJl~clh:ld; a:mV'lllr.,
allnva,1r~
ri~jlpe diclJ,pv$t
<i~lpe
dicn,PV$t i,
i. jJl-H~,J~il1.
jJl,Hv.J~i!l. Ji9.('
'19.1, 1:ICt
l:let eCj,;e
C.(!j-;C Îlare"rede:
hare,rede: de ;;;/ltJurt11h
iil/ltJur/l1l~
dIJ
d~ iuter
ilJter B(f./rJv~s
B(I,IIJYI)S ./Il!tf;.p
jl/!t{iP 1~4",~iJf;().,
1~'1':~ili-f(),' •
In 17911 wc.d .ziil,J"
IH1g verdc?r
,4ji~" WL'r-kl{J;ÏI1:';
w c'rk Iu; i11:'; !log
verlkr ;tlitsebreiJ,
,ui'!:ieürcid, dat
J:Îat alIeel1
alleel1
<!il/jr
~fjr hor.-'·aallvaardel~
JJoc,',aaJl\laardcl~,.(illr,
..(illr, bcJicnill/.:
bediening' von
V011 Cl'n
Cl'n der
dèr twee :11'1
an !i:n
fen V:ln'
V:lIl 'hen
hel!
PF:ffi'incialcg:!slll\lis,
PFwincialc g:!$lil\lÎ.~, waanoe:
waartoe! ~ekl:r
~eb:r 3nl1?i.!'~ijk
~~n :~id~ijk !')!Ids
ti)!lds V~II
v~n Ó',.
!St.M/rijTJ
Mtrijn
!lelieluIl
~acll~d is 3~ m~ar
ma~r ook door dl!il
d"';1 d~:!Il>ij:
d~:1lbiJ: ,nóg'
.nö1-i ':l:lI1~enom<;npost
aan;;cnom<;nposl v:m
van
aJ!.arlcmiseh
llll!Xlk zij!]!?
wdemiseh g(mc~shecr
gèlle~shc(:r • .Ilo~ v.;k
yl..'!c IIlll){lk
ï.ij:l~ ut:nlOeijilig-ell
u<:n1ocijingell W:lTell,
.w~rel1.
wurq~ in,
war~1
jn,hct
het \"oorj3jll"
\'oorj:JflrI794,
1194, nog
no~ 'zijn
'ZiJII :")St
:'f)St b::zw.1:m!
b;:zw:lanl ,door
door het over.
zij peil Ynor:··~ll!.;.:r
1:'..1 ,s hij nu onk
lijden van
v:tn zijl1en
vnor:"~ll-;èr N,\lIL'IS,
N.\Jll'IS, ill wi, no
n, I'1'1:'.1:5
oClk
lijdclI
in h.ctonucrwijs
hctondcrwijs ill
iJl de
de. fchrilwildc
Ccheil;U1ld ... moest oprc,~en.
orcrc'~(,Il. Ilij
IIij deed dit'den
5, vnll
cene rc(Jc\'o~rilig
rc(le\'()~rillg-:~ dé',
dl!. J'11,v{io/ugiae
/,/zyfio/(Jgiae (o/1'oris
cOJjloris hUl1Iolli
5.
vall çrasm.
çrasllJ. met eelle
hUl1JolJi
cum Chcmio COi/;lIlJct/OjJe.
COII';lIllc/IOjJe, II/i/i
tI/ili tIC
{IC penl('ccsjill'ia.
pe,./Jcccs!aria.
ln
1~:1tSt van
V~1l Wtjnm.
deszelfdell j~ars lï9.j.
nall jonk~
In het la:mt
WUnm. deszclfdclI
lï9~ huwde hij aan
jonk..
'J~uw~ !\UZINA
'V.~l1W~
!\I"IZINA ]OH,\;"N:\
JOH.I;"N,~ JACOIlA'Dt:
J.\C"OIlA'DE. VLIEGER, eenige o\'ergcbl~
o\'ergebl~
veile .qoc11ter
veuc
,qoc11eer van den advokan
advokaat J. IJ. DE . VLIEGER,
VLIE.GER, te 'Utrecht"
.Utrecht"
CI.l
eo. rm~akre
fm~:Ikte veel genoeg-cn
genoeg<:n in dezen fe:lt;
fellt; doeh
doch hetwelk niet lang
(in
(lJJ..de.. Na zeven maandcn
mannuen werd hij lIit
lJit de lieîdeIiclde- armen zijner
t'n fiierf
nierf aan
efn.e k\\"~ad3ard'ge
zennw.
a:lIl eene
k\\'~ad:Jard'ge ZellllW~
zwangere gade gerukt, en
koortS
V:lll 13Ioeim.
GWN3 bezat, bij een aal1:lankoorts den
del! 16 van
l3locim. 1795. VAN
V.~N GWNS
doen611
Q1l
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til
lil

.doè11!ijk
.do~llijk gellel cn teergevoelig hart,
hare, een ernllig, l1~dellkeod
l1~dc\lkcod gemoed •
Hij was een vrijmoedig
bdijder vau
VaD bet
vrtjmoedig b~lijder
Chr;lccnt!Qm
lesfcn hij in :11 zijne betrckkin~cn
Chr;l[cnt!Qm , welks lesfen
betrckkin~ell poogde te beo
be.
trachten.
Beh:lI ve cc
vcrh:Jndelingen heeft
Behalve
de rccd.'
recd.' genocmde
g ..mocmdc vcrhandelingen
heUl zUn
27 j~ar, en
ambcsbezijn korte
kone Iccrtijd~ van fkchts ')1
CII gedurige ambtsbQ.xi/(hedell,
meer van belang uit tl!
,xi!(hedcn, niet toe
we gelaten. iets mcer
t..: geven,
gcvcn, of dat,
dat.
Zijll nog. onder
hetwelk hU onder handl!n
hand..:n had. af te werken:
werkcn: alleen zijn
zijn: opzigt, de
zeldza~mlle
p!am. en bloemgewasfen •,
cn zcld
zaa mlle piant.
dc fr:taille
fmaille ell
.. SCUNëE.VOOGT. te
In het'
VOOB.HI?t.~l-SCUNëE.VOOGT.
tC Il/Jork""
/laor/uII, in
.door .den kruidkenner VOOB.HE.t.~l
licht ge,~evcn.
ge.~evcn.
GEUS. De·
V1.18", die Mn de bOcbfpfie~(,\'nn
een (chip, op het
DC'V~'lh
bOCl;fp~icv.. all cen
blind. of de groote mara, uitgcftoken
uitgefto\;en wo~d~.
GEUZEN. Eene,'
verbastering van het Franfche
Eene,'verbastcring
Franfchc woord GUtuX,
GtJtuX.
een. -deugnict,
-deugniet, bedelaar ot
of l:lllJ:oopcr
I:wd:oopcr bcteckenende:
bcteelr.cncndc: eene
ccnc benaming',
-W:l.1rmcde
beroerten. onder PIIII.IP5
11. de
.wa.1rmede men in de Nedcr;;1lldrche
Nedcr1;lndrche beroerten,
PIJlI,IP5 1I.
de'
'Verbonden
ed~len. en·
'Verbondcn edelen,
Cil· o\~r het:llgflileen
hetaigelilcen alle misnoegden beItemperbeItempeleenc fiaarsvetMen- bcfe:1I1ldigJe
bcfc:1I1ldigJc vden van hen, dat zij alleen eene
de.' Men
nnuering wcmchten,
\\'cllSchtcn, om zich da:lrdoor
nntlering
da:\l'door uit hunnen
hunncn l1ech~~n
l1echt,~n finamiee.
fin:mtiee.
len
redden. Zij z~lven hielden deze bcn:uuing - bijna
Jen wetland te reddcn.
als de i'i"t1Iif<..itll
fj·mif<..icn die vall Sansculotte - voor eenen ecrll3am.
cernaam.
GE VO 8EL.
L. (liet)
(lIet) Ligchamclij
LigchanlClijkk hefchouwd.
hcfchouwd. verllaar men door
dool' het'
Gevoel een onzer vjjf
zi\ltpigell. of dat gew3arwordingsv.ijf uitwendige zilHpigen,
gcwaarwordingsvermogen, hetwelk zich door ons geheele
gehcclc ligchnam verCpreidt;
verrpreidr; doelt
d(!r vingeren cn
en teenen
huisvest, door'
tecnen huis\'esr.
lnzonderheid in de toppen der
onmiddellijke aanraking vnn andere
~ndere ligchamen
ligch:l1nCll wordt cc
te weeg gebragr,
gebragt,
1!n 011S
kOllde, mI[.
n:tr, droog
011S denkbeelden V:1I1
V:llI vast, hard, .zacht.
,zacht. hitte, koude.
en 2\l112re
211d~re tastbare dingçn" doet verkrijgen.
\'erkrijgen. De natllU1"
n:lwur il.;el"t
il.;cf't dit glrge-~oel aan alles.
all cs • waar 7.Cnll\\'un
Ul1l11l'Un ziJn, medegedeeld,
lllcJegede-:lcl, e:1
e:l d,:zc
d.:zc zijn
het anders,
overal, waar leven
lcven is. Ware hct
andcrs, dan zond:n
zoud~n de deelen ,t die daarvan ombloot
ontbloot zijn.
ziju, buitelI
buitcn hun weten.
wetcn, heden"cn; en
wa~r(chi.in1ij~ .,heeft
wa~r(chi.inliJ~
hceft dc
de Ilatuur,
natuur, om die reden, er
cr in "oorzien •,
dav
geenc andcre.
andere, bijzondere
dao dit gowaarwurdinp;sycrmogen
gawaarwllrdings\'crmogell geene
hiJzondere bewerktuibewcrkcui.
ging beboorde
te hebben. Om het (;r'ïo'"1 te
behoorde tC
tc \'<.:lll1akell,
\'~lll1aken 1 was het
noodig.
zcnuwen, die door (h;'
Itgchanm. verfpreid
noodi~, dat de zenuwen,
(hJ' gdlCele
g.:heele hgchanm,
zijn, kle;ne hellveltjes
heuveltjes vormden.
vormden, omdat zij door. dCll.
dcn. indruk def
der
ligchamcll
eCIl\.! eellparigc
li~chamcn li:~t('r
li:~t,~r annge!ban
aan!-ic!ban worden, dan een\.!
ecnparige opper,vlakte dcr
lit;eham,"n; en lll,t
h(,t is (hor dit zamen:èc\
"vlakte
der lit;chamcn;
zamen:ècl •, dat wij in
n~at
fl~:lt zijn.
zijn, om niet alleen d.:
d..: grootte en gedaante der
dcr ligchamen.
li!~ch:1l11en.
derze'lver hardheid
hu:me hitte en koude, te
ImdlJcid en zachtheid.
zachtheid, maar ook hU:lOC
'ku11nen
ondcrCchcidcll.
'kunnen onderrchcidcn.
011dertmf~~len voorondcr!1eld dit ligc1Jalllclijk
ligc!J:1m~lijk Gevoel een inwendig
Ondercmfc!len
-geestelijk ge\\"aarwordingsl'ermo;;cn.
gell"aarl\'ordingSl'ermogclI, waardoor
wa:lrdoor wij van
\':1n de indrnkken.
indrukken.
-op de z-:lI\1wen
Z~l1\lWCn veroorz~akt •, belVl1s:heid
\'ennogen
bClVl1s:heid ontl'ange;l.
ontl':lngc;l. Dit vermogcn
noemt 1112n dikwijls Gevoel, en verd.:c1t
verd.:clt het in een tlt7Ngrlltlt7m en
()1It1t1lJgC/J.Jt1111,
fJTlt7flllgClIJtlnt, \'erm;t~
\'erl11;t~ de gc\\'aan\'onling-cn
;::cwaarll'ordin:,~etl van
V:l1I beidl!rlei
beiderlei aard (fom(rom-tijds ook wel gemengd) zijll
U;t ge\'oel
zijn kl1:111~n.
k\1:111~ll.
ge\'()el llrd:t
llrc!a zich echter
o~
\'cel
\'eel
..en. eenen opregtoll.
..et.,
opregton. in~or5[.
in~orst.
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G E WET E N. (Hee)

veel verder uit, dan ons ligchamelijk; wont het omvat: I. alle ge.
waarwordingen der uiterlijke zinnen, onverCchillig
onverfchillig door welk werktuig zij veroorzaalit wordcn, en derhalve ook die van het gezigt,
h:'!t gehoor enz. 2. Alle gewaarwordingen \':\0 den inwendigen zin,
dat
dat zijn die genen, well{e zoodanige veranderingen in den weiland der
ziel doen geboren wordcn, ,fie Oechts inwendig kunnen worden waargenomen; b. v. door voorllellingen der verbeeldingskracht, door
deilkbeelden
deilkbeeldcn en begrippen, die door het verlland en de rede worden voortgebragt enz. Hiertoe behoort derhalve het zede/ijk Gt_
vo.eI, hetwelk niet anders is, dan het natuurlijk welgevallen of mis.
hagen, hetwelk wij 'bij een l(?Vendig denkbeeld van goed of kwaad
ontwaar. worden, en welk denl-'beeld eigcnlijk door de rale, welke
Goor de zedelijke wet, die zij voorfchrijft,
voonchrijft, bepaalt, wat goed en
kwaad is, gevormd wordt. Omwaren wij no gezindheden of hande'~ingen bij ons zeI ven of anderen, welke aan de eifci1en
eifcl1en dezer wet be-nntwoorden, of daarmede IlriJden, dan beCchonwen
befchonwen wij dezelve, in
het eerlle geval, met welgevallen of genoegen, en, in het laatlle, met
afkeuring of misnoegen; en deze ontwaarwording noemt men zttienes/he/isch Gel'oel, hetlijk Gevoel. - Van' eenen anderen aard is het aeslhelisch
welk in !Jet eigenaardig welgevallen aan het fchoone en ycrhevene,
(Jf mishagen aan het tegenovergellelde J gelegen is. Eene gelijke
onrwaarwording openbaart zich bij ons ten aanzien van waarheid of
valschhcid , waaruit het Gevoel voor ~anrhtid, hetwelk men ook een
logisch (redekunllig) Gevoel zoude kunnen noemen, voorcCpnlie
voorcfpnlie •
..AI deze foorten
fooreen v:ln Gevoel zijn in 's menCchen
menfchen natuur gelegd. doch
kunnen, door ontwikkeling en uitbreiding van onze natuurlijke vermog<!ns, aanmerkelijk verllerkt en verfijnd, doch ook, d:l3rencegen,
door ruwheid, ondeugd enz. denn:ne verzwakt eo onderdruke worden, àat zij bij vele menCchen
menrchen geheel fC'i1ijnen
fC'l1ijnen uitgeblusC'hr.
uitgebluschr.
GEWETEN (I/ET) is dat vermogen van del!
den menseh, wa:trdoor hij kan bC'oordeelen, in hoe verre zijne bedriJven, en zijn zedelijke weiland met
mct de zedelijke wet al of nice
niee overeenkomen. Het
is die inwendige regter onzer daden, die ons, voor wij dezelve ver.
rigten, waarCchuwt
waarrchuwt of aanmoedigt, en, zoodra wij die bedreven hebben, zijne goed- of afl<euring te kennen geeft. Het Geweten rust
dus op ons zedelijk gevo'~I, en wordt ook wel met dezen naam he_
llempelt, fcllOon
CcllOon hee eerlle eigenlijk een gevolg van het la:ltlle is.
DikWijlS gebruike men ook het woord GeweIen
G~efen voor de bewustheid.
welke hee vervullen of overtreden van hee geen plige is, vergezele; en
in dien zin wordt het woord genomen, wanneer men van een goed of
kwand Geweeen fpreekt. Het eerlle verfchafe OIJS
OBS ware zielerust en
vrolijkheid van hare; verlevendige , in eegenrpoed, onzen moed, en doet
ons hopen op een beter lot; terwijl hct laatlle niee dan onruse en wroe.
gingen banrt,
OOf.
baart, welke, in tijden van rampen en onheilen, dikwijls oor.
zaken van moedeloosheid en vertwijfeling worden. lIee
IIee Geweten
en deszelfs uitrpraken zijn h~t beste bewijs voor 's mellfchen zedeGElijke bcllemmillg.

GEWETENS.VRUIIEID. GEWETENS-VRUIIEID.

GEZANG.

(liet)
(lIct)

!H3

GEWETENS-VRIJHEID.
GEWETENS.VRIjHEID. Deze bellaat in het
hct ongelloord
ongclloord genot
van het regt.
regt, om naar de infpraak van zijn geweten
gewctcn te fpreken en
cn te
hallllclen. Da:tr
handelen.
D:mr nu hetzelve vordert.
vordert, dat
d3t mcn
men zijne overtuigingen
niet verloochenc,
verloochene, en de menfchen echter dikwijls gedrongen wordeil,
worden,
belijden. en godsdienstige gebruiken uit te oefenen,
om gevoelens te belijden,
welke zij afkeuren, zoo wordt het woord Gewetens.vrijheid, in
eenen meer bcpaald~n
bepaald~n zin, van het ongelloord genot van het regt gebezigd, om zijn geloof, naar zijne overtuiging, te
tc belijden en uit te
oefenen; en in dezen zin geeft lUen
men aan hetzelve den naam van Getegenovergellelde van Gewetenslooft- of godsdienstige vrijheid. Het tegenovergeilelde
vrijheid is Gewetens-dwang,
Gewetens-dwt1ng, wclke
welke derhalve, wanneer dit woord
in eenen ruimeren zin genomen wordt, in de beperking van het regt
bellaat, om overeenkomIlig zijn geweten te fpreken· en te handelen;
doch, wanneer men hetzelve in eellen
ecnen meer bepaalden zin opvat.
opvat,
in het bepalen van geloofsformulieren,
geloofsformuliercn. en van de wijze van uitoefening van den godsdienst • gelegen i3; eene bepaling, welke met
.i\postelen JJ door velen, [er
ter egt , als
de leer van JEZUS en zijne .Apostelen
firijdig geoordeeld, en ook tegenwoordig onder dc
de Protestanten,
a/gemeen, aangenomen
lIangenomen wordt; houdende mcn
niet algemeen.
men de Heilige [chrift,
fcbrift,
meestal. voor den eenigen regelmaat van geloof en leven.
meestal,
GEWETENS-ZAAK.
GEWETENS·ZAAK. Is eene zoodanige, waaromtrent het gewe.
ten nict bepaald en duidelijk beflist,
bellist. zoo dat het twijfelachtig blijft,
wat regt of onregt
omcgt zij, of wat men doen of laten moet. De kcnnis
kennis
wclke men zulke twijfelachtige gevallen
gcvallcn moet be",
be...
der regelen, naar welke
oordcelen , wordt Ca[uijliek
Cafuifliek genoemd.
oordeelen.
GEZANG. (HET) Is oorfpronkelijk,
oorrpronkelijk, en
cn in dcn
den uitgebreidcn
uitgebreiden zin
woord,J een
ecn gefprek
gcfprek in
ilJ wonen,
wonen. volgens eene afgcmetene
afgemetene bevan het woord
weging voortloopende
voortloopellde., welke zoo wel door hoogte en laagte, als
door hunne bijzondere vorming, van elkalxler
elkander onderfcheiden
onderrchcidcn zijn, eu·
euverfchilIende gewaarwordingen
gcwaarwordingen cn ons hartstogwaardoor wij onze verfchiIlende
hartswgafzûnderlijkc tOonen,
won~n, waaruit het
lelijk gevoel uitdrukkcn.
uitdrukken. Deze afzonderlijke
Gezang ontllaat
tOonbeelden van levendige aandoeningen.
aandoeningen,
ontHaat,, liggen, als toonbeelden
in de natuur van den mensch
zccr onwaarfchjjnonwaarrchijnmcnsch zei ven , zoo dat het zeer
Gczang aan de
dc nabootfing van zingende vogels
vogcls zijlijk is, dat het Gezang
nen oorfprong
oorrprong zoude verrchuldigd
verfchuldigd zijn: veel eer moge men voor.
onderllellen
onderllcIlCIl,, dat dc
de mensch , gcncgcn,
genegen, om zich zoo wel
wcl aan aangename, als trcurige,
treurige. gewaarwordingen ovcr te gevcn,
geven, oorfpronkelijk
oorrpronkclijk
uit zich zelyen
zel\'cn eene
cenc foort van zingende toonen
tOOIlen gevormd hcbbe,
hebbe,
waaraan hij zich terllond, als aan iets ligchaamlijks, kondc
konde vasthoudcn,
gewaarwordingcn, doeu
houden, en daardoor zijnc
zijne aandoeningen,
aandoeningen. of gewaarwordingen.
doen
cene gelijkvorgclijkvorvoortduren. Vooronderllclt
nu nog, bovcndien,
Vooronderllel~ mcn
men 11U
bovendien, eene
aanhoudendc beweging van het ligchamn,
mige, aanhoudcndc
ligchaam, waarbij mcn,
men, gelijk
ondervinding, inzonderheid bij onbefchanfde
onberchanfdc mcnrchcn
de ondervinding.
menfchen en kindckindercn , lecraart,
aandocningen, eellen
cellen tijd lang,
ongcfioord kan
ren,
Jeeraart. zijne aandoeningen,
lang. ongelloord
voortzetten, en waardoor de oplettendheid
voortzettcn,
oplettcndhcid op een
ccn en
cn hctzelfdc
hetzelrde \'QO,_
\'(JO,wcrp
werp gcvestigd
gevestigd wordt, zoo heeft men hier den
dcn oorfi)rong
oor(i~rong van
vau het
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.eigenlijk Gezang, welks ._volmaking
tr:lpswijz~ m"er
m('CI' en
cn meer toc.eigenlijlt
volmaking tmpswijze
muzijk in hct
het G~zang.
G~zang ,
neemt. Ook ligt de wezenlijke kracht der muziJk
betwelk , In zoo ver de toonkunst flrekt,
I1rekt, om hartstogten
harcstogten en a:tndocaandoe..
lIetwelk
drukl<ell, buiten tegenfpraak, het gewigtigll:e
gewigtigl1e ded
deel derllingen uit te druklwl,
..zelve uitmaakt.
uitmaakr. Onder de middeh:n,
middekn, waardoor de menseh
mensch den toe..
toe-fiand zijner ziel :1an
fpmalt, het gehat,
aan den dag legt, namelijk;
namelijk: de fpraak,
la:u!le, bode gebaren. en de hartstogtelijke toonen, bezitten de laaclle,
'Yen
yen de overige, uit hoofde van de kracht, waarmede zij het har~
roeren, den voorrang, en verdient ook juist daardoor het Gezang,
lot bet opwekken van aandoeningen, boven alle andere werken van,
cot
val\
kunst, de voorkeur.
opgege'ten beteekenis, veril:m
Dehalve de opgegeven
verl1a~t men ook door het
woord Ct'uwg,
C~Z01Jg, in eenen meer bepaalden zin, over het algemeen.
de zang van een muzljkfluk;
muzijkfluk; fcllOon
fcJlOon .de
,de tooncn
meu-"
toonen juist niet door meu;,
fchelijke fiemmen
ftemmen gezongen worden. Des zegt men,
men. b.,
b" v. er
cr is 111
wonfluk een ligte. vloeijeode
vloc\jeode zang, alleen, om den aangenameQ
aangenamen,
dit toonlluk
~ll vloeijenden toon, die er in heerscht,
hecrscht, uit te drukken.
GEZIGT.
tegenfpraàk het cdeille
edeHle van
GEZICT. Door dit zintuig, buiten tegenrpraak
el
llaat geQeld
geIlcid •t
al onze overige uitwendige zintuigèn,
zintuigen, worden wU
wij in aaat
()!TI de voorwerpen, door middel van het
.om
bet licht, waar te nemen.
verkrijgt -onze
Door hetzelve verkriJgt.
onze ziel de meeste denkbeelden, doen wij
de meeste ontdekkingen omtrent nalllurkundige'
naLuurkundige' voorwerpen, en ge.....
nieten wij de voortrelfelijktle genoegens
genocgens der natuur. Het
tiet werktuig
het Gezigt is het Oog, \velks kunstige
klln,tigc zamentlelling
zamentlellillg ollze hoogllè
van het'
hooglle
bewondering verdient. De appel van hetzelve, de oogbol genoemd.
genoemd,
welke bij de 1nenfchen,
menfchen, en bij het grootll:e
grootfte getal zoogdieren, vogels,
bijlk1 kogelronde gedaante heeft,
heeft,. is .bij
amphibien en visfchell, eene bijna
I ~- Parijfche lijncnin
lijnCllin diameter,
diamcter, hard op het gevoel;
gev~el; ligt
de meesten III~.
vast:"
bewegelijk in de oogholte, en van achteren aan gezigt-zenuwen vast:..
gehecht. Drie vliezen, het harde oogl'/ies, het bruinehruine- of Ytlatl'lies
vnatylie~ •,
net- of 1t1t'rgvlies,
mergvlies, benevens drie vochten, het waterachtige-,
waterachtige-.
en het 'Jethet kristnll;fll!'ndeelen
kristalHinen- en het glnzem'OCht,
glaZl'nl'ocht, maken de voornaamfle deden
dezes merkwaardigen werktnigs
werktuigs uit. Her harde vlies berlaar uit vervast, dik
dik:
elkander gepakte laagjes; is hard, veerkrachtig, vn,st,
fcheidene op elbnder
en wit; en omringt den geheel
geheelen
voorfte geen oogappel, aan welks voorae
deelte dit vlies dunner , en, van voren geheel doorfchijnend wordt.
doorfchijncnd gedeelte dr~~i~[,
Dit doorfchijnend
dr~~gt, in het bijzonder, den naam van
Aoorm'lies, dat de fehijfvan
fchijfvan een en kogel 'vertoollt
'vertoom van eenen eenig"
zins klèiner
diameter~· dan
dan· die van dcn
den gelwel~n
en ge
%ins
kleiner diameter;
Ilelwel~n oogappel, eu
ge~..
noegz:rnm
·op den bol van dt.'zen
d~zen zit, o:n
noegz:rnmop
0:11 welke reden zich dezelvlt
hoornvlies aanmerkelijk verheCt.
verhel't. Aan het achterfiegew
oök bij het hoornvfies
achterfie ge..
ecne openin,;
opening in he(
vlies, waar.,
deelte van den oogappel is eene
het harde vlies.
gezige-zenuw, eelle vcrlcuglu,;
verlcnglll:i der
derherfenell,
door de gezige-zeuuw,
herfe!1cl], nanr
unnr het oog·
oog,
loopt. Onmiddellijk onder het harde, ligt hC't hrninC'
hetlvclk,
hruinC' vlies, hetwelk.
gezigt-zcnmven ZD1l2!1
aan' den rand der gezigt-zcnuwC'u
ZijU2!l .'~:111Vallg
~:1l1val1g n cemt,
C<?mt, en
cn zich toe,
toe·
lIitnrckt, van
bili,cn bruin,
:Ian het hooriwlies
nan
hoorilvlies uitnrekt>
vau blJi:ell
bruilI, doch van ,binnen
bij-
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bijna zwm
zwnrc is. Het
zich -bij het hegin
he!!in vall
van het lloorl1\;lie~,
uoornvlies,
rret verceni!it
verc~elli~t 2Ïch
door een celr.chtig
h~rde huid, in de gedaante
~eb:htig weefCcl,
weefCel , met de harde
geda:nHc van
eene:!
de d/iCl(JI·"
winen , gr~al1\ven,
gr~al1\vcn, brtlinen
bruinen of zwarten
zwartcn kring. die dc
d/it1t11'~
eenea witten
-l,.,.;tlg genoemd wordt, cn
en waarin
w~arin zich de n~~r
n~ar F
f O;"(TANA
·J..,.j,lg
01\TA1\'A ger.oemde
firaall1Uis
l1raallmis bcvindt.
bevindt. Van dezen kring wendt'
wcndt" zich de binhenfle
bin'nenlle lame'!
I{]mc't
van' het bminc vlies
van
vlics naar het llil1n~nlle
ljinn~l1fle VRn den oogapp~l, en vormt
nldaar dikke, fr~ni
fr:lOi geplooide
Hrepen, (li~
(lie met een t\r.lrt,
Z\r.trt,
aldaar
geplooidc , va~tri.ike
va~trijke Ihepen,
bedekt zijn, rondom het huisje dèr kristaHljnen tins
kleverig vocl:t
vocht bed~kt
rins
loopen, en de jlrf1f11bI1lid
jlraalbtmd genoemd worden, wn3ruit
w~aruit de verder bin.
nenwaartS loopende , en tot aan den Tand
krismllijnen !ins reikennenwaarts
rand der kristallijnen
Ilraalbuizen omllnan,
ontlln:m, die rondom deze lins eenen fraai gellreepde Ilraalbuizèn
geHreep.
ten kring vormen. Tusfchen de Ilr3albnizen
rlraalbl1izen en het hoornvlies ligt
een
waarv:m de achterfre
nchterfle oppervlakte,
eell vlies, de r(genhoog
r~genhoog gen021l1d,
genoêmd, waarvan
is. den naam van
\'an het drrdvhl-"lIes
drrdYhf-~,lIe!
welke met zwarte lijnen bedekt is,
draagt. Beide z3mengenomen
zamengenomen maken de fris uit. In het fi11dde'n
fI11~de'n
p!ll'ilfa, of dc
de opening,
van dit doorf.:hijncnd
doorf.:hijnend vlies bevindt zich de p!ll'i/la,
w3nrdoor het licht in het oog valt. Deze opening is ten lIiterfle
wanrdoor
na~tlwer, naar
tl33T
gevoelig voor het licht, en verwijdt zich, of wordt naauwer,
gelang hetzelve zwak of flerk
rlerk is. Aan de bruine huid {luit
l1uit zich het
net- of mergvlies, hetwelk eene uitbreiding
net.
uitbreidillg der gezige.zenuwen
gezigt,zenuwen is,
die, door het harde en bruine vlies, Wt
tot iri
in het oog gedrongen
gedron~en zijn.
Ilmlen herlemd.
bdlemct.
De zoogenoemde vochten zijn tot het breken 'dér flrakn
Zij ,liggeIl
liggeIl alleen in het midden der befchrevcne
befchreYClle vliezen, of
öf liever,
befloten. flet
Het eerl1c
worden door dezelve betloten.
eerne h'cet
h"eet het kristal/I/flen
kristallijnen vocht,
V3S_
of da kristallijncn
kristallijnen lins
/ins,f eu
cu is een ge1ci-achtig,
gclci-achtig, doch nog eenigzins vaster ligchil:lm,
Iigchiwm, \'~neen
\':lneen celnchtig
cel~chtig wccflèl.
weeftèl. liet
llct ligt 'in een doorlèhijtef
nend bekfecdfel,
beldecdfel , en wordt door de llraall1uizen
Ilraalbuizcn omgeven. Het
Bet twee
de vocht, het waterachtige, "ervIIlt
\'\:rv\1lt het voorlle
voorllc gedeelte vall
van het
hethoornvties
eog, tuslèhen het,
hoornVliQs en 'het huisje der krü,allljnen
krü,~1I1jllcn lins; Ii~t
li~t
\'all eene dunne \'loeib~re
\'Ioeibare zelm~l1d!t;ht'ià;
zclmalld!gh~ià;
het .hooTllV[ies
.hoofllVlies omhoog; is v~n
z€er doorfchijnelld; eenitzins
z-eer
eenic-zins ·zout van rll1~ak,
rl11~ak, en wordt ligtdijk ,
wanncer het door eene
ecne opeJlin:~
openin:; in het hoofIJ\'lics
hooT!l\'lies wordt
woró uitgc'rlort.
uitgéllort,
wanneer
wederom aangevuld.
a~l1gevuld. IHN
[et derde,
delde, het glazig
glrlz(!J vocht, vervu:t
vervult de geheele
geheeIe
V:lII he,
het netvlies, en het grootlle
binnenflc
holte V:lIl
grootl!e gedeelte van het billnenrlc
van· het oo~;
00[;; heeft vooraan
vooraall ('ene
cenc holligheid (cuncflYitcit)
(cûT7cavitcit) , wel~e,
wel!;e,
van,
geda:1I1te der kristallij!1Cn
door de gc,hlllte
krist~lIijricn lins, \\'3artegcn
\\'a~rtegcl1 het ~~tl
~~n ligt, veroorza~kt wordt, en geli;kt, wat zijne z~lnbndigh,·it!
z~lnbl1digh,·id betreft, n:lar
lln~r
oorzaakt
CCllezeeD
ecnezcen doorlchijnende
doorfchijnende gelei, die uit fij!ic
fijlic celletjes beHaat,
bellaat, waarin
zich het vocht bevindt.
:z.ich
be\'indt.
Zoodanig is het maakfc1
maakfcl nn
\':111 Irel
het ';\1r.sti:~
1;\1r.sti:~ ,,'crkruig,
\\".:rktllig, wa:1rdoor
w:l:mloor wij
,·an een, in het oo~ \'~llèl1d,
\·~Iklld, \'OnTwerp
\'Oom'crp in liet.
zien. Hoc het beeld van
lil.!tzeI
ve OIHlbat,
r.I'LER het eerst
f. Cit ieder plint
zelve
omnaat, heeft K
KF.I'LER
eer3t ~ail~('tO()II,
:1~I1~ctnOI1,f.
punt
van een lichtellll,
lichtelld, of ,'crlicht
\'crlicht wordend, voofi\'erp
VOOfi\'Crp fcllÎctell,
ft:)JÏc-ren, namelijk,
11~11IeIUk,
in regte lijnen, Ilr~~ll;eg~ls
nr~~lkeg~ls uit, wi·2r
pll;1t':n f'p
0p het \·oorwerp,
wi~r pu;w:n
\'oof\\'e~p,
gTondvla1ne op de voorlle
voorrlc vbkte v~n
V~II hC't
h~t hoorn\'lies,
hoornvlies,
doch wier grondvln'ne
rust.:n.
Ilraalkegcl dringt door het hoorr.\'li..:s
hOofr.\'li.:s en het watcrac1itig
w~teracl;tig
rustcn. De Ilr:lalkegc:l
o 4
\'ocht~
vocht~

!1l()
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VoeRt: een gedeelte zijner Ilralen wordt wel door de voorliggende
iris opgevangen; maar het licht, dat op de pupillfl valt, treft de
kristallijnen Iins, dringt door dezelve en door het glazig vocht tot
het netvlies door, en ondergaat bij zijnen doorgang, door vier onderfcheidenc middelen, namelijk het hoornvlies en de drie vochten,
vier tlraalbrekingen, totdat zich, eindelijk, de tlralen van den kegel, op eenigen affiand van de kristallijnen lins, in één punt vereenigen. Hierdoor gebeurt in het oog he[zelfde, als in eene donkere
kamer (camera obscura), waarin zich eene opening met een bolrond
glas bevindt. De tlralen, uit een punt van het zigtbaar voorwerp
fchietende, vereenigen zich weder achter de kristallijnen Jins, en verlóonen hetzelve, wanneer dit pUnt van vereenigin g nnauwkeurig het
netvlies raakt, daarop zeer duidelijk. Daar de lichtllr alen uit alle
punten des zigtbaren voorwerps in het oog vallen, en dus het beeld
van ieder punt op het netvlies gebragt wordt. zoo ontllaat uit de
beelden van al deze punten, zamen genomen, een omgekeerd
beeld van het zigtbaar voorwerp. hetwelk zich buÎ[en het oog
bevindt, even als zich, in eene donkere kamer, de voorwerpen,
omgekeerd, op den muur vertoonen, die tegenover het glas is.
Trouwens, de inwendige ruimte van het oog, welke met het glazig
vocht is opgevuld, is aan zoodanig eene kamer volkomen gelijk,
en wordt door hel zwarte, kleverige vocht, dat het bruine vlies
van binnen bedekt, en door het doorzigtig netvlies heclI
heell fchijnt.
verduisterd. De naauwe hereeniging der tlralen, welke uit eenerIei punt van het zigtbanr voorwerp voortkomen, veroorzaakt
de helderheid van het heeld, en tevens de duidelijkheid van het
Gezigt, welke op het netvlies verhinderd wordt, wanneer de punten,
waarin zich de tlralen vereenigen , hetzelve niet juist treffèll, maar
of voor, of achter dit vlies liggen; in welke beide gevallen de tlralen, in plaats van punten, eenen kring vormen. Wanneer, echter,
ieder punt van het beeld zich op het netvlies in eenen kring uituiebreidt, dan moet het beeld, en gevolgelijk ook ons gezigt, onduidelijk zijn. De aflland, waarop men duidelijk zien kan, regelt
zich naar de gedurige meerdere of mindere flerke
Ilerke golving, of andeomflandigheden. Bij een gezond oog bepaalt men gewoonlijk den
re omllandigheden.
affiand op 8, doch bij een bijziend is dezelve dikwijls niet meer
dan 4 duim. In het laatlle geval wordt het beeld, door de naderin;
des voorwerps, duidelijk: waar dit echter niet mogelijk is, moet
men, door een verllrooijend bolrond glas, het oog te hulp komei1.
Het oog bezit tevens het vermogen, om zijne inrigting te .verande
grootcre en kleinere afll:mden volkomen
ren, en daardoor ook op grootere
duidelijk te kunnen zien; doeh waarin dit vermogen eigenlijk beila, - hier omtrent zijn de natuurkundigen even zoo onzeker, als
over de oorzaak van de zamencrekking der pupil/a bij !lerk
Ilcrk licht,
en hare verwijding in het duister. Onder de onmiddellijke OQrzaken der blindheid telt men, onder anderen, de verduistering, of
het
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bet ondoorfchijnend worden van de kristallijnen Jins,
het
lins, welken men de
GraaulI'e
Grflouwe jlar
flor noemt; alsmede verlamming en gevoelloosheid in de
jlar heet. De.
gezigt-zenuwen en het netvlies, die men de Zwarte flor
Deze laatfi:e
laatCte is onherftelbaar; doch de eerfte kan door de wegrirukking,
of het wegnemen, van de kristallijnen !ins
lins verholpen worden; want
daar het waterachtig en glazig vocht even zeer de Itralen breekt,
en beider kegels in één middelpunt doen zamell
zamen loopen, zoo ontODt~
fiaat er ook, zonder de kristallijnen !ins,
lins, een beeld; alhoewel vele
geopereerden zich van eene zekere foort
fooft van brillen moeten bedienen,
nen. om de breking der firalen te verfierken , en den mangel aan
de kristallijnen
pumen van vereeniging
krismllijnen !ins
lins te vergoeden, vermits de punten
vallen.
anders te ver achter het netvlies zouden valIen.
GEZIG [KUNDE. (Optica) Is, in eenen eigenlijken zin, die wetenfchap, welke ons alle zigtbare voorwerpen door de firalen leert
kennen, die lijnregt van dezelve in ons oog vallen. In eenen ruiJicht
meren zin, echter, bevat de Gezigtkunde ook de leer van het licht
en de kleuren.
kleuren, en van al de verfchijnfelen der zigtbare voorwerVoorwernoemt de geleerde NEWNE.wpen in zich; en in dezen uitgebreiden zin noémt
boek over het licht en de kleuren: Optiea
TON zijn bock
Optica of Gezigtkul!_
Gezigtkup.de. Ook kan men er door verllaan eene wiskundige wetenfchap, die
van het licht in het algemeen, en van alle voorwerpen, die door
liJnregte Ilralen gezien worden, handelt, en de verfcheidene eigenlijnregte
fchappen en llitwerkfels
uitwerkfels van het gezigt in het algemeen , en eigenlijk dat geen verklaart, hetwelk lijnregt en gewoon is; want,
wanneer men de Iicht!lralen als
nis terug kaatfende aanmerkt, clan
c!an
noemt men de wetenfchap, welke hare wetten en ei&enfchappell
eit","enfchappell
leeraart, (Catoptriea
(Cf/!optrica of fpiegelkunde,) en, indien de breking der lichtIichtfiralen in annmerking
aanmerking komt , en de wetten en aard daarvan verver~
klaart en betoogd worden, dan draagt zij den naam van Dioptrica. (Zie: CATOPTRICA.) De Optica, of Gezigtkunde fluit
derhalve het geheel in, waarvan de Catoptrica
Calopfrica en Dioptrica de
twee deelen uitmaken.
De Gezigtkunde is mede een aanmerkelijke tak van de natuurlijwi.isbege~f[e. vermits zij eene mevigte van natuurkundige verke wijsbegeèrte,
fchijnfels opheldert, welke anders onverklaarbaar zouden ziJn:
fchiJnfels
zijn: immers •, welke bepaling kan men maken van licht,
licht. kleuren, luchtverhevelingen , den regenboog, bijzonnen, den aard der fierren , het
zamenfielfel van
zamenllelfel
vlln het wereld-gebouw,
wereld-gcbouw, de beweging der planeten.
planeten,
de verduisteringen van zon en maall
maan enz. indien men de grondregels
der Gezigtkunde niet kent; en V~ll
v~n hier, dat deze wetenrchap ook
een aanmerkelijk deel der fierrekunde uitmaakt. De beste
bes tc fdrijfclJrijvers over dit onderwerp zijn NEWTON en SMITH.
GEZIGTPUNT. Zoo 110emt men dat pUilt,
wanruit een voorpunt, waaruit
werp gezien wordt. De ondervinding leert ons,
OI1~, dnt
dat het voorwerp
zich verfchillel;d vertoont, naar lT.me
rr.::te dit pUilt wordt vernnderd;
veranderd; en
dus moet ieder kunstenaar,
voorwerpen
eCllc ruimte voorwcrpcn
kunstell:lllr, wanneer hij in cene
l,aas tl:aaSl-

218

GHIJDEN.
GHIJllEN. -

CmDON.•.- (E.)
CmllON

naast- of achter elkander plaatst, het Gezigtpunt
Gezigtpullt vooral in acht nemen,
naast·
mogelijke de fchoonCchoonomdat anders de waarheid, en, om onder meer ll10gdUke
fle
kiezen. ook de fcboonheid
fclJOonheid van het voorwerp d~ar(.oor
dnarèoor zoude
fie te kiezen,
verliezen. In de mecste
Gezigtpl1llt in het
meeste fchildcrf1l1kken
fchilderflllkken ligt het GeZii\tpllnt
middcn.
omdat de hoofdfiguren
hoofdfigurcn hier het mccst
dcn dag komen.
midden, omdnt
meest voor den
GHIJDEN.
(CORNI,LU) Eene vennaarde cooncelfpeelfl:er
tooncelfpeelficr aan
GHIJllEN. (COR[,;LLIA)
Amfierdamfchen fchouwburg,
fchollwburg, die door hare . beroemde moeder
den Amf1:crdamfèhen
rijzige gef1nlte, eenén
tot de kunst werd opgeleid, welke bij ecne
eelJe riJzigegeflnlte,
eenfchitterend uitzigt, ultmulltende
uitmuntende en gepaste gebavasten tred, en eenfchiccerend
een'e naren en eenen doordringenden toon voegende, volgens STIJL
STJJL een'ena,uurujke SEMIRAMIS W!lS,
w!ls, die driften
driftcn en hmscogten
hp.rtstogten wist op te wek,uur/ijke
ken, en rondom zich fiddering te 'ferfpreiden.
yerfpreiden. vnderwezcndoor
ûnderwezèndaor
ken.
leermeesteres, betrad OIlZet
GfiljBEN, naar;ha.zulk eene uitmuntende leenneesceres,
011.2:$ GHlIBEN,
ren
BOUHON geb.eeten,
geheeten, in 1752
J 752 het e.erll;
e.er~ het toaneel
tOoneel en
reu echtgenoot BOUHo.."l
fcheen al die uitfickende
uitllcltende begaafdheden harer mo~;er.·
mo~;er,' die in 1759
overleed, als bij OVe1"dragt
over<lragt te hebben olltva.ngen.()Qk
ontva.r.gen.Ook zij bezat
bezat·. e~
ce-.
overleoo,
\V'IIIIàoor zIJ
zJj zich zelfs in h~
ne edele houding en fiere ge ftaI
fi:al te , wurdoor
dagelijks leven ondcncheidde.
ondencheidde. Offchoon zij zich uaar
naar den vrolijvroliJdagelUks
won van het blijfpel wist te voegen.
zachvoegen, en ook zach.
ken en luchtigen toollVan
echeer bare grootlle
grootl1e
te gewaarwordingen konde uitdrukken, beftoud
beilond echter
Hem, gelaat en gebaren,
kracht in het treurfpel, waarin zij zich door (lem,
even welfprekend uitdrukte.
, fchoon .geel oker, Na"
Na,
GIALLOLINO. Een zwaar, wrijfbaar ,fchaongcel
pelsç/z
vcd door de fclJildcrs
pt/sen geel genoemd, hetwelk ve.cI
fehild~l's gebtuikt,
gebcuikt, en
ollder de fijne kleuren geteld wordt.
onder
GInBON. (EUUARD)
(EIJUARD) Een IIistorie-fchrijver.
IIiswric-fchrijver, waarop
El1geltmti
GmllON.
w~arop Enge/tmd
Grasm.,
zIch' te regt mag beroemen. lIij werd den 27 v~n Grasm
•. van het
jaar .737
J737 te PIIIIICY,
PlitlJey, in bet gra~fTchap
gra~!Yehnp Surry, geboren, en kwam
Oxfurl, ·waar
-waar zUn
in 175~ op het Jlfagda!cne-col/egie
Jllagda!ene-co//egie te Oxfurt,
zijn onderwijs
en zijne opvoeding zoo geheel werd2n vcnnarloosd,
iot vcv(?rw~arloosd, dat hij'
hij- ior
vefommfg~
le zotternijen verviel, en, door het lezen der fchriftcn van fommfge
Jewiten
aanleiding krel:g,
krcl:g, om tot den Kntholijkcn
Katholijkcn godsdiellstover
Jewitcn , a:mleiding
godsdienst o\'er
te ga.an.
g~n. Zijn vader vertrouwde
vortrouwde hem naderhand aan het opzigt van
Protest:mtfchcn predikant, te L{lfIfrJlJllc;
eenen Protest:lntfchelJ
Ltlt/fmme; die hem gelukkig van
gebicd der· wetcnCchappen
te'zijne dweeperij te regt bragt, en in het gebied
:dJne
wetcl1rch~ppen te:'
rug
'cn mankte
maakte de
fUg voerde. Hier plcef
bleef hij tot in het jaar 1758, 'en
~oot/le vorderingen in de wetenfchnppen:
wetenCchnppen: inzonderheid beoefende hij
gToorfle
LatijnCche klasfieke fchrijvers,
Cchrijvers, alsmede·
alsmede- de
dc gcrchiedegerchiedede Franfche ,en
_en Latijnrche
lJis,
laat!1e hij recds
beflisCcnde neiging,
neiging .hali
Ilis, voor welke laatf1:e
reeds vroeg eene beflisrellde
had
aanlOek bij de doel1.
aan den dag gelegd. Te zelfden tijde deed hij aanwek
-aan
docf1.
CORCHOD, te Crmfy,
CrfJSfy, naderhand
n~dcrhand de vrouw
eer van den predikant CURCHOD,
(er
\'lIU den beroemden
beroemdcn NECI{ER;
\':lU
NECKER; doch hij moest, om den wil zijns va-v~
haar afzien,
afzicn, en poogde door letterarbci~l
ders, van ha:u
leccerarbei~l zijn hart van haar
1lf
verCcheen eerst in het Frnnsch, en lJaderlloder~f te trekken.
In 1759 verfcheen
fur fétude de la LitcratfJl'e,
ft:hand In het Engelseh, zijn Esfay
EsftlY [UI"
LitertJtfJl'e, en [eden hield hij zich onledig met het ontwerpen van plans voor lJerJlCr.dere
[chei.
fchei.
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fcheidcnc gefchiedkundige
wn:lrv~n echter de \1itvoeriJ~
fcheiticllC
gefchiedkundigc werken, wa:lrv~n
\litvoerill~ door
efnc
cene reis, wc:lke
wc:lkc hij in 1763 naar Parijs ond~rnarn,
ond~rnaru, voor eenigcll
cenigell
lijd
nRar LntJ[flllI1e
Lnu[fl1l11e cn
en h~zoc1j[
h~zocht vervul.
tijd achter hleef. Van hier ging h~ nRnr
gens
htj te ROl/iC,
vaJl Wijnm. 1764,
g(:ns flali.;,
flp/ji'. waar hij
ROl/ie, op den 15 \":\u.
lï6+. op de
puinhool'cn
gezeren, en in t~icp
puinholll'en van
VRn het kapituol
kapitüol gezeten.
l~icp gt:pcins
g~pcins ver;:onkell,
verzonken,
gefchiedkt~l1l;jg werk over hel
het Fen'al
Pen'al en
het pllln ontwierp
omwierp tot zjJn gefchicdkt!f1l;ig
')'on hel Romdn[chc
Romclll[che R;;·k.
riij keerde in 1165·naar
1165 naar
dm OndergalJg "an
Rijk. Hij
EI..g~'ofJli
/Andm tot zijne beflendige
EI.g~'atuJ cef\lg,
tef14g, verkoos lAndm
bellendige verblij fpla:lts,
fpla.1Cs, be..
be.
gon hier
fchetO:e danrill
bier dit citmunte1;d
citmume1;d werk, en fchet!le
daarin,,na
na een onvermoeid
gt(cbiedlnrncjig
gtfchieèkunè,ig onderzoek, een tafereel, waarvan iedere
ied~re afzonderlijke
treL: de IHmd
har.d des meesten; ke-nmcrkt;
k~merkt; terwijl hij zoo naauwkeurig
n3311wkeurig in
de b~eiding
beerbeiding nn
\'2n hetzelve te werk ging, ~nt
~l1t hij zijn handfchrift
handféhrift,1
;tonder
zoud,er daarin iets te veranderen.
veranderen, :lRnllonds
nantlonus ter drukkerij gaf, en de
proeven
prüe\'e!l zelf naug.
nuag. zoo dat geen derde
dC'l'de zich
zjch kan beroemen, het ge.
Jingfie
~jn werk gedaan te hebben.
~Ilgfie UIl
aan r.ijn
ODCkrt~hen dec4
deOO hem
bern de kostbare levenswijze in LOf/tien,
Londen, ge;.
ga;..
OnckrtlclChen
pard
paard mei
m& ~ne zucht, om afgezonderd van
\'an het gewoel der werelp
wereld te
kllDDeII #beiden,
aro.ekleo , befluiten.
befluiten, om die fbld
flad te verlaten. Iiij
I lij begaf zich
)umneo
naar
naar Zijl.eD
Zijl.etl vriend DEl'PERDvN
DEl'p.ERDl1N •. te Lmi[OI11U,
Lau[omu, wnnr
wnar hij in )787
J787 het
klatfie
6de deel van zijn genoemde werk voltooide; zich op een
laatfle of 6dc
bekoorlijk laI1dgoed
I,Uldgoed ophield; veel met de def\vaarts
derwaarts geweken vreem ..
delingen ..werkeerde,
erkecrde, en, voor het overige, voor de wetenfchllppen
\Vetenfch:lppen en
ziJue uitgebreide boekerij leefde.
leeCde. Aan zijne eafd
tafd vond men altijd
befchnafde mannen, in wier midden hij zijnen gecenen kring van bcfch~afde
wonen
:lfl~gdc, en zich oilgetloord
oölgelloord aan.
aa~l. eene bct:llnclijk,e
betamelijk.e vroljjt
vrolij,k..
wenen ernst nfl~gde,
heid
beid. overgaf. Eenige j:.rell
j:lren voor zijnen dood verzamelde hij nog.
nOIl.
bouwflotfen
bouw(lotfen voor een werk van ecnen
cenen gemengden historifchen inhoud,
h~d aldi<l
altij<l nog ten oogmerk, de Duitfche taal tI!
en had
te leeren. Da
inval der Franfche
Fr2nfche legers
le~crs in Sm'oi./c
Sm'oi/c drong
urong hem, 011\
0111 naar Enge/mui
E11gelmui
teru~ ee
te keeren, waar hij den 16 van; Louwm. 179,),
179.). ,te LlllJdcn.
LOlJden.
flierf.
tlierf. Eenige v:In
\'an zij
zijne
ne llagelmell
nagebten opilellen
opHeUen,, waarol;dcr
waaronder zijne
zij ne levensgefchieè~l1is, door hem zei
veil gcfl:hrevcn,
Zijll door lord SUEHIELD
SlJI::H1ELD
gc!èhiedênis,
zelven
bcfchrcv~n, zijn
in J ï96 nitgegcvcn.
l1iq~egeven.
G1!3R./\LTER.
G I!3 RAL TER. Een rotsachtig, wel bevestigd voorgebergte, aan
lIQl1
wcstelijke punt van het Sp:lallsch
konillg~ijk /llldallifie,
ell de golf
de westeliJke
Sp:l:lnsch koningrijk
/Il1da/ufie, en
vzn
Vlm de 1I1id·Jc//al1d[clte
Mid-Jc//011dfc1zc ue, welke hier l1.:chts 3 Duitfche mUIen
mUien
breed Is. Hetzelve is, uit hoofde van zijr.e ligging, voor den zeezee·
oorlog
DOrlog en den handel van
v:In groot
p;rout belan~,
bc!an;i. alzoo
a1zoo het den (fDeutel
cutel der
genoemde zee uitmaakt, en door zijne (leilte
tlcilte cn \'crb:lzcI1Ge
\'erb:lzcI1Ge hoojite
hoogte
bijna onverwinba:lr.
onverwinbaar. is. Sedcrc
Sedert 1I i04 zijn de EII{;dfclul1
E lI{;d(c hilI bc},irt~s
bC7.jttcrs V~1l
v~n
Gibra/te,., aan welke her
Gibralte,.,
het in IJ71~,
71~, hij den Utrèchtfchcn
Utrechtlchcn vri!dc,
vrl!dc, .door
Sp01lje !-:c:lccl
Spt1llje
h~:lcel werd afgcr:a~n.
:lfge(1a~l1. Alle pogillgen,
pogingen, tcr
ter hcrovcrü:ii~
hcrovcrü~i~ "'aren
warcll
[eden
vrl1chtcl"o~ ,.. zelfs
zeICs die "nn
"an li79, .tot 17S:!,
IJS:!, toen d~ \'ercen:gt'e
\'crcen:gll (!
ft'dert vrllchtclf'os
Fran:che
Fr:lI1:chc en Sp:!llllfçhc
Spllp.nlçhe troepen eerst de pln:l'S
ph:l'.s b!0kke,'rden,
b'('kke.Tden, cu iJl.
Îll.
IJ iSl tef
bclcgcrc,cn. De groote
grome E J.UOT,
U,IOT, door zijter zee Cll
e11 tel:uJde
te ):\J1de bclcgcrc.cll.
)lt verdediging vall
Gibrnlur
ill
met roem bekend,
J1t
van Gib/'fi/tcl'
in de gcfdJied~lIis
gefcbied~llis l11e,
..
vcr·
ver·

.
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verdedigde de vesting met veel dapperheid en beleid; verijdelde al
de pogingen der vijanden, en boorde zelfs hunne drijvende batterijen,
door gloeijende
Naast de rots,
gloeijendc kogels, op eenmaal in den grond. - N3aSt
aan den voet van den berg Calpe,
Calpe. een der pilaren van
v:ln HER/tuLES,
HER IW LES , ligt
nog een klein lIadje van dellzelfdcn
denzelfden naam, hetwelk insgelijks verfierkt
is, eene haven heeft, en eenen Herken Iluikhandel drijft; doe h ,:oor
het laatile
laatne bombardement aanmerkelijk is verwoest geworden. Omtrent den naain- oorfprong van Gióraltcr fielt men, dat dit woord
[rent
eige!1lijk Berg der vogelen beteekent , uit hoofde waarfehijnlijk der va.
vogelen, die zich daar eertijds ophielden: althans vindt men in Egypfe,
niet verre van Cairo, eenen berg, welke, om deze reden, ook Gi'ralur genoemd wordt.
GICHT. Dus noemen de bergwerkers zekere maat, waarin de
ijzerfteen-- kolen tot den oven gebragt worden, welke laaule
iJzerfieen
laatlle zoo
groot is, dat er wel 8 of 9 zulke gichten ingaan. De plaats, waar
de bereide ijzerfieen
iJzerfieen gelegd wordt, noemt men ook Gicht.
GIERST. Van dit bekende. en voor de huishouding zoo voordeelig,
lig , gewas heeft men !l2. bijzondere foorten,
foorren, waarvan de eene het zaad
in erosren
trosfen , en de andere in aren draagt. De eerfie heeft eenen buisvormigen, 3 tot 4 voet hoogen halm, met rietvormige bladen van
een' duim breed, die zich in takken verdeelt, en het zaad in kleine
trosfen voortbrengt,
é~n van
500 tot 600 korrels bevat. De
vnn 500
erosfen
voonbrengt, waarvan é«!n
gewone Gierst, uit Indiëafkomfiig, word. in de zuidelijke deelen
van Europa
Et/ropa veel, in de noordelijke weinig verbouwd. Zij vordert
eenen los fen , vruchtbaren, zuiveren, en niet te vochtigen grond, en
fioelt fierk. Gewoonlijk heeft dit zaad eene gele kleur; doch de
verfcheidenheden gaan
gnan ook tot wit en zwart over. Het zaad, dat bij
deze foon in losfe nederhangende aren zit, wordt zeer ongelijk rijp.
De Duitfche gierst draagt het zaad
zmtd in pluimen; wordt gelijktijdiger
riJp, valt niet zoo ligt uit, en is mede fmakelUk en voedzaam. In
Neldedand
Nc/derland zUn de genomene proeven , met het verbouwen van
Gierst, zeer wel uitgevallen.
GIerst,
GIESEKE (NICOLAS D/TRICH)
Gum:, in Neder.Hongt1~
DITRICH) zag te Gunz,
Neder.Hongn.
rije,
rije. in het jaar J 724 het eerfle
eerfie daglicht. Door voortreffelijke leer·
meesters in talen en wetenfchappen onderwezen, verwierf hij tevens
door zijn innemend gedmg,
gedrng, onder anderen, de athting van BROC.
KES,
KEi, en HAGEDORN. In 1745 begaf hij zich naar de hooge fchool
fehool
te Leipzig, waar hij zich, met eenen voorbeeldeloozen ijver, aan de
godgeleerde wetenfchappen toewijdde; doch zijne uren vàn
va·n uitfpanning aan de dichtkunst, welke reeds vroeg haar vuur in hem ont011tfioken had, befieedde.
LeipZlg zijne fiudien volbragt, en
befteedde. Nadat hij te Leipzig
eenige jaren, in Hanover en Brunswi.ik,
Brunswiik, zich met de opvoeding van
eeni~e aanzienlijke jongelingen had onledig gehouden, werd hij in
1753 predikant te Traulenftein, in het vorstendom B/allkmóurg; na
den dood van den beroemden J. A. CRAMER, opper-hofprediker te
Quedliflbtlrg,
deo prins van
Schwartzbtlrg.
Qlledlinhurg, en eindelijk in 1760, door den
vall &hwnrtzburg.
S01l-

GIF. -,
_. GILB<ER
j. L.)
GILB<tR T. (N. J.

SlU

Sonders/zoufelZ tot fuperimendent
Sonderslzaufen
filperintendent en bijzitter van den contifioriaal·raad
confiaoriaal-nad
benoemd. Hier (Herf
Ilierf hij, nadat hij nog een nieuw beroep naar
n:tar
Frnnlr[orl
Frankfort aan den Mailt
Mai" had van de hand gewezen, in het jaar 1765
aanmerkitig neemt,
in den bloei zijns levens. Wanneer men den tijd in aanmerkitÎg
waarin GIESEKE leefde, verdient zijn dichterlijke arbeid allen lof.
Hij vertoont zich als een bevallig en leerrijk dichter.
dichter, die in de verJ;ellaagd is. Zadlt
Zacht vloeihalende en didaktifche fiukken het gelukkigst !;enaagd
jende .gedachten
,gedachten en woorden, innemende zedekuude,
zedekunde, edele eenvoudigheid , en eene kunstelooze vaardigheid in uitdrukkingen, zijn de
eigenàardige kenmerken zijner leergedichten , in welken men de taal
hoort van een vroom' hart,
hare, dat zich in aandoeningen van godsdienst,
·v;riendfchap en de zuiverfie liefde uitllort. KLOPSTOCK he.eft
heeft hem, in
,wiendfchap
het tweedé lied van zjjnen
eelle gedenkzuil getlicht,
gefiicht, en tezijnen WINGOU',
WINGOLF ,eelle
vens een afzonderlijk dichtfiuk
dichtlluk op hem vervaardigd.
GIF. (Zie: VERGiF.)
GIGANTEN. Zijn in.
verfchrikkelijke reuzen. die
in, d~ fabelkunde verfchrikkeIijke
Titade aarde voortbragtt:om
voortbragt" om zich wegens het gevangennemen der TilaIletl (zie aldaar) op }IJPITER
JUPITER te wreken. Zij deden dit dan ook door
'letl
eenen harden firijd
Ilrijd met de goden,
goden. die, fchoon de meesten eerst vloden, echter,
HERKuLu, naderhand, velen dezer reu.
echter. met behulp van HERKUU:.S,
zen ·nedervelden.
'nedervelden. - Schrandere onderzoekers der oudheid meenen,
mecnen,
dat onder het beeld der Giganten de verbazende krachten der nntUl1r
nRtullr
worden aangewezen,
aangewezen. welke zich in aardbevingen, uitbarllingen van
vuucfpuwende bergen, vertoonen. De .beeldende
,beeldende kun_
den grond, en vllurfpuwende
stenaars gaven aan de Ulanen
Utanen eene half menfchelijke en half {langvormige gedaante, wellige,
weIlige, om door de laatfie
laaefie hunnen oorfprong uic
uit
de aarde aan te duiden.
GILBERT. (N1Kor.AAs
(NIKOLAAS ]OZEPH Lt\URENS)
LhURENS) Een jong, vurig,
Fransch dichter, die in het jaar 1752 bij Naney
Noney geboren werd. Door
11et
lIet Ilorten
norten van zijn
zjjn paard krankzinnig geworden, flokte
nokte hij.
hij, in eenen
aan val dezer ziekte, eenen flemel
neutel binnen, waaraan hij in 1780 fiierf.
Men heeft Win
~n hem Oden en Satyren, alsmede een werk, waardoor
hij naar den prijs der Franfche
Fr:1I1fche akademie dong, ten titel voerende:
Ie genie oux
aux prifes avee la fot·tune,
fortul1e, ou Ie Poële
Poëte 11Ialheureux.
11If1lheureux. Zijne
Od('11 over het laatlle oordeel, en aen
oen flag
Dag van Oues{t1/1I,
Odl'lI
OuesjillJt, bevatten
zeer fchoone verzen; terwijl zijne Sa/i/re,
Sali/re, onder den titel: Ie dixdix.
huitUme
huiti~me Si~de,
Si~cle, en eene andere, onder het opfchrift: t110tl
m071 Apologie,
l1itmnntende
llicmlllltende fchoonheden bezitten. Ook heeft GII.UERT
GILilERT het eerfle
eerfie gezang van den dood van ABEL overgezet. Bijna fiervende
ficrvende maakte hij
nog de volgende, fchoone dichtregels:
Au ballquet
hallquet tie
eOnl'ive,
de la vie, infortune
;'lfortune eom'ive,
J'opparus
apparus un jour, el
et je 1fu:urs;
meurs;
lomhe, ou lentemenl
j'arrive,
Je meurs, el
et [ur
fur la tomhe,
letltement /orrive,
Nul 'Ie
11e viendra verfer
verfel" des pleun.
pleurs.
Salut! ehamps
clza1l1ps 'lue
que j'
j'aimois,
a;lIIois, et
el vous dotlee
dal/ce verdure ,
Et
EI VOI/S
VOIIS 1"jant
,'iant exit
exil des bois,
Cid
Ciel
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GILDEN. GILIBER
T. (f.
(J. E.)
GILlBERT.
Cid,
tic r nd'lnme,
ndmi"ablenalllre,
Ciet, pOl'il/o'r,
pOl'i!lo'll tic!'
!illW'lte, adml"ahk
'natlIre "
fom; 1.1 tkri1;~rt!
Sa/llt tour
tkr':';~r~ !oi,.!
/oi,.!
j},'I! pufs,reilt
wtr~ lmlllU facrü
d,'I!
pufsfèilt "";1'
"";1" Iong-fC!;I,!
loT/g-m:!,! wtr!!
TtlI~'1
Ttl/I r!'fll/lis
d'r111lis f1!/rds
fJ!/l'ds r'r) mtS
mes aditux!
aditllx!
,0/';,'_\
f:I'-i:reiit plcim'
plciru' d(
f~:lrs,'
qlll: leur 1IIori
pkllrrr,
Qfi/.' ':I<";:rciii
d~ fIJIIrs
,'f/uc
morl foit pll!lIrtf,

QU'U/I a:rrr
QU'UII
a:rrf lellr
lem' fermc Ics JC/lX!
ln het j~~r : ~~:n
~~oz zijt; 2ijn~
zijn~ werk'211
werk':n in 2'~' d('clen
dC'clen te
ce Parijs in het licht
verrchencn: ook heeft
,,"crfchenell:
hecft mC'lnog
mC'Inog eene vroeger uit~~ve
uitgave derzelve in één
t!én
dccl,
ii1 I7~6 \ycrJ
dc,~l, welke in
\~'crJ llitgegc\'e:l,
llitgq.:e\'c:l.
Wafcll'\\'C'leeorgèl1ovcli:happcn
ter vcreering
G1L'o'EN. Waren
(vC'lee'!' gCl1ov[li:happcn eer
vcrecring en"uitoefe..
en"uitoc~
ninç;
dir 'zi~htot het 'gebed
ning 'Ç>~ndell
~~nden 'opcnb:iren godsdicn~t.
g-odsáicn~t .di~zi~hwe
'gcbed en het
h~c
dp'l'lgr(!1lv~n
cip'ligrèll
V:',D altarcn
altaren ,bcpaal&en,
,bcpa~l&en, waarbij r~rrM\JigQ.,.echter
r~rrM\HgQ.,.eeh[er ~ ~og &IVS'"
dtdigint( "':1n
,het' k;-j/;s- e'tI. 'IMv~
,,'an het v~dcrl~nJ
,,~dcrl~nJ 'voegden; \\':l:1!'ohuer
\\':l:1!'ohuerhet'
\~oót'al ITlf>Nen,
g~l1oemd worden.
vrollwe-gild te .1r:,f.(';-danl
.1::.f.e;·,{anl '''oÓl'a!
ITJ{)Nen' glinoemd
rUOft V:in
Eene andere
anderc fuon
Ván Gilden, waarv:ln:
Wll:lrVan: Illen,
men, don oorÎprong
oorfprong :In,
'In, de
Nctfto)-1.1/ldtll
NI:!ltH1:ldtll niet vroeger' dan
d:ln tor de 13de13<le- eeuw .kan
..kan bretigen,
brctigen, hltd ·het
-het
bepbleh
,v~ii eenige ainbaclnen
;el1'bnd werk:en.
bepnleh 'v~ii
ainbaeheer(el1'bt:d
wer~e", tm 'doel, zoo dat liiemand,
d:ln- n~"
nl\'orctis proév<!titOt
niJ" al\'orelis
prüévelÎ' zijner bekwaan\heid:
bckwaanlhCid: ~d h'chben'
lïebbcn gegeven,
gegcven, tot
dan'
ecnig Oi1d werd' toegelateih
eetlig
toegclateih .'Wlfl:'>S
Wlfl),JS d"'Zflld'é'zell- \~' alleen verlfreeg men
l1ee
WG.1rvart de bro~derrchap
her tiltrtnitend 'rej!,t,
'rej!,e, om'; dat -handwerk,
'handwérk, WG..1rvart
broederCchap den
nnnm
o'.::fcnen. ZIJ hadden, hetwelk nog een ond
l1~nm 'dro'eg,
'dro~g', uit te' o':fenen.
ónd over..
hllJflcl' was, me('~t
;1I<:'n een bercherm-heili~en,
mee~t ;1]<:n
beCcherm-1Jeiligcn, en drMgen
dro~gcn 1.:1\.
Z:I\men' in de o;lkcs:en
:fch~dcf1, welke eellcn
cenen gildebroeder door ziekte
o;lkcsten en :fehadefl,
dl11kkelT.
konden dl1lkkelT.
'In 1749
\'erl:rcç;en zij ('cne
cene alr,cmecne
[749 \'erhc~cn
al~2mecnc keur, w:lnrbiJ
w~arbiJ hunne
hnnne regren
1t1:Tden
Zij' hand!la:1fdcn
1t1:-rden \'r.~rt:e'l1cI0.
\'r.~rt;e'l1cl"'.
hand!la;lfdcn ~c7.at;lcnlijk
~c7.al;)(,lJlijk de htlisbo!llielijk~
ht1isbotllielijk~
orde v~n
uiet zonder invloed op d~ laken
\'~IJ het
her ~e:1<'()t!"ckp,
~e:1<'oe!"eh~p, el1
en waren nice
zakcn
v~d's
t1\tl'.
De n\lttigheid
1~lj den
v~1i 's lands b::11
b2l1nu'r.
lJl!ttigheid dezer inri~tingen
inristilJ!-:ell werd' 1\lj
r.anv~ng
waardoor zij Jan~
r.allv~lJg 'dezer e~lI\\,',nl'.::cr
e~lI\"', l11?cr d:1:1 te
re voren, olltkend, waanloor
lan~
Znmeriittml
regten verlorcn,
verloren, en eindelijk in 1805
ZnmeriiiTml hunne
hunlle regren
180~ geheel ve[l.
vel''l'li~tigd
'tlicti!-:d w('rckn.
w('rclcn.
Cl]TOUWEN,
noelnt men die touwen ~
{chip-, wefke
Cl]TOUWEN. Zoo noemt
op een
ecnrchip-.
grort\i1;c
m~rs- en
el1 bi~mzeilen,
bi~mzeilcn, benevens dc
de blindèn
grorni1,t worelen, om d'c marsof zeilen
zeilcn van
v~n de boçgÎl~ril't,
boçgfp'riec, in
ill tc
tC' hale11.
h~I(,I1.
CiU?ERT.
CiLl~ERT. (J.
(1. E.) Ecn
ECl1 inboor!:ng
i!1boor!:n h van-Lioll,
v~n,Lioll, wanr
waar hij in I74t
gelwrèn
~el)()rèn werd.' Schaol!
Schaoll doo~ zójllc
z'jne familie
f~lI1ilie Wt den geestelijken
geesteliJkcn fbld
fhld
hef1clIId,
\'emok in l760
hel1cllld, \'erkoos
\'crl;oos hij de r:':,lèe~knnst,
r:':,j(.:e~kllnst, vemok
J 760 nnar
Il~ar iWon!
iWon!...
pt/lier,
pdlicr, en venledt;de,
"crtledi;;cic, :l~ j::ar
j:::tr I:lter,
Ineer, met lnister
luister zijne
zijnc !lelling:
Hclling: de
1i1-n~'~r
d,r N 7trJIII'.
ftr geilt
der ::;itlrfm.
A:ra~··~t der
7trl !I/' , tcr
gel/e ~int;
~ing dtf
zidrfl'll, w~arin
w:iarin hij de IHypolypokrntirche
kr~eirche gro~ldbl'ginrclcn
gro~ldbl'ginfclcll Ollt','OllWt,
Ollt','OlJWt, van
\':1n welke 'hij zich, gc'dnrande
eelle
bl\'c C('IIIV
geneeskundige praktijk,
pr:lktijk, niet vercenc hal\'c
C(.'UlV der gelukki 6!le
!lc genccskundige
wilderde.
Weinig
na ziine
Montpdlier gnf
GIl.Tzijnc terllgko:nst
tcrugko:nst vnn
\"~n Montpclli~r
g:1f Dr. GII.IWeillig tiids
tijds 11:1
nr.RT een
mMcclllak, hetwelk ,hem biJ
nr.nT
eell bOi:k \Iit,
uit, getiteld:
geeiteld: Al1arc1ic
A/lordil: mMccillali',
bU
den grootcn
grooten IJ,\LUlR
II.II.I.~R bekend
bekcnd lI1~a!{[C,
11l~a!<te, \"'aarv:!n
\r;':tarvan het
hct gevolg wns,
was, dat
d,lt
I'ol'tuga/ cn
deze, op de \l'~:1b
\l'n~b \-all
\"al) den !laat.;-mi:1ister
!l:1:1t.;·mi:lister van Portugal
en l'olm naar
nnar
een

r

G
DER
E R T. (J. E.)
G IL
L I n
2~3
een bekwaam
beKwaam voorwerp tor
toe het tl:ichten
/licheen cener'
eener- g!meeskundige
gcneeskundige (choof'.
fchoot'.
hem d1aftoe
d~artoe voordroeg. Hij koos Pobl,'
PO,""l, -en
en vemok in; 1775
177'5 nall'
nalr
Grodtlo, welke !tao
{tnd hij eerlang'
hotanifchen:min vcrver·
eerlniJg met eenen fr:lnUcn'
fraaUen' hotanifc!Jcn:tffin
fierde.
hoogleeraar in de natuurlijke historie
ën
Derde. H~ werd hierop
hit!rop als
alshoogleeraar
hisrorie en
geneeskunde naar IPllllr1
IPilllrl beroepen, en bekleedde zijnen pose
post met
mee ce.
eenen fchitterendC'n
lèbitterend"n uitllag.
uitflag. De koning vereerde hem mee
met lijne
zijne vriChd
vriend ..
ten' doop ce'
te' houfchap, en verwaardigde zich zelfs, om
um zijnen zoon
ZOOll een'
hóuGI!_lIlERT weldra in'
den. Dan, hof-inerigues
hof.illtrigues deden GILIJIERT
in- Polm gccrien [maak
fmaak
meer vinden: zijn bovenmatige arbeid had zijne gezondheid gekrenkt..
gekrenkt.,
.en hij" "crkreeg
verkreeg,~ opzijn..vcrzoel,
op ,zijn.verzoet, zijn om!hg:
ont!hg: In 1783
li83 k~räll
kE!erCl4i hij
naar zijn vaderland terng~
terllg~ ·,~aar
,,~aar hem
bern hee algemeen
nlgemeen yercróuwen
yertróuwen verbeid.
verbeidel} :hij, bij zijne,
zijne· komst
~'cot geneesheer.bij'
geneesheer-bij . het
Hote! Dietl',
de, en
kbmsc\cot
hee llotel
Diell, 'ltOt
'rtOt
~er!1(!n:am ovel'
~erO:(!n:alU
over de
de- befmecrelijke'
befmcrcelijkc' ziekten;
ziel;.een,' mc:tlOogleer:tar
ror:ilOogleentar blJ'het~(lIt
btJ'he[~C'lItM
kge
d<? jl:Jédaine,
Jllédccine, en.
:lid van de a;k~demie
.(icr',wcc~nfchnppen" 8l
81
lege d.e
en tOl
tat :lidv3!1
a;k~!'demiNidwctenfchnppen"
van
vnn de 11133tfclrappijvan
11130tfolrappijvan . landbouw,
landbouw , cc
te Lyon, woerd
w-efin :t:1nget1eld.
:Y.Ingef1eld.
GcadN:
Geacht en,
en· bemind ·vari·
v~n' zij'le
zij'1e l1ledeburgcrs,
medeburgers,' de eeinee-erl1e- in zl}lle-kti'n$t
zljllekÜ'Ost
fO
,bclecfd'e GIÜlIt!lT'
,\0 ~lukkfge·
jarefi.,
eo ·gelukkig,
·gelukkig. jn zijl1'huisg~n
zijrT'huisg~n ,beleefde
GrÜIl~~T' ,10
~lllkklge· jaretJ.,
totdat de tOllllee!Cll
tO(luec!en der OIllWelltilling
ol11welltltling helill\oodtaakEen"
hCliIlloodzanlaen·, om Lyo'n
Lyo'f/ ce
-verlmen, en van fchtillpl:l:lts
f(JlH!if:pl~!I'ts ·rond
'rond tc' :zwen·elJ. N'n: liet
lIee
..verlaten,
fchttiipl:lats tot folmil:plalfts
ontzet der fiat!,
hel'\'ond hIJ
ftati, in zijn geliefd v;1(krland
v:llbl:llld terl1g~<?kccrd,
tert1g~t.'kccrd, hervond
et"'Cetl' ~1:.;en1cel1
bet1cC(rdc hij
hiJ den tijd, die 1le.R1
1l(Hti Van
et"'C~
~lgen1eell vcmou\trëll,
vcrtrouW~I1, en bef1ecd-de
\'nn
de.uiJlgebJeidflc .praJuijk.:overti:hoot,
dd naW\lFèe.u~eh.reidl1e,praluijk
. .' UV'erfrhoot, aan ill'~
h{\~ o:)dÎ!rw·I~s
o:~dl2tw-i~ s in de
nllW\lFliJkc,
li,ike, luacoriC'.,.en
lü~ori0.,.en bCG
beG u.itkb\;en
u.itkb~crLvall
,van bcJan~riJke
belan6r~jke \verken over dat "itge"
\Iirge"
fi~Iu, gedcè}tc
fi~lf,t·
gedeeJote van
van 'ül'enf-chelijke
Hlenfchelijke kennis. Ook
00k lUchtte
Hichtte hij dèl'l
dën bot>a
&Ot>:l~
nilèh€n tuin -de !,J,DCRFU,
cen d-:r,hert1dlers
d·.'r,hert1cllers van de
dc m:wtfchaprn~atrehl1p.
~lèll€lItui:J
1t1,Dcfèrf~, en was een
Jri.i
triJ van
vatl landbouw;:'
landbouw;~' natuurlijke historie ~i'J
~il t!llttig:.'
ntmig~ kUllsten.
kunstcn, Te btetijkcr.üJd
iijkcr,t~jd 1V:tS
w:tS lüj
l11j .."véOOl':ziItec,v:l11
vói<:wzit.tec·v:1ll een groot
gfQOt -nantal geleerde gellootfchllp"
genoolfcfmp"
pelL.,.wdke
!lee zich cent
rckcnJcll, hem
~m oilqer
peIL."
welk e !!et
cene eer re!wnden,
oiJder dcrzelver
derzelver leden
.....
[Clh<ln. Hij ondNhicld"ecnc
onderhield',eenc gcrC'geldc
briefwisCeling met verfchelverfchej- tclh<l!l.
geregelde briefwisfeling
deue gelecnlcn
geleerden van den eerftea
rang; en vreemdelingen van aanzienf
aanzien,t
eerllen rnng;
v.etzuimJell nice,·
niet, cellen man te bezöeken
bezóéken,f
die Lyoll
Lyon doorreisden, v:erzuimdea
wiens roem zich o\-er
ol-er geheel.
geheel, Eu.-·opo
E!!:-opn verbreid Iwd.
had.
Ofrciloon een .. ftcrk
OffclJoon
llcrk ligch~nmsgef1el beziuel1de,.
beziueilde,. geraakte zijne
~Une ge1Z0ndheid,
) 81,0, diep gc:krci!ke;
herhaalde aanvallen van jicht en hegc:J:rcilkc: herhnalde:l:mvallcnvan
lZondheid, in 18r<o,
;;;·,wec1-piJnen
deden hem vier
vicr jaar 'Iang
'l:lllg Iinnrtelijk'o
fmarteIijk"lijden,
èln.
vige i;r'lVcc1-piJ
nen dedcn
lijden, en elndeijk den 2 van IIerfstlJl.
IIerfstl1J. 18
IB'4,
i3fl:e jaar zUns
deUk
'4, in het 73fle
zVns ollderdomsf
olldcrdoms t
be;:wijkcn.
bier voor genoemde Aflore,'J,"f!'
iffédmbezwijken. - Beh:lln
Behaln zijne I:ier
Allflróie' MMm,wle heeft
verfdJeidenc andere.
311d ere, meest kru'idkundige.
1Jole
beert GlJ:);)[RT
GII:):,ERT nog vcrfcheidenc
kru'idkundige,
,werken
als; Itldafl,atores
Itldaf1,otores /Ia/uI
,\verl~ell u:t·g~!!,c\'en,
u:t-g~~e\'en, als:
/IatuI oe ill
in UI,'!tJonia,
LiI,~Uf1nia, é0n
é<5n deel ;
Excrdtitlll]
Bota!lle/fW iJl
ilJ Sc/Ju!a
Sc/?û1r1 tJrilleipc
TJ/lh'erfltatis ~'iltl~;,frs-pert1(
Exercitil1l1J Botallic:!1l1
pril/cipe 11lIÎ1'erfitatis
~'iltli~itfis-pert1C'
tm:l die 15
tum
IS 1.'Iwfi,;
IJlcII!i,; Ju/ij
JlIlii 17S:!,
li8:::, één tlee!;
l~ecl; Prl'ketionfs
Pre/rctionl's ANTO:>lII
ANTO;'<II DE
ILlE:'>
Ii8+, twee
twce deelen; CA!1.0LI,
H,IE'" ,, Cololliac
CololJiae /l//,Jbro,!!lIllJ,
/J/lobro,!!IIIl1, 178+,
CA!1.0Ll, LINNM':I
LINNt\I!:I
<

te

dar

k

Bu/fl1Jieorliln principis
prillcipis fysl,~elllo
plollton/NI Europoe
Ellropoe,, Cl/rfmtl!
Cl/route J. E.
13ota1Jicorllfn
fyst,~eilln pltJlltnl'IINl
GILIBERT, 1785,
GILIllERT,
li8S, vier declcn;
declell; deszelfs Fl/lldallJf!::torum
FUlldml1l?litorum Botflf1icorul1I
Bot/Jf1icorUI1l
pan
primo (ol.
I iR7, drie deden.
GIUDl~R.T
pnf'S pri1l1n
col. dllubr.
/Jllûbr. 1786 cn
en 1187,
declen. J. E. GILWF.R.T
.ddv,'rfrlria
/ir/v,'r{tlri'l 1liCtlico-pmctica,
1!icrlico-pmcticfJ, 1791,
1191, één deel, zijne
zUlle Exerálin
E:r:ercilio PkyPlI'Y-

J.

In-

U4

GILL.

-

GIORDANO.

(L.)
(L.'

/olqCiclI, '792,
1792, twee deelen ~4
IrJ/~glcll,

DemlmflrnliollS é/élllenitlire
Botan/.
DemonflrntiotlS
élémentllirt de Boton/.
fue, waartoe het plan door DE LA T OURRETTE en ROEIER
fut,
Rozu::Il ontworolJCworpen was, die zich met GILIllERT
GJLIBERT vereenigden, welke alleen den 3
druk van dit boek in 1787, en den 4en in 1796 heeft uitgegeven,
en tot ..
40 dikke declen, in plaats van 2, waaruit de beide eerlle uitlIJédecin tUJlllraliste,
tUltTlJ'a/isle, ou
gaven heilonden,
bellonden, doen uitdijen: voorts
vOOrts Ie 1I1édecin
obforyatiollS de llfJdecine
Jl1Mecine et
el d'/listoire
d' Histoire naturelle, lBo:!,
obftrvatiollS
180~, een deel; HiJHisPltwteJ ti'
á' Europe, 1806, drie deelen, eu
Ca/cndrier de
foire des PI{mtel
cu Ie Calcndrier
F/ot'e, 1809,
F/ot"e,
1809. I!én
één deel.
nnvolger van
vin LINNAEVS
LINNAEUS is de naam van GrGtAls kruidkundige en n:lVolger
L1DE.RT
LlBE.RT bij hee
het geleerd Europa bekend. Twee plancenfoonen
plantenfoorten dragen
Gi/ibenia: de eene werd door den beroemden GMELIN,
d<:n naam van Gi/ibertia:
ie
Pe,.uI'il1na,
i.e andere door RUlz en PAVON ,fcIJrijvers
• fchrijvers van de Flora Pet-ul'iana,
.wus genoemd. De zoon van GILIBERT ,betoont zich den aanbevelenden naam waardig, dien hij draagt, en gaf, nog jong ziJnde,
zijnde,
TrtliJ~ du
verfcheidelle werken over de geneeskunde uit.
uit, waarvan een TraiJt
Pemphigue hem akademifche onderfcheidingen , en de achting van de
Pemp,~igue
~erfle geneesheercn des rijks, verwierf.
eerll:e
GILL. Eooe
Eene Engelfche vochtmaat, houdende een mutsje of vierde van een pint.
GIL-POLO (CASP.\R)
(CASP"~R) Een beroemd Spaansch dichter, te Palenç/a
Jeniia geboren, waar hij zich in de fchoone wetenfchappen en de reg(en
omtrent het midden der 16de eeUw , ·.en
ten oefende. Hij bloeide ollUtent
ellllmo·heeft zijnen roem te danken aan zijne voortreffelijke Diana eIIomarada, eenen herder-roman, welke een vervolg op de Diana van
MONTEMAI.lOR is. Cr::RV
CI~RVANTES
vaD
MONTEMAI,IOR
ANTES zonderde, toen hij de boekerij van
DON QUICHOT
QUICIfOT onderzocht, de Diana van GIL-POLO van de overige
boeken af, die tot den brandllapel veroordeeld waren,
waren. en fpreekt er
met ongemeenen lof van. Zij is bijna in alle Europifche
EuropiCche talen overgezet, en in 1739 te Londen herdrukt.
GIMLE. Volgens de SkandinaviCche fabelleer eene aan het zuidelijk einde des hemels liggende verbliJ
heerlijkile onder alle
verblij fplaats, de heerlijklle
hemelfche oorden, en nog glansrijker dan de zon. Zij zal blijven
befLaan, wanneer hemel en aarde voorbij gaan, en, door aUe
alle tiJdea
tijden
heen, de woonplaats der goeden en regtvaardigen worden.
GIORDANO. (LUCA) Een beroemd fchilder, die omtrent het
midden der I7de eeuw bloeide. Hij was een leerling van ESPAGNOLET,
fchoon hij inzonderh'!id
inzonderh>!id het voorbeeld van PAUL VERONESE volgo'!,
beroemdlle· fchilders zoo volkomen wist na te bootfen ,
d>! , en de beroemdile'
oat
dat zelfs kenners dikwijls geen verfchil
verCchii konden opmerken. Zijn
geest was vindingrijk, zijn koloriet zacht, en zijn penfeel
penCeel vrij eR
vast. KAREL Il
II ontbood hem aan zijn hof,
hof. om het Eskuriaal door
fchilderllukken te verfieren.
vedieren. De koning en koningin zagen hem met
verm~ak arbeiden, en waren altijd bij hem,
w:lI1neer hij fchilderde.
hem. wanneer
GIORDA1~O bezat een vrolijk gellel,
GIORDANO
geilel, en vermaakte het hof door zijne
invallen. Op zekeren tijd fprak de koningin met hem over zijne
z~ine
vrouw,

ra-

G I P S. -

G I R A R DON.

~us

vrouw, welke zij verlangde te leeren kennen. De fchilder vervaardigde aanllonds haar beeldtenis, en vertoonde
verwonde het aan de vorstin,
wèlke daarover zoo verrukt was, dat zij hem haar paarlfnoer voor zijne
vrouw overhandigde. Op eenen anderen tijd vertoonde hem de koning een fchilder!luk
fchilderlluk van BASSANO, en gaf zijne ontevredenheid
te ke;Jnen, dat hij ook het tegen!luk
tegenfl:uk niet had, waarop GIORDANO, eenige dagen daarna, den vorst een fchilderfl:uk
fchilder!luk aanbood, lÏetwelk
hetwelk
NO,
deze voor een werk van BASSANO
B.~ssANO aanzag, en er ook zoo lang
voor hield, tot dat onze fchilder hem verzekerde, dat hij er zelf de
vervaardiger van was. Behalve deze beide !lukken,
fl:ukkeu, vervaardigde hij,
om de l]lanier
l)1anier van dezen fchilder na te volgen,
volgen , Ilog
nog twee andere,
welke in het Karthuizer-klooster, St. lJ1arlil1 te Napels, berusten;
ook ziet men aldaar eene fcbilderij, waarin hij den ridder MASSIMO
STANZIONI heeft nagevolgd. Na den dood van KAREL 11 keerde hij
Ilaar
geboorte!lad Napels temg,
terug, en fiierf
aierf aldaar in het jaar
naar zijne geboorteilad
J704.
J 704. Zijne voornaam!le
voornaamfl:e !lukken
fl:ukken bevinden zich in het Eslc:uri.1al
Eslc:uri.'ull in
Madrid, Florence en Rome. Het getal zijner werken is te groot.
dan dat hij tijds genoeg zou gehad hebben, om dezelve met de verver~
eischte zorgvuldigheid te bearbeiden; en van hier, dat in de meeste
onnaauwkeurigheden gevonden worden.
GIPS. Is eene bergflof,
bergllof, die bijna in geheel Europa, en in de
overige wereld-deelen , dikwijls in g.eheele bergketens, gevonden
wordt, en vele overeenkomst met den eigenlijken kalk heeft;
heert; gelijk zij
tot het ge(}acht
geflacht der kalkaarde, maar onder de zwavel-zure, behoort.
ook Wt
Men vindt 'de
de Gips midoorfchijnend,
mi· eens minder dan eens meerder doorfchijnenà,
en van verfchilIende
verfchillende gedaante en hardheid. Men heeft er velerlei
Gips-[path, Gips-meel, of aardachtige Gips.
[oorten
Gips, Gipsfoorten van, als: Gips-fpath,
fieen,
aeen, Gips-Ieverfl:cell
Gips-Iever!lceu enz. die alle in kleur min of meer verfchilIen.
verfchilIen,
offchoon zich de witte door alle fchakeringen van grijs, rood, geel,
bmin, enz. vertoont.
vertoollt. De ouden bedienden zich reeds van deze bergflof,
fl:or, welke tegenwoordig tot het bouwen, flukadoren
Hukadoren en pleisteren.
alsmede tot afgietfels van aalld~celden,
fiand~eelden, vazen en dergelijke, gelijk
ook ter bereiding van kunstmarmer en van pastel-verwen, met veel
voordeel. gebruikt wordt.
GIRANDE. Is eene fontein, waaruit, door verfcheidene openingen,
het water bij firnlen
aralen om hoog llijgt,
ilijgt, die, uit hoofde der daarin beflObe(}oten lucht, een hard gedruisch en
cn fierk
aerk bruifchen veroorzaken. Ook ver!laat
ver [laat men door Girande een groot vuurwerk, hetwelk eeue menigte raketten uitwerpt, die hUll vuur in afwisfelende rigtingen
rigtÏngen
verfpreidcn.
verfpreiden.
GIRARDON. (FRM>:ÇOlS)
(FRM\ÇOIS) Een beeldhouwer en bouwkundige,
in 1628 te Troje-s
Trojl!'S in ChallJpagne geboren. LODEWIjK
LODEWJJK de XIV zond
bem, met een jaargeld van 1000 daalders, Ilaar
bern,
naar Rome, om de meester!lukken
terfl:ukken van de oude en nieuwere kunstenaars te beoefenen. Na
zijne terugkomst verfierde hij de koninklijke paleizen in Parijs met
dCIl dood
zijne kunstgewrochten in marmer cn brons, CIl
Cl! verwierf, n:1
na den
ALGEMEEN
UI.
P
van
ALGE.MEEN WOORDENIl. 111.
vaD
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van LE· BRON, dl!n post van o.pper-toeziener over alle beeldhouwklm~
lUge werken. De beroemde PVJET, over '5 vorsten keuze te onvreden, vertrok, om van hem niet af te han;;en , naaf IIIarseille. Beide
medediI)gers waren elkander waardig. De figuren van PUJET ken_
merkten zich door duidelijkheid (/lusdruck) , die van GlRAltDON
door bevalligheid; terwijl zij zich tevens door naauwkeurigheid
yan teekening en eene fcllOone fchikking der voorwerpen onder(cheidJcn. Onder zijne voornaam!1e !1ukken telt mcn het praalgraf
v.an den kardinaal RlCllELlEU, thans in het JlJu/èmn der Pe.tits Augustin , het fiandbeeld van LODEWlJK XIV, te paard zittende, hetwelk
\n Oogstm. 1792 werd omver gehaald, en zijn meesterO:uk was, en
eindelijk, de fchaking van PROSERPINA door PLUTO, welke in den
win van Perfaillcs geplaatst is, en de heerlijke groepen, waarmede
de Bosquets van de baden van ApOLLO enz. pronken. Daar GIRARDON te veel werk had, om zijn marmer zelf te kunnen bearbeiden,
ljet hij clit wezenlijk gedeelte der beeldhomv.kunst aan anderen over,
çie wel kundig waren? m.1ar de talenten van hunnen meester niet bezate.ll. Hij Ilierf te Parijs in I Ierfstm. 1715. Zijne Echtgenoote
ÇATlIARINA DU CUE.MlN behaalde ·door het fchilderen van bloemen
veel roem.
GIRASOL. Eenc Italiaanfche benaming van ·eenen kostbaren fieen;
zijnde cene foort
[oort van Opaal? maar gewoonlijk h~rder, wit, door.licht
zon , en, hoe men dien ook
fcbijnende, glinfierende, . het .lic
ht der zon,
l<.eerr, hetzelve bewarende, zoodat de zon met' denzelven [chijnt
fchijnt te
çranijen. Men vindt de Girafol met de Opaal' ih 'eenen zachten O:een,
'lil!l. kleur als de BClJzoil1, loopende door denzelven zwarte, gele,
.ofr()sachtige aderen. IIij komt uit de Indien, en is hoven de anderen te waardcren,
/lrabie,, Egypte., .Cyprus, GalatÎe en zelfs
waarderen, dic
die in .drabie
in lJollgarye, gevondell worden.
GIRO-BANK. (Zie: DANK.)
GIRONDE. De naam van een
ecn der
dcr departementen
dcpartementen van Frankrijk,
alsmede van eene
cenc partij, welke bij de omwenteling aldaar aanvankelijlc. eene zeer luisterrijke rol [peelde;
fpeelde; doch ten l:tat!1e hare voor.
naam!1e hoofi:lcn ondcr
onder dc
de gUi//otti/IC verloor. In de twcedc,
tweede, zeer
z3mcnge!1elde Nationale vergadering ondcrfcheiddcn
onderfcheidden zich de
gebrekkig z3mcngc!1eldc
afgevaardigdcn van het departement de GirOlJde, hovcn
hoven vele anderen,
afgevaardigden
op eene zeer voordeelige wijzc,
wijze, en verkregen, door hunne kunde en
innemende wclrprckendhcid,
wclrprekendheid, eerlang eene bc!1isfende
bc!1is[ende meerderheid in dezelve. Gl,NSONNE, GUADET en VERGNIAUD waren onder deze mannen de beroemd!1e. Dan, daar zij den waren O:aar van zaken, in Pilrijs, als vreemden, niet volkomen konden kcnncn,
kennen, voegden zij zich
weldra bij BIUSSOT en zijnen aanhang, waardoor, gelijk ook eeu
ecn
jnar later (1792) door de partij van den minister ROLAND, de hunne aanmerkelijk verfierkt
verficrkt werd.
De gezamenlijke aanhang dezer mannen maakte nu in de Nationale
de meerderheid tlit, en
vergadering, en daarop volgende Conventie. dc
had
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had de tengcls
tengels der rcgcring
regering in handcn,
handen, wclke
welke zij zich nimmer hadden
moctcn
ROllEESPIER.
moeten laten ontglippen, en ook waarfchijnlijk aan eencn
eenen ROllEESPIER.
RE, D,\;-\To:\:,
D,\;'\To:\:, l\I:dt.'\T en anderen, nict
niet zouden overgclaten
overgelaten hebben,
wanneer zij vooruit bddcn
ccnc gewelddadige om0111l:addcn Ijezien,
r;ezien, dat bij zulk eeue
wemeling,
FranfChe, met gewoon ver!land
wenteling, als de Fi'3Ilîche,
verlland en bdeid
beleid niets was
uit t~ voeren.
De GirondistCII
Girolldistcll verfclJenen
verfchenen op eenen tijd ten tooneelc,
tooneele, toen de hof·
hof.
partij altijd nog !lerk
I1crk genoeg was, om het volk eenen bellisfenden
beilisfenden
trek te fpelen. Het geluk van het laat!le
laatfie bedoelende, maakten zij
om die rcden,
jakobijnen,
reden, in den aan vanp;,
vang, eene gcmeene zaak met de jakobijnell,
zonder dat zij de gevolgen daarvan berekenden. BRISSOT
BRJSSOT en VER_
GNIAUD, benevens hunne overige aanh:mgers,
GNIAUD,
aanhangers, bczochten
bezochten zcer
zeer druk
de jaKobijncr-club,
jaKobijner-club, en maakten hier, als redenaars, door hunne talenten, een groot figuur. Natuurlijk
Namurlij k was dus de gemeenfchap met
deze mannen, wegens hunne kunde en geleerdheid, vcr
ver boven de
hoofden der j akobijliCII
akobijllcn verheven, aan dezen hoogst aangenaam, zoo
lang zij zich nog niet !lerk
fierk gel;oeg
gel~oeg gevoelden, om op zich zelven te
handelen. Men verdroeg elkander dus als broeders, en proclameerde,
proclameerde.
na den val der monarchie, op 10 van OogStlJl.
OogstlJl. li92, met de levendigfie geestdrift, den 2 I van IIcrfstm. daarna, de repubIÏl:k.
republh:k.
Alle partijen fchenen nu op eenmaal
ecnmaal bevredigd; doch ongelukkig
was dit tijdl1ip
rein tot eenen gevaarlijken tweefp~lt, welke ilechts
Ilechts
tijdi1ip het fein
door eenen burgerkrijg fcheen te zullen eindigen. Beide partijen,
GiroJldis/m,
Jakobijllell !londen
GiroJldistm, en .1akobijlicll
Ilonden tegen elkander op, en zouden onon·
genvijfcId
getwijfeld toen reeds zijn handgemeen geworden, il1dicn
Î!,dicn niet de gemeenfchappclijke
mecnfchappeli.ike belanglielling in het wcn
toen nog onbeflist lot des ongelukkigen konings hen, eenigermate, had verccnigd
yereenigd l:ehouden.
l~ehoudeI1. De
Giroudistell
GiroildistclI wilden de regering der republiek cp eCllen
eellen vasten voet
brengen, en, zoo mogelijk, zclve
zelve het bè1!tlllr
bèlttlllr in handen nemen;
terwijl de .Jakobijl/C1I daar en tegen alles ecr,t
eer,t in de war poogden
te brengen, om
0111 zich te verrijken, en dan het volk epn fchnduwbeeld
fehaduwbeeld
een
er zuivere volksregering op te dringen. lIet bewind was wel, na
eener
de afrchaffing
affchaffing der monarchie, grootcndeels
grootendeels in h~nden der eerlle;
doch zij bezaten tocn
toen reeds zoo weinig magt, dat ROLAND,
ROLAND, de mimi.
ke moorden, in het begin van
nister
nis ter van binnenlandfche
binnenlandrche zaken, de ijs/dij
ijsldijke
Slagtm. I i92 voorgevall~n, niet alleen niet durfi.le afkeuren, veel min.
de~ verhinderen; maar zelfs d~n vol,';enden dag in de conventie deze
merkwaardige
tIIl jOllr.
merkwaardi!!e woorden fprak: hier
!ûcr fut
flit 1111
joltr. [t:r
ft:r les hélle1ilC/lts
é)'éIlCIiIC1lts
dit
fjllel it
il faut pentêtre
pcu/être laisser
dil qllel
laisscr 1111 l'or'lc
l'OI'lC (mogelijk moet men voor
de gebeurtenis fen van gister een gordijn fchuiven);
fchuivcn); erkennende dus
daardoor de zwakheid zijner panij,
partij, welke niet eens magt genoeg
had, om eenen hoop moordenaars te beteugeleil
, cn nogtans Frankbeteugelen ,en
Frol1kdjk wilde reg"eren.
Niet tegenitaande
brochures, wamdoor ROLAND
ROLAND den
tegen1taunde de menigte
mcni~te van hroclmres,
nlgemeenen
algemeencn geest der Pan"jzmf1flrS
Pan"jzC/laars zocht te verbeteren, en
cn in weerwil v:m de ll~alklllldige voorle,dngen,
voorlc,dngcn, wc:lkc
wc:lke zijne fchoouc
fchooue vrouw,
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door DUMOURIEZ ·Ic
Ic point central àu partie de la Girtmde (het middel·
punt van de partij der Girondisten) genoemd, voor de vrienden van
haren man op gast partijen hield, konde men het aanzien der laat!1:e
niet doen rijzen. Wanneer het er op aankwam, om een Cpoedig befluit te nemen, verCpilde men den tijd met raadplegen, en Doeg ge~
woonIijk
woonlijk eerst dan handen aan het werk, wanneer de Jakobijnen hun
plan reeds hadden Uitge·,oerd. Bij het pleitgeding des konings poogden de Girondistcn, ziende, dat het onmogelijk wns, om hem volkomen te redden, het ten min!1:e zoo ver te brengen, dat 's vorsten lot door eene uitCprank van het volk beflist werd, en ontvingen
daardoor den naam van Appellanten; doch deze hunne poging diende
.ltJkobijliCJJ, nog meer te verbitteren.
fiechts, om hunne vijanden, de .lakobijliCJJ,
Reeds den 10 van LeHwm.
Le!Jwm. 1793 moest hUl1lîe partij door eenen opfland geheel verdrongen worden; dan dit plan mislukte, en de .Jako.
.JtJko.
bijnen zagen zich genoodzaakt, om hunne zegepraal op de Girondisten tot den laat!1:en van nJoeim.
nIoeim. te verCchuiven. Op dien dag werd
hun volkomen val bereid: de meesten hunner leden werden ge..
vat, anderen verloren op de vlugt het leven, en H€!chts weinigen gelukte het, om zich voor het wraakgierig oog hunner vijanden te verbergen. Sommigen hoopten op de hulp hunner departementen; doch
niemand wilde zich hunne zaak aantrekken. Zij werden door ROBESPIERRE en zijne mede!1:anders van gevaarlijke verfrnndhouding met de
vijanden der republiek, en eene geheime zamenzwering tot her/lel
der monarchie, befchuldigd, en, den laat!1:en van Wijnm. ) 793 moesten
BRISSOT en 20 van zijne aanhangers de guilIottil1e beklimmen. Zij
offerden alle hun leven met de grcot!1:e frandvastigheid op, en toonden door hunne bedaardheid en gerustheid, w:!armede
w:!3rmede zij ftierven,
dat zij zulk een hard lot niet verdiend hadden.
lEj
Bij de Jakobijnen vergeleken, vertoonden de Gif'Ol1disten
Girondisten zich altijd in een fchoon licht; alhoewel niet allen helden eener firenge deugd, mannen van beproefde braafheid, en opregte vrienden der
vrijheid waren. De minfre waren tot het be!1:men der fiaatszakell
gefchikt,
geFchikt, omdat hun groot!1:e getal uit regtsgeleerden en kooplieden
beftond, wel veel
beFtond,
veèl van fraatsgeGeldhcid
fraatsgeGeldheid Cpraken, en ook wel op hunne itudeer.kamers fchirterende, itaatkundige omwerpen vormden; doch
altijd verlegen fionden, wanneer
wannecr het wezenlijk
wezcnlijk op de uitvoering aan~
l{wam. De voornaam!1:eaunhangers
voornaam!1:e aanhangers van de partij der Girondisten
waren BRISSOT, BARBAROUX, BVZOT, CARRA, CONDORCET, Ducos, DOULCET,
DouLcET, FONFREDE, F/.UCHET, GENSONNÉ, GUADET, ISNARD,
LOUVET, LAUJUINAIS, LEPAtJT, LES/'GE, PETION , RABt\UT ST. ETIENNE, SILLERY, VERGNAUD en VALAZÉ, onder welken DouLcET,
ISNARD, LOUVET, LEPAUT, LESAGE en LAUJUINAIS alleen, bij een
decreet van Lentem.
Lcntem. 1795, in den fchoot der conventie werden terug
geroepen, nadat vooraf het niet gering aamal afgevaardigden, die tegen het wegzenden der GkolJtliste1J, op den 3 I van Bloeim. 1793,
geprotesteerd hadden, wederom waren toegelaten geworden. Ook
\Ver.
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GJORWEL. (IC C.) GLARIS.
werden
zij,
bU
dl!
invoering
der
nieuwe
conflitutie,
in
d~
beide
raden
wC'rden ziJ, bij dl:
connitutie,
als wetgevers verkozen.
v~rkozen.
GJOlUVE,L.
GJORWE.L. (KAREL CHRISTOFFEL) Een zeer geacht Zweedsch
lewcrkllndigc,
lettterkundige, de eerfl:e,
cerne, die een Zweedsch tijdrchrift uitgaf. lIet
verfcheen van 1755 tot 1761, onder den titel van Jllcrcurius,
verfchcen
Jlfcrcurius, en
maakte groOtell
grooten opgang.
opgang". I lij gaf vervolgens eene Zwecdfchc
Zweedfche bibliotheek in 5, en eenigen tijd daarna
uit,
d~lnrna eene
cene nieuwe, in 2 deelen
deel en llit.
welke beide eene
ce ne kostbare verzameling van llukken,
nukken, betrekkelijk de
gefchiedenis van Zweden,
Zweden. uitmaken. In 1769 gaf hij e~nige fiaatllaatkundige gefchrirten
gefchriften in het licht, welke hem verCcheiden
verfcheiden vijanden be~
berokkenden
rokkenden;; arbeidde vervolgens weder aan een tijdfchrift, en leverde verfchiJlende
verfciJiJlende verhandelingen, die men met vrucht, bij mangel aan
andere bouwftoffen , over de Zweedlèhc
Zweedfche letterkunde, kan raadplegen.
J1ij fl:ichtte
Jlij
nichece in 1781 eene opvoedings maatCchappij,
maatfchappij, waarvoor hij verver~
fcheiden werken vertaalde, en werd eindelijl:
fchelden
eindelijk boekhandelaar, om zij.
ne ondernemingen zoo veel te beter te kunnen doorzetten. Aan zijlle'
tot aanmoediging is men de GefchieJelJis
ne' zucht tOt
Gejèhiedellis vall
valJ ZwedeJJ
ZwedelJ door
LAGERBRII"G, de Bibliofheca
LAGERIlRIlXG,
Bib/iotheen Historica van W,\RMIlOLZ,
W,\Rl\IUOI.Z, de gefchri/:'
gefchrif:'
ten van UGLAS en ROSENHARNE en anderen yerCc1mldigd.
\'erCclmldigd. Men heefi:
heeft
nog eene verzameling van brieven, in 6 deelen,
deelell, van zijne hand. Hij merf in Oogstm. van het jaar 1I ~ 11.
J-lij
IJ.
GLACIS. Is in de vesting-bouwku::de
vesting-bouwkU!:de de langzaam afloopende
afioopende
fclminte
fchuinte dcr
der uiterae borstwering aan den bedekteR weg eener vesveSting, die zich in het veld verliest: eene l'c/d-bontwerilJg.
~'cld-bontlJ..erillg.
GLADIATORES. Romeinfc!Je
Romeinfcl1e kampvechters, die de Romeimr:
ROlllei1/l!rl
het liefst onder hunne
hU11ne fchouwfpclen
CchouwCpelen za:;en, elkander op het lijf vievie·
11et
len, en tot den dood toe vochten. Deze lieden
Iil!dcn waren of krijgsgekrij;:':sL~e
vangeue {laveIl
flaven,, of ten
vangelle
tcn dood veroordeelde misdadigers, of eindelijk
cindelijk
dezulken, die zich voor eelle
eene aanzienlijke fom
f01l1 daartoe
daaïtoc lieten omkoo0111 koopen. Zij werden door eenen vechtmeester (Lallista) onderwezen,
en moesten dezen bij eenen ecd beloven, om in geen gevecht lijf
of leven te ontzien. In later tijden werden
wenfcn zij
zjj naar den
dl:n aard van
het gevecht van elkander onderCcheiden. lIet .tf/lljJhithcater
Áll1phithcflfer was de
voorname fchouwplaats
fchotJwplaats d(!zcr
dezer moorddadige vermaken, waarbij het wel
aan het volk vrij
vri.i fiond,
nond, om den overwonnenen genade te fchenken;.
Cchenken ~
doch, daar dit te zeer aan moorden gewoon was, gebeurde dit zeizei_
den, en ontving de overwonncne,
overW011nene, met eene
cene voorbeeldclooze,
yoorbeeldclooze, fchijn.
fchijn_
bare verachting van den dood, den fleek
ncek in de linkerzijde. De oorfprong dezer moordzieke fpelen
Cpelen is in het gebruik te zoeken; om de
Oagten, of te lagevangenen bij het graf vau
valJ hunnen overwinnaar te flagten,
ten dood vechten, en het gelukte CONSTANTINl'S
CONSTANTINVS den Grooten ter
naauwernood, om de RomeilletJ van deze hunne geliefkoosde fchouw~
[pelen
fpelen af te brengen.
GLARIS of GLARUS. Een der ZwitCerCche
ZwitferCche kantons, bevat~
bevattende op 19 v. m. 19,000
19,000 inwoners, meestal van den Gereformeerden godsdienst. Ilct
Ilet is aan drie kanten van hooge bergen omringd,
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waartoe de Fidi, de Kerstenberg en andere behooren, die altoos
met fneeuw
fneenw bedekt zijn. :Aan de Noord Oostelijke grenzen bevindt
zich het Wallenflädter meer. Koren, ooft, hout, kruiden en allerlci delnlojfcn, als: Sc1tiefer enz. maken de voortbrengCels
voortbrengreIs dezes
land(chaps uit. Deszelfs hoofdfl:ad, Glarus, ligt aan de Linth. Zij
bevat 3000 inwoners; befl:aat voornamelijk van bleekerijen
bleekerijcn en verwerijen , van den handel in kruiderkaas , fchiefer
rchiefer enz.
GLAS. Dit voortreffelijk, en thans zoo algemeen gebruikt, voort-.
brengfd
brengrd van het menfchelijk
menrchelijk vernuft, zonde, volgens PLINlUS, door
toeval ontdekt zijn ge\~o~den. Eenige kooplieden, met eene lading
foda uit Egypte afgevaren, gingen iIJ Phoenicie aan den mond eener ri.
vier voor anker, en fiaken, ter bereiding van hunnen maaltijd, vuur op
lIet firand aan. Hunne potten fl:onden op groote klompen foda, en
deze, door de hitte vloeibaar geworden, fmolt met het zand tot"
Glas. Anderen beweren, dat het Glas reeds vroeger, bij de Egyptenaren, bekend zoude geweest zijn. Hoe dit zij, zeker is het, dat
de Romeinen, althans ten tijde der keizers, er veel vuldig gebruik van
maakten tot drinkgereedCehap
drinkgereedrehap en tot pronkvazen ; zijnde dezen niet
zelden onmatig hoog van prijs, zoodat het glas altijd kostbaar fehijnt
geweest te zijn. Het venllerglas is eerst in de derde eeuw uitgevon.
den, en er zijn vele eeuwen verloop en , eer deszelfs gebruik algemeen is geworden.
Indien wij het zand of deszelfs hoofdbefianddeel,
hoofdbefianddcel, de kiezelaarde,
zonder bijvoegfel rmelten
fmelten konden. zoude het glas al de zuiverheid
en voortreffelijkheid van het kristal bezitten, dat de Natuur ons Ie.
vert, en hetwelk uit bijna zuivere kiezelaarde bellaat.
beilaat. Nu behoeven
wij een fineltmiddel, hetwelk, met de kiezelaarde verbonden, eene
zelf1l:andigheid daarfl:elt, welke in het vuur vloeib~ar is. Zoodanige
fmeltmiddelen zijn onderCcheidene
(metaal oxydes) ,
onderrcheidene zuurfl:ofmemlen (metaaloxydes),
en onder deze in het bijzonder de alkaliën, potas eh , foda, kalk,
voorts h~t rood zuurfioflood, of de menie, het ztlurfl:ofmangaan,
of de bminfl:een, het arfenikzuur, of gewoon rottenkruid.
rottenkruid •. Gewone
potasch, of haardasch,
haardaseh, welke potaseh bev~t, met gemeen, gezift
zand, geeft het groen glas. Voor wit glas bedient men zich van zeer
zuiver qllartszand,
qllartz, vuurfteep-, enz. met zuivere
quartszand, fijn gefiooten quartz,
potasch, of" foda;
daar· de zuivere foda zeer duur is, gebruikt
roda; en, daar
men thans veelal zouten, welke dat alkali bevatten, b. v. het gewoon
keukenzout en de zwavelzure foda, of wonderzout , vooral het laat.
fie. In plaats van potasch neemt men, voor fijn glas, ook wel falpeter. Deze onderfcheidene
onderrcheidene zomen worden, in de hitte van den finelr..
oven ontleed en het alkali verbindt zich met de kiezelaarde. Het
Engelfche flil1tglas, dus genoemd, omdát er oorfpronkelijk vuurfl:eenen , in plaats van quartz of zand, toe gebruikt werden, bevat menie.
Den,
Hetzelve wordt thans echter oak in F'ral1krijk en elders van verrehilverfehi[~
lende materialen en volgens verfchilIende
verrehillende voorfehriften gemaakt.
De evenredigheid van de kiezelaarde tot de potasch of foda
fada is niet
al-
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altijd dezelfde. De deugdzaamheid van het glas hangt vooral daarvan
af, dat men niet te veel alkali neemt. Wanneer dit de overhand
heeft, wordt de kiezelaarde eindelijk zelfs in war
water
cr oplosbaar. luik
Zulk
flecht Glas trekt daarom de vochtigheid fierk
l1erk aan, en dit geeft aanlei.
fiofJeeltjes zich er !l:erker
l1erker aan hechten, en het
ding, dat de fijne 110fdeeltjes
Gla:. dus ondoorCchijnend,
Gla:;
ondoorfchijnend, of door het zoogenaamd WeN"
weet' wordt:mn~
wordta:tu~
getast. Heeft, daarentegen, de kiezelaarde te zeer de overhand, dan
is het Glas bros, ongelijk, fcheurc ligt, en laat zich moeijelijk bewerken.
Bij de bereiding van het Glas, worden de onderfcheidene bel1and.
befiand.
gezift· te zijn, elk afzonderlijk,
dee}en, na vooraf fijn gemaakt en gezift
deelen,
of met elkander vermengd, en aan eene voorloopige gloeijing blootge.
blootgefield,, waardoor zij geCchikter
gefchikter worden voor de vermenging,
vermenging; en de
field
vluchtigste en brandbare zelffiandigheden
zelfl1andigheden kunnen ontwijken. In dien
Fritte of g/as·lPecie
glas-fPecie genoemd en vervolgens in
fiaat wordt het mengfel hitte
gehrngt,, welke uit eene zeer vuurvaste
vllurvaste flof (meestal zuivere
porten
potten gebragt
oude-potfcherven) gemaakt zijn. Deze potten
l1aan in eenen
klei met ollde-potfcherven)
porren fiaan
open, fierk trekkenden [meltoven,
Cmeltove:l, welke met fleenkolen
fieenkolen , of met
hout, gefiookt wordt. Dij
nij de bereiding, althans van wit glas, moet
men·, fleenkolen
fieenkolen flokende,
fiokende, de potten bedekken, en laar er
cr flechts ee·
cene opening in, waaruit de vloeijende flor
fior genomen wordt. Zoodra
fiof vloeit, komen verCcheidene
verfcheidene beflanddeelen,
bellnnddeelell, zonten en
als nu de flof
andere, als eene foort van fchuim
Cchuim aan de oppervlakte van het vloeiGI~s; terwijl er zich tevens lllChtblazell
Illchtblazen uit verheffen van de ,
jend Glas;
in zulk eene hitte, vluchtige zelmandigheden.
zelffbndigheden. liet
IIet fchuim.
fchuim, gltlsga!
g/mga!
of [clwim
[c1wim (fel vitri)
vi/ri) genoemd, wordt, met ijzere lepels afgeCchept.
afgefchept:
cr ook geene luc!Jtblazen
luchthlazen meer te voorfchijn
\'oorfchijn komen,
Als dit weg is, er
het vuur niet meer a:mgel'Ct
masCa volkomen vloeit, wordt !JN
aangeZ'Ct ~
en de masfa
opdat de flof, bekoelende , een weinig taai worde.
warde. Dan neemt de
h~i Ilesfchell,
Ilesfchen, of dergelijke ligchamen wil vor.
glasblazer, wanneer hti
men, een deel van die t:wije,
ta~i.ie, gloeijende
gloeijellde flof, welke zich in draflaan, zonder te breken, en allerlei geden laat trekken, met hamers !laan,
daante aanneemt, aan de punt van eene tamelijk lange ijzeren buis,
welker ander uiteinde hij aan den mond zet, terwUI
terwijl hij nu met min of
oP
meer kracht en aanhoudendheid blaast; daar zijne andere hand, met'
een daartoe gefchikt werktuig, de gedaante aan de !lesch
Ilcsch geeft, hetwel gefchicdt
gefchiedt door in ccnen
eenen vorm te blazen. Glazcn
Glazen p!a~en
welk ook wei
worden gegotcn,
gegoten, het zij door cijlinders of bollen van
v~n de glasliK\"Îa
glas{i~c<ciiJ
mct eene
eenc ijzcren
ijzeren rol, ovcr
over eene
ce ne gladdc
gladde oppervlaktc,
oppervlakte, plat tc
te firijken.
met
Orijkcn.
gclUkelUk over zoodanig
t(j
of de vloeijende mas!:, gelijkelijk
zoodallig eelie
eClJC vlakte· uil
uit !a
gieten.
gcvormd glas aan den dampkring verkoelen,
Liet men nu het pas gevormd
zoude het noodzakclijk
noodzakelijk zcer
zeer bros worden, zoo als· de IiolO'gneJiolO'gnedan zoudc
fche !leschjes
fleschjes en glasdroppels , welke, aan een punt
pUilt geraakt,·
g~raakt, g<Hie--ó'
glili~i!TT
fiukken vallcn.
vallen. Men
gefchikte "ovens,.
Ovens,.
in flukken
Mcn laat het daarom, in daartoe gefchiktc
trapsgewijze en langzaam koud worden.
.
Ollderfcheidene metaalkalkeil, mct
met de glasfpecie
v~nllell:;d; ge~ri
Onderfcheidelle
glasfpecic vermenGd;
ge~rf
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aan dezelve verfchilIende kleuren,
kienren , en men berlient
bedient zich daarvan om
edelgelleenten na te maken; maar het bruinf1een,
bruinfleen, in eene made edelgefieemen
tige hoeveelheid gemeene glasfpecie gezet, ontkleurt dezelve, en men
gebruikt het daarom niet zelden bij de bcreiding
bereidiug van wit glas.
. GLASBLAZERIJEN. Zij bellaan
beil:aan ten minne uit 3 o\'ens,
OI'CIJS, nameliJk: J. den calcincer-ol'cI:,
verhevcn rooster de
dc bnlIl~
calcineer-ol/el:, waarin op eenen verheven
br:lIl~
dende kolen liggen, welker vlam den geheelen oven befl:rijkt,
bcl1:rijkt, die
uitgelatcn,
van boven eene opening heeft, waardoor de rook wordt uitgelaten,
en in welken het glas eerst bereid wordt. 2. Den [mcltol'm,
[me/tol'en, waarin
geenl van de ovenmen rmeltkroezen plaatst, die altijd het dubbel getal
monden uitmaken; zjjnde
zijnde de eene kroes met gezuiverd glas gevuld,
waaruit de werkman het gefmolten
gcrmolten glas neemt; tenvijl
terwijl in den twee~
den wederom ander glas gefmolten
gcfmolten en gezuiverd wordt. Dcze
Deze oven
befiaat uit twee deelcn, waarvan het bencdenfie
bencdcnfie deel de kroezen
bellaat
van den haard
hnard afTcheidt: ook is er in het midden eene ronde opening,
met zware ijzeren fiaven belegd,
bclegd, waardoor de vlam gaat, en van
\'an het
bovenlle
batst. 3. En, eindelijk,
ejndel~k, vindt
bovenfie gewelf op de kroezen terng kaatst.
koe/-oven, welke alleen
allecn dient, om het pas vervaardigde
men er den koel-oven,
glaswerk, door eene langzame vermindering van warmte, daarin af
te koelen, vermits het anders, zonder deze
dcze verkocling,
verkoeling, zeer bros,
gefchikt zijn.
en tot het gebruik niet zou gerchikt
.
Zoodra nu het glas bereid, en de glasgal , dat is de fchuim , die
er boven op dr'Jft, er afgenomen is, neemt de GI~sblazer het blaaspijp van omtrent 4 voet lang, van onder van een
roer; (eene ijzeren pUp
mondfiu k voorzien) floot
hollen knop en van boven van een homen mondfiuk
noot
I'bs, en hecht er zoo veel
het met het ondereinde in het gefmolten I'bs.
aan, als hij
hU tot zijn oogmerk meent Iloodig te hebben; haalt het uit
den oven en blaast het, onder een gedurig ronddraaijeil
ronddraaijen uit. Kan dit,
dir,
gefchieden, dan fieekt
f1eekt hij het weder
door het verkoelen, niet in eens gerchieden,
her op nieuw vloeibaar te doen worden, en verin den oven, om het
volgt dan met blazen
bbzen zoo lang, tot dat het zijne behoorlijke uitzetheert. Voor ieder bijzonder Huk
heeft de Glasblazer
ting verkregen heeft.
GI~sblnzer
nuk heefe
bijzondere handgrepen. AI!
l~ hij dus, b. v. eene flesch
flcsch wil maken,
dan blaast hij het glas in de gedaame eener verkensbl~as
\'erkensbl~as uit; Hoot
gecft het voorts van onmet het boomijzer van onder den buik in; geeft
gedaante, en maakt vervolgens den ring om
deren zijne behoorlijke gedaante.
den hals, waarna hij de flesch
f.esch aan eenen jongen
jongcn geeft, om dezelve op
bet heftijzer naar den koel-oven te bre~;;cn.
het
bre9:.;en. Wanneer de glasblaIers
zers iets moeten maken, waanoe
waartoe het blazcn
blazen alleen
aHeen nict
niet genoeg is.
is,
glas,~ onder
gebruiken zii
zij vormen van fieen of ijzer, wa~rin zij het glas
het gedurig blazen en ronddraaijen, de begeerde gedaante geven.
Op de Glasblazerijen in ons vaderland worden doorgaans alleen
Vlm groen of gemeen gins
gl~s vervaardigd.
verva~rdigd. IlIet
Iet overige
wljnflesfchen van
glaswerk, zoo als: kelken, olie- en azijn
nijn flesfchen , zoutvaten,
zoutv~telJ, kerkkroonen,, fpiegcls,
(IC ruiten
ruitcn iJ OLze
OJ,ze ven,ccrs
\rorden bijna op
krooDen
fpiege\s, (Ie
\'en,ters enz. ,rorden
oml1ags, gemaakt. Spiegel- en vendezelfde wijze, doch met meer omflags,
fier-
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fierginzen
fiergInzen , evenwel, worden niet altljd geblazen,
gebl:lzen, manr fomtljds
fomtIjds ook
gegoten.
lIet geblazen venster-glas
venster-giJs vervaardigt men op tweetwee·
derlei wijze. Het gemeene,
gemcene, of zoogenoemde Frnnfche
Franfche glas, wordt
eem
ge!JI~zell , nIs
cem in ronde bollen gebIr.zeIl
als Gan
dan geheel pInt
plat gedrtlkt,
gedrnkt, ven'ol.
ven' ol.
gens rondom ~an
roan den rand
raIJd door gefneden;
gefnedeIJ; verder geheel
gcheel plat genooge!looten, en eindelijk
In den
cimlclijk in
dcn koel-oven gebragt. Het
Hct DllitlChe
Dllit{chc of Engel.
EngeL
fche
platte
fehe vensterglas wordt ook wel eerst geblazen, doch niet in pl:me
groote,,ronde
ronde bollell,
bollcl!, op de wijze als een
eell
ronde fchijven,
fchiJven, maar in groote
trommelvat,
affnijdt;
trommclvat, waarvan men dan den bodem en het bovenll:uk affniJdt;
het middclfiuk insgelijks doorfnijdt; vervolgens op eenen gladden
fieen uitlegt, en met eene ijzeren of fieenen
ll:cenen rol glad, en gelijk uitholt. Op gelijke wijze vervaardigt men ook de meeste fpiegelglazen; doch voor zeer groote fpiegeh, óf die bet,er en fijner, dan
andere, zijn moeten, worden de glazen op eene fieenen,
!leenen, of glnd
glad
gepoliJste,
he~ft,
rand he<:ft,
gepolijste, ijzeren, tafel, die aan weerskanten eellen ralJd
ter dikte van het glas, dat men gieten wil, gegoten, en als dan met
eene, groote ijzeren rol uitgerold en gelijk
naat
gel!jk gemagkt. Deze tafcl
tafel !laat
ko~l-oven, ten etude
etnde het glas, zoodra het
tegen\ den mond van den ko~l-oven.
de behoorlijke bewerking ondergaan heeft, a:mfi"j;Jds
aanfi,.j;Jds daarvan in den
koel-oven zoude kuonen gefchoven worden. Hier behoorlijk verkoeld
zijnde, wOidt het er uitgenomen. gelijk gefneden en gepolijst, en
vervolgens bij de fpiegelmakers gefoelied en in lijsten gezet. (Zie
verder: FOELIE.)
GLASGOW. De eerfie
eerfic fiad van Schotland, tcn
ten aanzien van h:mh:m.
del en fahriJken,
fahrijken, liggende aan de rivier Clyde. De bevolking, welke
federt 1775 aanmerkelijk is toegenomen, bedroeg, volgens opgave in
het p3rlement, in 18 I II,, een :lantal
aantal van 100,000 zielen. Clasgolll
ClasgoUl
ligt voor den handel zeer voordeelig, en verzendt,
vcrzendt , buiten 's lands,
lands.
voornamelijk, manufakturen ; naar het vaste land van Europa ruwe en
gerafineerde fuiker,
fuikcr, rum , boomwol , koffij enz. en naar Amerika
ook !leenkolen
be([aat: uit de IYest-Indiën
!leenkolcn en visc1l.
vis eh. De invoer be!1aat:
lYest-Indiën en
Amerika in fuiker,
fuik er , rum, boomwol , koffij , tarwe, meel, mahonie.
mahoniehout, asch, !laven enz. uit de Oostzee in hout, ijzer, vbs,
vlas, hen.
nep, Rusfisch linnen, pek, teer en tarwe; uit ierland in huiden,
huiden.
koren, gezouten rundvleesch, boter en meel, en, uit PorttIgaI,
Portugal, Span.
Span_
je en Frrmkrijk, voornamelijk, in wijnen. Clasgow heeft
heefe vele fafeden J 725 de fiapelplaats van linnens; doch, toen
brijken , en werd federt
de lerfche linnens den voorrang verkregen, werd de vraag naar kaka.
toenen !loffen
noffen fierker, gelijk er dan ook in 1805, langs de rivier de
Clyde, 3,219,955 yards linnen, en !1-4>699.760
24,699.760 yards katoenen fioffen
!lad en haren omtrek
werden uitgevoerd. In het jaar 1791 waren er in de fiad
meer dan 15000 weefgetouwen, die aan 125,000
J 25,000 menfchen werk ver.
verfchaffen, en feden
reden DOg aanmerkelijk zijn toegenomen. De bero,emde
beroemde
univerfiteit te Glasgow bezit verfcheidene kostbare Romeinfche oudheden, eene uitmuntende boekerij, een kostbaar Illufeum
mufeum van allerlei naturaIien, on tleedkllodige
turalien,
tleedkuodige toebereidingen, munten en oorfpronkelijke
P S
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GLAUBER.

(J. R.)

fchilderflukken
fchilderftukken van de eerfle
eerfte meesters, benevens eenen aanzienliJ.
aanzienlijken vo()rraad
vo~rraad van flerrenfterren- en natuurkundige werktuigen. In 1814 bedroeg het getal der fiudenten
ftudellten o.p de univerfiteit
univer(iteit 1400,
1400. onder welke
meer dan. 300 ~ die tot de geneeskunde werden opgeleid. Bovendien
jonge.
vindt men in Glasgow nog een groot feminarium, waarin 520 jongelingen
Iingen onderwezen worden; een groot koninklijk ziekenhuis; een ui ...
....
muntenà gebouw voor krankzinnigen, in 1810 door zekeren STARK
muntend
gebouwd; eene beurs, eenen fchouwburg, eene flerrenwacht,
i1:errenwacht, en
een openbaar gevangenhuis ; alle welke gebouwen in pracht met elkander wedijveren, en in deze eeuw eerst gebouwd zijn. De haven
bij de flad
fiad heet Newport-Glasgow:
Newporf-GlasgoUl: in 1776 werd er een kanaal aangeregd.
gelegd.
GLAS-PORSELEIN. Ook Reamnul'sch
ReatlllzuI"sch porfelein,
porfelein. naar
nQar deszeIfs
uitvinder genoemd, is glas, het best gemeen groen glas, hetwelk
men in eenen
eenen' aarden pOt, geheel en al met een mengfel van fijn zand
Ilechts met een van beiden, ja zelfs
en fijn gewrevengewreven gips, of ook flechts
ook wel alleen met kalk en krijt, omgeven, zoozoO' lang aan het vuur
van den ponebakkers-oven
pottebakkers-oven blootllelt , als tot het bakken van gemeene
potten noodig is, waardoor het in eene melkwitte, min of meer na
het blaauw hellende, porreleinaardige
porfeleinaardige flof
fl:of veranderd wordt.
GLAS_SCHILDERKUNST. Deze moet aan de ouden reeds niet
onbekend zijn geweest, en werd inzonderheid gebezigd tot het verlieren van de glazen der kerken, welker Conisch
Gottisch duister, hetwelk
Wmlrfchijnlijk
w:rnrfchijnlijk de Christen
Christen· kerken van de Heidenfche tempelen onder.
fcheidell, en dienen moest, om dezelve naar de Catacomben (Zie alfc-heidell',
a/eerf1:e Christenen hunne vergaderintiaar) te doen gelijken, waar de eerne
gen hielden, daardoor niet weinig vermeerderd werd. De verwen,
welke men hiertoe gebmikte , waren of uit het rijk der delmotfen,
delfI101fen , of
heflonden
befionden uit geverwd en fijn gewreven glas, en werden op gewoon
doorrchijnend,
doorfchijnend, of op wit geverfd glas gelegd, en in eenen daartoe gefchikten oven ingebrand. IInn latere tijden olltdekte
ontdekte men de eerRe fporen dezer kunst, omtrent het einde van de IOde
fie
lode of in het begin der Ilde eeuw, wanneer zij
zU waarfchijnlijk uit de zamenvoeomf1:aan is. ALging van verfcheiden gefchilderde glazen
glazen op nieuw omllaan
BRECKT DuaER
BREeKT
DuRER heeft ten aanzien van deze kunst veel roems verworven; terwijl men meem,
meent, dat M.
!VI. CLAVDE,
CLAUDE, F RANCES EE genoemd, deze{ve in 1530 het eerst naar Italië, heeft overgebragt. Sedert lele_
zelve
verden Frankrijk, Italië, Dllitsc1t!alld, en ook ons vaderland, verfcheiden kunstenaars in het glasfchildercn
glasfchilderen op, waaronder WOLFGANG
BAUMGäRTNER, JOVFFROY
JOUFFROY JERvAm:,
jERvAISE, en onze landge:lOoten,
landgenooten , de geheb..;
broeders CRABET, die de glazen in de kerk te Gouda gefchilderd heb.
ben, inzonderheid uitmuntten. - In de tegenwoordige eeuw noemt
men zekeren FRANK, die de kUllst
kunst van op glas te fchilderen, te Neu.
renbuI"g,
volkomenheid heeft gebrngt.
gebengt.
renburg, tot eenen aanmerkelijken trap van volkomcnheid
CLAUBER.
GLAUBER. (JOH.
<JOH. RVD.) Een Duitsch
Dllitsch gcneesheer,
geneesheer, die echter
echte\"'
zijn leven in dmJqerdam
dtnJqerdmn doorbragt, waar hij, in 1668, in eenen Iioo ..
gen
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gen ouderdom merf. Hij bezat, niettegenfiaande zijn gevoelen omom~
trent de verandering der metalen, in de fcheikunde en vooral in de
PharmaCÎe vele verdiensten, zoo als bl~jkt uit zijne Pharmacopoea [pa.
Pharmacie
[pagirica Amfl.
gMea
Amft. 1656 - 68. 8°.7 deel. De betere inrigting
Ï!1rigting der ovens, eene
kortere manier in verfcheidene fcheikundige bewerkingen, de toebereiding van den rookenden geest van falpeter door vitriool-olie, en de
uitvinding van het Glauherzout
), aldus naar hem ge.
Glauberzout (zie heneden
beneden),
genoemd, hebben wij aan hem te danken. Het laatfie ontdekte hij toe.
vallig, toen hij
hU keukenzout door middel van vitriool-zuur ontbond,
om er rookend zoutzuur uit te trekken, wanneer het overblijffel daar.
daareenen
zomklomp opleverde, welke naar kristal geleek.
van een
en vasten zoutklomp
GLAUBERZOUT. In het eerst, uit hoofde van deszelfs uitmunuitmu~
tende eigenfchappen, wonderzout genoemd, is een middenzout , hetwelk uit 56 de elen water, 19 deelen zwavelzuur, en 25 deel
deelen
en
foda befiaat; tot groote, platte, zeshoekige pijramiden zich vereeveree.
nigt en eenen bitteren, verkoelenden fmaak heeft. In eene drooge lucht
valt het tot een meelwit poeijer van elkander, met een verlies van
56 op de 100 pond gewigt; doch behoudt zijne kracht, die zelfs
meer dan de helft fierker wordt. In deze gedaante kan men het in
den zomer, met water gemengd, tot verkoeling van dranken ge.
bruiken.
GLAUCUS. In de oudfie gefchiedenis van Griekenland
GriekenlaTld vindt men
eenigen van dien naam; doch vooral is het een vOornaam
voornaam perfonaadje
in de mythologie. Men verhaalt
verhaalt. namelijk, dat Glaucus
G!aucus oorfpronkelijk
visfcher was, doch van goddelijke afkomst, die, ziende zijne gege.
een visrcher
vangene visfchen, door het aanraken van zeker kruid, weder in zee
onwederilaanbaar
fpringen, mede van dat kruid gebruikte; hierdoor onwederfiaanbaar
gedreven werd, om ook in zee te fpringen, terwijl hij daarop in eenen
zeegod veranderd zoude zijn, tevens met de gave van voorzegging.
Men meent, dat hij eIgenlijk
eigenlijk een duikelaar geweest is, die, zich
eindelijk te veel wagende, in zee omkwam, en daarom geloofd
werd in eene godheid te zijn veranderd.
GLEICHEN. (ERNST, volgens anderen LODEWljK,
LODEWIJK, Graaf v(12)
van)
amammeling uit een eertijds beroemd, maar thans uitgefior.
Was de afftammeling
uitgefiorven DllÎtsch
Duitsch geflacht. Terwijl hij het heilig kruis naar Palestina
volgde, tegen de Turken fireed, en door hen gevangen genomen
werd, gebeurde het, zoo als verhaald wordt, op zekeren dag, terter.
wijl de ongelukkige aan den weg arbeidde, dat de dochter des Sul.
tans hem op eene
eenl'l wandding
wandeling ontmoette. Door medelijden en liefde
getroffen, beloofde zij niet alleen, dat zij hem zoude bevrijden, maar wilde ook zijn lot met hem deelen.
GLEI-.
deel en. Vergeefs bragt GLEIeREN hiertegen in, dat hij in zijn vaderland vrouwen
CHEN
vronw en kinderen
had: de vorstin, aan de zeden van haar land gewoon, liet zich hier."
hier_:
door niet affchrikken, en vierde harer liefde den ruimen teugel. Zij"
Zij
namen beiden de vlugt, gingen te fcheep, en bereikten gelukkig
de kust van Venetie. Hier vernam de graaf, dat zijne echtgenoot0
echtgenootC'
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z\ine komst verlangen kinderen nog in leven waren, en vurig naar zijne
verlal1g~
den, waarop hij naar Rome fnelde, en van den paus,
pallS, nadat de Turk.
Turkfche prinfes den doop had·
had ontvangen, verlof !,reeg,
kreeg, om beide
vrouwen te mogen behouden. Hij leefde voortaan met haar in eenen
gelukkigen echt; want zijne vroegere gade nam er genoegen in, dat
zijne tweede, zonder welke haar gemaal voor haar voor altoos ware
gefchiedkundig onderverloren geweest; in zijne liefde deelde. Een gefchiedktmdig
zoek, omtrent deze gefchiedenis, vindt men in de historie van Thuringen, door GAr.LETTI,
GA J.LETTI, en in een klein gefchrift van den geleerden
kerkvoogd PLAClDUS
PLACIDVS MUTH.
MVTH. De graftombe des graven, op welke
hij met beide gemalinnen is afgebeeld, vertoont men nog heden ten
dage, in de voormalige benediktijner-kerk, op den Petersberg te
E,furt.
E,!urt.
GLEIM, (JOlJII.NN
(JOlJANN LUDEWICH WIJ.HELM)
WILHELM) werd te Ermslehen
Ermsleben in
beoefenclJ, gelijktijdig
het lfalberfladfthe
lIa/berj/adfçhe in Grasm. 1719 geboren; beoefendo,
met Uz, in 1740,
174-0, te lIa/fe
Halfe de regten ; werd vervolgens geheimfchrijver bij den prins WILHELM
WJLHELM,, zoon van den nJ:lrkg:;a.1f
markgnlnf ALBRECHT vall
van
Sclrwedt, en naderhand bij den prins DlEDEIUK
DIEDEruK van Desfatf;
Schwedt,
Desfau; doch
begaf zich kort dnarop
daarop naar Magdenburg , Berlijn
Berli/n enz. tot dat hij
Domll:ift Halberftad,
Jjalberftad, en later kain 1747 geheimfchrijver van het Domfl:ift
nunnik te Walbek
Wa/bek werd. Hoe zeer de laatlle
laattle tijd zijns levens door
ziekte, en zelfs door blindheid, veronaangenaamd werd, was hij
echter altoos vrolijk van geest, en !Herf
fiierf ook in deze gefteldheid,
getleldheid,
den 18 van Sprokkelm. 1803, in het 84tle
ouderdoms.
84fte jaar zij ns ouderdo111s.
eellen grooten naam
niettegenHaande
Als dichter heefe
heeft hij eenen
nnam gemaakt, niettegenll:aande
hij nooit beOuiten
befluiten konde,
koude, de door hem vervaardigde liederen in
eene volledige verzameling in het licht te geven. Toen hij einde.
eindeliJk tot de uitgave zijner voornaamfte werd overgehaald, kwam zijn
lijk
ZUil
dood, helaas! tusfcheu
tusfchen beiden, en beroofde ons van de vruchten van zijnen fchoonen letter-arbeid. Onder zijne gedichten zijn
het de kriJgsliederen
kriigsliederm der Pruisjifche grenadiers, welke het eerse
eersc op~
zien baarden; gelijk ook zijn Ha//adat,
Ha!!adat, zijne brieven, zingedichten
enz. hem veel roem hebben doen verwerven. Schranderheid en
fchalkachtigheid, goedaardigheid en zachtmoedigheid, fhalen
fl:ralen overal in
rijne werken door; terwijl "zijn voortreffelijk,
vaameffelijk , gul en beminnelijk
zijne
karakter hein
KLEIST. LEShem vele vrienden bezorgde, onder welke Uz, KLEIST,
SING, MICHAELIS en KLOPSTOK zijne meest vertrouwde waren. Aan
laatfl:en zond hU nog zijnen jongl1en
jongfl:en brief, na dat hij zijn geden laatl1en
zigt verloren had. »Ik fl:erf,
l1erf, lieve KLOPSTOK" - dus fchreef hij,
als een f1:ervende,
" en zeg u ~ls
ftervende, dar
dat wij op deze wereld niet genoeg
" voor elkander geleefd hebben. In de andere zullen wij onze ver" keering hervatten. Mijne zangnimf heeft mij , tot aan den rand
.,
l1aat nog aan mijne zijde enz."
~ van het graf vergezeld, en fl:aat
GLETSCHER. Een Hoogcluitsch
Hoogduitsch woord, waardoor men over
fileenw, door de koude van
het algemeen Ijsbergen verllaat.
verfl:aat. De {heenw,
de bovenlucht ; zich op alle hooge bergen bevindende, wordt door
de
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de Warmcre
warmcre firalcn der middagzon gcCmoltcn; doch, daar dit watcr dc~ nachts altijd weder oevricst, zoo ontf1:aat daaruit van
van langzamerhand ce'ne dikke kors: ~is. Onder dc Gletfi:hers der Alpen Z~ill
dc JU!lgfratt, das GrofshortJ en das Breitho1"n,
Breitho1"l1, in het kanton Bern·~
Bern ~
zeer beroemd, en MEINERS en EBlm hebben ons van dezelve [chi!,..
derachtige beCchrijvingen geleverd. In deze Gletfchers ligt tevens
de voorname oorzaak Várt de uitfl:ekende vruchtbaarheid der Zwitfer~
ZwitCer~
fche Alpen, vermits deze fheellw-klompen juist in die maanden,
waarin de velden, langs de minder hooge en niet mct fileeuw bedekte
bergen, gevaar zouden loopen, om te verdorren, door hun gefiadig
benedenwaarts firoomend water, de lagcr liggende Alpen drenl;.en.
GLIMNIER. Is eene foort van thoon- of aluin-aarde, welkc,
welke,
fd100n
cene rookachtige kleur heeft. en ge~
fc1lOon in verCchillcnde
verCchillende mate, eene
deeltelijk eenCll glans van zilver of goud vertoont. Verrcheidene [oorfoorten derzelve
derzelvc zijn bruin en zwartachtig. en, haar brekende,
brekendc, is zij
mcestal met gladde [chilfers,
fchilfers, min of meer doorfclüjnend,
door[cllijnend, en wordt
zoowel ongevormd, of ruw. als gekristalifeerd
gekristali[eerd gevonden. Zij is cel)
van de oorfpronkelijkfle
oorfpronkelijkflc en meest algemeenc
algemeene Fosfilia.
GLIT. Eene donker gcelachtige fiof, die zich in het afdrijven
a[zondert, en ook zill'elfchuim gcnoemd
genoemd wordt. Men
van het zilver afzondert,
gebruikt dit glit, zoo wel als van het goud, tot artfcnij.
art[enij.
GLOBE. Is eigenlijk ieder rond ligchaam, bol enz.
cnz. doch inzonderheid vcrfl:aat men er in de aardrijks- en
cn fierrckunde dien bol door,
welke zich, binnen eenen cirkel, die den meridiaan,
mcridiaan, of de middaglij n verbceldt, aan twee polen
polcn beweegt, en op welks oppcrvlakte de
voornaamf1:c landen en fiedcn
fieden der aarde, of de fierren aan dcn
den He...
meI wo~den aangcwczen
een
aangewezen cen Aard- of Hemel-kloot derhalvc.
Daar zich, namelijk, onze aarde ovcral
overal als eene kringvormige fchijf
of kloot vertoont, zoo heeft mcn zoo:!anige vervaardigd, om de gcgedaantc der aarde, llaar hare fierren. en
cn aardrijkskundige verdeeling,
de landen op dezelve,
dczelve, volgens hunne lengten en hreedtcn, en de zeeën, naar hare
harc grenzen aan te wijzen, opdat mcn den gehcclcn
geheelcIl aardbol op cenmaal zoude kunnen·
kunnen' overzien, en hetgecn, wat in de aardaard·
rijkskunde van hare ge!1eldheid aangetoond wordt, zoo veel te ge-makkelijker zich zoude voorltellen. Op gelijkc
gelijke wijzc
wijze heeft men nader.
hand Hemelglobes
welke alleen den fierrenhcmcl,
fierrenhemel , met
Hemelglobcs vervaardigd;
vcrvaardigd; welkc
deszelfs wfl:ktlnfl:ige verdeeling, voor!1ellen.
voorfl:ellen.
Volgens het algemeen gcvoelen heert ANAXIMANDER van lW/ete ~
een leetling
lcetling van THALEs, die omtrent de 5ofl:e olympiade].
olympiadc]. bloeide,
den eerfl:cn aardglobe uitgevonden; en dat PTOLOMEUS recds eenen
ccnen
aangcnomen meridiaan,
kunfiigen aardglobe, met den toen algemeen aangenomcn
had, blijkt uit zijnen ALMAGESTUS. Ook vervaardigden de ouden rceds
Hcmelgloben, en zijn er verfcheideneonder
verrchcidene onder de nieuwere
nieuwcre aardrijksaardrijks·
kundigen, die hicr omtrent hcbben
hebben uitgemunt. De Venetiaan, CoRONELLI, lcverde,
leverde, onder medehulp van CLAUDIUS MOLINET, en
andere Parijfche
ParijCche kUllstenaars, in i683, voor LODEWIJK XIV; dcn
groot-
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grootllen
groot!1:en aardgloben, welke 12 Parijlche
ParUfche voeten in middellijn
middt!llijn had, en
eenen hemel-globe van gelijke grootte. Vermits het vervaardigen der
zwarighe~
globes, en het trekken der lijnen C[egmenten)
Cfegmenten) op dezelve zwarighee
den ontmoette, zoo (telde
ligf1:elde v. SEG!'/ER
SEGNER voor, om een hoekig Iigafgelmotte kegels bechaam te vormen, uit eenen cijlinder en twee afgeknotte
fiaande, op welker kromme zijvlakte
zijvlakre de heete,
heece, op de zijvlakten
der kegels de beide gematigde, en
t:n op de beide grondvlakten
grondvlak ten de kou.
de luchtfl:reken
luchtllreken geteekend zijn. De overleden hoogleeraar FUNK te
Leipzig gaf in 1780 foortgelijke modellen van aardglobes uit, welke,
bij een behoorlijk gebruik eenen gelijken dienst, als de globes doen,
eu ongelijk beter koop zijn. De hemel- en aardglobes worden, onen
der anderen, te Neurenberg bij LUDWIG
LUDWlG ANDREA en te Elbing bij
ENDERSCH, tot matige prijzen verkocht; doch die door BODE geleverd, en [edert
feden 1792 te Neurenberg vervaardigd worden, overtreffen in naauwkeurigheid, duurzaamheid en fraaiheid al de overige.
GLOGAU. Een vorfl:endom in Neder-Silezie, tus[chen
GI.OGAU.
tllsfchen Liegnitz, .Jauer,
Jauer, Wohlau, de mark Brandenburg
Bral1denburg,, en het hertogdom
Pofen
Pofèn gelegen. Het wordt door de rivieren de ader en Bober door·
doorfneden,
rneden, en bevat op 80 vierkante mijlen, in 14 Heden,
fl:eden, 6 vlekken, en
2003 dorpen, 183,64!
x83,64i inwoners. De luchtHreek
luchtfl:reek is er zeer
zcer zacht, en
!l03
het land levert 'veel wijn, korcn
koren en
cn vlas op. Men
M~n heeft er eene zeer
goede
~de veeteelt en bloeijende fabrijken, inzonderheid in lakens. De
hoofdilitd,
f{fein-Glogau, in het
bet Silefisch
hoofdl1:ad, in onderfcheiding
onderG:heiding van Klein·Glogau,
Silellsch prins~
prinsOppell1, Grofs-glogau genoemd , is eene aanzienlijke vesting
dom Oppeln,
aànnàn' de ader, en telt 12,000 inwoners, wa~ronder 1900 Joden~
Zij heeft mede in den laatftcn
laatf1:en oorlog veel geleden.
G LOSSE. Zoo,noemt
GLOSSE.
Zoo noemt men de verklarlng
verklaring van een onb~kend en
duister, inzonderheid van een verouderd woord. Van hier de benabellaming van Glos[ator, iemand, die zoodanige woorden verklaart, en
Vlln Glosfarium voor een woordenboek, of verzameling van zulke
van
verftaat men door Glosfèn
verklaringen. In de dichtkunst verfl:aat
Glosfen eene
bijzondere foort van gedicht, hetwelk uit de Spaanfche en PormgeePortugeefche poezij ook in de Duitfche
Dnitfche is overgenomen. Het gedicht begint met een thema in 2, 3, 4 of meer verzen, waarvan, aan het
flot van ieder volgende /lrophe,
jlrophe, beurtelings, altijd eene weder voorkomt. De broeders A. W. en Fr. SCHLEGEL, die deze fierlijke en
Duitschland beproefd hebkunstige foort van gedichten het eerst in Duitschtand
ben, noemen dezelve ook 1'ariationes.
1l ariationes.
GLOVER. (RICHARD) Deze beroemde Engelfche dichter.
dichter, in
aan~
17 12 te Londen geboren, vertoonde al vroeg eenen bijzonderen aanleg tot de dichtkunst; zestien jaar oud, vervaardigde hij reeds een
NEWTON; en, fchoon hij den handel tot zUn
zijn beroep had
gedicht op NEWTON;
verkozen, bleef hem echter z~jne neiging tor
tot de [choone
fchoone wetenfchappen altoos bij. In 1737 gaf hij
hU zijnen LEONIDAS uit, die, in
rang, het tweede hr.ldendicht
hp.ldendicht der Enge!fchen
Engelfchm is, en twee jaren daardaar~
na verfcheen zjjn:
zijn: Londol1,
LondolZ) or the progress of commerce, hetwelk,
beo
be-
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,benevens zijne Ballade: Admiral HOSLER'S ghost, eenen aanmerkelijken invloed op den handel van dieu tijd had, alzoo hij daarin der
.natie het onregt'deed gevoelen, hetwelk Spa/lje haar te dien opzigte
aandeed. In het jaar J753 verfcheen zijn trellrfpel BOADICEA, hetgeen ettelijke malen met toejuiching "ertoond
vertoond w',rd, en eenige ja'ren later zijne MEDEA, mede een tremfpel, doch naar de manier
der Griekrche drama's, met koren. Onder de regering van GEOR-GE III werd bij, voor de !lad
fiad IFeil1l0llth, tot lid van het parlemeut
-verkozen, ,CA muntte als zoodanig meer dan eens, door zijne
krachtige en overtuigende welfprekendheid,
welfprckendheid, boven velen zijner ambtgenooten uit. In Iï70 voltooide liij zijlie nadere bearbeiding van
LEONIDAS "en begon in de laatfie
laatll:e jareu van zijn leven aan een nieuw
episch dichtfiuk, ATHENIAD, hetwelk .eenigermate als een vervolg {lP
het genoemde kan'
kan worden
wordcn aangemerkt, en door zijne dochter Mrs.
HALSAT, in J788, nadat hij 3 jaar te voren overleden was, werd
uitgegeven.
GLUCK. (CHRÜlTOm) Ridder, der ,gouden fporen en keizerli,jk
koninklijk penfionaris te Jf/iJell!!/l;
/f/iJe/l(!II; een beroemd toonkunstenaar, dien
men
mcn teregt
tercgt den ilen'ormer der toonecl-muzijk
tooneel-muzijk kan Iloemim. Hij
werd in J714,::JJ1- een dorp ann de Doheemfche grenzen geboren,
geboren~
en legde den ,(lel;flel~ grondflag tot de roonkullst in Praal}; ging ver-velgens naar ItlJlië; in 1745 naar. EJlgcl~IvJ., en volgde hier reeds
zijn eigen genie', terwijl hij van den gewonen Italiaanfchen flenter
aflv.cek,
aflv.eek, en zijne 'IlHlzijk trachtte te .-vcreçnvoudigen. In Weep
'Ien, waar hij naderhand zijn vast verblijf
vcrblijf hield, overreedde hem
èen
ècn Fr:lnsch 'diChter, ROULRT, om zijne 1p/zigenia' in, Aufis voor
~oor
het Parijfche tooneel' in muzijk te brengen. Dit gefehicdde
gefchicdde en
GLUCK reisde er mede naar;
Parijs, om het fiuk (hetwelk alnaar ;Pt7l'ijs,
-daar binnen weinige jaren 170 maal vertoond werd) uitte voeren,
waardoor zijn roem in Fl:àllkrijk voor altijd gevestigd werd. De
.pa,.i;zenaan vergaten op eenmaal hunn~anders
.pa,.i;zenat7n
hunll~ anders zoo geliefde LULLY
-en RAl\1EAu, en wilden geene
gcene andere z:lngfiukken, dan die van GLUC'K
booren; gelijk hij dan ook naderharld verfcheidene, waaronder AL'CESTE, AR~IIDA, lPIIlGE.[I;IA in Taurus , ECHO en NARCISSUS, op bet
Parijrche tooneel bragt, en
cn daardoor zulk een aanzienlijk vermogen
verwierf, dat hij bij zijnen dood (Slagtm. 1787) omtrel1t drie tonnen gouds nalier. De kunstkenners zijn het over zijne verdien{ten niet eens; doch kan men niet ontkennen, dat zijne zangfiukken,
bij eene zekere eenvoudigheid, en natuurlijke, gepaste uitvoering,
eenen krachtdadigen indruk maken. Merkwaardig is het gezegde van
{;ECLERC in zijne Essai [UI' la p,'opagation de la lJlusique en Fra1lce
enz. over de werking der muzijk van GLVCK, en haren invloed op
de Franfcbe omwenteling, offcboon
offchoon allen de juistheid zijner aanmerking niet zullen toefiemmen. " Men kan" - zegt hij - " met grond
" vastll:ellen,
vastfiellcn, dat de omwenteling door GLUCK bewerkt, de regering
" moest doen beven: zijne krachtige akkoorrlt:ll wekten den Fran..
" fcheu
fclIeu
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" fchen moed op; de gemoederen verkregen eene nieuwe vastheid,
" en vertoonden een en nadruk, welke kort daarna door daden ach~
"tcrvolgd werd. De troon werd :Jan het wankelc'l1 gebragt : zelfs
" de vr ienden der \'rij heid bedienden zich van de mllzijk, welke
" de indruk wekkende toolle!l lü:t hooren, waaraan de DlIitfche com~
" ponist hen gewend had. Het veld van MARS werd bij het gefchaI
" der trompetten gel1icht; de burgerlijke gezangen leerden het volk
" gevoelen, dat het een vaderland IJ3d,
had, en liefde. voor de vrijheid
" werd eene heerfchende nei;;ing enz." De nicht van GLUCK,
MARJ.\ ANN.\ genaamd, eene der lIitmlllltendil:e zangeresfen , welker
vera~nd niet minder da;l ha:lr edel hart alle achting verdiende, werd
in 1759 te rf/eenell gehoren. en merf aldaar tot groot leedwezen
van allen, die haar kenden. r~eds in het 17 jaar haars ouderdoms.
G:\IELlN. Drie geleerden van dien naam hebben zich in de n1~
1l1~
tuurkunde veel roem verworven. }OIlANN GEORG in 1709. te TubillgC/l geboren, rei "ie met BlLFJNGER en DUVERNOI naar Peters~
bi/I·g; werd hier in 1731 hoogleeraar in de fcheikunde en natuurlijke
historie; ging, twee jnar daarna, op keizerlijken last naar Siberi;,
om hetJand te onderzoeken, en kwam eerst in 1743
J743 van deze moeijelijke, doch voor de wetenfchappen hoogst. belallgriJke reis terug. In
1747, in zijn vaderland wedergekeerd zijnde t verzocht hij bij het
Rusfifche . hof zijn ont(]ag, en werd hoogleeraar In de plantenen fcheikunde te Tubil.'gen, waar hij in 1755 overle'!d.
Zijne
Flora Siberica en 'zijne reisbe[chrijvillg zijn de voornaamfle zijner
werken.
Zijn broeder PIIIl.lPP FRIEDRICH zag mede, in 1721, in Tubingen
het eedte licht. Na hier de geneeskunde
genceslmnde beoefend te hebben,
bezocht hij verfcheidene Duit[che, Hollandfche
Holland[che en Engel[che
Engelfche hooge
fcholE'n. Na zijns broeders dood werd hij in zijne geboorteibd t
in diens plaats, tot hoogleeraar aangelteld. en il:ierf in 1768. In de
fchci. cn plante:lkunde bezat hij uit1tàende
uitllàende kundigheden, ell WAS
dnaria
ver[cheidell planten- en gedaaria een zeer nuttig leeraar. IPJ heeft verfcheidell
nc~skuiJdige werken gefchreven.
In neef. des laatl1en,S.u1UEl. GOTTLIED, in 174-4, almede in voorHad g~boren.
noemde llad
g~borel1. werd in 1763 aldaar geneesheer. Hij deed
hierop e:?ne reis door 1/0//:/1)() en Frtmkri.ik. en werd in 1767 als
hoogleeraar te Petersburg beroepen. Reeds in het volgende jaar deed
hij, op keizerlijken \aSt, met PALLAS, GULDENSTEDT en LEPECIIIN,
cene reis d~or Rusland voor de natuurlijke histOrie; doch werd ijl
1774, op zUlle temgreis, door den ei/all
eilall der ehaitaken gevangen
genomen, ell !lierf in Hooim. van (bt raar. Zijne Hisloria fucorulnl
en zijne·
zijne reizen door RI/s/a11d,
RI/slmld, ter onderzoeking van de drie rijken
der Namur, behooren onder zijne belangrijkfte werken.
GNE IS. Is eene zeer gemcngde,
gemengde, en over het algemeen harde [oort
van [teen. w~lks berc:ll1ddee!cn dezelfde als die van den graniet Zijn,
:Jan welke hij ook het naast grenst, en
:tan
cn daarom fomtijds ook daarin
over
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over gaat. De eigenlijke Gneis beitaat uit quarz , 'Ye/dfpatlt
'Ye/dfpatlt en
Glimmer. Deszelfs veranderingen zijn even menigvuldig
menigvuldig,,als
als bij de
graniet, en, als blokflecn, is hij uicf1:ckcnd gefchikt voor gebouwen, inzonderheid, om in hcc water gebruikt te worde.l. DikwijlS <houdt hij ertfcn in, en is, vooral in het Ertsgebergte.- een der
gemeen!lc metaal-moeders.
GNOME N. Zijn korre, zinrijke, dikwijls figuurlijke, fpreuken.
regels van deugd en levenswijsileid bevattende, waarvan. zich de
oudlle volken in het o.7sten, het eerst bedienden, om hunne verkregene kundigheden te kennen te geven, en aan anderen te leeren. De
fpreuken van SALQ;v1O en van JEZUS SIRACH zijn in den grond niet
anders, dan zulke Gliomen, hoedanig ook vele geugden van onzen
Zaligmaker, in de Evangelien en zijne uitmuntende bergrede voorkomende, kunnen befchouwd worden.
leder volk bewaarde de uitkomst zijner waarnemingen en olJtdekkingen , in de zedelijke wereld, in zaodanige zinrijke, rl,mde fpreuken, welke geheel gefchikt zij n, om het hart te treffen, den geest
op te fcherpen, en de daarin vervatte waarheid of leering diep in het
geheugcn te prenten. De later verzamdingen der Arahieren bevat~
ten hier en daar menige gulden fpreuk uit den aloud en tijd. De
Perziërs bezitten hunnen SCHEIClf ATTAR, en in SADI'S rijken, dich.
terlijken ruin vindt men fchoone bloemen van GnomiCche poezij.
Ook de Illdiancn en Chinezen bedienen zich van dezelve; terwijl
de Somulldifc/ze Edda, in ODlNS zedefpreuke'l, 0115 voorbeelden
van de gnomifc1w wijsheid van het hooge Noorden oplevert. De
Griekfche wijs!jeeren leerden ten deele in Gnomen, en ook volken
van later tijd bedienden zich, en bedienen zich nog gaarne, van
cenen vorm van onderwijs, welke voor het ontvangen van lesfen van
wijsheid en deugd zoo bUzonder gefchikt is.
GOA. Eene f1:ad, aan de westkust van Dekan, in de Oost-Indië,
op een eiland, door de inboorlingen eertijds Tisfuari genoemd. De
rivier il1ondova, bij de Indiancn bijna zoo hoog gefchat als de Ganges, fcheidt het eiland van het vaste land; terw~il twee tee-armen
hetzelve aan de andere zijden ÎnOuiten. Het heeft eene der beste
en ruimfle havens van Indië, welke echter, gedurende den regentijd, door het aanfpoelen van het {]ijk uit de binnen-rivieren, voor
de fcheeDv:we mltteloos worde. Aan haren ingang ligt de il:erke
vesting ,1guada, en achter het kanaal het konings-kasteel; zijnde er,
behalve deze vestingen, nog twee fterke forcen. De oevers zijn
met de fchoonll:e boom en van IlIdië beplant, en leveren een bekoor.
lijk gezige op. Niet vcr van de Ilad loopt een brecdc, met il:~enen
belegde, weg, die tot een voetpad dient, wann~er het lan:! overf1:roomd is. Aan genoemde haven grenst die van lIfurmugon, w.:lke
de tljt Europa komende fchepen omvangt, wanneer gene ver;libd
is. De f1:ad heeft gebrek aan zoet water, hetwelk van het v.1ste
land wordt aangevoerd en verkocht.
ALGE~,lEr:;N WOORDENB.
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GOAD. GODEFl'tIED VAN BOUILLON.
Toen de Partllgee::cn in de ludiifc' de o?perheerfchappij vo~rden,
konde gJeellc flad in deze f1:reken In~t Coa wedij veren', en weinige
waren in Eun;pa fmaijer en beter gebouwd; terwijl zij tcVCllll de
llapelp1a:Ks was van al de fcharten der f/Uliën. Zoodra echter IUlI!lIe mag~ milllkr werd" en dl! meeste hunner bezittingen in handen
der Hol/llnders en EI/gelfdml vielen, die zich langs de lVIalaba:lrCche
kust lradaicll nedergezec, geraakte ook het middclpnr..c hunner heer{.:happij meer';'en meer ÏLI verval; inzonderheid toen eetle woedende
ziekte, in het Ibegin der vorige eeuw, het grQocfte deel der inwoners de fir.d deed verlaten, en naar het l:md de wijk: l1emen. Thaos
zijn de finu-en ledig eu nlCt gras begroeilIl, en :ules vertoon! het rrC1llrig bleld v:m
v:m hare vervallen grootheid. -Sedert
- Sedert 11 R07 was GOIJ hl
hl het
bezit !.ler Engelfden , voor welke !ret
!tet in een llamkulJdig oprigt va~
veel belang was, alzoo zij reeds val:!. lJiallgt]'~', Bombaij en SJiratte
meester Wl1ren. Zij behielden ,echter deze von.planting nkt; maar
hebblln dezelve wederOOD , bij den
algcmeel1cn vrede, an:Il! p()~'tugtil
dcn algcmcel1cn
tnRg
t€rng g-cgI:!ven.
GOAl). Eene ellem~:lt, htJUJ~lldc omtrent twee Hall:mdrche eL.
eLlen~~ \vnarmede de bMI, uit Jft'àrlis
len
Jft'àrlis komcnG!e, gemeren
gemcren wordt.
GOASCHE. S.TEEN., , EIiIlC foon van nagaUl:l:1kte lJe:r.car.
GOBELIN. (GlLLES) Eiscillijk e~D beroemd venver uit R.ei1iJI,
R.eiNJI,
die olld~r FRANS- I mar Pat'ijs kwam,. eu zieh in de voorHlId St.
l'4al"cenu: nederzettcrlc. Het gebouw, door hrm bewoond, ontuilfg
n:adlirh:llnd
n:adllrh:llnd den. Ilaot<ll
Ilaólm van h~ Gobelins/mis, en werd in het vétvolg;
coc h~t vcn'aardi/{e:l der beroemde t:lpijtel1 gebruikt, well.e or,der deR
D:l2Ill van Gobelills bekend zijn, en onder lLENDRIK lV tot eencIlI
:aanmerkeLijken trap van volkomenhoid gebragt werden. Men 'weet
wel met. (Jf GOIIELIN., die d(! [choonc fcharl:1l~ell kleur hreft I.li'gevc.ndcn,
vc.nden, en zijne verwerij ilJ1 voornoemde gebouw h~d ,ook d~ uitvinder dezer t:1pijten geweest zij ; doch, d:m h.ij vcrrch-cidclle g('lul~ki.
gelul~ki.
~ onwekkingen gedaau heeft, zou is het niet 0:1",,\'aarCchijIlIUk,
o:1",,\'aarCchijIlIUk, dat
enlc deze V'l'1D hem
boem afkom [lig zijn, en e!f1's~ oooer IIr:NDllll~ IV tot
grooter volkomenheid zij
u gebr3{,rr.
ziju
GODEFRIED VAN llOUlLLO;'ol. Deze bero~mde Iteld der
Christenheid was de zoou vall' EUST ACIlWS 11. graaf v~n Balogllt! ..
en gnf, onder keiz.er HE"'DfUIt
HE"'DfUJt IV in lJuitscMalld en ftalïd, vele
bLijken "nu moed en (larrerhcid,
(laprerhcid, hetwelk hcm
hem de eer waardig maaltw, om ai. bev~ll1ebbel' tc worden gekozen van het leger, hetwelk,
volgens !Jc(Juit VaJl het cOllcilic
cOllcilie van C/ermollt, in 1°95, tel' kr.uistogt
~gell de ongeloovigen op d~ been werd gebragt. Na zijne goederen te
hebben verkoe::
t, lVlIn de togt eenen aanvang, wanneer hij 3!IcI'eer~E den
verkoc::t,
lietzer ALEXJUS COMllli:NUS noodzaakte, om hein den vr,ijen doonogt t~
re Hagn~ en het leger van ber noodige te voorzien. In 1097 (Joeg l~
SQLIMAN. den TurkCchen Cult::n, veroverde Nicea, 'dntiocnië, cu
onderwierp zich een aanzienlijk deel van Azië. Eindelijk nam hij
in 1099 Jemzal{,l11 ip., en, werd kort hierop :Us koning der fiad in
het
2"p

GODENSPI,JS. -

GODGELEKR,DH. (CH!!..)
GODGELEKRDH.
(CH~.)

1l<U
!l41

liet' §:lllfclxe
~lIfclIe heiltg~
heiliga land verkozen.
gro~ip..
llet'
vcrkozen. Schoon zijne m:!gt
magt grt)otdi~
vl'truinderd
tegeu de
d~ :ianvilllea
vl'fminderd was. wist hij zich echter tetiea
aanvallea val)
val} "~
.~
E~rptifcheil fultan
Ilaandc te bondcn,
bonden, en uet
bet nieuwe rijk 11Qi:
llOj; door
El:yptifcllCii
ful(al1 flaandc
aIInllc~llllkc verovèrillJ(en
~(!llOOt {lecHtS
koraalllletllJlke
verovcrilJ~ell te bcvcst;g~n;
bevest;g\?ll; doch hij !:(!Il00(
ne~~lts Iwrtcn
yrtlchtcn Mur
overwinniugen, en !lied'
ten tijd de Yfuchtcll
dl?zer ovcnvinniugen,
Hiel f reeds in het
heK jaar
)I:)(), hèt
lIalatend.! aan
aall zijncn
":lO,
het nik
rijk 1131I1tcJ:d.!
Z~1lC11 brüeder
broeder llOUDt.WJjN.
llOUDE.WIJN.
GOUENSPljS.
(dlNbrQjitll) Bij hC{g..:ell.
heq:~~ll. dat \vij hiervan, o~
GUl)
ëNSP.ljS. (diiUJrojlfl)
èer
AltDllOSIjN, l!.e~~~ll
hcbb~, voegen
%~
ècrr het are.
arC. A)Ill110~IJN,
~elc;{d hebben,
voegell wij nOl{
no~ dit, dal %i,hj
j.n" de OIytbolo;;ie
mythologie der Grlelrl!ll
Gr/dm 1:11
ROIIIL'//;elA, een
~aa.
Hl·
ell ROIIWi/;e/i,
eell i.lóIlzcm:ichlig
balzcm:lchrig fa, Wal"
H1!twl'!k op tic gdt:l;l.ilt~
gdt:l;l;igr.: eil.1uden
cil.1uden van Jen
~en U.efUW
opweldc Il m deq
lIl!twt:!k
()Ufum opwelde
d~
godel1 (,Ot
~lloud d~r ollLlerfclijkheid,
fpij:&e, en, oot.
godelI
~t ~llolJll
onOerfclijkheid. be\"oonl~k
ge\lIoonl\,tk tot fpij3e.
ook.
W~l rot
rol dl:urk
Alku, well:cQ
wel
dl:\/lk diende. J\1I\?u,
weU:eo hicrv3rl
hiervan werd .-Jedegeóetid.
Bledegedetid.
verkregen fenoonheitl,
fcnoollheitl, fierkte,
iflts goddal1erkce, vlugll\.id,
vluglH.~d, mct
met een woord iets
godda.
Iijks.
[n de cieuwere
oieuwere hllidkllnde
kruidkunde vindt men,
men. onder den
deu naam
na:!l11 van,
ym:
lijk
•• - ln
f oll 1 , die
Amh","/in. 5 fuortcl't
Coorocl't vall
V31l gewas
geW:lsfoll1,
d~r ZlUntugefidde
ÁfIlhl'l1/ifl.
riie zich olXlr
zlUntll&el1~kie
btoeferus en
C"11 g~d~~lrle
ontieri<heièen.
btoefems
g-?(b~lrie ~l1,:;chtell
~11::C'htell onderl<heiè~n.
r:, W
\V l,tK.
l.K. (i\.JtoR.GARETH,t)
EClle
NWC'fland!'che vrouw vart
GOD f.
(i\<ll\RGAltETH,t)
Eelle N«l('flandf'cIJe
uit;;cbr~ide Imntligl
imntligl,.el!It1~.
cüe in 1617
DOrN"tc!1i geboreu
geborell werd..
werd.
uit~hr~ide
..e41!ti~. clie
16 J7 Ie
te Dv,.dH'c/ll
.617. fikrf.
CC kennig
en 31d~ar in
ill 1617.
l1icrf. ~hoon ni(munte-nde.
ni{mume-ude. in cc
keItl1i.9 van Yef.
yoer.
fchcidcile
wetenlt:lnppcll. was zij nogtans 1l11\!t:~ig
en gemetnz."IdI
fchcidellc wetenft:h2ppen,
IH1I.1è~ig <?n
gerneenzun
H~rre~(lJndc. kende
k~de
van aatri.
vaJl
a:!tn. Rehalve da~ zii bedreveu was ii}
hl de Ikrre!,tlndc,
zij oo!,
oo~( Je
Fi:lIIf~he, Engcifchc
Jc Fl:lnfêhc,
Engeifche en ltaliaallfchc
lt~li:l~llrdle talen; was zeer .rege.
lueenzaam
o\'lubllJftCK der Grickf~~lC
L.1tijnfdlC oudbrki;
l\leenla~rn mct
met dc o\'lub1IJft'cl,
Gfiekf~!le en LacijnfdJ{!
oudbeJd;
!llll
0fI2r\'3ren ill
karren.• en
elI tl'l'lakCC
rYlaaktc tcveus
!lllr ()112f\'aren
in d;! I khreè\lwlèhe
kbrec\I\vfèhe lelteren
teveu! N~
derd~itrche,
VtrUil.
0lldcrtll~rchcn
~"as ziJ
zij
dercl~itl'che, FrJnl,hc
FrJufche en L:u.ijnCche
L:!ujnfche Vtrleil.
0nJcrtn.~rchen ",'as
nÎf'1
eenc gele«de
geleerde vrouw; maar
hedreven la
\'rounÎ'e't alleen eene
waar ook zeer bedreven
In YCOUweli,.kc
nar.ld al;
GIG
weI~.ke handwerkew:
handwerkelil: zij ging even vaardig met de nadd
als IJIft Qe
bo<:keil
CII mUl][tc
bQ(lkell om.
om, en
mUntte uit in
iu het borduren enz. 111
In hare msfcnen
tusfcnen
u.en verlnsligdc
verillstigde zi)
zij zich met gezang en het klavier, Dl~t
Ill~t tce!reUeB
tce!reUeD
en fdtil<icren.
dl
fdlikiereo, en met fchl'i}vcn op ~Ias, welke kliMt YtJO!I'been
VÜarh«en ia
()fU vadcrla;~d
QI1S
vadcl'lai~d bcocL!,:d
beocf.:,;d werd.
GODGELEERDlmlD.
(CHRI5Tf.LIJItE) of GOdSMt1tSI/M',
befbau
GODGELEERDHE.ID. (CHRlnUijJU:)
GodsJ;t1tsl/~. bell.u
Ift rle
!;eopeubaarden. Christeli)~ell
dl( is.
la
rie keu
keil nis van den geopeubaardeo,
Chri5[elij~ell godsdieMI
godsdieLUt,t dit
ÏI f
van ole godsdiellHlcet',
goosdienHlcer, \\'<!lk~
\\'~Ike in oe fchriftf!t de. Niellweo
Nieuweo Te.IlllUeuas
Te~u'Qeu.
ven":\[ IS.
alleen ,'e/c
"elc gewigtige
gewigtig4 opbolderin~e
opbl2ldcrin~1!D 011\'
00\'
ver\':!c
IS. lij geeft ons met ~lIeen
treilt de Ill\lllllr
de eigenfchappen
eigenfchappcn Vin Cod,
erellt
n3Wllr en oe
God, als bet hoog(èr
hOO8fir "C!'Eet!.
W(!%cm.
inzonderheid" ten a:lOZHm
a:lnz"," V:lD zijne natuurlijke ~,
t'Il, voorn~
'1OOfn$o
maar ook inzonderheid
mdijk.
eigeufcbappco t ell
wa:utoe wii
rot
me/ijk, zedeliike eigeufcbappeo
en de betrekking, WJ:lI'toe
wij tot
hem {han.
fl~an. llehalve
cleze meerdere dllidclijkheid
duidclÏjkheid boven den god&cHetmt
Behalve deze
goc!ecHemt
der
goclsdiemt, word< nog door hall!'.
del' rede,
rede-. of oen
den Natuur/ijken
Nmll1rlijken goosdienn,
hall!", bo~
ve!1(lIell
ill ecn
eell nK-UW
nk'uw licht geli
!1;e(t eld en uitgebreid de leer
!(!cr deor
der goóde
goddIt..
venchell , in
hjke Voorzienigheid; die vall
Vlll zijne
yerzoanbaarhcid, of b:w:lDIwroge
bxlDlwrtige
ziine verzoanbaarhcid,
!!t'Ileigdlteid,
lllisO:lgen zijncc
zijnCf fcbepfden,
fcbepfden. ~kel
op" boet~
I!ene~heid, om de lllis!hgen
~ket op
boet:YIIfIo
digbcid en
cn bekc('rillg.
re vergeven.
digbl'id
bekecring, te
vergeven, te welken a~nzien
a~Dzien zij' 0118
01111 God
hl he'!:
bet beminneli,:k
lidlt v:m
vt~
bl"mHlIIeli.:k lidJt
van rad"
Fa4" voort1elt; ro
~ tinödijk
rinOdijk de It« vd
cuen
toelt1olll('ncen fiat VIIn
\'IIn r~mtlige
OG)t'l'nl wtlk
cuei1 toekOlJl(nden
r~lMlige vl'fge1din:;
vet'geidin~; OIDnonl
\ftlk alQ :22
I.s
1.5
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les zUons geheel nieuwe, en voor '5 Rlenfchen rede gcheel
geheel onbekende waarheden eR pligten voorftelt. Bovendien bevnt deze godsdien~c1eer nog hct mçrkwaardig bijvoegfel vnn CIlR:Sl'l'S middelaarfcmip, waardoor dezel\"e on5 ecn nieuw voorwerp van godsdicn!1igen
Cll ecnige daaruit van zelve
eerbied, van peJje nieuwe
nicuwe bctrekking, Cll
voortvloeijemJc, of uitdrilkkelijk daarbij gevoegde pligten, zoo als
die van" ge loof in, gcllOorzaamhaid aan, en Iief~ie en dankbaarheid
iegen& den hoogwaardigen perfoon onzes Verlosfers, vooraelt en oplevert; terwijl zij ons, bij dit alles, het zedelijk gebod tot broederlijke liefde [en !1erkfte aanbeveelt, en ons (]echts twee heilrijke plegTer verdghed(m f die vim Doop en Avondmaa!, voorfchrijft. Inijging eener
eencr behoorlijke kcnnis van dit een en ander , zijn taal" ,
oudhe:d- cn
en llitlegkunde, en eene meer dan oppervlakkige kennis van
de "kerkelijke gefchledenis, alsmede van de zeden, gewoonten en
denkwijze van dell
dell tijd, wMrin de Christelij ke oorkonden gt!fchreven werden, voJ(!rekt onontbeerlijk, vooral voor den Christen-Ieeraar,
zal hiJ de zuivere leer van het E vanb~lie van Int ere bijvoegfcls ondernienegenllaande hare eeO\'olldigIcheiden, rlc duisterheden, welke, nienegenlbande
een\'olldigheid en bevattelijkheid voor de tijdgenooccn en leerlingen van JEzm,
JEzm,
voor ons, die in andere tijden en landen leven, onvermijdelijk ziJn,
behoorlijk ophelderen, en hèt verb:md, w:min zij met 's menfchen
rede Haat, opfporen.
GODGELEERDIlEID (NATVVRLlJ"E)
(NATVURLlJ"E) ,of Natuurlijke godstliem/kcf", is die wetenfch~p,
zijnc natuur
nattlur
\\'etenfch~p, of kundigheid van God, zijne
en eigenlèhappen,
eigen!èhappen, en onze
on7.e daaruit voortvlocijellde verpligtingen ,
welke alleen door de bcfchouwin~ der Nat;uur, of zigtbare fchephooger ondeflvijs, of god.
ping rondom ons, buiten eenig bijkomend hoogcr
delijke openbaring, door den mensch, alleen
allecn met behulp zijner rede, verkregen wordt. Zij bevat dus de leer \"an een hoogst en aloor7.~~k van alle dingen, voor zoo ver
Icrvolmaaktst wezen, de eerHe
eer!1e oorzaak
~fleiden; ontwikkelt ons de gronden"
wij dezelve uit onze rede kunnen afleiden;
van zijn aanweien , met de daarnit
d~art1it \"oortvloeijende gevolgen, en doet
van
betrekkingen en eigenfchnppen
kennen, waarin
wa~rin wij tot hem:
ons de bctrekkingen
eigenfchnppcn kenncn,
lla:m, benevens de pligten, welke wij aan hem vcrfchuldigd zijn.
Dat deze godsdienstleer, enkel
uit de rede afgeleid, valsch en vol dwnDat
cnkeluit
üngen zijn bn, zoowel
zool\'el uit hoofdc
hoofde van de bepaaldheid
bepaaldhcid van 's men~èben verlland, vooral wanneer het nog niet geoefend
gcocfend is, als van zijne
verkleerdheid aan zinnclijke
zinnelijke voorwerpen, is geblekell, en blijkt IIOg, bij
alle volken,
volkcn, die, van het licht cener
ecner Goddeliike
Goddcliikc openbaring verfloken,
verOoken,
:tileen
aileen dat hUllner rede moesten volgen, en daarom (]echts ingebeelde
godheden
godhcden vereerrlen, wa.1raan velen zelrs, zoo zij zich al tot I!én
voorwerp van godsdien!1ige vereering bepaalden, zulke grove, zinlijke en onregtmatige begrippen vormdcn,
vormden, als met de natllur en eigenfchappen \'an een hoogst en volmaaktst wezen, de eerlle
eerne oorzaak
waar, dat eerst onder
van alles, geheel onheHaanhaar
onbe!1aanbaar waren. liet is wanr,
cn vervolgens onder de GricA'cII en
cn Romdlltn,
RomdIlen, van
de EgJPtel1(11"CII, en
tijd
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rijd wt
tot tiJd'
dJd' mannen
m:mncn opllonden,
opfiondcn, die betere en regt
rcgtm:ltigcr
matiger bcv:lt[io~en
bev:miugcn
van Gnd
God en Godsdienst
Godsdicnst hadden;
haddcn; duch
doch zelfs
zclfs aan
~an dezen
dczcn is het,
hct, over
ovcr
d~e 's Illcnfchcn
menfchen red,;rl'd~ op haar
h~ar zclve
zelve cc
te
het algemeen,
algcmccn, gebleken,
gcblekcn, dat
zwak is, 0111 [Ot
tot eelle
eellc zuivere
zuivcre en geregelde
gcrcgclde hnnis
k"11I1is van God en
cn zijgcraken, waarv~11
wanrv~1\ het
hct gebrekkige
gebrckkigc en
cn onzekere
onzckcrc van
v~n de
nen dienst
dicnst te geraken,
beste en
godsdienllige
dc bcste
cn verlichene
vcrlichtllc degodsdicn!lige zamenftel!ell
zamcnficllell der meeste
mccste van de
zer wijsgeeren het bewijs opleven.
wel in later tifden,
tjIden,
oplcvcrt. Er zijn wël
Cedert de invoering van het
hct Christendom,
Christcndom, door foml1ligen
foml1ligcn meer
mccr volfedert
Namurlijke godsdienstleer
g~
komen zamenficllen
zamenfiellen van zoogenoemde
zoogcnoemdc N~tlIurlijkc
godsdicnstlccr gelevcrd, die
leverd,
dic men
mcn voorgeeft
voorgccft alleen
allcen lik
lIit. de befchouwing
bcfchouwing der Naruur,
Namur, of
met behulp van 's menfchen
mcnfchen rede,
redc, te
tc zijn opgemaakt;
opgemaal.:t; doch het
hct is
duidelijk, dat derzelver
dcrzelvcr opftellers
oprtcllers (fchoon
Cfchoon zij dit ondankbaar outkenoutkcnnen) , ten
tcn aanzien
aanzicn van hllnne betere kennis
kcnnis in deze,
dcze, veel
vecl :Jan
aan het bIJbIJkomend onderwijs
ondcrwiJs der Openbaring,
Opcnbaring, door hen
hcn \'3n
\'an jongs af ongeVOeongcVOelig ingezogen, te danken hebben,
Men moet dus
hcbben, !\'Jen
dlls wel degelijk
degclijk onin haren oorfpronkr/ij.oorfpronkr/1jderfcheid maken cusfchen'
tusfchen' 's menfchen
mcnfchcn rede ill
rf01d kan zijn.
Jun Ilaat,
naat, 'en zoo als die
gcorfaul
lm
dic "cr/iclu
"crlic!lf en
cn gco
zijn, ell
en nu bij ons
is, door
ccner oefchre\'clie
<ioor het
hct GoddeliJk ondcrwijs ccncr
befchrc\'cliC Openbaring.
Opcnbaring. zij,
die van zood.1nig
zood.,nig oncjerwijs geheel
gchccl ombloot
ontbloot waren,
warcn, hebbcli
hcbbcli rlirnmer
riimmcr
wt zeer
v:Jn (jodsdi~nst
dan tot
zcer onvolkomene
onvolkomcnc en
cn gcbrekkige
gcbrckkigc begripp::n
begripp'.!n van
{jodsdi~nst
kunnen op'klimmen.
opklimmcn.
GODSPRAAK. (Zie:
(Zic: ORAKEL.)
GOEDAERT,
GOEDAE R T, Cl
(JOIIAl'\NES)
OIlAl\NES) geboren
gcboren te Middelburg in 7.~rl.Jh{r,
7.~d.;h{r,
was een
cen mnn
man van meer
mccr dan gewoon \'Crnufc,
Hrnufc, waarvan
waarv:m hij blijken
blijkcn gaf
In ziJn
zijn vermaard
vcrmamd cn kemig
kcmig werkje:
wcrkje: J1fNflIIiO/ï'!10{iS
Jll{'/a/llol!,!,o!is Na/lira/is.
Na/lira/is, of
öf
lIislorifch(
Iiislorifchr hrfclllif"illg
he!cI,ri/,·ing "all
,'all dm oorfpollg,
oorfi:/ollg, aard rn
('11 rigen[c;lappm
rigcnfc;~aP/'('// V411
vtm
"ruu/dc
"ruDldc vcral1daill!;rll
vC/"al1daillgrrl der
drr worrnrtl,
worm ell , "Upfcll,
r"pji.'/I, mildel1
nl.7d<'II,.'. vliegen,
~'liegcll, u'itu'i/jes,
jes. bijm,
bijrII , 1Il"lIrn
lIIul/m CIJZ.
CIIZ. door rigcn
rigm oIJdcr.,.indiIJg
olJdervindill;; hefc.l/'el'e/I
hcfc,~rcl'ell CIJ
1'11 lIa'l/'
Ila,]r
ilJ 166z,
de
ge/cel'cnd, in 3 deeltjes,
deeltjcs, gedrukt iu
J 66::, 1667 el!
CII 1669.
J 669.
Je kunst grtecl'enJ,

twee eerne
Yell. ; doch het
hee laJtne
laat!1e n:l
na zijncn
De twce
ccrlle zUn
zijn door hcnl
henl zei
zelvcn.;
DI: 1\7EIj,
1\7EIJ. in ordc
dood, onder
ondcr opzigt van dcn hoo:;leela~r
hoo:~lccla~r J. De
orde gclmgt,
gcbr~gtl
en door zijne
zijnc wcduwe
weduwe in het
hee licht
Jicht ge,;even.
gcgeven. Dit werkje
werkjc wordt door
REAl'~IPR
g..'prezell. 11
REAl1~J[!R en
cn anderen
~ndcren zeer
zccr s.:prczcn.
I1ijij flierf
flicrf in 1667 of 1653;
nadat hij meer
l1~fporen der
mcer dan 30 jaar in het
hctn~fporcn
dcr infekten
infcktcn hnd doorgebrage.
GOEDE, (CIIRI~TIAN APGl'ST
APGl:ST GOTTUCH)
GOTTJ./CB) werd in Sprnkkclm.
'w~s zccr
zecr bedrevcn
bedrcven in de
m.,t
J774 in D/'esdCII
Drcsdm geboren.
gcborcn. IIij
Jlij 'was
dc kennis
kcnnis (kt
LatiJnfche tnal.
c1nardoor te Lcipûg
Leipzig den
n~nm \'MI
t~al, en
cn \'crwierf
\'crwicrf daardoor
dcn naam
\'~il dcn
kleinen
klcincn CICERO. lJier
Jlicr mlllHtC
muntte! hij uit in de
dc bcoefeliing
bcocfcliing d"r
dl'r regtsgercgtsgcjongen"hecr IlLl'D!F:R.,
HLl 'D!F.t't, Mfl~
leerdheid , en
cn (keel
d\!ed vervolgens
vcrvolgens met
mct den
d~n iongen"h~cr
leerdheid,
derhand
dcrhand baron
bmon van
v~n FROllllcilG.
FROIIUlitG, eeile
cenc reis door fi'ailkrijk
fi'ai,krijk en
cn E;lgc!alJd.
E;'grlalld.
Zijn wcrk
werk ,over het laatsCgenocmdc
I~ntscgclloclllde rijk.
rijk, hctwelk
hctwclk cchte:'
cchtc:' niet
\lict voltooid
werd, is hekend
hckclld,, en
cn men heeft
hecrt cr eenc
ccne Nederduiefchc
Nedcrduicfche vcrt~ling
vcrc~ling vall,.
v~n,.
wclkc
dcn boekhalldcl~ar
hocl;h:1I1dcb~r flOIlN,
llOIlN, te
cc flaar!t:II,
Ilna/'/c;II, in 3 deeleli
dcelcn' is \Iituitwelke bij den
Na zijne
zijnc tCTlIgkomst
tcrugkomst beoefcllc1c
bcocfende hij tC
te Cü/lill;;rl/
Cüllil/;;e;, (Ie
(IC Na.
gegevcn. 1'\a
gegeven.
tuurkundige
\\'ctenfchappcn. wisCII Ilaatkulldc;
nanlkullde; werd
tlwrkundigè wctcnfchapl'cn,
wis· cn
wcrd h;crop
h:crop hooghoog.
Q' 3
Ic~r_
IcN_

'4tS

E S. (J. A. Vl\rq'tlF:1t)
VA~ ~P.'R,
regrsgelecrdheid
fcllt'ecf vjn
zijn .Trts
Cm/ftfrtlregt'Sgeleerdheid te .Tmrf,
.Tn/f' , en fC'hreef
.Ttl$ {}rl111tfrH·
G 0

'leoera:rr
'l~a:rr in ~
.um. V:m d:mr werd hij mar
kon daarna
dnaTnll 'tot
tot hoOgfce1":tar
maf Rasf~lr.
Rl}s:~Ir. en kolt
hoogfeerMf

bi) dUOf
duur zijne lt'Sfen
'ksfen de noogfie':
w:mr hij
noogik' göed~
gried~
te Görringtfl,
Göt1ingtn, beroepen, w:rnr
werkkrirlg nog '\'erdl'r'rrit
'I/ercl't'r'l1lt
keuring wegdroeg. Hij poogde
poO"ódc IIU
nu zijnen
zijnel1 werl."krirlg
te breillen,
breiden, door de gctegtelijke
geregtelijke wL'l~lTekcnrihctd
WcJ~1!'c.'kentiheid tot een
eelJ onrlen-rërp
olTl1en'l"ërp
zijner voorlezingen te I1Inken
mnl.
maken,, en bcoefei1rle
beoef,mrle hier de Grici;fche
GrielJcile tn31.
ten einde zich modellen vnn
GrickCchc welfprekc'nc!hcid
te!1
van GriekCche
welfprckcndheid cig~ te :ma.
,ma.
ken. Over het algemeen bezat hij eenc overbeHeflde')t1cigillg
over'hellL'fIde~t1c~ilJg tOt
tar 'ili:d.
'clin\.
:~nnde. en had nog bIj zijn e laat(lc reis n:t:1T
nanr Parijs v()ClT,m!l1él~
V()<1TIr:tr11~I~
ten oogmerk, bet Arabiseb
Arabiscb tc
te leeren , 1v:urrl~de
~v:u(l'mcde hij ook hier
hrer een
be~n maakte; doch, -daar zijn l'ert)Tijf
z'Qn:! igezond"r~
l'crt,lijf aldaar voor zfjn:!
!gezûnd',,~
f~hadelijk
moest hij deze nudie !laken
naken.,
r~hadelijk was, mocst
•. Hij overleed, Hls'(c:h'i!11
t'l1s(th'ct!
den
tering·\o()n~.
<len rrfien
Ileo en ~c1.cn
~clen van IIooim.
I1ooim. 1812,
r812, aan
nan eeile
ceile tcring-'koons.
eOES. (J. A. VAN DER) Werd in (1e
r;{,C$, 'in 2ec!/lnJ,
2edlfnJ, T.n
i:n
GOES.
ue fiad
rInd \'(,<,s,
.64;7, IÎlt
mt geringe, doch l)rave
l1ravc onders, gehNcn.
gel,orcn. Uit noo~e
'hoofÇ~ 9;tn
9(1'n
lluis(èlijlce omllandighcdc'n
om!hndighcde.n tfokken
trokken zij JJaar
Jij:Jlerdam, wa:!r
waar zi)
z~ hrttrn('U
.huis(cJijke
Jlnar /liû(li'rrJ/lm,
hritl'n:."u
zoon, toell
jnar bereikt had, aan de
%000,
toen hij den ouderdom van 3 of 9 j~ar
.torg ~n
VlIn AORl.\NUS
toen rector der Latijnfchc
Latijnrche fc11Oo1
zorg
ADRBNU5 }VNIUS,
}Vr-;IUS. [Ocn
fL"lO~ in
die fiad.
CD hem te\'f'ns
afzonderlfjke uren h'C't
tlad .. toevertrouwden, en
te\'~ns op afzonderlUke
h'~
onderwijs van ].
conreclor te /Jaar/oh,
Haar/oh, deJ. CotCEJUS,
CotcEJUS, voorheen conrector
den genietcn.
genieten. ()nze
Ïll tH,'t
Onze V,~N
\',~N DER G.OES, iu
bct eerst voornemens
\'oornemens zUndt',
Cim ziçh o,p
~p de Latijnrche
dichrkullde toe te Il?ggC';l,
Oe VIRQm
Latijnfche dichtkunde
l~;gc;], las (hart
(h~rtoe
Vm.(;ILIUS.
UO~"Tll", O\'IDIUS.
O\'ID1l'S, en andere oude
InzOI1l1erhehi
.(;1L1US. lIoi4<\Tll's,
olldc dichter" lnZ0l1l1crheitl
IiUTIUS, en hield
bield zich tevcos,
te\'eDS, ten 'einde
'eindc te zien, in hoever
hoc\'èr de 'beste
njeuwe dichters hij de ouden konden hnlen,
m~t 11
et lezen v:!lJ
V:!ll de
h~lcn, met
lIet
nieuwe
uitmuntende gedichten
IIVGO DE GROOT, de
ILI:-''SIT1SSI~
gedichtcn van llvGO
dc bejde
beide IlIL1:\~mSSl:N
lIij n:t1n geen eongelukkige
c on~cl\lkki:;e proe\'en
La.
en anderen, onledig. !lij
proc\'en in de Lacijnfche dic:ltkundc;
de:1 g-rootell
VO~.
8o~h de lOellellleLde
wellemelOde roem vnlJ
\':J1l de:l
/irooteli V'()1't.
cynfche
dic:Jtkunde; 80:h
PEL, en de lof)
~edkh:en' en
DEL.
lof, dien HOOFT door
daor zijlle
ziJlle N(?derdLTïrrL!'~
N~derdliirr':!:2 gedkh:en'
fchriflen
behn31d had, deden hem naderl1.1nd
naderh;md tot zijne moccl'erra:rl
moecterta:it
rchrirten behnnld
overhellen. Zijn eedIe
treurrpel , WaArtoe
wamoe 11Q'
'hmri
ovorhellen.
eerfle werk was een deftig treurtpel
m
de beroerten en Ib:usvernnderingen,
Ib:usverandcringen, in Cllill/l
China Voorgevallen,
~'oorgevnllen, cene
e<.'!le
Uolfe aan de .nand
hand gaven, etl
et! waarns1n
waarn.1n 1lÏJ
titel g:\f'
g-af v~t\
lli' den
dell titd
V~n
gereede ao!fe
Traû/,
ovrrrompdd Cllil1/l.
Olina. ·VO:\iOEL,
'VO:-;'OEL, die dit nuk gc'ezen
gc'elclJ 'h:rcl
Trtlûl, of ovrrrompeld
'h:rd ~
bet mct
lJlet ~ijue hongae
hoogfie goedkeuring, hetwelk onze jon~
j0!lg'e
vereerde het
aich~r
tot tijd een
eelJ ige zijner (tukken'
aic:h~r aanmoedigde,
aanmoeuigde, om \'al1
\'an tijd tot
(tukken: in
het licht tc
te geven, In 1667
\'!'le'eoé
J667 verichecn
vcr;cliCcn ziJn
zUn gedicht op den V'
tusrchen &lgr/4Ild
Bdhlle /1111
El1gdfllld en
cn Hollalld,
HOTl/lllcl, onkr
onler den titel van 8dl,me
IJ:1!1 hl1'f(f~.
ht1'f'1'~~,
hetwelk, volgccs
volgeus het ze:t;en
ze~elJ nn
VONDEL tegell
ollden vader
\':111 VONOIèI.
tege'1 den ouden
vad~r v~n
onzen VAN Dut GOr.i.
fc1JOon W;lS,
W;1S, d:u hij er zijnen n;f:lm
GO&i. " zoo fcllOon
n;f:l11l
" wcl onder wild~
Gevoelig vnor
V,lor den lof van
fchrander~
w!ld~ plaatfelJ."
plaatfclJ." Ge\'oelig
VRn fchrandere
mannen,
clichtrll!l:, lj;ll'oom
Ijs/room getiteld. hetwelk
onMfI~all~ hij nu zijn clichtfll!lc,
mannen. onden~a\u
hij in 4 bockengelul:kig
eilJll~ bra:;,.
CIJ ,h
,Î:1"16?1,
hij
boeken gelukkig ten
teil Cillll!f
bra:;t. en
'1671, loèn
toèn Ilij
naauwclljks
jaar bereikt h~..f, in het licht velfCl1eell.
n~auwclijks ~4 .jaar
\'cl'fCheen. V01';UU;
VO(\;DEL~
OVI>A,tN,
,~n-,kre voorname
OVI>AAN , IIUIGEi"S,
IIUIGEl\S, en
cn ,=n..tC'rc
\'oorname met.:':~rs
mct:s:~rs i;l
Îil de klimt,
kum't, \"I~r,
\'cr,
eeralln
m~t bunne
lofdiçot~n; :tIlcn.
her ilzen) fi~ndclI
eerdon hem 1U<!t
bï;nile lofdi<.;Oten;
:11l~11, (Ik
(lil! herillen)
fl~ndêll \'~(-'
\'~r~'

,6.,,.,

h~s

G 0

GEL.

(r.

J.

A.)
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l5:Ingd over het groot \'Crnnft van den jongeling, en velen betoonde!!

hem eene bijzondere hoog1chtir.g en .[Oegem.'ijenhcid. IDzonderheid
v·onJ hij eenen uelUlgrijken begun(~cr in den heer D. 1l1'1SEltO.
heer V:lll l"'crn(~r/sllcir1;lIgl'1l, die niet rusue , voor dat hij onze dichtcr van bPt O:l..1fTchc bero~p \'a:1 an[enijmenger, waartoe bij ,èoor
zijne uuders \\',~ of';ehragt, o!Hn~gen zag. V Al" DER GOES, door
z'ulk eenen m\1lzienlijken hetper onderfleu\Kl, begaf zich nu Daar de
h/){J~e ft:h0I'J! ce U/ne/u, waar hij ecnl'n gcmeenzamen omgang had
liter den be.oeroden J. G. GRhEVIIJS, en Dr. H. v.
v. ZOLlI'\GEN, een
ervaren geneesheer, en, ua verloop \'an eenigen cijd , zelf tot doktcr bevorderd werd. Zijn oogmerk w~s, de geneeskUllde tot zijn beroep te maken; terwijl hij niets Illeer wemcl:t.C, dan om zijne overfchictende uren' aan de beocfènin~ der dicntkDIlSt toe te Jwijden;
doel1 llu~[Ro, een mnn, rijl;~lijk door de fortain gezegend, hem.
overal, w.w hij zich ophiJld. :bij zich willende hebben, kOLIlc hl)
zich als genees~er op geene I1epanlde pla»ts nederz:!tten, en werd·
i-elfi, door middel van dezen zijnen begunlligcr,
begunlliger, io een en post bij
de fekret~rij van <Icn zccra:iCI
zcera:iCI t~ Rotrr,.,iam gcplrumt.
geplrumt.
Onze dichter , nn zijn eigen meester, en iu fin:rt, om eene hui5houding te kunnen onderhouden, begaf zich in Iö78 inhei: 'huwelijk met SUY.AN:'\:\ BORlIl.\NS , de zaster van den predik:lnr TRll
dien naam; doch hij h~d wcini!;e jarC'Jl gellot van dezen echr, :ilroo
hij reec1s in 1ó84
1684 Werf. Sedert li.fn hnwdijk zag men weinig Wil
hem te voorfchtJn komen; niet zoo zeer., om C:lI hem zijn ambt te
veel tijds !;osue,
!;osuc, I1lnnr, omdat de dagelijJ;fche \"erkecring met den
heer llmsERo hem te veel tiJd wegn~m: zelfs zijn voornemen, om het
lt!ven van l'huwi in heldendicht te befchrij\'cfl, liet hij voren. Zijft
!lijl was m<:'er zwellend, d:m cCI1\'otldig; doch hij wns vruchtbaar in
fchoone gedachten, en zijne verzen waren kunstig en zuiver \"30. t:Ja1.
Hij zelf begon uet ~ebrck vnn eenvoudigheid in zijne finkken in re
zien, en ~vru; gewoon,
gewoQIl, jonge dic1;ter.s daarrl!gen te W!l3rfchu:wl!%!.
Hlld 1üj langer gele~fd., d~n zoude hij, angl!t1\'i.jfeld,
angl!t1... i.jfeld, ~nct
~net her toeoomen zijner' jaren, hot harde in zijue lIerUIl gele<enigd,
gele<euigd, en hetgeen,
wlIr zich in dezelve Le wild \'crWOIlde, gebreideld hebben.
GOGEL, (lzt'.t'.K JAN. AJ.EXhl'lDE'R.)
AJ.EXhl'lDE'R) werd den I·oden van Wi~
term. 1765
J 765 te 1~lgt, in de l\1eijcrij \'nn' s If~'"loge/jbosc!z, geboren.
rIjn vnder, een DlJit[clzrr v:m of-koHlst,
nf-koHlst, had als
IIls olJicier de fraJ:en
gediend, en zfjne moelIer WilS de zuster ~'an· den [chout
fchout bij narh1i
KRUL, aie bij St. Eujlati/ls zijn Ie't'cn
Ie't'cn Tier. Hij verkoos den 'koo~
Ünl;del, brllgr tot d~t einde eenÎge Ï'areJll op h(!r kantoor Vilt) .G.ICA-~~
PF.L l'1I MB!] te /lm/h'rr!tJln door, en vestigcW zl~h in 1791 jn die
~. 'In
'lu 1794 werd hij, V?ll \\'l'getlc ·HdlhlRdféhe
·HdllRRdféhe gemecllcbestgGZlnden, nlet t."ene ·zending bij de verc<,gen\ooordigers
verr<,gell'\ooordigers des Pran!èhcn
Prallfèhcn volks
belast; hekieedde in het vol,:;clJ(le jaar pO!!!en bij verfcbil~llde regofin;s ,koTTeglen, . waardoor hij ...veel
eel goeds' verrigtte,' en ~·licr weinig
k\\"'ilnd~ afl.eerrlo!';
afl.cerrlo!'; en werd e<:ne der k6mmi~1\:jsf~
k6mmi~l\:jsf~ 'Vàn de bde.en~nl!,
bde.eu~nl!,
Q
Q 4waar

G 0 GEL. (I. J. A.)
\\'aarv:m
hij
een
ijverig
mede·oprigter w:ts.
W:lS. Een groot voorfiander
voorllallc1er
,,'nnrv:m
van het fielfel
Ilelfel van é~lI~~n. en ondeelbaarheid in ons vaderland zijnde,
werd hij in 1798 tot i\gellt
Agem van finantien
fin:tlHien verkozen, welken post hij
tot den veranderden regeringsvorm in 1801
[Ot
J 801 bekleedde. In Slagtm.
1805, door den raaopenGonaris,
raadpenfionaris, andermaal tot denzelven
denzelvrn geroepen,
ontwierp hij, en bragt, met Louwm. des
omwierp
oes volgenden jaars, het plan van
algemeene belastingen
bdastingen in werking, met al de wetten en reglementen, tot de uitvoering daarvan behoorende.
behoorenoe. Onderfleund door, eenen
raad van 6 per
fonen en eenen minister, rustte op hem :lIleen
perConen
:tHeen het
befiuur van alle belastingen en inkomsten des lands, de rentebetnJingen
verfchilIende fchulden en effekten,
effckten, en het
t:llingen der toenmalige verCchillende
beheer der domeinen , posterijen, geestelijke kantoren, amortifaamortifa.tie-kas enz. In 1806 werd hij, als lid der commisfie, aan den
tie·kas
afgevanrdigd, en door den kokeizer van Franltr;,jlt,
Franlrriflr, op hoogen last, :tfgevaardigd,
ning LODEWJ,IK,
LODEWJ.lK, nog in dat zelfde jaar, in zijnen pOSt
post bevestigd;
doch meende, in 1809,
1 R09, zich aan denzelven te moeten onttrekken.
Naanwelijks echter had hij zich weder op den hnndel
handel toegelegd.
toegelegd, of
door den keizer naar Parijs ontboden.
hij werd in het volgende jaar ~oor
en tot voorzitter van de afdeeling van financien in den raad voor de
Hollandfche
zaken; tot fiaatsraad,
Ilaatsraad, intendant generaal der finami.:m
finanti~n en
HollandCche z:tken;
fchatkist van /Io//a1ld,
/Iollal/d, en tot voorzitter vnn
van het fijndic:lat
Gjndic:lat benoemd;
terwijl hij door koning LOOEWIjK
LODEWIjK met het groot kruis van de orde der
Franfche befiuur
befluur dien zelCden
zelfdcn graad
unie verlierd
verGerd werd.
werd, en van het FranCehe
in de orde der reunie, en die van kommandeur van het legioen
van eer, ontving.
GOGE!. diende in al deze posten, zoo veel hem zulks mogelijk
GOGEL
was, zijn vnderland
om wemeling , waarbij het deszelfs onafvaderl:lIld tot de omwenteling,
h:mkelijkheid
a:tn het
hankelijkheid herkreeg. Oordeelende
Oordeelenoe,, fleeds
Heeds aan den eed, aan
Fransch gouvernement gedaan, gebonden te zijn, zoo lang hij door
hetzelve daarvan niet was ontflagen, begaf
bega f hij zich, met achterlating
moeijelijke oogenblikken,
van huisgezin, have en goed, in moeijclijke
oogenblikl;en, van Amflerdam naar Parijs,
Parifs, en na zijne
zjjne teruglwmst,
terugkomst, als een ambteloos en
burger, op het land, bij Ov,.,.vcen,
Overveen , niet ver van Bloemenvergeten bllrger,
Bloemen.
daal, in den omtrek van Haarlem, waar hij.
hij, de blaauwfel-fabrijk,
blaauwCel-fabrijk·
REESJ,::N overgenomen, en die vervolgens met het
van den heer J. M. REES",N
vervaardigen van Vriesch grocn
groen uitgebreid hebbende, zijlle
z\jpe ovçrige
overige
Oijten. Nadat hij door den koning der Nedagen in mst hQopte te flijten.
derlanden, in Louwm. des jaars (J
(1821)
Oaatsraad il~ buitenge-.
buitenge821) tot fiaatsraao
wonen dienst, en kommandeur van de orde van de.n
de,n Ncdcrlandfchen
Nedcrlandfchen
leenw
leeuw verheven was, voor welk blijk van achting en vertrouwen hij
hij.
zeer gevoelig was, begon zijne gezondheid, en ziels· en ligchaams-.
Iigchaamskracht te verminderen, en na\l1
nam lijne
zijne verzwakking dermate toe,.
roe, dat
deze verdienllelijke
Ilaatsman , en regtCchapen
regtfchapen mensch en burger, den
verdienflelijke fiaatsman
J 3den van· ZOlllerm. daaraanvÇ>lgende,
d.aara~nv9Igende, onder dezeh'c
dezelve bezweek. lijn
ZUn
fioffelijk deel werd te lIillegom
I/i/!i'gom begr:tvcn.
lij was geen vreemde.
begraven. IlIij
ling in het vak der letterkunde, en vervaardigde zelfs bij gezellig
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verkeer, in eenen kleinen kring., onderfcheidene losfe dicht!1ukjes,
en in vroegere jaren ook eelle overzetting uit het Hoogduitsch van
het bekende zangfpel: de Dok/or en /lpot/leker; doch inzonderheid
gaven zijn belluur en Iidmaatrchap der HoIL1ndfche Maatfchappij van
Wetenfchappen te Haarlem, en der Nedcrl:mdfche huishoudelijke
Maatfchappij aldaar, na het jaar 1814, meermalen aanleiding, .om zijne algemeene , zoo befpie~elende als beoefenende kunde, zijn ver.
!land, oordeel en billijkheid te bewonderen.
GOLANGO. Eene foort van Damhert van Neder.Ethiopii, heb.
bende eene rosachtige, witgevlekte huid, en zeer fpitfe hoornen.
Het heeft omtrent de grootte van een fchaap, waarnaar bet in vele
opzigten, zoo wel in uiterlijke gedaante, als In den {maak van het
vleeseh, gelijkt.
GOLCON DA. Een uitgebreid landfchap in de Oost-In/iin. bet
welk eene uitgellrektheid van meer dan 1700 vierkante mijlen heeft.
en omtrent 61 miIiioen inwoners bevat. Het ligt op het fchier..elland aan deze zijde der Canges; wordt meestal door den fulat der
Mamt/en omgeven, en levert ved koren, rijst, zout, fiaal, en inzonderheid diamanten op, waarvan hier vele rijke groeven gevonden
worden. De tegenwoordige hoofdtbd is Hyderabad, aan de rivier
Minfi, welke te gelijk de zetelplaats van den koning, of Nium,
is, die voorheen aan de lIfaratlen cijnsbaar was; doch tegenwoordig,
onder den naam van eenen bondgenoot, V:llI de EngeIfchen afbanke.
lijk is.
GOLDONI. (D. KAREL) Deze beroemde [Ooneel·dichter, in
1707 te !/euetië geboren, wijdde zich eerst aall de regtsgeleerdheid ;~
doch volgde weldra zijn ei~en genie, en bezocht, als tooneel-dich'"
tooneel-dich.
ter verfcheidene Iraliaanfchc cooneclen. liet gelukte zijnen vader wel,
om hem [Ot de geneeskunst te overreden; doch hij bleef hierbij niec"
lang t en volgde eerlang weder zijne eigene neiging. Nadat hij bijna 200 cooneeHlukken gefchreven had, werd hij naar Partjs geroepen, waar men eenen Itali~:lnfchen fchouwburg wilde opregten. Di,
plan kwam wel niet tot fiand; doch GOLDONI onderwees de dochtèr
van LODEWIJK XIV in het ltaliaansch, vervaardigde nu en dan kleine cooneel!1ukken in die taal voor het hofcooneel, en bleef met
een jaargeld van 4°°0 Iivres ten hove; hetwelk echter in het begin der omwenteling werd ingetrokken. IIij bereikte den ouderdom
v:ln 85 jaar, en Ilierf in Winterm. 179':! te Parijs ~ nadat de nationole
Conventie hem kort te voren een jaargeld van 2400 livres had cocge.
Jegd. GOlDOl'\1 heeft de gefchiedenis v::n zijn leven zelf befchrev~nt
van welke SCHATZ eene zeer goede overzetting.
overzetting in 3 deelen gele..
verd heeft. Zijn plan was, om den finaak zijner natie, welke ge.
geheel voor cene ruwe, godsdiensti:.:e foort von fchouwfpelen ge!1emd
was, te hervormen, en het r('gelm~tig coone~lfpel in te voeren,
waarin hij flechts weinige voorgangers gehno had. De goedkeuring'.
welke hij verwierf, koude bij zulk eenen benisfendell fmaak zijner
Q5
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~
ltat1e
niet
dan
van
korteM
duur
'Zijn;
,yant zooor:l
hij ophield, voor
voor"
ltatie
~lIn
korten <luur 'lijn; W:lnt
zooor:t htj
tij
ne 11Intlgenooten
11In-cl~nooten te fchrijven, keerden zij meesral
mecsral Wt den
dcn ouden
z;jne
terug.
weg tl?rug.
Ond?rtusfchen
~e
Ond:'rtllsfchen wist hij zich door hee
het komieke zijner fiuk1,en,
fll1k~,cn, goelijk ook inzonderheid door de vercoonin; van inbnd,chc
inbnd,che olld~rwer
ol1d~rwer
pen, te IJ.andh:lVeo.
tooneehtukl,en zijn door
h-andhaveo. De meesten zijner
zijncor toonechlukl:en
1IiML in
m het Hoogrlnit~ch,
Hoogdoit~ch, in elf deel
en , vertaald ~el\'o~d(.>O').
~len
15AAL
declen,
~cl\'o~d('<').
Men
zu SUlZERS
~e:1e zeer
vind in de Nac1uriigc
Nac1ztriige zu
SUtZERS Theorie d~r [d.
{d. l\:ï:JSfe
/{:Î:lste ':e:le
\Vaaru it wlj,
goede bcoordeeling
beoordeeling zijner verdiensten, waat'u
\Vii, ten f]ütte, de
~cngende
ph:ns overnemen:" GOLDO!"I
GOLDO!"1 overtreft in rijkheid Y:ln
\'an ('enk~olgende p!1:us
deilktUd, LopE.
LOl'!:: DI
:\1" becldell :rtle dramatifche dichteTS
"bcclden:dle
Uichtc:rs van later
Inter tijd,
DI VWA :lluitgezonderd. De ~I\ni<:~
":Ianic:~ Zljn~
ZIjner 1tukke11,
1tukke~l, wa:ln'an
waan'an lli~t een
ccn
~ teen'
teen'uitgezonderd.
V:ln fomen
" geheel voltooid en vrij van
fouten is, maakt zUlle
zUne min!le
minfle verdien'fte ,rit; doch zoo vecl te meer mON m'en
" 1'te
men hem bewondCl'Cll
belVondCl"Cn ,re\veT:m
" gt'hs
gt'tls de mClligvuldi~heid
mC11igvoldi~heid der om!htndighcden
omflandigheden en de rijkhC:'id
rijkhC'id r.nt
gevoerd heefe,
el1 w:tarmar" 'kitrakters,
ititrakter; , welke hij het eerst ten tooneele g'e\'ocrd
beere, en
v:m vele met
behagelijken hwIoe:!
\Vege
" van
nlet der dn~d
d~~d eenr,"!)
ec:n(,.'T) zeer bci1ngeliJken
bvlod te wege
"breng'\.'TI. GCYLuoNlverliet
GCJLDON'l verliet den engen kring
krint: der too;,eel-wln'eld
tooi'leel-w~eld,, en
"hreng'\.'T!.
JO wrzamclde
cellCll voorraad van eigen waarnemingen, w,:mdoor
w-:mdoor zijwrzameldc cencn
ftokken r.Oij
hngen tijd, voor de beoefening
V~I1 dram~tirche
" ne ftnkken
r.o~ langen
beOC'fening V~1l
bron van gelukkige denl;beelden
d:!nl;beeldcn .Jamkun" 'dicl1ters,
'dichter~, nIs
nl~ celle
cene rijke uron
~ordell n~i1~emerkc.
welk~n Clll.OO:"l1
";, nen 'lT'orden
:I:tll~emerkc. De fomen,
fouten, welk~1l
GOI.O();\i1 .'begaan
begaan
~eci~~ltelijk, :lan de t>m!lnl1'dlgneden
;, heeft, zijn, ten minfle
mill~e geti::cltelijk,
1.lmlbn~lgheden te wijlt
dicht~r, die, in d~n lnop
" teil,
ten, waarin hij fchreef; want een dichter,
loop VllU
VlIU
toonc~l levert, "'~:H\'3n
" 30 f.mr,
Far, 200 !lukken
nukken voor het toone:1
\\'~a[\':lll hij er 16 in
" een
cen -jam fchreef, moet 1100dzakelijk
lloodzakel ijk 7.ec:r
zeer veel :ta1l
a~111 het toev~1
toe\'~1 O\'eTO\'C'Ï'" Imen,
huen, en zijne eerfl:!
..
eerft:: de:lkbc:!ldell
de:lkuc::ldClI volgen, zonder zich met ~ene
ktll1nC~l ophol1den."
" fchroomval1lge
fchroom\'nHlge beoordecHng
beoordeeHng derzel\'e
dcrzeh'e te hlnn(1)
~phol1d('!1,"
GO LDSMI
(<.">uvF.n) te Pa//as,
f'a//t1S, in t17~4.
7~4, in het Ie~so;::'
LDSl\11 TIl, (<.">l.1vr:ll)
le~s:::' grair.
graár.
re!r.lp
LlJntfurd g-eborc:n.
~eboren, werd door zijnen vader,
vaeler, een hïa~f, maar'
fc!r.lp Lfmt[urd
fI1RRr'
bel]oC'f{i~, 'nndl-'ce'telijke
'nml~ee'telijke v:m
\':m de
ele bisfchoppelijke kerk, tOt
tot den
dl'!l kan~:ln
behoef{ig.
de' bel1eincl.
fterke nei-ging
ncit;ing
bel1emd. 1't
Ho eeds
eeels vroeg echter "ertoonde
verwonde hij eene flerke
de Dic1t:knnst,
'hetwerk eenige
cenigc zijner bloedverw:n\ten
en ~ml.
voor de.
DiclJ:krmst. "etwerk
bloedverw:mten ~n
~:JII,
zienlijke'
gcmeene rekezienlijke geestelijken deed beflt1ite~,
benuiten , om hem voor gemeene
n:lnr de
ele lInivcrfiteit
univCTfiteÏt te zenden. 1Iij
lIij gii1~
li 4~
H Ilanr
naar D.'1D,'tning n:lar
giil~ dns in 17
blin,
wa~r hem de onvcrfchoonbmc
[J/in, waar
on'i'errchoonbare gefuenghcid
gefuengheid zijns leenneestcrs
leenneeSlcrs
\'fct:ll1dc I~nden
~zoclten.
het beOuit bragt, om in \Teemde
tot tJCt
bnden zijn farmin
formin te :zocken.
Met cenen enkelen fc'hclling
f'éh<!lIing in
io zUnen
zjinen zak ging hij het huh; uit; ch:h
cloch
defotonger
,':111 zijn VOOmeml'll,
VOOrn~mC'll, om te reizen, afzien':,
aflie-n.:
de ~onger deed hem fpoedig \':111
Prij 'begaf
llAar' zijnen
oud!lell broeder
bTocder te C07',Ir,
hem na.'lf
beg:tf zich IlR:lr'
zijllen oudllcll
CO,',!, die hemna.'1f
!Jûbfilt
brugt, en met (ten
'lemn~ter vtiioèil.
!Jüófili terug bragt,
(ien vcrtoorndc:n
vertoornden 'Iemneescer
verzoen·
de. Omfireel;,s
Omfireel\.s het jaar 1749 fiierf
nierf zijn vader, mImeer
willlneer zlJl1~
z;)I1~ bl~"
verwanten riem
nem gaarne in de hisrchoppelijl,e
hisfchoppelijl;e k~rk be7.0T~d
b(,7.0r~d hadd~n;
doch zijne jeugdige mfs!lapPC'll
mfsflnppl'll hadden
haddeJl hem in een ongulISti;
ongullS!Î; I:c~t
gep)aatH
gep)aam , terwijl hij
h9 zelf. bovendien, andere neigingen
ncigin~cn koesterde •.
Na dat 'hij
ltij ecn
te Ccrk scwcest
geweest was)
/JfII(rilrtl
N:l
een jaat te
was, wijde hij !laar
na:!! .d:II~ri!rtl
rei-
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r~rten;
r!rten; -dodJ
tiodJ ook dit pl:m
plan mi>lllkre,
mislllkte, t'n
en mo~t
mCl~t hij, Jà
JU verloop
vl'rloop van
G 0
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Xe~'I'\'CkCll,
Zes~'ekell, ,nn
~nn

-nHes ontbloot, n:rnr
be<froel;'h~ '\JJoedt!r
'Ill()(?dl!r teA'tg' kN!.
kN!o
1111es
n~r zijne bedroel;'lc
H'ij
yerwrerf' imusfc'hl:11
yergeving, en werd, (JO..'l:t:titnH-U yerwrerr
incu>fc'hcl1 v:m
V:Tn tr~~r
tm~r l'ergeving,
<",'cR!t'n~GrtJstig zijn v(.'rlaJlgen,
~erhsrig
Y~lnJlgen, nn~r
n~~r Edi;;/.i'l!rg
Edi;:lIr!rg 'fiCZOndel1,
tiCzoIll1eJ', om ZiiC'
uC'1\lif
1\ 'tif de ~
JlCe,kmld?
il:m geencn
gecIJen gerl';;C'ldel'l
gerc:;elden fR'!)d«
nce,kmld? te oefenen. lkjl
llc11 cuk' bcr .mlJ
whd«
ktmnC'lH.1e
gewelJncl!, begaf bij
bi.j zii::h
'hij f:kh
t:kh eNI
èL'P1
knnncmdegewennel'[,
zi~h nnilr
nnnr Lcijtlm,
Lei/dm, w:mr
wmlf'hiJ
j:rnr 't:)ng,
j:mr
t:rng, "r-oomamellj1,
y'Oomamelljk in
ilJ de
tic fchctlmncl·e.,
fchcil:1;nd-c, QefcJ:d::-,
Qefl!nd~, docll
doch fC\'ellS;
teverrs;
auor"'Zijne ~nnlHlTrdcllClc
~~l1h(imfell(le znchr
znch~ nn3r
1J:1~r nlcmvgclJ(')t
n1cnwsencn l"1I
t'1l ecn,'n
eclWIl ai!dert'n
and~ren
auoi"zijne
"'erl(!n'ing, 111:J1Icrlï:i
"'crk!u1ng,
'i11:11Icrh:i ge~etfC'h~pré'll
gczelfC'h~ppC'lI gêrn:t'krc,
gër:J:t'kte, -en
'Cn zich mer
met l\i1if{
l~ft aan
nan
her
ncf1o~~n hC.'bbefJ(,!c,
E11f''1'1J te
VUCt :re
het fpel
fpcl o\'ergnf.
overgaf. 'lkflmen
he'bhefJ('k, om
(JIn E,If"'!Jt'l
re vliet
fe flOotfloorwmrdt!len, in
wmrMlen,
JiJ hor,.p,
hor,-?, lInt
(lar de Yoon;eni~heiö
Yoorz;cni~hcièl ,vel
w'el voor z1jne 'I'eïskó5t~n
1'érsk65t~n
%;OU
',4orgen ,vertit't
floltal/d, en
C'Tl
meIT ~h~:Ift
d&!: lIijzicls
iOll',40tgen
,verli~ ltij
hjj /loltalld,
mCIT
~hmlk , dM
lIijziclt ~
dcelrctijk
kloosters, door Z'jITC
Z'jlTC t":lnmi'gItClid
het rooemwjv..
dceltelijk in (~e lrlooS',ers,
V":l~rrli'g1lQid i11
i11 n«
r~1t"iv.
ten, en
ged~trCliJk poor z!jn fpc1ell
Tn de d~ vaR
VitA
(en,
cn ged::ClrèliJk
fpe'C'lJ ep
op de fhlit,
thJit f in
l1msvesring
cn oridbrhotrd
hebGci. lIoe
R'Îj i!oQ
....
l10lsvening en
oridbrhotK! voorl.Îell
voorz-iell heblic.
Iloe dit 'zij; Il'ij
itotlllo
w:Tlldclde F'!Ilt1"dfl'e1l,
wmldcldc
rtflarrd{'r~lI, èen
een ~edettrc
~edc(:lte ":rn
'-rrn Frwnkrij*
IMnkrijl en fl1lirsc:'rllHul.
DtlirscMIHIJ.
en
Cll kwntn
kwalD eindelijk In ZlI'irj'r!f11ul.
xlI'rljer/mul, W~:rr ck
t1e îclroonhl'id
îclroorrhe-id der NalIlllH'
NQtIl1\M'
de bloerem
bloefem \'an
\':1n zijnC'n
zijnc;"l1 dichtrrltken
dichterl~ken aaJlleg
aanleg deed
d\!ed OIrtluiken,
OIrthrikefl, en hij
~ gedeclte
\';In zijncn
Te Cer:l"J'~
e\!Tl
gedeelte \':m
zijnen ''''rmdef(1arfchr<:ci'.
!Prmtlelüarfchrc:l"f. Tc
Cer:n>~ werd ftij
gGUV'ernellr \'an
\':In e~m~n jongen Elfgc/scJrmnn,
Ellgclsdf11l1lf1, die een !l:mzieftlijk
~:mzjeFllijk v-erv~r
gouvernellr·
lnogen had,
h~d, en door
'relzen zijne
dQCR
doorreizen
zij ne Olwocding
olJ\<oeding \Vilde
\vilde volm:iken;
v()lm:-r'ken; dQch
Hij
HIJ werd dc
de "crregaanllc
\,('l'regaanll~ -gi-crigheld
1;~erighejd ZÜ!IS
ZÜ!lS kWL"ekelings
kwC'ekelings we/ure
welure n!~e,
fJ!~e,
vetl1er hem, eil
vetlîec
en r.ing naar
n:t:lt P(l(!/It1
[>mflla,J Mar
wanr !rij
hij zes maande"
m:tnndel'l bleef,
en geneesht>er
genee~heer werd.
eo
WC'Td.
Ontlert\1.rchen
OniletClIsfchen was zfjn oom geflorven, welk
w~lk
gc'\'nl
gt'\'nl hem !I1I:rr
mJ:Tr
:ijn
vnderland tcmg
remg riep. lIij landde
17s1S, juist (Om
zijn vaderland
l:Jndde te DOTn'rcs
DOT/l"cs in 17stS,
toen
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was thans in de behoefcigCte omfl:andigheden , bewoonde op eene
derde verpieping een ellendig ka!llertje; doch betrok eerlang eene.
betere woning, en Cchreef zijnen ncar of Wakefield , die door. zijne Letters on Englisck kistory , en de Ci/henof the 'Porid gevolgd werd. Vroeger fchreef
Cchreef hij een Lady's Magazine en een weekblad, the Bee, van alle welke fiukken de beste in. 1765, gezamenlijk, zijn in het licbt verrchenen.Omfireeks dezen tijd leefde hij
eerLlen
op eenen zeer beramelQken voet, en had mannen van den eerfien
rang in de werenCchappen en den fiaar tot zijne vrienden.
Intusfchen mpedigde hem de goedkeuring, waarmede zijne dichtkundige werken ontvangen werden, meer en meer aan, om ook
voor het tooneel te arbeiden. Hij fcnreef the goodnatured Mfl1);·
zijn gedicht r!te tle[erted Pil/age en anderen. en in 1769 zijne History of Enge/and , en zijne R~man Hislor,. Door cusrchenkomsc
zijner vrienden" w~rd hij hoogleeraar in de oude geCchiedenis bij
de EngelCche akademie der Cchilderkunst; deed hierop in 1770
1770 ee.
De reis naar Parijs; fchreef
Cchreef vervolgens zijne Histol'1 of the eartIJ
and animlluá Nature, welke in 1774 verfcheen; hierop zijne
boenende gedichten r!te HaIJI1C!;
HalJl1cli of Yenifon, en Rela/ia/ion , en
ging mee het plan tot een algemeen woordenboek van kunsten en
wetenCchappen zwanger, toen hij in 1774 ~an eene zenuwkoorts
merf. Zijne vrienden rigtten, in de abtdij van Wesfmun[ter,·
Wesfmun[ter, tliSfchen dat van GAY en den hertog van ARGYLE, in het zoogenoemd Poet's Corner, een ged~nkteeken op, waarop een bijfchrifc
van JOHNSON gevonden wordt.
GOLF. Zeeboezem, is elke bogtige inham der zee: zIJ is aan
het begin en einde genoegzaam even breed, waardoor zij zich van
eene baai onderfcheidt, welke naar binnen wijder, dan aan den mond
is. De bekendfie zijn de Golf van Yenetië (zie hier van: ADRIATISCHE ZEE), van Tnren/e, Gemin,
Genua, Perzië, ]Jengalell , .l/ex/co, enz.
GOLIUS. (JAconus) Hoogleeraar in de wisk;pnde en Arabifche
taal aan de hooge Cchool te Leiidell • Hij werd in he~ laatst der
J6d!! eeuw, uit een oud aanzienlijk geflacht, in's Hage geboren,
en begaf zich,. na den afloop zijner akademiefche oefeningen in eerst
gemelde fiad, naar een landgoed zUns vaders, nabij Naaldwijk gelegen, met oogmerk, om. zich aldaar alleen aan de geleerdheid en
de wetenCchappen toe te wiJden; doch werd hier door e~ne gevaarlijke ziekte overvallen, welke hem van dit zijn voornemcn
voornemen deed afz.ien. Hij vond in de Cchriften en lesfen
lesCen yan den ge leerden E RPENIUS, hoogleeraar in de ArabiCche taal te
tc Lei/den, ongemeen veel genoegen, zoodat hij zich geheel
geilCel aan hem overgaf, en hem in alles
raadpleegde. Hij deed vervolgens eene reis naar Fra11kriJk, waar
hij door de regering van Rochelle beroepen werd, om de GriekCche
taal ce onderwijzen; doch bleef hier niet langer dan een jaar. 111
zijn
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zijn vaderland terug gekeerd, bediendo hl) zich in 162~ van de hem
aangebodene gelegenheid, om met den gezant, dien 's lands (laten
aan den keizc:r van Jl1arokko zonden, eene reis derwaarts te on·
dernemen, met oogmerk, om ziJnc kundigheden lIittebreiden en te
vermeerderen, en wel inzonderheid, om, op raad Vl1ll ERPENIUS,
eene volkomene kennis der Arabifche taal te verkrijgen.
Gedurende zijn verblüf te jJJaroltlto liet GOLIUS zoo veel weet·
lust blijken', en toonde zoo bedreven te zUn in de wetenfchappen
en zeden der Arabieren, dat hij niet alleen de achting van leer.
2ars en hovelingen wegdroeg, maar zelfs V:lO MVLEJ SIDI::N, koning
van Marok/ro, vele bewijzen van gunst en vriendfc~ap ontving,
waartoe een brief. met cen gefchenk' van zijnen vriend en .leer.
meester EItPENIUS, aan dien vorst door hem tef hand gelleld, de
eerfle aanleiding gaf. Terwijl GOLlVS zich aihier ophield, verzamel·
de hU vele in Eur()pa onbekende bocken', ond er ar:deren de Jaar.
boeken van /rel a/oude koningrift "tm Fez t'fl Ma/'olrlto, welke hij
voomam, in het Latijn over te zetten; alsmede aanzienlijke bijdragen.
nkende de gefchiedenis der Sherifs. Hierdoor fielde hij ontelbare
beerlijke Icnerfchatten, bij zijne terugkomst, aan ERl'ENIVS ter hand,
welke dezen geleerden taalkenner van groot nut zouden geweest
zijn, indien niet eene befmetteliJke ziekte hem kort daarna had
weggenlkt.
De bezorgers van L'i.idens hooge fchool droegen ann GOLlVS, in
1624, het hoogleer:1:lrambt in de Arabifche letterkunde op, welken
post hij met den meesten vlijt, en onder eene algemeene toejuiching
waarnam, zoo dat men het verlies, in den meester geleden, rijkeliJk in den leerling vergoed zag. Onder dit alles oordeelde GOLIVS,
dat hem nog veel ontbrak, hetwelk hij niet dan op die plantren
kon verkrijgen, welke het naast aan de bron der Arabi(che caal ge.
legen waren, en befloot derhalve, na bekomen verlof, tot eene
reis naar den Lel'fml. Ilij bleef J~ jaar te .1!eppo; deed vervol.
gens eenige 10gten door .1robië en naar Mefnpolalllië, en begaf zich
daarop na3r Konflanti/Jope/. Overal vond hij vrienden, en de noQol
dige gelegenheid·, om van zijne reis in deze oorden het meesce
voordeel te trekken. De wel voorzienlle boekerijen fionden voor
hem open, en de beste, oudfle Arabifche handfchriften werden
hem toevertrouwd; terwijl het ambt en de waardigheid van Aa(d.
rijkskundige , door den Grooten Heer, Mn hem werd opgedragen.
Vijf jaar verliepen er met deze letterreis , na verloop v:m welke hij,
met eenen fchat van wetenswaardige kundigheden en zeldzame hand·
fchriften, naar zijn vaderland terug keerde.
Gedurende zijn verblijf te KotJftantillopcI, was de beroemde hoog.
Jeeraar in de wiskunde aan de hooge fchool te Leijden, W. SNEL.
LJUS, overleden, en werd GOI.Jl'S lOt zijnen opvolger benoemd.
lIij kweet zich bijna 40 jaar met eene ongemeene getrouwheid en
vlijt, van zijne beide posten, en fchreef nog bovendien verfcheide·
ne
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neerploft.
Er is
is' drtcderlci
drÏ'Cderld ,"oO't van Gom. Ik
De' zl1ivcrlic
ztlivcra~ Ï3
Ï$ dc
de /lr{lbifdle~
/lJ'I1bifc/18 t en
S(!Jf'(',~f1/fi.·III',
SC1tr'.~olf:'!(', welke iu de
tl~ _ho(}f\k:gcnfch~p~n
_hooftkgc\}fch~p~n overeelllwmÇll',
overeenkomen" ISQ
ijl
l:t:ltl?e echter Iloprgnans.
l:tlltl1e
IloDfgaans; in gwot·:r
groot'~r finkken
nukken voorkOim
voorkolll~ en. tOl
tOI ..ge.
\)!uik
llruik: iu
in de k:JfJstell
k:lflSt(!11 en
ell haJidwcrhn,
halidwcrhn, beha.lve
benaJve ~n
fn de c.;eneeslu1I1&t
c.;cneeslHlIlsc 'bdt
-bdt
meest verkozen wordt. De ecr!le
eerne komt U;t
u;, Egypte en ~J.;'f1bi;.
J'J;-obi;. d.e
d,e
1M1l1c
kt:\tl1e uit dl'
de dor~ {lreken
Hreken bij dell S€JlCg.11,
St:!ncg.11. waar zij door Ilegerfulm,.
l1eger1lam~
Inc!11
111":\1 "az:\meLd
"Lfz:\llleLd WQtot,
wQrdt, ,lic.
,Iie. er,
cr, eell
een ~de-clte
gcue-elte vall
V:lD het ~'\ar,
j:lar, zl\:ll
zl~h m.c~
dè voedc'n.
voede·n. Ikid~o
Ikid~o worden ,':10
\':10 verfchillellde
verf'chillendc (oorten
looTten ....van
:u1 ilJilJ(lfo..
ilfi~fa.
verz:lme ld. - Eenc tI\'"edc
vefz:lmeld.
t\\'\:edc foort
f(lort van Gom, minder'
minder zuiver en
~n Iliel
Die.
~ehecl oplosb:lar
in rru.iJnl!nboo~
I'Tllimenboo~
~ehcel
oplooh:lll!" in water, is die welke onze kerren..
kerfcn- ill
'l\lCn,
ten tijde van het rijp worden der vrllcht, uitzlVceten.
Hlell, die, teil
uitzwceten. lij
Zij
bevat eene
birzQIJ41ere zell1hndighcid,
zellïhndighdd, J:e,~fellgo1IljJof
J:e,rfengo 7llftof gCllocwd"
gCIIOCW4l,. waaret'ne birzou~lcre
a.1n zij fiit!
verrchuldigd is. De dc.1!cU;.
:k1n
tlil! mindere oploshaarheid verfchlildigd
dc.r!U;.
ION.t
deOijm, welke vele planten, cn planten,zaden,
w. kaa~
ka:l~
ION" is
ts àeQijm,
planten-zaden, b. :11.
jcs!:ruid,
jes!;flJid, hce.nslVortel,
hee.nslVortel, kweepitten
kweepitten,, enz. door uitkoking ~e, \\'atec
\\':I~et
öpk.'crer1,
lH.eter is dan dl!
dc ei:.;er.li.ike
;lI<!cr, tou
öpt.r·:l!n~rT, w {'[lil!
t-fii(! ,weter
ei:;cr.liJke Gom ell
cn :\'I(!cr·
rot ,de
CC~ 7~'\Cht
flIilicr n~den. De Gom en fhjJ'I\
f\lil,cr
flljlll is 1.
I. CCII
7~1Cht voedfd
vOl!dCel ; 2. ecu
eCll
\<Crzachtend,
weoekmakcnd geneesmiddel; 3. dient zii 0111 a:m ouder.
\tCrzachtcnd, wcoelmakcnd
ouderCchcidene
fiolTen en kleureJl,
kleuren, bb.•••
\'. aan zijde. ::Iall
aan den iokt, glan6
glans t~
Cchcidcne !lolTcn
gl"VeI1;
ton pinkken
~wvel'; 4. toa
pInkkeIl JJ enz.
GOMLAK. (Glllltll1i-jgccn)
Eenc
(Gullt/lli-/lJcco)
Eellc harsachtige zdflhndi.gbcid
zclrlblldigbcid ..11
welke O:lller
t'Crfre
o:lder driedcrlei
dricderl~i ;;etlaame
geda:1lHe in de winkels voorkomt. l)e ccrfre
)o'~Ill('lij!;,. zoo :lIs
1O.~1l1('lijk,
als men
mC11 zegt, ill !Jtuil.'Î1.
/Jt7ri/!i1. is C'e'Tl
C'e'T1 voorcbrengfd \/:\11
\':'011 de
J.ak·fchildlnis (CawIs
I-alt-fchildlnis
(Cacc1Js Lncca),
L{jcca) , een infekt, hetwelk men in {ft;sl-In(ks1·/~
dii aantreft;
a~lltrert; de tweede, iH gnJ/lis,
anders (:3n
~edle
gnlllis, is niet :lIldeu
(:an Ile'
Ilc. ic.i1e
'1lUl
nl~ onzl1iverhcden
ou.
'I1U1 nlle
onzniverheden gereinigcl,
gereini!!~, en de laat(1e.
batlle. welke bekend is 00.
der dell llaam
i7f lil/Ju/is,
naalD van g. I. ilf
I/I!;ulis, wordt met
rncr fmelten verkregen, en
is doorfchi.J\lend.
el'TlC ligt zamen:rckkcllde
ooorfchi)llend. De Gomlak bezit e('lll?
zamen:rckkcnde kracbt,
kracbt.
en wordt d;nrom
d;arom in de g('nef3hln(le
genef3!;l1ntl e g('bczigd.
gebeZigd. Ook gebr.nikt
geur.nikt men
dczdve
d~zd\le tot het verv3Hdigen
Yer\'a~rdigen v;m
v~nl!ege:l:Jk,
2cgc:Iak, indicil
indiell er
cr nameli.ik,
l1~meliik, 2 deekn
deelcn
T/JlFcbiiit:IlIJ1l,
Thucbi;;t!m1Jl, 2 Cûnp/'o
C~/np!lOlIi(f1JJ,
IJ i/l1J1, en 4 deelen
declen Con/lak
C011/lalr ondereen
ondereell gerlllolgerll101~l, en hier bij gevoegd
~J,
r;evoegd wordt een gedeelte menje en
cn een !edeel.
~edcel.
te CilWabe1".
CÎlmabcl'.
CONAMflUCH. Een West·lmlisch
West-Iodisch vogeltje , \'ol~eos
vol~ellç GODfJRlGODrJ'RlDUS in zijne liist.
dc,clt
lJis!. alltiton.
ontif'od. pars I niet groorer dan eenc
eene wc'p,
wc~p, doelt
het-
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GONDELS. -

GORDIAANSCHE KNOOP.

hetwelk eene zoo heldere flem heeft, dat geen inlllndfche Nachtegaal
In aongemlamheid van gezang er hU halen kan.
GONDELS. Eene Coort van floepen of Venetiaanfche booten,
die men in de grachten te J/cnt#è gebruikt, vlak en lang zijn, CD
zeilen noch roeibanken hebben, vermits dc gondelier, of fchipper',
met eenen riem op den achterfleven overeind flaat.
GONG. Een bekken van klokmetaal , en daardoor van eenen zeer
belderen klank~ hetwelk dikwijls door de Indianen bij hunne muz~k gebruikt, 'en door eenen houten hamer geflagen wordt. Zij
voegen er dQorgaan~, volgens de toonen, verCcheiden bij elkander ~
en geven daarmede naauwkeurig de maat aan.
GORANI. (JOZ&PH Graaf van) Een Milaansch e~clman, die zich
in zijne j'eugd,
j'cugd, met het beste gevolg, aan de wetenfchappen toe:'
wijdde; zoo als uit zijne fchriften, in rijper jaren, over de wiJsbegeerte, flaats-huishoudkunde en openbare opvoeding, in het licht gegeven, kan blijken. Alle ademen, echter, een en, in zijnen fland
zeldzamen, demokratifchen geest, en van dezen aard zijn zijne Ge"eime Geden/rfchriften over Italië, eene Perhandeling over hel Despofismus, en zijn Onderz~ek O1'er de RegeerklllJde. Zijne grondfielHngen over vrijheid en gelijkheid, de regten des volks, en het af.
fchaffen van all~ Qnderfcheiding van geboorte gaven aanleiding, dat
j\.JilaanfclleJl adel gefchrapc, en zijne goedehij v:m de lijst' van den j\.Jilaanfcl1eJl
ren verbeurd verklaard wèrden;
werden; doch w:tarvoor men hem:, van den
1ItIderen kant, den titel van Fransch burger, waarnaar bij fireefde, bij
een decreet der wetgevende vergadering, toertood. lIij vlugtte echter nallr Frankfort , waar hij in I ï92 fl:ierf.
GORDEL. l MAAGDEN) Onder de Grieken en Romeinen had
men de gewoonte, dat de bruidegom den gordel zijner bruid ontbond,
eer hij haar in zijne omhelzingen nam. Deze gordel, de Maagdengordel genoemd, was van fchapen-wol gemaakt, en met eenen HERKUL"s-knoop geknoopt, die door den echtgenoot in het bed werd
losgemaakt, als een gelukkig voorteeken, dat hij zoo vele kinderen
als dezen voortbrengen zou.
GORUIAANSCHE KNOOP. De Ph,-ygiers, door het orakel on·
rlerrigt, dat zij den genen , dien zij het eerst op eenen wagen naar
den tempel van JUPITER zagen rijden, tot koning benoemen moesten, ontmoetten GORDlUS , een gemeen Phrygicr, en riepen hem tot
koning uit. Deze wijdde zijnen wagen, uit d:\Ilkbaarhcid, aan JuPITER, en hechtte de garelen daarvan door eenen knoop aan den dis_
felboom vast, die zoo kunstig gelegd was, dat men er begin noch einde
aan vinden konde, zoodat het orakel aan den ger.en de heerfchappU
over de wereld beloofde, die denzelvcn konde ombinden. ALEXANDER, dit vergeefs beproefd hebbende, en zulks als een ongunfiig voorteeken befchouwende, kapte dcn knoop hi.,rop met zijn zwaard door;
en van hier het fpreekwoort!: dm Gordi{1(mfc'rm kl100p doorhakkeJ1.
GOR.

CORDON. (Lord G.)

GORGONEN.
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GOR DON, (Lord GEORGE) geboren in 1750., was een ZO()l1\':m
ZOOl1\'an
den hertog van dien 11aam,
avontlJurlijk man. Re.éds
naam, en een zeer avontuurlijk
zijlle vroege jeugd vertuonde
vertoonde hij eene bijzondere neiging tot.
Wt. zonZQIlin zijne
derJiilgheden
derliilghedl.'l1 en
cn gelVn~gde
gCIV~~gde ondernemingen;
onderncmingen; vertegenwoordigde nader
nader·,..
hand het vlek LlIdgersliall
Ludgersha/I in verfcheidenc
verfcheidene zittingen van het parlefi1l'ak zeer vrij tegen de
der beide huizen.
hllizen.
ment, en
cn {['rak
dc maatregelen dcr
Enge/al/d en Schotland
Daar het volk in EI/ge/alld
Sc/zot/allel in 1780 zeer te onvreden
onvrede.u
was over de
CORDON~
de. vericende vrijheden ann de Katholijken , begon CORDON"
die thans geene bepaalde bediening had, de rol van een
ecn vroom map
mcnfchen een verzoel~.
te fpelen; liN
liet door eene callooze
tallooze menigte menfchen
verzoel~
fchrift
teekenen , en Wilde
febrift teckenen
wIlde daardoor het parlement Wt
tot onderdrukKat110lijken godsdienst noodzaken. Dan, hel bieef
bÎeef
king van den Katllolijken
be·
niet enkel bij een fchriftelijk
fchriCtelijk verzoek: het volk werd onrustig; beging in LOlldm
LO/Jdm en andere ned;:n
lled~n dl:s
des rijks de grootll:e
groot!1e bllitenfporighe_
buiten[porigbe.
den; woedde inzonderheid tegen de bezittinger.
bezittingcr. der Katholijken ; en
koninkl~ike lijfwacht tot
Wt bekonde niet (lan
dan met vele moeite door de koninklijke
daren gebragt
voor.name aan!1oker
gebra;;t worden. GORD ON werd 1I1s
als de voowame
aanll:oker
gev~l11gengenomen, maar in 1781 weder in vrijheid
dezer onlusten gevangengenomen,
gefteld.
ge!l:eld.
ver.
Onderttlsfchen had hem zijn .kerker niet wijzer gemaakt. Hij verOnderttlsCchen
viel op nieuws tot
tOt allerhande zotternijen; werd deswege van het hof
verwijderd, en ging, toen hij zag, dar
bij· geene der Christelijke
dat hij bij'
Birmillgham, tot àen
den
partijen eenigen invloed meer had, in 1787 te Bir11lÏ1JKham,
Joodfchen godsdienst over. Kort daarna· werd hij, llit
uit hoofde van
Joodfch(!n
~en crimineel proces, waarin hij gewikkeld was, als gevangene naar
een
hefLÎg uit tegen zijne
Londen gebragt , en voer bij die
di(! gelegenheid heflig
voormalige Christelijke medebroeders.
mcdebroeders. Het geregt verwees hem tOt
eene vijtJarige
vijfprige gevangenis, en bovendien lOt eene
cene aanzienlUke
aanzienlijke geld.
geldboete; doch hij drol'g
droeg zijn lot met de grootfte
grootll:e gelatenheid, fchreef
paskwillen op de koningin van F:"flJlkri./k,
F:"fJI)krijk, den koning van Enge.
EngelalJd enz. en keerde, na zijn lijden te hebben doorgefiaan
zij.
doorge!l:aan,, tOt zijland
nieuwe gcloofsgenooten terug, na8at hij vergeefs, bij een fineek,fmee~·
ne niellW(!
tusfchenkomst der F,auCche
F~allfche nationale conventie, tot een
fchrift, de tllsfchcnkomst
vroeger omflag uit zijnen kerker. verzocht had. Indien het nie~
0111 zijn
zijnee aanzienlijke familie
om
f.1milie geweest ware, zoude hij zijn leven
waarfchijnlijk in de gevangenis hebben moeten eindigen. Hij fiierf
ll:ierf
\":ln Sl:1gtm.
den I Y:l11
SJa;;un. 179,).
1793.
ftrijdbaar volk van Lyhië in Afrik(J~
Afrika7
GORGONEN. Ondtijds
Oudtijds e2n
e~n !l:rijdb:m
yeelnlldige twisten had met
van het vrouwelijk geOacht,
geflacht, hetwelk "eelnlldige
cene andere natie van dezelfde fekfe,
eene
fekee, welke /J1l1flZOIJetI
Amazonen genoemd wer.
Gorgolli'll, in de fabelleer,
verfiaat men door Gorgollm,
den.
Ook verflaat
fal)eJlcer, drie
ei sj cs , STlIENO,
STIIEl'IO , E
CR YAl.E en MEDUSA geheten, dochters
afzigtige III
meisjes,
EVRYALE
van den zeegod PUORKYS.
"an
l'IIoRKYS. Derzelver haar was met omhoog !1aande
ll:aunde
flangen
llangen omvlochten; de heupen waren door dezelfde dieren om.
kla:ulIven en tanden voor.
gord, en zij zelve van verfchrikkelijke kla:1Uwen
MEDUSA alleen was !l:erCe:ijk.
fterlè:ijk. (Zie aldaar en
e1J op PERSE US.)
zien. l\1EDUSA
zier..
Al.~'E;UliEN
UI.
GO·
AWI::;\lliI::N WOOllDEl'\il.
WOORDEl'\Il. lIl.
R
CO·

15~

GOR I N C HEM.

G()RINCHEM,
verlterkte
GORINCHEM, ook Go/"kum
Gorkum genoemd. Eene
Ecne wel verl1erkte
fbd
aange/lol/aIJd, aange.
ftad in het zuidelijk gedeelte van de provincie HoI/miJ,
w'1tll en de Linge,
naam gelegen aan de rivieren de w'1t1l
Li1lge, tegen over
de
]I/aas, en eerstgenoemde rivier. Zij bevat
ele zamenvloeijing der lI/aas,
ce ne bevolking van 5 a 6,000
J 200 huizen met eene
6,000 zielen; heeft
ruim 1200
!~ Hervormde kerken, waarvan de eene (de kapel) ook door de
Waalfche gemeente gebruikt wordt, II Roomfche, I1 Lutherfche kerk
en I fynagoge. Onder de bezienswaardige gebouwen behooren:
behoorcn:
de groote of St. Jam-kerk,
Ja1lS-kerk , waarin nog het familie-graf van de :hec,heeren van
RKEI. gevOl~den wordt, die eeuwen lang deze fiad en
v:m AR){EI.
het omliggend land beheerscllt
beheerscht hebben,
hebhen , en welke met eenen hoodl:r 13de
J 3de
gen, fraaijen toren pronkt, die met de kerk in het begin der
eeuw gebouwd werd; het :mtieke !1adhuis,
fiadhuis, d~t in 1436 of ciaarom.
trem
~verd, en waaronder zich' de vleeschhal en fiads waag
trent geflicht
gefticht 'werd,
weiniJ01'is ,Doelen,
.Doelen, thans een logement; de voor
voor·weini.
bevinden; de St. Joris
ge jaren ni euw opgebouwde hoofdwacht, en 's lands tuighuis. Wijders heeft men cr·
er ' een Oudemannen
wees-.
Oudemanncn en vrouwenhuis, een wees-,
arm,
goede fcholen voor het middelbaar
arm· , gast- en pesthuis, alsmede ~oede
en lager onderwijs, en een, federt 1816 gevestigd, letterkundig. geBeJclteidenlteid en Verlichting.
zelfchap onder de zinfpreuk: Bejc/zcideIJ/zeid
Onder de merkwaardigheden der fiad ziet men nog in den voorgevel van een huisje in de RfIl'ct,
krijt1l:eeg genol:md,
Ravet, voorheen de krijt!leeg
genoemd,
eenen 1l:een,
!leen, met een opfchrift, ten aandenken van dpn
dt>n moord, ten
de' vijanden van KJ\REL
KAREl. van
tijde der binnenlandCche beroerten, door de
Bourgondië, onder J
JAJ\ KOBA van Beijeren, bij het vermeesteren
Bourgolldië,
\'ermeesteren der
fiad,
WILLEM van ARI{EL,
AnK!'.I., heer dcrzclve,
derzelve , in 1416 gepleegd.
find, aan WILI.EM
aanmerkelijk is een huis in de hooglhnat,
hoog!lraat, waarin de
Niet minder aanmerkelUk
alom vermaarde HliGO
DE GROOT, uit Locl'('jleill
Locl'cjleill in eene kist
k!st Ollt.
ontHl,;GO DE
vlugt, is geborgen geworden. In eene bovenkamer
bo\'enkamer van dit huis,
vlugc,
DAATSELAAR, thans door den heer
toen bewoond geworden door DAATSEJ.MR,
J. SPIJKER, ziet men nog, op heerlijk gefchilderde glazen. zijn
Zijll afheeldeel , met die van 1I00GERBEETS
HOOGERBEETS en EnPENIlJS,
ERPENIlJS, tOt
tot een aandenheeldfel,
ken dezer aanmerkelijke gebeurtenis, met hunne getlachmamen
geQ.lchtnamen en
toepasfelijke verzen.
flad, gelegen a:1IJ
~:111 de zmnenvloeijing
zamcnvloeijing van verfchillcnde
De fiad,
verfchillende rivieren
en kanalen,
/11l1jlerdom naar Pak:mnlen, en aan den nieuwen flraatweg
t1ruatweg van
v:m //llIjlerdom
binnenlandfchen handel
h:lI1del
rijs, drijft daardoor eenen gemakkelijken , hinncnlandfchell
land\"oonbrengfels. als: koren.
koren, hennep, kaas,
bas, boter,
in velerlei landvoortbreng'fels,
groenten enz. Hare jaarlijkfche vee-markten zijn beroemd; gelijk
(Jok
ook hare zalmvisfcherij.
onderfcheidene tijden, door oorlogen, hrand (vooral
Gorkum is, in onderfcheidcne
in 1388, toen de fiad bijna geheel afbrandde) en watervloeden (in 1658
11';62 en 63, 1741, 1784,
lï84, en inzonderheid in 1809) cleerlIjk
en 59, 1t'l62
deerlIjk
geteisterd geworden. 7.
7.011l
binllenlandfclJe
0Illl1er te gewagen van de binllcnlandfclle
twisten in de 13,
13. 14 en 15 eeuw, of van die der Hoekfche en Kabeljaauwfchc partijfchappcn,
a~nbeljaal1wfche
partijfchappen, waarin zij almede een noodlottig amdeel
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deel gebnd heeft, - heeft zij bovenal fterk geleden. door de laatlle
belegering en het bombardement in den winter van" 1813 en 14, waardoor haar omtrek geheel verwoest en de ftad zelve, gedeeld~ik, verIiield werd; de huizen zijn echter bijna alle weder herlleid; doch
enkele dragen nog de kenteekenen des verwoestenden krijgs.
Eindelijk moeten wij nog gewag maken van het, langs deze fl:ad.
in 18 I 8 nieuw gegraven kanaal, ter verlenging van de Linge, welke
rivier voorheen ·door dezelve heen firoomde, en eene lchoone haven
inde
In de llad vormde. Dit kanaal, dienende om
om de Linge en Zederik
af te leiden, en daardoor omtrcnt 80,000 morscn lands in den Tfe4
lerwaard
lerwoard,, boven de Zouwe, en in het lalld van Pianen,
Pionen, van derzel4
dcrzel4
ver overtollig water te oIltla~tcn , is , in het korte [~idbel1:ek van e~
\Ter
nen zomer, met voorbeeldelooze inipanning van kracht en volharnen
ding, daargel1:eld. Hetzelve loopt van deze fiad naarStemenhoek
naar 'Stemenhoek ,
t"!!' Neder-Hardingsveld, waar het in de beneden fJ7aal of Merwede
uitfiOrt: het is bijkans 2 uur lang, 10 voet diep, 16 tot 18 roeden
breed tuslchen dijk· en kade, en met de noodige ben11\Verken bezet. Twee van de grootlle kanaal· en uitwaterende fchutOnizen"
S' groote kanaaldnikers 7 I hooge fiecnen beer, aanOuitende aan Gof'Ïncherns vest, 5 gtoote nieuwe, en 2 verhoogde vestingbruggen , met
éen aanzienlijk aantal andere, daarmede verbondene werken, maken dit
kanaal tot een uitll:ekend kunstgewrocht van waterbouwkunde.
GOS EN , GOSI. Zijn Rusfifche hof-faktoren, of kooplieden,
die alleen voor het hof, inzonderheid op Duitsdtland, Turkije,
Perzië en Cltina handelen.
GOTHA. Een Sakfisch Hertogdom, aan de Noordzijde van het
Tnuringcl' woud, door de Gera, Ne.flà, Werra, UnJlrut en Itm
Thuringcl'
doorfiroomd wordende. De bezittingen van den hertog van Sakfe-Go_
ifrà be!1:aan in het hertogdom Gotha, en het ;grootfie gedeelte van het
tlra
prinsdom Altenburg , en bedragen te [amen :'2 vierkante mijlen met
bijKans 170,000 inwoners, waarvan 25 mijlen met 82,000 inwoners
voor Gotha komen. Het zuidelijk gedeelte des lands ligt zeer beo
koorlijk-tm heeft een overvloedig houtgewas, doch is lllinder
minder voor den
korenbouw gefchikt; terwijl integendeel het middeiJ, of het nOOl"de.
lijk gedeelte, op den vruchtbaadlen grond, den rijkften oogst ople.
vert, en onder de fchoonfte land[treken van ThuringelJ geteld wordt.
De hoofd. en refidemie.llad, insgelijks Gotha geheeten, ligt op
èene hoogte aan de Leinc, in eene [choone landftreel" en telde, in
'1792, 11,387 inwoners. Zij is wegens hare fraaije bouworde, zindelijkheid en verfcheiden merkwaardigheden niet minder vermakelijk,
en waardig, 0111 bezien te worden, dan zij uit hoofde van de verlichte denk wijze en den goeden [maak harer bewoneren, belangrijk
is. In de fiad zelve bevindt zich o;lder de voornaamli:e gebouwen, het
fiot Frkdenftein,
Frkdeuftein, met zijnen nieuwen aanleg, inzonderheid het groot;
terras, hetwelk, volgens deskundigen, buiten dat van JFindfor. weinIg zijns gelijken heeft.
heen. In dit Oot heeft men het voortreffelijk
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GOTHEN.

kabbiet 'Vim
kabinet
yan lIftmtm,
lIfullti'll, een der eerlle en volkomenlle van EU/'opa
Europa.,~

welks
\velks grootlle
groot!1:e fchat in antieke munten bellaat; alsmede eene fraaifraru..
je IJlIlllislllatijèhe
Il!IlIIislllatifche Boekerij, het [{llllstkabillct,
/(lIlistkabillct, en
~n dat van lIatuurlijke
/latuur/ij'ke
ze/dz(J{]/tI,~crlell
ze/dzrlnlfl,1cden , en eindelijk de Bibliot/zcck
Bibliot!lI:ek des hcrtogs,
Itertogs, die ook buiten Duitsch!rllld
Dllitschlrmrl bekend is, en voortreffelijke liiallufc:riptC/j
Iliallufcripte/l bevat.
GOt/ltl den grootelI
grooten ElIgelfchen
Engclfchen tuin,
ruin, de geVoorts vindt men in Gotha
denkwaardige graftombe van ECKIIOF
ECKIJOF op een kerkhof buiten de !1:ad,
Ilad,
en in hnre
hare nabijheid SlIcpfcnt/lal,
SlIcpfenthal, bekend wegens het opvoedingsin!1:imllt
in!1:irum van SALZMt\NN;
SALZMANN; alsmede de bouwvallen van drie gelijkaardige
floten, namelijk: GleiclJm,
Mfihllierg en IFachfel/burg,
Gleic/ze1l, lIliihl/ierg
IFàchfel/burg, en eindelijk,
een half uur van de fiad, de Sterrc/llI'adt,
Sterrellll'ac/It, door den hertog ERNST
11 getlicht,
gellicht, en waarvoor hij in 18°4
1804 eene fom van 40,000 daalders
afzonderde. De o\'erfl:e
overfle VON ZACH, een der voornaamlle
voornaamtle flcrren~
kundigen, had er her
het opzigt over, en maakte dezc
deze inrigting tot eell
ecn
Ilerrell- en aardrijkskunde. In 1797 verzawezenlijk middelpunt van !l:errendcn beroemden LALANDE
melden ook hier, in tegenwoordigheid van den
uit Par!!
Par ij s, verfcheidene
verfcileidene der ijverigfle kenners en bcvorderaars
bevorderaars dczer
dezer
uitmuntcnd ged~n!dhI!;:
gedcn~d'tuk ecns
eens vorstelijken
vorS[(~lij ken frerweten[chap.
fterwetenfchap. Dan, dit uitmuntend
renkundige wcrd,
werd, lwrt
kort na's
na 's hertogs dood, verlaten; niet echter.
echtèr.
zoo als men verfprcid
verfpreid heeft, omdat he!
hel: bouwvallig was, maar om31s opperhofmeester , met de hertogin wedudat de heer VON ZACH, als
we naar Ei!<,llberg
Eiji>lIberg vertrok, waardoor dus deze fterrenwacht
frerrcnwacht van haren voornaamften opziener beroofd werd. IVf
lVf en heeft echter onlangs
on13ngs
gedelll;Cmk, onder het opperwederom een begin gemaakt, met dit gedenkCtuk,
LINOF:i\lAU , in zijnen vorigen luister
toezigt
roezigt van den kamer-raad van LINDENAU,
Gotha een G)'llJllafiullt
te herftellen. Voor het overige heeft Go/ha
O)'1JIIlafiull1,, verfcheidene inrigtllgen
verinrigtIlgen vau opvoeding, ook vrouwelijke, benevens ver.
[chlllende
fchlllende goede fabrijken.
GOTHARD,
GOTIIARDSBERr.. Een beroemde berg
GOTI-IARD, of ST. GOTIIARDSDERG.
in Zwitferlalld,
ZlIIitferlalld, aan de zuidelijke
zuidelij ke grenzen van het kamon
kanton Uri, welks
hoogte op 6339, of, volgens de Weiszilèhe
Weiszifche kaart, op 4,566 voet bo·
booppervlakte der zee wordt opgegeven. Aan beide zijden verven de oppC'rvlakte
"Je{fen
~effen zich nog hoogere bergtoppen, welke
weike men op 8,587 v~t l"chat.
rchat.
hoofde zi,iner
zijner fchoone
fchoolle ligging;
ligging> als om
Deze berg wordt, zoo wel uit hoorde
Ilerk
dat de Alpirchr
Alpi"chr weg over denzelven ook naar I/rI/ië
Italië loopt, zeer fl:erk
Got!wrr/ is, behalve in
bezocht. De reis over den Gotlwrrl
door vreemdelingen bezochr.
d~n tijd der Lal'il!e/I,
Lal'ilJe/I, wanneer eel1e
eene groote menigte filceuw
fiJeeuIV van
vun de bervoHtrekt niet gev:mlijk;
gevaarlijk; dienende de Tesjillo
Tcsji/lo !l:ecds
il:ecds tot geleider.
gen valt, volftrekt
GOTfIEN. Waren, ten tijde der laatfte Romeinfche
GOTHEN.
ROllleinfche keizers, on.
onder welke zij eerst merkwaardig begollnen te worden, een zeer uituit·
gebreid, oorlogzuchtig en magtig volk. In de 4de eeuw ftrekte zich
df>szel fs gebied van de Theis
Tlzeis tot aan de DOIi,
DOII, en Noordwaarts tot
tOt aau
aan
df'szelfs
de Oostzee en het tegenwoordig Klir/allrl
K/lr/alld uit, en
cn verdeelden
\'erdeelden zij
zich in twee hoofdftammen
hoofdft:lmmen,, de Oost- cn
en fYest-Gotftell.
ff/est-Gotften. De laatfte,
die in lIIo/davië,
lJIu/rlavië, TFal/ac/zië
TFal/acitië en Zel'cnbcrgclI
Zel>cnbergm woonden, en eerst vrienRomciuw waren, doch n:tderhand
naderhand hunne vijanden werden,
den van de Ronzcincil
nes-

GOTHENBURG.

-

GOTTINGEN.
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nestelden zich,
zich. onder aanvoering van ALARICH, in de sde eeuw, in
het verwoest Italië; doch werden door andere volksftammen ver-·
drongen, en ftichtten toen twee rijken, het een in Gallië te Touver-.
louze, hetwelk dOGr de Franken in het begin der. 6de eeuw ver.
woest werd, en .het ander in Spanje, hetwelk de Arabieren
Arabi:ren in de 8[te
eeuw overweldigden. De Oost.Gothen,
Oost.Gothen , die zich tot aan den Doh
Don.
uitgebreid: hadden, maakten den Griek[chen
Griek[chel1 keizer van zich afhllnke.·
afhanke.·
lijk, en veroverden met zijne bewilliging, Gnder
onder hunnen koning THE"·
THE",
ODORICH, op het laatst der sde eeuw , Italië,
Italië. benevens andere
noordwaarts liggende landen; doch hun alhier opgerigt rijk werd, in
.noordwaarts
het midden der 6de eenw,
eeuw, door de zegevierende wapeuen
wapenen van
Val] den
,Griek[chen
.Griek[chen keizer }USTINIANUS
}USTlNIANUS verwoeJ;t.,
verwoC,.St.. De Gothen hebben, wel is
:waar, zich weinig op kunsten'
kunsten· en weten[chappen toegelegd; doch
zijn de oud[te Duit[che, of zoogenoemde Gothi[che letters, die men
meent, dat door eenen hunner bis[choppen,
bis[choppen. ULPHIf,AS,
ULPHlLAS, omtrent net
het
einde der 4de eeuw, zUn uitgevonden,.
uitgevonden, alsmede eenige werktnigdijke
werktnigelijke
kunsten, gelijk ook de Gothi[che bouwkunst van hun afkomstig.
GOTHENBURG. Eene,
Eene. naar de Holland[che
HoIland[che manier gebouwde,
gebóuwde~
waat'
zee- en handelfiad in West~Gothland,
West~Gothland. in Zweden, ter plaat[e, \vaar
de Elbe in de Noordzee valt. Zij is, naast Stokholm, de aanzienlijkfte
fie en welvarendfl:e fl:ad van geheel Zweden, en bevat omtrent
20,000' inwoners. De manufakturen van zeildoek, touwwerk, lede1,
lede:t,
:zpo als ook de fiJiker-rafinaderijen, zijn er van veel belang. Daarenftoffen,, kou[en, linten, kaboven vervaardigt men hier ook zijden [toffen
toenen,
tabak; doch maakt de haringvis[cherij eenen bijzon'bijzontoenen> zeep en tabak;.
der belangrijken
b~lal1grijken tak van den handel uit. In vr:edestijd öezochten
jaarlijks. meer dan J200 Zweedîche
Zweed[che en andere [chepen de haven; die
jaarlijks
wel. goed .en
,en veilig . , maar alleen voor kleine vaartnigen
vaartuigen bruikbam
bruikbaar is;.
is ;.
moetende grootere·
grootere op ~enigen
~enigel1 afftand van dezelve landen. De Oose.
c,ompagnie,[e.dert 1731 alhier opgerigt, levert aanmerkelijke
Il1di[che c.ompagnie,[e.dert
.voordeelen op; doch bepaalt zich meestal tot den handel op China.
Voor het :overige
,overige heert
heeft de ftad dikwijls, en laat[telijk in 1302.
1302 en·
1804, . veel door brand geleden.
GÖTTINGEN. Eene fraaije Had, in het vorstendom Calenberg,
in een vntchtbaa,r
ZU telt
vnlchtbal\r en
en aangenaam dal, aan de Leil1e
Lcine liggende. Zij
{)mtrent 11000
lJOOO inwoners
fteden van NèinWoners.,.• en behoort tot de [choonlle fl:eden
Neper-Séikfe• . Konil1,g
Konin.g GEORGE II van Engeland [tichtte
ftichtte hier in hei: jaar
17.34 de beroemde univerfiteit Georgia Augusta, welke den 17
l7 van
ÎlJgewijd, en zich [pocdig
Rerfstlll, 1737 went
Herfstm,
werÀ il)gewijd,
fpoedig tot eene der geleerdfte inrigtingen
EUj"(}pa verhief. Ook vindt men in GëttiIJgencene
GëttiIJgeneene
inrigtingel1 van EUj"opa
boekerij, welke thans meer
dan 200,000 boekdeelen bevat, en onder
tneerdan
lloodzakelijke,
noodzakelijke, doch niets
nietS; minder dan drukkende, bepalingen, voor
eenen ieder open [taat.
[raat. .Sedert
Sedert 1784 wordt ja~rlijks
janlijks door ieder der
4 fakulteilien
cene prijsvraag voor d.e_ Ül1dellten
fakulteiliel1 eene
ftl1dellten uitgefchreven, en
derzelver beste beantwoording door eene gouden medaille, ter waar..
deze u.niverfiteit,
u,niverfiteit, waarde van 2S
25 dukaten, beloond.
beJoond. - Behalve dez.e
R 3
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op in 1819 omtrent 800 ftudenten
fmdemen waren, heeft men in C;;II;n,.
C~·tlin~
genoot[chap van wetenfchappen, hetwclk
gen nog een koninJtlijk genootfchap
hetwelk io
gefchiedkundige klasfen verdceld
de wis , natuur- en geCchiedkundige
verdeeld is; uit gewone
buitenlandfchc leden
Icdcn beftaat, en waarvnn
buitcngcwone in- en buitenlandfche
en buitengewone
waarv~n i~
dcrc klasfe, bij afwisfeling, eenen prijs van 50 dukaten voor de beste
dere
beantwoording ~ener opgegevene vraag aanbiedt. In ]773
J773 werd er een
/l1ujeu1I1
herwelk, behalve eene aanzienlijke verzameling. van
Mufeu1I1 aangelegd, hetwelk,
bet rijk der dieren,
dicren, planten en
munten, de merkwaardighcden
merkwaardigheden uit het
delfstoffen , en een groot aantal modcllen
modellen van allerlei aard bevat.
beeft men hier een Seminarium voor predikanten;
predikamen ; een hos.
Bovendien heeft
pitaal voor de heel-, verlos. en ziekten-kunde; eene plaats voor de
een en BotnniCchen
tuin,
ontleedkunde; een fcheikundig
fchcikundig Laboratorium;
LnhoTatorizlm; cenen
BotaniCchen tuill,
cenen fraaijen toeftel
werktuigen; eene
cene [terrennerrcn.
eenen
toeftel van natllurkundige
namurkuodige wcrktlligen;
w::cht,
en meer
mcer andere nuttige en belangrijke
wl!cht, cn
bel angrijke inrigtingen.
omliggcnde landl1reken
landfireken van Göltingm
Cöttingen zijn zeer [choon;
De omliggende
Cehoon; doch
fchijnen de vermaken der Ctad
nad voor de behoeften der fwderende
Ctuderende jeugd
vacan.
minder gefchikt te zijn. BUna
Bijna alle [[udenten
ftlldenten bezoeken, in de vacantie-tijden Kasjel
een.
KasJeJ,, hetwelk 5 mijlen van hiel'
hier ligt, cn
en ten minfte
minCte eenHan'., welke laa:Cte
laarfte reis men gemakkelijk
gem:tkkelijk in 12 of 14
J4 da·
maal den Har::.,
dagen kan afleggen. Voor het overigc
overige hceft
heeft Göttingell
Cöttingen ook belangrijke laken\aken- en kotlf~nkouC~I1· f.1bnjken, alsmede linllen-weverijen,
linllcn-weverijcn, en mil-maken de metU'crs:w
metwers:en een gewigtig artikel van uitvoer uit.
GOTTSCHED, (JOIIANN
(JOIIANN CHRISTOPH) werd in Sprokkelm. '700
f700
te Juditenkirclt, bij KiJnigsbi.'rg
Königsberg in Pruis!en,
Pruis[en, geboren,
geborcn, en ftierf
fderf in
I7!1.j. zijn vel'Winterm. 1766 Ie
IC Leipzig, waar hij reeds feden 17!l.J.
'\Valt.
blijf hield, en hoogleeraar in de wijsbegeerte en dichtkuns~ 'walt.
Veel is er over zijne verdiensten getwist, en het grootfte gedeelte
van het publiek heeft zich, openlijk, tegen hem verklaard,
\"erklaard, zoodltt
het ten hoogfte gelVnag{~
gewaagc! zijn zoude, om zijne verdediging op zich
te nemen. Ondertustèhen
Ondertusrchen kan men nict
niet ontkennen, dat zijne tegenpartij hem te onbefcheiden
onbefchciden beoordeeld heeft, en hij, buiten tegenfpraak, geene geringe verdiensten, ten aanzien van de verbetering
verhetering
der DlIitfc'ze
Dlli/fc/ze taal, bezat, welke door de ontelbare vreemde woorhanr in dien tijd meende te verrijken, eene
den, waarmede men haar
hoogst belagchclijke
bebgchelijke en wanstaltige gedaante
lJOogst
gcdaame bekomen had. Schoon
dichter moge hebben uitgemunt, en
cn door zijne dra-hij al niet als diehter
hebben',
ma's meer moge verveeld, dan het gevoel opgewekt hebben·,
cn den
bezat hij echter het
bet voorreg,
voorregt , van talenten aan te moedige!1,
moedige!!, en
en te vereenigen.
hN jaar 1737 verver·
goedcn fmaak aan te vuren ell
goeden
vercenigcn. In het
ze.~r geliefden Har/din van het [Oonee1
cooneel te Leip_
Leip.
bande hij den zoo zc.~r
:tig;
cene d:ml,
LF.SSI1\G zelf de Harleki/Jade
zig ; eene
d:1~d. welke LF.SSING
Harleki11ade noemt. In der
daad,
dand, hij zoude onder de geleerden altijd eene aanzienlijke plaats bemeer met eeIJ
een gefchied.
gefchied- en oordeelkunkleed hebben, indien hij zich lI1('er
di:~ onderzoek over de Duitrche
mal en de
dc fraaije
Dllitrche taal
fmaUe wetcn[chappen
wetcnfchappen opgehouden, en niet alti,:d zoo genoemde
genocmde oorl!)TOnkelijke
oorlpronkelijke ftllkkcn
ftukken geleverd hJd.
had. Da:l,
Da:1. hij verbeeldde
ve~becldde zich engelukkig ecn groot di<:htcr
d~hter
te
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zijn, die een
fen voorbeeld aan anderen
:mderen konde opleveren ; beza~ daarcn boven cel1e
m~te van geleerden hoopmoed
CeIH! 3:lnmerklijke
a:mmerklijke mr.te
hoo~moed,, en Tiel
daardoor, in zijne twisten met llODMER en llREITINGER, zeer diep be.
beneden den rang van eenen dichter. Ztjne
ZUne vijanden vielen hem tot aan
zijnen dood onophoudelijk op het lijf; en men moet zich verwonderen, hoe hij, die hierdoor altijd tot eenen letterkundigen ftrijd
moest gereed zijn, nog tijd
tUd gehad hebbe, om zoo vele bruikbare ftukken te fC!1rijven,
fclJrijven, en zijnen leerlingen door zijne monde)jn.~;.c
onderrigtil1~en nuttig
Iin.~'.C
onderrigtingen
te worden. Onder de menigvuldige
fchriften, die hij heeft uitgegeven, bezitten, behalve zijne Duitnukken tot de gefchiedenis
fche [proakkl/llst,
fproakk/lIIsl, zijne verzameling van ftukken
der DuitCche
dr:l1natiCche dichtkunde
Duitfche dramatifche
dichtlmnde,, en de door hem vl'rv:1ardigde'
vervnardigde'
ovcrz(:uing
ovcrzl:ttil1~ van het woordenboek van llAYLE,
ll.WLE, de meeste waarde. Zijne vrouw, LOUISE VICTORIe
KULMUI •
VICTORI~ AnELGUNDE,
AOEl.GlJNDE, gl'boren
geboren KULl\fUI.
geleerdfre en meest b,~fchaafdfte
behoorde tot de geleerdfte
b,~fchaafdfle fchrijfTters van
DuilscMalld.
Duitsdtlalld. Zij bezat eene grondige
grondi~e kennis der oude en nieuwe
tal~n , en had in de w:skunde,
wi,kunde, wijsbegeerte en muzijk groote vor·
vorderingen
I30vendien was zij eene Uleesteres
d.:ringen gemaa:.:r.
gemaa:.:t. llovendien
meesteres in alle vrouwelijlce kundigheden,
kundighedelJ, en bezar,
welijke
bezat, wegens haar uitmuntend zedelijk ka.
ral([~r, eene algemeene achting. Zij hielp haren mall
rakt~r,
man in zijnen tetter.
teuer.
kundi;;en
kUlldi;;en arbeid, en leverd~
levcrd~ ook zelve verCcheidene
verfcheidene werken, waar·
waaronder, inzol<derheicl,
inzol.derheid, de verzameling van brieven, door de vrO/lll
vrolll# van
RU\'KEL
RLl~KEL n3
na haren dood uitgegeven,
ui[~egeven, uitmu:lt. Zij frierf
ftierf in 1762.
GOU D. De voonrcffdijke
GOUD.
voonreffdijke eigenfchappen, inzonderheid de luisterluister·
rijke glans, Ilerke
nerke rekbaarheid en duurzanmheid,
duurzaamheid, zoo wel als deszelfl
deszelf.
zeldzaamheid, hebben aan dit metaal altijd eene hooge waarde doen
hechren.
rijden bekend geweest, daar
hechten. lIer
lIet is reeds in de vrocglle tijden
het op onderfcheidene pla:nfen,
plaatfen , wel vermengd met andere zelffiandigheden en mernlen,
metalen, maar evenwel nooit geheel verënst, altijd in
metaaJlbat gevonden wordr,
wordt, en niet zelden in eenen ilaat,
naat, dat
den met:tallbat
het zieh
zich vrij gemakkelijk
gemal;kelijk laat aCCcheiden
affcheiden en zuiveren. lIet is naast het
ijzer en de brnint1een,
brllinfleen, waarfchijnlijk, het meest verîprcide
verfpreide van alle
metalen; doch komt nier
niet overal in zulk eene hoeveelheid voor. dat
deszelfs zuivering voordeel aanbrengt. De rijkt1e
rijkfle goudmijnen zijn
in Brazilië, in Peru en in lJJcxiclJ.
IIIcxico. Ook het binnenste van Atië
At.ië leVl!rt
levl!rt
veel Goud; en dat er in de bergen van
\'an Afrika
./Ifrika een rijke voorraad
van dit 111l:ta1l
mem11 moer
moet aanwezig zijn, moet men uit de aanzienlijke
aan7.ienlijke
hoeveelht::id,
hoeveelhè!id, welke de rivieren aanvoeren, opmaken. In Europa heb.
ben Spalljc en PortIlgaI eertijds veel Goud opgeleverd. Thans trekt
men her
het nog uit eenige mijnen in HOllgarije,
Hongari./e, het Salz!mrg[cltt,
Sa/ûmrg!cltt.
7)rol
T.yrol en Sal:{e.
SaAIe. Sommige rivieren in E/lropa,
Europa, in het bijzonder de
R
'/olle en de RijII,
Rij/J, voeren
yot:ren het mede aan; doch in re
R!/olle
te geringe hoeveelheid, om de lwsten
kosten der
ocr zuivering goed te
re maken. Volgen.
Ilui\:lloLDT beloopt het Goud,
GOl1d. hetwelk de onderfchcidene mijIIui\:llol.0T
ncn
olJde en
norten •
nen oer
der ollde
ell nieuwe wereld, ja3rlijks,
jaarlijks, in den handel Ilonen,
door elkander ~erckentl,
r;erckentl, 18,100 Ncderlandfche
Ncderl:mdfche ponden, uitmakende
R
4eeR '"
t~
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w33rde van ruim 27 millioen gulden. Hiervan levert Brazilië alwaarde
leen 7,500, en
Sp~anfche bczittin!,;en
cn de Sp~~nfche
bezirtin);en in Zuid-.allleriÁ:fI
Zuid-Amerika 5000
5000 pond.
metaal wordt,
is,, aleijd
altijd gedegen of in den meDit Illetaal
worde, zoo als gezegd
t;eze[;d is
t~al!la:lt,
gevonden, en wel of :::.igl/Jfla'·,
zigtbflfl'-, of gC/IlmÁ:crd
t~alfbat, gevond~n,
gClllaskerd door zijne
elJz. lier
liet komt
vermenging mer
met andere Illeealen,
metaleIJ, aarden enz.
kome niet altijd
vermènging
fchooe der aarde, maar
m~ar dikwiJls
dikwijls vrij opp.:rvlakkig in aangein den fcllOot
fpoelde aardbeddingen
d~n ,
rivÎCrzand, voor, en wordt
wordr dan,
aardbeddingell,, of i,J het rivierzand,
door wasfching, op verfchilIende maniHen, verkregen. Deze komen
echter grootendeels
dae men de ligter
ligeer in het
hee water
waeer
groocendeels hierop neder, dat
drijvende aarden mee
met hetzelve
hetzel\-e afgiee;
afgiet; cerwijl
terwijl het zwaarder Goud op
Dit \rorde
wordt vervolgens g'cfmolten,
gefmolten, en, bij die
den bodem liggen blijft. Die
mct~len, welke mee
met het Goud vereenigd
fmeltilJg, worden de onedele m('t~len,
fmeltÎlJg,
zuur!lof der luche
lucht vereenigd,
foort van
zijn _, met
mee de zuurflof
vcreenigd, en in eene foore
zijn.,
jlflÁ:Á:CII veranderd. waaronder
w:laronder men den zuive~
aardachtig fchuim of Jlalr!.:en
aardacheig
J:en goudldomp
goudklomp vindt.
vinde. lIet Goud, hetwelk in de mijnen gevonden
warde of door het vuur, of door de oplosling
oplosfing in de zuren,
wordt, wordt
doch in het hij
bijzonder
zonder door amal~nlJ1atie,
amal~~ll1acie, vereeniging
vcreeniging !liet
mee het kwik.
zilver, gewonnen. Dij de werking
werkillg \-an
\'an het vuur veranderen die me·
mehet goud Vlrcenigd
Vlreenigd zijn, het zilver
zIlver uitgezonderd,
talen, welke met her
cn vormcn
Oakkcn; cerwijl
tCr\vijl hee
het
zllurflof- vcrbindingen
verbindingen,, en
vormen llakken;
in oxydes of zuur!lof.
tot eenen zuiveren metaal klomp gefmolten, overblijft. Door
Goud, rot
r.1lpeterzuur of !lerk.
oplosfing in de zuren, en wel bepaald in het f.1lpeeerzuur
flerk.
de oplosling
water, fcheidt !IIen
het van het zilver, hetwelk in dat zuur warde
wordt
men her
çpgenomen.
ClIpgenomen. Dij de am~lgamatie nmkt !IIen
men het, reeds van zijne
groffie bijmengfelen gezuiverd, goudertS
met hee
het kwikgoudercs tot
rot een deeg mee
zilver, hetwelk dan van de overige be!landdeelen
beflanddeelen van den erts
ertS worde
wordt
waeer cc
I!fgefcheiden door flibbing,
Oibbing, namelijk door het met water
te vermengen,
goud-amalgama bezinkt; ecrwijl
terwijl hee
het (roebel
waarbij het zwaarder goud-amal!iama
troebel W:JwaHoffen medcnemende, wordt
worde afgeenpe.
ter, de overige, ligeere
ligtere Hoff"n
afgetnpt. I lee
Iet
het VlHlr
vuur af.
kwik drijft men naderhand door hee
Het l,uiver Goud
Go_ud heeft,
naJnn~tc het
geO~gen is, een
heefe, naarmaee
hee geplet
geplcc of gef1agen
roortelijk gewigt van 19,257 Wt
roe 19,640. Het is zoo rekbr.ar,
rekbaar, dat
foorrelUk
men, met ééne on ce,
uur zoo
cc, eenen zilverdraad, ter lengte
leng ce van 444 lIur
volkomen kan vergulden, dat zelfs het
hee f1erkste
f1erksee mikroscoop niets
niees val!
vall
het zilver aantoont, en van een enkel grein Goud zulke dunne blaadhee
!laan kan, dnt men er
cr eene oppen'
opper\' lakte
\'~n '400
j.es flaan
lakee \'~Il
'400 vierkante duimeu
Niet minder taai is dit
mea mede kan bedekkcn. Nice
die metaal,
mecaal , zoo dat
ter len~ee
len~te \':ln
\'an ~ voet,
een
eelJ draad, ter dikte van -/\
J?' lij n11 en eer
voee, een
~ewigt
van zestien
kan dragen. DaareJICegen
Daarelltegen heeft hee
het Goud
~\!wige V3n
zeseien pond kall
weinig veerkracht, en klinkt
echter, door
klinke dus flecllt,
lleche, llOewcl
hoewel men het
hee cchter,
rumhoudend hameren, vrij !lerk
Ilerk kan harden.
behoefe ene
flerke hitte,
hicce, om cc
WEDGDit Illetaal
metaal behoeft
c~ne vrij !lerke
te {ineltell.
lineltcn. 'VEDGWOOD namelijk vond, dat daartoe eene temperatIllIr
temperaClltJr vall
van 32'>
32') op zijnen
pyrometer,
Gefmolten heefc
pyromeeer, of 5~3r lIoodig
noodig- is. Gefmoleen
heeft het
hee eene
cene blinkende
zeegroene klem, ell
krista!lizeert, bn~~zaanl
beko<:lend, in vierzijdige
z.eegroene
en kriseallizeerc,
bll~zaal1l bekoelelld,
brandpuht·
pyram-idclI.
vervliege of verdampt lIa:luwelijks
naanwclijl;s ill
in het brandpuflt'
pyram·idell. lIet vervliegt
der
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der groot!1e
grootf1e brandfpiegels.
brundfpiegels. Wanneer dit onder de vrije werking der
zuurllof
dampkringslucht plaats heeft, fchUnt zich het Goud met de zuurfiof
te vereenigen. Dit gefchiedt echter beter door de werking van het
bet
falpeterzuur, waarin het goud-oxide
goud.oxide echter niet volkomen wordt
opgelost. In het koningswater is dit metaal verbonden met de
zomaof.
verbiI:dingen worden echter ligt door het vuur,
zoml1of. AI deze verbil!dingen
of door de werking van waterfrofbevatteude
waterftofbevatteude verbindingen, b. v.
de plantenzuren en zomen, wederom ontleed, en het
bet Goud herftelt.
Het goud· oxide is niet, zoo als andere metaal-o](iden,
metaal-oxiden, oplosbaar in de
zuren , en vormt er geene zouten mede. Het wordt daarentegen
alkalii!n opgenomen, en bijzonder in de ammonia, of het vlug
in de alkalitin
loogzout. Vereenigd met dit Iamfte vormt het eeu
een poeder, hetwelk
onder den naam van Dondergoud • of S/aggoud bekend is , omdat het,
bet,
verhit of gef1agen,
gel1agen, met eene fterke
fLerke ontploffing ontleed wordt.
Het zuivere Goud kan niet wel bewerkt worden: het wordt vooraf
in eene zekere mate met zilver of koper gemengd. Men berekent
de hoeveelheid Goud, in zoo danig mengCel
mengfcl aanwezig, naar karaten, en
noemt het eerrte
eerfte de witte, het tweede de 1'oode
roode karatering. Men heeft
ook eene gemengde met koper en zilver beiden. Deze heeft bij onze
munten en galanteriewaren plaats. Het Franfche goud is van
ka..
v:m 20 ka.
raat, het Duitfche 19, in Prtlisfm
PrttÎsfell zelfs rot
duka.
tot 12, en 8, en het dukaten-goud ruim 23. Het gehalt van het goudgeld is ook verfchilIend.
Tot het fijnfte
fijnfce behooren de lVIogolifche rupij, de fechinen, de
Kremnitzel'
Kremnitzer en I-Iollandfche dukaten; de guiuies
guinies en louis-d'ors zijn
van gegeven goud ongeveer te bepabepa.
veel minder. Om de waarde vau
len, bedient men zich van den proóeerfleen,
probeerJleen, ~aartoe meu
men het best
een zwart bafalt neemt, en van de probrerllaolden.
proórel'llOa/den. Deze beftaao
beftaan
karatering bekend is; en uit de vergelijking
uit goud, waarvan de kara[ering
der kleur. welke het gegeven goud op den [teen
ftecn maakt, met die
der bekende probeernaalden,
probecrnaaldcn, ziet men, aan welke zij het naast bij
moct daartoe naalden, volgens de driederlei
driedcrlei karatering,
karaterillg,
komt. Men moet
bereid hebben:'
hebben:, die van!
van!- tot
tot~_
~- k~r:lat verfchilIen.
GOUDA, of TER GOUW. Eelle
Ecne middelmmige
middelmatige ftad van het
bet koningrijk der Neder/a:;dC1l,
Nederla::detJ, in het
hct zuidelijk gedeelte van de provincie
Hol/alJd,
Hol/alld, aan de Gouwe, die zich hier met den Benedeu-'lsfe!
Beneden-'l~fet vereenige.
verecnigt •.
Zij telt ruim 11000 inwoners, die voornamelijk
voornamclijk hun bellaan in Fabrijken van [abakspijpen,
vlas· en
tabakspijpen, potten, "las·
en_ bashandel vinden; alhoewel
de laatl1e
laarf1:e zich meer bijzonder tot de omliggende plaatfen
pbatfcll,, wo als
Oudewater enz. hepaalt.
bepaalt. Gouda is berormd
berocmd door hare prachtige kerk
met derzelver overheerlijk gefchilderde glàien,
glazen, zoo wel als door haha_
re f1uizen,
l1uizen, waardoor het land zou la11lnen
hllll1en worden onder water gezet;
doch waarvan de buitenlluis
buitenf1uis voornamelijk dient, om
0111 groote fchepen,
die den mast niet kunnen
knnnen flrijken, en zelfs
zelf.~ kleine zeefchepcn,
zeefchepen, groote
laten, zoodat dc
de vaart
V:k1rt van de Helder,
fielder, de
Keulenaars enz., .door te laren,
ZlIiderz{le,,Noord-lJol/tlud,
Noord-IJo//alJd, Vries/mul
Fries/alJd en GrollÎlIgm,
GroningCIJ, binnen
binncn door, op
ZuiderzlJe
Rotterda1JJ,
Zee/mul en
Rotterdam, lVij1/lcgm,
Nijlllcgm, Zeeland
cn Bmbfllld,
BrabolId , hierdoor open is.
R 5
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(J. A. E.)

in de bergwerken
bergwerken,,
GOUDADER. Zoo noemt men een gang iu
die g-oud
~oud of goud.em
goud.ertS bev:!t.
bevat. Coudfchuim
Goudfcltuim is onecht goud, tot
tOt zeer
dunne 'blaadjes
dUllne
·blaadj es geOagcn;
ge(]agcn; en Coud-tinktuur,
Goud-tinktuur, goud, in
iu koningswater
(ffiirittlS) opgelust.
(ffiiritlls)
op~elust.
GOUDSLAGERS. Alhoewel deze handwerkslieden, bij uitzondering, Goud(]agers genoemd worden, behandelcn zij daarom juist
niet altijd
zilvcr, koper, dn
tin en
aldjd goud alleen, maar bewerken ook zilver,
lood, offchoon het 1laan
flaan van goud hun hoofdwerk uitmaakt. Zij
gieten eerst
ecrst het goud, zilver enz. in vierkance
vierkante baren, die zij alsdan
zoo lang op het aanbeeld fmeden en uitflaan,
uit(]aan, tot dat zij door de pletgegaan te zijn, fnijden
molen gaan kunnen. Na door denzelven gcgaan
f!lijden zij
h~t in vierbnte !lukken,
het
nukkcn, en
cn 11:1:1n
flann het alsdan op het aanbeeld, in perkemellt
kemcnt ,nogmaals zoo lang uit, tot dat het zoo dun als dun postpapier, of nog dunner, geworden is
is. Dcze
Deze blaadjes leggen
leggcn zij,
zij.
tllsfchen het zoogcnoemde goudJlagen.vlies,
goudJlager•. vlies, uit kunstig
vervolgens, tusCchcn
bereide osfendarmen, of het vlies van de
dc nieren,
nieren. beftaande , en
flaan
l1aan het, met ecnen
cenen grooten,
groocen, planen
platten ijzeren hamer,
hamer. voor de derde
maal,, op het aanbeeld zoo dun uit, dat zij van een !luk
ma~l
nuk fijn goud.
ter zwaarte van eenen dukaat, 300 blaadjes, van 4 duim in het vierkant, maken; en, zij zijn goede werklieden, welke 2000 zulke
blaadjes op éénen dag Oaan
Ilaan kunnen.
Op gelijke wijze Oaan zij het valfche,
valfche. of zoogenoemde NeurmNeurenhrrger
/Jerger goud, van koper vergulde baren; doch die
dit kan op verrc
trerrc na
liet zoogenoemde plaatz!lver
niet zoo dun worden tliegeOagen.
uitgdJagcn. flaan zij van tin,
ti1/, de fpiegelJlJrI/aesch, of zoogenoemd
fpiegcl- foelie van Jllfllacsch,
tot de verzending van eabak
E11gelsd
EngeJsd tin, en het. eabakslood,
rabakslood, dat tor
tabak en
fnuif gebruikt worJt,
wor Je, van lood; alhoewel dit laatfte
laatf~e thans meestal geplet, en niet veel meer gcl1agen
plet.
gcOagen wordt.
(jOHA:-':N AUGUST EpIIRAm)
GÖTZE. (JOHAl'\N
EPIIRAIM) De jongere broeder van
den godgeleerden JOllAi'iN
OllA~N l\It:LCIIlOR
l\lt:LCHlOR GÖTZE, in leven predibnt
predibnt'·te
te
Hamburg, die wegens zijnen twistgierigell
twisrgierigen aard bij al ziJne
zijne tijdge173 I geboren
geborcn en fderf
merf in 1793. In
nooten gehaat
gchaat was. Hij werd in 1731
noeten
zi.inc vroegere jaren had hij zich op de godgeleerdheid voornamelijk
zijne
toegelegd,
t~egelegd, doch hield zich onzijclig
onzijdig in de twisten, welke zijn broe.
èer
der met de aanzienlijkfte godgeleerden van zijnen tijd voerde. Toevallige proeven met het mikroskoop gaven aanleiding, dat hij zich
Jlllderhand, toen hij reeds 40 jaar oud was, met allen ijver op de
11aèerhand,
beoefening der natuurkundige wetenfchappen
wetenCchappen toelegde, waarin hij
zulke groote vorderingen maakt.,
maakt4!, dat hij eerlang onder de voornaamfie
znlke
Duitsen/am) geteld werd. Hij was een zeer werk,
natuurkundigen van Duitsch/al1d
werk·
zaam man, die een fchrander oordeel, een getrouw geheugen, en
eene ongemeene vlugheid van geest bezat, waardoor het hem niet
latcn. Behalve
mogèlijk
mogelijk was, een begonnen plan onvoltooid ce laten.
eeni!!e geleerde werken, waardoor hij zijnen roem bij de nakome.
heeft, hebben een aantal volksfchriften, onder
lingfchap gevestigd heeft.
de namen
n:unetl v:m:
V~Il: I/iitz/ic!zes
IIlÏtzlic!zes Alkrki,
dl/alei, CORNI!.LlUS,
CORNELIUS, Nntu,.,
NotIIr , A-fenfch~,,_
}'f~nfche1'_
/~.
I~·
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klim rmti f'qrfenzwg, genoeg hek end , buiten tegenfpraak het Dlee5t~
bijgooragen , om het geloof aan bovl.!nnatllurlijke gebeunenisfen in
de fchepping, en verouderde Lvooroordeelen, meer en meer uit het
rijk der N~tuur te verbannen.
GRAAD. Noemt men in ve1e gevallen de gelijke deelen, waar~
in een geheel
gebeel verdeeld wordt. In de wiskunde heef,
beef, ieder cirkel
360 gelijke deelen of graden; doch hangt d~ groo~te van eenen graad
van die
dic van den cirkel af, en kan derhalve alleen in betrekking tot
dezen bepaald worden. VOOrtS wordt ieder graad i:1 60 minuten, ieder
minuut in zoo vele fekonden, en elke fekonde in 60 terfen verdeeld,
waartoe men zich van de volgende teekens bedient: als voor eenen
graad 0, eene minuut • , eene fekonde ", en eene
cene terz .... Alle wisen fierrekllndige werktlligen,
werktuigen, waarmede hoeken gemeten worden,
zoo als het Astrolabium, Qf,lfldrlmt en SextfInt, hebben deze verdee.
lingen, gelijk ook alle cirkels, welke men, in zijne
zijnc denkbeelden rond·
om den hemelglobe en
cn de aarde trekt, b. v. de evenaar,
evcnaar, middag.
cirkel, ekliptica, paralel, poolkringen enz. worden, op gelijke wijze
in graden, minnten en
cn fekonden afgedeeld. Anders, echter, is de
verdeeling in graden van natllurkulldige
natuurkundige werktuigen, zoo als bij barometers, thermometers enz., waarbij men altijd van een vast punt
moet
mOe[ uitgaan, b. v. bij den thermometer
thennol11eter rekent men van het vriespunt, en telt men de graden boven en onder hetzelve" om de min.
dere of meerdere koude, dan dlt pUU[
punt aanwijst, waar te nemen.
Ook bedient men zich van het woord Graad in het uitrekenen van
bloedverwamCchap, en beteekem
bloedverwamfchap,
beteekcm die dan den
dcn ~mand van, een of meer
affiamme1ingen van gemeenfchappdijke ouders: dus zijn broeders en
zusters elkander in den eerfien, maar hunne
hunnc kinderen in den twee.
den graad, vllrmaagCchnpe
vllrmaagfchnpc enz.
GRAADBOOG, of ST• .TI\KOBS-STAF. Een werktuig, [er
zee' gehruikt
gcbruikt wordende, om de hoogte der zon, maan en fierren
WAlIr te nem~n; berlaande
bcrlaande in eenen
cenen vierkanten, en in graden
gradcn verdeel.
deh ftàf, van omtrent 3' voel lang en eenen' halven duim dik. Iedere
zijde is gelijk eene linea TatJgentiflln·
TatJgentiflln- (Zie: TANGENS) in graden
verdeeld, en heeft een
ecn bijwnder ,kruis!1uk of "hier, hetwelk men:
kan
knn verfclmiven. Het eer!1e behoort tot die zijde, waar de verdee.
lingen met 3" beginnen en met 10" eindigen, en wordt hierom het,
tien-kwis genoemd. lIet lweede, al~ tot die zijde behoorende, waar,
de graden met !10 beginnen
beginncn en met 30 eindigen, draagt den naam
VlIn hee
kam van het werk·,
het dertig-krnis; terwijl het derde, aan dien kant
tuig, waar de graden van 20 tOt 60 loopen, het zestig-kwis, en het
vierde
vierdc auk, aan de zijde, waar de graden mee
mct 30 beginnen, en
cn 90
eindigen, het negentig-kruis genoemd word.
Om nu de hoogte der zon door dit werktuig waar te nemen.
moet mcn
\ncn eeist, zoo na mogelijk, nagaan, waar dc
de hoogte der
zon onder 100 graden is, in welk geval men bet kon!l:e, of het
ticll·hruis moet gebruiken; do\.:n i! de hoogte onder de 30°, dan beticll-hruis
~ie l1t
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dient men zich van het dertig-.
dertig-, onder de 60 van het zestig- en boven dit getal van het negentig-kruisfillk.
negentig-kruisnllk. Het eigenlijk kruisfrük in
gereedheid gebragt hebbende, plaatst men het platte einde van den;
1laf
aaf aan de buitenae zijde van het oog, en ziet naar het voorwerp
aan het bovenfie.
bovenlle. en naar den horizont aan het beneden(le einde
van het kruis; bewegende hetzelve zoo lang voor- en achterwaarts ~
tOt dat men het middelpunt der zon of van eenig ander voorwerp
tot
door het boven-,
ooven-, en den horizont door het ben.edenbencden- einde ziet. De
graden en minuten, die als dàn door den binnenrand van het kruis.
op de eigenlijke zijde van den fiaf
naf voor dat kruis, doorfneden worfier, ten tijde der waarneden, maken de hoogte van de zon of ller,
ming, uit. Ten einde het oog tegen den glans der zon tei wape!len, plaatst men een gekleurd glas boven aan het krllis. Wil men
de meridiaan-hoogte weten, dan vervolgt
vervolge men de waarneming zoo
hing, als de hoogte van het voorwerp toeneemt,
toen.eemt, en brengt het
kruis gefiadig
gelladig nWer aan het oog".
oog.
De Engel[clren
Engeifchen noemen dezen Graadboog Foreftaf (voorfiaf),
(voorllaf) , om
dat de waarnemer, bij deszelfs gebruik, zijn gezige
gezigt naar het voorwerp rigt, in tegenoverllelling van de DavidsDOl'Ms- quadrant, bij hen
Back-Staff (Rugfiaf)
(Rugllaf) geheeten, waarbij men den rug Daar
naar het voorwerp gekeerd houdt.
GRAAUWTJES. (Zie: GRISAILLE.)
GRACCHUS. Twee beroemde Romeinen, onder de namen "all
TIBERIUS
TIllERIUS en CAJUS GRACCHUS in de Romeinfche gefchiedenis bekend~
Beiden waren ijverige vrienden des volks, en verdedigers van desregten
zelfs regt
en , tegen de a~nmatigingcn
a~nmatigingen van dcn
den fenaat; doch ondervon-:
den ook het onbeftendigc
onbeftendige van dc
de gunst des volks, en werden da:lrdoor
de flagwffers
/lagtoffers hunner ontwerpen. Den behoeftigen Romeinfche burgers willende te hulp komen, floeg
/loeg de olldfie
olldf1:e GRACCHUS ,als gemeensman , in het ja1r 6~ I na de btlUWlllg
btlUwing van Rome, eene wee
voor, volgens welke een ieder flechts
/lechts een bepaald gedeelte laud
den akkerbouw mogt bezitten, en het overige aan de noodlijnoodlij-:
voor oen
dende burgers, die door de menigte !laven,
/laven, welke de rijken hielden,
van allen onderhond olltbloot
ombloot waren, in gelijke deelen moest worden afgef1:aan.
afgellaan. De wet gingging door; maar GRACCIIUS
GRACCllUS beleefde hare uit'"
uit-'
voering niet, alzoo hij kort daarna in een oproer werd orngebra.gt.
omgebra.gt.
Zijn jongere broeder Ci\JliS,
Ci\JlJS, die 1l1N
met de uit(lekendfle
uit(lekendf1:e talenten eene
overredende welll)rekendheid
welfi1 rekendheid vereclligde,
vereelligde, nam in 63
631I dezelfde proef;
doch onderging een gelijk rampzalig lot, en liet zich, om niet le~
vend in de handen zijner vervolgcrs
vervolgers te v:lllen,
v:JlJen, door eenen
ecnen zijner
Ondertusfchen zou Rome van de maatregelen de.
flaven doodfieken.
doodf1:eken. Ondcrmsfchen
zer mannen veel voordeel getrokken hebben, indien niet Je baatzuchtige en ondeugende f:ladsheercn
raadsheeren hunne pogingen met al hunne
magt hadden tegengewerkt.
GRADEER.IIUIS, of LEKWERK_
LEKWERK. Een gebouw, waar men
het zomwater,
zotltwatcr, (de Sofe),
Sole), door middel van kunSt\verktuigcll,
kunstwerktuigen, omhoog
voert,
voert.
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voert,
\'oert, in dropbakken leidt',
leidt, en hetzelve 3, 4 tot 5 maal, door ondergelegd rijshout in pannen laat afdruipen, waardoor het zoogenoemd wild water uinvafemt,
ell de Sofe van 6 tot :24
:14 lood gegrauÎtwafemt, en
mani"r van
gr~dcren houdt men voor de beste.
deerd wordt. Deze manier
\'an grr.deren
GRADIVUS. Een Romeinldc
RomeintCbe bijnaam van l\It.RS
l\Itdls , dell
den oorlogsgod.
GRADUAAL. Zoo noemt mcn
men in de
dc Roolllsch-K:Hholijke
Roolllsch-K:tthoIUke kerk
dat boek, hetwelk de zoogenoemde "Clfus
l'crftlS gr/ltill/es
gmdtJ/es ,• of die gezan,gen op zon- en feestdagen
.gen
feestáagen bevat, waarop het koor bij,
bij. zekere pasfages antWOol\!t.
antwooI\lr.
!la~tkllndige
GRAEVIUS. (J. G) Een beroemd gefchied- en l1a~tkundige
van de 17dc
17d" eeuw.
eeuw ~ te Naulllburg
Na/lllIburg in Solrfe
Sokfe geboren. llij zijne
hU zich naar Del'cllter,
DCl'elltcr, waar hem
komst in ons vaderland begaf hij
GRONOVll'S in de ware kracht der Latijnfche taal, waarin het hem
aan eenen goeden !lij
mangelde, en in de Romeinfche
nijlI mangelde.
Romcinfche gefchiedenis
ondcrrigtte. Twee jaar bragt hij hier door, en begaf zich toen naar
onderrigtte.
AIII!terdolll. waar hij d(:
d~ lesfen
Icsfen van i\.
A. MORVS en D. llLONDEL
A11I!terdall/.
DLONDEL
hoorde, en zich, op hunnen raad, in de gefehiedenis
gefchiedenis en godgeleerdheid oefende.
oefel~de. Na ook hier 2 jaar venoefd
vertoefd te hebben ~ werd
hij, in
i n de pl:lats nn
SCI1LLTl:'\G, naar Duisburg,
D1Iisburg, en door het vervan SCIl\jLTl:'\G,
trek van GnoNovlUs
GRONO\'lUS naar Leijdm,
plaats tot hoogLei/dm, in 1658, in diens plaat5
Ieeraar
Del'clltrr 1~ en van
\'an daar
(~aar in 1669 naar U/redt
Utrecht beroepen,
Ireraar te Del'Cllur
le"rl1oel, dér gefChic,den
gefchic,den is en welfpreke ndheid beklom,
waar hij den leer!l.oel.
eiJ
CiJ eene menigte leerlingen tot, zieh
zich trok. IlIier
lier genoot hij de hoogae achting en.
en, vriendfchap, welke hem
hcm alle beroepen nnar Amftel'Amfterdal/l, .LrijdCTl,
dam,
Lrijdm, FCilClië,
Fi:i1ctië, van d~n koning van i'ruisfen,
Pr/lis[cll, den keur.
keurPa/t~,. CM
eM van elders, door den roem zij n er
cr geleerdvors't'
vors't van de Pa//;;,
v~n de Imld
bem aangeboden, beleefdelijk dedell
deden \'an
h3IJd wijzen.
w~zen. KOheid hem
WILLEM 111
III fchonk
dell rang en titel \'an
van lIistoriefchriJIlistorieCchriJning WILl.DI
Cchonk 11e111
hem ,len
vcr.
lij fiierf zeer on
ollvcrwacht.
verwacht. Nog o~ den morgen van 11 van
ver. IHij
LOl1wm.
a~nzielilijke perfonen
perConen,, ging
Louwm. 1703 g~f hij les nall
~an eenige aanzielllijke
des namiddags uit, en werd door ecne
celle beroerte overvallen, waarwparaan hij nog dien eigen (bg o\'erl-:!ed.
o\'erl~ed. Onder zijne
zijnc llitgegevelle
llitgegcvcne fchrifCchrif.
ten,
zich vrij
VfU aanten. een aamal van 37 deelen be(~r:lbende,
bedragende , bevinden zicl!
hoogleèraar F. llumlAN,
llUfl;lIAN,
zienlijke werken. Zijn !e\'en
k\'en is door den boogleèraar
in eelle
beri:hreyen.
eClle lijkrede, bre~d\'oerig
breedvoerig bcfcl!re\'en.
GRAFF, (Al\:TON)
(Al\;TOl\;) koninklijk SnkGsch
SakGsch hofCchilder,
hoffchilder, werd In
1736 te
tc !f'jlltcrtll1ïr
lf'illtert!l/ïr geboren. Vnn
V~n zijne jeugd af zich op de fchilportret-ichilderen , onder J. U. SCHELderkunst , inzonderheid het porcret-:childeren
LEl"IlERG, hebbende
hebbcnde toe~c1c;:d,
toegclC'~d, bragt
br3gt hij het
her hierin zoo vcr,
ver, dat hij
eerl1e fchildcrs
fchilders V3n
\'~11 zijnen tijd gcplamt
gepla~tst werd.
Nain den rang der eer!1e
doorgebr~gt,, werd hij in 1766
dat hij 8 j~ar
j3ar te ,1ugsbu/'g
Augsb/lrg had doorgebragt
) 766 naar
Dresdcn geroepen,
Dresdcll
geroepen. waar
wa~r hij, in eenen werkkring van
v~n waardige mankar3Iaer en ko.
nen, zijn talent tot volkomenheid br~gt. Teekening, karakter
loriet, verdienen in zijne fchilder!111kken
fchilderl1l1kken allen lof, en bencdigen
be\Tcdigen de
tlrenge eiCchen
Ilrengc
eifehen van den la:1lSt!;enncr.
I'l:mtl,enner. I1et
I let getal zijner portretten
portrettell
en
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en familicllukken
J796 recds
dczelve
familiellukken belicp
beliep in 17%
reeds meer dan 1100: ondcr
onder dezelve
Bevindt zich een eigenhandig afbeeldfel
afbccldfcl van den kunstcnaar zelven,
netwclk in 1795 tc
te Dresd~n
Dresdèn dc
de tclltoonllelling
tcntoonflclling verfierde,
verûcrdc, en nadernetwelk
hand in handcn
handen van dcn
den raad van hct
het hof van appcl,
appel, dcn
den heer
hcer
'KÖRNER,
flierf te Dresden in hct
KÖRt\ER, geraakt is. GRI\FF
GRJ\FF !lierf
het jaar J813.
GRAIIAlVIS llEl\1ELSCH BED. (Dr.) GIL\III\M,
GIL\IIJ\M, een rijk
'Schot/ander,
'Schotla/Jder, begaf zich naar Londell,
LondCll, en opende aldaar in 1780, in
vertrouwen op zijne verkregenc
vertrouwcn
vcrkregcne IJlcnfchen.kenuis,
menCchcn-kcnnis, eenen Tempel de,.
noemdc. Hij gaf leefregelen
Iccfrcgclcn in
gezondheid,
gezo/Jdheid, zoo als hij zijn huis noemde.
druk uit, door wclkcr
welker opvolging hij voorgaf, dc
de onvruchtbaarheid
van hct
cn hct
het onvermogen van het anderc
andere gellacht
geflacht te kunnen
het eenc
eene en
'verhelpen. IIij verk0cht
vdkQcht tot dat einde eenen goddelijken bnlfem
balfem
voor eèn
GtlifJie de llesch,
lJesch, en liet eindelijk, als een
een Guif}ie
ecn laatst middel,
wonderbu3r, Hemelseh
Hemelsch Bed
Bcd vcn'aardigcn,
vcrvaardigen , hetwelk hij ,MagotMagneeen wonderbaJr,
Il. ge.
tieo-Efeetrhtico·Electric noemde, en hem,
hcm, zoo men meent, 16,000 p. !1.
gekost heeft. Dit Hemelsch Bed, hetwelk ongemeen kostbaar was.
'rustte, in eene groote, prachtige zaal, ter regterzijde van een orchcst,
doorfchijncllde kolommen: in een naburig kaka-chest, op
(lP zes zware,
zware. doorfchijnende
~illet
binet was een cilinder, waardoor de uitvloeifels van het hemelsch
hel!l(~lsch
en
eh a1les bezielend vuur in het f1aapvemek
llaapvemek geleid, en de wa'fem
fein vnn
van vcrllerkende
verlterkende gencesmiddelen
geneesmiddelen en Oostcrsch
Oostersch reukwerk.
reukwerk, door
glazeo
glazev ,buizen, insgelijks derwaarts gevoerd werdcn;
werden; terwijl de
'wel1uidcnde toonen
toollen der'
der" Harmonica
HarmoniCfJ enz. aan het wellust ademen8
'welluidende
'gevocl
GR.hHAM
'gevoel nog meerder aandrang bijzetteden. ' GR
.... HJ\M (want ecn
een nacht
'flapens
f1apens in dit bed kostte 50 p. ft.), en rijke wellustige Eflge/fclrai,
E11gelfchal,
'bevonden er
cr zich wel bij. " Intusfchen" - zegt AIl.CHENHOCZ""""
AkcHENHOt.::t '"'""
'" zou men de Engc![c/iCll
ElIgd[chw omegt doen, wanneer men l11eende',
rtlcende',
'" dat
dat de hpop op de wonderbare uitwerkfels van dit Heme!sch
Hemelsch
mdere daartoe behoorende zaken,
" Bed (in Lemem. 1784, met atdere
" door GRMIAM
GRAHAM verkocht) hen
hcn in zulk een groot getal zoude
zonde der.
der..
" wa~rtS~
wanrts~ gevoerd
g~voerd hebben."
hebbc~l." Dezelfde GRJ\HJ\M
GRI\HAM poogde in r790
der Enge!fche
Engelfche Jl:1tie
natie het gebruik van het .1ardbaJ
Aardhad aan te'
tc' bevelen, hetwelk daarill
ve\cn,
daarin beftOlld,
befwnd, dat men zich naakt tOt aan den
hals toe in de aarde liet begraven, waarvan hij zelf het eerfte
eerfre
hals
voorbet'~d gaf.
voorbet':d
GRAMMATlAS. Ee:l na:1l11,
na:l\n, dien eenige nanlllrkenners
natuurkenners fomtijds :Jan
aan jaspis en :1gant
agaat genn,
geYCIl. welke op eenen rooden grond lllet
met
witte ftr::,pcn
ftrc-pen gcteekend
gcceekcnd is. !\'fen
l\1en vindt deze ftecncn
fteenen genoegzaam
"in
allc kabinetten van liefhebbers der 1::1tuurlijke
I:atnmlijkc historie.
historic.
'in alle
GRA l\1:"1.'\ TlCA. Taalkunde; de kunH,
GRAl\L\lATICA.
kun~t, om eene
celle t~al, volgens
regels, te
verflaat men, door dit woord,
tC fchrijven
fchrijV(:!Il en te fpreken. Ook vcrilaat
het boek zelf, waarin die regels worden opgegeven. Bij de ouden
had het woord Grammatica oorfpronkelUk
cenen meer uitgebreiden
oorfpronkcl~ik eenen
zin. Zij verflonden
ver!londen er door nict
niet alleen het onderwijs in de laal-,
laaI-,
maar ook voornamclijk
voornamelijk lil de dicht-, redekunst
redelamst en gcfchicdenis,
gerchicdenis,
en
eR zelfs in de eerfic
cerflc bcgillr~ls
beginfds der wijsbegeerte, in zoo ver
vcr dit daarop
toe·
coc·
o
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toepasfelijk was. De kunst echter,
echter. om alleen juist te fprekel,l t~
te lezen en te fchrijven, dus f1echts
Oechts een gedeelte der Grammatica.
Grammatica,
noemden zij Grammatistiek,
Gra11J111atistiek, en hare onderwijzers GramllIatistCli.
Gra111l11atistclJ.
GRAMME. De eenheid van het gewigt in Fl'ollkrijJ.:,
FrtJl/krijk, hetwelk
hcrwelk
de voormalige gros vervangt, en waaruit, door vermenigvuldiging
of deeling, al het grooter of kleiner gewigt wordt afgeleid. Zoo is
b. v. de DectJgramme
DecograllJme een gewigt van 10, de Hcctogral1J11Je
Hectogrtl/1Jme van 100,
de Ki!ogrtl1JJ111e
J(i!ogramme van 1000 , en de lJlyriogramme
lJfyriogramme een gewigt van
10,000 Grammen,
bijna !l0~
GrtJmlnm, bij~1a
!20~ pond oud Frnnsch
Fr~nsch markgewigt bedra.
DecigromÎne is het lo'
IcS' de Centigratnllle
Ccnligro1ll11;e het ï~'O
gende. De Decigramme
Ï~o en de
Milligi"OIII11JC
Milfigi°tJlIl11Je het Tc,Ioo
TC,Io'O gedeelte van
\Oan een Gramme, bijna 7/'0 van een
grein; vervangende dit gèwigt
gcwigt de voormalige; karaten.
GRANAAT. Een donker rood, veel huekig,
hoekig, nu eens meer,
dan eens min doorfchijnend edelgefleente, doch vnn
v~n weinige ,vaarde,
\vaarde,
tot het gef1acht
gel1acht der Idezeltleenen.
kiezeItteenen. Zijne benaming'
benaming
en behoorende Wt
wordt afgeleid van het L:ttijnfche
G,Oant!m, eene korrel t
Latijnfche woord Gran!!m,
omdat llij
~edaame van eene kleine, hoekige korrel,
llÎj gewoonlijk in de gedaame
of in die geflalre,
fleenfoorten vereenigd, gevonden wordt.
worde.
geflalte, met andere fieenfoorten
Voor het overige worden deze fieenen bijna i:1
Î:1 alle Europifche .1an~
lan~
den gevonden; doch leve~t Boheme (namelijk de Leutllleritzer.kreits,
Lettflllerifzer.kre'its,
de heerlijkheid D/asÁ"&lI'itz,
D/nsJawitz, Bi/in enz.), de fchoonfle op. Zij
zijn hier hoogrood, zeer hard en behouden hUllI;e
hunne kleur in h'et vuur.
Een groot gedeelte er van wordt in het koningrijk zelf genepen,.
gellepen ..
en zoodanig , doch aal,
ook veel ongeOepen,
ongel1epen, in den hal1delverkocht.~'
hal1del\'erkocht.~'
Er zijn ook door, lrunst
kunst gevormde granaatfleenen, die van
van' gcfmol.
gefmol.
ten glas, fpi~sglas, bruinfleen en goudpurper gemnakt
gel11~akt worden, en
moeijelijk , alleen lIechts
l1echts door kenners, van de echte te onderfchei·
moeijcIijk,
den Zijll.
GRANAATBOOM. Een boom, reeds bij de oudenbekelld.
ouden bekelld.
welks vrucht, de Granaat-appel,
Gran~at-appel, waarfchijnlijk, het eerst uit /{art1tJ/{art1tJ·
go naar Rome gebragt werd, om welke reden hij ook den naam van
1Halmn
1Ho/um punimTIJ
punicllm (dae
(dat is Punifche of Karthaagfche
Karthaagfcbe appel) omving. Dl'DI.'.
ze boom groeit niet zoo zeer als boom, maar als heester, in het
gedeelee van Azië, (Sirië, Perzië enz.) in het zuidelijk
middelst gedeelte
Europa en het noordelijk Afrika. In Duitschlal1d,
DuitschltJl1d, zoo als ook hier
omen denzelven, enkel om zijnen fraa:jen, prach"
prach
te lande, houdt "men
homen kuipen: zij.
zijtigen en fcharlaken-rooden bloefem, in groote houten
ne vrucht heeft de grootte van eenen middelmatigen appel, doch
wordt bij ons zelden rijp; komende de rijpe granaatappelen meest
uit hcc
het zuidelijk EUI"opa.
Europa. lil
In Perzië en andere landen van .AziiJ
AziZ; 1~
was deze boom in de vroeg!1e
vroegfle tijden zeer in achting, en zelfs villdt
vindt
men in den Bijbel, als van eene kostelijke vrucht,
vrtlcht, van denzelven gew~g
gemaakt. Het eigenlijke vleesch
vleescl! van den appel bezit zeer veel fap,
f.1p,
en meestal een aangenaam zuur, waarom het in heete landen tot
ge ene geringe verkwikking
verkwikkin~ gebruikt wordt.
GRANADA. Eeu
Een landfchap in Spolljr,
ten Westen
We~te8 door Sc;'illa,
Sptll1jc, teD
Sc;'illtl,
teil
tCII
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ten Noorden door Jaen
jaen en Cordwa, ten Oosten door Mtlrcia
Murcia en ten
Zuiden door de Jl'Jiddel/rllldfche
frliddellmidjèhe zee
zce bepaald wordende. Oflehool1
Offchoon
Ih:ile bergen vindt, is het echter vruchtbaar
men in dit land vele llc:ile
in wijn, olie, vlas en helJnep,
als!lledl: in vijgen, amandelen
am~ndelen enz.
eHZ.
hennep, alsmede
luikerriet en ve!e zijde op, en in de bergen villdt
Ook levert'
leven' het fuikerriet
vilJdt
men marmer, erts enz.
enz.Crallada,
'Grallada, tin de 13cie
I30e eeuw een a120n.
alZon.
laatfle, dat zij van .Spautferlijk koningrijk der Arabicrcn,
derlijk
Arabiercn, en het laatlte,
Sp:atJ~
je nog in bezit hadden,
mOl:st in 1491 mede door hen ont~
hadden ~ moest
nlimd worden. Toenmaals
Toenma~ls wag
wa~ het
bet zeer volkrijk, en thans
th~ns bevat het
65~;000 inwoners, waatvan'
w~arvan' d,~ hoofd!tad
()5~;000
hoofdltad Cranada er
cr 50,000 telt.
In de prachtige domkerk aldaar vindt mei),
mei], de graftomben van FeR·
FERD1NAND
deil Katholfjken,
koni!lginI.~A~ELl.A,
land·
DINAND del]
Katholijken , en de koni!lgin
I:c:A~ELLA, wl:ll,e
weU.e dit landfchap veroverden.
GRANADA, (Nièuw)
(Nieuw) of het
hct goitdCIl
goitdell Kasti/lië,
Kastillië, is een landfchap
ge!leenten, als ook in gene.
gene..
in Zuid-Amerika, rijk in goud en edele gell:ecnten,
zeilde
zende planten en gewnslen.
gcwasfcn. ,' De' bevolking neemt
n~el11t cr, toe met de nij.
nijM'euw-Graverheid der ingezetenen. Het Spaanfche
Spaanlche onder-koningrijk, M'cuw-Gra1Jtlda,
Nada , beVllt,
be.V1tt, behalve dit landlèhap
land!'chap , ook nog Terra
Tcrra Firmà,
Firmá, het
Cuinea, en de ,provincie Q]tito.
Spaanfche Cuinca,
QItito.
GRAND.1EAN, (JEAN) werd den 6 vnn 'Sprokkelmaand 1752'GRAND.lEAN,
te AmfJerdam
Amflerdnm geboren, en was een 'beroemd
-,beroemd teekenaar en [cbilder.
fchildcr.
Hij deed, ter verdere beoefbüng,
beoer'0!'lÎng, i:jncr
i:jner kunst, Cell(!
CClle rcis
reis !laar Italië"
en kwam in,
hij in Slagtm. 1781
) 781 fl:ierf.
in 1779 te RClIIe,
Rcme, 'wnar hU
f1ierf. Een
aalltn!.
a:lI1tn!. zijner
zijner, teekeningell,
tcekeningen, van verfchill.:nden
verfchill~ndeo :lard,
aard, 'wordt
wordt in de kab i.'
i.,
Iléttert
beeft. van hem zeer veie.
mtten der' kU!lstminnaren
kUllStminnaren bewaard, en
cn men b~fr.
voortreffelijke [childer!lllk~en
fchilJerl1l1k~en ;,. onder
ondcr welke
wclke vooral, uitmunten de his-;
torie van' ANTlOCIlUS en STRATONICE,
STRATONICF., verbeeld,
verbeeld- op het oogenblik,
dat de artS
eerll:en on,dekt;
oll~dekt; de Gulden
arts de oorznak der ziekte des eer!len
eeuw. met';_rueer
Jnet:;_meer dan 70 fignrep.
werk; eene
cene graote
groo'te en
fignre,l, en veel' bij ',verk;
kleine Afneming "flll
Va/I het kruis:;":
kruiS:;: zijn, eigen pomet,
portret, in
iu zijn:!
Zijll~ eigene
cigene
kamer, welke zeer fchoon door, de zon verlicht wordt; de historie
en lVIERKU!J.R'
MERIWUJt' enz. Tc Rome hecfc
bij twee gezigvan AI,tGus'
AI,l:Gus'en
heeft hij
ten, zijnde de grootC'en
grooteen kleine 1f7,1!CI'l'I1!
If/aten'al "atl
l'ml Tripoli, g-efchilderd;
~erchilderd;
en onder zijne mgelaten
nagclaten werken munt eene teekening
tcekening uit, van 4!
+~
voet
voct hoog en 6 voet breed, verbeeldende den gedooden
gedood en ACYS, voor
zijnen vader CRESUS gchragt,
gebragt , welke teekening
tcekening tot
tOt een model diende'
van eene fchilderij, waaraan hij hezi?;
bezig was, toen hem de dood
kun!l:enaar behoooverviel. - Onder de laatlle werken van dezen kunllenaar
renlook
ren' ook nog de teekeningen
teekcningen van het !tel
ll:el fraaiJc
fraaiJe platen, waarmede
de GF.R~lANICUS
GER~iANICUS onzer berocmde
beroemde dichteres
diclJteres L. W. v.
V. WINTER,
WINTER, gégeboren VAN MERKEN,
MERKE.N, verflerd is.
GRANICUS. Eene rivier in Rin!IJ/lië,
Bitt!I'ylJië, beroemd rrcworden
r,eworden door
den veldllag
veldflag , aldaar geleverd tlls[c!Jen
msfchen ALEXANDER dm GrootelI
Croote/l en
DARlUS , waarin 60 (hizend
dilizend van de zijdc
zijde der lIfocedolliers
lIfacedoniers gezegd
gernenveld te zUn.
zijn.
worden gefncuveld
GRANIET. Een {mde
harde {leen,
fl:een, die, door {laai
fl:aal gefiagen,
geflagen, vuur geeft,
en
cn
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en waaruit de oorfpronkelijke
oorCpronkelijke bergen, en, over het algemeen de
hooglle en grootfl:e
hoogfl:e
grootlle bergketens, befl:aan.
bell:aan. De eigenlijke Graniet (SJ'(Syenites) befl:aat
bellaat uit gemengde bergfl:offen,
berglloffen , als quarz, veldfpaath
veldCpaath en
glimmer, zoo als b. v. de antieke Granito Ros[e, en het
het· beruchte,
verbazend groote blok, uit een moeras aan den Finlandfchen
FiniandCchen zeeboezem herkomstig, hetwelk, in weerwil van zijn gewigt van 3 mi\lioen
millioen
ponden, naar Petersburg
Petershurg vervoerd werd, om tot een voetll:uk
voetfl:uk voor
het il:andbeeld
Il:andbeeld van PETER den Groolen
Grooten te dienen. Het beroemde
pepc- tun tfe, hetwelk de Chinezen, als een hoofd-iomengfel
hoofil-inmengCel tot
hun porfelein
porCelein gebruiken, is ook een eigenlijke Graniet, waarvan de
veldfpaath
veldCpaath verweerd is. Dikwijls zijn de granietfl:eenen
granietlleenen ook nog
met .andere
andere delfnoffen
foorten van:
delfiloffen vermengd, en men heeft er 3 Coorten
J. De harde, witte Graniet, met zwarte vlekken, gewoonlijk EKYPEgyp.
I.
tlsch-Marmer genoemd. 2. De harde, roode granietfl:een,
zwart en
granietlleen, met zwart
wit geCchakeerd,
gefchakeerd, en zeer gemeen in Egypte en Arabië. En 3 de bleewit·
ke, witte Graniet, met zwart en geel doorweven, die fomtijds in bed
dingen gevonden, en tot het bevloeren van il:raten
D:raten gebruikt wordt.
GRANVELLE
GRANVELLE.•. (Zie: PERRENOT.)
GRASS. (KAREL) Was een Lijflander van geboorte, die in het
jaar 1788 en 1789 te Jma in de godgeleerdheid il:udeerde;
Iludeerde; verZwitferlalld en door een groot gedeelte van
volgens eene reis naar Zwitferland
Duitschland
Duitschlal1d deed, en eindelijk naar zijn vaderland terugkeerde ,waar
,Waar
hij dikwijls met veel goedkeuring predikte. Mislukte plannen ,om
:tichhier
~éhhier neder te zetten, ondermijnden zijne gezondheid. Hij dc;'!d
deî!d
derhalve, ter zijner herfl:elling,
herllelIing, andermaal eene
éene reis naar Zwit[erland,
natunrlijke fchoonheden
Cchoonheden hem in 179°
welker natuurlijke
1790 reeds zeer aanlokkelijk fchenen,
Cchenen, en waar hij tevens hartelijke vrienden had. Hier bleef
hij [ot
1803, wanneer hij
h~j zich naar Italië begaf, en later de kotOt in 18°3,
nln.grijken Napels en Sicilië bezocht. In 1813 huwde hij te Rome
nin.grijken
aan de weduwe GRASSI, en legde zich in de laatlle
laatfl:e zestien jaren
meestal op het landfchaps-fchilderen
landCchaps.Cchilderen toe. De il:andpunten
Ilandpunten , waaruit
hij zijne lal1dCchappe
lal1dfchappenn nam, waarin hij inzonderheid het voorbeeld van
LUDW. HEss
HESS volgde, waren dicbterlijk
dichterlijk gekozen; doch de bewerking
LUDw.
was niet uitvoerig en het koloriet te bOllt.
bont. Eene beCchrijving
befchrijving zijner reis door Sicilië,
Sicilië. met 40 teekeningen, verkocht hij aan den
laatfl:e jaren
boekhandelaar COTTi\,
C OTTA, te Tt/hingen,
Tuhingen, en arbeidde, in de laatlle
hoekhandelaar
zijns levens, ijverig voor ZSCHOKKES Misce!!ell
Miscellell für die neueste Weltkunde; voor de bij SAUERLäNDER uitkomende Erheiterttngen,
leul1de;
Erheiterungen, voor
het Morgenblatt
Morgenblatt,, en voor de door GÖSCHEN uitgegevene SomztagsSOlZl1tagsStunden enz. Een gevoelig hart, een helder verfl:and,
verftand, en eene geoefende menfchenkennis,
menCchenkenl1is, maakten z~jne
zijne verkeering en brieven zeer
il:ieif in Oogstm. 1814 te Rome.
aangenaam. HiJ fiierf
GRA TIEN. Volgens de HeidenCche fabelleer drie godinnen
godinnen.•
AGLAJA, THALIA en EUPHROSYNE (dat is: aanzien, fchoonheid
.AGLAJA,
Cchoonheid of
bevalligheid, en vrolijkheid) geheeten. Sommigen houden haar voor
de dochters van JUPITER en EUJtYNO:\iE,
EUllYNO~1E, of EUNOMIA; doch de
ALGEMEEN WOORDENB. lIl.
S
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meesten voor die van I3ACCIlUS en VENUS. Zij bchooren tOt het
gevolg der laatfle, die door haar de harten wint en verovert; zijn
dikwijls in het gezelfchap der zang-godinnen; verhoogen door haren
illvloed de gezellige gr'llOegens, cn worden altijd in eene fchoone
vrouwelijke gedaante, in een dun gewaad gekleed, of ook wel naakt,
afgebeeld; mogelijk, om aan te t~oncn, dat wezenlijke bevalligheid gcene uitwendige verGerfcIs behoeft. Hare verëering in
Griekenlalld was zeer uitgeilrekt. Zij hadden hier een groot aantal tempels, deels afzonderlijk, deels in gemeenfchap met andere
godheden, zoo als met VENUS, AMOR, MERKURIUS, ApOLLO en de
zanggodinnen. Derzelvel' feesten noemde men Charifien, en werden met dans gevierd. Voor het overige zwoer men bij de Gratien
of Cltflritimnm, en wijdde haar, over tafel, den eerfien beker.
GRÄ TZ. De hoofdli:ad van het hertogdom Stierllltlrk, Wt Middel-Oostenrijk behoorende. Zij telt omtrent 40,000 il1woners • die
grootendeels door fabrijken van Gtfen en katoenen beftaan. Ook
vindt men er van zijde, ftaal en ijzer. Zij is eene zeer welvarende fcad; heeft verCcheiden prachtige gebouwen, twee tuighuizen,
eelle fterrenwacht, een muCeum voor de natuurlijke historie en het
openbaar onderwijs, en eene fraaije boekerij.
GRAUBUNDERLAND. Een der grootf1:e van de 19 Helveti.
fche kantons, voorheen uit 3 BlllldclI of bondgenoot Cc happen beftaal)oo
de, namelijk: het GraulI'e-Bll11d, het Godshuis-Bul/d en het Bund de,.
10. GeregtCIJ , die zamen eene rcpubliek
republiek vormdcn,
vormden, en tot het Zwitfersch bondgenootCchap behoorden; doch thans in 9 distrikten ver·
Hct land, eelle
eene oppervlakte van 14° DuitCche mijlen, en
deeld zijn. Het
omtrent 80,000 inwo::c r~ h:\·~tr('i1dc, die deels
decls Prote~tal1tsch, deels
omtrellt
Katholijk zijn, en zich ~Iti.id door eene edele eenvoudigheid onderfcheidcn hebben, is bergach(i~; doch van lèhoone dalen voorzien.
fcheiden
TUnder- teelt, maakt in Graubunde'-/al1fJ
De vee-, inzonderheid de TUllder-teelt,
eenen voornamen tak van beftaan uit, en de zindelijkheid der ftallen overtreft bijna nog diedcr
HollandCchc. Den uitvoer van vee
die der HollandCche.
kan mcn
men jaarlijks op 35,000 l1uks ftcllen;
nellen; gelijk dan ook boter,
kaas, Cch~pcn
Cch~pen wol,
wol, ooft, en ecn
een weinig wijn een nanmerkelijk voordeel aan het land opleveren. De dalen, door de hooge A/pen zijnde
gevcn flecht
flccht koren, en moet men dit, benevens de ar.
ingefloten , geven
tikelen van wceldc,
weelde, uit andere landen trekken.
Wat de tegen\Voordig<.' regcrings-[';efteldheid van Grrl1lhunder/aJ1(J
betrcft
betreft - deze hecft,
heeft, door deszelfs naallwere vereeni~ing met de
I1elvetiCche republiek, weinige verandering ondergaan. Zij befrn:tt uit
eene wetgevende
wergevende en uitvoerende, nismede regterlijke magt, welke Iaat_
Cte van de beide eerCte geheel onafhankelijk is. Als frant befchouwd •
heeft
beeft dit land geene openbare uitgaven, behalve alleen, dat het kanton, ingeval de uitgaven van het ZwitCcrsch
ZwitCersch bondgenootCchap 490,507
franken bedragen, daaraan 12,000 franken moet betalcn.
betalen. Voor het
cn worden alle
overige brengt geen inwoner iets :1an den ftaat op, en
ambo
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ambten om niet waargenomen. De adel leeft afzondérlijk in de dorpen, en kent den naijver der weeldu
weeldo niet. De eenvoudige, genoegzaam kostelooze, beOisfing
beflisfing der gewigtigfte
gewigrigfre gefchillen is beniJ·
beniJdenswaardig. De
D(! klager kiest een gcregtshof
geregtshof van 12 perfonen , waar .
aan de zaak wordt overgelaten, en waarVan
waarvan de
d(! kosten op eene kan wijn
en een brood voor ieder bijzitter te [taan
ftaan komen. Advokaten kent
men niet: op zijn
Zijll hoogst verkiest de landman, uit zijne bekenden,
een kundig; man, die met hem
~1em voor de genoemde regtbank verfchijnt.
verCchijnt.
GRAU-D'ORGON. Deze (lreek,
nreek, in het zuidelijke van Frankrijk,
Frmikrijk,
gelijkt veel naar Guiana, voor zoo vcr
ver wij dit uit de berigten van
reizigers kennen. Zij vormt een eiland van 10 a 12 mijlen in den
omtrek, tllsfchen
rusfchen eeneli
eenelt der armen van: de Rhonc,
Rhone, het kanaal d'Aigl1es.
d'Aignesmor/es en de zee, en is volfirekt
voHl:rekt woest, zonder huizen, wanneer
mortes
men er
ovecr de vermaarde zoutketen van Peccais af rekent. Al
AI het ')verige is met meren, zeegewasfen en pijnbosfchen bedekt, en door
flangen , zeevogels, en wilde runderen bevolkt.
bevolkc. Dit land is dus
geheel aan de dieren overgelaten, inzonderheid aan zulke, die op
lage en vochtige gronden tieren, zoo dat de Natuurkenner hier menigwaarnemingen zoude kunnen doen, te meer, dewijl de gun·
vuldige waarr.emingen
gunflige
foorten heen lokt, die men anders op de.
dellige ligging des lands er [oonen
ze breedte niet vindt; zoo als de Flamingo, welke men veel aan
de oevers der meren olJtmoet,
ontmoet, en de kluizenaar dezer Ilreken is.
Een zeer uitgefirekt
uitgenrekt pijnbosch , hetwelk zich van het Noorden
naar het Zuiden, tot aan de zee, in eene reg
regte
te lijn van verCcheide.
verfcheidene mijlen uiti1rekt
uitllrekt , wordt door eene ontzaggelijke menigte vee bewoond. Duizende roofvogels be,lekken deszelfs top,
rop, mon
man fterachtige
Iterachtige
flan
Oangen
gen kruipen op den grond, en driften van 4
4- tot 500 koeijen , zoo
zwart als ebbenhout,
cr de heetebbenhom, nemen hare toevlugt tot hetzelve, om er
lle uren van den dag in door te brengen, waarna zij het verlaten, om de
fl:e
verCche zeelucht in te ademen, en een drijver te paard haar in de verte
verfche
hoedt, om te beletten, dat
d~t zij het kanaal, of de rivier, overzwemmen.
Evenwel, daar iedere !treek
ilreek altijd
n.ltUd iets bevat, haar bijzonder eigen,
vindt men hier uitmulltende
uitmnntende aspergien
aspeq;ien en zeer goede kievits-eijcren.
kievits.eijcren.
Ook groeit er overal tam~rinde,
tam~rillde, welker bladeren een zom (of {a/[a/fale de {oude)
fate
[oude) bevat, genoeg prikkelende, om het Iigch:'tam
ligchamn op te
wekken, en de ophooping der vochten tegen te gaan, welke gewoonl~k afgaande
afg~ande koortCen,
woonlijk
koortfen, hier zeer algemeen, veroorzaken.
llereekent 111
in de toonkunst eene langzame beweging,
GRAVE. lleteekel1t
waartoe de l11uzijkllukken,
muzijkilukken, wanneer zU in de uitvoerinJ
nitvoerin~ behoorlijk
zal worden gekenmerkt, hehooren
behooren ingerigt te zijn. Eene lange reeks
van noten, van gelijke waarde, rollende pasCages,
pasfages, als hoofdfigurer,
hoofdligurer,
zouden hierbij niet te pas komen; ten minile
minne moeten, wanneer
men zich van deze in volflemmige
voInemmige toonilnkken
toonnukken bedient, andere
fiemmen
llemmen het karakter van GJ'f1l'C,
Grfll'e, èoor afltekende
antekende bijnotcn,
bijnoten , fl:aande
llaande
houden en gevoelbaar maken. GeplInkteerde
honden
Gepunkteerde noten, verbindingen
enz. [chijnen,
fchijnelJ, inzonderheid, aan het Gml'c
GmJ'e te voegen, en moeten
S :l::
hier
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lIiel;
biel; met meerdere naauwkeurigheid worden voorgedragen, dan wel
.biJ
bij langzame muzijk_ en zangl1ukken
zangflukken gewoonlijk gefchiedt.
geCchiedt.
's
/lage, of den Haag genoemd,
'S GRA VENHAGE , doorgaans 's lIoge,
werd in vorige dagen,
d~gen, [Oen
toen zij llOg
nog geene fiads-regten
l1ads-regten bezat, het
fclzoonjle en
fc/zoonfle
elJ grootfle
grootjle dorp, of vlek,
vlek. der wereld geheeten. Zij is eene
il:ad van het koningrijk der Nederlalldm,
opene fiad
Nederlande1l, in het zuidelijk ge.
gedeelte der provincie Hol/and,
Hollalld, niet ver van de Noordzee gelegtm,
gelegen,
wordt ten Zuidwesten door het vermakelijk 'Yestland.
IIrestland. ten Noordwesten door'
door· de Duinen,
Duinell, en eenen fchoonen,
fehoonen, lijnregten wandelweg
naar het naburig zeedorp Scheveningen,
Scheveningm, ten Noord-oosten door het
llaar
Haagfche.bosch,
Haagfche-bosch, en te.n
ten Zuid-oosten door de fchoonl1e
fehoonfle weilanden omringd. 's Grtwenhage
Cral'enhage ontleent zijnen naam van het woud den Haag,
hetwelk voorheen gedeeltelijk tot de domeinen van Holland behoorde, die hier hun verblijf hielden, en is eene der fraail1e
fraaifle en prachpraehligl1e fieden
l1eden der Nederlal1den.
Nederlanden. Voor de verovering dezer gewesten,
tiglle
,in 1795, door de Fran[chell,
Frtmfchen, was
was zij de zetelplaats der erffiadhoilerffiadhoiIders en llOoge
hooge lands-kollegien; federt de vrijverklaring dezer, toen
genoemde Bafoaffche,
Bataaffche, republiek, de verblijf- en vergaderplaats der zich
opvolgende Nationale, ConflimerendeCon!1iwerende- en Wetgevende vergaderingen,
alsmede van het Uitvoerend bewind des lands; gelijk ook naderhand
de verblijfplaats van den Raadpen(ionaris,
Raadpenfionaris, en, [Oen
toen deze gewesten, in
Franfchen vorst.
..l806,
806, in een koningrijk veranderd werden, dat van den FranCehen
Het verleggen van den rijkszetel , eerst naar
naaf Utredt,
Utredlt, en vervolgens
.dmflerdam, bragt der fiad
il:ad een groot nadeel toe; het getal harer
naar /ltnjlerdam,
inwoners was toen niet meer dan 3·;,000.
3·~,OOO. Thans is 's Hage , beune·
beurteNederlaIJdCII; de verga.
vergalings met Brusfcl, de zetel van den koning der Nederlanden;
derplaats van de fiaten generaal, en van alle hooge lands-kollegien.
l~nds.kollegien.
Onder de gebouwen verdienen eene bijzondere opmerking: het oude
paleis der graven of het binnenhof, met zijne omliggende ge!wuwen,
gebouwen,
waarop bezienswaardig zijn de zalen voor de twee kamers der fiaren
generaal, en die voor de ftaten
Haten van Holland,
Ho//and, en vooral de groote
of oude ridderzaal, welke thans, na hare herftelling-,
herftelli ng, misfchien eene
CottifchCII fillaak
ftllnak is, en tegenwoordig alleen
fraaifte zalen in den Goltifcllen
der fl'aaifte
.voor
fchuld dient. In de gebouwen van het
voor de uitloting der uitgeftelde fcl1llid
·binnenhof houden verfcheidene hooge ambtenaren en kollegien hunne
zitting: ook zijn aldaar de archiven des rijks op zulk eene voortref.zitting:
felijke wijze geplaatst, dat men misCehien
misfchien in geen ander rijk daarvan
.eene
.cene wedergade vindt. VoortS
Voorts zijn er: het oude hof in het Noordeinde , thans uitmuntend vergroot tot een paleis voor den koning,
met
nIet zi.il~en
ziil~en fraaijen min,
tuin, die voor het algemeen open Haat; het paLogement
leis der douarieres van Oranje en Brumwijk,
Brunswijk, voormaals het Loge11le1/t
"all
/fmjlerdalll, en dat van graaf J
OIlAN MAURlTS van Nas[au,
"(JIj .dll1jlerdolll,
JOHAN
Nasfau, (ge.
woonlijk het prins lVIAURITS-huis
MAURITS.huis genoemd), hetwelk voor de konink.
koninkIijke kabinetten van Cl1inefche
lijke
Chinefche zeldzaamhed~n en fchilderijen
fehilderijen gebruikt wordt. In het eerfre
eerfte is de zoo zeldzame als rijke verzameling van Chine[chc
Chinerche voorwerpen, door den heer ROIJER bezeten,
het
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het voornaamfte
voornaamfie , en in het laatCte
laatfte verdienen eene bijzondere opmerberocmde fchilderftukken de groote Stier van POTTER,
king de zoo beroemde
en het Bezemflokje
Bczemflokje van G. Douw, benevens mcer
meer andcre
andere frukken
ftukken van
De koninklijke boekerij en het kabinet voor de
de hoogfte waarde. Dc
een huis, voormaals tot het hotel dcs
des :l1nampenningkunde zijn thans in ecn
basfadeurs van Frankrijk, en later tot een provifioneel verblijf voor
de koninklijke en vorstelijke familicn
familien gedicnd
gediend hebbende, overge..
bragt. De koninklijke boekerij is, vooral in het vak der vaderlandvadcrlandfehe gefchiedenis en Nederduitfehe
Nederduitfche Letterkunde, zeer opmerkenswaarfche
dig. Onder de kerkgebouwen munt de groote Gereformeerde
fraaijen toren, een goed klokkenfpel en een
kerk uit, met eenen fraaijen·
grootsch praalgraf voor den vlootvoogd VAN WASSENAAR, die met
kerk door
fchip en volk in de lucht fprong; alsmede de Lutherfche kcrk
hare fraaije en vrolijke bouworde, en haar voortreffelijk orgel. Voorts.
VOOrts.
verdienen de nieuwe kerk, de kloosterklooster. en nieuwe Franfche kerk, het
raadhuis, met eenen fchoonen voorgevel, 's lands gefchutgieterij en wapenhuis, en de prachtige fchouwburg, eene bijzondere opmerking.
's Grm'enhage
Crm'enhage levert verfcheidene wetenfchappelijke inrigtingen op,
waaronder inzonderheid behooren de maatfchappij voor natuur- en letDUigentia, die een eigcn
eigen huis bezit,
ter kunde , onder de zinfpreuk: Diligentia,
waarin eene ruime gehoorzaal, een kabinet voor de n:ltllUrlijke
n~tuurlijkc historie en van natuurkundige werktuigen, en eene lees-boekerij gevonden worden. Nog vindt men hier een ontlecdkundig
ontleedkundig theater,
theatcr, alwaar,
lector, onderwijs gcgevan ftadswege, door eenen hoogleeraar en eenen Icctor,
eelle ftads tee.·
geven wordt; eene wel ingerigte Latijnfche fchool; eene
dichtkulldig genootfchap : KUllstliefJe
ken. akademie ; het dichtkundig
KUlIStliefde [paart geen
ken·akademie;
vlijt; het genootfchap tcr
vlift;
ter verdediging van den Christelijken godsdienst; eene
maatrehappij: tot Nut van
cene afdeeling van de weldadige maatfchappij:
't Algemeen, en eene
cene vrij talrijke van het Nederlandsch Bijbelgenootfchap. Bovcndien
Bovendien bezitten hicr
hier vele aam:ienlijke
aa11l';ienlijke perfonen verzamelingen van Natuur., Oudheidkunde en kunst: die van ontleedkundige
voorwerpen van den hooglecmar
hoogleeraar DE RIEMER,
RIEM ER , v:m
van nanlllrkundige
natuurkundige
de penningkunde van
werktuigen van den heer VAN BUREN, die voor dc
fchilderijcn van dcn
den vrijheer
den baron VAN WEST RENEN , die van fchilderijen
STEENGRACIlT
boekerij
STEENGRACHT VAN OOSTKAPPELEN, en voor weinige jaren de boekcrij
OIlAN MEERMAN, thans aan de hooge fchool
van wijlen den gelecrden
geleerden JouAN
te Leijdm
Leijden gelegateerd, verdienen dat zij behoorlijk bezigtigd
bezigtigè worden.
Eindelijk is 's Gravellhagedoor
Cravenhage door deszelfs aangename ligging beroemd;
zoo als wij die boven kortelijk reeds
rceds hebben
hebbcn opgegeven. Behalve
omfl:reken, is het Ilaagrche
Ilaagfche Bosch, buiten
bniten twijfel,.
de heerlijke omfireken,
aangenaamfl:e w:Jndelplaatfen.
wandelplaatfen. rn hctzelve
hetzelve fiaat een palèis
prtlèis
eene der aangenaamt1e
des konings, onder den naam van het huis in
dcs
iIJ het Bosch beKend,
gcvonden wordt, welke bijzonder merk",;aardig
merk\\Taardig
waarin eene Oranjezaal gevonden
fehildrrHukkell van .TORDi\ANS,
IfONDTIlORST, VAN
is door de groote fchildrrfiukken
JORDi\ANS, IIONDTIIORST,
TULDEN enz. De zee-firaat
zee·Hraat naar Schel'illgell,
Schel'ÎlIgm, door dcn
den berocmden
beroemden
IIUIGEl'IS aangelegd en bczongen,
IIUIGENS
bezongen, wordt door vele vreemdelingen
vrecmdelingen
o
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bezocht: Jammer
Jammer is het, dat het landgoed van den dichter en raadpenfionaris CATS, aan dezen weg gelegen, waaraan wij zulke fchoonedichtfiukken
ne
dichtfiukken te danken hebben, gedeeltelijk gelloopt is.
GRA VEREN. Over het algemeen de kunst, om in metalen, ede.
GRAVEREN.
Ie gefl:eenten, hout enz. figuren, letters, teekeningen, en andere
voorwerpen te fnijden. Het Graveren, eigenlijk, eenen
eellen tak van het
plaatihijden uitmakende, wordt in onderfcheidene andere vakken verdeeld. Dus noemt men de oorfpronkelijke graveerkunst in hout tegenwoordig Beeldhouwen; die, om op metalen, met fl:erk water, te
fnijden, Etfen; die gene, welke door het mes, bruineer-ijzer, eIst
of krabber gerchiedt, Zwarte kunst, en de zoodanige , die zich tot
fleenen, grafzerken enz. bepaalt, SteenhOtfwen; behoudende de kunst,
door het graveerijzer op metalen en edele geHeenten verrige wordende, alleenlijk de benaming van
Viln Graveren.
GRAVES-WIJN. Eene goede foort van Bourgondie-wijn, waarvan
men zoo wel witten als rooden heeft. Beider wijnfl:okken groeijen op
eenen min of meer fl:eenacbtigen grond. Men verdeelt dezen wijn in
vier foorten , waarvan de prijzen tusfchen de 300 en 150 livres bedragen; doch de HelUt. Brion is de beste. Onder. de Graves-wijn
worde ook de uitmuntende St. Emillion geteld, die aan de Dordogne,
niet ver van Libourne, valt, en grootendeels naar het Noorden verzonden wordt. Voorheen .zond
zond men de Graves-wijnen bijna naar alle
landen, omdat zij zeer goed tegen langdurige zeereizen b efl: and is.
GRA
VITA TIE. Zwaarte.kracht, of algemeene zwaarte, is dat
GRAVITATIE.
algemeen verfchijnfel in de ligchamelijke wereld, waardoor de
ligchamen zich trachten te naderen, hetwelk door NEWTON , al
hoewel mogelijk niet zeer juist, attractie. of aantrekking, genoemd wordt. Dezelve vertoont zich of in ligchamen, welke op
aanmerkelijke, of merkbare, amanden van elkander flaan,
Haan, en dan
noemt men haar Gravitatie, of zwaarte-kracht, algemeene zw~arte.;
of in ligchamen, die elkander aanraken, en wier afnanden onmerkbaar
zijn, in welk geval men dit verfchijnfel den naam van Ohaesie, of
zamenhang. geeft, of einde/ij
eindelij k, tusfchen deelen van een vast en
vloeibaar Hgchaam, wanneer zij adhaefie, aanhangi::g, aankleving, genoemd wordt. De Gravitatie is dus dat verfchijnfel in de Iigchamelij-.
]{C wereld, waarbij afgelegen ligchamen elkander naderen, of pogen
te naderen, zonder dat men daarvan eenige uitwendige oorzaak gewaar wordt, en de eenige foort van aantrekkings-kracht, waarvan de
wetten naauwkeurig ontdekt zijn: eene ontdekking, welke wij aat} den
grooten NEWTON te danken hebben. (Zie ook AANTREKKING.)
GRA
Y (JOHANNA)
CJ OHANNA) was de kleindochter van MARIA, de zuster van
GRAY
HENDRIK VIII, en de gemalin van GILFORl',
GILFORT , den zoon van J0HAN DUDLEY, hertog van
Viln Northumberland. Na den dood van kol1ing LODEWlJK XII huwde MARIA, wefke bU dien vorst geene
kinderen had, aan BRANDO N, hertog van SlJffolk, den vader van
JOHANNA. De hertog van Northumber/and, die den hertog van
S,m.

GRECQUE. (à LA) -

GREENWICH.

279

S()/Hmerfet
S()mmerfet in de gunst van EDUARD VI was opgevolgd, vreezende,
Iigchaamsgeftel eerlang mogt bezwijdat die vorst onder zijn zwak ligchaamsgeftel
ken, vond geen ander middel, om zijnen invloed ftaande te hou·
den, dan de priufesfen
prinfesfen MARIA en ELIZABF:TH
ELIZABF.TH van den troon te verver~
wijderen
tm }OHANNA,
wijderen,, en
JOHANNA , zijne fchoondochter, cene verftandige,
beminnenswaardige, en dengdz'lme
deugdz'lme vorstin, tot koningin
koningin- te laten
uitroepen. EDUARD VI, een ijverig proteftant, ftemde in het plan
II vastgeftelde
zijns ftaatsdienaars; veranderde de door HENDRIK VI
VIII
.zijns
HEN~<
opvolging op den troon, en bepaalde, dat de dochters van HEN":
DRIK
DRIl!: GRAY, waarvan }OHANNA
JOHANNA de oudfte was, in het rijksbefmur
zQuden opvolgen. Zij werd dan ook, met der da.ad,
daad, in Londen als
ais
koningin uitgeroepen; doch de aanhal'lg
aanhang van MARIA
MANIA droeg de billijke zege weg. Te vergeefsch deed }OHANNA
JOHANNA afftand
afftal1d van de
cle haar
l1echts negen dagen bekleed had:
opgedragene, waardigheid, welke zij
zij ilechts
MARIA liet hare ongelukkige mededingfter, benevens ELIzABinH,
ELIZABETH,
opl1niten , haar
die na haar regeerde, in den Tower van Londen opiluiten
proces opmaken, en haren fchoonvader, alsmede haren gemaal
~emaal , in
lalltften had men vergund, om zijhet jaar 1554 onthoofden. Den laatften
ner
gade het
laatil:e vaarwel te zeggen; doch zij verfcllOonde
nergade
bet laatfie
verlèhoonde zich
van zulk
zulk een treffend tooneel, uit vrees van eenige zwakheid te
zullen doen blijken. Een ieder beklaagde }OHANNA'S
JOHANNA'S lot, die in
eenen ouderdom van 17 jaar, als een onCchuldig
ol1fchuldig llagtolferder
l1agtoffer der
heerschzucht haars
baars fcboonvaders,
fchoonvaders, fderf, en de derde koningin was,
welke in Engeland haar leven op een fchavot eindigde. Zij was
làS, en zoo eigen met
eene geleerde vorstin, die zelfs PLATO láS,
met' de
Griekfche taal was, dat zij, op den morgen van haren fterfdag,
PEMBll OEK
DEK
eenen Griekfchen brief aan hare zuster, de gravin PF.MBR
fchreef, waarvan eene overzetting in LAltllEY.'S
LARREY.'S GefchiC'denis
Gefchiedenis van
yan
Engeland gevonden wordt.
wordt •.GRECQUE. (à LA) Op de GriekCche
Griekfche manier, volgens GriekCche
Griekfche
Geraden
gewoonte. Inzonderheid gebruikt men deze uitdrukking van fieraden
en fchilderijen, om daardoor zekere figuren en krulwerk aan te· duiden.
duiden:
GREENWICH. Een marktvlek . in Engeland,
Efrgeltmd, i,l het graaflèhap
Kent,
/{ent, aan den Teems, met een koniliklijk
koni11klijk paleis en een park. Het
is beroemd wegens hare f1:errenwacllt
fierrenwacht , naar den f1:errekundigcl1
fierrekundigen FLAMSTEAD, die hier woonde, ook F!amflead-houfe
Flamflead-houfe genoemd,
geI10emcl, en van
welke de Engelfche aardrijks- en zeevaartkundigen den eerflen
eerfien Meridiaan rekenen, die van Ferro J7,40'
J?,40' verwijderd is. Op deze fierreIJfierrenwacbt,
beroemdè
wacht, in 1675
x675 door KAREL II gebouwd" hebben vele beroemde
fierrekundigcn
fierrekundigen hunne belangrUke
belangrijke ontdekkingen gedaan. Op FLAi\IFLAMSTEltD, den eerfien,
eerften, volgde HALLEY, op dezen BRADLEY, en vervolSTE~D,
l\'L~SKELYNE, en de tc:~cnwoordige
tC:~'('nwoordige heet POND. Men
gens BLISZ en l\'IAsKELYNE,
vindt hier ook het prachtig hospitaal, ui,
llÏL 4 OlKlerfcheidene
o;,derfcheidene gebal]"
gebou"
wen beftaande,
hlU1I1e fl:ichters
mcbters dragen, als van
befl:aande, die de namen van h\1J1I1e
koning KAREL, de koning"in
koningin ANNA, kOl'li.lzg
konir.g WILLÛ,I
WILLE~IJ , en de koningin
MARIA. Tusfchen
Tusfchell de beide eerflen
eerfl:en bevindt iich
zich cene
eene groote tuSS 4
fehen.
fehel"
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fchenruimte, waar de marmere beeldzuil van KAREL II geplaatst is.
2,400 oude, of tot den dienst onIn dit hospitaal worden meer dan 2,4°0
bekwame, zeelieden tot aan hunnen dood verzorgd; terwijl de weduwen der gerneuvelde
gefneuvelde matrozen, bij voorkeur, tot oppasters in hetzelve
genomen worden. Twee andere plaatren
plaatfen van gelijken naam liggen in Noord-Amerika, in den !laat van Nieuw-Ierfeif.
GREGORIUS VII. peze Paus, voor dat hij den Roomfchen
fioel beklom, qnder den naam van HILDEBRAND bekend, behoor.t
behoor,t
tot het niet gering anmal
aantal van mannen uit de gefchiedenis, waaromtrent de nakomelingfchap haar fcbrander
fcnrander oordeel beproefd heeft,
zonder te kunnen bellisfen, of zij onder de klasfe van beroemde of
van beruchte
be,'uchte mannen behooren. Het jaar zijner
zijller geboorte is onbekend, en de berigten omtrent zijne eigenlijke afkomst en de opvoeopvoemell,
ding zijner vroege jeugd zijn zeer gebrekkig. Alleen weet men,
Frankrifk en
dat hij als monnik, reeds vroeg,
vroeg) eenige reizen naar FrankriJk
Duitsch!t11ld
verrcheiden belangrijke waarnemingen verDuitschl/J1Id deed, aldaar verfcheiden
zamelde, en, bij zijne terugkomst te Rome, op de paufelijke regering
veel invloed had. In de donkere tijden der elfde eeuw, konde hij
zoo veel te eerder eene belangrijke rol fpelen, naar gelang natuurlijke fchranderheid, een vast oordeel, en eene geoefende menfchenkennis hem daarin onder!leunden.
onderfieunden. Hij wist zich noodzakelijk te
maken, had invloed op de verkiezing der pau[en, en bragt het einde1073, na den dood van ALEXANDER IJ, zelf
lijk zoo ver, dat hij in 1°73,
den paufelijken !loei
fioel beklom. Welligt ware hem dit reeds vroeger gelukt; doch hij begreep misfchien.
misfchien, dat het jtiiste tijd!lip zijner
grootheid nog niet geboren was, en wilde derhalve niet eerder optreden, voor dat hij zijn wel doordacht plan in alle deelen konde
paufeIijken .!loel
uitvoeren. Hij bedoelde voornaamlijk , om den paufelijken
!loeI
hoogll:e magt in, en over, de kerk te verfchalfen, en
niet alleen de hoogfte
de geheele geestelijke magt in halJden
handen van den paus te brengen;
naat geheel onafhankelijk te mamaar ook, om de kerk van den fraat
ken; en den invloed te weren, dien koningen en vorsten tot hiertoe nog in vele opzigten hadden weten !laande te houden.
Het meest beloofde hij zich, ter bereiking van zijn plan, van de
opheffing der leenhuldiging , van welk regt der vorsten, om de bis[choppen
beleenen, de geheele magt afhing, die zij nog over de
fchoppen te beJeenen,
H~i nam dus in 1°75,
geestelijkheid hunner landen uitoefenden. Hij
tot verbazing der geheele wereld, he~
het merkwaardig beQuit,
beDuit , waarbij
allen geestelijken, op verbeurte van hun ambt, verboden werd, om
de leenhuJdiging
leenhuldiging uit de hand
band van eenigen leek te ontvangen, en te_
te.
vens aan alle leeken , op !lraf
[l:raf van verbanning, om eenen geestelijken
!lellen. Wel voorziende, dat de vorsten,
in eenig kerkelijk ambt te fiellen.
en inzonderheid de keizer, dit hun regt niet zoo aan!londs zouden
opgeven, beDoot hij met den laatfren,
laatfl:en. HENDRIK IV, te breken, in
1100p van daardoor zijn doel te zullen bereiken. Nog in 1075
fchorsce hij verfcheidene Duitrche
fchorste
Duitrche. bis[choppel1,
bisfchoppcn, die hunne
hUllne ambten
van
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van den keizer gekocht hadden, in hunne bediening, en fprak. den
ban uit tegen 5 keizer lijke raden, die zich met dezen fchandelijken handel h:tdden
hadden ingelaten. Daar nu de keizer deze raden niet
ge.
ontlloeg,
ontiloeg, en zich de zaak der bisfchoppen aantrok, had dit ten' gevol ge , dat de paus in 1076 een nieuw
nieuwbelluit
beiluit nam, waarbij HENDRIK IV werd aangekondigd, dat hij in Rome moest verfchijnen; om
zich wegens zijn gedrag te verantwoorden. De onbedachtzame keikei.
zer riep onverwijld een fynode te Worms bijeen, en ontzettede door
ge.
hetzelve den paus van zijne waardigheid, die nu, tot het uiterfl:e gedrongen, den keizer dadelijk in den ban deed, en al zijne onderdanen en va[alen
vafalen van den eed van getrouwheid aan den vorst omfloeg.
ontfloeg•
Opper-Duitschland tegen den keizer op, en
.Eerlang [tond
fiond geheel Opper-Duitsch/and
wel juist in eenen tijd, dat de Sakfen in Neder-Duitschlond
Neder-Duitsch/and den
krijg tegen hem vernieuwden. De te Oppenheim vergaderde vorsten
het befluit
belluit genomen hebbende, om tot de verkiezing van eenen anderen keizer over te gaan, gaf HENDRIK zich genoegzaam aan hen
op genade over, en liet zich voorfchrijven; dat hij den paus, dien
zij zelf verzoeken wilden, om
komen,, als regter
0I11 in het
her rijk te komen
over zich erkennen; zijne in den ban gedane raden uit hunne posten
ontilaan, en zich zei
zelven
ven als opgefchort in het rijksbe!l:uur
rijksbeftuur befchouweh
ontllaan,
zoude. Door deze befluiten,
beiluiten, als door eenen donderilag
donderllag,, getroJren,
getrotren,
befloot hij, om in het midden Vlln
van den winter, bijna zonder gevolg,
naar Rome te reizen, en den paus, om ontheffing van den ban te
fmeeken
fmeeken.•. Te Canos[a, in het gebied der markgravin MaTHILDIs,
MATHILDJS,
ontmoette hij dezen kerkvoogd, die naauwelijks zijne oogen gelooven
konde, toen hij hem zoo diep vernederd zag; doch er nogtans op
aandrong, dat hij zich aan eene kerkelijke boete zoude onderwerpen,
onderwerpen~
en helD
boetelings.,
hem derhalve drie dagen lang, in het gewaad eens boeteUngs"
in het hof te Canosfa
Canos[a liet doorbrengen, zonder hem te willen fpreken.
Het leed echter niet lang, of de keizer had berouw over dezenftap.
dezen!l:ap.
Verfcheidene zijner vrienden vereenigden zich op nieuws met hem ,
Ver[cheidene
en, na eenen oorlog, met afwisfelend geluk gevoerd, behaalde hij'
hij de
zege over RUDOLF van Zwaben, dien men in zijne plaats' tot ·kei;.
kei;.
zer had verkozen; liet den paus door een fynode, te Brixen bij
bij...
een geroepen, van zijne waardigheid ontzetten, en eenenandéren
verkiezen; ijlde vervolgens naar Italië; drong door tot
tOt in Rome,
Rome ~
·en
en zettede den nieuwen paus op zijnen troon. GREGORIUS, die naar
den Engelenburg gevlugt was, en hier drie jaar als in eenen kerker
leefde, droeg zijn lot met waardigheid en !l:andvastigheid,
koncle
ftandvastigheid, en .koncde
door niets bewogen worden, eenigen inbreuk op het regt der kerk
"intoe te !l:aan.
ftaan. Ongetwijfeld ware hij in 's keizers handen gevallen, inNormamzetl,,hem
hem niet ontzet hadde. Daar
dien. ROBERT, hertog der Normannen
faldaten Rome geplunderd en gedeze echter, uit hoofde dat zijne foldaten
hadden,, door de inwoners genoodzaakt werd;
werd, om
deeltelijk verwoest hadden
Rome te ruimen, zoo week de paus naar Sa/erna, waar hij in 1085
fiierf. Voor het overige moeten wij hier nog bijvoegen, dat zijn
merf.
S5
ver-
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verbod van het huwen der priesters, op verfcheidene plaatren
plantren tot
toC open.
open..
bare dadelijkheden aanleiding gaf, zoodat hij hetzelve nie t overal konde
volhouden. Hij
ver , dat men den onrJij bragt het echter daarmede zoo
zoover
gehuwdcn
gehuwden naat der geestelijken, ten minne, als iets verdiellstclijks
verdiellstelijks
befchouwde. Geen paus is meer geprezen, maar ook geen meer
gelaakt geworden, als GnEGORIUS VII; de meeste protestamfche gefchiedfchrijvers hcbben hem van onverzadelijke heerschzucht en greozenlooze eergierigheid befchuldigd; maar wanneer men zijn geheel leven, en de grootheid zijns
gadeOaat; wann
wanneer
zijne
zij ns geestes gade(]aat;
eer men zij
ne brie.
brieven leest, en overweegt, hoc
hoe gel1:reng hij niet alleen jegens anderen,
anderen.
maar ook jegens zich zelvcn
zelven was: dan is het niet denkelijk, dat ilechts
pogingen naar eigen grootheid het doel zijner wenfchen geweest zij.
Waarfchijnlijker is het, dat hij, ten minfle bij zijn hoofdoJltwerp,
een hooger doel voor oogen had, om met redelijke, offchoon dan ook
meer dwalende overtuiging, voor de zaak van God en JEZUS, voor de
zaak van de:l
den godsdienst en de kerk gcloofde
geloofde te arbeiden. In 1584
werd hij door den paus GREGORIUS XIII onder de heiligen geplaatst.
geplaatsf.
GREIN. Een goud gewigt, waarvan 12 een karaat, en 288
een ma,.k uiunaken;
uitmaken; alsmede een apothekersgewigt, waarvan er 20
in een [crupel
fortIpel , 60 in een drachma en 480 in eene once gaan.
GRENOBLE. De hoofdflad van het departement lfereaan de
rivier van dien naam, in Frankrijk.
FrolJkrijk. Zij is eene oude, aanzienlijke
aanzien Jijke
ftad; telt 24,000 inwoners, die goede handfchoenen, hoeden, alsmede
lakens, linnens en metalen werken vervaardigen, en daarmede eenen
eelle artillerij-fchool,
artiIIerij-fchool, eeD
aanzienlijken handel drijven. Men heeft hier eene
kunst-mufeum, een lyceum, en een militair hospitaal. llijzonder
Bijzonder fraai
zijn het oude bergOot,
berg(]ot, het tuighuis, het bisfchoppelijk paleis, het
voormalig parlememshuis en de kathedrale en St. Klam.kerk.
K/am.kerk. Ook
vindt men hier u.itmuntende wandclwegrn.
wandelwegrn.
GRENOCK. Eene aanzienlijke koopftad in Engeland, in het
graafTchap Renfrew, aan den mond der C/yde,
CIj'de, en een zeeboezem.
Zij is eene der beste havens, waar jaarlijks 1200 fchepen uit- en
inloopen; drijft veel handel, en bevat ruim J7,000
J7,000 inwoners. Men
.heeft er eene fchool
fciJOol voor zeeliedcn;
zeelieden; voorts visfcheriJ, haringvangst.
zeildoek-,
zeildoek-. toUWtouw- en fchoen-fabrijken, fuiker-rafinaderijen,
fuiker.rafinaderijen. rÎlIuftokerilluflokerijen, fieenkolen
fleenkolen en ijzermijnen.
GRETR
Y. (ANDRÉ ERNEsT-l\1oDEsTE)
GRETRY.
ERNEST-MoDES1'E) Lid van het
bet legioen
van eer, en van het inftituut
infdtuut van kunsten en wetenrchappen, werd
in 174(
1741 te Luik geboren. Van zijne vroege jeugd af had hij zeer
vele neiging voor de muzijk, zoodat hij in 1759,
(759, op aandrang zijner
vrienden, zijn .vaderland verliet, en naar Rome reisde, om zich
verder in die kunst te volmaken ; waartoe hij de bcste
beste ftukken
.der beroemdfte meesters beoefendc,
beoefcnde. en van CASALl .lesfen nam..
Zijn ecrrte
eerrte ftap was een zegepraal. De Vendcll1iatrici (de wijnleesfters),
leesftcrs), verwicrf
verwierf een \'leijcnd
\'leijend omhaal en droeg de goedkeuring van PICCIl"1
PICCINI weg, die in dit ftuk oorfpronkelijkheid
oorfprollkelijkhcid vond.
Ee.
Ee-
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omCtandigheid, welke op zich zelve vrij onverCchUlig
Ccheen,
Een'e 'omftandigheid,
onverfchlllig îcheen,
ontrukte aan Italië eenen componist, die zonder twijfeldeszelfs
twijfel deszelfs
muzijkalen roem zoude vermeerderd hebben. De heer MELON, lid
.van
van het Franfche gezantfchap te Rome, deelde hem de partituur
van Rore
Rofe et
et, Go/as 'mede,
'mede , hetwelk in hem de begeerte opwekte,
om in denzelfden fmaak te arbeiden. GRETRY begaf zich hierop
naar Geneve, won de vriendfchap van VOLTAIRE, èndeèd
èn deed de
lzabelle et Gertrude fpelen, waarvan hij de muzijk veranderd had.
Izabetle
dadelijk belang in hem te ftellen,
De patriarch van Ferney toonde dadelUk
vrolijke opera, ten einde den jongen toonkuns~
toonkuns;'
en vervaardigde eene vrolUke
tenaar een onderwerp te
te, verfchaffen, en die in
on·
werken. onin zijne werken,
der den titel Baron d'Otmnte,
derden
d'Otrante, gevonden wordt. Dit zangftnlt,
ltaliaanfchen, tooneelfpelers
onder eenen verbloemden llaam,
naam, den ltaliaanfchen
aangeboden, fcheen hun voor geene vertooning vatbaar; doch .VOL,VOLTAIRE wist, door zijne nanCporingen,
nograns zijnen gunsteling .tc
nanfporingen, llogtans
.tC
overreden, om zich naar PariJs te begeven;
FrankriJk
begeven ; zoo dat Frankrijk
.aan
,aan dezen geleerden GRETRY verfchuldigd was.
Niet gemakkelijk
gemakkel~ik viel het hem, echter, om zich hier te ooen opmerken. Er
Er' yerliepen twee jaar, voor dat hem ecnig fchrijver eën
nuk wilde toevertrouwen. Eindelijk haalde de graaf ')Ion
von CREUTZ.,
fiuk
CREUTZ"
Zweedsch gezant te PariJs, en een verlicht befchermer van alle
kunsten, den heer MARMONTEL over, om hem dien dienst te bewijbewij..
nu Ie Huron, en de beste uitflag ,was het
zen., Deze vervaardigde 11U
loon zijner dienstvaardigheid. Lucine, Sylvain, l' Ami de la
/a maifon,
Azor,~ la FausJe
Faus/e Magie vermeerderden achtervolgens de
Zemire et Azor
lijst hunner gemeenfchappelijke zegepralen.
lVlARMONTEL, arbeidden nog twee mannen, wier talent
Behalve lVIARMONTEL,
voor de dramaturgie veel onderfcheiding verdiende, gezamenlijk
voor.
met GRETRY, en wel met den besten uitflag. De een was een Engelschman,
vroegell dood
gelschman , PHELS geheeten, die echter door eenen te vroegCil
aan de letterkunde ontrukt werd. Hij liet flechts drie zangfl:ukken
zang1l:ukken na;
maar allen bleven modellen, waarvan een derzelve inzonderheid,
jalollx, altijd onder de mees1l:erfiukken
meesfl:erfl:ukken van GREny
GRETR.Y zal
f Amant jalo1fx,
gerangfchikt worden. De ander was SEDAINE, die verfcheiden fttlk~
ntlk~
ken met hem zamen1l:elde,
zamenl1:elde, en bovenal Rh'hard,
Rh·hard, een melodrame,
'gebreken doet over het hoofd zien,
waarvan de fchoonemuzijk de -gebreken
en de belangrijkheid vermeerdert. Zelf een man vol géeSt en een bevallig fchrijver, wist GRETRY den barbaarfchen 1l:ijl
l1:ijl van SEDAINE op
prijs te fiellen,
nellen, maar tevens zijIJe groote kennis van het tooneel te
waarderen; en fomtijds matigden zijne raadgevingen bij hem de,zucht,
de.zucht,
om werkingen voort te brengen, door zulke vreemde middelen, wel.
welke hem in een belagchelijk licht zouden gefield
ge1l:eld hebben.
ftukken door GRETRY , gedurende zijne muzijkale loopbaan van
De 1l:ukken
talr~ik. om hier
30 jaar, voor het tooneel gecomponeerd, zijn te talrijk,
op te noemen, maar bijnualle
bijna alle bij het repertoire der opera comique
0tJwers van alle jaren eelle onuitputgebleven, en leveren aan aanfc 111'ouwers
tete·

GREUZE. GREVE.
n84
1184
telijke bron van vermaak op. Met hoevele lauweren gekroond, beeft
GRETRY, echter, ook naar letterkundige eerpalmen gedongen. Zijne
Mémoires, ou essays sur la Musique, firekken
frrekken zijner pen tot eer.
Een ander werk, la Férité,
fTérité, ou ce que nous [umes, cc
nOU5 somce que nous
mes, et ce que nous devriotlS être, onderging eene 1lrenger
firenger beoordeeHng. Meer verdienfien
ling.
verdienfl:en bezit, ongetwij feld, een ander werk, getiteld:
d'un Solitaire, waarbij hij bedoelde, eene reeks van verver,.
Réftexions á'un
gelijkingen tllsfchen
ttlsfchen de fchoone kunsten daar te 1lellen.
fiellen.
Het huisfelijk leven van GRETRY leverde weinige belangrijke gebeurtenisfen op. Was zijne loopbaan befiendig roemrijk, zij was
echter ook met gevoelige fmanen bezaaid. Hij verloor kort achter
elkander drie beminnelijke dochters, waarvan de eene de muzijk
voor Ie Mariage á'
ti' Anto12io
Antonio vervaardigde, en eindelijk eene geliefde
gade. Ontroostbaar over dit verlies, leed zijne gezondheid daaronder zoo hevig, dat hem [edert
feden eene langzame verzwakking overviel,
die in 1813 zijn leven eindigde. Weldoener van zijne geheele familie, en aangenomen vader zijner neven en nichten, die hij voordeevoordee..
lig·
lig gevestigd , en fortuin nagelaten heeft, was hij bemind van
allen, die hem van nabij kenden. Zijn karakter was echter niet vrij
dezelve hem nooit de
van eene overhelling tot fpotternij, [choon
fchoondezelve
palen eener geoorloofde boert deed overfchrijden.
ovel;fchrijden. Gelukkiger dan
andere vermaarde mannen, mogt hij het genot van zijnen roem finafmaken. Talrijke eerbewijzen vielen hem, bij zijn leven, ten deel. De
gunfien
gunfl:en van den vorst vermeerderden zijn aanzien en fortuin, waarin hij zich mogt verheugen; terwijl de algemeene bewondering, op
de openbare wandelingen, aan de vreemdelingen den zanger van Syl"a;n
"ain en Lisbeth
Lishetk aanwees. Zijn lijk werd met vele plegtigheid grafwaarts gevoerd, en zijn fiandbeeld,
frandbeeld, door DE LIVRY vervaardigd, verfiert den ingang der opera comique.
fiere
GREUZE. Een voornaam fchilder, in 1725 te Toul'nus
Tournus bij Maron, geboren. Oorfpronkelijk in de keus z\iner
z~iner voorwerpen en in
zamenfl:elling, was hij dit even zeer in koloriet en teekening;
de zamenfielling,
kemnerterwijl al zijne fchilderfiukken duidelijk het zedelijk doel kenmerken, hetwelk hij zich daarbij voorfielde. Mogelijk zou men hem
een weinig gemaaktheid en theatraals kunnen te last leggen: ook
verdient de achteloosheid in zijne draperien eene billijke afkeuring~
Zijne koppen en halve figuren vindt men in alle kabinetten van Europa, en bezitten, zoo wel ten aanzien van koloriet en licht, als van
geestige en levendige teekening, een en hoogen
hoog~n trap van waarheid.
Hij heeft er een groot aantal van geleverd; doch wordt zijne fchilderij: la petite Fille au ehien voor zijn meestertluk gehouden. Hij
pariJs, en liet twee dochters na, waarvan de eeftierf in J 805 te PariJs,
ne, ANNA geheet en , het talent haars vaders bezit.
GREVE. Dus noemen de Fral1fchen
Franfchen zoodanig zeel1rand,
zeel1:rand, hetwelk
de af- en aanloopende zee, ten tijde der ebbe, droog laat, maar in
den vloed, met water bedekt.
GRE.
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Oosterfche talen en HeGREVE. (E. J.) Hoogleeraar in de Oosterrche
breeuwfche oudheden te Franeker, werd in 1754 te Deventer
Deventet' ge.
breeuwrche
Latijnfche fcholen
boren. Nadat hij hier de LatijnCche
Ccholen doorloopen had,
bragt hij 7 jaar aldaar aan het athenaeum
achenaeum door, gedurende welCHERNAC
ke hij zich, onder de hoogleeraren RUl\RDI,
RUARDI, HEINEKE, CHERNAO
Oosteren RUCKERSFELDEIl, in de oude letterkunde, wijsbegeerte, Ooster':'
fehe letterkunde, reeds vroeg zijne geliefkoosde itudie,
iludie, met de
1<:he
meeste vlijt oefende, en zich vervolgens in 1778 naar de hooge fcho'ol
Cchool
te Lei/den begaf, waar hij nog 4 jaar vertoefde. Reeds van zijne
vroege jeugd af gaf GREVE, met eene zeldzame vlugheid en kracht
vim geheugen bedeeld, blijken van eene eerzucht, en vooral"
voora1" van
eenen geest, om in de moeijelijkfl:e vakken van wetenfchap
wetenCchap zijnen
eigen weg te gaan. en zelfs zijn eigen pad het eerst te banen.
ei·gen
Reeds als tl:udent te Deventer begon hij het boek van JOB te bewerken, en verkreeg door het lezen der poëtiCche
poëtifche boeken van het
oude Testament ,en het
hèt .vergelijken
,vergelijken der Arabifche dichtkllnst,
dichtktinst',
Hebreeuwfche Metrum. Ook maakte
maak-tè
zijne denkbeelden iiopens
hopens het HebreeuwCche
eelle grondige beoefening der
derotide
hij hier reeds een begin met eene
oude
Christen kerkvaderen, welke hij naderhand te Lei/den voorczettédë.
voonzettèdë.
Alhoewel van jongs.·af
itrenge' der aangenomen kerkleer
jongli,'af aan het ~ fl:renge
gehecht, verhief zijn· vrije geest van onderzoek, zich naderhand
boven G<!zelve,
G~zelve, en beoefende hij , met ter zijde fl:eJling
fl:eIlillg van alle
(hoeve
firoeve fystematiCche
fystematifche begrippen, de bronnen zelve der Christelijke
leer, inzonderheid de brieven van den Apostel Pl\ULUS.
PAULUS. Ook las hij
in dien geest de werken van den grooten LUTHER en andere kerkhervormers, en fl:elde op het echte beginfel
beginCel der hervorming zoo
veel prijs, dat hij in 1783,' bij zijn onderzoek als proponent, weigerde, om de fonnulieren
formulieren anders te onderteekenen, dan onder de uitdrukkelijke
dmkkelijke voorbehouding:" als menfchelijke
menCchelijke inzettingen, volgens
" art. 2 der geloofsbelijdenis zelve." Proponent zijnde bleef hij
tot 1787 meest in zijn ouderlijk huis, en predikte wel nu en dan;
feem en ligchaamsgeCteldheid,
Iigchaamsgefteldheid, alsmede vooroordoch zijne zwakke ftem
üaatkundige denkwijze,
dt!nkwijze,
deel wegens zijne vrUe
vrije godsdienstige en fcaatkundige
hinderden hem in zijne bevordering tot den vasten predikdienst , die
hij ook zelf lJiet fl:erk zocht, omdat die hem te ver van zijne geliefkoosde ftudien moest verwijderen.
Bij den intogt der PruisfifclJe
Devel/ter, onttrok hij
PruisfiCche troepen in Deventer,
zich .zoo veel mogelijk aan het onaangename der tijdsomCtandigheden,
tijdsomftandigheden,
en begaf zich met zijnen jongeren broeder naar Steinfort,
Steinfort. waar hij
U/lima Capita JOBI, en Troetatus de Met:-is
Me/ris verder bewerkte,
zijne u/tima
en er de uitgaaf van bezorgde; doch waarvan eenige bladen der
voorrede en opdragt, over de gebeurtenis fen
ren van dien tijd loopende ,
door de regering van Deventer uit de exemplaren, wier feapel
Ctapel zich
uitgercheurd. Te Steil1fort vertoefde GREVE
aldaar bevond, werd uitgeCcheurd.
tot 1789, wanneer hij na zijn ouderlijk huis
terug keerde, waar
huiscerug
hij zich in ambtelooze ruSt aan zijne geliefde filldiell
fl:lldiell toewijdde, en
voor
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voor zijne uitCpanning
uitrpanning d-!
d~ kruidkunde beo:!fende.
beo~fende. In 1795 w~rd
werd hij
door de toenmalige regering van Devel/ter
tot hoogDcvcnter aangezocht tOt
leemr
leera~r in de OosterCche
Oosterfche takn bij het at!Jenneum
at~lenneum aldaar; doch hij
0111 bijzondere redellen
redenen,, vercerelId.!
vereerell~ \'oor zijn hart, van
wees dit, om
de hand, en werd in het vol,..;endc
vol.~ende jaar. voor het djstrik:
d,istrik: rYin_
IYin.,.
/8rswijk. in de N
atlllll.lle vergadering verkoun,.
welke loopbaan.
loopbaan,
unwijk,
Natlon.lle
verkoun" in welke
fchoon minder voor hem g.:C.:hikt,
g.:C..:hikt, hij, overeeukomstig
overeeulwmstig zijne begillfels en karakter, verkeerde.
tot groot genoegell,
In 1797 keerde [lij,
llij, tOt
g~noegen, in den kring zijner. ge..
JVone,
wo ne ,Ietterbezigheden
jetterbezigheden tcwg.
terug. Aange!tdd
Aallge!1eld tot hoogleer:lar
hoogleeraar in de
Oosterfche talen en IIebreeuwfche
IlebreellwCche letterkunde, aan de toen herftelher!lelde Vriefde
Vriefçhe hooge fchool
fclJOol te Frfl1/cker,
Franel.:er, aanvaardde
nanvaardde hij dien pOSt in
Slagyn. van dat jaar met eene redevoering: de
di! 1lexu.
nexu, q/li f/udio
fludio
iitiguar/llll
nrliblls el
et doeirinis
doclrinis hmnanioribus
hmnaniorjbus
iiTigua/ïl1ll orleutnliulII
orie1JtaliulII cum celeri,
cctcri, orli!J1/s
ilJ/crceJil
i~crcedil indivul[lIs,
jndjvulfllS, welke, in haast opge!1ejd,
opge!tejd, alleen op aandrang

van

het be(luur,
benuur , en tegen zijnen zin, werd uitgegeven. Sedert
was hij in zijnen poSt
pOSt onophoudelijk werkzaam, inzonderheid in
bet voortzetten zijner voorheen gemaakte ontwerpen, vooral de mehet
trisch-kritiCche behandeling der dichterlijke ged.eelten van het O. T.
tot dat eindelijk eenc
een-! kwandaardige zenuwkoorts, den 13 van Oogstm.
181 r, ten huize van zijnen behlllvden neef, den heer RUITINGA
te Hllr~illgcn,
H'lr~illgcn, waar hij met
meE de vacantie eenige dagen meende door
~an zijn werkzaam leven een
ecn einde maakte.
te brengen , a:lIl
llehalve
genoe.ude, zijn door Gill':VE
Gil~YE nog uitgegcvell
llchalve de reeds genoelnde,
)'all P,WLUs
PAULUS afm
de volgende fc,hriften: dc
de brievcn )'fl/J
aal/ de.
dl!. Ephezen
Eplzezen en
Co/~sji:rs, ell
en de cerf/e
cerf/i! (lat/
(10/1
TI\IOTIiEUs,
TI\JOTIIEUS, mefdien
met dim aall
aan PIII
PIIl LE~10N.
LE~ION,
Colisji:rs,
uit het Grieksch vertaald, Illet
met eene verklaring; Valicinillm
Vaticinium N!t.lIU~1l
NAJlUMI
el
((Alli\CUCl; de brievclJ
P,\ULUS aan
et ((AIMCUCl;
brjevC/J l'tlll
)'11/1 P.\ULUs
aaTi de
di! RomeblCfl,
RomeitlCfl, Corillflters
CorjlJtlters
en Ga/ûtifrs,
Gal,;ti('rs, uit het Grie~;sch
Grie~(sch met aanmerkingen, 4 deel
deelen,
en , waarbij
eene verhandeling, o)ler
over de
de. Ee
Edt
'11 'Jád
'leid en
eJI llel
flet gczag
gezag "all
l'all dm
den brief Vfm
va"
JJACOllUS,
ACOllUS, gevoegd
gedac 'tIen ,Ol'er
gevoc,;d is; Uilige
ccllige Op/lellen ell verf/rooide
verflrooide sedac11m
,Ol'i!r
vtrfclli//ellde
ollder!l'.'rpm; Ol'er
oper de Slaatsaorg
Y~r/chillelldi! ol/d<:l'!l'crpm;
Staatsaorg der
dcr over.'ldd
over.'rád VOOI"
voor dm·
godsdienst CII
e/I di!
de l'l'ijlleid
I'rij/leid der Clrri'lct/kerk
C/lri,tclIl:erk ill
JIJ Neder/and,
Nederland, zonder
's
.vo/umen plJSlrell/unl
poslremunz
'5 fchrijvers naam gedrukt; ValleilliarIJm
VlltlcilliOrtJ.'lI .1EsAl.-\E
JES!>!AI': 'volumen
IJ
(; C. XL
Xl. ad XLVI;
XI.VI; llebrniefl
lIebraicfl ad tlllllleros
1111/11eroS recenfuil,
recen[uil, verf/ol/cm
verfiollcm el nolar
Yul!/lJJCII prius contillms
conlillCtlS earmilltl
las adjecit,
adiecit, en eindelijk Vul!I/JlC/l
carmina a cap. XL.
XL
ad LVI, e.
c. 9. llehalve
IklJalve deze
d~ze had hij nog verCcheidene
verfcheidene belangrijke
werken over het Jllcrrlll11
JlIc/rulII,, het eer!te
eer!1e gedeelte van 1E5.\I"5,
JE5.\I.\s, de Pratpra/VleII,
fJ/f!Il, en andere nuki:el~
(luki:el~ van het O. Testalllent,
Testament, grootendeels ter uitgave bereid, we!ke door zijnen broeder Mr. E. 11.
II. GREVE werd op
zich genomen.
GREVE. (la)
(Ia) Is eenc
eene der merkwaardigrte
merkwaardigCte plaatfen v:m PariJs,
Pariis,
aan welker eene zijde het !tndhuis
!1adhllis {bat,
naat, en waar
wnar vele ter dood
veroordeelden worden te regt gl?lleld.
g~!1eld. ZU
Zij is inzonderheid ten tijde
der omwenteling vermaard g-e\Vordcn,
~e\Vorden, en oJltleem
ontleent h:Jren
haren naam van
drij fzand, door de
d ~ frallfchen
Fral1fchen glïJvi~r
gray;::r genoemd, hetwelk eertijds,
he: drijfzand,
voor-
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voordat men deze plaats verhoogde en bellr:l3tte,
be!lra:ttte, door de ald~ar
Seil/e, hier werd opgefpoeld.
opgeîpoeld.
voorbij loopende rivier de Seille,
GRIEKENLAND. Dit land, onder
ondcr de gelllkkiglle
gclllkkiglle luchtllreelt
lucht!lreelt
liggende, en voor alle tijrlen
rijrlen cn volken merkwaardig, werd
wcrd reeds
in de vroeglle tijden van dzie
Ázié bevolkt, en
oJ1[ving zijne eerlle
cn ontving
eer!le beîchaving, deels door PhoCllicifche en
fchaving,
cn Egyp/lfche
Egyptifche vreemoelingen,
vrcemoelingen, en
deels door ORPHWS, AMPIIION, en eenige andere grootc
groote manDen.
manDen,
wL'rden. De hier ge-.
die, na
n:t hunnen dood, door de inwoners vergood
vcrgood werdcn.
Ilichtte koningrijkelJ
koningrijken veranderdcn
veranderden bijna alle in republiekcn:
republiek~n: kunsten
!lichtte
wetenîchappen liegen
/tegen tot zulk een toppunt van blo':l, dat
dm geen
en wetenfchappen
volk der oudheid daarin den Griekel/
GriekCll evenaarde, en later volken hen
ni.ct
ni.et alleen als
aJs hunnc
hunne leermeesters, maar ook zelfs als een voorbeeld
in fommige
îomlllige vakken beîchotlwen,
befchotlwell, hetwelk zij tot hiertoe nog niet
hebben kunnen evcnaren.
cvcnarcn. Toen
Tocn AI.EX.\NDER, omtrem
omtrellt 300
300 jaar voor
onze tijdrekening,
Griekmlolld had onder het juk gebragt , hielden
rijdrekening , Griekm/olld
zich de
eenen geruimen tijd Ilaande; doch werdc wetenîchappen
wetenfchappen nog eencn
den reeds in haren verdercn
geraakt~n tot een
verderen voortgang gellremd,
ge!lremd, en geraaktcn
diep verval, toen de Romeilll'1l,
Romeillt'/l, omtrent zoo
200 j~ar
jaar later, de eene provi~
provin.
cie n8
na de :mdere
andere veroverden. Toen KONSTANTINUS
KONsTANTINUs de GroolC,
Grooft!, in
bet
iu het
330, den zetel des rijks van RO/IJe naar Blfontiuln
jaar 330,
Btfontillln (door hem KonKon.
floll/illope/ genoemd) overbragt, herkreegherkree~ Griel.:cnlalld
flolllillopel
Griekenland wel een nieuw
leven, doch leed weldra wederom de heviglle fchokken
îel10kken door de inval.
len der Barbaren, di~ de geheele helît
helft van het Westerîehe
Westerfche rijk veroverden. Sedert werd Griekenlalld,
G,'iekenlalld, benevens de overige aan zien lij kc- geRomeinen, in het tegenwoordig
Europiseh Turkije. Azië.
westen der Romeillen,
tegenwoonlig Europisch
en Afrika liggende, het Oostenc!/
Oostend Romeinse,i
Keizerrijk genoemd. Het
Hec
Romeil/se.': Kcizcrrf/k
f<:heurde zich, in zaken van den godsdienst, van ,den paus af; vormde
f<:heurdc
daardoor de zoogenoemde Griekîche
Griekfche kerk (zie aldaar), en behield nog
langen tijd zijn aanzien, tot dat het eindelijk, door de gedurige invallen
der Saracellen,
Saracenen, en naderhand door die der TurkelI, verzwakt, en in 1454r454eene prooi der laatlle
laatfle werd, die dit rijk
rij k nog heden ten dage bezitten.
De landfchappen
tegcnwoordig Grickmlalld,
Griekenland, van het oude
landîchappen van het tegenwoordig
weinig in zijne
zjjnc grenzen verfchillcndc,
verîchillende, zijn lI/ace
fl1aee dOllië,
dOlJië, Thesfalië,
Thes[a/ië,
Al/Jallii!,
Li)'/ldii! (waarin
(w:min het oude /ltti.a
Attiea en ./Ithene
Athene liggen)
AlPanii!, Epirus, Li~'adii!
I1lorea
Negropo'IJ, en de An;';·
ArchiIJ/oreo (voormaals Pe/0p0l1l1e[us)
Pel0pollllefus) het eiland Negrop07/t,
pel;
Dalmatië, Sen'ii!,
SC/Tii!, BI/lg/lrië,
Bulgarië, Romallië
Romallii! (eertijds Tlzrocië),
Throcië),
pcl; makende
makcnde Da/III/Itië,
de lI1iddcllolldfc//c
JI1iddcl/alldfc!u! en /ldrialifche
zee deszelfs grenzen uit. /ldriatifche zce
Men
leze, over Grirkmland, de Reis V/llI
ANACII~RSIS. benevan dm jOl/gen
jOllgen ANIlCIIIlRSIS.
vens de VOyflge pitloresql/~
pittoresquc de la GrccfJlle van CnolsEuL,
CnolsEuL· GOUFFlER.
GRIEKENLAND. (GROOT) Een gédeelte van Italië,
It/llië, door Griek.
îehe volkplantingell
fche
volkplancingen bezet, aldus van ouds genoemd. Van waar het echcer dien naam omleende,
ter
ontleende, en welke deszelfs grenzen waren, is tot
het dat deel van I/alië
nog toe niet benist.
beflist. Dit is zeker, dat hct
Italië was, het
Appulië, Cal/lbrië
Calabrië
welk tegen over Griekel1land
Grieken//lnd en Sicilië ligt, en dus dppulië,
en het
hee overige van het fchicr-eiland
îchier-eiland bev~ttede.
bev~[[ede. Locri, Croton,
Ct'OIOIl, Thurium,
Thurium.
Jf!ctOpOlltlllll, Tarentc
waren er de voornaamfle
voornaamrle Ileden
aeden van.
1/1I:tOpOIlI1l1l/,
Taren!e en Sybaris warcn
GRIEKSCIIGRIF.KSCII-
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GRIEKSCH-JAAR. GRIEKSClfE KERK.
GRIEKSCII-JAAR. Een gedurig maanjaar, hetwelk uit l2
maanden be/laat, wanneer het een gewoon, en uit 13, wanneer het
een fchrikkeljaar is.
GRIEKSCH-VUUR. Werd in de VII eeuw door CALLINICUS,
een vestingbouwkundige te Hdiopolis, een Syrier van geboorte, uitgevonden, en met een goed gevol::: in den zeeflag gebruikt, waarih de vlootvoogd, keizer KONSTANTINUS POGONATUS, de zeemagt der
Saracenen zoodanig verwoestte, dat er 30,000 man fileuvelden. Dit
vuur bezat eelle verwonderlijke kracht, brandende in, en door het
water; was vloeibaH • en kon wijd en zijd geworpen worden; ter.
wijl olie en /loffen , tOt voedfcl van andere vuren dienende, wijnazijn, pis met zand gemengd, alleen in /laat waren. om het te
blusfchen. Het werd van zwavel, /leenkolen , pek, g6m, hars, en
Meer andere dillgen !Oebereid , en uit lange buizen. voetbogen enz.
get'choten; doch deszelfs uitvindillg is, federt die van het buskruid ,
verloren geraakt.
GRIEKSCHE KERK. Hierdoor ver/laat men dat gedeelte der,
Cb.ristenheid, hetwelk in zijne geloofsbegrippen , gebruiken en kerkelijke inrigtingen, in fommige opzigten, van de Roomsch-Katholijke kerk afwijkt, en voornamelijk daarin van haar verfchilt, dat zij
het kerkelijk o?pergezag van den paus nict erkent. De Griekfche
kerk heeft haren zetel in de 005terrche landen van Europa, en In
de westelijke van AZië, namelijk in Turkije, waar zij flecht9 geduid wordt, en in Rusland, waar zij de heerfchende is. Gedurige
twisten onder de Roomsch-Katholijke I{erk, over fommige geloofsbegrippen, godsdienstige gebruiken, en 's pausfen gezag, veroorzaaktert reeds feden de 4de eeuw, eene verwijdering cusfchen de
twistende partijen, welke einddijk , onder den paus LEO IX, zulk
eene volkomen fcheuring ten gevolge had, dat de federt aangewende
pogingen tOt hereeniging geen ander gevolg hadden, dan dat enkele
gemeenten in Italië, werwaarts vele Grickm voor de Turken gevlugt
waren, alsmede in Hongarije, Gal!icië; Polen en Litt,~allUlm -het
paufelijk gezag erkenden I en welke dan ook thans onder den naam
van reret1ligde Grieken bekend zijn.
. Tot het gebied der Griekfche kerk behoorden in de 7de eeuw,
behalve Ostillyrië, het eigenlijk Griekenland, met ftfol'o!a en den
.Archipel, Klein-Azië, Syrië met Palestill.), Arabië, Egypte, en talrijke gemeenten in Mefopotamië en Perzië; doch door de verovering
\'an MUIIAMETH en zijne opvolgers, verloor zij, feden 630, bijna alle
hare provincien in Azië en Afrika, en zelfs in Europa onderging het
getal harer aanhangeren, door den inval der Tur!.:ell in de lOM eeuw,
eene a:\nmerkelUke vermindering; orrc11oon haar ook, van den anderen kant, verfcheidell Slavifche volken. ell ook de RlIsfcn, toevielen, welke door den grootvorst WALDlMER, dm l/ciligm, in 988
tot de omhelzing van den Griekfc~len godsdienst gebragt werden.
Aan deze laatstgenoemde natie heeft de Gri\!kfche kerk ook het fylllho-
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holisch boek te danken, hetwelk naast deo kanon der c:erfie el: ~wee~
de Nicunfthe, der eerlle, tweede en derde Konflantinopelfc,i" der
Ep'zezifche en CltalcedolliJè/lI! algemeene kerkvergaderingen, en vall
het in 692 te Konflanlinopel gehoudene Trulkmifthe fynode, voor
de Griekrche kerk. in zaken Vdn geloof, alleen gezag had.
Nadat de geleerde patriarch, CYRILLUS L .... SCARIS, te Konjlantin,..
pel voor zijne godsdienstige begrippen, die merkelijk die der protes.
tanten naderden, in 1629 met zijn ~evcn geboet had. werd in 164_
door Pl::.TER MOGIL .... S. aartSbisCchop te KiolV. eene geloofsbelijdenis
der Rusfen in de GriekCche taal, onder den w~idCchen titel vant
Orthodoxe geloofsbelijdenis der KOfhoJij/re. en ApostoN[elte /redt van
CHRISTUS, opgelleld,en door de gezamenlijke patriarchen der Griek·
{che kerk. waarbij feder~ 1589 de vijfde patriarch te Moskou gekomen was. in 1643 onderteekend en bekrachtigd. waarna dezelve in
t66.2 • in het Gricksch en Latijn, met eene voorrede van NEKT .... R1U!l.
Patriarch van Je,.uzalem, iu Hol/tlful gedrukt , in 1696 door dea
laatfl:en RusfiCchell patriarch, ADR' .... NUS te Moskou. en in 1722, op
bevel van PC:TI!.R den eroolm door het heilig fynode werd uitgegeven, nadat deze geloofsbelijdenis vooraf in 1672 op een fynode
Cynode ce
Jrrttzalem, e:l
C:l in 1721 in dcn geesceiijken raad van opgenoemden
vorst, voor het algemeen echt Cy,nbolisch bo~k der Griekfche kerk
was verklaard geworden.
Deze kerk erkent daarbij, even als de Katho!ijke, eene dubbelë
bron van geloof, Biibe! en Ol'er/el'ering. onder welke laatfle zij aJ.
Ie zoodanige leerinbcn verllaat • welke de apostelen mondeling voor·
gedragen. en de Griekrche kerkvaders, inzond:,ol,,,id JOHANNES VAN
D ..... . :BsKus, alsmede de zeven a!gcn1een~ kerkvergadcringën, bekrac~
tigd hebben; wordende de overige kerkvergaderintien, bij de Roomscb
Katholijken voor wettig gehouden, door haar niet erkend. en ver ..
biedt zij zelfs aan de Patriarchen en Synoden. 0111 eenig nieuw leerfiellèl voor te dragen, als houdende zij Ime geloofsbegrippen voor de
eenige ware, en voillrekt noodig ter zaligheid. Voorts gelooft zij,
verfchilt dus
dat de heilige Geest alleen van
vall dcn Vader uitgaat, en verCchiit
hierin vall de Katholijken en vele Protestanten; heeft even als de
eerfl:en zeven Sacramenten; maar men verrigt den Doop door het geheele ligchaam driemaal in het water te dompel~n, onverfchil!ig of
de voorwerpen kinderen, dan volwaslcn proCeliten zijn, ter volkomen
reiniging van de erfzonde; terwijl zij het Vormfe! • dit als de voltooi.
jing van den Doop beCchouwende, te gelijk met deze plegtigheid ver~
bindt. Bij het Avondmaal houdt zich deze kerk wel bij het gevoelen der trmlsjtJbfta1/tiatie, en dat der Katholijkell omtrent het misoffer; maar gebiedt, dat het brood gezuurd, de wijn, Ilaar Oostersch
gebruik. met water gemengd. en beide aan ieder, zelfs aan de kinderen, in die mme moet worden toegcde~ld,
toegede~ld, dat de avondmaalhouder het g~broken brood, in eenen, met gewijden
gewijdcn wijn gevulden, lepel kan omvangen. Het /Iuwel/i", hetwelk de Cri.:kfche kerk niet
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voor onverbrekelijk houdt , is aan Mte'
~C' geestenjken,
geestelijken, behalve nat1
n:l11
klooster-geestelijkcn,
klooster-geestelijken, en de daaruit te verkiezen hooger geestelUk.
heid tot den bisfchop toe, geoorloofd; alleen verbiedt zij de huwe:lijken
liJken met eene
eelle weduwe, en eenen tweeden echt. Het keiJig
heilig Oliefel
bedient zij niet
ni ct alleen aan l1:ervenden,
ll:ervendell, maar ook aan kranken, ter
vergeving vall
\"all zonden en reiniging hunner zielen; doch gelooft aan
geen vagevuur, predestinatie, of bijzondere verdienstelijke werken;
weet niets van
van af1atcn,
aflaten, en erkent
crkent noch den primaat van den paus,
paus,.
noch eenig ander zigtbaar plaatsbckkeder
plaatsbekleeder van CHRISTUS op aarde.
VoortS duldt de GrickfctJc
Griekfctle kerk geene gefilcden,
gefileden, gehouwen of ge·
gegoten beelden van heiligen. enz.; doch moeten de afbeeldfels van
CHRISTUS en l-'lARIA
MARIA en de heiligcn,
heiligen, die in kerken eh
eu afzonderlijke'
huizen
buizen voorwerpen van godsdienstige vereering uitmaken,
uit·maken, plat ge.
gefchilderd, en mogen met edele gelleenten
gefteenten verfierd
verlierd zijn: in de Rusfifche kerken
kerkcn vindt men echter gepleiste'l'd'e
gcpleistel'cfe kunstwerken aan de alea.
altaren. Onder de boetdocningen
boetdoeningen telt zij' voornamelijk het vasten. Dir;
doet zij woensdag en vrijdag in iedere week, en houdt bovendiel}
\'Ïer groote vasten. In hare godsdienstoefening
godsÓlenstoefening blijft de
jaarlijks nog vier
Griekrche kerk bijna geheel aan uitwendige plcgtigheden
plegtighcden hangen.
Leerredenen en godsdienstig onderwijs maken er het geringlle
geringfte g.cdeel.
gedeel.
ALE~I,, was het
:te
:ee van uit, en in de I7dc
I7de ceuw,
eeuw, onder dcn
den Czaal"
Czaar ALEXEI
prediken in Rusland zelfs ten llrenglle
ll:rengfte verhoden.
verboden.
De Griekfche kerk in Turkije is, zoo veel de onderdrukking
onderdrukking,.~
-welke
welke zij hier ondervindt, dit toelaat, geheel aan hare oudlle inrig"ting
""ring getrouw gebleven·. De vIer
vier Patriarchen te KOl1jJanlil1ope/,
J(onjlantiJlopel, AlexMldrië, Al1tiochië
Mltirië,
Antiochië en Jeruzalem bellaan
bell:aan nog. De eer1le
eerfie heeft het oude
aanzien der' voormalige aansbisfchoppen;
aartSbisfchoppen; zit in het heilig fynode, te
Konftnntinopel voot;
voor; oefent door hct
Konftantinopel
het geheele Tnrkfche rijk het op.
opperlle
Grieken uit, cn
perfle geestelij.k
geesteliJk gezag over de Gric/em
en wordt ook door
de nict
Gal/icië, de BuckOJjlina,
niet vereenigde
vereenigcle Griekm in Gallidë,
Buckoll'ina, Slm'onië en
ele
de zevro Eiifl1Jdm.
Eiia1Jdm. als opperhoofd der Grickfche
GrickCche kerk erkend. De
overige drie Patriarchen. in wier kerf
pelen lJijna
bijna allen den MahomeMahome.
kerfpclen
llaanfchen
godsdiellSt belijden, hebben eenen engen werkkring (die te
uaanfchen godsdienst
Alexandrië heeft flechts
fIechts twee kerken te Cairo onder zich),
zjch), en leven
clns
dus meestal van de gllnst
gunst van dien van Konftal1tinopc!,
J(onftaJltinope!, welke aanmerkelijke inkomsten heeft; doch bijna de helft er van, als eene
fch:ming, aan den
Dc verregaande
deu grootell
grooteJl heer moet opbrengen. De
onderdrllkkingen, welke de Grieken in Turkije
onderdrukkingeJl,
TUI·/elïe ;1l'flI:ten
:n'~ten verduren, heeft
a:tdaar
Rusland
àldaar eene oude voorfpelling
voorrpelling in omloop gebragt , dat zij uit RIJsland
eenmaal hllip
hulp en redding te wachten hebben. Gebeurt dit, en worde
de ijver, waarmede het Rusfisch hof de volksverJichting
volksverlichting behartigt,
bij aanhoudendheid met een gelukkig gevolg bekroond, dan zou de
Griekfehe kerk welIigt,
welligt, uit de algemeene vorderingen en de befchabefcha •
• ing van 's menfchel1
.ing
menfchen geest, in Europa, ook nog menig voordeel
-tunnen
tunnen trekken, en veranderingen onderg331l,
onderga3n, welke haren eerdienst
kerrijker en !1:ichtelijlter,
Uichtelijl,er, en hare belijders beter zouden maken.
~errijlc.er

GRIEK.
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GRIEKSCHE KUNST. Hieronder verfiaat men gewoonlijk de
cenen
Schoone kunst, en, in een
en nog meer bepaalden zin t de fchoone
beeldende kunst van Griekenland, welke een en zeer hoogen trap van
volkomenheilj bereikt heeft, en welker voortbrengfels nog beden de
bewondering van kunstkenners wegdragen. Men onderfcheidt haar in
4 voornal11e tijdperken, namehjk: , dat van den ouden, !1. dat van
den verheven en fchoonen, 3. dat van den bevalligen l1ijl, en 4. in
dat van hare ontaarding. lIet eerfte dezer tijdvakken, dat der Dattialidm, rekent men gewoonlijk tot omtrent het einde van den Perz,"
fchen oorlog. 430 jaar voor onze rijdrl!kening;
rijdrl!kenÎng; het tweede, waaftoe PIIWIAS, POLVKTETOS lVIVRON, en d~ beide PVTHAGORASSEN be...
booren, !lrekt
flrekt zich tot 350 jaar voor CHRISTUS geboorte, tot bet
begin der lVIacedonifche heerfchappij uit; het derde, waarin PRAXITEI.ES, LvslPPus en' AI'ELLE3 uitmunten, tot aan dea dood van
ALEXANDER; terwijl zich het l'ierde tot den tijd der Romeinen be.
paalt. In al deze tijdperken, welke zich ieder afzonderlijk on.
derfcheiden, maakte de Griekfche ~unst aanmerkelijke vorderingen.
doch inzonderheid in het tweede tijdvak, na het eindigen van den
Perzifchen oorlog, omdat, eensdeels, de natie zelve toen door eene
booger geestdrift bezield werd, en, allllel'deels, de veroverde fcbatten den kunstenaren meerder werks verfdJaften; terwijl zij, bovendien, in hunne manier van godsvereerfng zelve, zoowel als in de
dichtkunst, overvloedige aanleiding vonden, om zich in hunne kunst te
volmaken. Men be!leedde
befleedde dezelve aan tempels, openbare gebouwen,
welke Griekenland verlierden , en waarvan de ecrlle, na gemelden
oorlog, eerst werden opgerigt,
opgcrigt, en vond dus bier eene f1:erke aanfporing, om voor de reeds ver gevorderde bouwkunst niet onder tè
doen. De voortgang tot hooger volkomenheid ging ook hier, gelijk altijd, bij trappen. De !landbeelden
flandbeelden,, die men eerst in dit tijd.
vak kan plaatfen , verkregen fchooner trekken, edeler gedaante, en
jl1i~t~r verhouding; doch de leer der evenredigheid was nog te onvolkomen, o:n er het waarlijk goddelijke, boven alle menfchelijke
behoeften en zwakheden verheven, karakter aan bij te zetten. Zij
zijn meer gefchikt, om de zinnen te verasfen • dan om het hart te
tretfen.
In het derde
derdc tijdvak nam de lillaak eene andere rigting, eens.
deels, omdat de Grieken, ten
tcn tiJd~ van ALEX,INDER, geene overwinnaars bij MnrofOll en Platca meer waren, en anderdeels, omdat
de kunst meer en meer aan bijzondere behoeften dienstbaar werd;
en hieraan is het buiten twijfel toe te fchrijvt!n,
fchrijvtm, dat men tegenwoordig veel meer onderwerpen bearbeid vindt, die met het leven in
een naauwer verband ilaan. Tot zulke beho~ften gebezigd, en onder zoodanige omllandiJheden, moest de flijl dl!r Griekfche kunst
eenen anderen vorm verkrijgen, en het bevallige en
cn bekoorlijke de
plaats van het verhevene innemen. !\Jen vervaardigde nu, van tijd
d~r ktilJSt en
tot tijd, werken, wcll,e de bloem <kr
cn de zegepraal der
T :2
aan·
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aanminnige bev~lIighedcn uitmaken, waarin het verhevene, ja de
r.choonheid zelve, aan het beminnelijke
beminnclijke ondageCchikt, en aneen iIJ
zoo verre aangewend is, als het doel van bekoorlijkheid en bevalIighekl daardoor konde bevorderd worden. Door het teedcrst gevoel
voortgebragt, en rloor het doordringendst veriland olltwikkdd. fprelwn
deze kunsr!1ukken onmidrlellijk tot het hart. Tot dit tUd vak behooren
onder de beeldhouwers, SKOPAS, inzonderheid wegens zijne geestrijke groepen beroemd; PILU.JTELES, bekend door zijnen Amor te
Thcspja, zUnen Saty" te .dt,'zme, en zUne Pénus re /{osen /{nidos, en ehrdelijk LYSIP;'US, de meester in het vervaardigen van portrcttC:l: Onder de [eh iId crs telt men APELLES, beroemd door zijne
Venus Al/adyfJil.ene, PIWTOG::NES, Aq;LEPIODOROS.
Aq;LEPIODOR os. meester in de
Symetde, en ARISTIDES, nerk in het kcnmerken
kenmerken van brakters; terwijl LY:;ll'~'t:s in het bevallige in brons, PltAi(lTELES in marmer, en
APEI.LES in d" fchflderkunst,
fchflderkun st , als uit!1ekenàe meesters worden opgegeven. Als werken van kUlBt, die uit dit tijdvak Il!l,;' overg:blel'en
zijn, noemt men den Llldo,'irifc!~m Bacchus, den fb:mden Herma/lpltrodil, de:l
ti e:1 Fluiten/peler en' de Bac/JfJllte in de ~':JIa Borg/1eu, het
Killd met den l'ogd in de galerij van dietl naam, en GAl"YilIEDES
;n het ClemmtYilji:/le Mujè/Jm. D~n, van dit tijd\Oak af begon de
laatlie of vierde tijdkunst te opc:mden, en verbasterde in het laatlle
perk, onder de RamcinclI, irr eenen geest van wellust en verwijfdheid. ZÛ had haar hOflg!1e toppunt bereikt, en er ble~f lhlS niets
over, daIJ het vorige op verCchillendc wijze te herhalen. Gelukkig,
zoo lang dit nog alleen gcfehiedde, en dit was bijna altijd het gekl1nSt heerschee.
yal , zoo lang er nog een zuivere fmaak voor kllnSt
Waar dir gcenc
geenc plaats had, verviel 111ell tot het overdrevene, waarllit aan de een~ zijde het kolosf.1le en opgehoopte, en aan de andere
het w'ellustige en verwUfde in de kunst g.:borcn
g.:bor211 werd. Eene efnflige beoefening der klasGeke mcesterllukken kan den kunstenaar alleen
voor deze afwijkingen beIOeili!;2n.
GRIEKSCHE LETTERKUNDE. De e"rae begil4rl'len, of oorfprong, der Griekfèhe Letterkunde zijn zoodanig in het duistere der
v-roogó:e eeuwcn verborgen, d~t het bijna, zoo niet vol!hekt, onmogelijk is, dezelvc na:1llwkeurig aan te duiden. Wam, oftèhoon
het gebruik van lctterfchrift
letterfchrift eerst later bij de Gritkm
G,.itkm is ingevoerd.
en er dus eigenlijk voor dien tijd gecnc Letterkunde bIj hen bei1:ond,
hadden zij evenwel onderCcheid~ne in!lellingen en gebruiken, wel~
ke derzelver
derzelve! gemis eenigzins vergoedden, en waaruit zoodanig
111 en , niet te omegt, letterkundige befchaving
°iets ontf1:ond, wat 111cn,
zou kunnen 1l0'21l1en, wanneer
wanncer 111en dat woord in eene meer zakebcteekenis ne~l11t. Het komt ons dus niet
']ijke, dan letterlijke, beteekenis
''()Ilgefchikt voor, het eeflle tijdvak der Griekfche Letterkunde, het
Yoor-Homeriji:he te noemen, hetwelk zich tot aan de temgkolllst der
Nemclielen in Pc!opollejils, cinr is tot 80 j~:lr
j~ar na den Trojann[chen oor'log, uitftrekt. In dit tijdvak plaatfcll wij dan inzonderheid die innelttel-
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fiellJngen, welke door godsdienst, dichtkunst, godfpraken, myste"
tieIl, enz. zoo veel tot de befchaviil~ deler !latie hebben toegebragt. Het i~ van belang aan te merken, dat al deze in!tellingen
met uen gods~liellSt in betrekking !tonoen, en priesterlijke inaeJlingen
waren,wclke voornamelijk in Tliracië en lllacedolJië Imren zetel gevestigd hadden, en veelal eenen Oosterf{:hen oorfprong verraadden. Overigens zal het wel niet noodig zijn, hier bij te voegen, dm de befcha~
'\ving in GriekenlatId, niet dan van .lieverlede algemeen is geworden;,
en de cent: nam veel vroeger dan de andere hierin gelukkiggeilaagcl
gelukkig geilaagcl
is, voordat de Grieken eigenlijk datgene wcrden, wat wij ons ge~
woonlijk , op het hooren van den naam van Grieken, plegen voor 00
fiellen. In dit tijdvak dan hebben gebloeid AMPIIlON, DEMOOo..
cus, l\TELAMl'US, PUEMIS, PRO:l1ETHLUS,
PRO~1ETIILUS, en aoderen, wier namen
en bekwaalnheden bij de oude fchrijvers vermeld worden: vervol_
gens ABAR1S. ARISTE.~S, CHIRON, EPIl\lENIDES, EUMOLPUS, LI.NUS. PhLA:I:IEDES en CORINNUS , welke fommigen te onregt voor
fchrijvers, van niet meer voorhanden zijnde W(!!·ki·.l, gehouden hebben, en eindelijk Di\RF.S, DICTYS, HORt.POLLO, l\1VS.~EUS, ORPHEUS, en anderen, onder wier ruimen wij nog heden gefchriften
bezitten, die, in lat~ tijd vervaardigd, niets met deze oudne rijden gemeen hebben, behalve de namen der fchrijvers, welke dezelve
te on
regt dragen.
onregt
Ongev.cer 80 jaar na den Troj:1anfchen oorlog. h:1dden cr groote
veranderingen, verhuizingen, Cil beroerten in verCcheidene D~elen van
Griekenland plaats, waardoor vele volkplantingen naar de kusten van
I(Jcin-/l::Jii en de naburige eilanden vertrokken, welke door de
vruchtbaarheid van den grond, het fchoolle
fchoone van de luclltfrreek. en
het heerlijke der l:1ndsdouwe, zoo wel :1ls door de gunstige ligging
voor handel en Ccheepvaart, gepaard met het bezit van eene rlj van
\Iitmu!ltende l1avcns, fi)oediger tot eenen
cellen a:mzienlijken bloei en
rijkdom, en tevens tot ee-J(~ zekere mate van weelde, en meel'dere befchaving moesten komen, dan waarop zich het LlJoederiand
te dien tijde konde beroemen. Wanneer men nu hierbij in llanmer..
king neemt, dat dez.:! eerae bewoners, veelal mer fierke hartscogren.,
lla fierke pogingen van verdediging, hun v~derland verlaten hadden,
nu in eens, in zulk eeile landltreek verph:ltSt, deze:ve niet meer
op oorlog of zelfsverdedigillg konden cocpasfeIl
cocpasfen ; maar, zoo. als
ons de gefchiedenis van
\'an alle tijden leert, tot de meer Ilille kunnen
des vredes begonnen aan te wenden, dan zal het wel niemand bevreemden, wanneer wij beweren, dat hier alles zamcnlicp, om poëzij.
fcbilderkunst. beeldhouwkunst, wi.'sbcgeerte en handel aanzienlijk te
ccrllc mI·,
doen bloeijen. [n de n~bUhejd van het hoofdtooncel, van de ecrllc
tionale onderneming- der GricÁ'eIJ,
G ricÁ'e!J, konde het nie. wel anders, of al.
wat tot den TrojaanfcIlCn oorlog betrekking had,
h~d, moest hici meer
deelneming dndcll, en óe
l~e vcrbccldil~g
vcrbceldil~g fierkcr in werking breugeu;
terwijl lU~n ba<lrnc, ~ls in bet gezi~t der plaal[en,
plaal[cn, \\"~aralle5
\\"~ar alles .wa;;
T 3
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voorgevallen, den nationalen roem zijner
ziJner voorvaders boorda
hoorcla vet.
ver_
kondigen, en Inde
In de warmte des verhaaIs
verhaais zich allengkcns
allengkens tot de verhe_
verhe.
Tenheid
venheid der dichtkunst verhief, welke, bij mangel aan fchrift, zoo
zeer gefchikt
ge[chikt is, om het verhaal van gebeurde zaken, van mond tot
mond, aan de nakomeIingfchap
nakomeling[chap over te leveren. Zoo omtlond
ontflond hier
ecne
foort van poëzij, welke een bijzonder karakter
tcne krachtige [oort
k~rakter aan.
aanDam, en' de Epi{che
&lam,
Epifche is genoemd geworden, waarnaar wij het niet on:'
on:"
gefchikt vinden dit tijdvak het Epifche te noemen. Hier komt dl!
ge[chikt
d~
dichter als afge[cheiden
ge~
afgefcheiden van den priester voor; hij komt voor als gelijke eere waardig, er.
liJke
en als de zoodanige , door wicn
wien dc
de kennis der
vroegere tijden, als in het heiligdom der poëzij,
poëzij , alleen konde bewaard en voortgeplant worden. De eerl1e
eerne dichter had de verbeelding
van cenen
ander~n aaneenen tweeden doen omvlammen,
ontvlammen, en deze weder andcren
a:m·
gevuurd, zoo dat er weldra zangcr
zanger of dichterfch
dichter[ch olen ontflonden,
en men [cheen
fcheen te gelooven, dat deze kunst cven
even als andcre
andere geleerd kon worden; een denkbeeld,
denkbecld, waartOe
waartoe men door het voorbeeld
der priesterfcholen
priester[cholen zeer ligt
Iigc heeft kunnen komen, naar welke de
aangerfcholen [chijnen
fchijnen gevormd geweest tc
te zijn. Zangers toch monocmen ; hunne gedichten
gcdichten
gen wij deze vroege dichters met alle regt noemen;
werden gezongen, en hunnc
hunne verhalen mCt
\llet een
lIluziJk,inllrument bebe~
ccn 111l1zi)k-in!lrument
geleid. Bij alle plegtige gelegenheden
gelegenhedcn was de
dc dichter, volgcns
volgens vroeger gebruik, tegenwoordig, terwijl lilen
godcn, ten minlilcn hem als der goden,
tle
ne ApOLLO'S, gunneling
gunf1eling be[chollwde,
befchollwde, wicn
wien hct
het verledene
verledene,, zoowe)
zoowel
IIls het tegenwoordige en toekomende,
toekomcnde, bekend waren. Bij zulke omals
tlandigheden kan men met
flandigheden
mct grond vooronderflelJelJ,
voorondcr!l:ellcll, dat er eene menigte van zulke zang"crs of dichters in !(Je/IJ.
/(/e!IJ-.dzlë,
AzIë , en de naburige eiHü:\lERVS opllond,
op!l:ond, om door
landen I gebloeid hebben, toen de eenige HO.\lE.RVS
de alles overtreffen_ie
overtreffen,ie hoogtc
hoogte van zijn gezang allen te ovcr[chadu.
overfchaduwen, en derzelver namen der vcrgctclhcid
vergetelheid over te geven.
gevcn. lIet is, onder zijnen ll!IaIn.
lltIam. dat wij twee grootc Epifche
I/ja.
Epi[che gedichten,
gedichtcn, de llia'
en de Odysfoe, de Batl·r:c.1zomyomt1chifJ
BatradomyomaditJ (of llrijd der kikvoflchen
kikvonchen en
muizen ,) benevens vcr[cheidcne
verrcheidene 11)'1I/1ICII
I!J11111C1l en Ep~lJram1l1Ilta.
Epig/'aI1J1I1flta, nog be.
he.
den ten dage bezitten; aan wclker
welker echtheid men, gedeeltelijk
gedceltelijk althans,I met reden fchijm te twijrelen,
twijfelcn. Naar den naam van dezen
thans
grooten man heef~
heeft mcn
men ceue
cene Ioni[che
Ionirche [chool
fchool van dichters gel1icht.
ge nicht •
Homrriden genoi:!md,
geno~md, welke,
welkc, waarièhij nlijk. het eerst op Chios, eerhaproden of zangers vormde, die de Epi.Ep~
nen bijzonderen kring van rhap[oden
fehe wijze, den geest en toon van IJo1l1crus,
IJo1l1ertJs. zochten na ce volgen.
Dallr de ouden zelve ons wegens de Cyclifche dichters zoo weinig
Daar
met zekerheid hebben
hebbcn overgeleverd.
overgeleverd, val,
valt 11et
bet moeijelijk , te bepalen,
in hoe vcrre
verre dcze
deze dichters
dichten IIJet
nJet bovengenoemde [cIlOOI
fchool in verband
verbnnd heb.
hebben gellaan •, of te bew~izen , dat zij lÜ dezelve
dczelvc zijn voortgekomen.
Zoo
ZOO veel
vecl is evenwel
evenwcl zeker.
zcker. dat deze
dcze tcn
ten min
minftc
fle 100 jaar later omOnt{ban zijn, en zeer
zccr in poëciCche
poëtifche vlngt bij !fo111erus
HOl/1crtls hebben
hebbell afgenoafgeHoken, vermits bij dezelvc
d~zclve het
hee l:istoriiche,
l:istorifèhe, meer d.m
d81l het poëtirche,
poëti[che, in
iu
flofJ welke dele
a:lillllerking [chijm
rchijm ~eko!llcll te
a:ll1merking
tc zijn. De !tof»
deke dichters
beo
be-
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behandelden, werd niet alleen uit de gebeurtenisfen
bellandelden,
gebeul'rcnisfen van den Trojaanden gchcelen
geheelen omvang der luythologie,
Iilythologie. of
fchcn oorlog, maar uit dcn
fchen
der oude overleveringen, ,genomen;
verfcbillengenomen; en v.an daar, dat men verfchilIen,,6";"01 aanneemt, naar de verfchilIende onderwerpen, welke
de zulke "V"ÄOI
zij zich ter behandeling hadden
badden voorge!l:eld. Zoo vindt
\'indt men eenen
Gencalogifchen, en eindelijk
~indelijk: eenen HeKosmogonifchm Cyclus, eenen Gencalogifchm,
roen-cyclus, welke laat!l:e zich weder in twee tijdvakken laat afdeerocn.cyclus,
len, te weten: 1 0 der heroi:s,
heroiEs, of helden, voor-: en 2°
2 0 der helden tUi
tIt~
.den
den t~t .der
,der Argonauten.
Argonallten. D!lU
D3U wij vinden 'het,
het , voor het gros onzer lezers, niet noodig, ons langer bij dit duistere deel der Griekfehe
M'îj heu, die mogten verfche Letterkunde op te houden; terwijl
terwijlM'Îj
langen, nader met dit gedeelte derzelve bekend te worden, gerustelijk durven verwijzen naar den eersten excUlflis
excUlfus op het tweede boek
boel(
der Aeneis van V.1l\.GILlUS,
VJ.K.GILlUS, door IIEYNE ui~gegeven, en tot die
fchrijvcrs,
fchrijvers, welke
w~lke aldaar worden aangehaald.
Liever ;willen
~Ni1len wij hier
waal'fchijnlijk is, dat tlIsfchen de lönifche
Iönifche
·aanmerken, dat het hoogst waarfchijnlijk
z:lnger-fcholen.
zanger-fcholen, en deze historifche dichters iets .tl;sfchell
.u:sfchen beide gege,.
affiand tllsfchen
tllsrchen b(!ider
b~ider verdiensten
weest zij, hetwelk den grooten
graoten aflland
bebbe
hebbe aangevuld. En, inderdaad, wij vinden zulks in eene Zanger.fchool,
jaarte lIing zich in
ger-fchool, welke ongeveer 890 jaar voor onze jaane
het Europisch GrjeÁ'l'nlal1d
Gf'ieÁ'!'nland gevormd fchijm
fcbijnt te hebben. Aan het
bet
hoofd dezer Boeötifche
noeötifche fchool llond
ilond HESIODUS, die, in KleilJ-Azië
Klein-Azië geboren, welligt
wellige de meer befchaafde
b~fchaafde poë zij, van daar, aan het moederland heeft medegedeeld. Zijne gedichten werden in den
dcn beginne door
rhapr@en voortgeplant., en eerst
rhaprQ:}en
éerst la.ter
IQtcr bij elka.nder gebr:wt,
gcbr~t, en
ordelijk zamengevoegd; waarom fommigen aan de echtheid der tegenwoordige gedaante en inhoud van zijne gedichten even zeer twij_
twijfelcn, als zij zulks wegens de gezangen van HOlllERUS
felen,
HOlllEIWS plegen te doen.
De gegrondheid V:3n dit gevoelen, door bewijzen te ilaven
llaven of ook
te willen wederleg;;~~,
geheel buiten ons be!l:ek.
wederle~;~~, valt gclieel
bellek. Dit alleeeo.
alleeelJ
meenen wij gerustclijk
gerustcliJk tt!
te mogen beweren , dat voorbeelden van
I:lterell tijd ons genoegzaam
gt!noegzaam gel~erd hebben, dat het
h et geomik
gebruik van letlatereu
terl'cIJrift niet voHl:rekt
voHlrekt Iloodig
lJoodig is, om nationale
n2tionale gezangen van groater"clJrift
ten omvang, door mondelijke overlevering, tot bij dè nakomeling_
nakomeling.
HESJODUS te rug te komen: van de 16
fchap te bewaren. Om tot I-IESIODUS
werkén, welke de oudheid hem toekent, zijn
Zijll voor ons ge
ene begeene
waard gebleven, pan zijne Theogonie,
ThcogolJ.ie, het [diM
fchi/d "(W
"~tm HERCULES, en
dogm, (dat is een lecrdicht
zijn gedicht Ol'er werken
werkell en dagm,
leerdicht over land.
bouwen de keuze der dagen)
degen) vereenigd met nuttige vermaningen, betreffende levenswijsheid en opvoeding. lIet gezag van deze twee dich~ers, van HOMERUS en HESIODUS, was zoo groot, dat hunne
bunne gedichters,
[eo
ten de grondll~gen
grond;;~gen der
d~r opvoeding bij de Grüken
Grieken uitmaakten, waardoor
lmn karakter die bijzondere :igring
llUn
rigting nam.
nam, welkç
welk~ hen naderhand zoo
zeer deed uitblinken, en zich voornamelijk in hunnen godsdienst
openba~rc, die geheel poëtisch
openba~rt,
poiicisch mag geacht worden, en bijzonder gefchikt
WilS. om het gevoel voor het fchoonc
fchoone in dell
den lllellsch
Ulellsch tc
te olJtwik·
olJtwik.
fçlJikt WilS,
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Poëzij was tot dus yerre de eellige leermeesteres d(!r G"ie!ctIJ
geweest, en bleef zulks ook naderhand, offchoon dezelve in de ade
periode, dat is het tUdvak der Lyrifche en Apologifche poëzij en
wij sbegeerte eene nieuwe rigting nam.
In die tUdvak , tegen het begin der Olympiaden (776 v. C.) hadden zich. na vele onlusten en worftelingen van partij
en, allengkens
partijen,
tepublieken en volksregeringen gevestigd, welke door een en gemeenfehappeIiJken hand van nationale bijeenkomncm en heilige fpelen, in
zekeren zin, tot één geheel vereenigd waren. De geest, welke in
dien tijd de G,.ieken hez:e!de, was voor de Lyrifche poëzij bij uicflek
gunrlig. en deed haar, tot aan den ill\'al der Perzel1, tot eenen hoo.
gen graad van volkomenheid nijgen. Denevens de goden,. \\'i~r lot zij
i:l hymnen bezong, had zij zich bijzonder het vaderland en d~szdfs
llelden, als het voorwerp harer behandeling, voorgeneld. De uitwendige omllanlligheden hadden haar karakter gevormd; liefde voor
vaderland en vrijheid, haat tegen vijanden en verdrukkers , waren
fleerfchende in de Herorrche Ode; doch h~t leven werd tevens ook
meer "ft deszelfs onaangename
onaangcname en fmartvolle zijde bcfehouwd;
~ardoor meer inmenging' van onaangename en verdrietelijke gewaarwordingen en aandoeningen zich in d~ Elegie liet bemerken. Van
den anderen kant l;!g men meer krachtige tegenwerking, door bUtendeo fpot. in den .Tt/,7!b;:,.,' in hee geheel
geh cel bemerkte men krachtda.
dige pogingen. tot zelfdenken , en to~leg, om de middelen tot
teneo gewensehten to'2n:m:! op te fjJore:J. en zich dezeh'e toe
te eigenen. De gOt!dea eeuw is voor:-.ij, 1V~lk een
eell gl>fchenk der goden was: de tijd, die nu naderde. moest h('t werk v~n eigene kracht
en ontwikkeling zijn. l'rTet dit gel'oel, werd de menseh, om zoo te
(preken, mondig en in\ dien toefland gep!a~tst
gep!:1~tst , wnarin de wijshegeerte
voor hem eene behoef[~ begint CC!
te worden. In het eerfle fprnk
fprak dezelve in fprellken en fabelen; doch foms ook op eene meer lcerl1elligc
wijze. Bij het genot van Tllst. oI11vattede de Lyrifche poC::zij ook
de genietingen dezes le\'ens, en het (barui~ OlJCfla~mie gevoel
van vreugde, w.;:lker uitdrukki::.g eene eigendommeIij::c bevalliglteid aan de poi?zij moest bijzetten; teTlvijl zij, door de toen
tocn heerrellende zeden, zich in eene bijzondcr~
(ellende
bijzondere n:llvltClt
n:llVltClt yan llitdrukking moest aanbevelen. Onder dieg.:nen , welke in d\:zcn tak
der poëzU hebben uitgemunt, behooren ARClJILOCIIVS, TYltTAf:US,
CAJ.L1NU5 , ALOIAN, ARlON.
TE~PANDER, SAPPHO, ALCAEliS,
MIMNf.RMUS. STESICHORVS, IIl\'CUS, A:'\'Acr~Lo"" SmoNlDES, IJ 11''ONAX. en :)nderen, welke alle ol1d~r dcn
dCIl I1~~i1l van lierdichters
bekend !laan. Als GIJolllici offprcukd;chters
offpreukd;chters zijn in dit tijdvak, vooral SOLON, TIIEOGNIS, PHOCYLmr:s en PYTII:\GO!\.\S beroemd gel\'orèen; terwijl AESOPl'S, als fabeldichter, eenen grooten Jj~a111 verwerven heeft. So:nmigc even wel van deze (lichtC'fs
llichtC'fs zijn hier, om Gen
l't.1m8nhang, genoemd ge\vo~.ie1], welke eigen!;.ik, !laar hlll]J1~!l lecfLijc1,
eers~ iJl de volgende r~,,:o:l=
r~:-:o:l= zo.:d:: l:~bb:ll lno~,cn worden ger bw •
J(~IeJ).

W~t

G R lEK S C H
HEL
E T TER KUN D E.
~97
l. LET
Wat IlU de wijsbegeertQ
wijsbegeerte van dit
die tijdvak aang:l:it,
aang:l:lt, zoo weet meQ,
dat dezelve, voornamelijk, eene praktirche Hrekkbg had: trou..
wens is het zeer natuurlijk, dat er vroeger eene philosophie ollt·
om·
wctenfch:!p
!lond,
11:0nd, welke eeruer
eerJer levenswijsheid, dan eene afgetrokkene wetenfchap
wc!ken zin de zoogenoemde wijzen van Griekenlalld,
om\'attede:
omvattede: in wc:ken
PEIU.UWER
EpIMEl'ilDrèS noemen, PITT,~CUS,
PEIU,UWER , voor welken fommigen EpIMEl'ilDrèS
T~I1\LES, SOLON, BIAS,
CIllLON en CLEODULUS
wijsgecren kUlJBIAS, Cl/lLON
CLEOBULUS wijsgeeren
Den genoemd worden, wier lesfen of fpreuken
nen
fprcul,,:n meest praktifche
levensregel en lJevnrten,
bevnrten, die op ervaring gegrond zijn. Daar evell·
wel kennis, of wetenfchap, de grondflag der wijsheid is, zoo moeSt
moest
weldrn bij "erdere
verdere nafporing dmtrtoe
men weldra
daartoe komen, dat men zich op
begon toe te leggen; zoo dat TIlALES
het verkrijgen dier kennis
kermis b~gon
TIlALES de
!lichter
fiichter eener
ccner wiJsgeerige
wiJ~geerige fclJOol werd. welke men onder den naam
/önifche kent.
. van
'Van de Iönifche
tot het belangrijk grenspunt van de letterkundige
Thans zijn wij tOt
poëzij
befchavings-gefchiedenis
genaderd ~ alwaar de poëziJ
befchavings-gefchicdenis V~11 Griekenlanti ~ genaderd,
zijn.•. Tot hiertoe
ophoudt, de eenige leerm.ees~eresfe der Grieken te zijn
had zij de taak der gefchiedenis,
hlld
gefchicdenis, en der wijsbegeerte tevens, vervuld.
Al wat men der vergetelheid wilde omrukken; wat men van levens.
wiJde mededeel en ; wat
wijsheid en kelllJis
ke11lJis wilde
wnt men van godsdienst in
:tEes was in hare gebondene taal
de gemoederen wilde inprenten - dit :tl!es
voorgedragen, welke, juist omdat zij gebonden was, het '.'oorgedra.
~'oorgedra
voortgan.gene vast in het gehengen
geheugen inprentte. Imusfchen
Intusfchen hadden de voortgan.
gen van het m23trchtlppelijk
mll3tfchtlppelijk leven, eene verandering te dezen opzig·
te noodzakelijk gemaakt. Het
H<:t leven van den fiantsburger
Ilantsburger moest op
de taal eenen gewigtigen invloed hebben. De openbare aangelegenheden, waaraan hij deel
dcel nam, noopten hem, om de taal van het
gemeelle leven voor openli.ike
openlijke voordragt gefchikt te maken. Dit
gemeene
nu, benevens het
het inge.
'nu,
hee thans meer bekende letterfchrift,
letterCchrifc, en hee
V:1I1 den EgJPtifchen
voerde gebruik v:ln
EgJptifchen papyrus, bereidden de befchafierken invloed
ving van het proza merkelijk voor, en had eenen Ilerken
Grlekcnll11'd; zoo dat uit de epi.
op den !laat
naat der wetenfchappen in Grt'ekcn/tIf'd;
Ie.
fche poëzij •, a!lell!;skens,
a!len!;skens, de ge:chieden:s, en uit de poëtifche levenswijsheid de bcfchotlwendc wijsbegeerte te voorfchijn kwamen.
tOC I1U
nu toe gevolgde éénheid in die
dit overzigt gaat
De tot
ga:lt daardoor
verloren. en het
hee is noodzakelijk, dat wij ons oog naar verfchillenwelld\:n, en in onze befchouwing voortaan van elke wetencle kamen wend\:n,
fchap afzonderlijk
(chap
afzonderlijlc fpreken. Wij zullen dit vierde tijdvak daarom het
Tijdperk der wetenfchappcn
wctenfchappcn noemen, omdat, gedurende hetzelve, de
Tifdptrk
nieuwe, of meer volledige, weten..
rnenfcheJijke
rnenfchelijke kennis telkens door niel1we,
fch3P is verrijkt geworden, en wel zood~nig, dat elke l100fdwetenfchap
hoofdwetenfchap
weder meerdere of mindere hulp,weccnCchappen
hulp-wetcnfchappen aan zich ondergcfchikc
ondergefchikc
had, en het dus noodzakelijk werd-,
werd·. dat cr verdeeling en
el1 affeheiding
affcheiding
wetenrchappen plaats vonde,
vonde. Dit tijch'ak kan gevoegelijk in vier
van wetenCchappen
de(!len afgedeeld worden, n:t~r
vcrfclJiile:Jdcn gc::,t,
g-c=st, die zich
7.:ch meer
deden
n~~r den vcrfchiilc:JGcn
('jf minder
mil1der ill
iJl elk derzcive opcl'lb:;':t~t.
:ï~e afdecling
of
opcllb;:1~r. llè
De ec:ï~e
afdecliIlg rd,c!lcft
rckci'lclI wij VQ;l
V~l1
T 5
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ALEX.\NDER (594 - 336 v. C.) In dezelve merkt men eent!n
een!!n
SOLON to~
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lust op, om den oorfprong der dingen te ol:derzoeken, en werkzaam te
zijn in dat gedeelce d\!r wijsbegeerte, hetwelk de ouden de l'hyjifr:he
v'fjsbegccrtc
v'i,jsbegcerte plegen te noemen. Daar het evenwel, dikwijls, aan genoeg.
Z:lmc
en behoorlijk onderzoek ontbrak,
olltbrak, zoo gebeurde
Z:lme waarnemingen cn
het niet zelden, dat det:e wijsgeerige onderzoekingen met dichter.
JUke denkbeelden vermengd werden; dit gelde vooral Vl\Il de Ionifche
J\lke
fchool, wier llichter
!lichter TH4LES
alsmede van
v:m de Italiaanfche,
py.
TH~LES was, alsmcde
Italiaanfchc, door py~
TH,\GORILS op;;erigr,
EleatiCche wijsbe.
wijsbeopgerigr, el)
Cl) ook van de oudere en
cn latere Eleatirche
geerte, waarvan XENOPHANES en EMPEDOCLES de hoofden waren; ter.
wijl de namen
bunner bijzondere aanklevers en leerlingen in de werken
n3men hunner
over de gefchiedcnis der wijsbegeerte kiIJ)Il~!j
kilJlll~!j wordeIl
worden nagezien.
Deze
Veze fcholen waren, tot aan de 90lle Olympiade. door alle Griek.,.
fche Ileden verfpreid, tegen welk tijdllip Athene zich tot derzelver
fehe
lloofdzetcl
hetwelk. niet weinig bijdroeg, om aan de wijs.
boofdzetel verhief, hetwelk
begeerte eene andere rigting te geven, doordien de Sophisten als
derzelver lemars optraden. Onder dezen verwierven GORGlAS, PRO~
T,\GORM, HIl'PIAS,
HJl'PIAS, Pa.ODlCUS,
THRhSfM401U! en TISlAS
T,\00R,\5,
PaODlCUs, THRA'sTMACHUS
TISIAS zich ee·
nen grooten nllJtm,
nbm, els mcufchen, die eeDen
eeoen wjjden omvang van
Den
kundigheden bezaten , en zich bijzonder op rhetorica en Ilnatkun.
de toelegden. Doch, met dez·~u
dez'~ll roem niet te vrede, wilden zij ook
iu de natuurkunde,
Illltuurkunde, wiikunde,
wijsbegeerte en de the.
theals leermeesters in
wilikunde, wiJsbegeene
kunliLen optreden. III
orie der fchoone kuniLen
In de wijsbegeerte evenwel
fchijnt hun de waarheid minder, dan de zucht, OIU
OIU te fchirceren,
fchitteren, ter
hnrte te zjjn
harte
zijn gegaan:
geg~an: waarom zij zich bijzonder op de kunst van te
bewijzen en te redetwist~n
rede[\vist~n toelegden, ten einde des te beter in !laat
te zjjn, om al hunne denkbeelden eIl
meeningen, op eene kunstige
en lUeeningen,
wijze, te !laven,
flaven, en, des noods, door drogredenen hunne tegenpartij
te verwarren. Hoe zeer zulk eene wijze van handelen der wijsbe.
geerte nndeelig moest zijn. valt ieder in het oog, weshalve het voor
een zeldzaam geluk gehouden moet worden, dat er juist in dien tijd
een SOCRATES opllond;
opllo11d; een man niet alleen door de Natuur met
Sophisten moedig het hoofd te
1\1 het noodige
noodigl! toegerust, om de Sophiscen
bieden; maar tevens bij uitfiek gefchikt, om
0:11 der wijsbegeerte eene
nieuwe baan aan te wijzen. IIij toch was het, die a:11l dezelve weder
eene praktifche rigting gaf, welke zh:h
zÎl:h evenwel van de vroegere daar.
door onderfcheidde, dat zij zich meer met de beCchoulVing
berchoulVing der Natuur
cn betrc:kking
betrt:kicing van den memch,
en
memeh, als wel met de na(p0iÎng
nafpoïing van het
mcnfchelijken levens bezig hield,
eindoogmerk, en de beste wijze des lllcnfchelijken
cn
en de navorfching liever tot ziel.
ziel· en zedekunde, dan tot
tOt natuur- en
boven natuurkunde, begon te bepalen. Onder de vele navolgers en leer.
lingen van dezen groocen man hebben fonll11igen,
fonJluigen, zoo als CEDES.
AESCIllNES
AESCIlJNES en X!èNOPHON,
XENOPHON, zijne denkbeelden op zijne wij.ze
wijze te boek
gcfield;
gefield; anderen, 0aaremegen,
daaremcgen, zijn, met meerdere
meerderc of mindere afwij.
"!In bijzondere wiJsgeerige l"ecten
king van dezelve, Ilichters ''!In
lècten gewor.
dcl'l. Uit dc
de Socratifche
SocratiCchc [chooi
zijn, namelijk, de volgende vier fecfehool zijn.
fec·
len
ten
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ten voortgekomen: I. de Cyrellnifche, door ARISTIPPUS; 2. de Eretrifohe onder EUCLIDES ; en lYlEl'1EDEMVS; 3. de AkadcmiJë.l:e.
door PLATO ; <:11 4. de CYllifche, door Ar"'I'ISTlIENES gefiicht. PuTO, was buitel~ twijfel het meest omvattend en fehinerendst ver
Duft, wiens wijsgeerige geest her diepst doordacht, en alles doorgrondde. Niet alleen in de idool van SOCRATES onderwezen, maar
ook door buirenlandrche reizen gevormd, vereenigde hij de kennis
van vroegere wij,geeren ltler die der Egypri!i:he priesters, en met
de welîprekendhlid zoowel als de kunstenarijen der Sophisten; zoodat men bij het lezen zijner fchrifren in twijfel naar, of men rr,eer zijne fcherpe blikken en zijn diepdenkend verfiand, of zijn levendig ge.
voel voor het fchollne en goede; of wel zijne rijke verbeeldingskracht en zijne onnavolgbare welfprekendheid, en in het geheel he;
fchoone van fiijl en voordragt , moet bewonderen. De Socratifche
leerwijze werd door zijne dichterlijke gaven tot eene bijna dramatifehe voorfielling verhoogd, en de wijsgeerige zamellfpraak door hem
tot een Aesthetisch kunstwerk gevormd.
Bij zulke voortgangen der wijsbegeerte, bleef de beoefening der
gefchiedenis niet verw:t:trloosd, maar ging met vasten tred bare volmaking nader, in het tijdvak van 550 - 500 v. C. Nadat CADMUS.
DIONYSIUS en IIECATAWS van flii/ele, ACUSILAUS, HELLANICUS en
PHI!RECIDES, het eerst in proza de gefchiedenisfen van vroegeren tijd
gebragt hadden, Hond IIERoDoTvs als de HOMERUS der gefchiedenis op,
die. na vele landen bezocht, en vele eigene nafporingen in het werk
gefield te hebben, zich, met alle daartoe vereischte gaven uitgerust,
nederzettede, om de oorzaken van den Perzifchen oorlog te verklaren,
en tevens al dat gene mede tc deelen, wat hij op zijne reizen geleerd
en vernomen had. Dit alles nu deed hij met zulk eene eenvoudigheid, getrouwheid en waarheidsliefde, dat hij ieders liefde en achting afperst, en in zulk eenen vorm. en met zulk een plan, dat wij
gedurig ons HOMERUS herinneren, en het zeer natuurlijk vinden t
dat men zijne 9 boeken naar de namen der Muzen genoemd
beeft. Door zijn voorbeeld werd TnUCYDlDE.S
TlIUCYDlDE.S aange'zet, om in zijne
acht boeken over den Poloponnefifchen oorlog te fchrijven, waarin wij den eerllen wUsgeerigen historiefchrijver ontdekken, die als
model voor de volgenden konden dienen. XEl'10PIION, het gedron.
gene Cn korte van TnUCYDlDES, om met weinig woorden veel uit
te drukk('n, zorgvuldig vermijdende, prijst zich daarentegen door
duidelijkheid en vloeibaarheid aan; zoo dat men hem, te regt, als het
model van ongekunstelden en vloeijenden historifchen !lij I mag aar.
merken. Als fiarren van de cerfie grootte blinken voornamelijk dr.
le drie historiefchrijvers in dit tijd
vak uit, waarin buitendien nog
tijdvak
Cn:sIAs, PIIILlSTl;S, THEOPO;\Il'US en EUPIJORUS verdienen genoemd
te worden, hoewel de laat!1e, door zijnen redckunfiigen fiijl, zich
reeds v:m dcn waren weg vtrwijdcrt~e.
ln de 11 00zij ontwikkcld~ zich, gcdmcade dit tijdvak, (ene geheel
nier ..
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rocuwe foort, inzonderh~id in dttica, uie de dankfeest en name.lijk. welke het landvolk na den wijnoogse, eer eere van 1l.\CCHUS;
met wocst gczang en gebaren-dans plage te vicren. V
crnuftige virVcrnuftige
tuofcn onder deze Ilj<1dlicden, wisten aan de ern!l:igc koorlicderen , of
Ditlryromben, die bij de offeranden gebruikelijk waren, verfcheidcnheid
en ruwe kunst bij te zetten; zoo Iietcn zij door cenen perfoon ollde
overleveringcn of fabelen
i'abelen vcrhalen, om door hee koor verv:tngen tc wor'
dcn, dat den lof van BACCHUS verkondigde; of zij 1l:I11len ook wel aan-:.
leiding uit het verhaal coe hee voordragen van zcdelesfen. IIunne beloo~
ning, indien zij bevielen, bc!l:ond in eenen bok, cn weldra vond mcn zoo
veel behagen in dergelijkc vercooningen, dat dezclve vaak hcrhaaldwer~
den; terwijl andcrel} wcldra bedacht waren, om de znngreijen, die bij
fommige gelegenhedcn zich lieten hooren, met koddige en lagchver~
wekkende znnJenfprnken af te wisfeten. Soms ook trnden lieden, ali
{alyrs vCikleed, te voorfchijn, die eene handeling
handcling voor!l:elden, bijzonder gefchikc, om de lagchfpicren der toehoorders gaande te maken; uit welk alles allengskcns de lrogrdie, fr,medie en het drama fal.yricum der Grieken omllaan zijn. Na eenige voorgangers, was hct vooral THl'.SPIS, tcn tijde van SOLON, wien men naderhand nis den voornnam!l:en dezer ruwe tooneelkun!lcnaars befchouwde; doch eindelijk
vcrhieven zich deze fpelen tot eenen ongeloofelUken grnnd van volmaaktheid, en werdelI met eenen zeer prachtigcn toel1e~, in daartoe
lngerigte gebouwen ,in de mecste !lcd en van Griekenland, vertoond.
In phlats van één perfooll , die, tusfchen de koren, de cent! of :Ill~
dere gefchiedenis uit zijn hoofd vel'haald<:, voerde ACSCHYLUS het
eerst twee handelende perfoncn ten tooflCele, die vooraf geleerde
rollen uitvoerden, en bragt zoo vele verbeteringen en befchaving.
zoo wel aan het uit- als inwendige van het treurfpel aan, dat hij te
regt de vader der Griekfche Tragedie verdient genoemd te worden;
welke weldra, zoo door hem zelven , als door SOPHOCLES en EuRIPIDES, ter volmaking fnclde; tcrwijl de komcdi'~, door CRATINUS;
EUPOLlS, CR,nEs, en voornamelijk door ARISTOPIIANl:S, met gelukkig
gevolg beoefend werd. Onder de regering der 30 tijralmen werd d~
vrijheid der komedie in zoo verre beperkt, dat het haar nict langer
vergund werd, om, zoo als tot dien tijd gefchied was, levcnde
perfonen met n:lme door te halen, cn der befpottin!j prijs te geven.
Hierdoor onc!lond allengskens eene nieuwe foort van komedie, welke men de comoedio media plecgt te no~men, om dat zij eenen middenweg msfchen de oude en de daarna ollt(1anc nicuwere inhield; Îll
zoo verre, dat, met weglating dcr nnmen, de bedoelde perfonen, door
maskers nIs :Illderzills, cvenwel zood~nig nangeduid werden, dat er
niet w~1 twijfel over dezelfde konde be(1a~n, en men even als in de
lIienwere komedie de koren wegliet. In dele foort hebben bijzon",
der ARBTOPH
l1encvcns
van
ARyqTOPH .... Nr.S en :\LEXIS uitgcmunt.
l1enc\'cns dcze foortcn "an
tooncelfrelen , kall 111 Cl'!
~I'I ook als cene gtllccl b!jlollder.~ dic gene
befdwtlwca , welke te ldfden tijd, onder den naam van Mimcn,
d~H)r
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S)'raet/fe werd uitgevonden, voorn~mellJk
voorn:lmellJk bedoor SOPIIRON
SOPllRO~ van S}'racu[e
ftaande in zamenfpraken in rhytmisch
{bande
rhynnisch proza, zoodanig opgeneld,
opge!1eld,
toonecle gevoerd konden worden. Ove·
dat dezelve gcrchiktelijk ten to0neele
rigens behooren nog tot dit tijdvak verfcheidene fprenkfpreuk- en lier.
dichters,, alsmede verfcheidcne
verfcheidene wUsgeeren, welke als lierdichIierdich·
dichtcrs
ters optraden, zoo als XENOPIIANES,
XENOPIII\NES, P.~RMENlD"S en E:IoIPEDO.
E:I<IPEDO.
CU:S; terwUI
terwijl PIS.1NDER
PIS.~NDER eil
P:~NYA;;IS, door hunne Heracleiin
Heracleën of
Cl.ES;
eol P:~NYASIS.
hc!d~ndichten
he!d~ndichten over IIERCULES,
IlERcuLEs, en ANTDI:\CIIUS
L\.NTDI/\CllUS door zijne T/rebais
T/rcbais
beroen](; ma:lkten.
heldcndicht evenwel begon hoe langer
zich beroe111(~
maakten. Het heldendicht
lmtorisch-~cdjcht te veranderen, en daardoor veel van
zoo meer in hi3torisch-gedicht
deszelfs
cleszelfs dichterlijke fchoonheid te verliezen.
In dit zelfde tijdvak,
cene emfUgcra
ernfligera
tijdvak. trad de welfprekendheid, als eene
poëzij te voorfc!li.in,
voorfclJijn, welke in de vrije regeringsvormen
zuster der poiizij
amcn volf1rekt
volfrrekt onmisbaar fcheen, en, overeenkomstig
der Grie!;fc!le
Griel,fc!le !1aten
de ftrckk::,g
I1rekb,g van
V,111 den Grield'chcl1
GriekCchel1 geest, even zoo als het overige, wat
behantkldcn, naar hun lijn gevoel van fc!lOon
fcllOon en fmaak beoefend
zij behand,:ldcn,
en befchaafd
let waren ANTIPHON,
GORGlAS • ANTONIDES,
bcfchaafd werd. I {et
AI\:TIPHON, GORGIIIS,
ANTOJlOlD"S,
Lysl.~s. ISOCRATEs.
DEMOSTHENES.
LYSrAs.
IsocRATEs, Is.\EUs,
Is.\rcus, AESCIIYLES en vooral DEMCJSTHENE~,
wel
kc als Illeesters
welke
meesters in deze kunst geprezen werden. Van vele dezer
m'er, welke een
cen icder
tcn
redenaars zijn nog redevoeringen o\'er,
ieder nog heden ten
dage bewondert. Als hulpweten(chappen voor de wijsbegeerte werwer.
\':is- en aardrijkskunde
den de I':isaardrijl,skunde voor de gefchiedenis vlijtig beoefend, zoo dat dc
de fterrenkunde
fierrenkunde aan de Ionifche, de cijferkunst
aan de It:Jli~anfche,
It:1li~anfche, en de landmeetkunde aan de akademifciJe
akademifcile fek.
te van wUsg'cer.:n
wijs;;eer(?n menige ontdekking
omtlekking verfchllldigd
verfchuldigd is.' Als wlsklll'"
wiskm,..
TIIEODORL:S van Cyrene,
Cp"ene, METON, EUCTDION
EUCTDJON , ARCIIY.
ARCIIY"
digen waren TI11::0DORl.'S
TliS de TarentJ'lIer
Taren/j'l1er en El'DOXUS de Cllidier, zeer b~roemd. De aard.
rijkskunde werd voornamelijk door onrdekkings-reizen
ontdekkings-reizen zeer uitge.
bréid , welke om den handel ondernomen werden; in welk opzigt
brèid
HANNO'S togt na~r
nanr de wc·telijke
\\'e'telijke kusten van Afrika, de P"RI.
PE.RI.
PLVS van SCYAX,
SCY.u, en de ontdekkingen van PYTH.\S van JJlas[ili4
PLlJS
JJlasfili4
in hcr
het Noordwestcn
Noordwesten van Ellropa
EIJropa , verdienen vermeld te worden.
veronacht-..
Natllul'onderzoeking
Natullronder7.0eking werd almede door de wijsgeeren niet veronacht
artfcilijkunde evenwel, tot hiNtoe
hierw.! door de Asclipiadcn
zaamd: de :trtfcilUkunde
afzonderlUk ged;!elte
gedeelte
in de tempels uitgeocfend,
uitgeoefend, fcheidde
fcheiddc zich als een afzonderlijk
daarv:1n af, om eenen bijzondercn
bijzonderen tak van wetenfchap uit te makel',
daarvan
waan"an
'ais den grondlegger en voornaamrten
voornaam ft en moet
mO~t
wa~f\'an men I11PPOCRATES
HIPPOCRATES ·ais
befchot1lven.
befchouwen. M~nr
M~;]r ons bcllek
beflek gedoogt niet, dat wij ons
0115 langer bU
het genoemde tijdvak ophouden. Wij rpoeden
fpoeden ons tot het derde, he~
hee.
welk men gew00nlijk
gewl)onlijk het /llexandrijllfcfJe
Alexandrijll/de pleegt te noemen.
Dit tijdvak,
ho~ zeer het niet mct
met het vorige kan gelijk gencld
ge!1c1d
tUd\'ak, hoe
worden, is evenwel in vele opzigten als zeer bclangrijk
belangrijk in de gefchie.
denis der
dcr Grickrehe
Griekrche Lelt~rkl1l1de
Lett~rk\lnde te befchouwen. Indien men er
eencn
karak[cflnati:~en naal11
na~111 :1:111
aan moest geven, zoude men hetzel\'e
hetzelve
renen karaktermati:~en
SJsthcl/lat~/èll(' of Criti.'c'!c
Cl'ifi.'c/le tijdvak kunnen noe!uen.
Hoe zeer nu
het Systhelllatifclli'
noemen. Hoc
ook /I/hwe
AthetJe er
cr naar fireefde,
I1rcefdc, om deszelfs ouden roem te hllOdhahMclhaven,
ven.
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\'en, werd nagcnns
nogcans Alexa/Jdrië
veil,
Alexandrië de plaats, welke, om ons dus uit
tc
te drukken, in het vak van Grieklèhe
Griekfche Letterkunde den toon gaf.
gaf ~
waardoor derzelver geest noûllz:.kelijk
noodz:.kelijk eene andere rigting moest ne·
nemen; immers is het zeer Hgt te begrijpen,
begrijpen. dat, bij het gebruik van
eene büitengewone tijke boekerij, de eigenlijke geleerdheid en veel·
veelweterij over
oVer de vroegere vrije werking vllll
vfm den geest dOl
dó.i overhand
ge.
moest krijgen; hoe zeer dan ook deze niet teraond
terfl:ond en in eens geheel en al, verHikt werd. Wat dan de wijsbegeerte in dit tijdvak
ü:k.
betreft, wij zien uit de Socnltifche
Soer:ltifche fchool
fdlOOI nog eenige nieuwe fekvoorrchijn komen, te weten: de
dc StoïcJ'lIet1,
Stoii:J'1Iet1, die ZEl'fQ
ZEI'fO als
nis
ten te voorfchijn
den llichter
/lichter hunner fchool vereerden,
be.
vercerden, en de
dc Epicuristen,
EpiClIristen , die
dic hun befiaan :lan
aan EPICURCS
EPICVRVS te danken hadden. Na deze I.wam
fcherp.
I,;wam de fcherpzinnige ARISTOTELES, als !lichter
l1ichter der Peripatetirche
Peripatetirehe fcllOOI te voor·
voorfrhijn,j welke bijzond~r, door uitbreiding van her
wijsbe.
IChijn
hct gebied der wijsbegeerce j en eenen /)'stematifèhen
fYstematirchen geest, zich
zidl van de overige on·
ongeerre,
derrcheidt.
derfcheidt. Hij toch fcheidde Logica van Rhetorica, en zedekunde
V:ln
V:lII Ihatkundc,
l1:1atkuude j alsmede natuurkunde v:m
van boven natuurkunde , zorgvuldig af; terwijl hij verfcheidene vermaagdfchapre
vermaagdrchapte wetenfchappen
onder het gebied der wijsbegeerte
w~j:ibegeerte trok, als: huishoud_,
huishoud-, opvoedings- en
di~htkunst enz. Hij was de ui:villdcr
ui:vilHier der wijsKeerige
wjjs.!\eeri.~e kunstwoorden,
alm de wijsbegeerte
en gaf door dit een en ander nan
wijsbegecrt~ die gedaante,
eeuwen, behouden heeft. Op den
welke dezelve, gedurende vele ee!twen,
door heltl
hem aangewezenen weg ging zijn leerling THEOPHRASTUS
voort;
Vaart; doch hoe meer de wijsbegeerte door
dOOI" ARJSTOTELES eenen dogm:uieken
a~rd had aangenomen, des te
re meer behoedz~amheid hadmatieken aard
den de wijsgeeri!.!;e
wijsgeeri~e navorfchers
navorfehers noodig, zoo dat de cwijfelgeest,
twijfelgeesr, toen
heilzame geest mogt
moge gehouden worden, welke voor·
voor een zeer hcilin:ne
al in her
het ScepticisllltJs
ScepticisllttJs van PYRRHO uit Elis kenbaar W?S; en zich
ook in de middel- en nieuwe Akademifche
Akademifehe fcllOol,
fcllOOI, welke door ARAR·
CESILAUS en CARNEAD!:S gellicht
geHicht werden, niet onduidelijk vertoonde.
Wis- en fierren
l1erren 1mnde
wnde maakten groote
groore vorderingen in de fcholen
van Alexandrië,
Alexanr/rië, R/rodu5
IUor!u$ en Pergf1111t1S,
Pergfll1ll1S, in welke vakken EUCLIDE5,
EUCLIDE! ,
ARCHl1\/EDES, I-1IPPARCHüS
ARCHl;lIEDES,
HrpPARcHVS en ERATOSTHENES bijzonder uitmumten.
uitmulltten.
VOÇ>r
Ar,~xANDER
VOÇ)r de gef'chiedenis
gcf'chiedenis was door de ondernemingen van AnxANDER
overvloedige flof
nof geil'verd.
geleverd. Dan, zoo dezelve ookook' al aan omvang moge
gewonnen hebben, had zij echter aan innerlijke waardij afgenomen;
daar in dezelve een tlreven naar al wat wonderbaar en ongeloofeliJk
ongeloofelijk
was, meer en meer, begon te heerCchen.
heerfchen. Ondercusfchen
Ondermsfchen is het. juist
om deze reden, des te groot
er , en voor den vriend der waarheid
groorer,
belangriJker, dat in ditzelfde tijdvak een POLYDlU!
POLVDIU! geleefd heeft,
beeft,
welken men als den eigenlijken
Pragm~tifehen gefchiedfchrijver moet
eigcnlijken Pragmntifchen
wijsgecrigen
vereeren, door wien de algemeene gcfchiedenis eenen wijsgeerigen
geest en een belangrijk eindoogmerk heeft aangenomen.
De aardrijkskunde werd door ERATOSTIIEl'\ES
ERATOSTJ/El'\ES , op wetenfchappe.
wctenfehappeIijke
HIPPi\RCHlJS met
Iijkc gronden, zeer uitgebreid; terwijl dezelve door HIPP.1RCHlJS
l\1~er in vcrb:md
verband werd gcèJragt.
A.an landIJnd- en volgcbr~gt. Aan
de wiskunde nog m~er
ken-
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kenkunde won men veel door de berigten van NEAltCHUS eI) AGA.
TH/l.RCIDES, en de tijdrekenkunde door het Parifche marmer. Wat
de poëzij betreft, vinden wij , dat vele merkwaardige veranderingen
in dit tijdvak voorkomen. Te Athene werd, niet zonder invloed
van fiaatkundige ,,oorzaken
oorzaken 1 de nieuwera komedie geboren, welke
'zich daarin voora:i van
ván de vroegere deed onderkennen, dat zij de z~
delijke natuur van den mensch tot het voorwerp harer voorf1:ellingen
maakte. Onder de vele dichters, die in dit vak der poëzij toenmaals
uitmuntten, behooren vooral MEN ANDER , PHILEMON en DIPllILUS.
Uit de Mimiek kwamen de Idyllen voort1 waarin, op het voorbeeld van
STESICHORUS, SIC'ELIDAS, ASCLEPIADES en 31fderenf THEOCRITUS- fBI.
STEsrcHoRus,
ON en Mmc'Hvs tot heden toe bijzonder beroemd zijn. Ook de ove..
rige dichtfoO'rten bleven niet: gehed onbeoefend; doch al deze
arbeid, zoowel :1ls de kritiek over poëzij en fahoone kunsten, be.
hooren eigenlijk meer aan Alexandrië dan aan Griekenland, waarom
wij hiervan liever te dezer plantfe willen zwiJgen; te meer, d:rar
Wij
dit :lftikel reeds langer geworden is, dan wij ons hadden voor:..~e!l:eld,
en er onlangs bij de Franfche akademie een zeer geleerd werk is he..
kroond geworden; door den Straatsburger hoogleenlar J. MATtER
gefchreven,
gefehreven, hetwelk wU allen" die de gefchiedenis der
dar Alexandrijnwenfehen te leeren kennen, dürven
durven aanbeveien.
fehe Letterkunde nader wenfchen
Tegen het eind! onzer laatf1:e periode, verloor Griekenland zijne
zelfslbndigheid, terwijl hetwerelddwingend
het werelddwingend Rome ook hier zijnen
invloed deed gelden. Wij zullen dus gelegenheid hebben om, onder
Romeinfcne of Latijnfl:ne Letterkunde; van die Grieken te gewagen,
gefchrevenen geleefd' hebben.
welke onder deze heerfchappij gefehrevenen
GRlEKSCHE.ZEE.
GRIEKSCHE.ZEE. Zoo noemt men gemeenlijk dat deel der
Midde!landfche zee, hetwelk Griekenland omringt; doch is eigenliJk alleen het westelijke van den Ardlipe/, hetwelk de Oostelijke
.
kusten van G1"iekenland befpoelt.
GRIESBACH, (JOHANN JAcon) werd in Louwmaand 1745 te
BiJzbach, in het Hesfendarmf1:ádfche geboren. Onder het waak.
za am oog der ouderlijke liefde ontwikkelde zich zijn uitltekende á!1n·
leg. Na een voortreffelijk onderwijs
onderwiJ s van zijnen vader genoten te
hebben, legde hij op het gymnafimu, te Frankfort aan den .Dfnjn,
waar zijn vader predikant bij de St. Pieterskerk was, de echte grooden van taalkennis, en bezocht hierop in 1762
J762 de hooge fchodl t6
Tubil1gen, waar SCHOTT, HAveR, HOFFMAN en KIES in de lettêrkünde en wijsbegeerte, en REUSZ, COTTA
COTTA el1 SARTORIUS hl de god..
geleerdheid, zijne leerr.1eesters waren. Van daar ging hij nllar
naar Hal.
Ie, eli vervolgde
vervolgde hier zijne letterkundige wijsgeerige oefehingen onder de hoogleeraren SEGNER,
SEGNER. MEIlER, J. P. EBERHARD, STIERRITZ,
SCHur.z, en bovenal onder SEMLER; terwijl hij tevens met ongemeen
KNAPP. NÖSSELT, en vooral SEMLER, wiens ge.
veel ijver, onder KNAPP,
meenzame vriend hij was, de lesfen in de godgeleerdheid bijwoonde.
Eindelijk begaf hij li('; in het najaar van 1766 naar Leipzig, waar
hij
GRIEI{SCHE·lE~.
GRIEI{SCHE·7.E~.
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11ij
bij inzonderhcid
inzonuerheid ERNESTI
ERNI::STI cn
en RE.IS({E.
RmKr: hoord~; doch ook de
de! 'esfell
leafell
l\IoRus, Gr:LLI::RT,
GE.LLERT, den jongen ERNr:STI,
ERNESTI, en SCURÖCJ(
SCHRÖC/C
van CRUSlUS , l\loRus,
waarnam.
Zijne akademiCche
abdemiCche loopbaan was thans gei!indigd,
getiindigd, en zijn beiluit
bel1uic
rceds
reeds gevormd, om zijn leven aan de kerkelijke geCchiedenis, in verecniging
met de kritiek, toe
tOe te wijden.
wijdcn. IIij
Hij keerde in 1767 naar
eeniging mct
Ha/Ie tcrng;
zijner ge.
Halle
terug; verdedigde
verdedi!;de hier ondcr
onder SEMLER de eerfie vrucht zUner
lecrdheid,
leerdheid, in e.:ne
c.:ne verhalldeIing
verhalldeling over de kracht
krflcht ~',m
I'tm /zet
/Iet inwendig hthrgefclziedku1J(1ïge WfI(Jr!lfid,
wi/arheid, en verkreeg hierop het volgende
,rijs v&or
v(;or geji:hiedkundige
u'ijs
w~ardigheid van magister. I-lij
I lij ondernam vervolgens in J769
jaar de wcardigheid
eene groote reis, w.l;trvan
W;l~rvan hee
het oogmerk in het nnallwlte
naanwlte verband
mut zijne filldien
fiond; bezocht de aanzienIiJklte
aanzienliJkJle boekerijen
boeker~en in het
fiudien Hond;
mat
zuidelijk
z\lidclijk en
cn wcstelijk
westelijk gedeelte van Duitsch/and; I~am
l~al1l vnn daar zijnen
weg naar Hol/mid,
Hol/m;d, wa,lr
Grollingen, /1mjJerdanJ,
Utred/ 9t
waJr hij te Groni1lgen,
/1111flerda11J, Utredt
Leijdrn,
Leijdm, 's Hage en Rotterdam vertoefde, en fiak hierop naar En.
gelalld over, waar hij in het groote BritCche MuCeum te Londen.
ge/al/d
in
ilJ het 130dliaanCche te Oxfort en in de akademifche
akademiCche en andere boe-boekerijen te Call1bridge,
Ca/11hridge, met
met ccnen
cellen ijver en eene nnauwkeurigheid,
na:lUwkeurigheid, wel
wel~..
ke weinige reizigers bezi~tell,
fchat van geleerdheid vergaderde.
bezben, eenen [char
Uit Enge/alld
Enge/ond g;ng
ging hij naar Frtll1kriJk.
Frfltlkriik. en kwam in Zomerm. J770
te Parijs.
parijs. Ook hÎEr
hier wist z~in Ccherp
Cchcrp en geoefend oog, in de
d\! talrijke en veel beteekenellde
boekverzamelin<:;en, eenett
vooTnad
bereekcnende boekverzamelingen,
eenel1 ruimen vooraad
op te doen. In EIJge/and
El1ge/and zoo wel
wd als in Fmnkrijk verbond wederkeerip:e
keeri~e achting
~chting hem met de grootfie geleerden. De vriend zijner jengd,
jeugd,
en die het tot aan zijnen dood gebleven is, SCIINURRER,
SCIINURRER t naderhand het {ieraad
TllbingCche akademie, was zijn
!ieraad der Tllbingfche
zUn reisgenoot;
verdienstdijke BRUNS, die zich aan hetzelfde vak had toeterwijl de verdienstèlijke
gewijd, zich op deze togten met hem vereenigde.
In Wijnm. JJ 770 keerde hij naar Fran/rft)rt
Frl1llkfflrf tenlg; ging vervolgens
vervolgens·
naar Ha//e;
Halle; verdeedigde
verdcedigde hier zijne
zUne geleerde, fcherpzinnige, kritiCcheDisrertatie Ol'er
ol'er de vi!!1'
vi~1' halldfdriften
handfc/zriften drr Evangelicn
EVl1ngelicn van ORIGlINJ!:S.
ORIGIlN~5,
en opende me.t
me_t algemeene toejuiching zijne voorlezingen. In 177l
I77l
werd hij tot buiteng-ewoon
buitengewoon hoogleeraar in de godgeleerdheid aangeaang~
field , en legde nu al zijne
ftèld,
z~jne vlijt aan zijne voorlezingen en geleerden
:Irbeid ten koste. Niet alleen befleedde
befieedde hij den dag, maar ook een
nrbeid
wanrdoor, helaas! de
gedeelte van den nacht,
naeht, tot zijne fiudien, waardoor,
grond tot vele \'olgende
\'Ol~ellde oi1gefieldhden
oügefieldhcden bij hem gelegd werd.
In 1774 gnf
p;af hij reeds zijn eerste belangrijke werk uit, namelijk
de me('stcrliJke
mee~terliJke kritirchc uitgave van de Histori{clte
Histori{cl/e hoeken
hoeke1J des Nieuwen lér/JOI;ds,
lérhon"ds, W:larvan
W3arvan het eerl1e deel de SYIl()pfls
Synopfis der drie eerfie
eerfle
EV3ngeiien
Eval1~eIien he\'at,
bevat, en het tweede het volgende jnar
jaar in het licht kwam.
In 1777 werd er reeds eene nieuwe uit;;ave
uit:;ave vereischt,
vercischt, welke ook,
fchoon niet bij wijze v:ta
V:l:! !):'inopsis
~\.'1opsis , verrch~el1
\'erfch~en onder den titel:
N. T. Graae,
Craece, !ex/IIJn
lexluJn ad fidc'-/I
fidc;/1 codicum, 'Yl!1fionum
vcr/ionu11J et Patrum
PIltrum
~mmdnvit, et lectionis ,'arie/atcm
adjfeit, wa~rin de tekst des ge.
emendnvit,
,'arie/atem adjuit,
ge·
heelen N. Verbonds
Verbollds op het zorgvuldigst gezuiverd wns, en waarb:J
waarh:j
zulzul·
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zulke geleerde aanmerkingen gevoegd waren, dat dit werk onder de
grondigfl:e en voortreffelijkfte van zijnen tijd kan geteld worden.
Jammer is het, dat hij eene grootere uitgave van hetzelve, welke in
1796 begon, en in Halle en Londen te gelijk verfcheen, niet zooda~
nig heeft kunnen voltooijen , als zijn oogmerk was.
In 1775, te Jena als derde hoogleeraar in de godgeleerdheid beroepen, aanvaardde hij dien post met eene redevoering : over het nut
"an
'Van de beoeftning der Kerkelijke gefchiedenis, naar de behoeften "tin
'Vtin
onzen tijd gewijzigd, waarop kort daarop de beide fcherpzimlige
Programmata volgden, over den waren zin van het woord Geest
in het 8fl:e hoofdfl:uk van den brief aan de Romeinen.
Sedert wijdde hij al zijnen tijd, vHjt, en zijne krachten der akademie, waarvan eene lange reeks van akademifche fchrifLen bet
fchoonst bewijs oplevert, en van welke jaarlijks ten minfl:e één in
het licht verfchecn.
verfchecn. Hij las dagelijks 3 kollegien, als: een Uitleg.
kundig, . een over de Kerkelijke historie, en een derde, beui:telings~
over de populaire Dogmatica, de inleiding in het N. Testament,
en de Hermeneutica. Bij zijne veelvuldige beroepsbezigheden kwamen
weldra nog andere, die veel tijd en werks vorderden. Behalve dat
hem in 1780 het opzigt over de Weimarfche en Eifenachfche ftuderende jongelingen werd opgedragen, ontving hij ook in 1782 de be.
no€ming tot afgevaardigde van het landfchap Jena
Jena op den algernee.
nen landdag. Nimmer echter vergat
vergat hij onder al deze werkzaamheden
de pligten van zijnen eigenlijken post, maar wist door eene wijze
tijdsverdeeling nog geheele uren voor eigenlijke geleerde navorfchingen uit te zuinigen.
Het jaar 1811 ondermijnde zijne krachten dermate, dat hij in het b~
gin van het volgende jaar zijne les fen moest ftaken, en in Lentem.
van hetzelfde jaar overleed. Hij had, verfcheiden jaren, een aan.
merkelijk deel inde A/gem. deutfche Bibliothek, en A/gem. Lifteratur-ZeitUllg, in welke beide talrijke beoordeelingen van hem ~e:.
vonden worden. Ook in het Repertorium für Bibt. und Morgen/.
Lit/eratur leverde hij belangrijke Bijdragen.
GRIETEN~JEN. Dit woord is afkomftig van het oude Vriefche
Greten, hetwelk niet alleen beteekent aanjpreken en begroeten, maar
ook uitdagen en befchuldigen, zelfs, wat nog nader komt, heoordeelen en yonnis[en. Gretman, Greetman of Grietman, wil dus aanduiden eenen geregte!ijken pet/OOIt,
petfoolt, eenen hoofdregter, (procurator ge~
neralis) die 's graven perfoon ,afdien van 's lands fOllverein, in
zijn distrikt vertegenwoordigt in zaken, die de regtsoefening betreffen, en zorgen moet, dat het ·regt wel en wettig warde gehand.
haafd. Van deze Grietmannen vindt men allereerst gewag gemaakt
in eene akte van verzoening der Vriezen van Westergo , met onderwerping aan graaf WILLEM van Holland, van 4 van Hooim. 1310,
te vinden in het chmerboek van Friesland, deel I, bladz. 149 enz.
De naam van Grietmannen, of Grietsluiden , zoo als men gewoon is
ALGEMEEN W OORDENB. lIL.
V
in
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Z3g is door onze !1a:ltSrcgcIing, waarbij cene andere inrigting der
regterlijke magt is ingevoerd, vernietigd, immers geheel andels gewiJzigd. Eene Grietenij maakte voorheen zoodanig distrikt uit, waarollder mecr of minder dorpen behoorden; ook is na 1S 15 de verde(lling en benaming der GI ietenijcn in I/ries!and weder bijna op den ou.
den voet herHeld. - Zie verder over dit onderwerp op het WOOM
VRIESLAND.
GRIETllUIZEN, gebol'en CARELIUS. (MARIA LOUIZA) De.
ze brave en kunstminnende vrouw werd, in 1744, te AmjlerdafJt geboren, en ftierf aldaar in 1813. Reeds in hare jeugd, had zij eeneR
Jlatuurlijken aanleg tot de dichtkunst; doch, geen' enkelde kunstvriend of vriendin op haren weg ontmoetende, zweefde hare verbeelding, op eigene vleugelen, in het ongewisCe
ongewisfe voort, en, otTchool1
haar dichtvermogen zich onwillekeurig omwikkelde, ontbrak het
.haar a:lo aUe daartoe betrekkelijke lektuur, en de Doodige
noodige tnalkenni~.
Eerst na h:lar 25fte jaar mogt
mogc het haar gebeuren. iemand aan t~
treffen, die dê goedheid had, haar onderCcheidene
onderfcheidene taal-gebreken aas
te wijzen, en van toen aan, zich dus op de verbetering daarvan toeleggende, werden hare verzen, allengs, van meerder belang, doch bepaalden zich de onden..erpen meestal tot gelegenheids-verzen, fchooll
Cchooll
geCchoeid.
veeltijds op eene zeer bevallige, en afwisCelende
afwisfelende leest gefchoeid.
cn nederige denkwijCtipte betrachting van hllisfelijke
hllisCelijke pligten, en
Hare ftipte
ze omtrent haar kunstvernlogen, hieldcn haar terug, om meer alge.
Cte jaar huwde zij met
ml't
meene onderwerpen te bezingen. ln
In ha~r 21 fte
HERMANlJS VAN GRIETIIUIZSN, makelaar te /lmjlerdam, di·e in 1806
fderf. Door handelbetrekkingen nu met kunstvrienden bekend geworden, boden de heeren befcunrdcrs van zeker
z~ker dichtlievend genootCchap
lYijshl'iri groeit dour ,'lijt,
nootfchap te Schiedall1, onder de zinCpreuk
zinfprcuk : fYijshl'iri
haar het lidmaatCchap
lidmaatfchap aan, in 1775, waaraan z.ij dan
dali ook van tijd
tot tijd eenige vruchten van haar genie leverde.
toC
Daarna, en wel, in 1781, had zij het ongeme~n genoegen, van met
den kundi;;cn en achtingswaardigen heer N. S. VAN WIJWER, en des.zelfs voortreffelijke gade, mej. L. W. VAN MERKEN, bekend te worden, en met hun eenen vriendfchappelijken omgang te genieten tot
aan beider dood; en daarna, met den heer P. VAN WINTER Nsz. en
zijne echtgenoote, vrouwe A. L. VAN DER POORTEN te Allljlerdf11lJ.
Dcze kunstvrienden nu "'ekten hare kunstJllin , en fterkten haren moed
door hunne minzame aanmoedigingen. Ten bewijze dezer vriendfchap ftrekke
Ctrekke , onder anderen. een fraaije brief, in antwoord aan
bllar gezonden door mej. L. W. VAN MERKI:N, te vinden inde
in de Irare Gelllksbcdee/illg ,Brlel'etJ t!IIz. van laatstgemelde; alsmede een
vers van onze dichteres aan den heerc
heere P. VAN WINTER Nsz; een
Wieg-Wilg aan denzelven , geplaatst in zijne Ol'erbliiffe/m van Ech/geItIk, alsmede nog een Lijkzang aan den heer N. S. V.-\N WJNTliR, b~ het amervcn zijner dierbare echtgenoote.
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Voot bet overige zijn enkelde
enkel de verzen van haar gedrukt,
gedrukt. au:
aU: LouRt.
Lou~
hetwelk ook
DOlt geplaatst is in de Hr'lndft1tr;ftnl,
Hantlfç"";ftnt, bij
bI}
3de fchakeering; Zegezl1ng
ZegeZl1l1g op dm
den jTag
flag Y4"
""',, DI.
ecrsbtlllk,
gersbflllk, den 5 van Oogscm.
Oogstl11. 1781;
J 781 ; benevens een danrbij
daarbij gevoegde
Lljk::;ang,
finartelUk affterven
affcerven van den heere WOLTER JAN
Ltjk::.ang, up het finarcelijk
J.. . N
BarolJ BF.I\'TIi\"CK.
Baron
BF.!'\TIi\'CK. :rchollt
;rchollt bij nacht van het kollegie ter admiraliteit
&mJlerdam
23 vun
vnn Oogstm. 1781;
171l1; wijders nog elll
eell
Amjlerdaffl enz. overleden !l3
ung bij de !lichting
...·eeltfchDlt ten
fen tlie",M
%ang
fiichting van de Neder/ondfcht
Neder/andiche K
Ku't'elrfchDle
Amjlerdam, welke laatfie,
laat!le, op bIJzonder verzoek
zf!el'oardi.l te ~11IJle,.dt1m,
del' zetl't1ardif
V2n
inrigring in druk verfchcen. Een frnai
fr~.i ge"~n beflul1rdere1
befiuurdere1 dezer inrigt'ing
fchreven
ft:hreven M3nufcript van alle de door haar vervaardigde fiukken,
fiukken. ~
berust bij hare nagelaten dochter.
IlInzien van haar kar~krer
Ten 11Inzien
knr~kter was zij fieeds zeer helder en op.
geruimd van geest, vrolijk en aangena:tm
aangena:lm in de gezellige verkemnK.
verketrin~1
optegt
o!,,"egt van inborst, dicnHvaardig
dicn,rvaardig voor hare vrienden.
vrienden, minzRllll
minZAaln Toot
haren echtgenoot, en eene naGllwgezette
naGuwgezette zürgdrag"nde
zor~rag"nde moeder vool.'
voor
laatfle WIS
was zij
met
de opvoeding harer drie kinderen. Voor de laatfie
zIJ mee
waakz~men ijver bednchr,
omwikkeling der geestvenno'
gee~tverm9'
w:mkzamen
bedncht, om, bij de ontwikkeling
gells, dezelve
d~zelve te bcfcha\'en
befchal'en •, en befteedde daaraan hlue
h!lre onvermoel.
onvermoei.
geul;.
de p~:illgen,
poJ!ingen, wamoe zij de doelmatigfre
doelm3tigrte middelen
middeit!n,t en niet zeide.
zeIde.
dicht vermogen , met
met veel nut aanwendde.
ha~r dichtvermogen
CRIJS, of in het
GR1JS,
her GIUJSSCIIILDEREN.
GRlJSSCllILDEREN. Eene foore
foort van .1
Fns:o, w:tnrill
Fres:o,
waarin men het basrdic!,
basrdief, of verheven beeldhouwwerk.
beeldhouwwerk, volvol.
gens het
hcc ""rgezigt,
vergczigt, tracht nn te bootfen. Men bedient zich van dez~
fchilderen, als men de wanden aan platte gebouweR
manier van fchildercn,
gebouwelt
vcrfieren,, en dezelve op ftandbeelden
ft:lndbeelden wil ver.
met weinige kosten verlieren
tnonen
toonen enz. Inzonderheid heeft men er eelle
eene foore van. die grnfgraffito genoemd wordt, en hierin bertaat,
beCtaat, dat men eenen muur met
fijn
geftall1pte kolen of asch zwart maakt, vervolgens weder met
fij~ geftnll1pte
witten kalk beftrijkt,
bertrijkt, en, deze droog zijnde, daarin figuren fniJdt.
zeo dat de zwarte grond de fchakering uitmaakt. In det:e
der;e kunst
kl1n~t was
zoo
ANDREAS C
COSIM.~,
Horen/iiNel", zeer beroemd, en is de koninkkonink.
ANDR"AS
OSIM.' , een F/orI'I1Hjnef",
lijke fial
gefchilderd.
nal te Dresden naar deze manier gcfchilderd.
IJ."
tJtIn haren

P.

J.

ZlJlJn,
zoon,

GR.IMM.

UILEl"I3ROlm,
UILENllRO"I{,

D,.

GRILLENWERK. (lie:
(Zie: GROTESQUEN.)
GRIMM.
GRII.\1M. (FR'mEIUK
(fR'ODERIK l\1ELCHloR
l\'1ELCIIIOR VON) Werd in Willtenn.
Wintenn. 1725 t&
te
Rt'gensbtllog geboren, en ontving
olltving van zijne behoeftige ouders eene
R~gl!nsbul·g
zuIl, ecnc
eene voordeelige
goede opvoeding, waarvan hij, in het vervolg, zulk
pnrtij
foreuin alleen
partij wist te trekken, dat hij zich door deze gave der fortuin
eenen
Dilitschl4M
eencn rang in de maatfchappij verwierf. Hij begon in Duitsdl/antl
even als COTIN in Frankrijk, m:lar
maar eindigde beter. Al zUne
z\ine cern.
cern.
werken werden medoogenloos uitgel1oten,
uitgeOoten, en LESSING
LESSING en andere be.
be_
oordee!aars
rpot met een treurrpel, door
oordeel:l:lrs dreven zelfs volkomen den fpot
hem uitgegeven; doch dit alles ontmoedigde hem niet. Hij verzeIde
de kinderen van den graaf SCHO:-HlERG
SCHO;,mERG llaar
Ilaar Parijs; vervolgde hier
bier
met ijver zijne lettcroefcningen,
bij den herletteroefeningen, en was Oechts
l1echts voorlezer hij
tog van Sttkfe
Stlkfe Go/fm,
Go/ha, toen hij in betrekUng
becrekl;ing mer ROUSSlAU g••
V :12
ra:lk.
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raakte, die hem in kennis met DIDERoT,
DIDEROT, den baron van HOLBACH,
HOLBACIl ,
ver[cheidene andere perfonen
per[onen van kunde en aanzien brngc.
br:lgt.
en verfcheidene
Door een zeker liefdesgeval met eene almice
aktricc van de opera te
Parijs, hetwelk hem bijna ijlhoofdig
ijlhoOlllig deed worden, geraakte hij in
dc goede fortuin,
dc vrouwen. Ongelukkig bedierf de
groot aanzien bij de
welke de meeste harten bederft, ook een weinig het zijne, en Rous..
SEAU verzekert, dat hij grootfprekend,
grootfprekcnd, trotseh
trotsch en opgeblazen werd,
maniercn aannam, dat hij ben
befloot,
en zulke ongebonden manieren
OOt , hem niee
niet
wedcr
weder te zien.
Tcrwijl
GRI~1M zich in Parijs bevond,
bcvond , kwamen aldaar Italiaanfche
Terwijl GRIMM
kluchtfpelers, voor welke hij zich openlijk verklaarde. Twee partijen verdeeldcn toen deze hoof,lftad:
hoofdfcad : de eene, uit bejaarde lieden,
aanzienlijken, rijken en vrouwen bcft3andc,
beft3ande, hield het op de zijde van RAMEAU , en verdedigde
vcrdedigde de Franfche muzijk; terwijl de an ..
dere, uit levendige jonge lieden, vol geestdrift, en beminnaren van
nieuwigheden zamengcfteld,
Italianen hielden, en
zamengeftcld, het op die der I/alianetl
de ltaljaanfchc
ltaliaanfche muzijk prezen, welk een cn
en ander tot
tOt vele onlusten in den fchouwburg aanleiding gaf. De Franfchen,
Frrwfchen, willende
GRI:\l~t daarop in een klein fmkje,
fcukje, vol geest,
boerten, antwoordde GRI:\Dl
attisch zomen
zout en fmaak, getiteld: Ie petit
atti!ch
peNt prop.'zete
prop.'rete Boemischbroda, en,
willende redelmvelen,
redekavelen, verplettcde
verplettC'de hij hen door eenen brief over
Fran[che muzijk, die ongemeen veel ergernis gaf.
de Franfche
De verbindtenisfen van GRmE"!
GRllIll\! met de hoofdopfcellers der Encyclopeonderfcheidene kundigheden en vlugheid
die, en zijne ondcrfcheidene
vlughcid van geest, openfchittcrcndc loopbaan. Hij bekleedde eeden weldra voor hem eene [chitterende
nige jaren den pOSt van fekretaris van de kommandementen van den
hertog van ORLEANS, en hield federt eene letterkundige briefwisfeling
verfcheidene Duitfche vorsten. inzonderheid met den hertog van
met verfcheitlene
Sok[e-Gofha, en ontving dc vleijendfce
SakJe-Go/ha,
vlcijendfce betuigingen van·
van. hoogachting
den Grooten.
Groolen. en GUSTAVUS
van de keizerin van Rusland, FREDERIK dm
den II I,
I. koning
k.oning van Zweden. In 1776 benoemdc
benocmdc hem de hercog
hertog
gevolmagtigd minister aan het Fran{che
van SakJe-Go/ha
Sak[e-Gotha tot zijn gcvolmagtigd
Franfche
hof, en fedcn
federt veranderde
veranderdc hij zijnen burgerlijkcn
burgerlijken naam GRIMM in dien
VON GRIMM
GRIM~! ; doch behield voor het overige zijne gewone
van baron VON
levenswijze, en zettede zijne letterkundige bricfwisfelingen
briefwisfelingen voort.
Zijnen poSt,
pOSt, als een man van verüand, eenige jaren hebbcnde
hebbende waarZijncn
genomen, nam hij in 179.5
1795 de eervolle fchllilplaats aan, welke hem
die vorst aanboo:!;
aanbood; doch werd.
werd, in dat zelfde jaar, door de keizerin
Ruslalld tot gevolmagtigd minister bij den Neder-SakJifchen
Neder-Sakjifchen kreits
van Rus/mul
verkozen, en in dien post door P.WL
P,HiL I bevestigd. Ook in dezen
verkozcn,
vervulde hij al de pligten.
pligten, aan denzelven verbonden, totdat het veralle behandeling van zaken moest
lies van een zijner oogen hem van allc
Gotha weder tot zJn
z:jn verblijf, en fiierf alal.
doen afzien. Hij koos Go/ha
daar in
in"Winterm.
..Wimcrm. 1807.
,De flijl.
-De
zUner fchriften is zuiver: men vindt er eenige germanismjl. ziJner
111CII
INCJl Îl\
il1 J~ doch dezelvc is altijd levendig, vol vuur, geestig, en on·
onder-
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-
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derfcheidc zieh
zich door cene
eene vrijmoedigheid,
derfeheidt
vrUmoedigheid, welke den eerbied en de achting, aan vorsten verfchuldigd,
verfehuldigd, needs
Ilecds in het oog houdt. In 1802
J 802
zag de lang verwachte Corrcspolldence
CorrcSpOlldellCl! Li/lcrairc
Lilleraire Philo[ophi'luc
Philo!opllifjue CriGRUI~J en II;dOEROT,
tique, door VON
VON GRum
IDEROT, het licht, in 5 dcclcn,
dcelcn, die zulk
een goed omhaal genoten, dat
d~t de tweede druk er
cr van reeds
rccds in hetzelfdc jaar werd uitgegeven.
uitgcgcvcn. Die 's mans karakter en fchrijfwijze nazelfde
wenrchen te kennen, verwijzcn
der wenfehen
verwijzen wij tot deze
dcze uitgebreide verzameling van brieven
brievcn aan een
CCIl Duitsch vorst, van li70 tot 1782
1782 gcfchrcven.
gefehreven.
GRIPHl. Zoo noemden de Grickm, ovcr
algemcen, alles,
over het algemeen,
raadfcls, logogryplrcII
logogryplIell , c/!aradcn
c!lt1rtlden enz. verl1aan.
verllaan. Eihetwelk wij door raaads,
genlijk beteekent
beteekellt het woord GnPlms
Griplllls een nct;
net; cn
en daar .z(!kere,
zekere, na dcn
den
maaltijd, opgeworpcn
opgeworpen vragen, dikwijls moeijelijk
moeijclijk waren op tc
te losfen, en de gasten in verwarring bragrcn,
brngten, zoo vaIr
valt her
het gcmakkelijk
gemakkelijk
te begrijpen, waarom men dezclve
dezelve Griphi
Grip/ri nocmdc.
noemde. Men h~d cr
er van
velc waren,
warcn, zoo als wij er door vcrl1aan,
foonen: vele
vcr!laan, eiverfchilIende foorren:
genlijke raadfels ; andere hadden betrekking
berrekking tot
ror gelijkheid van
v:m namen, en fommige warcn
mer woorden, lettcrgrewaren f]cchrs
flechts fpclingcn
fpelingen met
lettergreOIlZC c!raradcll,
pen of letters, zoo als onze
c!raradw, logogr:;plre/l
logogr)plIen enz. De -bclobeloning voor dengenen , die zulke Griplri
GriplIi oplosrc,
oploste, bellond in eenen
krans, en de {haf
nier konde raden.
radcn , in. eeneo
eenec
I1r:1f voor hem, die dezelvc
dezelve niet
zour gemcngden
reug moest
mocst UJtdrmken.
met zout
gemengden drank, dicn
dien hij in eene teug
Ultdrinken.
GRISAILLE. Ecnc
bijzo!lllcrc foon
foort van fchildcnverk,
oe
Eene bijzo!1dcn~
Ccililderwerk, door oe
/Ia/ianm Chiarosmro,
])lIit[c.'rcrs Gu1U
11111ianetJ
ChiarosC/lro, door de J)/litfi:/rcrs
Gra!l in GI:au genoemd,
eT1 bij ons onder dcn
den l1aam
naam v~n Graf1f1ll'ljcs
Graamr/jes bckcnd.
Zulk een
ccn fchilfe!Jll.
en
bekend. Ztilk
dcrlluk
derll:uk vertoont alleen
allccn het
her licht
lichr en
cn dc
de Cchaduw
Cchadnw door wirre
wittc en
cn griJze
grijze
verw, cn
en men
mcn heeft
hecfr deze manier
man ier van Cchildcrcil
fchi Idereil uitge\"onden,
uirgcvondcn, om
daardoor de bas ,"c/iefs
I"c/iefs te
re vervangen. - Ook \"dflaar
\'t:fl1aat men door Gri.
Gri[oille eene four
wanneer het dood, eelltoonig,
{tJille
fout in her
het koloriet, wallneer
eentoonig, grijs is.
GRISONS. DuitCchc
Duirfchc volken, in her
h~t oudc
oude Rlratië,
Rlralië, op dc
OC oevers
oevcrs
cn de 1:111, wicr I~nd
bnd ten
rcn Zuiden ~an 1'1!1Ie1ië
Fene/iiJ en hct
het
van den Rijll en
1I1ilan(,[c,~1! , ten
rcn Oosten :Jan
aan Tyro/,
ren Wcsten
Westcn en Noorden
aau
illilanc{clze
Tyrol, tcn
Noordcn aal}
Zwaben en Zwitferlalld
ZlI'ilftrll1lld grcnsr,
grenst, en tllsCchen
tllsfchen ong-cnaakbarc
ongenaakbare bergcn
bergen
ligt. Sedert 1471,
bezittcn zij ecncn
147 t, bezitten
eenen repllbliekcinfchcn
repllbliekeinfchcll r('geringsr'~gerings
vorm, opgerigr
opgerigt volgens
volgcns her
het gri./::,c
grij::.c "C,.bOllrl,
"cróollrl, waarvan
\\'a~rV:1n zij hunnen
hunncn
onrleenen, en maken ecn
gcwigtig gcdcclrc
hct Zwitfcrsch
Zwitfersch
een gewigtig
gedeelte van het
naam ontleencn,
bondgcnoorCchap
bondgenootfchnp uir.
uit.
Ecn, hij
GROEF-KOMPAS. Een,
bij hct
het marlarcheiden
marl;rrchciden bekend,
bckcnd, werktnig.
werkrui;;.
evcn als een gewoon
~c\Voon kompas, van
hetwelk, even
\':111 eenc
eene naald voorzicn
voorzien is ;
doch, voor het
her overige,
overigc, daarin van hctzclvc
hetzelvc verCchilt,
vcrfchilt, dat deszeifs
deszelfs rand
rnud
nier
r",I"cem:1:l1 IJ:!,
~, of 24
2.~
niet naar de winden, noch gradcn, maar in t".\'ce1ll:1al
gelijke
urcn noemt, cn
gelijkc dcelcn,
deel en , die men uren
en icdcr
ieder uur wcder
weder in 8 dec.
dcelen, verdeeld is; als11led~
dat dc
!en,
als1l1cd~ (ht
de 4 hoofdgcwesrcn
hoofdgcwesten der wercld
wer~ld d:mop,
d:l1fop,
in eene tegengdlelde
rcgcngdlclde rigtillg
rigrillg gercekend
7.00 dat
d:1r hct
hcr Oostcn
Oosren (bat,
Ilaat,
geteekcnd zijn, zoo
waar het
her 'Vcstcn,
'Vesten, ell
en hcr
het Zuidcn,
Zuiden, waar het Noordcn
Noorden h;:ohoorde
behoorde re
wezen. Men
Mcn heeft
hcerr twee
rwce foortcn
\\'aa~v;\n hct
Coorten \"all
\"an groc[.!;o;;Jpa-:èn,
groef.!;o:llpaqèn, waarv;ln
h.1ng- en
cu het
her :ll1dcrc
:ll1dcre her
het lct-kompas
zer-kompas glloenJd
g nocllJd wordt.
wordr.
cenc
ccnc het h.1JJg.
V 3
GROEN_
GROEN.
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ORDENLAND. Behoort tot de too deele nog onbektude 0001..
ddijke landen, rusfchen ijsland en een deel van N{JOrd-Amtri!c1l
Iggende. Of het met dit zamenhangt, dan of het een eiland is, weet
men niet, vermics de 005t- en Noordzijde, door het menigvuldige- ij.,
entoeg:mkelijk is; doch men \'ermoedt, dat het met het vaste land v:m
Noord-dmerilra is vereenigd. Voor zoo ver men Groenland thans kent,
ftrekt het zich van 59° 30' tot 78° graden noorder breedte uit, en
\'ernaauwt zich naar het zuiden in een voorgebergte, La.'h Foremll •
••n waar zich de westelijke kust tot aan de Strnaf Dm';s en BMftruhaai uidlrekt. Het land, van het luiden naar het Noorden, door
.ene bergketen doorfbeden, die altijd met fneeuw bedekt is, werd
reeds voor 8 eeuwen door de Denc/I en Noorwegers ontdekt. en aan
~e Oost- en Westkust bevolkt. Beide volkplantingen haddeh geene
~emeenfchap met elkander, dan nlleen ter zee. De Westelijke befiaat
nog tegenwoordig, en telt , de Es!cimotlx medegerekend • 20,000
zielen; doch her lot der 005telUke kolonie, welke in 1406 uit
15)0 dorpen befiond. is federt onbekend gebleven, vermits het ij.
lIan de kust dermate is toegenomen, dat men haar, in weerwil van
herhaalde pogingen, niet heeft kunnen bereiken. Zoo veel weet
men alleen, dat deze volkplanting omfireeks de helft der 16de eeuw
Jlog bellond, alhoewel zij toen 150 jaar van de geheele overige wereld was afgefcheiden geweest. Ondertmfchen, nu alle fcheepsberigten daluin overeen!lemmen, dat het ijs aan de Noordpool aanmerkelijk verminderd is, en de Engclfc!lcn het Ilom ontwerp gevormd
hebben, om derwaarts door te dringen, mogen wij de belangrijkfie
ontdekkingen omtrent deze volkplanting te gemoct zien.
Reeds in de helft der 14de eeuw werd door eelle verfchrlkkelUke
pest, die men den zwartell dood ?/lJ€mde, alle gemeen fchap cusfchea
Noorwegen. Ijsland en Groen/alJd afgebroken, en het was eerst federt 172 t. dat men door den predikant I-lANS EGEDE bepaalder
berigten omtrent Grom/and omving. Hij legde er op 64° 5' aan de
JJaalsriviet· de eerfte Europifche volkplaming aan, en ·vond er eene
roort VRn menfchen, die waarfchijnlijk van het Westen, langs de
fl:raat DalJ is, gekomen waren, en vcle overeenkomst met de Eski.
I1I,,"X van Labrador hadden.
lIij predikte hier het Evangelie,
Ev~ngelie, geliJlc
ook naderhand door zendelingen uit de broedergemeente gelèhiedde.
die den grond cot nieuwe \'olkplnnt:ngen legden.
De oorfpronkelijke bewol'ers van Grom/ond, door de ondlle IJskndfche en Noorweeg[che [chrijvers Skrellinger genoemd, behooren
ongetwijfeld tot den volksftnm der Es!rimoux, die zich door het gebeele noordelijk gedeelte vnn dlllcri,{'{l tot Dan de westkust hebben
gdlalte. Jan.
uitgebreid. Zij onder[cheiden zich door hunne kleine gdhlte.
ge, Ouike haren, zwarte Dogen, bijzondere groote hoofJen , en eene
bmingele, bijna olijfkleurige, huid, welke laatIte echkr deels hct
het
gevolg is van hunne ver gaande onreinheid, en deels \'an het voedfel,
dat zij gebruiken, en hUllne genadige be}umcltlin:;
be}umdtlin:; van fpck en traant
ma::t
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worden toegc(chreven. De vrouwen, vnn jongs af aan landrllgen gewoon I verkrijgen daardoor zulke breede fchouders, dat zij,
ook uit hoofde harer klecding, welke even als die der mannen uit vellCJ1
van rendieren en zeehondcl! bellaat, alle vrouwelijk aanzien verloren
hehben. Dc Grocn/ol/ders wonen des winters in Ileenen huizen van
omtrent 6 voet hoog, en r 2 voet lang en breed, die flechts één ver..
trek uinnaken, :l:1Il wclks eelle zijde eene bank Ilam, met robbenvel
ovcrtrukken, die hun tOt tafel en bed dient. Zelden heefe men in
deze woningen venllcrs, zoo dat er altijd eene lnmp met trann brandt.
hetwelk, gevoegd bij de uitwafeming der hewoners, en den verfchrikkelijken fulllk, door de vuiligheid van dieren enz. veroorzaakt, het
verblijf in dezelve voor eel:en Europeaan ondragelijk maakt. Des zomers wonen zij in tenten, met robbevellen bedekt, en van een voorhangfcl van wa!vischdarmen voorzien. lIun huis;;ereedf~hap is zeet
eenvoudig, doch tevens doelmatig; be!1aande uit pUl en boog, lanfen, werpfpiefen en harpoenen, want de jagt en vlsfi:herij maken hunDe \'oorna:tmlle middelen van bellaan uit. Zij zijn zeer bijgelQovig;
vereeren tooven!nrs, die tevens !:unne priesters en geneesmeesters zijn;
en hebben over het algemeen zeer ruwe en onvolkomen denkbeelden van het Hoogfle wezen.
De luchtflreek is in Grom/and natuurlijk hoogst om:mgenaam. Men
heeft er flechts twee jaarGÜzocllen. De zomer be;;int met Zomerm.
l"Il eindigt met de helft van I1erfstm., w:lIlneer nanllonds de zeet
llrenge winter volgt. Van Zomerm. tot Oogstl1l. g~at de zon niet
onder , doch is daarentegen na~uwclijks zigthaar in den winter.
wanncer hct door de Noord-oostenwind dikwijls zoo koud is, dat
de thermometer van F,~HR!':NIIEIT tot op 480 beneden het vriespunt
dIllIlt , waartegen de Westewind, die over de Ilraat Dm'is komt, alrijd vuchtig weder en fiofregen met zich brengt. De grond is in
GrocnlalJd over het geheel onvruchtbaar; men vindt er weinige boonH~n, en de vruchten worden cr zelden rijp. De dikwijls bt>proefde
korenbouw neeft er niet willen flagel1; doch de eerfte ontdekkers
vonden langs de kusten tamelijk goed weiland; en van hier de b~
ming van Groenlalld, Voor het overige behooren tot de vo-ortbrenfels des lands beeren, walvisfchen, kabc1jaHlIw , fchelviscn, tééhonden, zeekoeijen , rendieren, bevers, vosfen , honden, verfcheidcnè
land- en zeevogels, labrador-Ilecnen, granaten enz. De inWOIlMI
drijven handel in vischbeenderen, traan; robben. en vosfen-velleü;
h\liden van witte beeren en rend~ren, eiderdons, en walrustanden;
alle welke artikelen door hen worden Uitgevoerd; doch wa·:tr~~g<!t1 m.I
Dleel en brood, thee en koffiJ, bier, moeskruiden, lilinens, [(atoë".
glas- en ijzerwaren uit IIIHlere l~nden moeten omv~ngen.
GROENLANDS-VAARDERS. Zoo noemt men die fchepell,
welke uit F:urrtpa, inzonderheid uit Holland. EI/geland, Defll'm/1rI:m, I/amburg en Bremen. j:1arlijks ter w:lh'jgcn\':lngSt na:lr Grorn"mtl vcttrekt.en, waaronGer men echter niet df bewool:dc ",em~ijde
V 4van
tTl()et
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GROE.NTAPI]TS-GEREGT. -

GRONDSTOFFEN.

van hetzelve, (hetwelk men de jlrnflt Dflvis noemt) maar de over
Lap/tlnt/, tusCchen de 75 en 80 graden, gelegen eilanden, Spitsber8en, benevens de tegenoverlig;;eude Oostzijde van Groeulalld, verllaan moet.
GROEN-TAPIJTS-GEREGT. (t/IC offi,e (f tlle grcCII Clooth)
Het oudile Geregtshof in ElIgdfllld, hetwelk onder den koninklijken
opperhofmeester (bat, en het rq:;tsgebied over het geheele koninklijk
hof in regts- en ilaatszaken heeft.
G ROE P. Een groot geheel, uit kleine gedeelten zamengefeeld.
De vereeniging van verfcheiden :1fzonderlijke voorwerpen, die ieder
~en geheel op zich zelf zouden kunnen uitmaken , met elkander,
noemt men grouperen.
GROLLO. Eene kleine pla:lts, in de provincie Drel/the, merkwaardig door een nabijliggend bosch, het Grol/cdlolt genoemd, waarin
eertijds de landftenden, of plaatsvergaderingen , onder dcn blooten
hemel gehouden werden, waarvan de leden, naar de eenvoudigheid
~ier tIJden, in gaten, in den grond gegraven, elk naar zijnen rang,
nederzaten.
GRONDDAS , of FUNDAI\1ENTELE DAS. lIierdoor ve~ftaat
men in de muzijk eer.e reeks van lage noten, die de eigenlijke grondtoon en van de harmonie aanwijzen, en waarop al dc daarin \'l'rvnttC
akkoorden moeten worden tcwg gebragt , indien het wonfwk eenen
;tamcnhang zal' bczitten, welk~ met den aard van den toon Overeenkomt, waarin het reuk gerpeeld wordt. RAnn:Av, die het eerst eenen
gefchreYl!I1en grond bas invoerde, wordt door zUlle landgeno' 't('n, de
Franfchm, CcllOon ten onregte, voor den uitvinder derzel\'e gehouden;
want reeds lang voor hem was de wctenfchap vnn het cOlltre~poi"',
hetwelk zonder verwisfeling van akkoorden niet beft aan bn, bekend.
GRONDKRACHTEN. Zijn diegene, welke aan de feof als zoodanig wezenlijk en noodzakelUk eigen zijn, zonder welke geellc
{cof kan gedacht worden, en waaruit zich alle overige krachten laten
afleiden. Hiertoe behooren de door de ligchaamlUke wereld ontwikkelde krachten, door middel van welke alle ligchamen, zelfs in alle
rigtingen en op alIe affianden, elkander onderling aantrekken.
GRO~DSTOFFEN, Hoofd/lo(fe!J, Elemmlm. De mensch is geneigd, om de eenheid van zijn wezen op alles over te brengen, wat hij
beCchouwt. Ook in de CtoffelUke, voortbrengrelen der Natuur .zotkt
hiJ overeenkomst, en tracht alles tot eenige begin relen te herleiden. In de grijze oudheid befchouwde TIlALES , de vader van de
Natuurkunde, die omtrent 750- jaren voor onze tijdrekening bloeide,
liet water als den algemeenen oorfprong d~r dingen, als de hoofdftof ,
waantit deze geheele wereld ontftaan is, en waarin alles wederom
wordt opgelost. Zijn landgenoot AN.'XI~IEKES , . ~ie omtrent eene
eeuw later leefde, meende in de lucht,. als de fijnfte, meest verrprcL
de, en alles doordringende ftor, het eerftc begil1fel I'an alles IC vinden. IIetzclfde gevoelen omhelsde, lang naderhand, de beroemde
fpa:-
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fpotter DIOGENES.
DIOGENEs. HERACLITUS.
HERACLITVS, de bezielende krachten des vuurs
gadetlaande,
hoofdfwf aan, en wij vingadeflaande, nam dit als de algemeene hoofdftof
den in de gouden fchriften van zijnen beroemden leerling, HIPPOCRATES , nog de duidelijke fporen zijner leer. Imusfchen hebben
zich de oude wijsgeeren niet tot het aannemen van flechts
tlechts ééne
hoofdftof bepaald: veJe,
te zeer getroffen door de tegengeftelde
vele, te
tegengeCtelde ei·
ei.
genfchappen der dingen, kwamen natuurlijk
tot het erkennen van
mtllurlijk rot
meer elementen;
elememen; en dit is weldra het heerfchend gevoelen geworden. De zam::nftelling
boofdCtoffen, lucht,
h:cht, water, vuur, en
zamcnftclling der vier hoofdftofTen,
flarde, welke zoo vele eeuwen in de Natuurkunde geheerscht hebaarde,
ben, fchijnen wij aan de zucht der oude wijsgeeren voor tegenftellingen,
aan den eerbied der Pyth"go1'cilrs
Pyth,;gorcërs voor het heilig viertal,
Iingen, en aau
verfchuldigd te wezen. Althans bij EMPEDOCLES, een leerling van
vall
die fcllOOI, vinden wij dit leer!ruk
leer!l:uk het eerst duidelijk voorgedragen.
De aarde
am·de is er toen als vierde element
clemem bijgekomen, als een toonbeeld van het drooge en zware, zoo als de lucht het was van het
,'Iugtige, het water van het ,'ochtige en zware, en het
vochtige en "/lIgtige,
.vuur van het drooge en vlugtige.
,'/ugtigc. De groote
grootc ARISTOTELES heeft aan
dit leerftuk zijn zegel gel:angen,
ge1:angen, en het is als een treurig overblijffel zijner heerlèhappiJ
heerlèhappij in de Natuurkunde blijven ftaan , tot op den
.tijd, dat de fcheikunde hare plaats onder de wetenfchappen
wetenfcbappen genomen
BOERIIA VE weldra, dat het met de
heeft. Toen zag onze beroemde BOERIIi\.
.beginfelen der fcheikunde ftrijdig is, onontleedbare
.beginrelen
onon tleedbare elememen
e1ememen aan te
nemen, en dit gevoelen heeft, met de vermeerdering der fcheikundi.
ge ervaring, geheel de overhand verkregen. Geene der zoo lang geeerbiedigde hoofdftoffen
hoofdfwffen heeft dezen rang behouden; allen zUn
zijn zij
ontleed in eenvoudiger beginfden.
beginfeJen. Andere hebben hare .pla~ts, dik.wijls
tlechts voor eenen korten tijd, ingenomen,
ingcnomcn, en geene is er, waar.
wijls flechts
van men, met reden, zeggen kan, dat zij die altijd zal behouden.
Men noemt dan thans Crolld(loJfeIl,
Hoofdjloifen, zoodanige ftoffen,
C"olldfloJfeIl, of !!oofrljloJfm,
froffen,
ecne andere, daarvan
waaruit men, op geene wijze hoegenaamd, eene
verfchillcnde, ftof trekken kan, welke men in geen twee of meer
verfchillellde,
verfchilIende
verfchillcndc noffen kan fcheiden. lIet
Het water, aan zekere fcheikundige bewerkingen blootgerteld, wordt in twee bijzondere luchtfoorten,
luchtroorten,
warerftol1ucht en zuurftoflucht,
zuurftof1ucht, ombonden;
ontbonden; Illaar
maar aan welke omft.anwaterfroIlucht
digheden en krachten men eene
eenc de.le~
de,ze~ .beide luchten
lucht.cn heeft blootgefteld,
Jigchaam kunnen verkrijgen. Zij
ft cid , men heeft daaruit geen ander Iigchaam
ook met andere ligchamen,
ligchamen. wel vereenigen ;
laten zich zamen, en ook
mogelijk\: fcheiding, krijgt men altijd wederom water.
maar, bij alle mogelijk\;
waterflof en zuurfiof.
zuur!l:of. Hieruit volgt echter niet, dat men er ook niec's
niet's
anders uit kali krijgen. lIet
Het is zcer
zeer ligt mogelijk, dat de gedurige
vorderingen der wetenfchap , de groot ere volkomenheid onzer werk·
werktuigen, en het vermogen, hetwelk wij daardoor
dnardoor verkrijgen, om de
Natuurkrachten tot onze bepaalde oogmerken te leiden, ons tot
nieuwe ontdekkingen zullen voerell.
voeren.
IIet
llet getal der als zoodnnig
zooduIlig bekende Grondll:ofTen
Grond!l:offen is vrij aanzienlijk
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en beloopt 55 of 57,
verd,~cling, ter ge.
57. Dit mankt
maakt eene nadere vcrckcling.
moetkoming van het geheugen, noodzakelijk, wnaromtrell[
waaromtrCll[ de Cchci.
Cchcikundigen verCchillende
algcmc'-!n echter is de
verfchilIende beginCelen
beginfelen volgen. Vrij algemeen
volgende rangfchikking.
J. Omveegbm'('
OmveegbaN' Gronrljloffcn,
Crondjloffen, wier
wicr afzonderlijk befln:1n
bef1::\nn als ligc,1(ll/letJ
ligc.1mlle/J
aan eenige twijfcling onderhevig is, danr zij flechts
llechts op fommige onzer zintuigen werken. Zij zijn vier
vicr of zes
zcs in getal,
get:1l, I. iJ7arllltcfhf.
JFal'lIIfcfluf.
~. Lichtflof.
Licltt(lof. 3. Elektrieke en 4 lWogllctif~'he
JWagllefif~'//I: {//vt'iflof.
{//vdflof. Sommigen beweren, dat er twee elektrieke en zoo ook twee :lllag-neticCche
:lllagneticiChe vloeiiloffen zij n.
11. Wughor6 C"ondJloJfm,
C"ondfloffm, welke al de, in de Natuurkunde, aan
de ligchamen toegekende eigenCchappen
eigenfchappen bezitten, en zich daarin
wooral
yooral v:m de vorige onderCcheiden,
onderfcheiden, dat zij weegban zijn. Men
onderCcheidt
metalen zIjn,
;11 de metalen.
<lllderfchcidt deze in zulke, die gUlle
geme TIIetalm
zijn, CII
elJ iIJ
11. GrlJndfloffin,
GrlJnd(loffin, geNIe me/alen
melolen zijnde.
S. ZUUI'/lr/
(oxygmiufn) , 6. 1f"(JfcrJlllf
(!rydrog(,lJilJ:Il),, 7. BoraxZuul'flo[ (oxygmiuln),
IPotcr/irif" (hydrogl'11i//:Il)
flof (Borium) 8. Koo/flof (carboniufIJ)
(ctirboniuTII) , 9. Pho.'P!lOr,
P ho.pllOr, 10. Zwaye/,
S ../enium,
lenium, 12. Jodium, 13. Zou/flof,
Zoutjlof, (C/Jlorille),
(C/ilorille) , 14,
I,\-. Slikjlof, (Azofum).
h. De Metalen, welke wedl!rom
wedçrom kunnen ondcrfcheiden
onderfcheiden worden in
Ha!fmtlalm
Halfmelolm (metolloidea).
(metalloidea). waarin wij vele eigL'nfch:ll'pen
eigl'nfchal'pen der metalen misfen
Haljmetalm. 15. Silicium (metaal uit
misren ,en
, en in metalen. Ha!fmetaJen.
de lltzel(Jorde), 16. Zirco/J;ulIl
Cm. uit de Sarkoonaarde) , 17•
Zil'colJiulIl (m.
.Aluminium (m. uit de aluinaarde),
aluinaf1rde), 18. Thorium (m. uit de Tho!lstduln (m. uit de {fttertlarde,
I!tteraordc, 20. G/llcinium
rimoorde),' 19. ?lstdum
(m. uit de Ber,ltlarde),
Ber,loarde), 2 I. Magnefiu1l1
Magne[ium (m. uit de 1J/[Jg1j('fia),
l1wgN'fia), 22
Calcium (m. uit den kalk), 23. StrontiullJ
Cm. uit d~ StrolltiaolJ)
Strontillm (m.
Strolltiaa1J) •,
•.44- Barillm (m. uit de 13arijt3
narijta of Zwaaraarde),
Zwatlrtlarde), 25. Sodi1l1n
Sodium (m.
oit
26. POtl1SJiUIlI
Cm. uit de potaseh) , :;'7'
::'7. LitlidllfH.
Lit/id/lm.
cic de Soda), !J6.
Potasjilllll (m.
c. Ware metalm.
me/alm. 28. Jlfa/Jgaall,
Jlfallgaa1J, 29. Zink, 30. Kadmium.
Kadmium,
-31. lJzer,
Ijzer, 32. Tin, 33. Arfellik,
Arfenik, 3~.
34. I-Paterlood
Jf"ater/ood (AlolybdrJl'lll/m),
(JJlolybdtJCIlllm),
Scheelium, 37. Columbium, 38.
8S. CI,romium, 36. FlJngjleen
FlJngflecn of Scheeliu/IJ,
Spiesglans,
Al1limoniull, 39. Uraan, 40. Ceriu11l, ,p.
balt,
Spiesglt1t1S, .AntimoniulI,
41. Ilo
i\ohall,
o4!l. Titaan, 43. BiS/11/Jth,
<4A
BiS/11Uth, 44. Koper, 45. Tellurium, 46. Lood,
47.
47' Kwik, (h,drargyrtJln,
(h,drargyrtlm, MercurillS),
Mercurius), 48. Nikkel, 49. Osmium,
$0.
S2. Platina, 53. Palladium, 54. RflOR/Jo50- Zilver, 5 1• Goud, 52.
6illnJ,
iitlnl, 55.
5S. Iridium.
GRONDTREKKEN. Zijn in de Bouwkunst teckcningen
tcekeningen van gebouwen, waaruit men den vorm, aanleg en de inrigting
het geinrigcing van !lct
lleel en al deszelfs deelen kan opmaken. Zij verwonen, in eene
wrkleinde maar, alle horizontale vlakten,
vlakten. waarop de dcelcn
deelell van eell
een
-gebouw !laan
·gebouw
flnan moeten.
GRONDVERGADERING. Eene der eerCte
werkzaamheden van
v~n
eerfte werkzanmhcden
de COIIftitlJtrenJe.
COIIftittJtrenJe. of Nationale vergadering van Fra1lkrijk,
FrarJlcrijk, bij de
emwentcling
cene geheele
gehcele hervorming der Frmemwentc1ing r,ldaar, bcCtond
bcftond in eene
feite (tmS,efteldkcid,
rt~at§,erteldkcid, zeo ten aanzien "an
feke
nn de aardrijbkulJdige
aardrijJ;~ktllldige vcrc!ee-

'I.
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.decting cia
de. rijles,
rijk" :11.
ali met opzigt tot l1et
bet b,~klceden
b,~kleeden der ftn:ltS-nmbtcIJ.
(tn:ltS-nmbteIJ.
4\eeing
Men verdeelde het land. in plaats van in provincien, zoo als t\Jç
tl/ç
hiertoe gefchicd was, in Departmzcn/etI,
Depl1rtmzcntCTI, deze wederom in Dis/rik
Dis!,-ik...
un.
laatlee weder in /(anIOIiS.
f(antolls. IIN
/IN vervullen dêr
der ftaarsbcdienin
rt:msbedienin-..
Jen, en de laatlte
yolks gefchicclen;
gen moest door de keus des volks
gefchieGen; doch niet ieder
Fnmsch burger had het regt, om aall deze verldezing"
FTIlnsch
verkiezing" deel te nemen, welke middellijk aIleen
BJleen aan de tik/h'c
ok/Ïl'c burgers, en ofJITiiddc/lJjk
onmiddellijk
aan de zoogenoemde kiezers Hond.
üond. De eerfte
eerüe moesten,
11loes~en, in bijzonde
bijzonde-..
re KI/n/onsKImtons .. en Distrik/s-vcrgtldcril1gen,
Distrikts.vergtldcringen, deze laatfte
laa[fte verkiezen, eu
en
deze verkozen dan de openbare ambtenaren van den ft:t:lt.
ü:tat. De vervcr..
gaderingen der akti\"c
akti"c burgers, waarin de kiezers belloemd
benoemd werden,
droegen den naam van Grondvergaderingen (asfemblees
(/lSfemblees primaires) I•
en die perfonen.
perfollen, welke het regt hadden, om in de vergaderingen
van
vlln hun kamon.
kanton I bij het benoemen van kiezers en (redelijke
ft:edelijke ambteIllretl
aktil'c htJrgers.
IJlretI te mogen ftemmen,
Hemmen, akth'c
hurgers. De benaming van kiezer
zelve had voor het overige eene dubbelde beteekenis. Men vcrvcr ..
(wnd
namelijk, volgens het algell1eene
(tond er, óamelijk,
algemeene taalgebruik, fomtijds ieder
.m iemand bij de eene of andere vereen door. die het
hee regt had, em
mcn den
dcn naam van
kiezing zijne ftem te geven; doch inzonderheid gaf men
zoodanigen , door welke1
welh1 de afgevaardIgden,
afgevaardigden, of de verkiezer6 ~an de zooclalligen,
kiezers
tegenwoordigers des volks ter Nationale vergadering, verkozen werden.
GRONINGEN. Voorheen Groningen
Grol/ingen eTI
Ommelanden, en, bij vereTl Ommdonden,
loning,
korting, Stad eli Lande genoemd, is eene der provillcien
provinCÎen van het
Koningrijk dcr
KoningriJk
der Nederlof/den.
Nederlanden. Onder dezelve behoort. thans IJlede
wede
Westwoldingerland, voorheen eene
Wedde en WesllPoldingeriand,
ecne let!\1Coerige
leenroerige heerlijkheid I
door de fiad
J619 aangekocht, en tot 1795 hebbende
Illld Groningen in 1619
behoord onder de Generaliteitslandl!l1.
Generali[eitslal1d~l1. Zij grenst nu ten N. aan
de Noordz.u;
Noordzu; een
ten W. aan
nan Fries/and;
ft·ies/and; ten Z. aan Drenthe;
Drm/he; ten O. aau
()tJslvrieJland, en ook nog, voor eell klein gedeelte,·
(Joslvries/ana.
gedeel[e, ten Zuiden en
Oosten
lan Munjlcrlotld.
Oostl3n aan
Munflerlond. De Inchtsgelleldheid
Illchtsgelteldhcid en
ell grond hebben ve.
veJe overeenkomst met die v:m l'ricsltl1ld,
met dit onderfcheid,
orldcrfcheid, dat
Frieslo1Jd, 111et
bet er iets kOl1der
kouder en drooger is. Men vindt er,
cr, inzonderheid in het
Oldambt, op eenen
[choone korel:akkers.
cellen vruchtbaren kleigrond, fchoone
korel;akkers, die
eene menigte uitmuntende granen opleveren. De vetae landen {hek.
Ihek.
ken zich uit langs de kusten van den Dollort
Dollori en de zee; meer binbin.
llenlands trefe
treft men er, behalve klei-, ook zandgronden aan, voorts
t\Doge
hooge en lage veenen van
vlln onderfcheidene
onderfcbeidene waarde, doch die, over hec
hee
algemeen, zoo goeden turf niet
nict opleveren, als de veen en in Pr;es_
F,-ies.
lts"'; en, vooral, naar den kam
kant van
vlln Drenthe en het forc de BourllJn.
Bourllmne, ook heigronden en moeras
moerasfen
fen ; de vetfie
veelte grond is die, welke
van den Dollart
Dol/art is aangewonnen, een zeeboezem, die, in de J 3de
eeuw, hoofdzakelijk door den verwaarloosden en flechten
Ilechten {hat
naac der
dijken.
«lijken. omfiond,
ontllond, en toen niet
nict minder d:m
dan 44 dorpen inzwolg. In
èezen
rlezen plas, thans de oostelijke grensrcheiding
grensfclJeiding tI1sfchen
tusfchen de N"dtr!anJe/J
Nl'dtr!anJm
en O'Slvriu/and.
O~styrinltlnd, vloeit de ECiHS,
EC/Hs, die, fclJonn
fC!lOon mcerenaeels
meerendecls tot
toc bet
laQttle rijk CIJ
cn 1I1:lIis::rlt'mi
lI!:l/is::rlm:i bcnoorcr.de,
bcncol'cr.dc, l'iOgtan5
1'io~tans voor 0115
DIlS flint!
lan« van
lallttte

ne,

sr·ec
ar·et
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zUn, vooreerst de Hun.
Hungroot belang is. De drie voornaamfte
voornaamfle rivieren zijn,
se, welke uit Drenthe voortkomt, voorheen op een half uur om de
flad, thans door dezelve vloeit, en vervolgens met eenen breeden
fiad,
mond. bij de Soltkamp, in de Noordzee fl:ort;
ftort; dragende ook nog den
naam van Schuitcndiep,
Schuitendiep , Loopellde diep, en vooral, van de fiad
fl:ad af naar
zee, dien van het Reildiep : ten tweeden de Aa, naderhand, en thans
meest, van het oude
meest.
oiJde klooster Maria op den Hoorn, in de markt van
Helpen, het Hoornfchediep genoemd, welke zich, bij de flads-wallen,
He/pen,
ilads-wallen,
ten Westen, met het Reildiep
[en
Reitdiep of Loopende diep vereenigt; en ten der.
derde de Westerwoldsche
Westerwo/dsche Aa , die uit de DrentCche plasfen
plasCen komt; in
kleine beken, alle onder den naam van Aa, doch, ter onderfchei,onderCchei""
ding, met de bijvoegfelen
bijvoegCelen Ruiten, Musfel ,,Onstwedder,
Omtwedder, Peleel,
Pekel, en
Rekker, het landfchap
landCchap doorCllijden,
doorfnijden. en zich in den Dol/art,
Dollart, door
de generaliteits- of fl:atenzijl,
fiatenzijl, ontlast. Men heeft in deze provincie
nog verCcheidene, meest gegravene kanalen, alIe
alle vloeijende van de
fiad naar de grenzen, hetwelk er de inwendige communicatie gemakkevoorlijker maakt, dan dezelve in de meeste andere provincien is. De voor·
naamfie
naamfl:e zijn het Damsterdiep , weleer grootendeels onder den naam
v:m
van Five/
Fivel bekend, loopende naar .Delfzi.fl;
nelfzi.fl; het Winschoter-diep, 100pende naar Winfchoten,
Witlfchoten, en verder naar de Nieuwe SchaliS
Schalis ; de trekvaart
naar Strobosch en verder Vriesltmd
Vriesland in, en het Boterdiep ,10opende
,loopende
naar onderCcheidene
onderfcheidene plaatCen
plaatfen in het HUlljingo.kwartier,
HUlljingo.kwartier. als naar UitaUe welke vaarten nog vencheidene
huizen, Warfum en U/rum;
Ulrum; op alle
verf"heidene
andere, te v~el om hier thans op te noemen.
noemen, gegraven zijn. Onder
de meren kan men het ScMld.,
Schild-, Zuid/aarder-. Foxholjler- en LeekfIerLeekJlermeer
meer,, als de belangrijkfl:e,
belangrijkfte, tellen.
Voorts is de provincie verdeeld in het arrondisCement Groningen.
Appingad(11Ir
Willfc1zotCTJ, hebbende elk arrondisfemem
arrondisCement eene regtAppingadalll" en WillfcltotCll,
eerf1:en aanleg. Niet ver van IVinfchoten
fl:ond oudtijds
IYin/doten fiond
bank van eerflen
een nonnenklooster van de NorbertÎner
Norbertiner of Premonstl'eiter
Premonstreiter orde, het
eell
welk aan die [heek
ilreek den naam van Hi//igcrlee
Hi/ligerlee heeft gegeven; een
naam, in de geCchiedboeken
gefchiedboeken onzes vaderlands, zoo beroemd en dierbaar, als zijnde de plaats, alwaar, in 1568, het eerfl:e
eerfie hoofdgevecht
heeft plaats gehad tusfchen
tusCchen de Spaanfche
SpaanCche en StaatCche
Staatfche krijgsbenden.
en waarin gefileuveld
ge{jleuveld zijn de fiadhouder
fl:ndhouder graaf van ARENBERG , van
de SpaanCche,
Spaanfche, en Graaf ADOLF VAN
VAN NASSAU, broeder van Wll.LEM
WILLElIl
den I, van onze zijde (*). De 11aten
fiaten behaalden er eene volfirekvolf\:rekte overwinning.
De Hoofdftad der provincie, van dcnzelfden
denzelfden naam, ligt, in den
vorm van eene peer, op het einde of dcn
den 11aart
fiaart van den hondsrug ~
uit welken, vooral tusCchen
tusfehen de Heerenpoort en de buurt Helpen
He/pen ~
omf\:reeks
omflreeks 1760, en vervolgens, eene menigte graniet en andere fl:eefleeverfieeningen gelinlven
gegraven zijn, die overal zijn beroemd
nen en fraaije verfl:eeningen
geworden, en vele kabinetten van Europa verfieren. Zij is voor de
V'an
provincie het middelpunt van allen handel en vertier; de zetel van
alnlCO) H.
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alle kleine en groote provinciale befmren;
befturen ; eene oude, aanzienlijaanzienlij.
kc,
ke, en in de gefchiedenis van ons vaderland merkwaardige ftad. GroGr9ningen
Htmfe en de Aa, die zij binnen hare
,Ji'lgen ligt, als cusfchen
tusfchen de HllI1fe
wallen ontvangt en vereenigt, en waardoor
w~ardoor zij gemeenfchap heefe
heeft
met de zee. Zij heeft acht poorten en telt ruim 28,000 inwoners,
onder welke zich vele beminnaars van kunsten en wetenfchappen bevinden. Zij behoorde voormaals onder den fprengel van de
bisfchoppen van Utrecht; doch heeft naderhand zelve eenen bisfchop
gehad ;.
;- was oudtijds lid van hee
het I-Ianfeeverbond;
Hanfeeverbond; is, van 1608 tot
1624, bijna in haren geheelen omtrek uitgelegd, en daardoor voor
ruim een derde vergroot, en was, tot dus ver, eene fierke vesting;
vooral federt
feden zij, naar hee
het plan van onzen beroemden MENNo VAN
,COEHOORN,
COEHüORN, in 1698, en dus na het vertrek der bisfchoppen van
Munfter
Munfler en Keu/en,
Kelilen, die de fiad, in 167'2,
167~, vergeefs belegerd hadden, aan hare zuidzijde, met groote vestingwerken, de Nieuwe Werken
/ren genoemd, wel ~edekt werd. Zij heeft,
heefr, binnen en in den omtrek
van hare mLren,
vooregebragt, van welke het genoeg
mtIren, groote mannen voortgebragt,
zal zijn hier te noemen: RUDOLPH
RUDoLPH AGRICOLA, WESSEL GANSEVOORT,
en Tm. HEMSTEIlHVlS.
HEMSTERHl.J1S. Er zijn in Groni1lgen
Groningen 5 Gereformeerde kerken,
onder welke de fraaije Nieuwe of Noor.derkerk.
Noorderkerk , zijnde eene kruiskerk met een torentje, die na de Reformatie van 1660 tOt
tot 1664, is
gebouwd, alsmede 1 Doopsgezinde. 1I Lutherfche, 5 Roomfche
en I Joden kerk, benevens eene kerk van de zoogenoemde Patsers
Palst!rs
of Zwit!èrfche
Zwitlèrrche gemeente. De zesde Gereformeerde kerk, oudtijds de
Broerell-, naderhand de Akademie kerk genoemd, is, bij koninklijk
BroereIJ-,
WiJnlll. 1821, aan de Roomfchen geCchonken.
gefchonken.
befluit van den 25 van Wijnm.
belluit
Men heeft
heert in Groningen fchoone gebouwen, waaronder behooren: de
groote of St. MarteIlSkerk
Martemkerk met een uitmuntend
uitmnntend orgel, en eenen fraai32,~ voet hoogte (*) , en het, in 1793 begonnen,
jen toren van ruim 32+
en, na lang msfchenpozcn,
tusfchenpozen, in ]J 802 voortgezette, en feden
redert bijna voltooide geheel nieuwe raadhuis, op de breede-11larkt,
hreede-111arkt, die het
bet grootfie plein der Nederlanden, is. Op deze markt, en op het fraaije
en ruime, daaraan gelegene, plein, de vischmarkt genoemd, komen
17 llraten
firaten uit. In 1614 is er eene akademie gefiicht, die door
een aantal geleerde mannen is vermaard geworden, en een en fraaijen
wel voorzienen plantentuin heeft. Voorts behoort onder de overige
nuttige inrigtingen dezer fiad
mmigc
flad een geleerd genootCchap
genootfchap voor de vaderlandfche regts-, gefchiedPril
geCchied- en oudheidkunde, onder den naam van: Pr~
Excolendo Jure Patriae; een Inllicuut
Inllituut voor dooffiommen, door den
GUI]OT ·opgerigt;
'opgerigt; eene akademie voor de teeken-,
menschlievenden GUIjOT
bouw- en zeevaartkunde; .een talrijk Departement van de Maatfchappij
MaatCchappij
tot Nut van 't Algemeen;
AlgemeC1l; een nacuurnatuur- en fcheikundig genootfchap ;
benevens meer andere nuttige inrigtingen en weldadige geflichten.
gefl:ichten.
GRONOVIUS. Is de naam van verfcheiden beroemde geleerden.
JOUANN FRJEDRICH,
Hamburg geboren, fiudeerde te Altdor!
Altdorf in
FRIEDRICH, in Ha111bmg
de
(.) Eigenlijk 30:,
3o~, 101 Rhijlll.
Rhijnl. v.; of ruim 94
9~ el, S
3 palm. Nederl. maar.
maat.

G R OOT. (H. Op.)
DP.)
.3 IS>
de regren;
regcen; hIeld
hield tlch
~lch vcrvolgen$
vervolgens eenigen tijd in 801/(1I1(J
Hal/alla ell
CIl El1t~/dml
E/Jt~/qlll1
dnarna Frankrijk en Italie; werd hierop hoogleeraar
op ; bezocht daarna
gerchicdenis en wclrprekendlJcid
in de geCchiedenis
wclfprekendlJcid te DCl'{?lIter,
Del'{?l/ter, en beklom eIndelijk in 1653, in DOXIlORNS
plaats,, den leerHoei
llOXJlOIl.NS pInats
leerltoel te Leijden, waar
hU in 1671 ftierf.
fHerf. Zijne geleerdheid plaatCte
hij
plaatfte hem in den rang der
eene oncerrte oudheidkundigen; terwijl hij met uitgebreide kennis eelle
eerrte
vermoeide vlijt en ccne
cene innemende vriendelijkheid vereenigde. Zij.
ne llit~nven
Ilit:::nven vall
van LIVlUS,
LIVIUS, SENECA, SALtUSTlUS,
SALtusTIUS, PLINIUS, PLAUTUS.
en anderen, gelijk ook zijne Ob{el'vationes,
Ob!e/'VfJliones, zijn vol van de oordeelCommenkundigCte en zeer juiste aanmerkingen en verbeteringen;
yerbeteringen; zijn Commmtarius Seftertiij
grondigCre kenni~ der RomeinCche taal en
Seftertii3 bevat de grondigCte
cn zijne uitgn':e
uitga':e van het werk
w~rk van HUGO Dg
oudhedcn,
oudheden, en
D& GrooT.
GrOOT. th
til
jlJre
cis , wordt
wOret uit hoofde dar daarbij gevoegde aan
merj/lre bel/i ct pa
paris,
aanmcrgewaardcerd.
·kingen met
mee regt gewaardeerd.
lijn
AKOD, werd te DM'ellfer
rcndeerde
JAKOB,
DeW:lter géboren,
géboren ~ en
~n rtndeerde
Zijn zoon •, J
aldaar
nldaar en te Leijden. Na het volbrengen ziJn()r akllderr,ifcne !OOi'baan, hield
hicld hij zich eenigc
en Ctmlhridgt
bmm,
eenige maanden te Oxfort ell
Ctmlörldge
op , en deed hicrna
hierna eene rei!
reis (~oor
c:oor Fr(w~;"iik,
Fr{]Ii~riik, Sprlnje
Spanje en 1101it.
Ilolit.
waar de groothertog van Toskane
Toskanc hem tOt
tot hüü;;lcernnr
hoogleeranr beriep; doch
·welken poSt
pOSt hij in 1679 met den
dCIl leerrtoel
wetenleerftoel voor de fraaije weten.
fC!lappen
fC~lappen te Leijde/1
Lcijdm venvisCelde,
verwisCelde, waar hij in 1716 overleed. Hij
w~s een zoo groOt gcleerde.
vcrvnardigde eene
w::s
gele~rdc :tls
:l.ls oordeellmndige; vcrv:mrdigde
POMPONlUS MELA.
uitgave van T ACITUS, l'OLïllllJS, HERODOTUS, PO)IPONIUS
anderen, en verzamelde den uic.
CICERO, AM~H;\NUS
AM~H:\NUS M.\RCELLINUS en :1I1deren,
mul1tendt'n Tlze[atirTIs
flIJtiqu:'ttltl/m graecarum.
muntenden
T1zi'falll'1ls antiqll!!iJtl/m
graaf/rum. Onuertusrchen
OndertusCchen knn
mcn
men het niet goedkeuren, dat hij, in deze werken, mannen van bekende verdiensten , zoo als 11. STEPUANUS, SPANHF:l:'d, VOSSlUS ,
GRAVIUS en ander<!n
:mderen aanrandde, en onbillijk
on:lillijk ten toon ftelde, waardoor
hij zich zelven het mcest
meest moest bcnadeelen.
benndeelen.
AIlRAIIAilr, de zoon
AIlRAIIA;\l,
Z0011 des laatften,
lnatften, werd in 1694 ce
te Ldjdcn
Leijdcn ge.
JUSTI1"US, POMPOPo~po.
boren, en is bekend door zijne uitgaven van JUSTINUS,
NIIJS
AEJ.lANUS. Ook heeft hij zich
NlIJS l\IELA.
MEr.A, TACITUS
T ACITUS en CLAUD. AELlANUS.
:1ls
ondcrCcheidcn, en ftierf binnen genoem:115 een goed letterkundige onderCcheiden,
genoem.
de [rad,
boekbcwaarder der univerfiteir, in het jaar 1775.
Had, als boekbewaarder
Nederl:llldCche geleerde.
gcleerde. die.
GROOT. (HL'GO
(HuGO DE)
m:) Deze groote Nederl:mdCche
door zi.jne
werkcn, op de
dc beCchaving
befchaving der wC'tenCchappeu
wCtenCchappeu
duor
zijne menigvuldige werken,
eellen :1anmerkclijkcn
fiaacsman beroemd
eenen
aanmerkelijken invloed had, en ook als fiaatsman
W~~, werd in 1583 te De/ft
Delft geboren. Zijn vader, JAN Dl'!
D~ GROOT.
land~ hooge Cchool te Lef.
hurgemeester dier flad en curator van 's lands
tien,
dm, nam in de eerlle jaren zijner jeugd het onderwijs van zijnen
zieh tevens, om hem de beginfels
beginCels zoozoon op zich, en bevlijtigde zich
wel van een braaf, :tls van een
ccn fchrander
Cchrander en geleerd, man in te
hoezemen.
boezemen. Reeds in zijn 16de jaar werd onze DE GROOT tot dokbcvorderd, en verwierf toen reeds door verCcheide.
vcrCcheide.
lor in de r(!gtcn
r(!gten bevorderd,
cencn
rocm. In 1607 werd hij door de fta..
ne fchriften een
en uitflekenden roem.
na.ten van Holland tot hun historie-rchrijver
hisrorie-rchrijver benoemd; het volge".
. .
cle
de

a.,

G R OOT. (H. Dit)
de jut tot den pOSfVtlU fiskaal geroepen, en in 1613 rot penllolllU'is ras)
Rotterdam verheven, in welken rang hem tevens zitting in gecommitteerde raden verleend werd. Te dezen tijde waren de godsdien..
fiige ge[chillen tus[chen de Remonfl:ramen en contra Remollfiranten t
reeds tot eene aanmerkelijke hoogte gerezcn.
gerezen. DE GROOT, den eerfl:en,
die door prins lVIAURITS vervolgd werden, meer genegen, laadde zich
door zîjne verdraagzame beginfels den haat op den hals, waarvan
het gevolg was. dat hij gevat en den 18 van B1oeim. 1619, mee
verbeurd verklaring zijner goedercn,
goederen, tot eene eeuwige gevangenis
veroordeeld werd. Het lust ons niet, het geheele regtsgeding •
tegen hem aangevangen en volvoerd, hier te onderzoeken: genqeg
is het, dat de geheele mkomeIingfchap hetzelve gewraakt, en
's mans on[chuld erkend heeft.
Na het geflagen vonnis werd DE GROOT, benevens zijnen vriend
HOOGERBEETS, op den sden van Hooim. deszelfden jaars, onder geleidevan
de van eenige [oldaten,
foldaten, naar het huis te LoevejJtin, over Gorinchem
liggende, gevoerd, en ieder in een afzonderl~ik vertrek geplaatst; waarbij echter lntnne huisvrouwen, die zich mede hadden laten opfluitett,
de vrijheid hadden, om hun [pijze te bereiden, en op zekere dagen
naar Woudrichem of Gorinchem
Gori1lchem te gaan, in welke laacfie fiad zij hunnen intrek namen bij ABR. DAATSE:LAAR, een koopman in garen en
lint, wiens vrouw eelle zuster was van den hoogleer:mr
hoogleer:l3r ERPENItJS te
Leijdm, een boezemvriend van DE GROOT. Dan, de huisvrouw
van I-IOOGERBEETS overleed op Loeveftein, in 1620; doch 1\'1.\1\1.-\ VAN
REIGERSBr:RGEN, de gade van onzen DE GROOT', door hare voorbeel·
dige huwelijkstrouw aangevuurd, en de getrouwheid harer dienstma:lgd
ELS]E VAN HOUWENING
HOUIVENING onderfi:el1nd, verlosten hem uit zijnen kerker.
Meermalen eenen koffer met boeken, heen en weder, naar Goritlchem
gezonden zijnde, bediende de huisvrouw van DE GROOT zich van dit
middel, nadat de gevangene vooraf ettelijke malen beproefd had, hoe
lang hij er het in kon uithouden. Op eenen dag, dat de gouverneur
van Loeveftein, PROUNINK, naar Heusden gereisd was. werd DE
GROOT in den koffer, Olmer het geleide van ELS]E VAN HOUWENING,
te fclleep
Cclleep naar Gorinchem overgevoerd, en aldaar ten huize van voornoemden DMTmLAAR gebrage, van waar hij, in een metfelaars gewaad, naar WàtJlwijk
WàtJ!wijk overvoer; zich van daar naar /bJtwerpen, en
vervolgens naar PtJrijs begaf, waar hij, onder andere ballingen. ook
zijnen ouden leermeester UITENBOGAARD ODtmoette. Jn Frankrijk
werd DE GROOT met opene armen ontvangen; zelfs de koning
fchonk hem een jaargeld van 3000 livres; doch de kardinaal RI.
ÇHELIEU , die hem niet mogt zetten , bewerkte de opCchorting
opfchorting
der betaling, zoo dat hij zich ten laat!l:e gedrongen zag, om Frtmi.
rijk te verlaten.
DE GROOT, uit de berigten zijner naastbefl:aanden opmakende t dat
fionden, dan ia de dand
de zaken hier te lande voor hem gunfliger !tonden,
het geval was, vertrok naar Holland;
Ho/land; doch moest zijn vaderland,
het-
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hetwelk hem geen vrij
vrU verblijf vergunnen wilde, andernlaal
andernlaaI vaarwel
zèggen. Hij nam de wijk naar Hamburg, en ging vervolgens, op
zeggen.
uitnood!ging van den ZweedCchen
Zweed[chen groot-kanCelier,
groot-kan[elier, AXEL OXENSTIERNA
naar Stokholm, waar hij door de koningin CliRISTINA
CHRISTINA tot haren gezant aan het FranCche
Fran[che hof beno~md
benoemd werd. Hij vertrok in 1635 derwaarts; bekleedde zijnen pOSt met roem 10
ro jaar, waarna hij op zijn
verzoek zijn omfiag
ondiag verkreeg, en naar
naar. Zweden terug keerde. Daar
het hem, echter, en zijner gade hier niet geviel, vertrok hij naar
Duitschland
Van
Duitsch/and , en 1l:ierf
frierf op zijne reize te RQstock
Rostoek op den 28 van
Oogstm. des jaars 1645. Zijn lijk werd federt naar Holland gevoerd
en. te Delft begraven. Hij had zelf voor zich dit korte graffchrift
en,
Exu! Legatu$
LegtJtus
vervaardigd: GROTIUS hic HUGo, Batavûm Captivus et Exul
Regfû, Suecia MagnCl,
Regni,
j}1agl1a, tui, hetwelk hier op neerkomt:
Hier jlttimert
fluimert HUIG DE GROOT, die, Loeveftein ontweken,

/'oor
roor de eer des Zweed(chen
Zweed[chen rijks , als afgezant, mogt '!preken.
Zijne geleerde [chriften
fchriften,, waaronder zijn voortreffelijk werk over
de waarheid van den Christdijken godsdienst; dat over het regt Ytm
vrm
"rede
vrede en oorlog; zijne verhandeling over de vrije zee, en
eri meer anderen behooren, gevoegd bij zijne uitmuntende hoedanigheden van hart,
hebben hem, weinige jaren na zijnen dood, ook in zijn vaderland,
de achting doen v~nverven,
verwerven, welke de partijCchap
partij[chap hem aldaar, bij
zijn leven
leven,,had
had doen verliezen. Men heeft zijne nagedachtenis door
twee gedenkpenningen vereeuwigd, waarvan de eene zijn borstbeeld
en naam aan de eenen~ en eenen koffer aan de andere zijde, vertoont,
boven welke de Zweedfche en FranCche
Fran[che kroonen, ter zijde het fiat
not LoeLoe_
"eftein,
veftein, en eene opgaande zon gevonden worden, met deze woorden:
woorden:·
melior post aspera Fata Refurgo
Re[urgo : dat is: ik verrijs
verrifs luisterrijker,
luisterrifker, na het
ondergaalJ
ondergaan van zware rampen; terwijl de andere medaille aan den eenen
kant zijne beeldtenis, en aan de andere, de volgende dichtregels bevat:

De Phenix
Phe12ix van het vaderland,
Het Delfsch Orakel, 't groot ver(tal1d
verftand enz.
Ook de Iwninklijke
koninklijke akademie der wetenfchappen te Stoklzolm
Stokholm heefc
beefe
aan 's
'5 mans nagedachtenis willen
wiHen regt doen, door in 1795 eene medaille te beloven voor de beste lofrede op DE GROOT, welke door
onzen geilorvenell
geftorvenen landgenoot CRAS
CRI\S behaald werd; terwijl eindelijk
een onzer vaderlandCche
vaderJandfche genootCchappen,
genootfchappen, voor eenige jaren, zijne
uitmuntende verdiensten als eene ilof
fl:of voor een dichtill1k
dichti1:11k heeft opgegeven, bij welke gelegenheid onze Neder1andfche dichters CORNELIS LOOTS
HENDRIK TOLLENS ecrepr~jzen
eerepr~jzen wegdroegen.
GROOT. (PIETER DE) Deze waardige zoon des vorigen maakte zich, zoo wel bij den ilaat
fl:aat als in de letterkunde , beroemd.
In verfchilIende
verCchillellde betrekkingen diende hij het vaderland met eenen ongewonen ijver en zeldzame trouw; als penfionaris
pcnfionaris van Amfterdam
gaf hij
hij-vele
vele blijken
blijkeil van kunde en ervarenis,
ervarcllis, en toonde veel beleid en
moed, toen hij dezelfde waardigheid daarna te Rotterdam bekleedde.
Ook als afgezant aan het Deenfche en Zweedfche hof was hij den
ftaat
naat

en

6ROOT·ADMIRAAL.
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VlIO een onwaardeerbaar Dut. zoo als ook in dezelfde betrekbetrakking ~ daarna, te Parijs, waar hem 's
'5 lands belangen toevertrouwd
king,
werden in het oogenblik,
ooger.blik, dat reeds een gedeelte onzer gewesten een
prooi der Franfche
FranCche heerschzucht was geworden, en LODl~WJJK
LODl~WIJK XIV
cot
tot Utrecht was doorgedrongen. De p:mijCchappen,
parcijfchappen, welke destijds
der burgeren rust Hrtloorden
tot een flagcoff'er,
llagtoffer, en
vi?rl1oorden , maakten
maakren hem COt
noodzaakten hem den vaderlijken grond te verlaten; doch keerde
hij, na het bedaren der gemoederen, terug, en beoefende feden
fedeft bij
aanhoudendheid de dichtkunst, in welke hij vele vorderingen maakte
en gelukkig (Jaagde.
flaagde. Zijne Uitbreiding der
del" Pralmen
Pfa/me1l verdient allen
Jof; terwijl zijne meestal v('rfpreide
v~rfpreide gedichten het ontwijfelbaarfie
lof;
ontw~felbaarfle
kenmerk van een levendig vernuft dra~ell.
dra~en.
Doven al munt!!n uie
uic
eene Wijsgeerige
Wtjsgeer;ge overde1lkirlg,
overdenkiflg, een Lofzang op de geboorte van Jr.zu/t
Jr.ZUg
arm del)
en een klein dichttluk
dichtlluk alm
detl dichter WEsTERnAAN.
WESTERBJ\AN. - DE GROOT
paarde eene grondige geleerdhdd
geleerdheid met eene zeldzame tegenwoordigheid van geest, en werd den zijnen op den 2 van Winterm. 1678 ia
den ouderdom van 70 jaar ontruk,.
GROOT·ADMIRAAL. Was in EI/ge/ad
GROOT-ADMIRAAL.
Engelar.d eene der 9 hooglle rijkg.
rIjkgfedert prins GEORGE
GEORG& van
v:tn Denemarlren,
De1lemarlren, door het
het:
posten;
posten ; doch wordt, feden
IIdmiraliteits-hof vertegenwoordigd.
vertC'genwoordigd. In Frankrijk behoorde dezelve,
admiraliteits-hof
tot de 8IJ groutc
groute rijkswanrdighe.den.
onder NAPOLEON, cot
rijkswlY.1rdighe.den.
GROOT-llRITTANjE
GROOT.13RITTANJE en
ell IERLAND. Onder de eerfie
eerlle benaming vertlaat
verllaat men EnlJeiand
EI/gelalld en Sóot/'Il!d,
Sc!1otl,,/!d, fecert
feèeft de koningin ANNA.
SchotCche parlemellt
parlement met het Engelfche vereenigue.
In 1707,
'707, het Schotfche
vereenigde. Ook
Ierland werd in 1800
J800 onder het laatst
laatse genoemde parlement getrokken:
en federt dragen deze drie eilanden den naam
na:tm van hn
htt l'errCl/igde
re,.~enigdt /coningrijlr
eIl ledalld.
[edalld. Iiettelve
ningrijk van Grootbrittanje eJl
I Ietzelve grenst
gren~t ten Oostea
aan de Atfan/i[chezet.
Átkmti[che- en ten Noorden aan de Scho/[che
Schot[che zee.
De luchtllreek
luchtfireek is
Is in Engeland, over het algemeen, gematigd; doek
doelt
langs de kusten door cie zeelucht vochtig,
vocheig, alhoewel niet ongezond. In
het bergachtig Schotland
Schotlanti is zij drooger ell
en kouder; doch in lerla"tI.
Ierlant/.
Engdtmtl, welk
daarentegen, oITchoon gematigd, vochtiger dan in EI/gdanti,
taaelle , uitgezonderd het noordelijk en westelijk
weseelijk gedeelte
gedeelte,t vlak ea
ca
lalltlle
{choon
fchoon gelegen Is.
De voornaamfie
voornaamlle rivieren zijn: in
In E/lgeland.
E11ge/antl, de Teems,
Tetms, de StlYerll
Saver" f
de Trtnt
T,.mt en de Humoer
Humber ;j in SchlJ//(wd,
Schotland, de Taij en Nuit,
Ne.<fe, en, ilt
/trland. de SltannOlI;
rivieren door ka·
Itrland.
ShnnnOlI; terwijl de vereeniging
vereenigil1g dezer rivierert
nalen (waaronder dae
dat van Bridgewater
Bridgtwater,, hetwelk de beide groote
Aedell van Manchester
aeden
Ma1lchester en Liverpool vereenigt, het beroemdfie
beroemdl1e is)
niet weinig gefchikt
geCchikt is, om den binnenlandCchell
binnenlandfchen handel te begunfilbegunlll.
Men vindt, bovendien, langs de kusten dezes rijk.
gen. rijks uitFalmouth t a2n
nn hec
muntende havens, als: Portslnou/lt,
Portslnot/th, Plymoutlt, Falm()uth,
het
i4naa/,
Janaat, tegen over Franlrrijk;
Frankrijk; Newcastle, Huil, Tarmoutlr,
rarmoutlr, Col.
Colehester,
duur, aan de Noordzee, en Li~'erpo(ll
Lil'erpool ~n Bris/ol
Bristol aan de ler[clre
Ier[clre au.
zee.
Voorheen werd Engdalld
Engda1ld in 7 Angel.Saklifche
Angel-Sakfifche koningrijken ver·
\fer·
deeld, namelijk: Esfox, Kent, Stufox,
SlIsftx, Wes/fix
Westftx,t Ooslilnltlm
Oos/""ge/,,, Jt M~
IJl"..
ALGfM.
ALGf&t. WOOltDENB.
WOOItOENB. IJl.
X
ti.
çi.
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~i6.en
~;a.en Northumbcrland;
NQrthumbcrlalld; ,doch thans bellaat
befiaat hetzelve uit 40 land·

of

graaffchappen, en met !Fales, federt
feden 1756 met Engeland vereenigd,
in 52, waarvan 21 (onder welke JJfiddlejèx,
ftfidd/cfex, een der klcinlle,
klcinlte, doch
meest bebouwde, landîchappen)ill het midden des 'lands gelegen zijn.
Sckot/and,
Schotland, ook wel Noord-Brittanje genoemd, en waarvan het noor·
noordelijk gedeelte Hoogla/ld, en het vlakke, lage en zuide
zl1ide ijk gedeelte
Nederland geheeten wordt, verdeelt mcn
men in Zuid., Midd:!MiJd:!. en NoordSchotland, en bevat 30 graaffchappen, en verfcheiden eilanden; terwijl
Ierland in 4
cr , COIl(wg!/t
4- provincien, Leicester
Leicestèr,, U/fr
U/fier,
COIl(Wg/lt en Mounfter
wordt, welke te zamèn 32 graaffchappen
verdeeld wordt.
graaffchappcn bevatten •
.Bovendien bezit het nritfche
nritrche rijk nog, in Europa, de eilanden Mah,
Mah.
Anglefey, Sor/ings,
ff/ight, Guernfey en Ie/lcy,
Ie//cy, de vesting Gibralrar,
SQrlings, !Fight,
het eiland Ma//ha
Malt ha enz., terwijl de IoniJche eilanden onder deszelfs
befcherming flaan.
ll:aan. Voorts, in Azië, Bwga/en,
Bengalen, Bahar,
Ba!zar, Orisfa,
Bombay, een gedeelte van de kust van CorolllalJdel
Corollla/Jdet en Ma/abar,
Malabar ,
Ceilon
Cei/on en een gedeelte van SUInatra,
Sumatra, Bomeo,
Borneo, benevens het eiland
Senegal1lbia, het ei.
prins Wa/es, en andere. Wijders, in Afrika, Senegambia,
land Bulam,
Bu/al1l, verfcheidene plaatfen op de goud- en l1avenkust,
Ilavenkust, het
eiland St. He/elia, de kaap de goede Hoop, de lJfaskarwifclze
lJfaskal'mifclze eilan.
eilan•
,d~n,
.d~n, [sJe
file de France, de lIfarie-ei/anden
JJlarie-ei/anden enz. En eindelijk, in dmeriAmerika, de eilanden in de Hlldfons-baai,
Hadfons-baai, Terrenellf, Nieuw- Sclzotland
Sc!zotland met
kaap Breton, een deel van Canad{J,
Albiol1, DemèrlJry,
Demérary, Esfequcbo,
Canada, Albion,
EsfefjllebQ,
Jamaika,
en Berbice, de eilanden J
(1mai ka, Barbados, ,Ia TrilJÎdad.,
TrilJÎ dad., Grana.
da~ //i'ncent,
f/incent, DOlllillÎca,
bag 0 , de B(J!zamaDOIIIÎllÎca, Antigua, St. LI/cie,
Lucie, Ta
Tabago,
Balzamaen Bermucks
Bermutks eilanden, en andere; terwijl het lltitrche
lltitfche rijk in Au·
ftnJlié
deBlzgeljèhclI
ft"alié al de eilanden bezit, welke door de
1511gelJèhclI ontdekt
zijn,
vaude
de.,.. Oostkust van
zijn , wa~ronder voornamelijk een gedeelte vau
Nieuw,Holland behoort.
De uitgebreidheid van het vcrcenigd
vereenigd rijk van Groot-Brittanje, in
nllc werelddeclen,
lil., met 61,612,000 menfchen.
menrchen.
nlle
werelddeelen, bevat 106,974 v. IU.,
Hiervan komen voor Europa 5443 mijlen mer
met J 7,224,000 zielen,
waarvan vQor Engeland 2764, voor Schotland 163+
163'~ en voor
v.oor Ierland
omtrent 1700 zoodanige mijlen gebragt
opperge bragt worden; tenvijl
tenvUl de .oppervlakte van deszelfs bezittingen in de overige werelddcc1cl1
werelddec1en op 101,5S:_
v. m. met 44,388,000 menfchen berekend wordt.
vo.ortbrengfels van Engeland
bellaan in tarwe, rogge en gerst;
De voortbrengfels
Enge/al/d befiaan
aardappelen, hop, meekrap, (1ffraan,
f.1ffraan, zoethout en vruchten; VOOrtS
in zont ,aluin, fieenkolen,
f1:eenkolen, vitriool, ijzer, lood, tin, koper, kobalt,
marmer, zeer goede vollers-aarde, mergel, 'krijt, enz. Ook vindt
men er uitmuntende pallrden en fchapen. (*) Schotland, uit hoofde
van den bergachtigen grond, minder vmchtbaar dan Engeland, beeft
eikeD-, dennen-,
jangs de rivieren goede weilanden: ook vindt men er eiken-,
olm.
('") ln
batne helft
(")
In de
tie Iaatne
hc\ft der 'S
15 eeuw liet EOUARO IV, gooo
3000 ftuks
(tuks fchapen
feh.pen uit
en gar bev~l, om inlandfche
inlandfehe fchapen door dezelve te laten èekken.
tedurendc 7 ian
en (edurende
jan gc;:n
~c;:n lnm
lam te {bgten. Thans heeft Enge/mld meer [chapeo,
fchapeo, CJI
en
levert meerder wol, dan eenig rijk in EUf'Dpn.

.!pl"'Jt~komen.,
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olm-boome:l
olm-boome:1 enz. granen, wo!,
wol, vlas, hennep, lood, koper, en !leenko!en,
fleenkolen,
alsmede veel visch, inzonderheid haring. Aan zombronnen heeft l11~n
111~1J hier
moet zieden. In Ierlal1d
Ierland
gebrek, zoodat men uit zeewater het zom 1110et
vindt men uitmuntende weiland:èn,
weilanden, waarom
waarOln de veeteelt hier een voor.
name tak van welvaart voor de ingezetenen uitmaakt: ook de hijen.
cr bijzonder wel, en de
hellnep tiert er
teelt is hier belangrijk; vlas en hC1JlJep
linnen-f'llJrij:{cn zijn de eenigfle
cenigrte van belailg,
belang, welke men in Ierlfwd
linncn-fabrij:{en
Ierland
vindt. De grambolJw
grambolllV levert genoeg voor de behoeften
behoefeen dezes lands
bosCchcn verfchaffen
verfchalfen niet zoo veel hout, als men nooJig
nOOllig
op, doch de bosfChen
heeft, en de voorraad vall tmf ell
CIl l1eenkolen
l1eenkolell wordt niet genoee-znmn
genoee-zaam
gebezigd, om den toevoer van buiten niet te behoeven. Onder de
Delfl10ffen levert Ierland
IerlalJd koper, lood, ijzer enz. op.
Het begunl1igell
was fteeds
l1eeds het
bet
begunfligen van den handel en de fabrijken WaS
llritfchen betluurs,
bertuurs, en de nijverheid der natie bepaalhoofddoel des 13ritfchen
de zich reeds vroeg eoe
tOt alles, wat
wnt daartoe eenige betrekking had ;
doch I1rekte zich in later tijd, met geen minder vlijt, insgelijks tot
gezamenlijke voortbrengfels
voonbrengfels van nijverden landbouw uit. Van de gezamehlijke
COLQUIIOUN over 1814 op 430,52
430,521,372
heid, door COLQUHOUN
I ,372 p. 11.
n. opgegeven,
houdt 5 milliocn
millioen menfchen
leveren de landbouw 216,000,000, en houde
bezig; de manufakcuren
manufakturen 114,000,000, en voeden 3 millioen inwoners;
het inwendig vertier 3[~000,000,
31~000,000, en verfchart
verfchaft aan 4i
4~ milIioen
millioen handen arbeid, en de buitenlandfche handel en fcheep\'uart
fcheep\'aart 46,000,000
p. 11.
helpen 406.350 ingezetenen aan den kost; terwijl dezelve
ft. en helpeu
houden,, tot welker bemanning nlim
rnim
28,061 fchepen in beweging houden
184,000 mnrozen noodig zijn. Hierbij komt
kOlllt nog de binnenlandfche
30ïo vaartuigen gl!bezigd worden.
kustvaart en kolen-handel, waartoe 30io
kustv3art
De voornaam(re
voornaamtl:e matmfakturen
manufakturen bepalen zich tot die van wol, die in.
inzonderheid in EllgelalJd
Engeland verwerkt wordt, en :lan
aan gemaakte Hoifen
/toffen ten
Il. oplevert; tot die van kaminl1e eene waarde van 15 millioen p. 11:.
minne
EI/geland en
cn Schotlalld)
Sch~tlalJd) welke, vc:~r!)eid
v<2:~rbeid zijnzijn·
toen (inzonderheid in Ellgelalld
de, 11
11 millioell
millioen aan goedcren
goederen opbrengt; tot die van \eder,
\eder. meel'
meer à:tü
d:\i1
12
IZ millioen (volgcns
(volgens COLQUIIOUN
COLQUlIOUN alleen voor eigen gebruik) aan getot die van vlas en hennep, (thans minmaakte goederen bedragende; tot
Sc!zot/rllld, waar men aan het verwerken
venverken van katoen den voorrang
der in Sc!zotlfllJd,
geeft; doch inzonderheid in Ierland) aan waren tusfchen de 4 en 5 milmil~
lioen beloopende ; tot die van ijzer en l1:1al,
naai, waartoe Zweden
Zwcden een aan_
aanlevere, en eindelijk tot die van geel
Hoffen levert,
zienlijk gedeelte der ruwe Hoifcn
fc,len de helft
helCt der vorige eeuw van eenig been ander koper (eerst fden
lang), waarvan de
tie vervaardigde l1ukken
nukken jaarlijks 3~ milIiocn
millioen opleveren.
De Nationale fc!mld
Cchuld is tot de verbazende hoogte van 79~,033,430
79~,o33,430
p. n. (behalve de gevesti~de fchuld van Ierland), geklommen, waarn. of 440
van de jaarlijkfche renten niet minder dan 40 millioen p. 11.
millioen IIollandCche
mi1lioen
Hollandfche guldens bedraagt. - De inkomsten des Britfcheu
Britfchen
Riji;s bedroegen in 1810 de (om
Rijks
rom van 132,470,000;
132,47°,000; terwijl de invoer
over 1813 aan het parlement voor 24,352,124
24,35~, 124 en de uitvoer voor
37,64h874 p. 11. werd opgegeven.
37,647,874
X 2z
De
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De Briefche
Bricfche handel is in de láatfie
laatIle jaren toegenonten. De buitetf..
buiten·
bndfche is gedeeltelijk in handen van talrijke handel·maatfchappijen,
handel'maatfchappijen ,
de. Oost-Indifche de voornamnl1:e
voornaaml1:e is. Onder de overige
onder welke de
Lev:mtfcl1'e weinig epgar;g
~pgurl'g gemaakt; doch
hebben de Rüsfirche
Rllsfirche en Levantfcll'e
dfrika, de Zuidzee en Hudfollsbaai
Hudfonsbaai van
zijn die voor den handel op Afrika,
meerder belang. De ballk
bauk van Engelt/nd
Engeland maakt ee1l
e011 der t.eWigtig(l:e
t~'wigtigae mid·
mid~
delen uit ter bevordering van den handel. Volgens COLQUHOUN heef;
zij een
eeU ka"piraal
k:ipitaal van 35 millioen,
millioen. en bovendien nog aan banknooten
in omloop voor .29,53.2
29,532 p. ft.,
Il., zoo als in 1814 aan het parle~er.t
parlel!'ler.t
werd opgegeven.
zeemagt dezes rijkS
rijks is de grootIle
groorlle der wereld, en nog ge(l:adîg
gel1:adig
De zeetnagt
1701 bel1:ond
bellond zij uit 194 fchepen, waaronder 21
aan het klimmen. IInn 17°1
'f'an
'Van linie, benevens 3 I vaartuigen, die te f.1men
Htmen 10,°78 kanonnen en
53,92
S3,92(I matrozen voerden. In 1797 beliep dezelve reeds 194 linie·
Iinie~
fchepen, van 64 tot 1110
10 l1:ukken gefchm,
gefchut, en in het geheel 503 oor.
oor.,;
fogsvaartuigcn,
rogsvaartuigcn, die 30,<l00 kanonnen
kanonllen hllddC'il,
hllddell, en mer 84,000 matro·
1108 vaaatuigen
v:taatuigen
zen bemand waren. In 1808 klom de zeemagt tot .1108
I!IO", 38 van
van oorlog, waaronder 225 linie-fchepen van 64 tot I:ro-,
50 (tukken,
nukken, en 258 fregatten waren; terwijl het
hee getal dct matrozen
J 80,000 beliep. Eindelijk bel1:ond zij in 18'
IS' 15
r 5 (volgens de LOlldon
LOl/don
Ca/mder
,) uit 846 zoo groote als kleine oorlogfchepen van 40
Calender,)
40 tot
1.20
J!lO fiukken
Hukken gefchnt, behalve de kleinere vaartuigen; terwijl er nog
bovendicn
l1apel Honden. De
D~ gehcele vloot is in drie esquaesqua~
bovendien 50 op !lapel
namelijk de 1'/lode,
de J'S verdeeld, welke ieder eene afzonderlijke, nalTlelijk
ders
roode,
Mfle
De Oost-1
Oost-I ndiCche
ndi(che nraatfchappij
Mlle en blaallwe,
blat/llwe, vlag voeren. onderhoudt thans I4~
J4~ fchepell,
(chepen • waaronder zich echter geen ·van
~van
Tini·~ bevindt.
rini~
battle j~ren
j1ren merkelijk ver·
ver~
De landmagt ,• welke
we~ke mede f~d\!rt
f<!d~rt de lantlle
meerderd is, befiaat
bcftaat thans uit 17°
170 esquadrons ruiterij en 194
J 94 batail.
kornpagnicn. Voegt
gar·.
Voege mcn
men hierbij de gar.
lons voetvolk, ieder van 10 kompagnien.
nifoenstrocpen,
vetenmen , de korps van den hertog
hcrtog van Brllm.
tic" veteranen,
Brtlfls.
nifoenstroepen, de'
Vlijk,
tro~pen op de eilanden in de Middellandfche zeI!
zee en in
wijk, de tr02pCl1
West-Indië, dan beloopt de gehet!le
gehet!Ie llritfche
Britfche landmagt iIT alles 199
esquadrom ruiterij en ~5~
25~ bataillons voet volk, met de Iloodige
noodige artiI.
artiI·
ferij.
De Oost-Indifche c0111pa~nie houde in Bmga!en, lIfodras
lIffidras
teriJ. BOi1lbaif 61
regimcnten pa~rden-\'olk
(SMen BOillbai.i
6\ regimenten voet-, 16 regimenten
paarden-volk (SM.
poys) en 3 Europjlche
Europilèhe regimenten,
regimclltcn, die allen van behoorlijk geCchut
gefchuc
voorzien zijn.
vereenigd rijk van
\':1n Groot-Brittanje en [erkwd
[er/mld is eene
cene hepaalde
Het vereel1igd
monarchie, waarvan de kroon in de mannelijke en vrouwelijke linie
erfelijk is. De tegemvoordige
teg-cnwoordige koning'
koning is GEORGE IV, of GEORGE
GEORGE.
FREDERIK AUGUSTUS, hij
FRRDERIK
bij wien alleen de uitvoerende magt berust.
(Zie verder: CONST1TUTlE
CONSTITUTIE (Ellgclfclze)
(El1gelJche)
Ten aanzien van den
dcn godsdienst is in ElJge!a1Jd
ElIge!olld en [erlallel
[er/fJlld de
Episcopale, en in SchlJt/and
Sch6t/ar.d de Presbi.!teriaal1[che
Presbifterit/fll1fche kerk de heerfchen.
hcerfchen.ie".
fle-. Alle andere godsdienfiige
godsdienftige gezindheden, Roomsch·Katholijken,

LilLu-

(;n.OOT-HEE~
GROOT-HEER~

GROOTTE.
GROOTTE~ (S.-)
(S..)

12$
l2$
LatherCchen,
LutherCehen, kwakers enz.
enZ. noemt men disfenters (zie
(aie Illdal1r)
Il/tlallr) ell
eIS
-

w.ordcn gedult;1.
w-orden
geáuJo.1. In Engeland
f.ngeland .eu
.en Schotland
SchotlatJ.d telt men er 60,ooo,eD
60,000, eo
in IerlaIJd
Ierland begroot men hun g.e.t;li.op
g.e.t<li.op f~ van dat .der
der bevolking. (Me.fI
(M~fI
zie verder over IERLAND en SCHOTLAND derzeiver pfzonderJfi.
pfzonderJi,iIre artikels.)
!te
GROOT-HEER. Is een titel van den Turkfchen keizer (graol,
(grool,
Su/ton), dien men gewoonlijk in fehriften
Sultan),
fchriften gebruikt, omdat hij zich
als oppergebieder over verfeheid(IU
vcrfeheid(ln [ultans en [ouvereine heer~ be..
fi;houwt.
fi:houwt.
GROOT-HERTOG. Beteekent eigenlijk een fouvercinen hertog,
die verfcheiden
verfeheiden h~rtogen onder zich hli!efr.
heeft. Voorheen voerden de
beheerfchers van Toskane dezen
dezcn titel; doch onder het
hct Rijnverbood
Rijnverbond
ook verfcheiden
verfeheiden andere vorsten,
vorstcn, die den koninklijken rang er door
verkregen, en toen zij io
Duitfrhe verbond traden,
in het Duitfche
tradcn, dezen titel
behielden, dien tevens, toen eerst, door fommigen,
fommigcn, b. v. ft/eek/en.
ftlecklen ..
Eu/da, ell
hurg, Oltknburg,
Olcknburg, Sakfen-Weimar, Iiesfen.(;asfel
/Jesfen-Gasfel wegens
wegcn$ Fu/d(J,
eQ
:loderen, wcrd
:l0deren.
werd aangenomen.
GROOTKRUIS. Zoo noemt
GROOT-KRUIS.
noem~ men bij de ridder-ordes de eerfie
ecrfie
klasfe van ridders, die onmiddellijk op den grootmeester, het hoof4
boof4
der orde volgt.
GROOT-PRIOR. Is de benaming, in fommige landen, v.an
\Zan he~
hoofd eener ridderorde, die echter onder den
dcn grootmeester llaat.
ilaat.
Men gebruikt dezelve inzonderheid van de lVIalthezer-Ridders.
.
Malthezer-Ridders.
GROOTE BLINDE. In de fcheep-va:utkunde,
feheep.va:l1'tkunde, het onderfie
onderlle zeil
aan-den boegfpriet op groote fehepen.
.
GROOTE BLINDE REE. De fpriet, die tOt de groote blind,
blindt
behoort.
GROOTE BRAMSTENG. De rpriet , waaraan de ree van do
bramzeilen v:lst
vast zijn, en die nog boven de groote fieng fiaat.
GROOTTE. (SCHIJNBARE) De fehijnbare
fchijnbare Grootte van een lig.
chaam is de fchijnbare affland zijner uirerfie
uiter!1:e grenzen van elkander.
Zij wordt door den optifchen
optiCchen hoek bepaald, die echter, gelijk alle
allo
andere hoeken, door wiskundige werktuigen moet gemeten worden.
Op deze wijze zullen de fchijnbare middellijnell
middellijnen der zon en maan,
zoo wel aan den rand van den gezigteinder, als in het Zenith
Zenitb.,
af!1and van 3 I minuten opleveren. en men zal geen onder.
eenen affland
onderCcbijnbare Grootte wanrnemen
wa~rnemen,, dan voor zoo ver de
fcheid in de fcbijnbare
optifche hoeken van elkander
elk~nder verfchilIen.
verfchilIeo. Daar wij ons eçhter val1
vall
jongs af gewend hebben, om, ten aanzien van hetgeen wij zjen.
ons verl1:anll
verfl:anli te raadplegen , zoo vermengen wij, onwillekeurig. het
zuiver optisch denkbeeld met de voorCl:elling
voorctelling onzer ziel, en fchrijven
fchrijv~
daardoor aan het door ons geziene voorwerp aanfionds
aan!1:onds eene ware
war~
Grootte toe, welke echter, offehoon
offchoon in eenen anderen zin nis
nIs de opop~
tifehe, eene fchijnbare Grootte genoemd wordt. lIet komt in dezen
tirehe,
niet Oechts
lJict
fieclJts op den optifchcn
optiCchcl1 hock,
hoek, maar tevens op de omfiandigheom!1:andigheden
del! aan,
~an, welke
wcll.:t de
d0 ziel bij hare oordeelvelling
oordcelH~lling hieromtrent in lIa'nmer.
u'nmer.
X 3
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GROOT-VIZIER.

-

GROT.

king neemt. Schijnbare Grootte is, in dezen zin, niets anders, dan
cene voorl1elling
voorll.elling eener ware Grootte, welke in ons, door de oogeene
maat, volgens zekere gewone regels, tlit
uit velerlei met elkander vergeleken omrbndigheden, geboren wordt, en welke laatfte,
laatlle, voornamelijk, in de door waarnemingen verkregen kennis der ware grootheid,
en in den fchijnbaren afftand
af!land des voorwerps van
gtdegen
\'an ons oog, gdegen
zijn. Kennen wij de ware grootheid van een voorwerp, hetwelk
wij op eenen af!land
afftand zien, reeds door ondervinding, dan regelen wij
daarna onze voorCtelling
voorftelling , en zullen niet ligt
ligtelijk
el ij k in de bepaling der
fchijnbare
îchijnbare Grootte mistasten.
GROOT.VIZIER.
GROOT-VIZIER. Is de opperCte
opperfte ltaatsdienaar
ll:aacsdienaar in het Ottomannifehe rijk. Hij vereenigt in zijn perfoon alle hooge ambten, is opperregter , opperbefinrer
opperbefiurer der geldmiddelen, en der binnenbinnen. en buitenlandfche
Jandfche zaken, en voert in oorlog het onbepaald opperbevel over
de legers. Zijne magt is dus veel llitgeHrekter,
uitgefirekter, dan die van eenen
eerl1:en llaatsdienaar,
eerCten
ilaatsdienaar, en zelfs de keizer kan niet veel meer, dan zijn
Groot.vizier,
heeft 6 an.
anGroot-vizier, uitvoeren. Hij zit in den Divan voor, en heefe
jaar_
dere viziers tot bijzitters. Zijne gewone inkomsten bedragen, jaar.
lijks , 600,000 rijksd. doch zijne buitengewone zijn doorgaans nog
veel grooter, zoodat ieder Groot-vizier onnoemelijke fchatten zoude
Kunnen
kunnen verzamelen, wanneer niet dikwifls
dikwijls de luim van den Grootfultan," of het misnoegen des volks, hetwelk hem, uit hoofde zijner
fult:m,"
onbepaalde magt, als den bewerker der meeste onderdrukkingen bebe.
lt2l1otlWt,
hoogrleu trap van geluk llcderplofl\:i1:oüWt, hem eensflags
eens(]ags van den hoogr1eu
ncderplofte. Het wurgen was bijlla
bijna altijd het gevolg zijner olltz.:ttir;g;
ontz::tting; doch
thans heeft men, in plaatfe hiervan, de ballingfchap ingevoerd. Er
zijn weinige voorbeelden van Groot-viziers, die hunlJe
hunne waardigheid
tot aan hlinnen
htinnell dood behielden.
GROOT.VORST.
GROOT
-VORST. Was eertijds de titel van den Rusfifchen keizer; doch federt deze dien van Keizer of Czt1ar
Czaar aangenomen heeft,
voert de opvolger op den troon dezen titel.
,- GROT. De Grotten zijn van tweederlei aard, namurlijke en door
kunst vervaardigde. De eerHe
eerr1e zijn diepe holen of fpelonken, die men
in hergen of rotfen vindt, hoedanige men er velen in verfchiliende
tleeten der wereld ontdekt, en verreheidene,
tlee1en
verfcheidene, die merkwaardig
m~rkwaardig zijn;
·zoo als onder anderen eene Grot, in Engela1ld,
Enge/al/rl, ten zuiden van de
gebergten JI1e/1dip
Melldip gelegen, en door de El1gelfcIJen,
Enge/fcIJen, Ook/i'y-ho/e
Ook/i'y-IJo/e ge'noeurd,
noemd, welke omtrent
om treilt 600 voet lang en van eene verfchilIende hoogte is; alsmede eene andere Grot te PUZZtlo!o,
Pt/ZZtlo!o, 4 mijlen van .Napels,
,Napr:ls,
waaraan men den naam van Honden-hol, of HO/Jdsgrot
Hondsgrot geeft, omdat
deze dieren da~rin, door eenen verderfelijken damp, oogenblikkelijk
fierven. De door kunst gemaakte Grotten, waarin men de na"tuurlijke tracht na te bootfen
bootren , vindt men veelal in aanzienlijke tuiwinen, en zijn eigenlijk diep in de aarde gegraven vertrekken, gefchikt, om er op de heette zomerdagen koele lucht in te fcheppen.
landHreelc
Zij moeten niet alleen met het hecrfchend
heerfchcnd kHrakter
karakter der landll:reek
over·

G ROT E S Q u E N.

3!17

overeenkomen, maar ook den ftempel der eenvoudigheid dragen.
dragen,
wclke
welke de Natuur overal in hare voonbrenglcls
voortbrenglels vertoont. Deze Grot.
Grotten zijn van tweedcrlei
tweederlei foon;
foort; eenvoudige, dic
die in regt opgaande wanden, overdekfels
overdekfcls en bodems verdeeld,
\'erdeeld, en met allcrlei
allerlei grotwcrk,
grotwerk, fcbelrchelpen, glazen, koralen en
cn zee·
fen kunstig verfierd,
vcrfierd, of, die uit
zee- gewas
gewasfen
grootC
ftccnen zamengeftcJd
zamengcftcld ziJn,
cn daar
grooee fteenen
zijn, lUsfchcn
tUsfchen welkc
welke men hier en
fpringbronnen
fpringhronnen en
cn watervallen, benevens' allerlei ftandbeelden, plaatst.
Onder de merkwaardigfte Grotten van deze foon,
fooft, telt men de Grot
"all
,'mI DIONYSIVS,
DIONYSJUS, een hol in Sicilië, ni(:t
ni<:t ver van Sirncu[a,
Simcu[a, hetwelk
door den groOt
grooten
ARCHII\1EIlES, ten tijde van den tien wiskunstenaar ARCHIl\lEIJES,
ran DLONYS!US,
DIONYSlUS, aangelegd werd, en
cn veel grooter is, en meerder bePuzzu%; vindende men,
wondering verdient,
vcrdient , dan alle de Grotten bij Puzzuolo;
Qndcr dcn
onder
den grond, eene geheele
geh~ele ftad in de rotfen gehouwen, met
groote paleizen, onderaardfche ftraten
feraten en markten, en
cn andere merkwaardige gebouwen.
gebouwcn.
De Italianen verfierden
verficrden voorheen hunne tuinen met eene foon
foort van
geb0uwcn boven den grond,.
gebouwen
grond,- die zij ook Grotten noemden, doch
die gehecl
geheel van de Natuur nagebootftc
nagebootfte Grotten afweken, cn waaraan
de kunst alles
alles had te koste
kostc gelegd, wat de zinnen kon betooveren.
Zij bertondell
beftonden .uit, een aantal rotsachtige bogen, op zuilen rustende:
rustcnde:
ttIsrchen
tusfchen ieder
iedcr boog was eene groote nis, in welke zich wederom
kl~inere bogen en nisfen bevonden, die met waterkommcn
waterkommen ,fomeinen,
fpiegcls, ftandbeelden,
fpiege1s,
frandbeelden, zeefchelpen,
zeefchclpen, koralen, krijftallen, verrteeningcn, mos enz.
gen,
en z. pronkten. Men
Mcn vond er zelfs met orgels, die niet
alleen door cilinders, door het
h et water in beweging gebragt , geregelde ftukken fpeeldcn,
fpeeldc.n, maar ook het gczang
gezang en het kwelen dcr vogels
nabootftcn; alsmede
alsmcdc figuren, welke op inftrumeljten
inftrumellten fpeelden enz.
Deze
Grottcil waren wcl
wel in eenen ruwe
Dcze zoogenoemde
zoogenoemne GrottCll
ruwcuu ftijl, doch niet
zonder pracht gebouwd. fIet bckoorlijkc,
bckoorlijke, hctwelk
hetwelk zij voor de zinnen ,oplcverden,
,oplevcrden, br~gt
bragt dezelve
dczclve weldra
wcldra tot geheel Europa over, eu
en
het waren inzonderheid de Frallfi:hm,
Frollfi:hclI, die.
die in ,dit
dit opzigt mt:~
me~ de
Italianen wcdijverden,
,en
wedijverden, tot dat de tegenwoordige eenvoudige,
eenvoudige ,en
m~t de Natnur
m!':t
Natuur meer
mecr overeenkomende, [maak
fm:\ak deze kunstige grotten
in vergetelheid bragt.
GROTESQUEN. Zijn grillige zamenvoegingen van figuren, bit
nit
menfchen
mcnfchen of dicren,
dieren, met bloemen of loofwerk doorvlochten, hebefraande.
ftaande. Zij verfchillen daarin van de /lrabesquen,
/Jrabesquen, dar
dat deze.
deze alleen
uit
Hit allerhande hloem- of loofwerk zijn zamengeftcld,
zamengefteld, omdat. de Ar(l~
Ara..
bieren, waarvan zij haren naam ontleenen,
omleenen, geene
gcene dieren
diercn mogtcn afbeelden. De Gl'otesquCll
GrotesquclJ werd\?n
e~rst in de grotten der oude
werden het eerst
RomeiliCII, onder de pl1inhoopen
puinhoopen der baden van TITUS en LIVIA te
RomeillCIJ,
feden in de vil/a van IIADRIANUS
Tivo/i, in
Rome, ontdekt, en fedcn
IIADRIANlJS te Tivoli,
de vertrekken der gebouwen
gebouwcn van !lcrcul(JII/lln
IJcrculcwllln cn
CIl POll1peji,
Pompeji, als ook
a~ll andere
RAF.~ëL 1:ct
aan
a:lderc pl~atfcn
pbarfcn gc\·ondcll.
gevonden. RAFAëL
I:et zijne Grotcsque1J, door
zijnen leerlin!~, N.\NNI
N,\NNI D,\
IJA UIlINA,
UDINA, in de gallerij van het vatikaRn
vermecrd~rde da1rdoor
niet weinig den [maak
de-..
[childeren.
fc!Jildercn. en verll1ccrd~rdc
d:mdoor lliet
fmaak voor de
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CAUDALQUIVIR..
GAUDALQUIVIR.

-

GEURCINO.

(I'.
(1'. B.)

GrOltlfjllm is het
bet woord C,oles'l
crotes'l afkomstig,
zelyt. Van Gro/el'l"m
afkomitig, he...
welk zoo veel als grilziek
griJziek., ingebeeld, belagchelijk
bel:lgchelijk beteekem.
beteekent.
GUADALQUIVIR. Deze benaming van
va!1 eene der voornaamfle
voornaamfte tirio
.ieren van Spanje'
Spanje 'is
is van Arabifchen oorfprong, en beteekent zoozo~
veltl
tie gro@!e
ontCprir.gt aan de grenzen van Grol/a·
Grt1l1aveld als
nIs lie
groote rivier.
,.ivier. Zij
Zij olltfprir.gt
114 en J/1urcia, in het gebergte Akarflz;
Alcaraz; loopt door dndalwfie,
dndalwjie, en
nort, nadat zU eenige kleinere
kletnere rivieren in haren fchoot ontvangen
omvangen
'heeft,
'beeft, niet ver van Sivilla, in de dt/antifche
dt/antt'fche zee. Dezelve levert
goud op.
GUADELOUPE. Een gewigtig eiland in de West-Indië,
If/est-lndië, eigen.
eigenlijk twee eilanden uitmakende, die door een (jnnl
lIJk
flna! kanaal zijn van
elkander gefcheiden. Het eene heet
h.eet GI'f1l/de-Terre,
GraIJde-Terre, en het andere ei.
ei(welken mmm
m1am ook de welbevesgenlijk Guadeloupe of Bas[e-Terre,
Basfe-Terre, [welken
hoofdtfad voert, welke van e~ne
De
tigde hoofdtlad
c~ne haven voorzien is.
Franjé,~C1J
Frllllfclrm legden reeds in 1635 ;1ldaar
aldaar eene
cc ne volkplanting aan, welwel.
ke echter lang in eenen fleehten
flechten fraat
fbat bleef, tot dateindelijlt
dateindelijlc do
~e koning in 1674 hot eiland vlin
viiI! de West-IndifcheCompagnie
West-Indifche Compagnie overnam.
In
Jn 1788
'788 telde men op beide deelen des eilands 13,466 blanken, 3,:l44
3,~#
gekleurde vriJen. en 85,461 Neger-flayen. De voorname voortbrenfels zijn fuiker,
ruiker, koffi j, indigo,
ind:go, kakao, en boomwol.
boom wol. De uitvoer
IlIU
P,·anlrij1t bedroeg in opgemelde jaar meer dan 15 millioen
Franmar Fl'llnirijlr
miIIioen Fran.
ken, waaronder echter die van de naburige, kleine eilanden,
Made-Galante, DefirlJde
li; terwijl de invoer
Dejirnde en Saintes,
Sainles, begrepen 15;
uit Frankrijlr,
Frankrijk, 5,362,000 beliep. In 1759 werd het eiland, na ee.
eeIlen dapperen tegenaand,
tegenfiand, door de Engelfelren
E'lgelfchen veroverd, en kwam
eerst bij den vrede van 1763 weder aan Frankrijk. ln
Jn 1793 nameD
namen
de eerfren
eeR
eerfien het andermaal; doch werden in het volgende jaar, met een
verlies van r 100
JOO man aan
oan gevangenen, weder uit hetzelve verdreven.
Sedert behielden de Frtlllfchen
Frlllljèhen het eiland tot in het begin van 1810 Is
wanneer zij voor de overrnagt der E1Jgeifchen
EngeIfchen moesten bukken; doen
den 3 van Lentem. 1813 werd het eiland, bij den vrede tllsfchen
UlsfcheD
Engeland en Zweden, aan het laatfte rijk afge!1aan,
afgenaan, en, ten laadle
laatfie
bij het vredesverdrag van Parifs, tegen fchadeloosf'telling.
fchadeloosftelling, aan Fran/t.
rijk
,.ijk weder terug gegeven.
GUARINI. (GrovANNI
(GIOVANNI BATTISTA)
Deze man had &,.rartJ
Ftrrnra tot
fot
zijne geboorteplaats; was de afftammeling van een adelijk geOacht.
hetwelk zich, ten aanzien der voortplanting van kunsten en wetenfchappen , heeft beroemd gemaakr,
gemaakt, en ftierf in 16(2
16t2 te renetii.
Pénetii.
Hij behoort tot de uitmuntendCte
uitmuntendfte fchrijvers en dichters van Italië.
waarvan zijne brieven, zijn in zamenfpraken vervatte Segretario,
Segl'etario, zijD
zijn
blijfpe!
i'ldropica, en bovenal zijn Pastor lido,
lIdo, de bewijzen opleveren.
blijrpel i'ldroPica,
Door dit herders-drama is zijn naam beroemd geworden; en het bliJke
blij kc
bij eene vlugtige befchollwing, dat het gecne
geene navolging van de dmintia is.
overtreft.
is, welke het in vele
vcle opzigten verre overcrelè.
GUERCINO. (FRANS
(FRA:"S BARllmRI,
BARBII:RI, bijgenaamd 01':
CI!!,;TO) Een
D~ Cl':l"TO)
b-eroel1ld fchilder,
b-!roellld
fchildor, die te Cml,
Cmll bij BIJ/,gn"
BIJI'iJllI' ,eborel'l
~ebore" werd, en i. 1667
J 667
fderf.

"a

GUERIKE. (0. TAN)
TA!'!) GUGLIELi"II. (P.)
31'5)
CUGLIELi\-lI.
31'9
Rierf.ZUne
ftierf, Zijne voomaam!le
voornaamfie fchilder!lukken
fchilderfiukken bevinden zich
~icb t~ Rom"
Rom,.
j>tlrma, Pinzencs
Rarma,
Piazencij I Modet1a,
Modena, Reggio, lVli/a(m,
)lH/aan, en te Parijs in het
flJUZellt»,
muze,,!», en zijn vol fmank
fmaak geteekent en van een levendig koloriet.
Zijne genie tot de fchilderkunst
fchiIderkunst openbaarde zich zeer vroeg; daar.
enboven fchilderde hij zeer gemakkelijk en vlug, om welke reden hij
ook veel A/-fresco
Ilij was inzonderheid zeer ingenomen met
AI-fresco werkte. flij
me~
twee zljner fchilderfiukken,
Ferrara bevinden, en St.
fchilderilukken, welke zich te Ferr"ra
l-!IERoNn.lUs
HIERONI~IUS en MARIJ\
l\'r.~RII\ verbeelden.
GUERIKE. (Ono
(OTTO VAN)
Magdenburg, werd
V .... N) Burgemeester te lrIagdenhurg,
illldeerde te Leipzig, He/mfladt
Hellllfladt en Je.
aldaar in 1602 geboren, en fiudeerde
nQ in de regt en ,en te Leiiden
Leijden in de wis-, inzonderheid in de
na
meet- en werktuigkunde; deed hierop eene reis door Fronkrij~
Fr(mltrij~ en
Engeland; diende eenigeIi
Enge/and;
eenigeri tijd als opper-ingenieur te Erf/lrt;
Erft/rt; werd
vervolgens raads~eer te Magdenburg, en eindelijk in 1646 burgemee~
ter aldaar,
Illdaar , alsmede rMd
rand van Brandenburg. Vijf jaar voor ziJzijnen dood nam hij zijn ontflag
oncOag en begaf zich naar zijnen zoon te
tC)
Hamhurg, waar hiJ In 1686 overleed. Hij was een der voornaamfie
voornaamlle
zijn(!n tijd, en vond, omfireeks
omilreeks 1650.
1650, de lucheluch!Ilatuurkundigen van zijnen
pomp uit, bijna gelijktiJdig,
gelijktijdig, dat ROBERT BoYLS
BOYLE een fooregelijk
foortgelijk
denkbeeld in EI/ge/nnd'
EI/geland' vormde. Door dit werktuig verkreeg de
proefondervindelijke namurkunde
natuurkunde eene geheel andere gedaante, en
werd daardoor çeVell$
{evep~ de gJondflag
grondOag gelegd tot eene meer naauwkeu.
rige kennis van de natuur en werkingen der lucht. lil
In 1654 deed
hij
bij op den rijksdag te Regensburg voor den keizer FERDIN
FERDINAND
.... ND 111.
lIl.
zijne zonen, den Roomfchen koning FERDINAND
FERDIN .... ND IV, verfcheiden
rijksilenden, de eerlle
eerile openbare proeven met diE
keurvorsten en andere rijksllenden,
zijn werktdig. De eerlte luchtpomp, waarmede GUERIKE twee hal.
ve kogels tamelijk luchtledig maakte, werd in de koninklijke boeke.
boeke..
rij te Berlijn bewaard, van waar zij in 1807 naar Frankrijk ge.
voerd, doch in 1815 van daar weder terug
teru b gebragt werd. Voort.
Toerd,
Voort'
vond GUERIKE een werktuig uit, om de lucht te wegen, en hield
zich tevens met de fierrekunde onledig. Zijne :belangrijkile
:belangrijk!le waarne.
167lZ te Amflerdam in folio uitgegeven, onder den
mingen zijn in 167!l
titel: Experimenfa nova 111
ut vocanl,
vocant, Magdeburgica enz.
ongeoefen.
GUERILLAS. Zoo noemde men de ligt gewapende, ongeoefende troepen, die in den Spaansch-Franfchen oorlog, bij de Spaanfche
en Engelfche legers, als fcherpfchutters dienden; doch ook fomtijds
iu Por
Pot'...
afzonderlijke kleine korpfen vormden. Zij werden het eerst in
lugal door WILSON ingevoerd\
GUERNSEY. Een klein eiland in het (kanaal,
rkanaal, tllet
niet ver Van
van de
kust ...
'fan
an Normandie ; doch aan Enge/nnd
Engeland toebehorende. Het heeft
eene
ecne kleine fiad en haven, Sf.
St. Peter genoemd, welke door hel
her
fort,
fort. Cormt-Castle,
Cornef-Castle, op het eiland liggende, gedekt wordt.
GUGLIELl\U. (PIETRO) Deze beroemde componist werd te
GUGLIELl\lI.
Masfo CarIIra
Carara geboren. Tot zi,in I8de
r8de jaar beoefende hij, on.
on~
herto, van M6Iielll.
der :.s;,jJlleft
;,siJIIIeJil v:afcr,
va~cr, die kapelmeester
k~pcllrleester van deR
del! herto,"
M8ietJil was,
was.
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de muzijk,
mnzijk, en begaf zich hierop naar Napels in het con[ervl1tor;u1fl
confervatoriu17Z
van Loretto, hetwelk door den beroemden DURANTE belluurd
beO:uurd werd.
Na zich hier verder in zijne kunst
kUllst geoefend te .' hebben, verliet hij
dit inllituut,
infiituut, en begon aanllonds
aanfionds met het componeren van zangllukzangauk.
ken
zet.'r gelukkig !laagde.
Daagde. Hij werd vervolg~ns naar,
ken,, waarin hij ze'Jr
naar.
Weenen, Madrid en Londen beroepen, en keerde eindelijk, in den
çmderdom van omtrent 5.0
50 jaar, naar Napels terug,
terug. waar twee meesters, CIMAROSA en PASSIELLO, het groote tooneel hadden ingenomen.
ingenomen,
en
eo elkander den roem zochten te betwisten. Hij wedijverde met
den laatllen;
laatfien; !lelde
fielde tegen ieder zijner !lukken
frukken een ander, en bebeo
haalde !leeds
freeds de overwinning. In 1798 benoemde hem de paus Plus VI tot kapelmeester van de St. Pieterskerk , welken post hij nog
in zijn 6slle
6sfie jaar aanvaardde, en daardoor gelegenheid kreeg, om
zijn talent in het kerk-muzijk
kerk.muzijk aan den dag te leggen. Men telt van
hem meer dan 200 !lukken,
frukken, die zich door een eenvoudig en liefelijk gezang, door eene duidelijke en volle harmonie, en door oorfpronkelijkheid kenmerken. Van zijne historiCche zang!lukken
zangfrukken zijn in.
in_
zonderheid beroemd Arlawfa,
ArtaU/fa, la C/emenza di Tito,
Ti/o, Enea e Layjnia;
Lavinia;
van zijne Oratorien la morle
morte d'O/oferne, Debora e Siara, eu
van zijne komieke zangCpelen la Pictoria
Pietaria in Mergellilla,
MergeJ/i1la, Ie Duc
Due Ge'lIdIe"
,vel/e., la Pasture/la
Pasture//a nobile, en la bella
bel/a PesCfitriee.
Pescatrice. Hij fiierf
!lierf in
1804 in zijn 77lle
77fre jaar. Zijn zoon PETRO CARLO.
CARLO, mede eeu uitmunuitmun.
(end
t.end componist, heeft zijne eerae
eerlle proeven te Rome en Napels ge·
gegeven, en verCcheidene komieke zangCtukken
zangftukken gecomponeerd. Onder
zijne voornaamfte werken telt men dat, hetwelk den naam van J.
draagt •
due Gemelli draagt.
,
.
.,GUIANA.
GUIANA. Eene uitgeftrekte lan(:ftreek
lanl:ftreek in Zuid-Amerika,
ZUid.AtiJerika, welke
naar het Noorden door de Oralloeco,
Orol1occo, naar het Zuklen
Zuiden door de rivier
der Amazonen,
Amazonm, naar het Oosten en Noord-Oosten
Noord.Oosten door den
deu Atlan~
tifchen Oceaan, en naar het Westen door Nieuw-Granada, bepaald
wordt. Zij ftrekt zich 100 mijlen langs de kust uit, namelijk van
de Ortmocco
OrlJllocco tot aan den 1110nd
mond van de Mart1non,'
Maranl}n,' of de rivier der
.dJ/ln~olinJ, en is onder. Frankri.ik,
.dmll<.oUetJ,
FrankriJk, Spanje, Portugal,
Portuga!, Enge/and
Engeland en
de Nederlanden verdeeld, welke laatüe
laatfte nog Surillalllen
Surillalllcn op het vaste
lamt
Guil111a, benevens St. Euftatius,
Curacao en een gedeelte
land van Guitl1la,
EuJlatius, Curoeao
~; St,.
y,an:
St·. Martin bezitten. Hooge bergen en uitgebreide vlakten wistèlen
elk:tnder af; terwijl vele rivieren het land doorrnijden,
~en elbnder
doorfnijden, en on·
onder de meeren dat van Parima
PariJna bijzonder merkwaardig is. Volgens de
jongfte berigten van reizigers is het niet zoo ongezond, als men
jongfre
~oode. Men heeft er !lechts
~ood~.
Dechts twee jaarCaiCoenen, het drooge en
den regentijd, waarvan het eerCte
Zomer- tot Herrstm. invalt.
eerfte van Zomer·
pe landwaarts wonende llldifl/len
lIJditmen bezitten weinige zielsvermogens,
maar ongelooflijke fcherpe zintuigen, en eene zeer groote vaardigvaardig.
heid in het
he~ boogCchieten. Katoen, indigo, kofftj, fuiker, kakao, en
tab.'lk
landftreek. De katabak zijn de voornaamCte voortbrengCels dezer landCtreek.
lleel
neel en nagelen, gelijk ook de ananasCen,
311311asCen, groeijen hiermede zeer
goed,
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goed, en wild, visfchen,
vis Cc hen , inzonderheid zeer fraaije vogels en kapellen, die veel aan Europifche kabinetten geleverd worden, zijn hier
in menigte voorhanden.
GUIDO ARETINUS,
ARE TlNUS , of ook ti' ,dl'rezzo.Een
Arrezzo.Een benediktijner
monnik en abt te ,dyellalla
Avellt1lUl,, zeer beroemd in de muzijk, en wiens
leeftijd in de eerfte
eerfre helft der elfde eeuw gerteld wordt. De door
hem a~ngelegde [chool in het klooster van PO~1POSA, te Ferrare,
en zijne
zij!1e daar ingevoerrle
ingevoerne nieuwe manier van onderwijs verbreidde zij·
zijllen
lJen roem dermate, dat hij door 3 afgevaardigden van den toenmalï.
toenmalicegen paus werd uitgenoodigd,
uirgenoodigd, om naar Rome te komen, waar hij eelle
ne algerneene
algemeene bewondering tOt zich trok. Hij wordt,
wurdt, volgens het al.
algemeen gevoelen, en het berigt van verfcheiden fchrijvers, voor
den uitvinder van den neutel in de muzijk, en der Monochorde (een
1ilaar.fpeeltuig)
fiJaar-fpeeltuig) gehouden; alsmede voor den invoerder der 6 muzijknooten, ut, l"e, mi, fa, sol,
so!, la,
/a, die voor de aanwijzing der noodige toonen, bij het toenmalig gezang, genoegzaam waren; hunne
benaming aan de eer!l:e
eer!le fyllabe van ieder vers van het gezang:
ut quitJIlt
quiollt taxis
ver[chllidigd zijn, en waarmede hij de 6 toolaxis enz. verfchuldigd
nen c,. d ,e, f,
J, g, 0, aanduidde. Zijne werken, welke de duidelijkfie kenmerken zijner vlijtige beoefening der toonkunst, zoowel als
van de werken zijner voorvaderen, dragen, werden eerst bijna 800
jaar naderhand, door dep abt GERllERT
GERIlERT , in de boekerij van het
klooster ontdekt, en bekend gemaakt.
GUIDO REN!. Deze te regt zoo beroemde fchilder werd in
1575 te Bologlla
B%g/la geboren, en ilierf
!lierf in 1642. Hij was de zoon van
een bekwaam toonkun!l:enaar,
toonkun!len:Jar, die hem tot de muzijk opleide; doch
had meer genie voor de fchi!derJmllst,
fchilderlmnst, zoodat zijn vader bcf1oot,
bc{]oot,
om hem den Nederlandlèhen
Nederlandfchen fchilder DIONYSlUS
DIONYSIUS CALVART, die toen.
toenmaals in R%gllo
Bologlla in groot aanzien was, en de grootfle
groot!1e meesters van
dien tijd vormde, te laten onderwijzen. GUIDO verliet als een jonjon.
geling van 20 jaar deze fchool, en ging tot die van CARACCI over,
wien hij eerlang gelegenheid gaf, om zijn talent, en zijn ftreven
naar iets buitengewoons, te bewonderen. Na verloop Vlm
vljn eenigen
tijd verliet hij ook deze fchool, om te Rome de voornaaln1le
voornaalnfie fchil.
derflukken
der !lukken te bezigtigen, begon nu, van tijd, tot tijd, er zelf te
vervaardigen, en verwierf
verwi~rf eerlang eenen
een en bijna aJgemeenen
algemeenen roem. De
kardinaal BORGHEZE liet hem een !luk,
!l:uk, de kruiGging van den heiligen
PETRUS vertoonende , fchiIderen , hetwelk de aJgemeene
algemeene bewondering
nog vermeerderde. Ook de paus PilUL
PIIUL V. droeg aan hem den last
op, om de bpel op 1J1OlIte Cal'a/lo
Ct1l'allo met toOlleelen
tooneelen uit het leven van
MARIA
MARlIl te verGerell,
verGeren , g~liik ook, om eene andere kapel in Sf. Maria
Maggiore
Cchilderilukken te verfraaijen , waar-doorhij
MaggiOl°c door gepaslC
bCp3~tC f(;hilderfiukken
waar-door hij
niet alleen de volle goedkeuring
gocdkcuring van den heiligen vader wegdroeg,
maar ook van alle kantell
kanten zoo vele be!l:ellingen
be!lel1ingen kreeg, dat hij niet
in fiaat
volvoeren. Onder de regering
!laat was, 0111 ze allen te kunnen ,"olvoeren.
van den paus URnANl
URDANLSs VIll
VIII verliet hij, uit
\lit hoofde van een gefchil
met

,oe,
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met den ltardin:lal SPJNOLA, over den prijs v:m een fchilderlluk, in
allerijl Rome en ging naar Bologna. Hier had hij reeds, onder andere nukken, de heilige PETRUS en PAULUS voor het huis van SAMPkRI, en de /{indermoord voor de Dominikaner-kerk gefchilderd, wanneer hij naar Rome terug geroepen, met eerbewijz.en
eerbewijz_en overladen, en
dOGr den paus zei ven op het minzaamst on~vangel1 werd. Nieuwe
onaangeRaamheden, ech<er, deden hem andermaal Rome verlaten,
ca naar-Napels
naar ·Napels keeren, van waar hij zich, teo laatlle, naar zijne va.
Ike hij federt niet weer verliet. .Behalve
derllad BologlJa begaf, we
welke
DOJIINICUS , fchilderde hij hier twee
de kapel van den heiligen DomNlcus
fchoone bllelden voor de kerk de J~ledicallte, voor Genua eene He.
me/vaart VOIl MARIA, en ecn groOt aamal andere fi:ukkelJ voor zijQ
vaderland en andere lan-ien, inzonderheid voor Rome.
Gu IIJO bad reeds ter laatstgemelde plaats eene eigene fchool opge..
IÏgt, welke hij te Bologna zoo ver uitbreidde, dat het getal zijner
Hij \!las ecn ~cer fcllOon gevormd
leerli!lgen .op 200 g~fchat ward. IIij
JtlaD, zoodat zijn leermeester CARACCI aan hem het model nam,
walinller hij Engelen (childerde. Zijne uitllekende talanten voor de
kunst verwekten den grootllen naijver; inzonderheid verdienen ~ijne
koppen de boogfi:e bewondering, en is derzelver vleesch zoo tee.
~er, dat men het bloed door de a..kren meent te zien firoomen.
Men verhaalt, dat GUIDO, door eenen vriend van GUE:'RCINO, verzocht ziJnde, om hem een model te geven, waarna hij zijne vrouwenkoppeIl fchildcrde, aanflonds zijnen verfwrijver , een allerleelijkst
menseh, deed voor hem zitten; eene der fchoonfi:e vrouwelijke aan·
gezigten fchilderde, en vervolgens tesGn den vriend van GUERCINO
zeide: " zeg aan hem, die u gezonden heeft, dat men, wanneer de
" zilll Ilechts met fchoone denkbeelden vervuld is, geen ander model
" noodig heefe, dan gij thans bij mij gevonden hebt." Zoo befcheiden
bij voor het overige was, ~oo trotsch was hij tevens, wanneer heç
6p de verdediging van zijn kunstvermogen aankwam. Ongelukkig
liet hij zich door zijne neiging tot het fpel vervoeren, waardoor hij
zich zet ven dikwijls in grooce verlegenheid bragt, en in zijnen ou.
derdom nog gebrek moest lijden.
GUIGUES, (JOSEPH DE) werd in 1721 te POlltoi!1! geboren, en
flierr te Porijs in het jaar 1800. Na dat hij, onder den beroemden
FOI1RMONT, de Oosterfche talen geleerd bad, werd hij tot koninklijk
tolk, en eenige jaren later tot lid van de akademie der fraaije weten.
Cchappen benoèmd. Hij legde zich inzonderheid op de beoefening
der Chinefche karakters toe, van welke hij, door hare vergelijking
met de oude talen, meende te ontdekken, d:\[ zij t1echts eene foort
van Monogrammen zijn, uit drie Egyptifche letters gevormd, en
waaruit hij beDoot , dat China door eene Egyptifche volkplaming
bevolkt werd. Hij leverde gedurende den tijd van 35 jaar in het
JDurna' tics Sl2vnns, alsmede in de gcdenkfchrifccn der :!kademic, een
,-OOt aalltal artikelc. ea opllelle., welke al!cn van zijne &roote ge~
leerd.
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leerdheid en fehrander
fchrander oordeel, zoo wel als van zijne njquwenieuwe- manier
man!erbefehouwen getuigen. Als een grijsaard van bijna 80 jaar, zouvan befchouwen
ZOûde hij door de omwenteling bijkans tOt gebrek vervallen ziJn; doch
tlocit
ook in dezen toeiland
toel1and behield hij zijn~ gemoedsrust, 1>ijne belangeloos-.
belangeloosheid en zucht tot onafhankelijkheid,
ollafhankelijkheid, welke laatlle
laattle hem n-ieE
n-iel veroor.....
loofde, om van iemand eenige onderJlcnningloofde.
onderJlcnning. llan te nemen.
Van zijne talrUke
talrijke werken kUHllcn
kUHncn wij hier alleen de bclangrijkllel1
bclangrijkfiel1
noemen, als: His/oife
Histoife gél1érol des HUIIS, des Tl/rcs,
Ttircs, des MO{1ol s, et
des ot/tres
outres Ttlrtares occidentalIx
occidentaIIx , 5 deelen in 4to,
4[0, waartoe hU
hij de
bonwfiolfen uit de gewigtigfie, en ten deelc nog onbekende OosterOoster~
fehe
fche bronnen
brollnen gelwald
gehaald heeft; voorts: MéJJ;oire, dans fe fjucl on prouprou_
"e, 'lue
que les
Egyptie'Jnc; verder;
ks Chinoi,
C!1itJois [Ollt une c%llie
e%llie EgyptietJne;
verder: eene v'lráRv~ráR
ling van Chou-Killg, van Pater GAUB IL,
lL, een van de heilige boeken
fart militaire des Chinois,
der ChillczCII;
Chinezell; rart
Clzinois, door AilllET
AillIET vertaald,
vertaald. en
door DE GUIGUES uitgegeven, benevens nog eenige anderen; behai .....
ve een aamal
V:ln 29 verh:lI1delingen,
llantal van
verh:mdelingen, welke in de gedenkllukken
gedenkfiukken
der llkademie geplaat-st,
gep!aat-st, en verfc!l-riden bijdragen, dte'
dM!- door hem tot
de Notices
Notiees et extraits de la
/a Bibliot/zèque
Biblioth~qlle 1"oyalc
royale geleverd zijn.
GUILLOTTINE. Van dit verfehrikkelijk
verrehrikkelijk werktuig, hetwelk aan
Frankrijk, feden
reden J 792, ralJtloze
Eallooze bnrgers kostte;
kostte, word, v~keerdeliJ~
v~keerdelijla
de uitvinding aan den arts GIJILLOTTJN
ongeGIJILLOTTIN toegefchreven. Even onge.
grond zijn de doorgaande gevoelens omtrent dezen man
maIl vaR
vaR' beproef..
de braafheid, die in J 738 te Sailltes geboren werd, en voor de omwemeling zeer fhl
ail en afgezonderd leefde. Naderhand werd hij toe
eerfien val1
vaR
lid der Nationale vergadering benoemd, in welke hij den eerllen
Winterm. 1789, bij zijn uitgebragt berige omtrent het Iijfll:rnlfelij.k
lijfll:ralfelijk wet
wet....
boek,
bock, wa~rin den toon
to9n der hoog!l:e menschlievendheid heerschte,
den voorllag deed, 0111
Gl1ill~tEine in plaats van verige" meer
0111 de Guill~ttine
folterende, doodllralfcn
doodtlralfcn in te voeren. Hiertoe werd dan ook be..
floten, en dit werktuig federt
feden naar
naar'-hem
hem genoemd. Hij
~ij leefde in 18r4te Parijs, waar hem de regering de inëllting
koep()/{ken had
inënting d'er
der koepokken
opgedrngen.
opgedragen.
Guit..
Volgens hetgeen pater LABRAT in zijne reizen verhaalt, is de Guil
oorfpronkelUk in Perzië uitgevonden; doch dat zij ook in
lottine oorfpronkelijk
ia
Europa reeds vroeg gebruikt werd, blijkt uit verfcheidene oude
verhalen en gedenk!l:nkken.
gedcnktlnkken. KONRADIN van Zwaben werd te Napels
niet door het zwaard, m~ar
maar volgens alle berigten door eene foort
fooft van
GuiJlottinc
ollthoofd, welke men de H7elfche "al noemde, en waar~
Guillottinc omhoofd,
van het gebruik
gebrIlik in Italië niet ongewoon was. Ook in DuitschiantI
nuitschIantI ,
inzonderheid in Bohemc,
Boheme, omfireeks het jaar 1200, en in andere lau..
landen, kende men voortijds zulke onthoofding-werktuigen, hoedanige
zelfs in de Oost-Indië, volgens het berigt
berige van eenen reisbefchrijver,
Op den 2sflen
voorhanden zijn. 2stlen van Grasm. 1792 werd te P.
rijs voor de eerfle
eerne maal iemand op deze wijze te regt gefield.
GUINEA of GUlNIJ. Eene Engelfche gouden munt, doende .22
fchellingen !ierlings,
fierlings, of 11 gulden 1ll!i.
J fi. Hollandseh. Zij werd het eerst
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onder KAREL V, uit het goud gell:empeld, hetwelk de Engelfchm uit
Guinea in Afrika haalden, en ontvingen daarvan haren naam.
GUINEA. Is in eenen eigenIijken zin het groote kustland in
IYest-Afrika, hetwelk van Sierra Laone tot onder den aequator
reikt. De lucht!1reek is er zeer heet, en de grond zeer vruchtbaar.
De voornaam fl:e voortbrengfels be fl:aan in rij st, katoen, fuikerriet,
meloenen, gember, peper, pifang, ananasfeIl , indigo, tahak, koren,
verfhout, koper enz.; terwijl inzonderheid de Europeërs het ftofgoud
en elpenbeen van daar halen, en tegen lakens, linnens, wolle lloffen,
fchietgeweer en kruid inwisfelen. De Adanfollia, de kokos-palmboom, het drakenbloeq, de voortrçffelijk(le indigo, de talgboom ,
gierst, tarwe, en vele der beste foorten van groenten en tuinvruch.
tuinvruch •
;ten,
.ten, benevens eene menigte artfenijplanten, worden hier gevonden.
De·ovel'groote
De
ovel'groote rijkdom aan verfchilIende foorren van dieren, gaat
dien del' planten bijna nog te boven. Gazellen, leeuwen " luipaarden, panters, jakhalzen en hijena's hehooren hier te huis; zelfs is
de kemelpardel in dit land niet vreemd. Geheele troepen van oliefan ten , de monll:erachtige rivierpaarden , duizenden van apen, wilde zwijnen en buffels, flan gen van eene verbazende lengte, en niet
minder groote krokodillen, vervullen den reiziger met angst en fchrik;
terwijl het onder zijne voeten van tenniten, mieren, vergiftige in-aan
fekten , fpinnen, clopaten en rupfen wemelt.
wemelt ,en
en de fpringhanen, ·aan
groote wolken gelijk, de zon als verduisteren. Men vindt er de
fchoonlle kevers en kapellen, en oor en oog worden door de duizendvoudige kleuren, en liefelijke toon en van het gevogelte des
wouds gellreeld. Ook in de zee leven eene ontelbare menigte van
groote visfchen en zeedieren, walvisCchen, haaijen
haa.ijen en foortgelijke,
en op derzelver bodem vindt men de fchoonf1:c koralen, fchelpen,
kreeften en zee wormen van de zonderling!1e gedaante. Het delfftoffelijk rijk levert ba[llt, en eene vette en zeepachtige aarde,
die de Negers gebruiken om te wnsfchen, ja zelfs om te eten;
voorts ijzer, magnetifche ijzerfteen, cu
eu witte zachte ijzererts; goud
omllreeks den Nataeoll, aan den linker-oever der Rio d'Oro, alsmede in de mijnen van Nambia, Combadyrae enz.
Dit land, welks bewoners lVrooren en Negers zijn, wordt in de
peper-, goud-, elpenbeen- en flavenkust verdeeld, en bellaat
befl:aat uit
kleine Neger-rijken en Republieken. Het werd het eerst in 1455
door den Venetiaan CADA lVrOSTO ontdekt, waarop de Portugezen er
zich vervolgens nederzetteden ; doch naderhand door de Hollanders
'werden verdreven, wier voornaam!1e bezitting, thans, her
het fort St. Georg della Mina is. Ook de Engelfchcli, Franfchl!ll en Demen heb·ben hier verfcheidene bezittingen; doch de eerften drijven er den
flerkfren handel. Onder de artikelen van uitvoer, hierboven opgegeven, behoorden voorheen ook de flaven, waarvan jaarlijks
:150;000 !laar Amerika gebragt werden, zoodat zich reeds 5 millioen
van -die 'ongelukkigen aldaar bevinden, en federt het ontO:aan van
de-
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dezen fchandelijken handel meer dan 55millioen
55 millioen derwaarts moemenschheid te hopen,
ten gevoerd zijn. Het is voor de eer der mellschheid
dat derzelver affchaffing,
af[chaffing, waartoe onderfcheidene
onder[cheidene mogendheden befloten hebben, met den besten uitOag
uit na!; mo~e bekroond worden.Nederland geeft in dit opzigt een uitmuntend voorbeeld.
In een en rl1imeren zin
vernam men ook onder Gui lIea de kustz in verllam
landen, die, van den aequator
aequ%~~r tot :tall
:lall den keerkring van den Steenhok, door de Portugezen
Por/ugeze/I bezet worden, namelijk: de Ideine
kleine rijken
Loango, Cacongo, Congo, /ingo/a en BClIguela,
BClIgue/a, welke ter onderfcheiding Neder-Guinea genoemd worden.
GUIRLANDE. Een Bloemkrans.
GUIT
AR. Een fp,eelmig
wonen G,
GUITAR.
fp.eelmig met 6 fnaren, welke in de toonen
A, d, g, h, e, geHemd zijn, die gedeeltelijk door de vingers bewogen, en gedeeltelijk door de duimen gefl:reken
gellreken worden. Zij is
een zeer geliefkoosd fpeeltuig bij de Spanjaards; wordt ook thans
Fral1k'"i,jk, Duifschland en elders bij kleine gezangen en lieveel in Frtmk'"i.jk,
deren gebruikt, en heeft een zeer aangenaam geluid.
GULDEN-GETAL,
GULDEN. GETAL, of Maancirkel. Omtrent 430 jaar voor onzes
Zaligmakers geboorte, werd door METON ontdekt, dat de maan, na
verloop van 19 jaar, weder in dezelfde plaats in den zodiac verfchijm, dat is, dat het op denzelfden
fchijnt,
dcnzelfden dag nieuwe maan wordt. Deze ontdekking hield men in Athel/e
Athene voor zoo gewigtig, dat men derzelver berekening met gouden letteren fchreef, en daarom nog Gulden.getal
den-getaJ noemt. Wanneer men nu in 1822 in den almanak voor
dat getal 18 vindt, dan beteekent dit, dat het nu het 18de is, na
dat jaar, waarop de nieuwe maan op denzelfden dag kwam, als in
het eerlle
eerfle jaar onzer tijdrekening.
ridder-or·
GULDEN-VLIES. (ORDE VAN HET) Deze beroemde ridder-orde werd door PHILlPS de Goede, hertog van Bourgolldië en Braband, die de 17 Nederlandfche provincÏcn
provincicn het eerst vereenigde,
vereenigde. in
bond,
1430, of volgens de Vlaamfche jaartelling in 1429,
'429, op zijnen
zUnen derden trouwdag, met IZABELLA,
IZABELLIl, dochter val!
van JOIIANNES
JOIlANNÈS I, koning van
PortIlgai
Portugal,, ingelleld,
ingefleid, met oogmerk, om het Christen geloof te bevorderen, en de door
derc'n,
dOOl" de Turken veroverde landen weder te bevrijden ,
tegen welken hij eenen
een en geweldig2n
geweldig~n togt in den zil!
zin had. In den beginne benoemde hij flechts 25 ridders; doch KAREL de V. vermeerde dit ~etal tot 5 I. De toen
wen regerende hertogen van Bourgondië.
Bourgondië,
en na hem de koningen van Spanje, zijn grootmeesters dezer orde,
orde.
waarvan de keten bellaat Hit
uit enkel goude fchakels, die vuurlleenen
onderen het ftaal, waarmede men vuur liaat, verbeelden; hangende onder.
aan een goud lam, of vlies, met het opfchrift: Pretium non "ife
"ile la!Joris-, dat is
is:: geene gerillge
geringe be/OOllil1g
be/ouning "oor
voor den arbeid.
boris.,
De Spanjaarden hadden in het eerst weinig met deze orde op';
op,;
doch KAREL V. bragt haar in groot aau
zien, en [eden
aallzien,
feden werd zij niet
alleen door vele groote koningen en vorsten. maar ook door de volgende Roomfche keizers uit het
bet aartshuis van Oostenrijk, gedragen,
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gen. en niemand er mede befchonken, dan die van hooge geboorte.
waren
waren.t en bijzondere verdiensten voor de Oostenrijkfche en Spaan.
fche huizen bezaten. (Zie voortS over de fabel van het Gulden Yliel
het artikel ARGONAUTEN.)
GUSTA VUS I.,
J., koning van Zweden, bekend onder den naam van
GUSTAVUS WASA, werd geboren in 1490 en merf in 1560. Hij was de
WIISA
Gri,jpsholm, een afftammeling
zoon van den hertog ERICH W
IISA van Grijpsholm,
der oude koninklijke familie, en bevrijdde zijn vaderland van de DeenDeen·
fche heerfchappij, welke inzonderheid zeer drukkend was onder CHRISTlAAN IJ., wiens vader in '5°1 uit het rijk was verdreven geworden i
die Zweden
Zwden in 1520 volkomen aan zich onderwierp ~ en het begin
GUST4 ..
verfchrikkelijk bloedbad kenmerkte. Gum,.
zijner regering door een verfchrikkeIijk
\Tus, door de Natuur met uitmuntende talenten befchonken, en ondet
Vus,
eerfie mannen zijner natie opgevoed, had reeds voor
het
her oog van de eerlle
deze fchandelijke
fehandelijke gebeurtenis zijn groot plan olHworpeD,
ontWorpeD, waarvan de
Uitvoering, doordien CHRISTIAAN
CHRISTlAAN IJ. hem, met nog 6 andere Zwe
Zwe-..
den, als gijzelaars
Koppmhagm zond, Ilechts voor eenen kor
gijzel:iars naar Koppmnagm
kor...
boerenkleeding ;,
ten tijd vertraagd werd. GUSTAVUS ontfnapte in boerenkJeeding
eerfien dag 12 mijlen in een vreemd land af; ontmoette
legde den eerllen
den volgenden in Flensburg Jutlandfche osfen.koopers, onder wel.
welnam, en kwam in 1519 te Lubeck;
ken hij dienst nRm,
Lubeek ; waar hij wel her.
herkend; doch door den raad, die ook beloofde, om hem in zijn voor.
nemen te onderlleunen , in befcherming werd genomen. Hij ging
felleep, en landde te Calmar
Ca/mar;; doch de bezetting, aan wel.
welhierop fcheep,
CHRISTJ.o
ke hij zich ontdekte, weigerde zijne partij te kiezen. Door CHRIST'AAN gebannen, door de foldaten van den tiran vervolgd, en van alle
zijne vrienden verlaten,
verlaren, "vlugtte
vlugtte hij, na den genoemden wreden moord.
naar de Dalekarlïers,
Dalckarliers, (bewoners der dalen in de Noorweegrche
Noorweegfche ge.
bergten ,) welke hij tegen den koning in de wapenen bragt. De
bergten.)
gelukkige daden, die hij met deze dappere dalbewoners verrigtte.
verrigtte,
vermeerderden zijnen roem, en de rijksdag verkoos GUSTAAl" in
1523 tot koning. Hij legde nu den grondllag
grondOag tot Zwedens volgen.
volgen..
de grootheid; ontnam der geestelijkheid hare onmetelijke goederen,
om dezelven tOt de behoeften
behoefcen van den fl:aat te bezigen; voerde den
Lucherfchen godsdienst in het rijk in,
Lutherfchen
in. en maakte de kroon erfelijk:
bewondering, die wij den grooten man niet weigeren
terwijl onze bewondering.
kunnen, nog hooger moet rijzen , wanneer men in aanmerking
neemt, dat hij gedurende zijne regering met zijne binnen
binnen-.. en buitenlandfche vijanden ftrijden moest. Na zijnen dood werden de voort ..
gangen van Zweden tot op de regering van zijnen kleinzoon GUSTA.
GUSTA ..
VUS ADOLPHUS gel1rcmd,
vus
gellrcmd, hetwelk GUSTAAF, door den ongelukkigen
inval, om zijne nagelaten zonen
zOllen van land en volk te voorzien, gege·
deeltelijk
deelcelijk 2:1n zich zelven te wijten had.
GUSTAVUS (I!)
(U) ADOLPHUS, Koning van Zweden, zoon van
van
KAREL IX (die, na de ontzetting
omzetting van SIGISMUNDUS,
SIGlSMUNDUS, de kroon Vlm
Zweien overnam) en kleinzoon van GUSTIWUS
GUSTAVlTS WAS!
WASA ,, werd in 159.f..
Zweden
J594te
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te Stokholm
Stokhofm geboren. Deze merkwaardige man, de gr,ootfle
grpotfle vorst
zijner eeuw, was flechts
ilechts II 8 jaar oud, toen hij de regering aan.
aanvaardde. Met de uitmuntendil:e
uitmuntendfl:e vermogens van ziel toegerust , wier
uitbreiding hij niet verwaarloosd had, en met het edelst hart befehonbefchonken, welks eenige fout in oploopendheid (een familiegebrek) beftond,
OXI<:NSTlRNA, de jongil:e
jongfl:e onder de toenmaleerde hij eerlang AXEL OXI>NSTIRNA,
voomeffelijkil:en raadgever
grootfl:en man en voortreJfelijkften
lige rijksraden , als den grootil:en
kennen, met wien hij niet alleen zijn gezonken rijk door den vrede,
dien hij aan hetzelve fchonk, door de verftandigfte inrigtingen van
binnen, en de uitmuntendfce
uitmuntendfee krijgsmagt, welke hij op 'de been bragt,
tot de eerfte mogendheid in het Noorden verhief; maar ook buiten
fta~tkundige en godsdieriftige
godsdienftige vrijDllitfehe, ftaatkllndige
hetzelve de redder der Duitfche,
heid, en tevens de leermeester eener nieuwe, verbeterde krijgs.
krijgskunst werd. Hij was van eene
eerie middelmatige lengte, doch zwaarlijvig, hetwelk hem echter in zijne werkzaamheid niet hinderde, en had
verhevene, fprekende, en even zoo majeftueufe als vertrouwelijke
trekken in zij n gelaat.
a:lllvaarde, bevond zich
ziel).
Toen GUSTAVUS AnoLPHus
ADOLPHUS de regering aanvaarde,
Zweden in eenen zeer hagchelijken
hagehelijken [oef
(oeftand, door den oorlog, waar.
waarin het met Denemarken, Polen, en Rusland gewikkeld was, weshalve hij het raadzaam oordeelde.
oordeelde, om met zijnen gevaarlijkften
vijand, Denemarken, in 1612, den vrede te fluiten,
Duiten, waarbij hij,
h~i.
fchoon daáraan
daaraan een millioen
milIioen daalders opofferende, echter de eervolfte voorwaarden bedong. Vervolgens dwong hij Rusland, na eenen
voordeeligen veldtogt, in welken hij, volgens zijn eigen getuigenis.
door JAC03
JACOB DE.
DE LA GARDIE, zijne krijgskundige talenten ontwikkelde,
tot eenen voordeeligen vrede; doch floot met Polen, welks wapenen
ook niet gelukkig
gelukkig waren, maar dat zich op vreemde, inzonderheid OostenrijkCche, hulp verliet, gedurig een en wapenftiHi:and,
wapenftilfcand, en
zelfs, l1a
mt dat hij Liefland veroverd had, zulk een verdrag.
verdrag, voor den
tijd van 6 jaar, eensdeels,
en anderdeels,
eem;deels, om dat dit voordeelig was, en·
en wel inzonderheid, om op Oostenrijk,
Oostenrijk ,welks
welks hoofd thans keizer
FERDINAND Ir
II was, te kunnen los gaan. De oogmerken van dezen
vorst, een onverzoenlijk vijand der Protestanten, om zich meester
van de Oostzee te maken, en Zweden ten gelegenen tijd aan te vallen,
en twijfel meer onderhevig, en had Gl1STAVl1S,
waren aan geen
geenen
GOSTAVUS, bovendien, nog andere beleedigingen van den keizer
kéizer ondervonden. Ten
zelfden tijde was de Lutherfche
Lutherfehe godsdienst, welke de Zweedfche
Monarch met zijn
zUn gebeele
del1Zelven
geheele hah
hatt was toegedaan, en met
metdenzëlven
het grootil:e gevaar; welk een en ander
de Duilfche vrijheid, in hetgrootf1:e
GUSTAVUS'
GUSTAVUS deed beiluiten,
befluiten, om ;in
'in het jaar 16zö
1636 naar Duitschland op
te breken, en in de Dllitfche zaken een belangrijk aandeel te nemen •.
•• Hij landde met een leger van 13,000 man aan de kusten van
Pommeren,
pommeren, enoritmoette
en -ontmoette vele zwarigheden,
zwarigheden , zelfs van den kant van
vorsten, om wier zaak
zaak'-hij
hij gekomen was. Men heeft in later tijd
trachten te beweren, dat hij heimelijk ten oogmerk zoude gehad hebheb~
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bell, om zich tot de waardigheid van Roomscll keizer te verhef.
fen: een vermoeden, hetwelk, al ware er ook al eenigen grond'
grond voor,
echter, bij eene bedaarde overweging, ongenoegzaam zoude wezen,
om zijne waarlijk edele gezindheden, welke hij bij deze zaak aan
den dag legde, in verdenking te brengen. Hij viel den 6 van Slagtm.
1632 in den flag bij Lutzen opeene wijze, die tot hiertoe een ge·
ge.
heim gebleven is. Twee fchoten in den fchouder en rug wierpen hem
,het paard, waarop hij onder de vijandelijke ruiterij geraakte,
van .het
zoodat de Zweden moeite hadden, om zijn lijk te vinden. Dat GusTAVUS ,door de hand van eenen gehuurden moordenaar, en wel door
die Vall den hertog FRANS ALBERT van Saxen Lauenbttrg, zou gefneuveld zijn, wordt door latere onderzoekingen tegengefproken, volgens
welke hij, flechts ligt gekleed, een regiment paardevolk aan
voerde;
aanvoerde;
zQnder te befpeuren, dat het achter bleef, over eene gracht [prang,
en door vijandelijke kogels getroffen werd.
GUST AYUS IU. Deze ongelukkige Zweedfche monarch werd in
1746 geboren. Zijne opvoeding aan den zoo geleerden als regtfcha·
pen.
pen, graaf TEszlN toevertrouwd zijnde, en GUSTAVUS al vroeg
blijken .van
van uit1l:ekende talenten en vatbaarheden aan den dag leggende, was het niet te verwonderen, dat hij groote vorderingen in kennis en wetenfchappen maakte, en zijn ver1l:and daarmede verrijkte.
Om de wereld meer van nabij te leeren kennen, deed hij als kroon.
prins eene reize door de voornaam1l:e Europifche
EuropiCche 1l:aten; doch de
dood zijns vaders riep hem, toen hij juist te PariJs was, in 1771,
n,aar Zwedm -terug,
'terug, waardoor hij de bevrediging zijner weetlust tot
in 1783 moest uit1l:ellen,
uit1l:eIlen, wanneer hij eene tweede reize door
Duitschtand naar Italië en FrankriJk ondernam. De beklimming van
den troon,
troc;m, waartei:\en ieder vorst, minder moedig en verfl:andig
ver1l:andig dan
GUSTAVUS,
GUSTAVVS, met reden zoude opgezien hebben, om dat de magt en het
aanzien der Zweedfche koningen in dat tijdfl:ip
tijd1l:ip geheel geknakt waren,
gaf hem e~ne gewenschte gelegenheid aan de hand, om zijne talenhetfchoqnfl:e
lichtt te vertoonen, en zijn voorlang beraamd
ten in het
fchoqn1l:e lich
ontwerp, om de Zweden van eenen nieuwen en vasten regeringsvorm
te verzekeren, eindelijk
eindelijk ten
ten uitvoer te brengen.
In Zweden
Zweden hadden tot hiertpe verfcheidene partijen met elkander gevan mutfen en hoeden, nu eens aan de
fl:redel)o' ,en ,onder den naam .van
1l:redel),',en,onder
omkoopingen van het FranCche,
Franfche, dan eens van het Rusfifche hof gehoor gegeven. De rijksdagen waren tooneelen der ergerlijkfl:e
ergerlijk1l:e twisten en fchandelijkfl:e partijCchappen.
partijfchappen. Men verkocht bijna openlijk de
fremmen voor geld, en was dan alleen eensgezind, wanneer het op het
1l:emmen
verzwakken der koninklijke magt aankwam. Zweden zoude, buiten
tegenCpraak,
tegenfpraak, het flagtoffer dezer onlusten geworden zijn, en welligt
met PO/eli een gelijk lot gedeeld hebben, indien niet GUSTAVUS,. door
de omwenteling, van den 13den
I3den van Oogstmaand 1772, aan den rijks.
dag zijne te groote magt benomen.
benomen, en deszelfs leden tot bloote rere~
geringsraden
gerings raden vernederd had. De adel, hopende eenen grooteren invloed,
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vloed, en een onmiddellijk aandeel aan 's lands befl:uur te zullen
verkrijgen, had 's vorsten oogmerken begunstigd; doch eerlang Ontdekkende, dat de koning alleen het vergroot en zijner eigene magt
bedoelde, werd dezelve op nieuws te onvreden, en verzettede zich
op de volgende rijksdagen tegen zijne voorflagen. Het volk was in
het eerst met de nieuwe orde van zaken te vrede; doch zoodra
de koning het hrandewijnCwken voor een regt, aan de kroon behoo.
rende, verklaarde, begon het insgelijk te morren, en zoude het
mogelijk andermaal tot eene omwenteling. gekomen zijn, indien
niet de koning door zijne perfoonlijke dapperheid en beleid alle pogingen daartoe verijdeld hadde.
In den oorlog lDl!t Rusland (1788) vertoonden zich nieuwe fporen
van ontevredenheid, ~n konde de koning zijne wankelende magt
alleen daardoor fl:aande honden, dat hij in het volgend jaar, op den
rijksdag te Stokholm, den derden [rand ten koste van den adel begunftigde. Dan, het onweder, hetwelk zich boven zijn hoofd had
zamengepakt , breidde zich heimelijk meer en meer uit, en hij werd
eindelijk op den 26 van Lentem. 1792, door de hand van den gehuur.
den moordenaar, ANKARSTROM , (zie aldaar) omgebragt. GUSTAVUS
had altijd alle eh geheerscht, zonder aan de inblazingen van hovelingen,
of andere onbevoegde raadgevers, gehoor te leen en , en heeft, ongetwijfeld, aan de verbetering des lands, der geldmiddelen, en de bevordering van de algemeene welvaart veel toegebragt ; doch zijn
zonderling karakter, om grooter te willen fchi./I1e1J, dan hij met de
daad was, en
cn alles zelf te willen verrigten, deed hem willekeurig
handelen, en zulke in het oog loop ende inrigtingen maken, welke
de harren van een groot aantal zijner onderdanen van hem verwijderden; leverende de beraamde zamen2;wering van ARMFELD, on;.
der de regering van den hertog regent, pen bewijs op, dat er
onder de Zweden f1:eeds nog veel misnoegen heerschte, en de adel
en aanzienlijken, inzonderheid, met de toenmalige orde van zakenniet te vrede waren.
GUTTENBERG. (JOHAN) Zie: BOEKDRUKKUNST.
GYGES. Een gun11:eling van den Lydifchen koning KANDAuLEs,
KANDAULES,
welke laatfl:e, om GYGES van de fchoonheid zijner gemalin te
overtuigen, haar aan hem vertoonde, op het oogenblik, dat zij
zich, ontkleed, te bed legde. ·De vorstin, gloeijende van gramfchap
over deze onberchaamdheid, liet aan GVGF.S de keuze, om of haren gemaal te vermoorden, en, als haar echtgenoot, het rijksbefl:uur
in handen te nemen, of om zelfs zijne l1rafbare nieuwsgierigheid
met den dood te boeten: Hij koos het eerfl:e; bragt KANDAULES,
na dat hij vooraf te vergE'efsch getracht had, om de koningin van
haar befluit terug te brengen, om het leven, en werd door het
orakel va'1 De!p~os in de heerfchappij bevestigd. De fWel
fwel fpreekt
eenell tooverring, dien GYGES, als herder, in een onderaards eh
van eenen
hol zou gevonden hebben, en die het vermogen bezat, om zijnen bezity 2
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zitter <lnzigtbaar
zoodra hij den fieen er van
onzigtbnar te maken,
mnken, zoodrn
vnn binnenwaart.
keerde. De fpreekmanier, den ring van GYGES te bezitten, werd,
naderhand of van wankelmoedige, of van ondeugende en listige, of
eindelijk
ook wel van zulke gelukkige menfchen gebezigd, die aUe
alle
einde:\ijkook
hunne wenfchen gefiadig
gefl:adig bevredigd zien.
,hunne
GYMNASIUM, afkomstig van het woord Gymnos , hetwelk naakt
beteekent , was bij
hij de Spartanen eene openbare plaats, waar de
jeugd zich naakt .jn
-in het fpringen, loopen, worfl:elen,
worfielen, fchijffchieten ,t
vuistvechten .enz. oefende. Deze Spartaanfche inrigting werd naderhand
in de meeste fieden
Cae[ars,
fl:eden van Griekenland,
Grieken/af/d, en te Rome onder de Caefars,
ligchaam begevolgd; doch bleef niet alleen tot oefeningen van het Iigchaam
paald, maar fl:rekte
firekte zich vervolgens ook tot den geest uit; terwijl
wijsgeeren, redekundigen en leeraren in alle andere wetenfchappen
Gymnafii, welke eerst
der jeugd hun onderwijs mededeelden. De Gymnafli,
open, omheinde plaatfen
waren, van afdeelingen
afdeelillgen voor de onderfcheiplaatren warèn,
onderfchei~
itiene fpelen voorzien, befionden, naderhand, uit een aantal aan elel~
I!lene
verbondene gebouwen, die ruim genoeg waren, om ettelijke
kander verb()ndene
duizend menfchen te
Ee kunnen bevatten, en waarin de leeraren in alle foorten van kunst en wetenfchap hunne leerlingen konden on.
derwijzen, zonder dat de een den ander fioorde.
fioorde.Men
Men vond er
de fiandbeelden en altaren van MERKURlUS
MERKURIUS en HERKULES, alsmede
de'
v~n de goden, aan welke deze Gymnafii geheiligd waren; de fiandfiand.
fchilderftukken en bas
én beroemde mannen; fc'hiIderfiukken
beelden van helden en
relief,
re/ief, godsdienstige en gefchiedkundige
gef.chiedkundige voorwerpen vertoonende
vertoon ende ,
en meer andere fieraden , zoo dat de.
de jongelingen zich hier in al de
kunsten van den vrede en oorlog oefenen konden, en de fl:aat,
ftaat, de
kunsten en de wetenfchappen derzelver bloei behielden, zoo lang deze Gymnafii behoorlijk onderhouden en befchermd werden. In Athe.
ne
1Je waren er 5, waaronder de Akademie, het Lyceum , en Kynofor
KynoJar.•
ges de voornaamfte
vo()rllaamfie waren. In de eerfte
eerfl:e leerde PLATO, in het tweeIn
de ARISTOTELES, en in het derde ANTHISTENES.
ANTHISTENEs. ln onze daverftaat men onder G,ymnafium
gen verfl:aat
Gymnafium alleen eene oefenfchool voor de
voorbereidende wetenrchappen,
wetenfchappen, welke in rang naast de hooge [chooude klasfieke letterkunde, ook
len !taat,
Haat, en waarin men, behalve de onde
de nieuwe, alsmede de fraaije lrunsten
kunsten leeraart.
GYMNASTIK. Hierdoor verfl:aat
verl1aat men de geheele kunst, welke
volc;ens zekere regels, aan het ligIigvereischt wordt, om door oefening, volgens
chaa<m
fterkte en gezoildheid
gezondheid te
chaain vaardigheid, behendigheid, kracht, fl:erkte
ouden
verfchaffen. Het oefenen der Iigchaams-krachten maakte bij de o:uden
een belangrijk deel der opvoeding uit, en het wedloopen, vuistvech·
vuistvechten,
fchijffchie'ten, klauteren,
klonteren, danfen , fpringen, zwemmen enz.
ten , fchijffchieten,
fterkel1 jongelings.
behoorden tot de noodzakelijke vereischten eens fl:erken
Ook wordt dat gedeelte der geneeskunst, hetwelk, ter bewaring of
Iierftelling
herfl:elling der gezondheid, de Iigchaams-oefening leeraart ,de Gymnaftik}
naftik of Gymnastica,
Gymnastico, genoemd. - Sedert eenige jaren heeft men
Hatle, Koppenhrigen
[{oppenhagen en :lndere
pla:ufen het gere~
gerete Schnepfcntkal)
S,hnepfontkal, Halle,
andere plaaeren
gel.
gel
j
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geld onderwijs in foorrgelijke
foortgeIijke- ligchllams-oefeningen
ligchnams-oefeningen op de fcholen
JAHN
MIN in 1811
181I te Berlijn eene afingevoerd; terwijl de hoogleeraar J
foortgezonderlijke fchool
fcllool heeft opgerigt,
opgerigr, waarin de jeugd in alle en foortge..
- oefeningen, volgens vaste regels,
regels ,onderwezen
onderwezen wordt.
lijke Jigchaams
Jigchaams.oefeningen,
ei.
GYMNOSOPHISTEN. Deze Griekfchc
Griekfche bcnaming
benaming bercekent
betcekent eieenen
tUlakt gaat. Men gaf dien aan de Inen wijsgeer, die 1wakt
genlijk een
diCche wijsge.eren
wijsgeeren reeds ten
rcn tijde van ALEXANDER den
dm Grootm,
Grooten, om.
omdifche
dat zij , volgens een fabelachtig vertelfel , naakt rond zwierven. OndertusCchen was het IDet
met hun niet to:
to~ dit uiterfie
uiterll:e gekomen; fchoon
denusfchen
men niet kan ontkennen, dat deze wijsgeeren, die ook onder den
naam van Brac!/1IIf11lefJ
Broei/mailen en S(J11Iallei!rs
Sal11alleërs bekend zijn, door hunne
hUllne gefirenge levenswijze, vrijwillige boetedoeningen,
boctedoeningen, de verachting van
aar<l!che goederen, en
cn foorcgelijke
foongelijke gewcJdige
geweldige drangmiddelen ter
alle
aJle aar<lfche
deugd, veelopziens
veel opziens baarden. De onbekendheid der ouden met de
Indien
Indiell was oorzaak, dat men wonderlijke dingen van hun verhaalde.
Voor het overige waren zij als zedemeesters voor hunne landgenooten van geen minder belang, dan de Cynikers voor de Grieken waren.
GYNAECEUM. Zoo noemde men bij de Grieken het binl1eoll:e
GYNAECEUlVI.
binnen!1e
vertrek van het huis, waarin de Griekfche vroU\ven
wer~
vroUlven bewaard werden roof te beveilip-en,
beveiliren, welke.
welke,
den. Dit gefchiedde, om haar voor dcn
zoo wel als de flavernij derzelve , langen tijd bij de Grieken gewoon
was, die over het algemeen, zelfs na het arfchaffen
arfchaffcn van dit eigendoms-regt, zelden in eene gemeenzame ver!1andhouding
verll:andhouding met hunne
vrouwen leefden.
GYNAEOL OGI E. De leer van de natuur des vrouwelijken geflachts.
GriekCche woorden G')'ros,
Cyros, een' kring,
kring.
GYROMANTI E. (Van de Griekfche
l1fall!ia, voorzeggin g beteekenende ) Is de kunst van voorzeg_
en ft/alltia,
gen door middel van z,;kere
z,:kere kringen, die de \V~arzegger
w~wrzegger lIlet
met vele
plegtigheden befchri.ift,
we!1:c hij, onder het uitfpreken
uitCpreken van
beCcbrijCt, en in weI1:e
geheimzinnige tooverfpr211ken
tooverCpr_'uken enz. rondloopt, waardoor zijne kunst
in de oogen van onkllndigen,
onkundigen, die veel 111
et bovennatuurlijke dingen
met
op hebben, vrij wat waarde verkrijgt.
----~~=~~e:~-----

H.
H. Beteekent in het hedendaagsch coonflelfel
coonll:elfel den 7den dintonifchell
diatonifchen
laar!1e filaar
fiJaar van den diatonisch chromatifchen
klanktrap, of de 12de en laatll:e
toonleider.
wonleider • Op de Franfche
Franrèhe munten heteekent
bcteekcllt Il. de lIlumfiad
mum!1ad Ro~
ene/Ie,
RomeinCchc opfchriften fieres,
chelle, en in de Romeinfèhe
fleres, lIabet,
Habet, IJo1Jorem
IJonorelll enz.
HAAFNER.
(JACOll)
HA AFNER. Cl
ACOB) Werd in 1755 te Halle, waar zijn vader
de geneeskunst oefende, gebore».
geboreR. Hij WaS
was de oud!1e
oudll:e van drie kinderen, en flechts
fJechts 11
1 I jaar oud, toen zijn vader, als opper-doKtOr
opper.doktor
Y 3
naar
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naar Battn'ia vertrekkende, en zijne vrouwen 2 kinderen te Amj/erdam, waar hij zich met er woon had nedergezet, achterlatende,
f/erdam,
oudfl:en zoon, derwaarts mede te ne·
ne.
beGoot,, om hem, als zijnen oudll:en
heiloot
men. Beiden vertrokken in Grasm. 1766 uit Texel; doch tegenwinden en normen maakten de reis niet voorfpoedig; terwijl de ondraveroorzaakte, waardoor ook zijn
gelijke hitte kwaadaardige koortfen veroorzaakre,
HAAFNER week
weel, van zijn
vader eerlang werd aangetast. De jonge IiAAFNER
niet,· voor dat zijne,
zUne, door aanhoudend waken , uitgeputte
ziekbed niet,'
volfl:rekt noodzakelijk maakten, om zijnen
zUnen post bij den
krachten het volll:rekt
vervangen. Een matroos verlijder, althans voor eene poos, te doen vervangeil.
vulde zijne plaats; doch bediende zich van zijne afwezenheid en
de wezenloosheid zijns
zUns vaders, om de bureau open te fieken, en
kleinodicn van den ouden HAAFNER te nelen.
fielen. De
eenen zak met kleinodien
laatllen nam, imusfchen, hand over hand toe, en toen de boziekte des laatfl:en
dem, waarop hij zich met zijnen zoon bevond, zoo nabij de Kaap
de goede Hoop genaderd was, dnt er land geroepen werd, zag d~'ze
laatllen adem uitblazen.
zijnen vader den laat!l:en
HAIIFNER als van allen verlaten, en zag zich,
Thans was de jonge HAlIFNER
Batal'ia komende, verre van vrienden en vaderland verwijderd,
te Btltal'ia
fchandelUken dieffial
dieffl:al van den matroos, bijna,
bUna, van
vanalIe
en door den fchandelijkel1
,alle
geldmiddelen beroofd. De omzwervingen van den elfjarigen jongeling namen van nu af een en aanvang. Hij
u
HU bragt de volgende 12
het
jaren van zijn leven onder allerhande lotverwisfelingen door, met ,het
doen van groote en kleinere togten in de IndiCche
lndiCche zeeën, en zag
.doen
zich,
noodzakelUkheid, tot het ruwe zee.leven
zee-leven
zich. door behoefte en noodzakelijkheid,
gedrongen, in eellen leeftijd,
leeftUd , anders zoo geCchikt, om eenen fcllat
fchat
van letterkennis en wetenCchappen
wetenfchappen op te zamelen. Het was echter,
op deze reizen, dat hij bekend ger3akte
geraakte met onderCcheidene
onderfcheidene Indifche
verCchilIende natien van
taien, en, door den omgang met lieden van verfchilIende
Europa, vier levende talen leerde.
Na 12 jaar ZWèrvens, verkreeg hij, door een gunstig toeval, den post
van fchrijver
Cchrijver op het kantoor van koophandel bU
bij de O. 1.
I. compagnie,
in welken zijne eerzucht, om zljn fortuin door uitmuntende bekwaam_
bekwaam.
heden te bevorderen, hem de groocfie
groOtll:e moeite deed getroosten, door
zelfs de oudne papieren van het kantoor op het vlUtigst
vl~itigst te onderzoeken, en zich door en door in het boekhouden bekwaam te maken.
Deze bezigheid, hoe bevorderlUk
bevorderlijk ook voor het fortuin
fortnin van HAAFNER,
gaf wel weinige
wein;ge aanleiding tot die oefening in de letterkunde en wetenfchappen, waarvoor hij zooveel aanleg bezat; doch hij bereikte door
zijne vlijt zijn oogmerk, en werd in 1779 fekretaris
fekt'etaris en algemeen
boekhouder van al de bezittingen der compagnie in de Oost. Deze
bij zijne uitmuntende talenten ~n ongeaanzienlijke post, gevoegd bU
meenè taalkunde, bragt hem in kennis met de voornaamfl:e
voornaamll:e lieden,
waaronder zich de heeren }OZEPH
JOZEPH FONKE en W. }ONES
JONES bevonden.
Inzonderheid won hij de vriendfchap"
vricndfchaF" des Iaatfl:en,
laatll:en, door
Goor een Malabaarsch
Malabaarsch
bandfchrift voor hem in de Engelfche taal over te zetten.
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Vele waren vervolgens de lotgevallen van HAAFNER,
HAi\FNER, waarvan zich
in zijne uitgegeven werken niet weinige levendige fchilderijen voor_
doen, tot
wt dat hij ten la:u!l:e,
laar!l:e, na 19 jaar afzijns, naar Europa en zijn
vaderland terug keerde, waar hij met zijne tegenwoordige weduwe
REUNINK, zich in het huwelijk begaf, en zich te /lmfterA. lVI.
M. K
KREUNJNK,
/hnfterdam vestigde. Sedert gaf hij, door kleine !l:ukjes, in de /l/gemcel1e
/l/gemeel1e
1'ader/andjèhe Letteroefellillgetl
Letteroefe/J/IIgcll van 180 II,, 1806 en 1807 geplaatst,
1'aderlandjèhe
en in eenen mannelijken en krachtigen
fiijl gefchreven,
ge[chreven, proeven van
krachtig en !l:ijl
zijne letterkundige bekwaamheden; maar zijne intrede in de geleerde
wereld deed hij in 1805, door de beantwoording der vrage vrin TEYLERS godgeleerd genoot[chap
genootfchap te Haar/cm, betrekkelijk de uitwerkfels der zendelingen op de voortplanting des waren Christendoms ,
ftls
waardoor hij de gouden medaille behaalde.
Aangemoedigd door de goedkeuring van een zoo aanzienlijk genoot[chap, gaf hij in het volgende jaar een werk uit, onder den titel:
nootfchap,
mijtic /otgel'tJi/en
mijne
/otgel'a//en op eene
ane ,"eis
l"eis "an
l'all Madras, over Trtmquehar,
Trtl1lquehar, Illla,.
Illlal"
Cei/Oll, en twee jaar later zijne Reis in eenC1]
het eillllld
ei/alld Cei/on,
eet/etl Pn/etmqllill,
Pa/etmquin,
bevattende, in 2 deden,
aanteekeningen op eene
declen, zijne merkwaardige anmeekeningen
reis, langs de kusten Orixa en C!lOrolllt1ndef.
C!lOrolJlal1def. Jammer is het, dat
hij op zijne roemrijke loopbaan, als [eh
rij ver , g~!l:uit werd. Terwijl
fchrijver,
hij de uitgaaf gereed maakte van een werk, zijne omzwervingen
door Cd/on
Cei/Oll bevattende, maakte de dood, den 3 van I-Ierfstm. 18c9
in het 54fie
54!l:e jaar zijns ouderdoms , te /llllfterdalll
Alllfterdam aan zijn nuttig Ie.
Ic.
ven een einde; latende hij zijne weduwe na lIlet
met eenen
ccnen zoon. Hft.ft.FNER bezat, bij vele zeldzame talenten, een ongemeen fierk
HAAFNER
llerk ge.
beugen, en kundi,;heden van velerIei
velerlei aard, en gaf blijken, dat hij,
hij , in
weerwil der gerill,ge opleidillg in zijne jeugd, zeer gelehikt was,
om de pen meesterlijk te voeren.
HAAI. Onder dezen naam ver!l:aat men een vrij aanzienlijk aantal vis[chen, welke tot
toe dit geOacht belJooren.
be!Jooren. Wij zullen ons hier
flechts
houdcn, en wel met (Squa/tls
(Squnltls CarCnr.
l1echts met de voornaamfte
voornamn[re bezig !Jonden,
11et1vrcter. Ilet
chnrias L.) den zoogenoC'mden
zoogenocmden lIJenjè
liet ligchanm
charias
lIIenji:!/clIl'rc!cr.
Iigchanm van dit
verfchrikkelijk
verrchrikkelijk dier is graauw
graanw van kleur, met een en zeer breeden rug,
13LoCH en anderen
all deren voor ware
warc kenmerken wordt gehou.
hetwelk door TILoCH
den; de kop is van voren breed en dun, en loopt in cene
eene korte
vllldt men de opepunt uit; aclJter
ac!Jter de oogen, die half bedekt zijn, villdt
ningen voor het water, en de half bedekte ncusgmen
neusgaten onder den [nuit.
De opening van den bek is wijd, en vrees[elijk gewapend, daar dezel.
ve met vele rijen,
rij en, zaagvormige tanden bezet is, waarvan zich het gege·
tal rigt na den ouderdom van dezen visch: zoo bemerk[e de heer
OTTO FAIlRICIUS,
FABRJCIUS, bij eenen levenden, vier ellen lang zijnde, Menfchenvreter in de bovenkaak vier rijen, waarin meer dan honderd,
en in de onderkaak drie, wamin honderd en vijftig
vijrtig bewegelijke
tanden gevonden werden; behalve die gene, welke eerst even door
hel tandvleesch doorbraken. Bij oude vlsfchen
vlslchen , daarentegen,
daarclJtcgen, vindt
men iedere kaak met 6 rijen tanden gewnpend.
gewapend. De voorfce
voorfte rijen zijn
y 4vast,
V:lst,
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vast, de achterfte
achrerfce daarentegen kan het dier, naar de ligging van 'zij.
zij.
ne prooi , rigten. Daar nu iedere rij ten minfre met 30 tanden voor.
zien is, zoo is de bek van zulk een roofdier met 3 tot 400 tanden,
gewapend. Deze.
Deze tanden, welke men op het eiland Malta
Ma!ta en Sicilië
dikwerf fosm
NatumfosfiI aan trefe,
treft, worden zeer ten onregte van oude Natutlrkundigen voor {]angeu-congen
l1angen.tongen gehouden. Zij bezitten zulk eene
vastheid, dat, niettegenftaancle
niettegennaande zij eenige duizend jaren onder
ouder den
zUn, echter nogonverceerd
nog onverteerd gebleven zijn. Uit het
grond geweest zijn,
getal en de grooae
groo:te dezer tanden kan men geredelijk
geredelUk opmaken,
hoe groot deze dieren eertijds moeten geweest
gewcest zijn. De tong van
dit dier is kort,
kort.; dik, breed, en kraakbeenig; de vinnen zijn bruinachtig, de borstvinnen zijn fterk; de eerfte rugvin is groot, de
tweede en de buikvinnen zijn klein; de ii:aartvin
üaartvin is lang, en de aarsyin.ombreekç
vin.
ontbreekt geheel en al. De aars ligt tusfchen de buikvinnen.
buikvinnen,
treffen dezen, wegens zijne roofzucht.
en visch in
roofzucht, zoo berucht
beruchten
. Wij treIfen
de Middellandfche
Midde!!andfche zee en in alle groote
grooce wereld-zeeën aan. Hij houdt
zich gewoonlijk in de diepte op, en komt alleen boven om zijnen
honger te bevredigen. Het firand
[hand nadert hij niet, dan walmeer hij
vijand, (den Phi/[eter
Phi.ffeter Macrocepha.
zijnen roof vervolgd, of zijnen vijand.
lus), tracht te ontkomen. f-1ij
Hij ver{]indt
ver11indt alle [oorten
foorten van waterdieren , zoowel levende als doode, in lIet
het bijzonder de heilbot,
]mlbeljaauw,
kalbeljaauw, zeehond en thoonvisch. Bij het vervolgen der laac[te
laatne geraakt hij ook menigwerf mede in het net, en bij deze gelegenheid
heeft men er in Sardinië gevangen, die 3 tot 400 pond wogen, en
S
8 tot 10 onverteerde thoonvisfchen in zich bevatteden. Hij valt
de menfchen aan, wanneer hij deze kan magtig worden, van waar
Menfehenvreter gegeven heeft.
beeft. De waarheid
men hem den naam van Menfchenvreter
van dit gezegde kan men des te mÎndér
minder in twijfel trekken, daar
men in alle befc1irijvingen
befchrijvingen van zeereizen de treurigCte
treurig[te verha.\en
verhalen
Dit dier bereikt de grootte van 25'
aantrefr van dezelve aantreft
25 to~
30 voet, en MULLER maakt melding van eenen Haai, die men bij
30
het eiland St. Margaretha gevangen had, die hU
bij de 15°0
1500 pond woog,
en waarin men bij het openen van denzelven een geheel paard aanaan~
trof, hetwell{
hetwelk waarfchijnlijk over boord geworpen was.
De wijdte der keel hij
bij dezen visch heeft
heefr RONDELET en andere
natuurkundigen, benevens godgeleerden, in de meening
natuurkundigen.
meenÎng gebragt , dat
de visch, die JONAS heeft opge{]okt,
opgeIlokt , een Haai geweest is, wijl
wW de
walvisch eelle
zou
eene veel te enge keel heeft, dan dat hU
h~i een mellsch
mensch ·zou
doorllikk'en. Zijne verregaande roofzucht is ook oorzaak, dat
kunnen doorflikk'en.
l1echts
men hem zoo gemakkelijk vangen kan, wanneer men zich flechts
voorziet van eenen
eellen [terken
fterken haak, die aan eenen ijzeren ketting
van !l!2 ellen lengte is vast gemaakt (want touw zou
zou hij zeer ligt
afbijten); en daar hij eenen zeer fcerken
f(erken reuk heeft, zoo kan
men hem door bedorven vleesch op eenen zeer grooten
grootell afftand
doen naderen.
De Haai wordt vooral in warme fuchtftreken
Dé
ruchtCtrekcn , meestal op eenen
zeC
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zekeren af!l:and,
af!talld, door eenen
een en viscb,
visch, gasterostelIs
Dueter L. vergezeld;
gasterosteus DuctQY
ceen ook zelden zal men er eenen aantreffen, aan wien zich Iliet
niet eezoogenoemde Echcnez's
Echel1cis Re11lora
RC11lo1"tJ L. hebben vastnige vischjes , de zoogelloemde
gehecht. Onder alle de lIaaijen
IIaaijen heeft deze foort
fooft het eetbaarfte
vleesch. Het beftaat uit 2 lagen, waarvan het buitenfte rood en
malsch, het binnenl"te
Ijsland wordt het gebinnenrte wit en taaijer is. In ijsland
kookt, gedroogd, en men laat bet
het aldaar gewoonlijk, om bet
het mal.
malrcher te maken, tot eenen zekeren graad van bederf overgaan.
In Noorwegen bereidt
bcreidt men zijnelhuid tot leder, waar van de !Jskm{lslallfcboenen maken. Ook haalt men traan uit zijne lever,
ders hunne fchocnen
die menigmaal eene bijzondere grootte heeft, en
ell zeer veel traan kan
opleveren.
HAAR. Zoo noemt men de dUillle,
dUllne, kegelvormige, meer of min
dradcn, welke het Iigchaam
ligchaam der mees~~
buigzame en veerkrachtige draden,
mees~e.
zoogdieren bedekken, en tegen rcgen,
regen, koude enz. befchermen, waarHaar heeft,
heeft. in deszelfs
toe zij op het doelmatigst zijn ingerigt. Het I-laar
maakfel, in het klein, eenigermate overeenkomst met het gewas vaD
uije,
den vetrok door middel v~n f2.llen
f2.JlCU bol vast ge·
ge~
een uij
e, en is in dell
hecht,
heeht, waaruit het voedendf,1p
voedendf.1p , door ongelooflijk klC'i!le
klC'ine , holle kanalen 'wordt opwaarts gevoerd; want
wam onderzoeken wij het Haar door
I13lenwordt
l1et mikroskoop, dan ontdekken wij, dat hetzelve uit drie afzonder..
lijke deelen is zamengef1eld,
liit het bllitenne
bllitenf1e hekleedfel
beldeedfel ,
zamcngerleld, namelijk: t;it
de inwendige buisjes , en het daarin bevatte merg. lIet bl1it~\lt1:e
buit~\lfie bek!ecdfel
v~n eene
cene olieachtige
olicachtige zclmondigheid
zclfilondighcid en
cn doorfchijnend,
kleedfel is van
doorfchijnend~ .en
_en
doet hct
tijd tegen den invlocd
het Haar ecnen
eenen zcer
zeer langcn
langen lijd
invloed van lucht
en wcder
zi.in, zoo zelfs, dat het
bct niet zelden eeuwcn
weder bcrtmld
bef1and zijn,
eeuwen de
vcrrotting trotfeert. Onder
Ondcr dit beldeedfel
bcklcedfcl,, hetwelk
hctwc-lk ten
tcn minlle
minfle bij
verrotting
~ltijd doorfcÎlijnend
doorfci!ijncnd en
cn ongekleurd is, liggcn
Iig:;en verfcheide menfchen, nltijd
onderling,
nanst elkander, die nict
dene zecr
zeer fijnc
fijne buisjcs
buisjes dicht naast
niet alleen onderling.
maar ook met het bc1deedfd,
bcldeedfd, gemeenfciwp
gemeenfchap hebben, en ecn
een merg van
vlocibarc, en eene
cene weeke,
wccl;c, vaste, zelmandigheid
ccne vloeibare,
zclffbndigheid bevatccn.
bevatten. Het
eene
ecrf1e
lllcrg is taai, en
cn geefl
gecft aan het lIaar
IIaar zijne kleur; ]J(!t·!aatfle
eerrle l11erg
het·laatlle
daarcntegen bcnam
tCèder,, ongemeen fijn zamenweeffelvalJ
daaremegen
berlaat uit een teeder
glinflerende
glinfierende draden, hetwelk uit dcn
den bol zijncn
zijnen oorfprong nccmt.
neemt.
Ondertusl"chcn heeft er tllsfchen
tusfchen het lIaar
Ondertuslèhen
IIaar van afzonderlijke dieren
maskfel,,
zoowel in lcngtc,
lengte, fijnheid, kleur en buigzaamheid, als in maakfel
aanmcrkelijk vverfchil
mcn bij de planten, ineen aanmerkelijk
erfch iI plaats. Ook vindt men
zonderhcid
den flcngel,
ficngel, op de bladen, kclkcn,
kelken, bloefems en de
zonderheid aan dcn
vrucht, zekere, naar Haar gclijkendc,
dmdca, waaraan wij eene even
gelijkende, draden,
zoo groote vcr[chcidcnhcid,
" opmerverfcheidcnheid, als aan de haren dcr
der dieren ,ken. Sommigen verhardcn
t1:ekeIs, en gelijken llaar
verharden tot fiekels,
naar borstels, anderen zijn zeer fijn en
cn zacht, en
cn eellÏgcn
eellÎgen wollig enz. Ook zij diencn
nen waarfchijnlijk, om de tecdcre
teedere oppcrvlakte
oppervlakte der plant te befcherllOg bovcndicn,
minlle in vele gevallen, bemen; doch zijn nog
bovendien, tcn
ten minne
fiemd,
flemd, om de vochten,
voehten, wclke
welke zich in de lucht bcvinden,
bevinden, en tot voed{Cl
diencn, op te vangen en in te zuigen.
zuigcn.
fcl der gcwasfcn
gewasfen dienen,
Ys
I~A~
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HAARLEM. Eene fraaije il:ad der Nederla1ldm in Noord-Holland,
gelegen aan het Spaar1le, niet verre van de IIIeer , het lj en de
JVoordzee, omtrent drie uren van dmflerdam. In de vaderlandfche
gerchiedenis is' deze il:ad , door hare bedrijven en lotgevallen, niet
onbekend gebleven; doch zij is voornamelijk beroemd geworden,
door het beleg der Spanjaarden, in 1572 en 1513, hetwelk zij,
zeven maanden, verJuurde. waarna.
waarna zij eindelijk, door den vreesfelijkl1en honger geteisterd, moest bezwijken, in weerwil van den
moedigllen tegenlland van het krijgsvolk en de burgerij, onder welke
laatl1e de edele KENAU HASSELAAR, aan het hoofd van drie honderd
vrouwen, zich door de fchoonlle d~den onderfcheidde. In het
laatst der zeventiende eeuw verhief zich de bloei en welvaart der
1100 tot eene uitllekende hoogte: de herroeping van het Edikt "on
Nontes voerde, uit Frankrijk, geheele fcharen van vlugtelingen , met
hunne kundigheden, en deugden, en gedeeltelijk, met hun vermogen, naar Holland, waar zij zich in onze vaderlandfche !leden, en
biizonder te Haarlem nederutteden, en, door de vestiging van vele;lei kunstrijke en kostbare Fabrijkell en door eenen uitgebreiden
handel, grooten voorfpoed en rijkdom ve~fpreidden. Allengs echter is
Het bedrijf en getal dezer werkplaacfcn verminderd, en, hoewel fommigen nog eenig vertier hebben, worden de uitzigten hoe langer zoo
ongunfiiger, en fchijnt er weinige hoop op herl1elling te zijn. Behalve het overbIijfTel harer Fabrijken, bezit de Had goede Bleekeri.ien, en heerl~ike Bloemkweeker~ie/l, die algemeen beroemd zijn, en eenenaanzienlijken en voordeeligen tak van handel uitmaken, alsmede de vermaarde Lettergieterij en Boekdrttkkerij der heeren El\'SCHEDÉ, van wier perfen de kostbaarl1e boekwerken, wier uitgave men in
andere landen niet kan ondernemen, verfchijnen. Ter aankweeking van
befchaving en geleerdheid bellaan er vele heilzame inrigtingen, als:
de Maatfchappij der rFétenfchappen, de Huishoudelijke Maotfchappij,
TEIjLERS tweeledige flichting, de Godgeleerde en de Natuurkundige
met hare Boekverzllme/ing en Kunstkabinetten, 's
'5 Lands kweekfchool
voor fchoolonderwijzers, eene dfdeelil1g .der .l1aatfchappij: tot nut
van het Algemeen met hare Lusbibliotheek en itJfleilingen voor Teekenkunde , onderwijs in de Bijbelfche Gefchiedenis, de Spaarbank,
en verfcheidene, voortreffelijke fcholen van onderwijs en opvoe.
ding. Onlangs ook heeft de weldadige zorg der !ledelijke regering
de Boekerij der Ilad, fims het jaar 1795 geOoten, voor alle beoefenaren der wetenfchappen doen openllellen , en tot derzelver
jaarlijkfche vermeerèering en uitbreiding beOoten: eene verordening,
te belangrijker, d~ar de fchoone Boekverzameling van TEIJLERs flichting alleen voor hare beil:uurders en leden ten gebruike verClrekt ,
en voor anderen fchier ontoegankelijk is. In geene Ilad zijn welligt,
naar evenredigheid. meer genichten van liefdadigheid, dan in Haarlem. Behalve de rf/ea- en Diakolliehuizen, in welke laatl1e ook oude mannen en vrouwen verzorgd worden, bellnan cr vijf en twintig
zoo-
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zoogenoemde /Iofjes,
I/ofjes, onder welke die van TElJLER,
TEIJLER., van STAATS,
van NOB LET , vpn
v~n OORSCHOT
OORSCHOT,, en bijzonder het eerlle
eerile uitmunten.
Door de berooving van twee derde gedeelte harer inkomsten, zijn
geflichten, voor zoo verre hare bezittingen op den Haat gevesdeze geJ1ichten,
v~rminderd; echter
tigd waren, gelijk het lot der meesten was, zeer verminderd;
geven zij nog altijd, aan de bewoneresÎell,
bewoneresfelI , vrij verblijf met eenige
Îommige van dezelven niet
niee
kleinere of grootere voordeelen, welke in fommige
onbelangrijk zijn. Dezelfde geest van Christelijke liefde en weldadigheid, welke voormaals deze gellichten
geilichten deed verrijzen, bleef immer
werken en behoudt nog zijnen invloed. Alom bekend is het aanzienlijk
fonds van mevrouw STEl.lN,
STE1.lN, ter bCl'orderillg
bel'orderillg der fludifIJ,
onder.
fûlJdS
jludim, en ter Ol/der.
etI Officiers-weduwen bellemd.
fleuning
1'm/ Predikf1l1ts·
Predikt1lJts. tri
beilemd. liet
lIet Bijbel.
BijheJjleunil1g l'ml
en Zendelillg-genootfc1wp
IlljlittJut van
Zende/illg-genoot[c1wp l1eeft, gelijk het ll1jlituut
v:m Doofflon/men
Doofjlommen
te GroningCIJ,
GroningclI, talrijke begunlligers
beguniligers en groote bijdragen. 1n
In elkt:l1'alge_
elkel1'alge_
\"ail lel/dclI,
Leljt/clI, en in de beide watcrvloe.
dell ramp vail
watervloe.
meenen nood, in den
"dm
'dm heeft zich llaarlem,
Haarlem, door buitengewoon rijke giften, boven alle
ileden, onderfcheiden. Eene voor twee jaren gevestigde inandere fl:eden,
rigting, onder het toeverzigt van cenige
eenige aanzienlijke vrouwen, ter
,'erzorging "tm
1'tln behoeftige kroo1/1vr01lwen,
kraflll1l'J'ollwen, is gelukkig gellaagd;
geDaagd; en
eene latere onderneming, tot bel'ordcJ'ing
bel'ordering der
del' godgeleerde oefonillgm,
oefenillgm,
heeft mede alle deel
nemin[. gevonden: terwijl ook de edele be11uur.
deelneminr,
befumr.
TEl]LERS jlichting zoodanige infiellingen,
inilellingen, met groote mildders van TEI]LERS
heid, fchragen en onderfiel1nen.
onderHennen.
Wat de [tad zelve betreft: hoe zeer fommige gedeelten en wij.
ken, diep vervallen zijn, door het verbazend afnemen harer reeds
vermelde werkpla:nÎen
werkplanrfen en daarmede verbondene bevolking; behoudt
zU echter nog haren rang
ra lig onder de voorname fieden, en is, (jnts
fincs
de vier lanrl1e
laatfie jaren, in uitwendig aanzien toegenomen. Zij heeft
thans, volgens de jonglle
jongile telling, ruim 18,000 ingezetenen; in haar
midden Cchoone huizen en gebouwen, van welke fommige prachtig
en fmaakvol
Cmaakvol kunnen genoemd worden. Zij bezit verCcheiden kerken
der verfchilIende godsdienstige gezindheden, en onder deze de al.
alom beroemde groote kerk met haar heerl~jk orgel. Zij is de zetel van
het
vergadcrplaats tot een fraai verblijf
bet Gewestelijk
GewestelUk Bel1uUf,
BeiluUf, welks vergaderplaats
is opgetrokken. Rondom de fiad
aangenaamfie oorilad ziet men de aangenaamile
den en drcycn,
drc\'en, het vermakelijke bosch, het Hout genoemd, met het
vorstelijk PaviljoCII,
Paviljom, en de nieuwe wandelingen, door de zorg der regering, onlangs, aangelegd. Op verderen amand verheffen zich de
welvarende dorpen 01'el'vcen,
Ol'ervcell, B/oemmdaa!,
BloemClldaal, Heemftede,
Hcemftede, Bemlenbroek
Bemlenhroek
en Pe/fell,
bóuwel1 van
Fe/fen, wier bloei allengs vermeerdert, door het aan
aanbouwen
lusthuizen, en de heerrchende zucht der aanzienlijken, om zich, des
zomers, in deze oorden te vestigen. In dit jaargetijde wordt dan
ook Haarlem
Haar/cm door de bewoners van andere !leden,
fieden, bijzonder van
het naburig d1ll[tel'dam,
//m[terdam, druk
dfllk bezocht, tot voordeel der neringdrijvende ingczetenen.
ingezetenen. Eindelijk is deze l1ad
ilad de geboorteplaats van vele
~roote mannen, de dichter LANGENDIJK
LhNGEND1JK,, de geleerde SCIIRIVERlVS,
SCURJVERIUS.
de
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de
d.e bouwkundige VAN KAMPEN, de ll:ichter
llichter van het (tegenwoordige)
Amllerdamfche paleis, de fchilders HARS,
HAES, OST;\DE
OSTADE en anderen zagen er het licht, en die
die. aan het hoofd van allen ftaat,
fiaat, L;\URENS
LAURENS KosTER, de uitvinder der Boekdrukknnst,
Boekdrukkunst, 3!tn
a!lll wien de menschheid en
het Christendom eene der grootlle
grootfte zegeningen verfchuldigd zijn; die,
door zijne weldadige uitvinding, riiet alleen aan zijne geboorteftad,
maar aan geheel Nederland roem en luister heeft gefchonken; en
wiens eer, door DuitschlafJd, voor eenen zijner burgeren, aangematigd, met onverwinbare kracht is gehandhaafd en geregtvaardigd.
Zijn ftandbeeld prijkt op de groote markt: en welligt zal het "ier.
vier..
de uuwfeest
eeuwfeest der Boekdrukkunst, nog in dit jaar (1822), volgens de
waarfchijnlijklle berekening, het vier honderdfte na deze belangrijke
uitvinding, plegtig en met grooten luister worden gevierd.
lJitvinding,
HAARLEMMER. MEER. Hetzelve is zijne tegenwoordige uitgeftrektheid verfchuldigd aan het in een loopell
loopen van verfcheidene
verfcheidelle
tekleine meeren , welke voorheen afzonderlijk beftaan hebben, en te.genwoordig , door het affpoelen van het tusfchen beiden gelegen
land, eenen eenigen zeer ruimen waterplas uitmaken. Behalve het eigenlijk Haarlemmer"
meer , noemt men nog het Leijdfche,
Haarlemmer-meer,
Lei,id[che, het Oude,
het Spiering.
Spiering- en het Helle-meer,
Helle. meer , waarvan, volgens opgave van den
heer MELCHIOR BOLSTRA , landmeter van Rijnland,
'heer
Rijnland. uit oude Heemrnadskaarten
raadskaarten opgemaakt, in 1531 , het Haarlemmer-meer befloeg
2175, het Spiering, 85°, en heli
3040 morgen lands, het Leijd[che 2I75,
he.
Oude-meer 520, te zamen 6585 morgen lands. Deze 4 meeren J~ federt. vereenigd zijnde, bedekten, in 159 I, 12375,
12375. die in 1647, en
eg
.dus
,dus in 40 jaar, tot 18100 morgen waren aangegroeid. Bij eene latere
meting,~ op hoog bevel, in 1739 en 174°,
lï40, door gemelden BOLSTRA
meting
gedaan, bevond men, dat er eene plek .gronds van 19,5°0. morgen
ouder. het water was bedolven. Daarenboven heeft men aan
aan. den
onder,
meer zeer wijde uitgeveende plasfen,
plasfel1, die
die er
zuid-oostkant van dit .meer
flèchts
firooken lands van zijn afgefcheiden. Indien men
flechts door [malle
fmalle ftrooken
J1U
nu deze er bijvoegd, bekomt men in alles eene uitgefirektheid van
'weinig
~weinig minder dan 3°,000 morgen lands.
lands. Behalve door het'
betIn
in een
loopen van genoemde meeren , is deze waterplas aanmerkelijk toegenomen door het
pet affpoelen van land; want het voorgeven, dat het
meer, hetwelk
andemeer,
hetweik het aan de eene zijde verliest, aan eenen ande.
ren kant weder zoude
zoucle aanwinnen, is, bij naauwkeurige waarnemiriwaarnemiti'gen, 'ongegrond
'ongegrOild bevonden. VerfchilIende
Verfchillende middelen zijn er van tijd
cot
tot tijd
tUd in het werk gefield, om dit verlies van grond, zoo veel
mogelijk, voor te komen; doch men heeft het meest baat gevongevonw
den, bij het inf1aan
inflaan van
van· paalwerk en het frorten
norren van puin, waar de
grond dit niet verhinderde: zoo als men nog voor eenige jaren, op
half wege Amfterdam
dmfterdam en Haarlem, waar tusfchen het meer en
(le
à·e trekvaart niet meer dan 30 roeden lands over waren, deze voorzorg gebruikt heeft.
hezef van het nadeel, hetwelk het Haarlemmer.meer verHet bezef
oorDor-
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oorzaakt :lau
aau den cenen,
eenen, en het
bet nut, hetwelk van eene zoo wijd
ûitge!lrektheid gronds konde getrokken worden, aan den andeOitgeftrektheid
ren kant, deed vall tijd tot tijd dezen en genen op een plan
drooglullking bedacht zijn. Bij openbaar gezag gefchiedde
van droogmaking
zulks in 1742.
174(1. Volgens het gemaakte plan zoude men rondom
het meer eenen dijk hebben moeten leggen ter lengte van 13830
roeden, wanneer men, na gisfing 19,000 morgen droogen grond, en
hier onder 8000
.8000 morgen aan landerijen, 7,OU
zou bekomen, en bovendien nog eenen verkleinden waterboezem van 9000 morgen behouden. om daarin het overtollig polder en ander water van Rijnland
te loozen. VoortS
Voorts zoude rondom den dijk eene ringvaart loopen
Ioopen
voor de fchepen,
fchepen , die van Sparendam naar de Oude Wetering varen;
terwijl men berekende, dat men tot het uitmalen II
2 zware achtkanIlZ
te, !leen
fteenen
en molens zoude noodig hebben, en de kosten der gehee1e
geheele
6,631,000
I ,000 gefchat werden.
Ondertusfchen is van
onderneming op 6,63
r.eeft men federt van geen droogmadit plan niets geworden, en èeeft
ken meer gerept, voor in het jaar 1820, wanneer eenige partikuliere perfonen, tot het droogmaken van het Haarlemmer-l/1eer,
Haarlemmer-lfleer,
een nieuw plan ontworpen, en zicIr
zicll deswege aan den koning hebheb.
ben vervoegd, ter bekoming der noodige toe!1:emming,
toef1:emming, welke dan
ook, onder zekere bepalingen, verleend is. Of echter dit omwerp,
ontwerp,
waarover verfchiIlend
verfchillend gedacht wordt, te uitvoer zal gebragt wor
wor-..
den,
den , z:îl
~I de tijd moeten leeren.
HAAS. (FRANS DE) Werd in het jaar 1708 uit een deftig geDacht
geilacht
te Rotterdam geboren, en genoot, fcllOon
fchoon tot den koophandel opgevoordeelen
en eener geletterde opvoeding.
leid, althans tot zekere mate, de voordeel
Hij had van zijnen vader en grootvader laAN
JOAN en FRANS DE HAAS,
die beiden zich als dichters bekend maakten, de zucht tot de dichtkunst overgeërfd, welke door het voorbeeld der uitmuntende mailmannen C. VAN BAERLE en G. BRANDT, in zijn geDacht
geflacht was opgewekt.
Er zien van hen verfcheidene dichtwerken het licht, met name
name:~ PoeRoetifche
ti[c1te uitbreiding en
eIJ befpiege!ing
befpiegeling over de gelijkenis van den Verloren
?er/oren
Zoon; een bundel van Stichtelijke gedichten; rerheerlijkt
verneFerheedijkt en Yernederd Portugal in III Boekel1:,
Boekel!: , behelzende de treurige verwoesting van Lis[aboIJ
Lis[abon in het jaar 1755 voorgevallen, en gevolgd van
eene verzameling van 'Yer[cheidene
ver[cheidene Gedichten, waarbij drie jaren
14. van Grasm. 1761, nog eene andere
na zijn overlijden, op den 14
van 1jtJgeiateJ2e
nagelatene Gedic/zten
Gedidten gevoegd werd, gevolgd van eene Nederdttitfche Spraakkunst. Alle deze dichtwerken , imusfchen, dragen
rJuitfche
dichtcriijken geest van het tijdperk, Waartoe
blijkcn van den min dichterlUken
blijken
DE HAAS behoorde, en onderfcheiden zich meer door netheid en befchaafdheid van uitdrukking en zoetvloeijendheid van versmaat, dan door
die !lamheid,
ftoutheid, levendigheid en kracht van voorf1:elling
voorll:elling en fchildering,
eigenlijke wezen der dichtkunst uitmaken. Wij willen
welke het cigenlijke
echter hiermede aan DE HAAS niet alle dichterlijke verdiensten ontzeggen: integendeel zijn in zijne dichtwerken, bijzonder in zijn
ZijD vey..
yer-

heer-
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lieerlijkt
el1
vernederd
Portugal,
verCcheidene bewijzen voorhanden,
heer/ijkt en
dat het hem aan dichterlijk gevoel en verbeeldingskracht in geenen
deele ontbrak, en verdient hij zeker boven vele anderen gefield
gefl:eld te
worden, die zich in hetzelfde tijdperk,
t\idperk, als dichters, naam verwierven.
HAAS. (G
(GUILLAUME)
u ILLAUME) Letrer[nijder.
LetterCn\ider, Infpecreur
InCpecteur-generaal
-generaal der Helveti[che
vetiCche artillerie, en beil:uurder
beituurder van het algemeen artillerie [choo!
fchool ,
abrdij St. Urban
door hem in de abtdfj
Urbt/tl opgerigt, werd in het jaar 1741
te Bazel geboren. Hij was een der werkzaamfie
werkzaamfl:e en uitmuntendfl:e
uirmuntendfie
mannen van zijn land; leerde de kunst van letter-graveren van zijnen
vader; doch beoefende onder de hoogleeraren der univerfiteit
univer!iteit te Bazei, welke toen in groot aanzien fiond,
fl:ond, de weten[chappen,
wetenCchappen, en inzonderheid de wiskundige, onder den grooten BERNOULLI. Na den
dood zijns vaders, in 1764 voorgevallen, deed hij verCcheidene proeven, om de drukletters te verfraaijen , en is in Duitschland
Duitsch/and en Zwit[erland
ferland de eerfte geweest, die met een goed gevolg franfche letters,
finaak van BASKERVILLE, geCneden heeft. De druk van VOLin den !inaak
TAIRE in 8vo, door TnuRNElJsEN
TUURNEUSEN uitgegeven, was het eerfte werk,
waartoe men er zich van bediend heeft, en waar door hij eenen bil,
lijken roem heeft verworven.
Bovendien heeft men vele andere ontdekkingen en verbeteringen
in de Boekdrukkunst aan zijnen werkzamen geest te danken. Behalve eene nieuwe boekdrukpers, waarbij kracht en tijd bef
beCpaard
paard wordt,
wordt.
en waarvan hij in 1773 eene beCchriJving heeft uitgegeven, vond hij
eene regelmatige zamenfrelling
zamenftelling van linien en interIinien
interlinien uit, welke dit
voordeel heeft.
hij voor
heeft, dat men door middel van 6 grootten, die hij
zijne interlinien aanwees, zich kon bedienen, om al de lengrens
lengtens te
verkrijgen, die men voor werken van drukkunst
drukkulJst zoude mogen noodig hebben. Zijne linien
Iinien dienen tot twee eindens: men heeft dezelve flechts om te keeren, en men verkrijgt eene linie minder dun
of dik.
Eene derde uitvinding van HAAS beCtaat
aardrijks';'
befraat in de kunst, OITI
om aardrijks"
kundige kaarten met beweegbare karakters te drukken. De heer
PREUSCHEN, te Carlsruhe, had er het eerCte
eerfre denkbeeld van, en deelde
dit aan HAAS mede, die eindelijk alle zwarigheden overwon, welke
deze onderneming aanbood, en PREUSCHEN, als onbedreven in de
boekdrukkunst, zelfs niet vermoeden kon. De laatCte heeft aan deze kunst den naam van Typometrie, en in 1778, te Bazel, eene gefchiedenis van den oorCprong en voortgang derzelve in het licht ge.
gegeven. Van deze foort van kaarten zijn er door HAAS en zijnen
zoon de volgende vervaardigd, als:
J. Eene kaart van het kanton Bazel, in 1776; zijnde de eerfte
Typometrifche
TypometriCche proeve, in het groot genomen. Zij wordt gevonden
in het vervolg op het bovengenoemde werk vanPREuscHEN,
van PREUSCHEN, en is
in 1794 door HAAS de zoon op nieuw uitgegeven.
2. Kaart 1!t1fl
van Sicilië, in 1777 uitgevoerd op raad en verzoek van
BUSSCHlNG.
BUSSCHING. die dit eiland had voorgeCteld, omdat, uithoofde van al
de
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rIVleren , het zwarigheden opleverde,
de inhammen der kusten en rivieren,
welker oplosfing noodzakelijk moest bel1isfen,
beflisfen, of de Typometrt:e
met voordeel kf\nde
koude worden gebezigd, om groote geographifche
gunstigfte goedkeukaarten uir te voeren. Deze kaart verwierf de gunstigCte
ring: ck
d~ koning van Sicilië fchonk
Cchonk de llitvinders
uitvinders een exemplaar van
de antiquiteiten van het hertogdom, benevens eene gouden doos,
met brillamen omzet; terwijl
tenv~il de keizerin van Rusland hun twee
gouden medailles en twee zilveren, ter gedachtenis van den vrede
Kutfchach Kainaadfchi gel1agen,
geflagen, ten gefchenke gaf.
van Kutfchaeh
3. Twee kaarten
kaartm "tm
1'IJlt Frankrijk, voor Ie Compte 1'endu
rendu 011
au Roi~
Ro;;
par M. NECKER, die THURNEIJSEN
THURNEl]SEN heeft doen drukken, en waarvan
eene, even als de volgende Typometrifche
TypometriCche kaarten, zamengefteld
is door HAAS de zoon, die de manier van zijnen vader tot meer
m~er
volkomenheid gebragt
geb ragt heeft. Deze namelijk, bediende zich v{ln
van
pasfel' , om het oorfpronkelijke,
oorCpronkelijke, hetwelk hij
bij voor zich had,
eenen pasfer,
na te volgen; terwijl de zoon, integendeel, de geöliede afteekening
onder een glas legde , en op deze wijze de zamellftellillg
zamenfrelling op het
glas maakte, langs welken weg hij eenen grooteren trap van juistheid, met mindere moeite,
moeice, verkreeg.
verkreeg,
4. Kaart van de Linie van Neutraliteit, tusfchen
tusCchen Frankrijk en
Pruisfen
1 195 in het Fransch en Hoogduitsch uitgegeven.
Pruisfm,,in
in 1,95
5. Kaarten van
yan de verdeelilJg l'an
,'an Polen, in 1772, 1793 en
1795, die hij met J. DECKER uitgaf, en waarvan in weinig tijds
verfchenen.
drie uitgaven verCchenen.
6. Twee
troepm
TUlee Kaarten,
Kaartm, vertoonende den marsclz der Franfche tl'oepm
Beijerm, onder den veldheer MOREAU , en derzelver terugtogt
terug/ogl
in Beijeren,
in 1796;
I796; in het Fransch, volgens twee teekeningen van den Generaal REGNIER.
7. Italië, na den vrede van Campo Formio, 1797.

8. Helvetië, na zijne 11ieuwe
11ieuHle verdeeling, 1798. En
9. Het
m het Friehthal,
[{et kanton van Bazel en
Frichthal, 1799 ; zijnde de
volledigrte kaart van het laatstgemelde land.
volledigfte
Behalve de gefchriften, door H.~AS tot dus verre opgefteld
opgeCteld,~
maatrchappij
leverde hij in de verhandelingen der huishoudelijke maatCchappij
was. verfcheidene ftukken
frukken over bur·
van Bazel, waarvan hij lid was,
burgerlijke oekonomie,
oekol1omie, en bijzonder over het opzigt over de bosfehen, in zijn vaderland zeer verwaarloosd. Hij was lid van de
fchen,
Cocieteit. welke de verlichtfte en welmeenendfte
Helvetifche focieteit,
welmeenendfre mannen
van Zwttferland
tOt lid
ZUlitferland onder hare leden telde, en werd in 1790 tot
van de akademie van werktuigkundige wetenCchappel1,
wetell[chappen, te Berlijn,
verkozen. Als mede opziener over de openbare gebouwen, had
verkozen..
mee
hij verfcheidene.
verfcheidel1e. jaren het opzigt over de publieke werken, met
name de fascinage en de dijken langs den Ri/IJ,
RiJn, van welken aroom,
ll:room,
door het kanton Bazel, hij bij die gelegenheid eelle
eel1e naauwkeurige kaart
vervaardigde. Ook maal\te
maalne hij eene nieuwe verdeeling van de fonfiad, 'welke hij door het aanleggen der promenade."~
promell(Jt/e-de
teinen in die ftad,
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St. Pierre
Pierre.~ de eenig~
ccnige openbare wandelplaats in het midden
mi(klel) del'zelve,
derzelve,
;aanmerkelijk verfraaide.
HAAS bezat eene brandende begeerte, om zijn
z\jn v~derland in de oe.
konomie van het bosch wezen nuttig te zijn;
zUn; doch talriîke
talrijke voorvoor~
oordeelen
en bijzondere belangen verijdelden zijne oogmerk,m;
oogmerk.m; en
oordeel en en
grootEl1deels aan zijn verdriet deswegens toe te fch
fchrijvcn,
riJ v en ,
het is grootel1deels
burgerlUken pOSt
post nederlegde. Kort daarop
dat hij in 1796 zijnen burger/ijken
deed hij
hij eene reis naar BerliJn en Silezien, en werd na zijne terugkomst, toen de Helvetifche omwenteling begonnen was,
tot lid van de nationale conventie
convemie van het kanton Bazel, na derder.
zelver fcheiding tot afgevaardigde
~fgevaardigde bij
bU de Helvetifche wetgeving, en
vervolgens tot infpecteur generaal van de Helvetifche artillerij benoemd, in welke hoedanigheid hij
hiJ,, in 1799, den veldtogt in het
oostelijk gedeelte van Zwitferland bijwoonde. Op zijnen voorilag
werd in het klooster van St. Urbin,
'Werd
Urhin, in het kimton
kanton Lucern, eene ar.
tillerie-fchool
tiIlerie.fchool opgerigt, welke hij tot aan zijnen dood met eene werk.
zaamheid bel1:uurde , die eenen man, in de krocht
kracht zijner jeugd,
cot eer zou verfirekt
vertl:rekt hebben. HAAS fl:ierf
tot
l1:ierf in het jaar 1800 te St.
Urbin,
Urbln. en werd te Roggwel, eene l1:ad in het kanton
kan ton Bern, begra.
ven met al de eer, die hem als·
als' een lid van het wetgevend ligchaam,
en uit hoofde van zijnen militairen rang, toekwam.
HAAS. (DE) (Lepus timidus,
tint/dus, LINN.) De middelmatige grootte
van dit dier is van 16 tot 18 duim, van den neus af tot het uiteinde
van den l1:aart, en de kleur van het haar verfchilt naar de verfchilIende l1:reken en zelfs de kantons, waar men het aantreft. Het onderl1:e gedeelte van de onderkaak is wit, insgelijks áe
de buik; de uiteinden der ooren zijn zwart; de l1:aart is wit, van boven met eene
zwarte <ltreep
'ltreep voorzien;
voorzien: en de haren der voetzolen zijn rosachtig.
Men vindt Hazen, die geheel wit zijn, en die men zou kunnen ver~
warren met de Lepus 'lIariabilis
variabilis in zUne
z\jne winter kleur, indien zij,
zij,' gelijk
de zoo evengenoemde , de uiteinden der ooren zwart hadden; maar
kleur van het geheeIe
geheele Iigchaam aanook dit gedeelte heeft de witte klenr
aan·
genomen. De meest opmerkenswaardige, inwendige weeke deeJen zijn het hart , hetwelk vrij groot is; een zeer groote blinde
met eene fpiraalvormige klap; een kleine zak
zak,,gelijkende
gelijkende naar
darm, mèt
den ·blinden
blinden darm, en op zijde
zUde van de inplanting van het i/eum
ileum geplaatst; de lever die in 5 l~wabben verdeeld, en de galblaas, die langwerpig is, en gal bevat, van eene roode zwartachtige kleur.
In de wet van MOSES
Inde
MOSES wordt de Haas geplaatst onder het getal
der herkaauwende dieren: Hoewel echter vele fchrijvers dit gevoelen
hebben omhelsd, hebben naauwkenrige waarnemingen het tegendeel
ten duidelijkl1:e bewezen. De ontleedkunde, namelijk, heeft ons·
ons'
geleerd, dat de Haas, l1echts
Heches éélJe
ééne maag hebbende, die
die, wel is Wàar
waar
aan zijne kleille
kleÎtle kurvatuur door eenen zekeren plooi als het ware
in tweeën fchijm
ilechts ééne holligheid
fchijnt verdeeld te zijn, echter flechts
beeft; terwijl alle herkaauwende
heefe;
herkaallwcnde dieren verCcheidene magen hebben,.
hebben"
die
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-die
die wezenlijk van elkander onderfcheiden zijn. De analogie bewijst
dus , dat de Haas volfirekt verfioken
verrtoken is van het vermogen, om te
herkaau'vcn, hetwelk nog verder blijkt uit de ruimte van den blinden
herkaau'wn,
darm. door fommige omleedkundigen
olltleedkllndigcn befchollwd
vervan~
darm,
befchouwd als de plaats vervangende eener tweede maag, waarin de chijl-makin;.;
chijl-makin~ volbragt wordt;
doch waar inderdaad een vocht wordt aangetroffen, minder verver~
teerd, dan in de maag zelve. - Een ander meer algemeen verfpreid
gevoelen van fommigen, dat, namelijk, de lIazen
Hazen voor het grootIte
grootlle
herm?phrodieten waren, en, . ouder wordende, van fekfe
gedeelte herm2phrodieten
veranderden, waartoe eene oppervlakkige befchouwing der inwendi.
ge teeJdee1en
teeldeelen aanleiding heeft gegeven, is mede, bij nader onder.
onderzoek dezer deelen,
deel en. ongegrolllJ
ongegrollll bevonden.
De lIazen vermenigvuldIgen fierk: zij zijn te allen tijde, zelfs
in hun
hUIl eeri!e
eer!!e levensjaar, tot de vooneling
voorteling gefchikt. De wijfjes
dragen van 30 tot 31 dagen, en
cn brengen één, nvee.
nv'ee, drie tot vier
jongen tcr
ter wereld. De jagers zeggen opgemerkt te hebben, dat, wanneer er meer dan één jong zijn voortgebragt , deze door een fierretje op het voorhoofd gemerkt zijn, en dat die jongen pet fier.
fierretje misfen,
mis fen, die alleen ter wereld zijn gekomen. Bijna allen bereiken
cerl1e jaar. Hoewel de Haas 2 grootQ
hunnen wasdom in het eerrte
oogen heeft, heeft hij echter een zwak gezigt: zij flapen
napen bij dag,
en wel veel met opene oogen, of rusten in hun leger en grazen bij
ligte maall,
maan, zamen ziet fpelen, fpringen,
nacht, wanneer men ze, bij Iigte
en den e~nen
cenen achter den anderen loopen.
befiaat uit een klein kuiltje, hetwelk zij op den
Hun leger bertaat
grond maken, die, wat de kleur betreft, het meest met de hunne overeenkomt:
overe~l1lwmt: zij rigten het, des winters, zoodanig in, dat
zij aan de zOlJllei!ralen
zOllllèrtralen ziJIl blootgei!eld,
blootge!!eld, en vervaardigen des zo·
mers een nieuw leger, hetwelk de Noorden-wind kan verfrisfchcn.
verfrisfchen.
HETTINGER fdreef in 1774 uit Bay/jorry
Baygorry aan 13UFFoN,
13UFFON, dat de
Hazen op de Pi.irmeëll,
Pi.ireneëll, ttlsfchen
tnsfchen de rotfen
rocfen,, holen graafden : iets,
nog nooit heeft aangetroffen.
gelijk hij zich uitdrukt, hetwelk men no~
holen
Inderdaad ,• men had nog nimmer gehoord, dat de Hazen holell
graarden; geen natuurkund.ige,
natuurkund,ige, geen reiziger had ooit van deze geecue meerdere verwantverwalltwoonte gefproken, die, zoo zij waar is, eene
fchap aandnidt
~n Engelschman,
aanduidt tlIsrchen
tlIsfchen het konijn en den IIaas. an
Bas/ora reizende, verhaalt, dat de
in de woestijn tusfchen
tllsfchen Alep en Basfora
Hazen aldaar in groote
groore hoeveelheid holen graven, en de Arabieren
dikwijls meer dan 30 tot 40 op eenen dag met Hokken
nokken dooden. Volgens nlIe
nlle waarfc!djnlijkheid,
waarfc!lÎjnlijkheid, echter, zijn deze Hazen niet anders
gerbMfes, die uer ;lgemeen
algemeen in de z31;dwoellijnen
zandwoertijnen van Azië ziJD,
zijn,
dan gerboifes,
en zich in onderaar,drche
onderaar,dfche gangen verbergen.
De Hazen hebben een fcherp gehoor; hunne lange ooren kunnen zij
met eene bijzondere gemakkelijkheid bewegen, ell
en het minste geraas~
het geritfel van eell blad, doet hen verrchrikkell
verrchril,ken en de vlugt nemen
Zeld7.aam fterven deze dieren hunnen eigen dood, en.
en, wanneer
wnnll'eer zij niet
Zeldzaam
ALGF.MI!EN
WOORDI':N'B.
ALGF.MV':N WOOROrcNB.
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HABDALA. HAnDALA.

HABEAS CORPUS. (De .dele)
A'le)

eene prooi
proói hunner' vijanden
viJnnden worden, ftrekt zich hun leven, vol van
vrees en fchrik, niet boven de
d~ 7, of ten hoogfte
hoogfi:e 8 jaar, ult. ZIJ
Zij
voeden zich met , kruiden, wortels, bladeren, \!'ruchten en granen:
gedurende den winter knagen zij ook aan
a~n de fchorfen
fchorfen der boomen~
boomen.
Men meent, dat zij eenen
eeneu bijzonderen fmaak hebben in de viburtJum
num lanttllla,
lanlflllfl, en heeft aangeraden , hiervan plantfoenen aan te
leggen, ten einde:andere plan,ten,
planten, te befchermen., :pe
pe Hazen zijn gecn vooral in Duitschland.
,leDuitsch/and. Oostenri./k
Oos/enrijk .lemeen in Engelalld, Zweden en
vert jaarlijks eene millioen vellen, en Boheme'viermaal
Boheme 'viermaal honderd dui:'
zend. ,Men
Men vindt ook Hazen in het grootfte gedeelte van Rusland.
In,
In.lJ/allachije
fYallachije maken de hazevellen eellen aanzienlijken tak van koop·
handel uit. Het vleesch dezer dieren is een aangenaam voedfel,
en het haar wordt tot
tOt het vervaardigen van hoeden gebruikt. Oudtijds bezigde men zijn vet in de geneeskunde, en het bloed werd
laatfl:e, volgen~
aangeprezen tegen vlekken in het aangezigt, welk laatlle,
de getuigenis van
vall fommige reizigers, aan de Kaap de goede Hoop,
met uitnemend gevolg gebruikt wordt tegen roosachtige ontfl:eking.
ontlleking.
HABPALA, zoo veel beteekenende als onder[cheiding,
ol1derfcheiding, is eene
plegtigheid bij de Joden, welke op den avond van den Sabbath,
wanneer het huisgezin bijeen is, verrigt wordt. Men brandt alsdan eene lamp met een of twee pitten, en de vader des huisgezins,
of opperfl:e
opperlle der familie, neemt eenen kop met wijn, van fpecerijen
voorzien, en zegent dien. Naderhand zeÇ(em
ze~el1t hij ook het lich t van
het vuur, en flaat
f1~at zijne oogen op zijne handen, ten tecken,
te.cken, dat hij
weder aan zijn werk gaat, en de Sabbath voorbij is.
HABEAS
Act'!) Reeds onder de regering van JAHAI3EAS CORPUS. (De .dct~)
lCOll
Kon J. en KARET. I.,
J., was het
bet misbruik der willekeurige gevangennemingen in Engeland tot zulk eene hoogte geklommen, d~t alle ge·
gemoederen aan het gisten geraakten, waarvan het gevolg was, dat men
in 1628 the
/he petitioll
peti/ioll of Riglu,
Right, (verzoek 0111 regt) inleverde, waarbij
men, onder anderen, op de affchafIing
affchaffing vaq dat misbruik aandrong,
hetwelk dan ook door KAREL J.
I. beloofd werd; doch KAREL Il.
11. ver
ver·..
achtte
lichtte de regten des volks in zulk eene mate, dat allen, die bij hem
of zijne gunstelingen niet gezien waren, in
In den kerker geworpen
werden, zonder ,dat de gevangene,
,ievangene, of zjjne
zijne bloedvenvamen
bloedverwanten of vrienden, de reden et: van vernamen. Onder deze onderdrukking verhief
,zich
zich de fl:em
Ilem des volks op nienws, en KARET. II
If zag zich genoodgenood.
!laakt,
rzaakt, om een parlemems-beOuit
parlemems-be{luit te bekrachtigen, bij hetwelk bepaald
,wo~dt, .. dat aan ieder gevangenen terlland
terfl:ond de reden zijner in hechte·
hechteWOI;dt,
" nisneming moet worden bekend gemaakt, of dat hij anders oogenblik"kelijk moet worden oncOagen;
ontflagen; dat hij binnen de eerfte 24 uren
" moet verhoord, en, onfchuldig
onfchllidig bevonden wordende,
worden.de, op vrije voeten
tt' worden gerteld
gefteld , en, geene misdaad van ftaat
".
Haat bedreven hebbende,
~ zelfs in geval van fchulden,
fchuldell, onder borgrtelling ,moet worden vrij~
,; gelaten." Dit bcOuir
befluir of die wet, waardoor de perf00nlijke
perrüonlijke vrijheid
Engebchman tegen aUe willekeur wordt
worde beveiligd, draagt
yan ieder Engelschman
(Jen
~en
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den nallm, n~nr de beide eerfte woorden, waarmede ziJ annvallgr.
van Habeos Corpus-acte. Olldertusfchen kan deze, doch alleen door
het parlement. onder zekere omftandigheden, worden opgefchqrt ,
wanneer de koning. in dit geval, de magt verkrijgt, om verdach't'è
perfonell, zonder het bepaalde bij die acte in het oog te houden,
te doen vatten; zoo als in 1793, en 1794 , en nu nog onlangs,
het geval was, nicttegenfla:l1lde fommige volksredenaars, in het parlement, zich ten flerkfie tegen deze opfchorting verklaarden, en
haar als eene openbare inbreuk op de regt en des volks befchouwden.
HADSDURG. Een oud lIot aan den oever der Aar, in het kanton Bern, waarfchijnlijk zoo genoemd, omdat deszelfs flichter WERNER, bisfchop van Straatsburg, het, in de udc eeuw, tot eenc
burgt befiemde, waarin, uit hoofde harer ftetkte, have en goed vt!Îlig zouden zijn. Dit flot was van fieile rotfen omringd, en konät!
alleen van de zuidzijde, langs een en fmallen weg, genaderd worden.
Hetzelve behoorde, in het eerst, aan het huis van OostCllrijk; doch
kwam, toen hertog FREDERIK, uit hoofde zijner gehechtheid aan
den paus JOHAN XXlIr, door den keizer SIGISMUNDUS, in J415, gebannen werd, aan het kanton Bern. Dit flot, waarvan thans nog alleen
de bouwvallen voorhanden zijn, is in de gefchiedenis van het Duitrche
rijk, inzonderheid, merkwaardig, alzoo hetzelve het fiamhuis is der
graven van Habsburg, die de voorvaders van hct huis van Oostenrijk
geweest zijn. De dappere en verdienstelijke RUDOLPII, graaf van
Habsbuli;, die echter te veel op de uitbreiding zijner magt bedacht
was, werd in 1213, hct eerst, uit hetzelve tot kcizer verltozen"
dOOf welke k~uze :lan het dus genoemde interregnulll, of de vel'ftlullen over de verkiezing eens keizers. re~ds met den dood van
fclullen
keizer KONRADIN
KONRJ\DIN IV (1254) bcgonnen, een einde gemaakt werd.
'HACKER T. (PlIILIP) Deze groote landCchaps-fchildt:r, een leerling van SUI::URS, wcrd in Herfstm. 1737, tc PrelJz!au, in het Brandenburgfche, geboren. Zijne jongere broeders JOllANN, WILHELlII ,
GF.ORGE en KARI::
L, allen reeds overkdell, bezatcn insgelijks nÎet
KJ\RI::L,
weinig talent
talcnt als fchilders; doch konden PIlILlP niet evenarcn. Zijll'
leven was meestal gelukkig, en zijne buitengewonc nciging voor de
kUllst werd door de omfiandigheden aanmerkciijk bcgunfiigd. A.,nbevolen :lan den baron OLTIIOF. in Straaljill!d, reisde hij in 1760
derwaarts, en wcrd door dezen, nadat hij het eiland Rl/gel: en Koppenhagm had lecren kenncn, naar Parijs gebragt , waar hij zich eerlang, door zijn talcnt, vricnden en gocdkeuring, bcnevens ecn behoorlijk befiaan, bezorgdc. Naar vcrloop van 3 jaar, deed hij, met
zijnen bwedcr JOIlANN, ecne reis naar Italië, om zijne beoefening
der fC'hoone natuur in deze bekoorlijke Iandflrcken voort te zetten.
cn zich, in Rome, tot een en volkomen fchilder te vormen. Deide
gelukte hem, en cene fiaag toencmende gocdkeuring was het loon
zijner onvermoeide pogingcn. In 1770 vcrtrokken
vèrtrokken beide broeders
naar Napels, en keerden van daar n:lar Rome terng, waar PmLlP voor
Z2
de
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de Ruslifche
Rus(j[che keizerin, KATHARINA, 6 fchilderllllkken
fchilderfiukken vervaardigde,
de beide gevechten bij Tscl1esme vertoonende , welke den grondflag
tot zijncn
zijnen roem en volgend vcrmogen
vermogen lcgden.
legden. Na een gedeelte van
It/Jlië bezocht te hebben, reisde hij andermaal naar NapeI; , waar
hij, in 1786, tot koninklijke bndfchaps-fchilder
Iandfchaps-fchilder werd aangelleld,
aangefield ,
en in
iu het koninklijk
kOllinklijk paleis zijn verblijf hield, totdat de omwenteling
hem noodzaakte, om naar Florence de wijk te nemen, waar hij een
landgoed kocht, en zijn leven in 1806 eindigde.
PIlILlP was de grootlle
heefr,
PIlILJP
grootfie landfchnps.fchilder
landfchaps-fchilder van zijnen tijd, en heefe,
inzondcrheid,
ccnc ongclooflijke
inzonderheid, de prospect-fchilderkulISt
prospect-fchilderkllllst tot eene
ongelooflijke hoogte
llrekcn van Rome. Tivo/i, Napels enz.
geb ragt. Hij vertoont ons de fireken
waarhcid, die bijna alles overtreffen. On.
met eene getrouwheid en waarheid,
dertusfchen zijn zijne fchiIderfiukkell,
fchilderllukken, ten
tcn aanzien van den inhoud ~
wel nict
niet even aamrekkelijk
ammekkelijk;; doch men zal moeijelijk een voorbeeld
llandpllnt ongunfiig
ongllnllig gekozen,
gckozen, of dat het voorwerp
vinden, dat het fiandpunt
in zulk eenen toe!1and
dnt hct
toe!hnd en licht geplaatst is, dn
het fchilderachtig uit·
werkfel daardoor het gcring!le
geringfie zoude vcrliezen.
verliezen. Voor het overige
pcnfcel, arbciClde
bij cen
een meestcriijk
meesterlijk penfeel,
arbei(lde vaardig en gemakkelijk,
voerde hij
en ging in hct
voltooijcn van ccn
het aanlcggen
aanleggen en voltooijen
een !luk
fiuk zoo geheel doelnict allcen
matig te werk, dat hij daardoor in Haat was, om niet
alleen ecn
een
groot 8am3l
aantal met olie'-verw gefchilderde, maar ook vele andcre
andere !lukken
fiukken
te vervaardigen, welke in ondcrfcheidenknnstverzaUlelin~cn
onderfchcidenkunstverzaD1elin~en door geheel Europa verfpreid
vcrfpreid zijn.
(Zic: PLUTO.)
HADES. (Zie:
HADIUANUS. (P. AELll'S) Was de opvolgcr
HADRIANUS.
opvolger van den keizer
'l'RAJANUS. Reeds vroegtijdi; bezat hij eene ongemeene vaardigheid
cn wetenfch3ppell,
wetenfch~ppen, en fprak, in zijn Isde jaar, (ie Griek.
in kunsten en
fche taal zoo volkomen, dat men hem dm jOl/gen Griek noemde.
llerk geheugen; was tevens redenaar, dichter,
Hij had een bijzonder fierk
taalkundige, wijsgeer, wiskundige, geneesheer; fchilder, toonkunsMet dit alles bezat hij grove gebre.
Ilerrekundige. l\1et
tenaar, ja zelf~ tlerrekundige.
ken, zoo dat TRA]ANUS,
TRh]hNUS, onder wiens vuogdijfchap hij, na den vroegen dood zijns vaders, fiond, hem weinige achting toedroeg. Zijne
PLOTINA,
verbeffing tot den troon had hij alleen
verheffing
allecn aan PLOTIN
h, de gemalin van
voornoemdell vorst tC
voornoemden
te danken,
dankcn, welke zijnen dood zoo lang geheim
hield , tot dat zij een verdicht testament had in de wereld gebragt ,
waarbij HbDRIANUS
H/IDRIANUS door harcn
haren gemaal tm zoon werd aangenomen,
en voor zijnen opvolger verklaard. Nadat hij, in het jaar 870 van
ROI1Je,
RO/Ne, den troon beidommen had, poogde hij door zachtheid de liefde
des volks te winnen; doch eerlang vertoonde hij zijn laaghartig, welwel.
lustig en wantrouwend karakter, en fchaamde zich, onder~deren,
onder ~deren,
niet, om van de in /lIirië
/l/irië gevallen Sarmatm en Norolanm. door
eene jaarlijkfche fchatting, den vrede te koopen. In het jaar 875 van
Rome, deed hij de beroemde reis door al de landfchappen des Rameinfchcn rijks. In Egypte verloor hij zijnen geliefden, ANTIN~US,
,,,iens
\..iens dood hem op het gcvoeligH
gc"oeligH trof. Gedurende zijn verblijf te dtltetlt,
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hetwelk twee jaar duurde;
duurde, legde hij, op de plaats van het
het verwoeste Jeruzalem, eene volkplanting van Romeinfche foldaten aan;
dochbotlwde op den grond van SALOMONS tempel eenen anderen ~
aan JUPITER LAPITOLlNUS
CAPITOLINUS gewijd, waarover onder de Joden een
verfchrikkelijke
verfchrikkelUke opf1:and omlIolld,
OntlIOlld, die meer dan drie jaren duurde.
Ook verfraaide hij Athene door verCcheidene gebouwen, en voltooide
den tempel van den olimpiCchen
olimpifchen JUPITER, waaraan men 560 jaar te
voren reeds begonnen was. Na zijne reizen, welke 17 jaar duurden,
vertoonden zich bij hem verfchijnfels van tering. Hij benoemde L.
CEJONIUS COMMODUS VEaus,
VERUS, een wellusteling, die zich door zijne
fchoonheid bij hem bemind gemaakt had, tot zijnen opvolger, en,
na diens fpoedig overlijden, T. ANTONINUS, onder voorwaarde, dat
deze weder M. ANNIUS VER US,
us, (naderhand M. AURELIUS genoemd),'
de zoon van genoemden COMMODUS, moest als kind aannemen.
ImusCchen
IntusCchen vierde HADRIANUS zijner wellustige neigingen den ruimen teugel; doch tevens nam' zijne wreedheid, met zijhe ziekte,
toe, welke zoo fmartelijk was, dat hij meer dan eens verhinderd.
word, de handen aan zich zelven te flaan.
f1aan. Eindelijk verwierp hij
opzettelijk al de voorfchriften der geneesheeren, en f1:ierf te Bojil
BojiJ
in het jaar 891 van Rome, het 62
62 zijns ouderdoms , in het 21 f1:e zijner regering. HADRIANVS
HADRIANllS behoort, in weerwil zijner' grove fouten,
echter niet onder de f1echtf1:ekeizers:
flechtf1:ekeizers: hij bevorderde, inzonderheid,
inzonderheid !i
de letterkunde en kunst; en !lichtte op zijne reizen veel goeds. Zijn
Edictum perpetuum. zijne wetten tegen de verkwisting, zijn verbod
Edietum
tegen de menfchen-offers,
menCchen-offers, en van de, voor mannen en vrouwen, gemeenzame baden, zijn alle lofwaardig.
HADSCHI. Zoo noemen de Turke1J de Icedevaart naar Mekka,
die bij hen voor de heiligf1:e, doch tevens verdienstelijklIe
verdienstelijklle verrigting
gehouden, en door den koran allen vrijen Muze/mannen, van beiderlei
gef1acht,, ten minf1:e eenmaal in hun leven, bevolen wordt. Ook
genacht
noemt men dien perCoon
Hadfi:lzi, die zulk eene bedevaart nnar
naar 1I1ekko
Mekka
perfoon Hadfi:hi,
gedaan heeft, alsmede diegene, die dezelve, tegen bezoldiging, '"oor
voor,
eellen ander doet. Deze reizen f1:aan, zelfs bij de Turken, uit hoofde van de buitenCporigheden, welke daarbij gewoonlijk plaats hebben,
in eenen f1echtel1
Men moet, echter, deze Had[chis
flechten naam. Had/ehis niet
verwarren met Hadfi:hir, hetwelk e~11
e~n keizerlijk lijftrawaot aan het
Oostenrijks
eh hof is.
Oostenrijksch
HAFF.
HAFF • (HIn)
(HET) Een verouderd woord, hetwelk de zee, alsmede
een aanzienlijk gedeelte derzelve, beteekent
beteekenc,, en alleen nog voor eene
benaming van fommige groote bogten der Oostzee gebruikt wordt.
Zoo heeft men:
J. Het graate
boezem' van de Oostzee.
groote en kleine Half; zijnde een boezem
Oostzee,
in Pruisfisch Pommeren, welke 8 mijlen op zijn langst en z mijlen
op zijn breedst is.
2.
Het Frifche Half, of dien boezem der voornoemde
z.
zee, aan
lIan de PruisCifche kmt, welke de lengte van 12 en de
breedZ3
JU,
7H,
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breedte van Il mijlen heeft; dragende de lange en fmalle fireek lands,
Mar dit HafT van de openhare zee gefcheiden wordt, den naam van
Frifche Nehrtlng. En
3. Het Kt:risch Half, mede in l'ruisfm, maar meer noordwaartS liggende, dat zich, bij lIlclllc!, door ecn fmal kanaal met de
Oostzee vereenigt, hetwelk omtrent 15 mijlcn lang en omfireeks 7
breed is.
HAGEDORN. (F. VAN) Deze beminnenswaardige dichter der
IIAGEDORN.
Duitfche natie werd in 1708 te Hambllrg geboren, waar zijn vader,
als Deensch refidellt in den Neder-Sakfifchen kreits, zijn verblijf
hield, Hij genoot eene uitmuntende opvocdin~, waardoor zijn gunfiige aanleg zich vroegtijd:g ontwikkelde. Na den dood zijns vaders
bezocht hij het toenmaals bloeijend lJalllburgsc!t Gymnafiulll, waar hij
onder FABRITlL"S, \VOLF, en RrCHIJ
RrclIlJ de ('udc, doch ook de nieuwere
en buitenlandfche fchrijvcrs beoefende, en zich inzonderheid op de
l:tat!l:e toelegde. Van het j~ar 17'26 tot 1729, oefende hij zich, te
.Tetltl, in de regten , en begaf zich vervolgens naar Londen, waar hij
zich met de Engelfche ta:lI- en letterkunde bekend maakre. In 1732
keerde hij, door Braband en /Jol/alld, naar Hamburg terug, en werd
eindelijk, na menige drnkkende zorgen voor zijn onderhoud, in het
~olgende jaar, tot fecrecaris van het zoo genoemde Engelfche Court,
QP eene behoorlijke jaarwedde, werd aangeficld. Sedert begaf hij zich
in het hu\VeIUk, en leefde voortaan voor de letterkunde, de dicht~
]mnst. de vriendlèhap en het gezellige leven, en fiierf in Wijnm.
1754, aan de gevolgen der waterzucht, in den ouderdom van bijna
47 jaar. I-IAm:noRN was gelukkig in de fabel, in verhalen, en in
vrolijke liederen , ja zelf.~ zeer ervaren in dichterli:ke kortswijl,
welke tot hiertoe zeer verwaarlomd werd. liet mangelde hem, echter, aan eigen vinding; doch wist hij, daarentege:l,
daarentegen, van het vreemde
een goed gehruik te maken. De zuiverheid en he~)belijkheid zijner
taal verdient allen lof, Ct) zijne heldere, vergenoegde ziel doet een
aangenaam gevoel geboren worden.
Zijn broeder C. L. VAN IIAGEOORl':, in 1712 te 1!{ll/zburg
l!rll/zburg geboren, en in 1780 te Dresden geftorven, toonde door zijne karakteris.
tieke koppen en landfchappcn, welke l1Ï.j deels naar eigen vinding,
deels naar andere meesters, in het koper geërtst heeft. niet alleen,
dat hij een liefhebber en kenner der fraaije kunsten was, maar die
ook uitoefende. Den meesten roem. echter, verwierf hij door zijne
Bctrachtrlllgm tiber die Mahlerei; een klasliek werk, hetwelk eenen
onuÎtpttttelijken rijkdom van onderwijs eil oordcC'lkunde, zoo wel als
v:m velerlci kennis en wetenfchap hevat, en wiens fchrijver, bij de
Dllitfchers, voor den fchepper van den pittoresken Ilijl, voor den
wijsgeer. vol fchoonheid. e;t bevalligheid km worden aangemerkt.
IL\GE L. Zijn regendroppels, die in de lucht hevriezen, en w~ar_
aall zich de dampen, die zij aldaar, onder her nedervallen , ontmoe.
ten) vasthechten, wa~rdoor de ruigte van dcn hagel, CIl clC5zclf.',
OlJl·
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fomtijds verbazende, grootte veroorzaakt \vordt.
w'ordt. Het is hekend
bekend,,
dat het zeer zelden in den winter, maar daarentegen, het meest in
en Oogstm. hagelt: fomtijds is de Hagel ook
Bloei-, Zomer-, Hooi- enOogstm.
Bloei.,
met regen vermengd. Bij zware hagelbuijen heeft ook bijna altijd
zwaar onweder plaats, hetwelk tot het niet onwaarfchijnlijk vermoeom1l:aan van
den heeft aanleiding gegeven, dat de elektriciteit aan het ontfl:aan
den hagel deel heeft.
HAHN. (PHILIPP MATTHAEUS) Predikant te Echterdt'ngen,
Echterdingen, in het
Wurtembergfche, in 1739 te Scharnhaufen geboren, bezat een zelpzeldzaam genie voor de werktuigkunde. Reeds vroeg leerde hij door eedes zelfs befchrijving, welke hij in zijns vaders boeboe.
nen hemelglobe en deszelfs
kerij gevonden had, eenige 1l:errenbeeldel1,
frerrenbeelden, den loop der zon, door de
hemelteekens', kennen, en vond na genoeg den tijd van den opgang
frerren. Nog geen 13 jaar oud, begon hij reeds
réeds zonnewijder vaste 1l:erren.
zers te vervaardigen; ook fchilderde hij vlijtig, bereidde zelfs zijne
vernisfen , en bragt het zoo ver, dat hij tamelijk goed portretteerde.
In den ouderdom van 17 jaar ging hij Ilaar
naar de univerfiteit te Tubingen; doch, zijne armoede niet gedoogende , dat hij ondenvijs in de.
wiskunde nam, zoo maakte hij van de Latijnfche en Duitfcbe
leerboe.
Duitfche leerboewetenfchap, eiken van WOLF, over de verfchilIende takken dezer wetellfchap,
genhandige affchriften; teekende de daartoe behoorende figuren, en
baande zich, door aanhoudende vlijt, den weg tot zijne geliefkoosde
1l:udie.
Uudie. Begeerig, om ook het maakfel van een zakhorologie te leeren
kennen, gebruikte hij zoo lang alleen brood en water, tot dat hij de
noodige fom tot aankoop er van befpaard had. Hij nam hetzelve zoo
dikwijls uit, en zettede het weder in elkander, tot dat hij het maak
maak-..
fel van dit uurwerk volkomen kende, en op deze wijze le'erde hij,
brengen. welke van zijvan tijd tot tijd, werktuigen te voorfchij n brengen,
ne fchranderheid de beflisfendi1e
beflisfendfre getuigenis opleveren. Onder dezell
dezen
behooren: het groot frerrenkundig
i1errenkundig flinger-horologie, hetwelk den loop
der aarde en der overige planeten, alsmede van de maan en de verdere trawanten, met derzelver excentriciteiten, aanwijst; het klein feerfterrenkundig uurwerk,
phafen (het fchijnfel) en de ongelijkuurwerk. hetwelk de phafel1
(equinoctial" )
heden der maan aantoont, de algemeene , middellijnige (equinoctial!)
zonnewijzer, welke, door raderwerk, de minncen,
minuten, benevens de zonsafwijking (declinatie), aanwijst; een reken-werktuig; eene fchaal voor
HAHN frierf
Echterdil1gel1 in het jáar
vloeiftoffen enz. HAHN
flierf te Echterdingen
jaar 1790. Zijne
godgeleerde fchriften zijn van geen bijzonder belang.
HAIJDN. (JOZEF) Deze groote hervormer del' fpeeltuigIijke
fpeeltuiglijke mu.
zijk, te Rohrau, een dorp op de Oostenrijkfche
Oostenrijkrche grenzen, tegen
HOl1garije,
Hongarije, den laatften van Lentem. 1733' geboren, was kapelmee$
kapelmee3....
ESTERHAZ1J, en de zoon van eenen wagenma.
ter bij den prins val)
van ESTERHAZlJ,
keI',
ker, die de harp, zonder dat hij de noten kende, fpeelde. De
zoon de eenvoudige ftukken met eene bijzondere vaardigheid nazin.
nazin_
gende,
uitmnntendel1 aanleg voor de muzijk
gende , wilde de vader deszelfs uitmuntenden
Haim-,
fteedje Haim·:
mnar zond hem naar het naburig fteedjc
niet onderdrukken, maar
Z 4
hurg,

H A IJ D N.
N.. (J.)
360
"urg,
hurg, bij eenen
een en verren bloedverwant.
blocdverwant. eenen
ecnen fchoolmcestcr, waar
Waar hij
onderwijs in het
hct lezen,
lczcn , fchrijven, den godsdienst,
godsdicnst, en inzonderheid in
het zingen en beh~lIdclCIJ
beh1ndelen van ondcrr.:heidcnc
ond~rf.:heidene fiJeelwi;;en,
tiJcclcuigen, ontving.
omving.
Toevallig hoordc
hoorde hem de hof-knpcll1lecster
hof-knp~11l1eester VoN
vuN REUTElt,
REVTLIl, die
dic dcn
den zevenjarigen knaap met zich mar
venjarigcn
naar trecuen
lf/éefJe1J nam, hem aldaar het beste
onderwijs liet geven
e11 hem tot koorjongen van de St.
.':it • .':itep'uJlJusgevcn en
SteP'UIIJUSkerk aannam. Zestien jaar olld
oud zijnde, verloor IlAIJDN
HA1JDN zijne !lcm.
aem.
en daardoor zijnen pose, en moest door het geven van lesfen
les fen in de
muzijk zijn onderhoud vinden, zoo dat hij zelfs, om daarin vorderingcn te maken, bij nacht arbeiden
ringen
arbeidcn moest. Door het beoefenen
beoefenell
der werken van PORI'ORA. die hem bij toeval in handen !{wamen.
!nvamcn.
gemeenzmner, walm hij eindewerd hij met het zetten van muzijk gemeenzamer,
lijk bij den graaf van l\'IoRZIN
rVIORZIN tot belluurder
be!1uurder der muzijk, en in 1761
bij den prins van ESTERH1\Zlj
ESTERH/\ZIj tot
tor kapelmeester, werd
wcrd aangetl:eld.
aange!leld. Hier
componeerde hij, onder meer andere, de onder den naam van fL"IJDNS
I-L"IjDNS
.db[chied
Ab[chied bekende fymphonie,
fymphonie. in welke het
her eene fpeeltllig
fpceltllig na her
het anverllomde, en ieder toonkunstenaar, zoodra
dere "eraamde,
zoodrn hij geëindigd had.
had,
zijn muzijkblad oprolde, en
cn met Zijn
zijn fpeeltuig vertrok. Na ver
ver20 jaar.
loop van ruim .20
jaar, toen die vorst zijne levenswijze moest inkrimpen, hield hij zich meestal
meeStal in ,reel/eli
fP'eellen op, en wees alle aanzoeken, in 1785 en 1786, om J1aar
Lo/:dCfl te komcn
komen,, van de hand.
kcn,
vaar Lo/:dm
Van 1792
179"2 tot 1795 reisde hij echter doorgaans op her
het karneval
brneval dcrderwaarts, en befl:uurde
be!luurde aldaar, onder de groottl:e
groot!le toejuiching, in het
Salo11101lS-COflcert,
SymplJol1ien , tot dat hij in den zomer van
vall
Sa/o11Z01/S-COfJcert, zijne Symphonim
1795, over Berlijn, Leipzig , Dresden enz. eene korte
korre reis deed.
deed,
om weder op nieuws voor den jongen prins van ESTERHAZlj
ESTERlJAZIj eene kapel in orde te brengen.
eenvoudig ook de levensgefchiedenis
Hoe eenvoudit;
levensgerchiedenis van dit ongewoon genie
moge wezen, zoo merkwaardig is en blijft Hllij
HAunN
ON lHlgtanS
n(lgtans voor
de toonkunst, inzonderheid ten aanzien van de fpeelruiglijkc
fpeelmiglijke muzVk.
mllzVk.
waarvoor hij ongcrwijfeld
ongccwijfeld een nieuw tijdperk geopend heeft.
heert. Onuitputtelijk
puttelUk in uitvinding en uitvoering, fieeds
tl:eeds nieuw en oorfpronkelijk.
verrasfend en bevredigend •, voor den kenner en beminnaar.
beminnaar, volgde
hij den fmaak zijner eeuw,
eeuw. of vormde,
yormde, liever, dien naar den zijnen , en bleef altijd een voorbeeld voor eIken nieuwen componist.
Zijnt! Sympltollim
Zijn!;!
Symphonim , waarvan hij er hijna 200 gefclJreven
gefc/Jrevcn heeft,
heefr, drngen
:UIen
allen het kenmerk van eigen vinding; terwijl zijne Qllartettm,
Qlwrtetten, waarmede hij om!lreeks
omtl:reeks 1760 het eerst voor den dag
da g kwam, ongemeen
veelopziens baarden. Dikwijls verdeelde hij, tegen de gewuonte
gewoonte
:lan,
!1:emmen, zoo dat
dar ieder als een' concert
:1311, de hoofdpartij door al de !lemmen,
cOllcert
konde worden aangemerkt. 111
In zijne oude zoo wel als nieuwe !luktl:ukken heerschen naïviteit en bevalligheid; met een woord, IIAljDN
IlAljDN blijft,
blijfr,
volgens het gevoelen van alle kunstkenners en liefhebbers, een der
onbereikbaarfie genien in de lllllZijk,
onbereikbaartl:e
muzij k, die ooit bellonden.
benonden.
Ook de 1'okaal-1IIl/zijk,
,'okoa/-lIIl1zijk, zoo wel voor de kerk, als het tooneel,
woneel,
keeft aanmerkelijk door hem gewonnen. Immers; wie kent
kCtlt niet, onkeefc
der
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der de !tukken
(lukken vnn dezen grooten meester, welken men allerwegen
zulk eenen ruimen "lof heeft toegezwaaid, het Stobat
S/abat moter,
mater, de
Scheppi1lg,
zjjn mecsterftuk
meester!1uk de lootJle
Schepping, de 4 Jaargetijde1l,
Jaargeti./dCIJ, en zijn
laatfle woorden
dm des Yerlosfers,
f/édos[ers, welke alle men !1echts
Occhts behoeft te noemen, om
l1em
zijl~e·tallooze
Jlflll door zijl~e
"taUooze vrienden hartelijk te doen vereeren.
Hij bragt de laatfie
laat!1e dagen zijns levens in Hille
HiHe afzondering, in een
der voor!1edcn
genootfchap van Diletvoorlleden van lf/eCIJCIJ
ff/ewm door, waar het genootCchap
Di/ettmum,
tal/tm, in het gebouw der tlniverficeit,
univerGceit, zijne winter-concerten, in
76Cle verjaardag van {-IAIjDN,
!!o6 , jnist
juist 4 dagen voor den 76fle
Ht.IJDN,
Lentem. 1I !!06
met de uitvoering van zijn uitmuntend
uinDuntend !1uk,
fiuk, de Schepping,
Scheppi1lg, be!1oot.
beOoot.
Hetzelve
SALIE RI , en in teHe~zelve werd uitgevoerd onder het be!1uur
befiuur van St.L1ERI,
genwoordigheid van den waardigen grijsaard, wiens aandoeningen,
bij zijne intrede in de zaal, waarbij zijne vrienden en leerlingen,
prins van LOCKOWITZ, eene prÏnCes
prinfes ESTERHt.ZIj,
ESTI::RHAZJj, de jonge dada·
een priI~s
SPIELMAN en KVRZBECJ[,
mes SPIELMt.N
KURZIlECK, een 13EETIIOVEN,
nEETHOVEN , COLLIN en anderen,
anderen t
hem omringden, eenen zeer diepen indruk maakte. l3ij de uitvoering
van het !luk
HAIJ DN dikwijls aangedaan; doch bij de
lluk zelve werd HAIJDN
plaats: het werd licht, vermeesterden hem zijne aandoeningen dermate, dat hem de tranen langs de wangen liepen, en hij, met de
handen ten hemel, uitriep: ?liet
niet VOTl
mij, maar van
kom/ allesJ
alles J
yan 1IIi./,
yalJ u komt
Hij konde het niet langer, dan tot aan het !1ot
eer!1e afdeeling,
afdeeling.
Oot der eerfie
uithouden, wanneer hij, onder de luidfle
luidlte toejuichingen der toehoortoehoor.
ders , buiten de zaal geleid werd.
IL~J.lDN llierf den 31ne
her 79 jaar zijns ouHMJDN
31 lte van BIoeim.
Blocim. 1809, in het
derdoms , aan een verval van krachten. Zijn roem klonk door geheel Europa,
Europ{l, ,\raar
waar men allerwegen 's mans verdiensten huldigde. Onder anderen vierde, in Sprokkelm. des volgenden jaars,
ja~rs, het departement der muzijk van de mn3cfchappij
maatCchappij Fe/ix 11/critis,
llIeritis, te Alllfterdam
AllIfterdaln ,
toepasfelijke
zijne nagedachtenis, bij welke gelegenheid eene daarop toepasCelijke
cantate, door den verdienstelijken toonkunstenaar C. A. FOD OR •,
Mr. J. KJNKEIl
naar de woorden van 1\1r.
llaar
KJNKER vervaardigd, ten
tcn aanhooren
nanhooren van
eene menigte voorname leden, in de gewone concertznal
concertzaal der maatfchappij, onder luide toejuiching werd uitgevoerd. Op het orchest
flond een Cchilderfiuk,
fchilderCluk, het
her borstbeeld van IL\lJDN_,
!toud
r":L\lJDN., met
mcr eenige
eellige rnumuattribllten verGerd,
verfierd, voor!1ellende,
zijkale attributen
voorfiellende , hetwelk door den kundigen
H. NU~IAN,
NU~It.N, directeur van het departement van te.:kenkunde
teekenkunde in gemelde maatfchappij. geordonneerd was, doch waaraan eenige leden van
hetzelve
heczelve met veel ijver hadden medegewerkt.
HA[{[l\T.
Turksch geneesheer.
genee,heer. fJakim-bo[clli, keizerlijk
HAK
I1\1. Een Turkscll
Hakim-bofclli,
lijfartS.
lijfarts.
HAKKE BORD. Is de buitell!1e
frlijwerk van den
buÏtelJfle lijst en het !ilijwerk
achter!1even van een Cchip,
fchip, hetwelk zich aan weerskanten van het
achterfieven
her
ezelshoofd bevindt, en gevolgelijk ook den vlagClok
vlagflok in het midden
houdt. Tnsfchen
e11 de vensters van de kajuit,
kajnit, wordt de buiTusCchen dezen en
tenruimte ook nog met verfchilIend beeldwerk verfierd.
verGerd, en aldaar dik.
tene zinnebeeldige figuur aangebragt , w~arv~n
w:mrvaR het fchip den
wijls eene
Z 5
naaI)
naall
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naam ontleent. De overige verfierfels
verlierîels van het Hakkebord betlaan
beilaan
doorgaans in liggende beelden, naakte kinderen, dolfijnen enz. Op het Hakkebord varen, wil zeggen: kort achter een ander fchip
zeile.
HALBERSTADT. Een prinsdom, hetwelk, bij tien WestphaalWestphaaI.
fchen vrede, aan Keur-Brandenburg ten deel viel. Het is een fchoon
land, vruchtbaar aan koren, vlas en hooi; heeft eene uitmuntende veeen fchapenteelt; ] 3 fieden, 99 vlekken en dorpen, en bevat biJ200,000 inwoners. De rivieren de Bode, Isle,
IMgger, Allel"
na !l00,000
/sle, lMgger,
Aller en
Holzemme,
/fo!zemme, zijn van weinig belang; doch de eerll:e
eerfie majestueuze wa.
wakoperbergwerk. lokt duizende nieuwsgierigen
terval, bij het Thalfche koperbergwerk,
derwaarts. De bouwvallen van Regenftein getuigen nog van de al.
oude grootheid dezes lands, hetwelk bij den vrede van Tiljit aan
Westpha!en
Westphalen getrokken, doch in 1813
I813 weder onder Pruisfisch gebied
gebragt werd. De hoofdll:ad, denze!fden
denzelfden naam van het prinsdom voerende, en aan het riviertje Holzemme liggende, is eene oude, onregelmatig gebouwde !tad,
ftad, met 13'00
13"00 huizen en 16
I6 kerken ~
waaronder de domkerk, aan St. STEPHANUS gewijd , bijzonderlijk
uitmunt.
HALDE. Zoo noemen de berglieden het gefieente.
gefieente, dat van de
erts gefcheiden is. Iemand op de Halde zetten beteekent bij hen bedriegen.
HALFROND. Elke groo':a
groo~e cirkel, rondom eenen kloot getrokken, verdeelt dien, volgens deszelfs ligchamelijken
Jigchamelijken inhoud en oppervlakte, in twee gelijke deelen, of halfronden. De fierre- en aardrijkskundigen trekken om den hemel- en aardkloot verfcheidene groote cirkels, namelijk: den aequator,
aequator , of de evennachtslijn, den meridi.
meridl(Ion,
aan, of de middaglinie, en den horizont, of gezigteinder. Hierdoor
omfiaan nu, zoowel aan den hemel als op de aarde, (in de veronttlaan
onderll:elling,
onderll:eIling, dat de laatll:e als een kloot befchouwd wordt) 'TerfchilverfchilIende halfronden. De evenn
achts-lijn verdeelt den hemel- en aardlende
evel1n achts-lijl1
kloot in het noordelijk en zuidelijk, de middaglinie elke plaats in
lIet
llet oostelijk en westelijk, en de gezigteinder in het boven en beneden halfrond. Alle duistere hemelligchamen van ons zonnenftelfel ~
dat is, alle daartoe behoorende planeten,
planeren, bijplanetell
bijplaneten en kometen
worden door den grootnen
grootften cirkel, welks vlakte lijnregc
lijnregt op de linie
rnst, die naar het middelpunt der zon getrokken is, in het verlichte
fUst,
en onverlichte halfrond verdeeld; dan, daar de zon eenen grooteren
diameter, of middellijn, heeft, dan ieder dezer duistere ligchamen,
zoo verlicht zij ieder derzelve voor mee~ dan de helfr,
helfc, en het verlichte deel ftrekt zich, rondom het klootvormig ligchaam,
Iigchaam, boven zijne eigenlijke grenzen, nog ter grootte van de fchijnbare luiddellijl1
middellijn
der zon uit. Voor onzen aardbol bedraagt dit omtrent 15 minuten
van eenen grooten cirkel.
HALICARNASSUS. De hoofdftad van Karie ell
en de refidentie
relidentie
I-IALICARNASSUS.
Maufoleu1l'l.
der koningen, inzonderheid beroemd door het prachtig Maufoleum,
of

1I
II ALL E.
363
of praalgraf, hetwelk de koningin ARTEMISIA, tcr
cerc
van
haren
ter
oprigtcn. HERODOTUS DIONISlUS van Hali(arnasgemaal, aldaar liet oprigten.
{us en CALlMACIIUS werden er geboren.
IIALLE. Naast Maagdenburg de grootHe en volkrijkfte ftad van
het hertogdom van dicn
welkc aan den regt er oever der Saadien Ilaam, welke
Ie gelcgen
gelegen is, en in 1782 ruim z r ,000 inwoners bevattede, onder
fmdellten bevonden. De llniverfiteit, in ]694 ingewijd
welke zich 800 fmdelltcn
haren ftichter FREDRIK I. de Fredrih-tmh'erfiteit geheeten,
cn naar harcn
is zeer beroemd, en heeft een Uitmllnte
uÏtmllnte nd, godgeleerd femit/arium,
fenritlarium,
ccnen
ingcrigrcn botanifchen
ecne aancenen wel ingerigrcn
bot:tnifchen tuin, eene fterrenwacht, eene
zienlijke boekerij, cn
en verfchilIende verzamelingen voor de ontleedkunde en natuurlijke historie. Behalve deze univerfiteit, vindt men in
de voorftad Glauchn het beroemde weeshuis, waarbij eene drukkerij ~
een boekwinkel
bockwinkel en eene groocc eetzaal, waarin 700 weeskinderen,
cn fchadeloos gevoed worbehoeftige ftudenrcn
ftudenren kost- en
leerlingen en behocftigc
den; alsmede het koninklijk Paedagogium, hetwelk voor jonge adelingerigt. Bovendien bevind cn
en zich in Hallijke en burger dochters is ingcrigt.
le nog twee Gynnafii, bcnevens
ecn vrij gefticht voor wereldlijke
benevens een
jonge dochters.
Het zomwerk in deze fead is zeer beroemd, en een der oudfte
van Dllits(hlalJd. De eigenaars dcr
der zoutketen, voorheen aan den
adcl
bchoorendc, nocmt
adel behoorende,
noemt men in het Hoo gduitsch
gduitseh Pfanner, en de arbeidslieden Ha/loren, die, als afftammelingen der Wendm, eene bijzondere klasfc onder .de bcwoners
bewoners van Halle uitmalten, en zelden buitCI1 hunnen ft:md
hctwclk jaarlijks 7 [Ot
ten
ftand trouwcn.
trouwen. Dit zotJtwerk, hctwelk
8000 lastcn
laSten zom Icven,
Icvcrt, m!lakt, met de voordcelen
voordeelen dcr
der univerfiteit,
vcrfchillende handwerken en f.1brijkcll,
waarondcr de ftijfTelf.1brijkell, waaronder
en van verfchillende
fabrijken voorhecn
bclang waren, het voornaamfte berman
voorheen van veel belang
dcr ingezetenen
ingezctcncn uit. Omrtrceks Halle liggcn de
dc bouwvallcn
bouwvallen van
der
Omrtreeks
het beroemde
bcroemde not Giebichellfteil1,
Giebic/:ellftein, cn
en 3 urcn
uren buiten dc ftad vindt men
het bad Lauchftadt, welke beide wcl
wel waardig zijn, bezigtigd ce
te
worden.
Halle kwam, na dcn
den ongclukkig
ongelukkig gcvoerdcn
gevoerden Pruis/isch-Franfchen
Pruis/iseh-Franfchen
behoorde [Ot het dcdeoorlog, in 1806 cn 1807, aan Westp/zale1l, cn bchoorde
partement de Soa/e. De ftad vcrduurdc
verduurde gedurende dien krijg een
hard lot. Dc
De univerfitcit,
univerfiteit, door den koning van Pruisfeil , in de laat.
vcrhevcn, werd
cellen aall11lerkelijken trap van bloci
bloei verheven,
/tc jaren, tot ccnen
misverft:llld, onmiddellijk na hct
het inrukken der Frt/l1fchen, oncontdoor misvcrft:llld,
!Jonden. 1\'a den vrcde
vrede werd zij wel door den koning van lPéstp!tncn in derzelvcr
lell in hare vrijheden en
cn voorregtcn bevestigd, en
derzelver inrigting', voor zoo vcr die met
mct dc
de üaatsgcrtcldhcid
üaatsgcrteldhcid overeen kwam, her~
fteld ; doch in 1813 werd zij, op bevel
bcvel vall den Fran[chen keizer,
op nieuws
nicuws vernietigd.
vernictigd. Gelukkig kcerde
keerde ll'lllc, na de overwinning
op dc/
del' FrfllJji:hen in dit ja~r, onde!" het gebied des konings '1:10
'1:111
i'ruis[ol tc
rug , die dcze
terug,
deze uitmllntcnJc
uitmllntenJc inri,;ting
inri,;tÎng weder herrtf'lde, en
in 1817 de lllJiverfit\!it vall lP:ttcllhcrg IlOg met haaf
haar vcrccnigdc.
vcrcenigde. Onder-
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dertusfchen
beeft de welvaart der fiad, door het afnemen der univer.
denusfchen heeft
untver..
fiteit,
fheit, veel geleden, en telt zij thans niet meer dan ruim 18,000 in.
woners; terwijl het getal fiudenten, [choon
fchoon van langzamerhand
langzamèrhand loeloe.
nemende, mede aanmerkelij
aanmerkelijkk minder is.
HALLEU, (EDMOND) in. 1656 re Londen geboren, wijdde zich
in het eerst aan de letterkunde en de talen; doch naderhand geheel
aan de beoefening der flerrekunde,
fl:errekunde, waartoe hem de Natuur befl:emd
be!l:emd
had. Nadat hij, in den ouderdom van 19 jaar, een zeer moeijelijk
vraag1l:uk omtrent den affiand
vraagfiuk
af!l:and der planeten van de zon en hare ex..
centriciteit opgelost, en deze bepaald had, zond hem de regering in
1676 naar St. He/ena, om het zuidelijk halfrond op te nemen, welke reis de bron van verfcheidene 1l:errekundige
fierrekundige waarnemingen werd,
werd ~
die hij in zijne Catalogus Stel/arum auftralium mededeelde. Na zijne terugkomst werd hij bij de koninklijke maatCchappij
maat[chappij te Londen,
Londen ~
en bij de akademie der wetenfchappen
weten[chappen te Parijs, toen nog Oechts !l2
jaar oud zijnde, als lid aangenomen, en zelfs bij de eerfie
eerfl:e tot
fecrecotfecre[aris aangefl:eld.
aange!l:eld. Op last derzelve deed hij eene reis naar Dantz;g,
en van daar in 1680 eene andere naar Frankri,;"k
Frankri.ik en Italië, en nam tuSfchen Calais en Parijs, op de toen nieuw opgerigte koninklijke fier.
re
wacht , de beroemde komeet waar, welke voor de tweede maal
rewacht,
in dat jaar, op haren terugweg van de zon, zigtbaar werd. In
1698
1693 ondernam hij eene groote zee-reis, om de theorie van de verandering der magneetnaald vast te 1l:ellen;
fiellen; pasCeerde
pas[eerde viermaal de
linie, en kwam niet voor 1702 terug. In het volgende jaar beklom
leerll:oeI der meetkunst te Oxfort, en werd in 1720, in de
hij den leer!l:oel
plaats van FLAM'S'fEAD,
fl:errekundige te Greenwich aanFLAM'STEAD, tot koninkl~jk !l:errekundige
gefl:eld.
ge!l:eld. Thans hield hij zich inzonderheid met de beCchouwing der maan
onledig, maakte de fl:errekundigen op den doorgang va n Fenus door
de zon, welke in 1661 plaats had, oplettend, en leerde hun, uit
de daaromtrent gemaakte waarnemingen, aan verfchilIende
ver[chillende oorden der
wereld, de parallax der zon bepalen. Zijne 1l:errekundige
tafels ~
fterrekundige tafels,
welke echter eerst in 1749 ver[chenen,
verCchenen, nadat hij reeds in 1742 geftorven was>
fiorven
was, maken de voornaamfl:e
voornaam1l:e vrucht van zijnen geleerden ar.
beid uit; terwijl hij zich door zijne Synopfis
SynopJis astronomiae Cometarullt
almede verdienstelijk gemaakt heeft, en de terugkomst der komeet
van 1682 in 1759 door hem juist is voorCpeld geworden. Van NE WTON, die zijn vertrouwd vriend was, heeft hij verCcheidene
verfcheidene fchriften in het licht gegeven.
HALLER. (ALBRECHT) Behoort, uit hoofde zijner uitgebreide
weten[chap, en den aanmerkelijkunde in onderCcheiden vakken van wetenCchap,
ken invloed, dien hij als akademisch onderwijzer, en als beoefenend
geneesheer, had, buiten twijfel tot de grootfl:e
grootfte mannen der vorige
eeuw. Hij werd te Bern in 1708 geboren. en was van 4 broeder~
broeders
de jongfl:e. De Natuur had hem wel met uit1l:ekende
uitftekende geestvermogens
befchonken, maar minder met ligchamelijke
Iigchamelijke krachten bedeeld. Hij
was in zijne jeugd ZWIlk
tw~k van g~!l:el,
g~ftel, docl\
doel! teer
zeer leergierig
leergierig,t en oefen.oefen~
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de zich reeds in zijn 8fle jaar in de Latijnfche, en in zijn
zUn 9de io
in
Als kind trok hij uit de woordenboeken van BAYLE en
cn l\1oRER1,
MORERI, inzondcrheid
inzonderheid uit het eerfie,
ecrfic, een
dcr aldaar gefchet!1e
gefchetllc groOtC
groote manncn.
mannen. Op den
dcn ouderdom
oudcrdom
kort begrip der
q jaar had lIALLER
I1ALLER de fcholen
fcholcn reeds doorloopen, en begaf
van 14
zich eerst Ilaar
toe te leggen,
naar TubilJgm,
TubilJge1l, om zich op de geneeskunst [Oe
en van daar in 1725 naar IIolJandsch hooge fchool
fclJOol te Leijden, waar
BOERIlAVEN en ALBINVS
ALDINVS zijne leermeesters
bcroemde hoogleeraren
hoogleemren BOERIIt.VEN
de beroemde
werden. Terwijl de eerfee
cerfw de genees-, fchei- en plamenkunde onderwees, en de laatfle
lamfie reeds met veel roem de
dc ontleedkunde
omlecdkunde oefende,
beijverden zich deze beide graote
grooec mannen , om aan HM,LER
H.~LLER het
hct
verblijf te Lcijdell,
Leijden, zoo veel mogelijk, aangenaam
aangcnaam en
cn nuttig te maken, herwelk
hetwelk voor zijnen eergierigen en onvermoeiden geest een
tot oefening.
lJieuwe
JlÏeuwe fpoorflag
fpoorf1ag was [Ot
Nadar
doktorale waardigheid, in 1727, nog llechrs
llechts 19
Nadat hij hier de dokrorale
jaar oud. verkregen had, verliet
verlict hij Holland, waar zijn verlies door
alle lieden van fmaak betreurd werd; doorreisde Engel(l1ld
Enge/mld en
Frankcn Fr(Jl1k'-ijk,
rijk, en leerde
Icerde hier de beroemdfre
beroemdfte genee$heeren
geneesheeren en
cn Natuur-onderzoehij
kers kennen. In het volgende jaar vertrok hij naar Bazel, waar hU
van den grooten
grooeen J. BARi\'OULLE
BARNOVLLE onderwijs in de
dc hoogcrc
hoogere (Jflo/y(is
ana/y(is Ollt·
ontving, welker beoefening
bcoefening men toenmaals voor de theo!ie
theoric der geneeskunde noodzakelijk oordeelde.
oordeclde. Zijne gezondheid, door zijn aanhouaannou.
demi blokken veel geleden hebbende,
hebbcnde, befloot
beDoot hij de vaderiandfche
vaderlandfcne Alpen te bezoeken, op welke reis
rcis JOII. GESNER hem vergezelde, en
co de
lust tot de planten kunde in hem opwakkelde;
opwakkerde; gelijk hij dan ook op
deze
dcze reis reeds de bouwftoffen
bOll\vftoffen verzamelrle
verzamelcic tot zijne, naderhand uitge.
geven, meesterlijke befchrijving der Zwitferfche
Zwitfcrfche plantgewasfen.
HALLER vertoefde, na zijne terugkomst, nog ecn
een jaar te Bazel;
arbeidde hier aan een groot lel::rgedicht,
leergedicht, gt'titeld:
getiteld: Rede, Bij- en Ongeloof; hield, gedurende de ziekte van MEIG, de ontleedkundige voorvoor.
lezingen, en keerde in 1729 naar zijne geboonet"tad,
geboorretèad, Bern, terug,
waar hij de geneeskunst uitoefende. Offchoon hij in zijne praktijk
praktijk
zeer gelukkig was, werd hem echter de
dc post van geneesheer ioeen
in .een
hospitaal geweigerd; doch dezelfde
dezelfdc regenten, welke dien mis{]ag
misflag begaan hadden, bezaten korr
kort daarna moeds genoeg,
gcnoeg, om hem gemelden
post aan te bieden, welken hij dan ook tor
tot in 1736 met veel lof bekleedde. In den zomer bezochr
bezocht hij j~arlijks de Alpen, en verzamelverzamel.
de, in weerwil zijner kortzigtigheid,
kortzigtigneid, een zoo groot anntal
aantal planten.
planten,
dat hij thans befloot,
bef1oor, om ecn
een volledig werk over de gewasfen van
Helvetië uir
re geven. Den winrer
Helve:ië
uit te
winter befteedde hij aan de ontleedkunde, waarover hij in 1734 voorlezingen begon te houden; terwijl
hij her
het zoo ver bragt, dat er nog in dat jaar eene gehoorzaal voor
dit vak werd opgerigt,
opgerigr, waarin hij als hoogleeraar werd aangefteld.
HALLER, die zich, [eden
federt eenige jaren.
jaren,
Omfrreeks
Omftreeks dezen tijd gaf HALtER,
ook bijzonder op de dichtkunde had toegelegd, zijne verzameling
van Hoogdttitfche
Hoogduitfche brieven en lierzangen, welke naderhand biJlllI
bijna hl alle

de Griekfche
Griekrche en lIebreeuwfche
IIebrectJwfchc talcn.
talen.
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EuroplCche talen zijn overgezet, in het licht, waarin trekken van
een lijn gevoel, eene edele denkwijze, veel verhevenheid, en eene
Het fchoonfre
CchoonCte zijner
voortreffelijke wijsbegeerte gevonden worden. lIet
gedichten, echter, is dat, getitelt
ge titelt de Alpen, waarin hij eene uitmunbefchrijving geeft
geefr van die gebergten, en de zeden van derzeltende beCchrijving
uitfLekende dichtvermogens voegde hij
ver bewoners. Bij zulke uitflekende
geene mindere kennis van de algemeene en bijzondere gefchiedenis.
geCchiedenis.
de oudheden en de tijdrekenkunde, waarin hij in 1735, toeu hij tot
opziener der openbare boekerij werd aangefteld,
aangefreld, door her
het vervaardigen eener beredeneerde naamlijst der boeken, en het in orde fchikken
Cchikken
van meer dan 5000
5000 penningen , die er zich in bevonden, zijne bekwa:unheden
kwaamheden aan den dag legde.
In 1736 werd HALLER
HALLER tot hoogleeraar in de ontleed- en plantenkunde naar Góttingen beroepen, welken post hij 17 jaar met zeer veel
roem bekleedde. Gewoon, om jaarlijks de Inftttutiones van BOERHAVEN voor zijne toehoorders te verklaren, gaf hij in 1739 de verHAVEN
klaringen van dien grooten man zelven, in 6 deelen, in het licht, wel.
fchriften,
ke door meer andere genees-, ontleed- en plamkundige
plantkundige Cchriften,
laatfren i$
i~ zijne Flora
van tijd tot
töt tijd, gevolgd werden. Onder de laatHen
van Zwitferland,
2 deelelI
Zwitfer/and, die in 1742 in 2
deelen in folio,
folio. mer
met heerlijke
verfcheen, het belangrijkCte:
belangrijkfre: bevattende eene befchrijving,
platen, verCcheen,
beCchrijving,
naar zijn eigen frelfel,
ftelCel, van 2485 onderfcheiden
onderCcheiden planten. Van 1743
tot '753 gaf hij, in 8 frukken,
ftukken, zijne overheerlijke ontleedkundige platen; in 1745 zijne bedenkingen en waarnemingen
waarneming-en over den aard van
de afwijkingen der Natuur, in het
her fcheppen
fclleppen van alle ligchamelijke
Iigchamelijke
de,
wezens, en in 1747 eene natuurkunde van zijn eigen maakfel, onder
den zedigen titel van prill1ae
primae lintJe P/tyjiologiae,
P/zyjiologiae, in het licht. Ook
nam hij
hU in
iu 1745 aan de uitgave van de Gö'tting!che gelehrte
ge!ehrte Zeitungm deel; werd er twee jaren later beCtuurder
befcuurder van, en leverde in dezelve meer dan 1500
1500 frukken
ftukken van zijn eigen opll:el.
opf1:el.
De roem van HALLERS verdiensten was thans door geheel Europa
verfpreid. De aanzienlijkCte
aanzienlijkfee akademien benoemden hem toe
tot haar me_
me.
delid; de keizer FRANS
FRANS verhief hem in 1749, benevens al zijne nakomelingen, tot den Rij
Rijks-adelftand,
konillg van EngeiaIJd
ks-adelftand, en de koning
Engelalld verkoos hem tot
tOt zijnen Ctaatsraad;
ftaatsraad; ook zijne geboorteftad
geboorteftnd droeg hem,
toen hij haar in 1745 bezocht, hee
Iidmuatfchap van den grooten raad
het Iidmamfchap
op, welk blijk van onderCcheiding
onderfcheiding h2m
h~m zoo veel te aangenamer
aang<:namer was,
vermits
v.ermits hij toen reeds het plan voedde, om nuar
naar Bern terug te keeren;
keeren,
waartoe hem de kabalen en de vijandelijke gezindheid zijner ambrgenaoten niet weinig aanvuurden. Nadat hij verfcheidene nuttige inrignooten
tingen voor de univerfiteit te Göttingen
Göttingell had daargefteld,
daargeCteld, en nog
in 1751 een levendig aandeel aan de oprigting van de koninklijke
maatfchappij van wetenCehappen
wetenfchappen,, waarvan hij tot aanhoudend voormaatCchappij
omilag ,
zitter verkozen werd, genomen had, nam hij in 1753 zijn OIJtllag
en -rertrok
vertrok naar Bern,
Bem, wuar
waar hij tot .1mman benoemd werd. Hij b~
be.:
hield zijn akademisch jaargeld,
jnargeld, zijnen tit,~I,
tit,~l, benevens de genoemde
vporv,oor-
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voorzinerspla3tS;; leefde vOOrtS
voorzinersplaats
VOOrtS voor het welzijn van lijn
zijn vaderland;
Aigle, de akadeillrlgting der zoutwcrkcn
zoutwcrkell te Bem en .digle.
verbeterde de inrlgting
mie te Loufotme,
Laufanne, en de geneeskundige ftaatsregeling;
ftaatsrcgeling; bevorderde den
landbouw; ontwierp het plan tot een weeshuis en eene openbare
fchool, en bemiddelde den twist over de grensrcheiding
grensfcheiding tusrchen Bem
Beril
en Wams.
Wa/lis.
HALLER bragt te Bem, zelfs in zijne reeds vergevorderde jaren, nog
de fchoonrte
rcboonrce vruchten voor de wetcnrchappen
wetenrchappen voort, en gaf, in de
cerrte plaats, eene verzameling van zeldzame, geneeskundige gevaleerfte
Pathologica, in het licht; alsmede
len , onder den titel van opuscula PfJthologica,
zijne ontleedkundige befchouwingen
berchollwingen omtrent den omloop des bloeds,
de beenwording , de voortteling. de herCens
herrens en de Gogen
Dogen der visfchen
rchen en vogelen. Wanneer hij zijne kamer moest houden, onderzocht
maakCel der vliezen in de eijeren, vooral hunne betrekhij het kunstig maakrel
ingef10ten vruchten, waaromtrent hij menigvuldige ontkingen tot de ingenoten
dekkingen deed, welke zoo vele bouwrwffen
bouwrrotren waren van het groote
werk, waartoe hij in zijne pril11fJe
prilllae lineoe
lineae reeds de grondllagen
grondflagen gelegd
groet omwerp
ontwerp in 1757
1751 en bragt
had. Hij begon de uitvoering van dit groee
het in 1766 ten einde, wanneer 8 deel en in 4to
4tO naauwelijks groot genoeg waren, om de ontdekkingen, aangaande het maakrel
maakCel des menmen~
fchelijken
rchelijken Iigchaams te bevatten. Dit werk, een der volmaaktüe
volmaaktae in deze roort, kan men aanmerken, als het voomeffelUk!1e
voortretrc\ijkae model voor alle
gelijk[oortige werken in andere takken der geneeskunde.
gelijkfoortige
Om van dezen moeij elijken
eIijken arbeid uit te rusten, rchreef hij in 1772~
177'l~
en volgende jaren drie ftukken, over de best mogelijke wijze van
gebieden, en de drie bekende voorname regeringsvormen, welke hij
zijne romans noemde, en onder de namen van USONG, ALFRED , FABlUS eu C A'ro
ATO in het licht gaf. De laatrte
laatfte door hem uitgegeven
ftukken
plant-, ontleed-, heel- en geneeskundige boekver.
boekverHukken zijn zijne plant·,
zamelingen, die van 1772 tot 1777 verfchenen,
verrchenen, en waarin hij den geleerden de bronnen aamvijst , waarvan hij met een zoo goed gevolg
ontving HALLF.R van den Keizer Jo.
Johad gebruik gemaakt. In 1777 omving
ZEF II een bezoek; werd kort daarna ziek, en eindigde den 12 van
Winterm. deszelfden jaars, iu het 70fte
70Cte zijns
zUns ouderdoms
ollderdoms,, zijn algeMans verdiensten, in onderfcheidene
meen werkzaam en nuttig leven. 's 1\1ans
wetenfchap, naar behooren te waarderen, belJOort niet hier
takken van wetenrclwp,
ter plaatfe.
plaatre. Genoeg blijkt het uit de gegeven fchets
rchets van zijn leven,
dat hij eene onbegrijpelijke zucht voor letteroefeningen van allerlei aard
bezat. Deze verfpreidde haren invloed op alle hem omringende voorwerpen. Zijn huis was de woonplaats der wetenfchappen, aan wel.
welker dienst alles was toegewijd. Vele jongelingen, die onder zijn
oog, in de uitgeftrekte
uitgefcrekte boekerij of op de ontleedkamer, werkten; zijlaatfte, om hem dienst te doen,
ne kinderen en echtgenootc
echtgenoote,, welke laatrte,
had leeren teekenen en fchilderen, en eindelijk een groot aantal vrienden, werkten allen mede, om den grooten man van eenig nut te
Zijn. In het laatst van zijn leven werd hij, zoo als dit veelal·
veelal' het genl
val
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val bij bejaarde lieden is, wat gemelUk. Geheel overgegeven aan ziJne zucht tot lettcroefening, was hij voor alle andere dingen vol. firekt onjevoelig, en hij [cheen niet meer die zelfde man, die hij
voorheen, als echtgenoot, vader en vriend, geweest was. Met dit
alles was hij een der zeldzame lieden, welke door de Natuur fpaarzaam' ",vorden vooregebragt, om eene
ecne geIJeele eeuw te verfieren.
HALLIFAX. Eene fiad in het Engelsch graafCchap .(lork, aan de
rivier Calder, in een bergachtig oord, gelegen. Zij bevat omtrent
9000 inwoners, en heeft zoo wel binnen hare muren, als in hart'D
omtrek, aanzienlijke falJrijken van wollen fioffen, waarvan Halllfnx
.de hoofdmarkt is. Eene andere fiad van gelijken naam, in 1754
ter eere van den graaf I-lALLIFJ\X aangelegd, ligt in Nieuw--Schot/alJd
in Noord-Amerika: zij telt 7000 inwoners, meest kwakers; heeft
ft veel handel.
eene fchoone haven, en drij
drijft
HALVE KLEUR. De vermindering der fierker kleuren, tOt de
overgangen in licht en fchaduw noodzakelijk, noemt men halve kleu.
ren, middeltinten of middelkleuren , gebroken kleuren of tinten,
.waardoor een fchilder aan het koloriet de grootfie bekoorlijkheid
bijzet.
HAL VE KOG
ELS. (l\1J\J\GDENnURGSCHE) Zijn twee tamelijk
HALVE
KOGELS.
groote halve kogels, van koper en llIesfillg vervaardigd, waarvan de
grome
randen aan de opene zijde zoodanig moeten zijn ingerigt, dat zij
digt op elkander Iluiten, en waaruit vervolgens de tllsfchen beide zich
bevindende lucht, door middel der luchtpomp, getrokken wordt. OTTO v J\N GUERII{Il, te Mtlagdmburg, vond, omtrent het midden dér
J7de eeuw, dezen toefiel uit, en bewees daardoor de geweldige
perfing der lucht. De grootfie zijner halvc kogcls
kogels zijn van eene el in
diameter: aan dcn
den eenen was eenc
eene kraan, waardoor dc
de lucht er
cr kon
ingelatcn worden,
wordcn, en aan beid
en bevonden zich
nitgepompt cn wcdcr
weder ingelaten
beiden
touwcn fiak, waaraan men
twee fierke ringen, waardoor mcn dikke
dikkc touwen
paarden fpande, om tc
te trekken. T~lSrchcI1
T~lSrcheI1 de randen, aan de opene
zijden der IIalve
Icgde GUERIKE ecnen
I Ialve Kogels, legde
eenen ledcren
lcd eren ring, in was
en terpentijn geweekt,
gcweekt, om allcn indrang
im!rang 'der lucht te
tc beletten; pompte er vervolgens
vervolgcns ddec lucht uit, en fpande er 14 tot 30 paarden voor,
lIalve Kogels van elbnder te
welke niet in fiaat waren, om deze lIalvc
trekken. Aan ecn
een grooter getal paarden gelukte het eindelijk, dezelve, onder eenen zwaren
zwarcn Ilag, van ecn tC
te rukkcn.
rukken. Liet hij, daarentegen de lucht er
gemakkelijk, deze kogels
cr in, dan kon ieder, zeer gcmakkelijk,
van elkander fcheiden. Wannecr mcn nu dc kracht van één paard,
horizontaal trekkende, op 175 pond fielt, zoo als de gewone bere.
kening is, dan kan men
hieruit dc
de fierktc van de drukking der lucht
mcn hicruit
gemakkelijk opmaken.
buitenwerk aan ecne vesting, hetwelk
HALVE MAAN. Is een buitcnwerk
uit twee {acm befiaat, dic eeuen hock
hoek vormen, welks punt naar het
en bouwt zulk een werk op den uiterficn
uitcrfien rand van
veld loopt. 1\1
Men
eene gracht, voor de (;Otlr1il1~, ten einde den il1gQng en de bnIggen
te
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te dekken, en te verhinderen, dat de flanken der bolwerken Iliet
kunnen befchoten worden, voor de belegeraars den bedekte u weg
hebben veroverd.
HAL VE TOON. Is op den tDonleider van het tegenwoordig fief6
fel in de muzijk de kleinfie interval. De hnlve toonen zijn wel, ten
aaniien van hoogte en laagte, of het getal der in dezelve bevatte
komma's, onderfchciden; doch worden, zonder opzigt op harmoni.
fche verhouding, in de intervallen voor gelijk geldend genomen,
nadat de aard van den toon is, waaruit gcfpeeld wordt: b. v. e en
des, welke toonen op twee verfchilIende toontrappen, en t en ,is,
die flechts op ééneo finan,
anan, geIden voor halve toonen.
I-IAMBROEK, (ANTHOï-iIVS) leeraar onder de Hervormden, in
dienst dcr N~dcrlandfche Oost-Indifche maatfchappij, op het eiland
Formofa, ten tijde, toen hetzeh'e door den Chinefchen zeeroover,
COXING.\,
COXIi\'G.\, overvallen en gedecltelijk bematigd werd. HAMBROEIt. met
zijne vrouw, eenen zóon en eene dochter, benevcns nog vïrfcheiden
christenen van goeden huize, geene gelegenheid vindende, om zich in
de fierkte Zeelandia te kunnen redden, viel in handen van den over.
winnaar, die, voor als nog tot de verovering dezer vesting geene kans
tiende, het beO uit nam, om dezelve door HAM BROEK te laten op·
eifchen; doch zijnen last van de verfchrikkelijkfie bedreigingen deed
verzeld gaan.
gnan. Indien, namclijk, de lecraar met hct berigt terug kwam,
dat de bcvelhcbber voornemens was t zich te verdedigen, zou dit
den bode hee leven kostcn, of, zoo hij niet wcder kecrde t binnen
zekeren tijd, zouden zijne vrouw cn kinderen daarvoor met eenen
wreedcn dood ·boctcn.
·bocrcn. De opeilèhing
opei!èhing brngt den flotvoogd, FREDRIK
C.~JF.T, in den hagchelijkflen toelland.
toefland. Van den eenen kant HAMBROERS boezemvrieljd,
boezemvriel;d, en dus tot zijn behond gencgen; van den anderen door ccnen eed aan de Oost-Indifche maatfchappij verbonden,
en van al het noodige voorzien, om den Chinefchen geweldcnaar nog
lang het hoofd te kunnen bieden, plcitte zijn hart voor HA~IBROEK5
leven, waarbij nog kwam, tb
tbt twee van zijne dochtcrs zich op dien
tijd in de vesting bevonden. Indetbad, hij zou bijna, om der vriend..
fchap wille, zijnen eed en zijne trouw hebben opgeo(ferd, indien
nict de grootmoedige en godvruchtige lecraar, oneindig grooter dan
REGULUS, het pleit van het hart zijns vriends bellist hudde. In plaats
van aan zijne voorOagen tot overgave, of de tranen en fmeekingcn
fmeekingcll .
zijner kinderen het oor te leencn, raadde hij den bevelhebber en de
bezetting tot dapperen tegenfiand;
tegellfiand; nam een teeder en aandoenlijk af.
fcheid van kinderen eu vrienden, en keerde naar het vijandelijk leger
terug, alwaar hem, in tegcnwoordigheid zijner vrouwen kinderen,
het hoofd werd voor de voeten gelegd •.
HAMBURG. Deze ver~ogende en aanzienlijke fiad ligt op de
grenzen van de Holaeinfche
Holfieinfche provincie Storlllarn, aan de noordzijde
der Elbl!, 8 mijlen van den mond dezer rivicr, welke hier zoo diep
en breed is, dat fcllepen van 15 voet diepte t met volle lading, tot
ALGEMEE~ WOORDENB.
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voor de llad
tlad kunnen komen: de haven zelve h'eeft eene
cClle diepte VlIlt
van
!)o
~o voet. De flad
fiad heefe
heeft!l~ uren in den 6mtrek, en was voorheen, bebeo
halve door den wal,
\\':11, door diepe grachten en verfcheidene bnstions
bastions
bevestigd;
doch in 1804 werd befloten,
Om deze allen te flcchten.
bèveseigd ;cloch
befloren, öm
flechten.
De kleine rivier Aljl('r,
/I/fler, welke de fbd
thd door!hijdr,
door!hijde, en zich in dezelve
dezelv~
in
jn de Elbe oml:1st,
ontlast, VOrmt
votmt oostwaarts
oostwnarts voor de !tad
fiad eelle
ee1le meer, waarin
cene kom, uit welke, ter gemakkelijke ontlnding
ontlading der koopmansgoederen,
tnsrchen de achterlle
tnsfchen
nchterlle rijen der buizen, bnnlen
bnalen toe in de Speic,'m'
Sptic/m' getrokken zijn. Ook llroomr
llroomt eell
een :1rm
arm der Elbe in de !lad, en vormt [eiT
eelT OOS·
[en
vnarruigen; bevindert(elt de boven-haven
bovel}-ha\'en voor de fehuiten
rchuiten en kleine vaartuigen;
de zich ten
ren Westen, waar hij zich weder 'met 'de hoofd-rivier
hoofd-rrvier vetvet·
eenigt, de grootere
groocere beneden·h:1vcn
beneden-haven voor de zeefcbepen.
zeerebepen.
Hall/burg
Hamburg telt 8000 huizen en 106,000 inwoners; is wel cenc
cene oude
onregelmatig gebouwde, flad,
I1rmen CA
Cl! kleine' p[einC'U,
fiad, met naauwe 1haten
p[ernC1l.
doèh,
doch· 'heeft
~heeft frnaije,
fraaije, openb:1re
openbare gebouwen,
gehouwen, waaronder de Mic!/(]i:lis.kerk~
Mic!lfIc/is.kerk~
den ol1<k!n
rnadhuis, de belHs, de bank en het tuighuTs
tuighuis
o\1<1&n dOIll, het
hee raadhuis,
behooren. Ook vindt me!l er verfcheidene nmtige inrigtingen;'
inrigtingen; :lIs:
als:
eene
welker doel is, om, incene handel'fI/..'od('mie,
hafJdel'flkade1lJie, in 1768 opgerigt,.
opgerigr, .welker
zonderheid jongelillgen,
jongelingen, tot k\tndige
ktmdige kooplieden; doch over het alzOllderheid
gemeen, tot mannen en yerfl:lI1dige
yer!l:ll1dige werklieden te vormen, en welke
ook tot
rot hiertoe op kweekelingen van oliderfcheidene nntien
natien konde roernen; voorts eell
eCl1 arm/!/J-inflittm!,
o/ïnm.injlittl/lt, hetwelk ten voorbeeld'e
voorbecldc van
vnn andeIHen;
re landen kan get1eld
geHeid worden; ben~\"('ns
ben~\-ens eene [hds
fiads boekcrij,
boekerij, en meer
Indere opcnbare
openbare inrigting'en,
inrigtiniien, die alle \\,(>1
\\"(>1 gekozen zijn.
Uir
geIlaten verbond tUsfchen
rusfchcn HOII/burg
Uit het geOoten
Hall/burg en LlIb('K,
Lubek, in 1241,
1241 ,
ter befcherming van den wederzijdfchcn
[er
wederzijdfchen handel, ontilond
ont!lond het grooce
groore
fieden, onder den 11:1am
verhond der fleden,
naam van het lIa/JZNllisch-verbol1d
/lalJzeatisclJ-verbol1d
(zi...
aldaar) bekend, waarbij de handel "an
van Hamburg aanmerkelijk
(zie' a/daar)
werd uitgebreid.
nitgebrei,-!. Naderhand,
Naderh3nd, b~J
b,J de IJaderende
uaderende vernietiging van
\":tn hetzelve, wist die (bd,
lbd, ('oor
t'oor eene voorzigdgc
voorzi;.;tige fiaatkunde,
IbatklJnde, niet :lil
3.11 een
zich de voordcelen
voordeden V:11l
\':111 haren halldel
handel,, voor het tegcnwoordige,
tegenwoordige, te
verzekeren; maar zorgde ook voor een gedceltelijk
gedeelteli.ik behoud van dert~
del1~
zei ven in de toel;olll~t.
:r.elven
t()ckoll1~t. Inzonderheid gelukte het haar in 1601 , door
Eligelfche avonturiers (ecn
(een gel:oot:chap
geJ:Oot:chap van
de toelating der Engelfche
\':ln EngelEngel.
fchc kooplieden, wier doel was, om
0111 de Ei1gelrche,
Engeifche. I~~cns
I~!;ens cn
en \VolTe
wolfe
fioffen blJitcn
!toffen
buiten 's lands te flijt~n; doch
duch die ook in andere Engelfche
denvaartS handelden), hare vrijheden in Ellgrûmd
produktrn denvaarrs
Eligr/fJlId [taande
flaande
te houden. lil
r630 verni.:llwden
/leden !l(/lIIburg,
In 1630
verni.:\lwden de Ileden
IJfllllbul"g, Lubde
Lubek en
Bremen
Bremcn haar verbond, en voerden feden
redere alleen
nlleen den n:lnm
n:lam van Han.
ur.flcden;
J6dc eeuw de wijk naar
ue-!/eden; tef\rijl
terwijl vele Nederlanders, in de 16de
Hamburg namen, waar nie~ alleen de handel [Oena111;
tocnam; maar ook
de voornaamile
vOOTnaam!le manufr,l;turen,
manuf~,kturen, de !luweel
fluweel,, zijden-fiolTen
zijden-notTen ell
en galoll-f:r
galon-f:l
brijlten,
de~
brij ken , benevens de katoell-drukkeriJen,
katoen-drukkeriJen, olltftondcn.
olltfrollden. Sommigen de·
zer takken va!l
Va!l befman
beftaan zijll
zijn nog tegenwoordig v:ln veel belang, doch
we} inzonderheid de fuilcer-rnfinaderijen,
fuiker-rafinaderijen, was-blekerijen, tab aks fabrijken, leertouwerijen, weverijen, enz.
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be handel geniet in Hamburg
Hamhurg vele
vete binnenen buitenlandfche
buitenlandrche vriJheDe
binnen-en
vrUbe.
den, en frrekt
fl:rekt zich 'tot
lot alle F.uropifche landen, zelfs tot in Amerika,
uit. Ook zendt men er eenige fchepen ter w~.Ivischw~Jvisch- en robbenopgerigt,.- is de ziel van den handel;
vangst. De bank, in 1619 opgerigt,
wordt voor de zekerfte van alle gehouden, en
in verfl:haft dit belangriJk voordeel, dat het geld derzelve,
derzelve , door zijne vaste en onveran·
onveranderlijke waarde, welke zij er aan
Qan geeft, tot eene zekere bepaling der
Duitîche
geldroorten dicnt,
dient, hoedanig dan ook de muntfpeDuitfche en vreemde geldCoorten
cien mogen geftempeld
den
geCtempeld of berekent worden.
HmNhurg
H(11Nburg werd in 1613 door de keizerlijke kamer voor eenevrije
rijksftad verklaard; doch ger:takte
ger!\akte eerst in J '170 in het ongefmorde be..
zit' van· h-et
hlit li:emregt
ftemregt op den ri.iksdag,
geCchillen met Der/e
rijksdag, na dat de gefchillen
Dene..
111arken ·over
-over ftads vrijheden, welke meer dan anderhalve eeuw ge.
ge..
"larken
duurd hadden, in het joor
Rusfif~hÈ!
jaór 1763, onder bemiddeling der Rusfif€he
vorsiiti,
KATHARDIA Il,
H, doordoor' het verdrag van Gottorp, waren vereffend
vorstin, KATHARINA
Sederdt hield Hamburg,
ffamhurg, zUne zelfTtandigheid
gewórden. Serlerdt
zelfftandigheid als vrije Han-o
Ha~
zee ftad, onder velerlei moeijelijke omftandigheden ftaantJe;
ftaande; doch
Deenfche veldwerd in 1801 door een nieuw onweder gedreigd. De DeenCche
maarrchalk,
Hesfenkasfe!, vorderde, onder bedrei.
nlaarrchalk, prins KAREL van Hesfenkasfet,
ging van bombardement,
bOlnbardement, op den ,2Bften
,28ften van Lentem. de overgave
der· [cad;
ftad; waarvan, door
tloor het voorzigtig gedrag van den fenaat
fen:lat 1 het
gevolg was
eene overeenkomst trof, waarbij de
was,~ dat men eindelijk eelle
ollafhankelijkheid
onafhankelijkheid der ftad, de zekerheid der bank toegeftaan, en zij
yrij van inlegering verklaard werd. Dit alles geCchiedde
gerchiedde met voor.
voor..
kenl1.is
-veldovetCce tevens bij
biJ
kennjs van PruisfeIl,
Pruisfm, en verklaarde de Deenfche
Deen[che ·veldovetCte
een manifest, dat al deze maatregelen alleen ten doel hadden,
badden , om aan
de
d~ gemaakte inbreuken van EI1{!,-elafJd,
E/Jgr/(md, op de zeeVaaru
zeeVaara en den han.
del van andere mogendhe~en, paal en perk te ftellen,
ftellen. en het Britsc;h
Britsçh
kabinet, door het [tremmen van de fcheepvaart der Engelfohen
Enge/fonen op
de Elhc,
Elhe, en de hier uit volgende noodzakelijke J:iezetting
bezetting van Hamburg, tot billijker gevoelens te brengen. De [tad
ftad bewilligde nu ook
in een embargo op allen Engelsch eigendom, zich in deUlve
dezelve bevin
bevin-..
dende, en geraakte, eindelijk, den 23 van Blocim.
Bloeim. weder bevrijd
van krijgsvolk. Dan, zij konde zich niet lang op hare vrijheid beroemen; want bij den oorlog ttlsfchen
tusrchen Frankrijk en Pruisfen , in
1806, moest ook Hamhurg
verfcheiHamburg zich, eindelijk, aan het lot van verfchei.
dene rijksfreden
rijksfteden onderwerpen, en werd op den 19den van Slagtm., tel'
handhaving van het continentaal ftelfel, door de legerbende, onder
den veldheer MOR TIER, in bezit genomen; in 1810 in het Franfche
rijk ingelijfd,
ingelijfd. tot de hoofdplaats van het departement van de monden
der
tier Elbe, en tot de vijfde goede ftad des rijks verklaard;
verklaard. Zoodra
echter. in Lemem. 1813, de Franfche
Fran[che troepen haar verlaten hadden.
en de Rusfifche in aantogt waren, werd het vorige re
regerings
gerings hertuur
heftuur
weder herrteld;
ftad, door eene ongelukkige wending
ber[teld; doch kwam de [tad,
van den oorlog, al'
Ïll Franfche handen, en moest :tij
zij
al" fpoedig weder in
millioen francs
redert
reden een hard lot verduren. Eene
Bene fchatting van 48 lllillioen
A a :::
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voor firaf
ihaf opgelegd, en naauwelijks
tlnmenrctlt..
werd haar vOOr
naauwelijk! was de tlnmenrch~
liJke
IUke bevelhebber DAVO'UST
DAVOUST binnen hare mUren
muren aangekomen,
aangekomen I of er
volgde eene verfchrikkelijke reeks van rampen en kwellingen van al·
alt..'Il 10 milli
milli...
lerlei aard. De bank, welke men op tllsfchen de 8 en
oen fchattede, werd beroofd, en te midden van den barren winter
werden mannen, vrouwen , kinderen en grijsaards ter fiad uitge ..
dreven; zoo dat er naauwelljks 40,000 inwoners binnen dezelve bie.
bIe..
yen. Iu,
Ia; dezen rllmpvollen
nlCn nog een jaar door,
ramp vollen toell:and
wefland br:fgt men
eoen de bekende gebeurtenisfen te Parijs ook Hamburg zijne vrij~
beid
1&14bek! hergaven. De Franfchm
Frtmfchm verlieten den 3den van Dloeim. 1&14
de fiad, waarop de Rmjèn,
RJlSfen, onder llEl':NIGSEN,
BEII:NIGSEN, er binnen trokken
trokkeni1
26ll:en daara3nvol~ende,
.. Yod~
vOfi~
de oude regering der fiad ,den
, den 26flen
daaraanvol~ende, .hare "
ge posten weder aanvaardde, en de vorige fiaatsgell:eldheid
mee ce'
ce
flaatsgefleldheid",. met
herll:èld werd. Sedert hervatteden
hervntteden de
nige weinige veranderingen, her!1cld
burgen hunnen handel met nieuwen moed, en met zulk
wIk een g<:luk~ig
g~luk~ig.
gevolg,.
gevolg ~ dat men hopen moge. dat lIamburg,
Hamburg, binnen weinige ~ren,
jaren,
zijne zee aanmerkelijke
zal vergoed. zien
ziel}•
z.jjne
aanmerkeliJke verliezen znl
.• HAMELSVELD. (IJSBRAND VAN) Deze v3uerlandfcho
vaderl:mdfcha geleerde
was. va;n
Was.
van eene UtrechtCche
Utrechtfche familie, en werd iu die fi.1d in SprokSprok.
~elm. 1743 gcboren.
kaarfcn-fnbrijk hod,
kelm.
geboren. Zijn1
ZijnJ vader, die :lIdaar
nldanr eenc
eene kaarfen-fnbrijk
wijde
opleiden; doch, reeds vroeg' eeD,!
eeD<: 'bijzQIJ";
büzQ~
wiJde hem tot dit beroep opleidcn;
dere lust tOt de Ictteren
derc
letteren en wetenfchappen
wetcnCchappen in
ilJ zij
zijnen
IlCIJ zoon.·
zoon.·befpctl-.
befpeu.
rl!ude, zond hij hCID
rl!ndc,
helD in 175+ nnar de Lntijnfchc
Lntijnfche fchool. Zich hier,;
ja den korten tijd vlln4Vlln4- jaar., de. Griekfchc
GriekCchc en Latijnfchc
LatijnCche tnlen
talen hebheb~
ia
bende eigen 'e'luaakt, begnf
begaf hij 'zich
'zieh naar de hooge
hoogc fchoot
fchool Zijlt«:r..
~ijlU:r..
g~boorte!1ad
geboortcll:ad,, .'om
om zijne
zijlle verderc
verdere fil1dien
ilndien te· volbrengen;
volbrcngcn; werd in '17P$:,
176:;:,
proponetJt; in
ilJ het volgend jaar als predikant
tc Dlirgerdt1.I11;.
DlirgerdIiUJ;. in.
proponefJt;
prediknnt te
1776
J776 van daar
dnnr naar C,.ootenbrock,
e,.ootcnbrock, en
cn vervo.lgens,
vervo,lgel19, in 1777, tc
te Go:s,
Go~s,
bero.epen; doch legde,
g-el1oC'mdc pln:ufe;.
pln:ufc ~
in Z,ûdbcvc!fllul
ZlIidbevelmid b.ero.epen;
le;;de, ter 1~3tSr
I~atst !!enocmdc
van eenÏ!e
eenite on<krvondcn
on<!crvonden onn:tngcl1:lamheden
ona:mgenaamhed~n,, zijne
zUne bedieuit "(lofde
hoofde vnn
leernnr ned~r, en' begnf zich in 1779 mct
met zUn
zijn huisgezin naar
ning als leeraar
Utrecht.
Ut,.echt. Hier lecfde
leefde hij fiil
flil en
cn ambtcloos
ambteloos tOt in 1784, wanneer hij
bij de hoogc
hooge [chool
fchool :lld:lnr
n!tbar tot h00
hO()b!eemar
in de heilige godgeleerdblceraar iu
welkcn post hij in Sproid.;clm.
heid, werd ~an~e!1c
~nng-c:!1e Id, welken
Sproid.:elm~ ,-an
\'an dat jaar
StalIl rei Christiana6
mtt eene inwUdings-rcdevocril1~
iuw:jding's-redevo~rilH:; :1~I1\-:1ardde:
:!~m'~nrdde: de Sla/tl
Clrristiana8
IuJdierno, facto all
mi tristi
'lllidtjilC iu
IuJtiierno,
fristi?? 'll/idquc
ilJ postcrlllll
pos/crI/lil d:
di: co /pcrtlrc
/p"rtl/,c ,'cl t;lI1cre
ti111cre
tlrheamtlS ?
tleheamus
il:l3tsomwenteling, in 1787,
De fiaatsomwenteling,
'787, 11ad voor hem, die
dic nict
niet gewoon
W3S
was,,om
om zijne gcvoclens,
ge\'oelens, op O\'crwiging
O\'ertlliging :,:cgronn,
gegrond, te ontveinzen,
onrveinzen,
bet gevolg, dat hij van
v:m zijn hooglecraar.ambt
hooglecr:lar.ambt omzct
wcrd, en !rij,
ontzet werd,
voor gedreigde onaange:1:l:lmhcdcn
onnange:1anmhcdcu vreezende,
\'reezcndc, Utreót
Utredt, verliet,. en
cn
uch
n:t:lr zijne eer!1e
be,('nf, wanr
w:mr hij tot in
~ch naar
cer!1e !1:lI1dpl:tats
f1nudplaats n",.gcrrlalll
DllrgcrrlfTlIl be!!af,
1789
,,89 hleef, toen hij, da::r
da~r zijn zoon te Lei/dm
Lei/den fludeerde,
ll:udeerde, ook met
fia:Itsomwcmeli;lg van 1795
zijn huisgezin derwaarts vertrok. De fiaatsomwcnreli:lg
rukte hem weder uit de aangename
nangena11le flilte,
fiiltc, cn
cu vocrdc
voerde hem in cene
ltaatkundige
lledelijk als lalld5bc.
lalld~be.
naatkundige loopbaan, waarin hij, zoo wel in llcdelijk
fttlur,
fttlUf, zijn vnderland
vaderland trachtte van dienst te wezen.
Hij

,-cl

HAM ~ L S VEL D.

(IJ.

~71

VAN)

Hij begaf zich nu weder in het begin V:\D 1796 met er woon naar
Utrecht. waar de voor bern zoo hou ende en onverdiende befluiten.
genomen ,niet
in 1787 genomen,
niet alleen werdell ingetrokken, maar hem oo.k
het hoogleeraar-alDbt weder werd aangeboden: dan, daar hij hetzelve
Iliec konde bekomen, dali mct
met benadccling van den man, die inmidnels in zijne plaats ",as aangcl1eld, bedankte hij voor deze aanbie.
ding, en verkoos, na het overlijden
overlijdcn zijner
zijncr dochter,
dochtcr, Allljlerdam tot
woonplaats. IIij moest,
mocst, echtcr,
echter, nict
niet lang daarna, uit hoofde zijner benoeming tot reprefemant van het volk van Nederland, de.
ze nad, lOt in 1798, met dm lIaog
lIaag verwi.sfclen, wanneer hij naar
Allljlcrda1/J terugkeerde; zich fenelt aall alle
allc llaatkundige bemoeiji~
Icvcnsdagen zocht door te bre!lgeil omtrok, en il1 niHe rust zijne levensdagen
hier, mct
met zijne huisvrouw, bij zijnen eenig
gen. 111 1812 ging hij hicr,
bcid e rc~tcn
overgebleven ZOOII, die tot dokcor in de beid
rc~ten bevorderd was.
inwoncn;
gehccl onbd~c1d, dat hij reeds
inwonen; doch werd fpo~di;; zoo geheel
deszclfden jaars, aan eene
ecne borstkwa:tl, in den OI~
den 9 van 1lI0eim. deszelfden
derdom van ruim 69 jaar, overh:ed. Zijn fcofli:Ejk deel werd, op zijnc
gevoerd, en aldaar in
ne uitdrukkelijke begeerte, naar Dllrgerdam gevocrd,
bet graf, waar zijn vader rust, gezet.
'
IIAJlIELSVELD was een beoefen:lar der wetenfch:tppen, en zijne kundigheden waren algemeen. Behalvc
Behalve de oude talen, Grieksch, Latijn, -Hebreeuwsch,
- Hcbreeuwsch, verftond hij bet Fransch, Hoogdui:sch en Eilgclsch. Hij was lid van verfcheldcne
gelecrde genootlchappen
gcnootlchappen in
gelsch.
verfcheldene geleerde
ons vaderland. gezellig in zijncn
zijnen omgang, en, in eenen kring van
llit!1ekcnd geheuvrienden, zelfs fl'r:lakz:l:tIn en Yrolijk; bezat een llit!1ekend
gen. en eene bijzondcre
gefchiklhcid, om jonge lieden
licden te onderwijr
bijzondere gefchiklheid,
zen, en hun fillaak voor de
dc wctenfch~ppen
wetenfch~ppen in tc
te boezemen. I1ij had
!1udcren en
cn wcrken,
eene zeer gemakkelijke manier van !1uderen
werken, en heeft,
na zijn huwelijk, weinige men d:laïtoe op zijn boekvemek doorge.
bragt: hij b~vond zich necds
needs bij ~ijn huisgezin, en onder zijne kin.
(Ieren. te midden van wclker
welker kil!derlijke fpelcn
fpelen en vreugde hij zijn
werk verrigt~e cn
zondcr dat hunne luidruchtisheid hem im~
en fchreef,
fchrecf, zonder
mcr
mer hinderde of kon aftrekken.
OITChOOll hij recds,
reeds, als predikant, eenige werken had in het Iich~
gegeven, heeft hij zich echter fedcn
feden hct
het nederleggen van dit ambt,
~neer als fchrijver bekelld
bckelld gemaakt, en was het inzonderheid feder~
de ol11\\'emcling
omwcnteling van li95, dat hij als zoodanig openlijk ten voo~
fchijn traJ. Ons beftek laat IJict
IJiet toc.
toe. om al zijne uitgcge·ven
uitgege·ven wer.
ken, zoo oorfpronkelijke :Ils vertaalde, hicr
hier op te tellen: ook z~
lIet genoeg zijn, ten bewijze van 's mans onvermoeide werkzaam,.
hcid,
heid, van beide flcchts de voornaamlle aan te ftippen.
oorfpronklijkc behooren:
bchoorelI : zijn BijiJeI "erd"digd,
,'erd"digd, in 8
Onder zijne oorfpronklijke
lIicl/!1l(: l~'st(iIlJCl1t
deelcn. Het lIiel/!1l(:
l~'st(illJel1t 1laar
lIaar IlcI Gricksch, met korte aan.
merJ.:ilJgtll voor Oflgc1cc;·t.'e.
oflgelee;·de. lid oud~ Testament
Testamcnt naar het /{~hreclJu'scft.
"u'de m,'!- at1IJIlze;-hl1gm.
at1IJIlze;-hl1gCII. De ApoCl)fe hoeÁ'C/I.
hoe/mI. De dardrijkskunde
dordrijksJatnde ties
Bijáds) 6 '!c
'!c".'CI1
...'el1 Woct ka.1r:t"If, wel:, lMtfte
IMtfte werk door R • .] äNl3 cu JA ~ .3
tI:'

...
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te Hamburg,
Hamhurg, In het Hoogduitsch vertaald "Is
°ls.• -...0:.. VoortS
Voorts rcJlreef
fcl1reef- hij
tie
Je Praagäl,
P"roagäl, 6 deden.
deelen. De 2Iedelijke
21edelijke toeJland
toejftlnd der Nederla1Jdfche
Nederla1/dfche NaIie op het einde der ISde eeuw. De welmeelJmde
weblleellet1de Ral/dgever,
Ral1dgever, 5 deden.
deelen.
Eljbel Ge[chier!en'is
Ge[chier!en"is met platen.
'De ongeveinsde Christen, 4 deelm. Bijbel
De Christm, be!'cstigd
be!'estigd i1l zijn ge/oof.
geloof. De Huisvader. De kerkelijlee
kerkelijke
Gefchiedenis in 22
2:! dee/en, behalve nog verCcheidene
ver[cheidene vroegere wecken en verhandelingen, waaronder ook ettelijke Leerredenen.
lIet aantal 7.ijner
zijner vertalingen is niee minder grooe.
groot. Een van zijne
eer[ce werken is PETRUS ALLlX,
ALLIX, Redcmatige bedenkingen
bedel/kingm over
over" de
eerfte
boeken
hoeken der H. S. llie
uit het Hoogduitseh.
Hoogduitsch. J.D.
J.D. MICHAëLIS, Oosterfche
en
~n uitlegkundige
uitlegkulldige Bibliotheek. ProevC1l
Proeven van eell Bijbdsch
Bijbclsch zalne11ftd
zamel/ftel der
lurjiel/ige
me~ aanmerkingen.
leerftellige godgeleerdheid, door D. C.
C. F. DAH~T,
BAHET, met
Yerklariflg
,'a1J den brief VRn
mm de Epheziers en Rome;",
Pérklaring vall
vlln PAULUS atm
Rome;.
nen, door J. A. CRAMER. Ge[chicdenis
nm,
GefclziedC/iis der menschheid door ISELIN.
Inleiding in het o.
O. Testament, door J. G. EICHHORN. J. D.
D. MIMICHilëLIS, verklaril1g
CHAëLIS,
verklari11g der gefchiede1iis
gefchiedenis l'fJt}
,'atJ de begrfll'ing
begrm'ing en opJlandillg,
opflandillg,
'Volgens de 4
4- EVllngeiisten. MOSIlEIM,
MOSHEIM, Gc[chiedenis
Ge[chiedenis van de vijanden
"tln
van den ChristeJijken
Christelijkm godsdimst
godsdienst enz. Orcstes
OreS/es en HarmiolJe
Hal"miolle door J.
DUSH. ln/eidillg
Inleiding tot
lol de oude Fabeikullde
FabelkuIlde der
rier Grieken' en Romeinen
door C.
C. T. DA!I'I:\7.
DA!\1!\7. JEZlIS menfchenkennis,
menfchellkennis, tloor
door .I.
.1. L. EWALD. Nieuwfte berigteIl
herigten over het Turkfolte
Turkfolze rijk.
rtjk. Ce[c/ziedenis Ytm
va11 den 7 jarigen
Oorlog doel'
doer ARCIlEl'\HOLZ.
ARCIlEl\:IIOLZ. De JOlJgeling,
JOlJgelilJg, door RA3ENER,
RA <lENER , GIESEKE;
KRAMER en anderen. Karakter van
vall FREDERIK II, door
,/(;01" DUSSCHING.
BUSSCHING.
Crondhegin[efs
Crondbeginfels der zedelIjke
zedelijke Weteufchappm
Wetmfohappen door J.
J. BEATTIE uil hel
4- algememe
Engelsch.
algelIIeme t1l1ngenomen
fJl1ngenomen EvangelisIen,
Evangelisten,
Engelseh. De ftrtjdigheid der 4
"tn de klaarblijkelijkheid
ec1ttl1eid olJderzocht
..
"In
Irlaarblijl..'e1ijkltcid van derzell'er
derze/l'er echt/leid
o1/derzocht door E. EVAN
EVAN.
SON, Nil
(!11 wijsgeerige gedenkfchriften
Nit hef
het Eflgc/sch.
Engelsen. Gc[cht'edkundige
Gc[chiedlrundige et/
,wel'
hewezen
Dl'er PIUS
PIVS VI, tlil
tlit het Fransch.
Franseh. De echtheitl
echtheid der EYtlnge/im
Evangelien bewezen
door J. PRIESTl,EY,
PRIESTI.EY, uil
Nit het Engelsch,
Engelseh, met aanmerkingen;
aallmerking'en; behalven
l10g
aantal anderen, die wij hier a!Ien
allen niet kunnen opgeven.
lIog een :tantal
Ijzer, dat zich op de opper.
opperHAMERSLAG. Is dood gebrand ijzer,
fraven aanzet, en naderhand op het aambeeld~
vlakte der gegloeide fcaven
onder den hamer, wegfpringt.
wegrpringt. Het wordt
worde veelal als nutteloos wegweg·
geworpen, nieteegenllaande
niettegenflaande het vele goede hoedanigheden heeft; bebe.
halve dat het als een voortreffelijk middel onder velerlei cementen
van pottebakkers
poccebakkers,, metCelaars , en onder de teer voor bruggen, enz.
gebruikt worde.
wordt.
, HAMILKAR. Onder dezen naam zijn vele der beroemdlle veld.
veldheerell van de oudlle AfrilraaIJfehc
AfrilrflalJ[che handeHlad,
handelflad. KtlrthagfJ,
KartIzagIJ , bekend
bekend,9
onder anderen, ten eerHen
eerften:: een Karthaagsch
Karthaagscll veldheer die,
dl'e, door vele
dappere daden bekend, een
ten tijde van den l\1ncedonier
l\1acedonier ALEXANDER,
de gewigtiglle diensten aan het verbonden Alhmc
A/helle bewees, zich door
Celle!1 verdichten naam,
den
c1en veroveraar, als -gemeen lbldaae,
tbldaat, onder eenen
lilt ende gebruiken en vervolgens alle deszclfs daden afloerende,
anoerende, om er
de Athenl!rs,
Atheners, voor zoo verre die hcn
hen betroff~n,
betroff(!n, kennis van te ge.
veil;i terwijl hem de veldheer PAR~lENIO toegang verl~cnde.
veil
verl~ende.
0
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"en tweeden. HMULKAR, het zij deze1f<1e of een ander; dié de
.syracu[allenin het na:mw heeft georggt, tot AGIITHOKLEi, tiran

van dezen. het kloekmoedig .belluit opvatte: naar KIIRTIIIIGO
KARTIIIIGO te fle-·venen en dit in het naauw te brengen, dus een v()orbceld gevende,
hetwelk naderhand, door de Romei:]('n bij den tweeden PlIntfche"
krijg, van HANNlBIIL
HANNlBAL bedreigd, m.et goeden uitllag is gevolgd gewor.
den. I let gevolg van AGATHOU:LES
AGhTHOU:LES onderneming was dm, hetwelk hij
zich voorllelde. HA~ULI{''1R werd teruggeroepen, om zijne v~ernad
van het beleg door de Syafu[alleIJ, te bevrijden.
Ten derden: HA)ULKAR,
vall
HA)ULKhR, van het ge!1:lcht der Ba,.kah's, vader Valt
UIINNIBAL. Deze zag met moeite, omltreeks het jaar van Rome.
51 I , het verlies van.
van Sardillië en Sicilië, welken, door de Romeinen, de overwonnell<;! Kar t/lagers W:lren afgeperst, 'Immers, kort
voor dien tijd, hadden Romes bewoners de eerlte zeetogten beproefd
eR, door in Sicilië, de lIfallJcrtijllerJ. welke Jllcs[atJ(1 belegeniell •
hulpe te brengen, de Kartlrt1gers, die op het eiland kolonien hadden, tegen zich gewapend. Hierop W:lrcn
W:lren zij na:u Karthllgo overge1l0ken en hadden, na de bekende nederlaag van hun legerhoofd ATTILWS RFJGULUS , XANTI\lPPUS den lAcedemollit'r, die dezen gellagen had,
lIANNO
IIANNo en andere vlootvoogden op hunne bemt, overwollnen. lIier.
op volgde een voor Karthago hoogst fchadelijke vrede, waarbij Sardillië en Sicilië van nlecsters
nleesters veranderden.
Imusfchen kon H.\MlLKAR de geledene Cch~de
fch~de zijns vaderlands
niet wrek~n. De hnllrtroepen van KartIrago, hetwelk hare burger,
te zeer tot het koloniaal handelIteifel
handelltelCc1 behoevende, altijd vreemdelingen op foldij, in dienst had (een der grooclte ongelukken voor dit beJdagenswaardig rijk); de hUllrtrocpen van Kart/lOgo geen loon trekkende, alzoo de naat door oorlogen was ontzenuwd, belegerden en
bedreigden hetzelve en, in weerwil van I-IA~IILKARS beleid, Waren
\'laren
er 5 jaren noodig, om dien oplhnd tot bedaren te brl.'ngen. Eerst
na dien fchok, kon IIA~llLKAR naar Spanje trekken, om tie oudlte
bezittingen zijner medeburgers voor Romes heerschzucht te dekken.
Hij handhaafde dezelven negen jaren lang en ziende intusfchen
intusCchen reeds
op eellen
eenen inval in Italië. Slechts de dood verijdelde dit vaderlands.
lieveode pl:ll1. H.~~IILKAR nierf, en zijn opvolger en fchoon200n H.~s
DRUML, geheel in zijn hart koopman, was niet bevoegd om de uitgerlrekte plannen zijns fchoonvaderi te bevatten, veel minder ten
uitvoer te br(!ng~n.
br(!n;:(~n.
HAlVIlL TON. Is een naam, die in vele oplÏgten het dankbaar
aandenken der nak0111elingCchap
nako111elingfchap verdient, en onder welke\')' in ~ 17
verfcheidene achtingsw:wrdige fchilóers hebhen uitgeen 18de
t8de eeuw verfchcidene
munt. Onder deze kan men, onder anderen, tellen O,WB~ IIA~IfIJ
TON, een beroemd Engelschman, die omtrent het jaar 1760 een rlCf
beste hiscorie-rcllilders te RO/llc was, iczonderheid· de oudheden !'IeoeCende,
fende , en in 1773 eene verzameling van koperen platen, 'onder d<:11
titel van Sc!1ola Italicae i'icttf1'l71!, in het Iicbt gaf, w2al'ttle dl! te~A ~ 41.:1!-
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kenJngen
kenlngen door hem zei
zeI ven vervaardigd zijn. Een zlJner
zijner grootrte
grootfte
ft
l'tukken
ukken is zijll
zijn HO;lIERUS.
HO.'lERUS. beftaande
befcaande in eene reeks van historifche
fchilderfcukken, llit
olltleellt. Deze zijn door verfcheideuit de Ilias ontleent.
Europa verfpreid, en drie derzelve bevinden er zich
ne deelen van EtJI"opa
van in Scholland
Schol/mld,, te weten: de [cheiding Von
van HECTOR en ANDROMA~
CHE,
HAMiLTON; een ander, verbeelverbeel.
CHE, is in handen
handeli vnn dell
den hertog Vlm HAMILTON;
dende
"tllJ LUCRETIA, in de verzameling des graven van
dellde den dood "tm
kunstregter. voo reen meesterfnIk
meesterft\lk geHOPETON , wordt bij alle kunstregters
!louden;
bevindt zich ten huize vnn
van jufvrollw SCOT,
boudcm; en het derde bevilldt
niet
Edillburg. Dit laatfte
lantfte vertoont ACHlLLES, flepmde het
nict ver van Edi/lburg.
ligchflam van HECTOR rondom tie
"(1/1 Troje, en is, zoo al
ligchaam
de wal/eli
wallen "1111
niet het meesterftuk van den heer HAl\lILTON,
nlleen genoegzaam,
genoegzanm.
HAI\IlLTON, alleen
om zijnen naam, als eenen der
d~r grootfte kunstenaars, tot de nakome.
)ingfchap over te brengen. De voorm,amfte
fchUlingfchap
voornaamfte verzameling zijner fchilderijeD
lllstplaats van den prins DORGHEZE,
I30RGHEZE,
deriJeo is in de zaal, op de lustplaats
waar hij in verfchilIende afdeelingen, of perken, aau
aan de zoldering,
of het gewelf, de ge[chiede/lis
ge[chiedellis van
von PARIS gefchilderd heeft.
Een ander verdienstelijk man, van dien naam, de ridder WILLI~M
HAIIIILTON,, verwierf als natuur-onderzoeker en oudheidkundige zeer
HAlIlILTON
veel roem. Hij fproot uit eene Schotfche familie, en bezat in het
eerst weinig vermogen; doch bragt het door den tijd, door eene
zekere zucht naar
nanr rijkdom, zoo ver, dat hij onder de aanzienlijkl1e
aanzien Iijkf1:e
Engelfclren,
EngeIfchen , in Napels, waar hij d~n post van gezant bekleedde, gege.
teld werd. Zijn h\lis
huis was hier lange jaren het middelpuIlt, waar zich
alle geleerde reizigm,
reizig~rs, uit het noordelijk gedeelte van Europa, ver.
vereenigdel1. Hij W3S
was een der ljverigl1e
ljverigf1:e en onderzoeklievendl1e
onderzoeklievendf1:e kunstver•
..zamelaars
Ilan onderfcheidene ondernemingen duizenden opoffer.zamelaars , die aan
nanziende , alhoewel men ook moet erkennen, dat hij zich daardoor aanzienliJke voordeelen bezorgde: gelijk, inzonderheid, met den verkoop.
zijner eertle
eerfie verzameling van vafen aan het I3ritsch
Dritsch tnt/[et/m,
mu[eum, en de
zijTJer prachtige Campi Phlegrnei
Ph!egrnd het geval was. Zonder zij.
sflevering zijTler
fiaatlumdigen post gering te achten, was HAMILTON
HAllULTON de naauwkeu
naauwkeu...
nen fiaatkundigen
rigfie waarnemer van oudheden, en van de werken der natuur en kunst;
JÏgfte
gaf den kunstenaren werk, en verzamelde voor zich zei
zeI ven een uit.
muntend IlRtlHlrlwndig
nRtU\lrkundig kabinet.
kabinct. Ten aanzien der vumfpuwende
vtltllfpuwende bergen
hergen
nebben wij aan hem de belangrijkfte
bel:mgrijkftc ophelderingcn
hebben
ophelderingen te danken, en zij.
zijIle beide werken: Obfcl'vatio1JS
Ob[el'vatio1JS 011
on 1II01lllt
1II01111t l/efiJl'ius,
f/efiJl'ius, en de Compi
Campi Phlegraei zullen altijd roemrijke gedcnkteckens
gedenktecl,ens van zijnen onderzoekenc,.aei
den g~est opleveren. Ook de kennis van de fchildering der oude
v,f~ is van 11('m
lH'm afkomstig.
v,fcm
ZiJnfl
ZiJnCl benoeming tot Engelsch gezant bij het hof van Napels, in
1764,
'764, viel juiEt voor,
vOor, toen men bezig was, om de ontdekte onder.
onderIInrdfche fteden,
fteden. PVlllpeji
Hercufol1um, op te delven, tot welker
I\nrdfche
P()lIIpeji en HerculO11tJm,
doelmatiger bearbeiding, doch wel voornamelijk tot de ontwikkeling
omwikkeling
papyrus-rollm, hij niet weinig bijdroeg; zijnverf-chroeide papyrus-rol/eu,
van 800 verFchroeide
de dtu in eenen onderaardfchen
ondcraardfchen gallg
gang gevonden, en d~ pater Arno·
Arc.TO~10
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door hem alleen,
voor
den
daaraan
benoodigden
arbeid
alleen J
bezoldigd geworden. Bij den intogt der Frai1fchcn
Frailfchcn in Napels keerde HAlllILTON
HAlIlILTON llaRr
naar zijn vaderland terug. Hij nam zijne verzamelde
kunstfch:men met zich; doch had het ongeluk,
kunstfch:ltten
ongeluk J een gedeelte zijner
vafen, op de kusten van Brittanje, door fchipbreuk te verliezen,
nog met het in orde brengen zijner handfchriften on.
Terwijl hij zich Ilog
ledig hield, fiierf hij zeer onverwacht, in CraslD.
GraslU. 1B03,
1803, in den ou.
derdom van 72 jaar.
I-lAMIL
HAMIL TON. (LAlW)
(LAOY) Wns
Was de tweede echtgenoote van den
laatstgenoemden WILLIAM HAMILTON,
HAlllILTON , welke zich in meer dan een
gemaakt ·heeft.
-heeft. Onder den naam van
opzigt merkwaardig en berucht gemnakt
ft1is! HARTO betooverde zij, als danfcrei, het Londensch publiek
]IHs!
publiek.I
en won de liefde des ridders, toen deze, in 1784,
17B4, na eene afwezig~
heid van 20 jaar, zijn vaderland weder bezocht. IIij huwde haar,
en nam haar met zich naar Napels, waar zij door hare fchoonheid
en bevalligheid, insgelijks, aller harten wist te boeijen. Bekend zijn
kunstminnaren de attituden, waardoor zij den toon gaf aan
bij alle kUllstmirinaren
de naderhand mode geworden mi1nifche
mÏ1i1ifche veftoOningell.
vertoOningell. Dan ook in
de ftaatkunde
fraatkunde fpeelde zij een belangrijke rol. Zij leefde in eene naaunaau·
we en vertrouwelijke verl1andhouding met den Engeifchen vlootvoogd
NELSON, die aan haar de ijverige onderfieuning
onderlleuning te danken had ,welke
bij
hij in Sici/ii!
Slei/i/! vond, toen hij de vloot van Tou/on in de Middel/antl{che
overwin.
[ehe zee opzocht. Na den flag
/lag bij Abuki,·
Abuki,. omving
ontving zij den overwin4
lIaar
naar in Napels. Zij deden vervolgens met elkander eene reis door
DuitschIrmd;
uitfiekendlle
Dultschla1ld; werden
wcrden in Weeni:ll
IPéenim en Hambu,.g
Hambu"g op de uitfiekendfie
wijze ontvangen,
omvangen, en gingen hierop naar EI/geland. NELSON maakte
zilhaar, bij uiterfien wil, zijne fter van brillanten,
brillanten , benevens eenen zil.
ontvangen
veren beker, dien hij voorheen van haar ten gefchenke omvangen
had. In 1BI5
1815 ftierf
fderf de Lady, op eene reis, te Calais
Ca/ais in zulk eene
ht!tgeen zij naliet niet konde begraven wor..
diepe armoede, dat zij uit hetgeen
den. Zij bezat geene opvoeding; maar verbond met hare natuurlijke
grootc mate het talem
talent van intrigue, en had
bevalligheden in eene groote
baar roem en fortuin aan hare fchoonheid, en aan de beoefening der
haar
kunst, om hare natuurlijke bevalligheden door de wellustigfte attitutien
den eener tooneel- clanferes te verheffen, voornaamiijk te danken. Onoertusrchen
onuitwischbare fchande,
fehande, dat
dnt zij de
oertusfchen is het voor haar eene onllitwischbnre
vertrouwelijke brieven vnn
Vfln NELSON aan haar gefchreven, verkocht en
bekend mankte,
maakte, en daardoor de nagedachtenis van dezen l1eld
held,, haren
vriend en weldoener, aan de billijklle
billijkfie berisping blootftelde.
HAMILTON. CELls.~nETH)
vernuftige, gees
CELlS.~IlETH) Deze beminnelijke, venmfdge,
gees~..
lige
tige fchrijffcer
rchrijmer werd te Belfast
Belfost van Schotfche
Schotrche ouders, in 1765. geboren. Haar vader was een weJgezeten
wel gezeten koopman; maar fderf vroeggccne gunftige omftandigheden achrer-.
achter-.
tijdig-, en liet zijn huisgezin in geene
EUSABETH werd als kind door haren
harcn oom
00111 aangenomen, wien
wicn zij hare
harc
geheele opvoeding en
cn \'orming te danken
dankcn had; doch, hoe
hoc zij !larc.
hare,
kundigheden op deed, welke zij naderhand teil toon fpreidde, is niet
A a 5
ge·
ge'
1'110 PIAGGI,
PIAGGJ,
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bekend. Harç aangeborcl) nederigheId daed haar bimmer
met hare kUilde en voortrejfeliJ~heid van ycrft:md pralen, en toen
haar eerne werk het licht zag, wilden velen, -zelfs van h~re gemeen_
z;l3Iufce,
DF,TTY lIAàllLTQN zulk
z;l3lufce, kennisfen
kennisren Ilaauwelijks gclooven, dat BF,TTY
eene gcleertle
gcIeertle vrouw was.
Eerst op haar denigfw ja~r (1796) verCeheen hare eerfte letterkull4ige,
<lige, proeve, onder den titel van: Lettres of ti /lil1doo Rajah, waardoor zij., uit hoofäe hnrer bevallige fchrijfwijze. en het doorfcralen,d
gezond. verftand en vernuft, op eenm~al
eellm~al als eene geestige fchrijffter
fchrijfrter
bekend werÓ. Omtrent ten zelfden tijde overleed haa broeder in lndi;:, en liet zijner zuster een vrij aanzienlijk vermogen na, hetgeen
haar, voor baar leven, val} een onafhankelijk bef
taan , verzekerde.
befcaan,
Nu v~rJwos zij Bath to~ hare verblijfplaats, waar zij door bare talenten
cm aangenaam onderhoud, weldra,- e\,!nen kring van geestige en belangrijke menfchen rOl,dom zich verzamelde, eD kOf[ daarna hare frJellloirs
of mudern Phi/ofophers in het licht gaf. Dit werk getuigt van eene
diepe kennis der menfchelijke natuur, en draagt duidelijke blijken vnn
levendig vernuft en fcherpzinnig
rcherpzinnig oordeel; alleen is de inkleeding,
misfçbien,
misfebien, juist niet de meest gepaste voor wijsgeerige onderwerpen.
Het gunstig ontha:t!, hetwelk dit werk genoot, moedigde haar aan
tot de uitgave van hare
h3re LeUres 011 the elemenlary principles of Edufotion, ÎI) 2 ~leelen. wl1arin
wl1nrin zij de gewigtig~ wijze van opv9Cding
opvQCding
op~ne
op
~ne f:elfelmatigc
f:elCelmatigc kunst trachtte te vestigen; haar ftelfel
rtelfel op eene
wijsgeerige ontwikkeling van den menfchelijken geest te bouwen. eil
zoo d~ze kunst tot eene wetenfchap'
wetenrchap' te verheffen. Zij bereikte ech(er, llechts gedeeltelijk, haar wel doordach t en edel doel; doch verwierf door haren nrbeid vele goedkeuring. Een bewijs daarvan is,
dat de graaf VAN LVNCAN, een vermogend landeigenaar, in Noord'erland, en weduwnaar met een talrijk huisgezin. haar de opvoeding
zijner kinderen opdroeg. Zij aanvaardde zijn aanbod; maar de proef
mislukte om niet genoegzaam bekende redenen. Zij gaf. na verloop
van eenige maanden, eBne
eene onderneming op, voor welke zij zich niet
berekel:d
berekcl:d gevoelde, en keerde tot hare letterkundige bezigheden terug.
De vruchten daarvan kwamen weldra aau het licht in de Memoirs of
AGRIPPINII. , 3 deelen. waarin zij de gefchiedenis dezer Romeinfche
Romcinfche
"rouw ten grolldflage van eenen roman bezigt, met oogmerk om daar_
in de gronden van haar opvoedingsftelfel te ontwikkelen. Dit werk,
alhoewel met geest gefchreven, ontbreekt het aan ééllheid, en daardoor aan belangftelling.
belangfcelling.
Beter onthaal genoot haar daarop volgend werk. the Cottage,.s of
C/en Bunde, waarin zij naar waarheid, en met onzijdigheid, de kleine
zwakheden van het Engelsch nationaal karakter fchildert
fchildcrt en berispt.
Behalve deze werken is zij nog de fchrijfl1er van de Lettyes, ad
Jresftd fo Ihe dat/git/er of a NobIe1l1t1t1,
on Ihe formation of mOI,1l
NobIe111t1t1, 011
mOI,1l
(Jlld religiol/S principles, al~mede van de popu/or Es/a)'!, het\velk haar
I:tatfie werk was.
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MejtlÎvrollW
Mejnfvrotlw H"'~lIt.'rON
Ht.~lIt IrON 'brngt
'bragt hare laatCle
laatfie levensjaren beflendig
beftendig te
Edinhuf'g
Edinhufg door, waal hare uitfiekende
uitllekende tallimen
tal(inten haar àlgemeen bemind
geacht maakten, en haar eene plaats onder de eerl1:e perfonen dier
en ge;lcht
ftoofdfiad
hoofdfiad verleenden. lIaie
Hare zwakke gezoudheid bewoog haar nog
eens, om
OIU de b&den te Bath te gebruiken; doch op hare reis der.
derwaarts wetd
werd zij gevaarlijk krank, en l1:ierf te l/arroll'gate,
lIarroll'gate, den 23
van Hooim. 1816, betreurd door all<.'n
allen~f die haar kenden,
kenden. Behalve
uitl1:ekenèe kundigheden
door hare verhevene befchaving van geest, en uitl1:ekende
onderfcheiddezij zich
ziahdoor
door echte godsdienstigheid, en opregte po.
gingen, om hare nlltuurgenoot'en
nlltullrgenoot'en nmtig
nuttig te worden, en was in haren
ZO!)
omgang boven alle zwakheden, verheven, aan geleerde vrouwen zOC)
dikwijls eigen. Haar gedrag was.
was openhartig en zonder aanmatiging,
en
zij' zoo veel 'verlland , juist oordeel ell
elt
en fn
rn hare gefprekken toonde zij
vau geest, dat de uit!lekcndfie
uitllekendfie perfonen haar gege~
oorfpronkelijkheld van
ielfchap gretig opzochten, en hetzelve niet dan ongaarne verlieten.
HANAU. Eene fchoone, volkrijke en welvarende {lad,
hoofd~
flad, de hoofd.
plaats van ,het Keur-Hesfisch grnaffchap
grn!\tTchap Ht'mau-Munzenhurg,
Hal1au-Munzenburg, liggen.
doorllroomt), niet
de aan de Kinzig (eene kleine rivier, welke haar doorl1:roomt),
veT
waaronder vele Jover v3n
v~m den JJfail1.
Jlail1. Zij telt 12,000 inwoners, waQronder
den; heeft een fraai refidentie-flot,
rel1dentie·flot, een gymnafillm
gymnafium enz. De manumanu.
fakturen van wolle !loffen
fioffen,, koufen , kamelotten, hoeden, zijden Hofnoffen, handfèhoenen, bijouteden
bijouterien,, benevens de aanzienlijke porfeleinfabrijk, brengen met den koren-, ijzer- en houthandel op den Main,
de [cad
aanmerke~ijke voordeelen aan; doch hebben de tabaksafbrijtahaksafbrij.
ftad aanmerkeHjke
ken minder aftrek, dan voorheen. Op de beide laatfte dagen van
Wijnm. 1813 hadden in den omtrek van Hal1au,
Ht1IUlu, tusfchen de Franfche
fehe en vereenigde Oostenrijkfche en Beijerfche legers, hevige gevechten plaats, waarbij van weerskanten dapper gefcreden
geftreden werd.
(GEORGE FRIEDRICH) Deze beroemde toonkunstenaar
HÄNDEL. (GEORGE.
werd in 1684 te Halle,
Halle. aan dl!
d~ Saaie geboren. Reeds met zijn 7de
jaar bezat hij, zonder eene bijzondere aanleiding gehad te hebben,
eene ongemeene vaardigheid op het klavier, en verkreeg nu aan ZAOIAU
CIIAU,~ organist bij de domkerk te Halle, eenen
cenen kundigen leermeester,
onder wien hij zulke bewonderenswaardige vorderingen maakte, dat
hij
bij in zijn 9de jaar reeds een volkomen kerkmuzijk, met ftemmen en
fpeeltuigen, vervaardigde. Van hier begaf hij zich naar Berfifn,
Berlijn, waar
hij het onderwijs van ATTILO genoot, en vervolgens naar Hamburg,
waar hij beftuurder van het zangtooneel werd, en, nog geen 15
IS jaar
oud, als componist optrad. Zijn eerfte zangftuk
zangfmk was Almerra, hetavonden achter elkander gefpeeld werd:
Florinde
welk 30 avondEn
werd ~ ook zijne Fforinde
en
~Il Nero maakten veel opgang. In weerwil van zoo veel goedkellring, verliet hij, na 5 jaren Hamburg, en reisde naar Florence,
FlbrelJce, ~ne
Penetië en ROTI/(',
ROllII' , in welke [rad,
ftad, inzonderheid, hij het luisterrijkst om.
OJlthMI
hltsl ontmoette, en gedurende zijn verblijf aldaar een groot Oratorium
la
/a Refltrre::;;:,ioJJe,
Refilrrez'::,iollc, nevens vele cantaten en fonaten in muziJk bragt.
brngt.
Van RIHHC
RrmlC werd hij nnar
naar Napels genoodig(l;
genoodigd; vervaardigde
vervaardig'{le hier z.ijnc
zIjne
beo
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be.roemde Serenade, .d/r:ide en Ga/afea; keerde, nn 6 jaar, naar
zijn vilder land tçrug, en werd kapelmeester van den keurvorst vall
Hgnover.
Ondermsfchen
OndertOsfchen leed het .niet lang. of hij Hak naar Engeland over,
waar zich , naderhand, een fchitterellder tooneel van werkzaamh~id
voor hçm. opende. Hij vervaardigde hier niet alleen óe
pe zangftukken
Rina/do • .dllladis, Thefeus, Rodtmisto en anderen. welke allen eelle
luide goedkeuring olltvingen,
ontvingen, maar had ook bij nfwisfehng het be<Huur over onderfçheidene zangtoonecJen binnen Lotlllcn, en was 9
jaar aan het hoofd eener zang-akademie bij het Hay-Market toonecl
opg1lrig~,
op~rig~, met oogmerk. om altijd keur van uitnemende zangfe·~lkkj!1J
zangft·~lkkelJ
te bezitten, en die in de hoogsnnogelijke
hoogsnllogelijke volkomenheid.
volkomenheid te kUDll\!q
uitvoeren,. Ongelukkig geraakte hij in twiSt met zijnen eerften zan ..
ger Vr:~tSIrw, den lieveling des volks; gaf hem· zijn affchcid;
affcheid; veli'
bond zich met I-lElDEGGER, en haalde nieuwe zangers .uit Italië;
doch moest, na 3 jnar. het genoemde [Ooneel aan de lIa/itmm
lIa/ümm 'Overheen,
bten , onder welke inzonderheid, Poal.'ORA als ÇOllll'OIJist. en FAlu"
r:lELJ,.l als zanger bewonderd werc!en.
lIaNDEL, die federe verfcheidene zang!i:ukken voor het tooneel VaIl
Covent-garden hl muzijk bragt, weJ:e met velegoedkeurillg
vele goedkeuring ontvan-.
gen werden. verlangde naar een onafhan kelijk leven. en legde zich
op de verdere uitbreiding der Oratoriën toe, die echter niet al·s za.ng..
(lukken (want men hiald dit :jls eepc onth(liliging van het gewijdde
onderwerp) maar als concerten gegeven werden. Zijn JrJcsfia.s ont.
moette uit dien hoofde, in het eerst, flechts een koel onthaal; doch
werd te Dublin met grooter
groDter geestdrift ontvangen, en eenige maandeu
later, ook te LOl/den. naar verdiensten
verdienseen toegejuicht. Dit Oratorium
werd hier feden
reden het geliefkoosde fluk van het publiek, en jaarlijk~
eens, door I1äNDEL. ten voordeele van het, toen zich nog in tlechten !laat be.vindend, vondeJinghuis gege,Ven. Alhoewel \Jij zijn ge!
ûgt verloren had, werkte hij nogt:lns
nogtans a~n zUne Oratodën voon, tot
acht dagen voor zijnen dood, die op den 14-den
14-dell van Oogstm. 1759
voorviel. Zijn fioffelijk deel ligt in de abtdij van fFestmulljlcr, wa:lf
eene fraaije gedenkzuil zijne nagedachtenis vereeuwigt.
liANDS'CURIFTEN.
liANDS"CIIRIFTEN. Alfe nog lil
In wezen zijnde Handfchriftell
zijn of
of op perkament of op papier gefchreven.
gerchreven. lIet p~pier is ge.
deeltelijk Egyptisch, uit de Papyrus.plam vervaardigd, gedeeltc1Uk
gedeeltelijk papier van boom wol of zijde, (charta bombycilJfI), in 706 in het Oos ..
ten uitgevonden, en waarvan IJlen
men zich, fc1lOon meer in Griekfch~dau
jn Latijnfche IIandfcllriften, tot op de llÎcvinding van ons tegenwoor..
dig p:jpier (doorgaans op de helft der 13de eeuw, gefield) bediende.
In de 7de eeuw vindt men het eerst van fchrijfpennen gewag gemankt,
en werd onder de inkten de zwarte het meest gebru'ï!a, die echter
anders, dan de onze, bereid was. Ook vindt men in oude tijden ecu
~ecr
~eer fchoonen rooden inkt, waarmede de begin letters, de eerfie re,;e1, eR de il1\loud der 'handfchriften gefchrcvell waren. Zcldza~1n
Zeldza~1n
vindt
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•vindtindt- men er
~ 'met bla:ll1wen
blaal1wen t en nog minder mee
met groenen m
tn gelen
inkt. Ook fchreef men of geheele llandfchri[ccn
inir.
Ilandfchriftl:n met goud en ziivQf
zrlvGl'
(welke uit hoofde der kostbaarheid
kosrbaarhcid ouder de zeldzaamheden beho()o
behooren), of 1I11een
alleelI de ecrlle letters
le[[ers •
. Men verdeelt de I1andfchrirten",
I1anufchritie!1", ten
ren a:lIlzie/1
a:lI1ziel! van derzelver uicwendij:!e gedaante,
(,'o///l/Ii/lI1) , de oLlàlle
QLldl1e manier, waarop nog
diRe
gedannte, in rol/en
rollen ("O/lIlIIilltl)
in later tijd
rijd dc
de lroubadours in Frl1nkrijk
FJ'tllllrijk hunne
hUllne g~tlichkn
g~uichC<.'n fcurc\'en
fcIJrc\'en,t
en iu ingenaaide boeken,
eo
boeken t of eigenlijke codices. De f[hrijvers
f(hrijvers dl:r
d\!r
Halldfchrifcen warC!l
Hamlfchriften
warOn bij de ouden ml?estal
m~esral vrijgC'l:teen\!n
\'f1jgC'l:uenl:n of Jlwen
Ibvcn
(fcrib(J~,
monniken, waarund\!r
(fcriba~, libra,.ii) , naderhand
naderh:1nd de monnikcn,
waarondl:r inzouelcrhcid
inzonderheid
de ·BrntdiÁ:t
Brntdikt Y·f1CII,
ijncll, iji,
Iji, hoofde v:m
V:lI1 hunnen ordes r\!gcl,
rl:gel, tot di, wi.fk
wiJ'k
vecpligt
lIan.dlChrihen door proofvecpli~t . waren.
weren. In OOer
wer tijel
tijd werden de llan.diChrihen
pr06J~
lezers (corrrctors)
(clJrrcctors) verbeterd
verbererd en
~n verfra::id.
•
Ondinusfchen is het, ,'oor
Ondircusfchen
\'oor de lJeoordc('ling
beoordc('ling \':1n
\':ln de oudheid, W3~
W~U..
dij .cnt.
ent. "zn
vaneen
.een ,HaDdrchrifr
,HaDdfchrifr,, beJ:mgrijker,
belangrijker, de inwcndi;.:a .• d.1n
d.1n.;de
.:de
uitwendige,
uit\vendige, kCl1merktfti,
kellmerktJn, n:lmclijk
n:lmelijk , de trekken
rrekken van het fchrift,
fehrift, en qe
d.e
letters,
hee gefchreven is, te
bl'Oorctecling
le[[ers, wa:lrmedc
wn:lnnede het
re kennen. De bt'Oord.ecl.ing
":ln
Irekken "all
,';m
\'an de oudhaid van Griekfehe
Griekfche Il:Indfchrif{clJ,
H:1I1dfclrrif[1:11 t naar
n~~r de 'rekken
bct
lleèhtJ
PCt fchrift.,
fehrifr .. vair
valt moeüelijker,
moeüeJijker, dan die ocr
Jer Latijnli.:he:
L~rijl1/L:he : men kau.
kau, (Jl:ch[!
VaD dezelve
Illgemeen , aanmerken, d;n
dl' trekken .\':UI,
\'au, etl~
Val!
dezel\'e ,·.il1,h~t
.-_i!1.,h~t. _;llgemeen,
d:tt de
ea~
Griejcsch
handf,htut. los.fer
.o\~d\!r is;
Grielcsch handfJ;htût,
)os[er en \'lug;;er
\"lug~er zijn, naar
Ilaar ma.(e
nJ:t.tc het ,olOd.:r
doch in 1(0J~enJe
\(ol~enJe eel1\t'en
eCl1\yell flj.iver
nijver word~n..
wQrd~n.. Het :tI of Ilie~
nie~ ol1tbrek~11
oJltbrek~11
eier
~er Gtickfche'nctellJ6!11
Gtiekfche ':lctellUIl is onbcp:1!1ld,
ollbcr~f1ld, Cf}
~fl beOist in d-'zen
cI~zen lIièt's.
ni(.r's. Voor
~ct:overig~ zal::t1V:n:bezwaarlyk
~ct:overigt
zal::1aJ:n:bcl!waasl~k vroegere Grickli:he I lancifchrifcen
bnd[chriften vin~
d(!fl;;
.dL'7dc, ,tea hoogfle
6dc eell\\'. De.
fchrift~
d[!J1;; don uit, .delde,
hooglle uit de 6de
De- fchrift.
",ekkcn, der
dec ;UJciJnfcha,
uekk.en,
;Ulcilnfcha, he4fc
heofr men decls
deels n~:1r
Il~:lr .dc
-de- meerdere of mindert)
minder"
groorte," .dl!cis
grootte,
.dl!eis 11~:1r
l1a~r de vcrfchillcmle
verfchillcnde ·~t'dnanre
-~ednal1[e f'n
rn her
hee br:lk\cr,
br;Jktcr, welke
welk.e
tij bij öltrlcrfdleidcn
oltderfdleiden volkel11
volken ~ of In
lil zekere
~ekerc rijdperken aannamen
aannamelJ ..·~
S:rrptlll'tl
S::rrptuI'a RommraRom(i1fa' (1IIIi""(1,
aIl1it!"l1, 1I1r/'ol'ingica.,
JlfrJ'ol'i1/gica., LOligobardictl,
LOligobartliCI1, CI1/'plillgica
Cl1rplillgir(J
cnz..
cic 1I :!de
~de e('uw dc
zougcnoemele G.C~f.'ri(c/l~
cnz., (waarbij
(wlal'bij co~
I10~ feden
federe de
de loogcnocmde
G:c~di(c,l~
Kwamen)
kwamen) y~ verdeeld. en bij i~der deur
dezer fchrifr(oorcen
fchrifrfoorcen wener
wecler bijzon_
dere re;:els \'asr~el1eld,
\'ast~elleld, V01:':C!lS
Vci!:':(,~lS welke men de oudheid \'an
van een IlandHandfebrifr
fchrift !;:tn
f:an beoordeelel1.
beoordeelen. Wij
WIj moeten
moereIl OllS
0115 vergeno;?gel1,
vergeno~gen, met hicr
hier alk!cn
alkx'n
de meer 3~~emeerre
a~!{('meene op te geven.
.,
i '1fche TI3l1d(chrifcen,
Voor de 8l1e
8f1e eeuw z31 men,
men. in Lni
LNij'1fchc
IT311dfchrifcen, zelden
zeldcn
zimcckens
zil1tcekens (il//t'rp!/IIClil's)
(ilJtcrp!l/1c/i/'s) villden ,en
• en ook na
n:t (Ie
l!e invocrin~
invocrill~ l!.?rzeh'e
d~rlel\'e
kan
\'ol.~ende eell wen cr nn;
bn men in (!e
(~e II:;de
:;de Cl: \'ol.:!.elllle
n().~ 011[1110e[en,
ol1[l11ocr('n, wa3rin
geene zinceekens
zimeekens voorkomen.
\'oorkomen, maar
m~3r de woorden
\Voorden alleen
nlleen van e\lcander
elkander
Refcheiden
zijn. l-bndfchrifcen,
Handfchrifren, die geene hoofdnIlkken
hoofdfl.l1kken,, of :wdere
p;efcheiden zijn,
:l0dere
CIIS/OS. of de
afdeelingen hehben, zijn altijel
alrijd onel:
oud: de zoo.;epoemde
zoo;;enoemde C/IS/os.
hcrhalin~ v:ln het eerlle
herhalin~
cerlle woord der volgende
\'ol~ellde bladzijde
blaelzijde :lan
:1al1 het einde
der vori::;e.
vori~e. behoort [Ot
rot de I ?ell!
?ode en latere een
eeuwen.
wen. Hoe mil1der
minder en
gemnkkelijker
~em:1kkelijker de \'erkorcingen in een I1anclfehrifc
I1andfchrift ziin,
zijn, zoo veel ce
re ou.
der is het.
het, ell
en eindelijk hangen, in de oudfrc
oudftc Hat:dfehrifrcn,
Hat:dfchrifren, de woorwoor.
den gewoonlijk, zonder eenige verdeeling, ooofgebroken Ran elkan.
clkan.
der, en het Is eerst feden
Ceden de 9de eeuw, dat
dar de nfdecJing
nfdecling der woor.
woordM
den
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den .algemeen
~'gem~en in gebruik getaakte.
getaaktc. Ook de gedaanr~
gedaanct! der Al'llblrch,
Al'llblrchf
mcn in het algemeen het eerst 'in de
de: eerfee
cc:rfce helft der
cijft'l's ,welke men
13de eeuw in lIandfchriften vindt, draa;;t
dra~;;[ ter beaordeeling
beaordceling van der.
13dc
zelver oudhL'id bij. VerfchciJelle
VerfcheiJene IIandfchriften
Ilandfchriften hebben aan her
het flot
Oot
cene
eenc duidelijke aanwiJzing,
:tanwijzing, 1/'anl/eCl',
wanlJeer, gewoonlijk ook door u'lnt.
lI'iePJ. zij
gefchreven zijn; doch moet men de juistheid dezer onderfchriftC!1l
onderfchriftcQ
a:lnfwnds voor bewezen houden, vermits zij dikwijls alleen
niet zoo 3:tufcunds
en , of enkel
en kei tot éen gedeelte
het onderwerp van !let
hct bock aantoon
aancoonen,
van het llandfchrift
llandfchrifc betrekking hebben, of fomlijds
fOln.lijds geheel verdicht
Otl(lfte, nog in wezen zijnde, Handfchrift 1':ii.
J':ii. is
zijn. Welk bet oudfte,
moeijel1jk
moeijeltjk te b~palen
btpalen:: zoo veel echter is zeker. dat al onze Hand.
f~hriftt:n,
feelerr wij de prol:\'en
be!itteo';
féhrift~n, zelfs feele"
proeven der Herkulanifche belitteo';
ntee
ni~[ verder dan de eerfte
eerHe Christen-eeuw reiken. Voor het overige
móëten
mOëten \vij nog
nog' lIanmerken, dat men
lIlen in de middel,eeuw geheelc boe.
boektm',
g~fchreven, uitwischta
uicwisehta of afkrabde,
afktabde, <fin
<tm er nieuken f op perkam'ent gl!fchreven,
\Ve op te fChrijven, die onder de zeldz:1amheden
zcldz:1amheden IJcteld worden (a,.
(C6á'ittl' reJCripti, mji);
m/i); doch hield deze gewoonte in deJ4de eeuw
op.
papier meer in gebruik' kWlm,'
kw.",.
op, 'wR8rf"hijnlijk,
\vRsrf"hij nlij k, omdat toen het p~pier
eigenlijk, op de fchepen, een
HANGMAT. Is eigenlijk!
Cen 8:1n beide einden.
of de vier hoeken, hangende, grove lap
linnen';, of zeildoek,. het.
laplinneO';.of
welk f011dom gezoomd i!,
ig, en aan de mcnfchen: op de fchepell
COl
fchepen (;ge
~ne
lIohlcr {lok
éene flaapplaats
Oaappllfats lllOct
nlOet dienen. Men
l\len hL'efc
h~ft echter
-ook Hangmatten
Hangmaccen op
het 'land,
Oosi-Indkn en
'Iand, inzonderheid in warme landen, en wel in Oosi-Indim
:11l1tel'Î!r6~
cchcr bèCer,
beter, gemnkkelijker, en van katoen gemaakt 1':ijn;
:11"te";!r6~ die echer
lijn;
en zeer veel in ÁmeriktJ
zicb
Amerika vervaardigd wordco
wordeo.•., Men bediCtlt
bedient er :licb
van' In huig,
huj~, zoowrl als op reis: in het eerCte:
cerCte: worden, zij lam.
lam, :á"z.on~
:á'z.on~
derIIJlte pilaren, daartoe in de vertrekken opgeri-st, en olf oe laatfèe
laatfte
lan takken van boomen opgehangen, zoodat . men voor het kruipend
ongedierte volkomen veilig is. In dl! Dost-ft/dim
àost-Illdim worden deze Hang.
als een draagbaar
matten, zelfs door aanzienlijke
nallzienlijke en gegoede lieden, al!
bed gebruikt 1 wanneer dezelve aan eene
eenc groote
grooce ftang gebonden, en
door een paar zwarten
zwarteu op de fchoudcrs
fchouders , of ook wel op het hoofd.
hoofd,
gedrogen worden.
HANNll3AL. Veldheer der KllrtTz.1gers,
KllrtTj,1gl!rs, een van de grootfte Ie..
~e:boofden der oudheid, die, in beleid en moed even zeer als in vaar.
ge:boofden
vaardigheid,
digheid. om zich elke omfbndigheid ten nutte
nmte te maken, geene ge~
lijken had; - wien
wiell flechts
Oechts het geluk
gelllk ontbrak om hem aan eenen
eellen
W!:l.LI~GTON gelijk te doen zijn. Zijn vader, IIt.mLKAR,
W!:I.LINGTON
1I"'~lILK ... a, deed
hem, gelijlt
gelijk fommige willen, in zijn 9de jaar zweren, dar
d:!t hij de Ro.
meillet/
eenen eed.
meillen met
mee eenen onverzoenlijken haat zoude vervolgen: cenen
dien hij getrouwelijk hield. llij
I lij trok, 26 jaar oud zijnde, naar
"pal/je,
,fjpallje, en
cn belegerde aldaar
aldanr Sagullt/llll,
SagulIftlJll, eene f1ad.
fiatl, volgen~
volgens de kontrak·
ren
t\1sfchen het Romeillfche
Rome, ten grensp:lal
grenspaal Cllsfchen
ROlneillfchl! en Kllrfhallg[che
[en met Rom!:,
\Vaamln
Spanje gefleld.
gefield. Velen befchl1ldigen hem hier van bondbreuk, waafVllO
hij echter niet verdacht moest worden. Immers.
f1ede nn.
Immers, in fiede
\'an. vol~
voleens de vredes
vrede. voorwaarden , Saguntfl",
,ens
SlIguntfl", neutraal te houden, beo
betijentijen·

en
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op de Kar/lu;"!Ktzrthl1lrg-

diende
eliende zich
zieh Romt!
Rome \'~n
\':m deze
dele !l~rl;te
f1~rkte , om uit\·~llct1
ui[\'~l!èt1
{,!re
fel/e kolonien ën bondgelloo[en
bondgellootcn in' S/,flfljf,
Spar/je, onder :Inderen
:lIldercn op lil!
Bi!

turdetalJi'll. te doen., tl/rdeta/JI"II.
I1.H\1'\rIlH
I1.\l\'NJr..~L n:lm
n:tm cn
eM verdelgde
\'crdelgde dIe (cid,
rr:hl,
in weerwil V:1n
v:m de pogiogèil
pogingt·n' der Romdllm,
RomcilJCII, welken,
welktn, na
n:\ een ijdel gez3nr(ch:tp [Ot
z3nrfehnp
cot hem,
hCIn, zich te Ka,.t'la!~o
Kart//a,'!:o bekbngJen.
beld:t:tgJrn. Hierop ~'()ercfehi.T
w)eráe hiJ
e11 lIilgCZ'ocITt
Ilitge1:ocht leger, Dit
Ca/hE; toog, mee
zijn talrijk.
r:tlrijk t Cll
nit Spanje door GamE;
onbcfehri,Jelijk
\'cl'l moeite, over ele
cle hcogflt'
-;-iel in 0ppl'I'ltnOpprr/tnonbcfchri,Jelijk "ccl
hcot;tlr /llrn;
Alrn; -;iel
lië;
/ië; leverde den verfehriktcn
vcrfchriktcn ROlllcintll
ROllleint'lf [\\'ce
n\'eè blo.:digc
blo..:dig~ veldf1agen,
veld!l~gen, bIJ
bfJ
T/ëbil1
Tnbia en Thra/j'mmum
ThrafJnrclJum •, rOkte
r(]kt~ vervolgens tc{!;t'TI"Ro1l!c,
tC{';f?Tl"Ro1l!e, en
('Tl zOtrde
zoude dede.
ze 'fbd
!hd ·ongetwijf.:ld
'ongctwijf.:ld hebbeIY
hebbcn fl'lg~nomen,
fng~nomcn, indien
indlell flicc
nice de beroemde velcf
veld'..
heer FhillUS
F ACIUS l\T.unws
l\T.~xl~10S (zie a/daar),
aldallr), door cellen welge!(oze'n
welgekoze'n !l~nd,
Il~nd,
hClll
hem hUIgen
I~ngcn eijd
tijd voor dezelve
dczelve had ûrbehouden:
orbchouderi: J1ier()p
J1ieróp floeg hiJ,
bij Ca/llWI"
CtJ/IIICC',, in een hoofdtrefl"en,
hoofdtreff'en, ti\!
tIr kan
kern der ftomeinfche
Romeinfche legcrnfagt
legcrnfage;;
doch door muitetij
muiterij zijner :lfgem3tte'
nf~ematce' hUt1toenden
hUt1th&.den en
elr geweigct'den
geweigel'den on olJ
derfland
vndcrfbd , w:tar
lOen, ongc!ükkig
on~e!lIkkig \'oor
\'OOr TlclI'i
derflal1d uit zijne v:ldcr1bd
w:t:tr [Oen;
riem,, \'01liens
eC'riel' repnblikr.irin!hé
regering', e~ne' :Illder/!
~lldeCl~
~cns het gewone
gewonc gebrek eCfier
repllblik~il1rdh~ regeri'ng',
l':lrtij, dnn
l,nrtij,
d~n dc
de zijne, de ov'erlmnl !Tnd
h:td ; l:erIN~I'e!1',
gerlN~1 'erf, nT
r.T v!!rhindetd
verhindctd otn
wellustige n3d
fiad Caop Romc
ROII/I! te tre!c!:ell,
trekken, bleef hij lan;en tijd, il~ de wèllllstige
pua (Zil"
\'nn ziJn
(ZiC' op dal artikel), ten m('~kelijken
me>~kelîjl;en nadeele v:tn
û1n leger..
De R01lle/nrn
Romeinen 'volgden intusfehen
intusfch0n het toorbeeld van :AcAm6KLH
ÄChnt6KLH
(Zie: IIA~JILKAn)
on<1er geieicle
IIh~IILKhI\') en bragten K,\RlIlAGO,
K,~RTn"GO, olll1er
gcieicle v:tn SCJPlO
SCIP10
dm O"deren,
O"dcrtn, in he>t
het r1:l1mv.
rt:r,t~IW. HII'!\Nro,H.
HIIl'\ 1'\ 10,\1. werd, door liJne
ziJnc ondar'lIt~3re
ondal'lk~are
medeburgers te:uc;
te:\1~ geroep!!n,
\'ergeefs SerPlo
geroepen, lr:lehtte
u:lchtcc nrgeers
SCIPIO,, in een mond ..
gefl'rek.
fehikkingen ovu
gefl'rek, tot minzame
milJzame fchikkingen
ûvc:r te halcJl
h:tkJI en
cn leverde eindelijk
legen
tegen den RQII/cill,
ROII,'cÎlI, den
Oen rampzaligen
ralT'pzali~en fl3g bij Zama in NI/midi!;
Ntl11ddil; die
het lot van
V:tll A'f1rt'lfl/jo
A'ortlrngo befliste. De Knrt,7agcrs
A"ardagC'l's werden' genoopt' al!'e
alle
hunne fehepen
nf te geven en llimmc:'r
fchepen , behalve titien,
ell , af
nim01c'r weder e'eeigen
oorlog te ondernemen.
oorlo;;
I 1.\{,;{,;IIl,~L,, door de RC1l/eil1cl/
11.\r;l\'rcM.
RC1I1eilli'll en zijne landgenooten, vervofgd,
vlugtte nu tO[
kOllÎn~ \':ln
Bitll)'lJië, PRl'SIIIS, in Klrt'n.Ailil_
tot den
dcn konin;.:
\':tn fJitllJlJiê,
Klein-Aail_
met oogmerk, om dien vorst tot eellen
cellen oorlog
oorlo;; legen
tegen Rome te bewegen; dOl:h,
wege(l;
doch, befpeurende , dat hij door hem :l3n
aan de Romcinrn
RomC'ÎnC'n zoude worden overgeleverd, benam
J 83rle
ben:tm Ilij
hij zich zelven, in het 182 of I83tle
j:tar
jaar ,'oor
\'oor onze
ollze tijdrekening, en
el1 in het 65rle
6slle zijns ouderdoms , door
vergift, het le\'clI,
ICI'en, ten einde
\'oor zijnen dood in handen zijner
vef/.!;if[,
eilJde niet voor
vij:tndell te \'3I1cn.
vij:tndcn
\':tllcn. De oorlog, dien
di('Jl hij tegen de Romcillfll
Romeilltll voerde,
de gel'n:lllijk!1c,
Romein(ehe gemeenebest
gemeeneoest immer gewikkeld'
ge\':larlijkllc, wnarin
wa:lrin het RomcilJrche
werd - wordt de 1,*'CCde
1,*'('{'dC' PUI/ifche
PUI/ifcht oorlog
oor/og genoemd.
HANNO. Een Kmhagisch
Karchngisch veldheer, die met oogmerk, om ont·
dekkingen voor
\'oor den handel te doen, en volkpbmingen
volkpbntingen :lan
:Jan te leggen,
eene reis, langs de westelijke kusten v:Jn
\'2n deV3n /lfrika
Afril.:a deed,
dced, en van
zelve eene befchrijvir.g heeft nagelaten.
nagelmen. A:ln
A:m de kusten van
v~n JlfaroUfJ
JlfllroUo
zijn door hem 6 volkpl:tntingen
volkpl~lltingeJl gellicht.
gelliehr. De uitcrIte
uiterIte was het eiland
Cen/I!, :lan
O'/'IIC,
nan de zuidelijke grenzen van dat rijk, van waar
w:t3r hij dan
ook zijne ontdekkingsreis verder voortzettede.
voorrzemde. Volgens zijne befcbrij.
bercbrij.
ving kwam hij w:l:lTfchiJnlijk
w:JarfcbiJnlijk niet alleen tot
tOt de Senfgal
Senegal cn GIllIIblIl,
GI1I11"'I1,
IIUU
maar
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aan de kusten van Cu;nea;
Cuinea; milt
want ziJne
zijne fl:!tetl
fl:het.
maar nog verder, tOt :lan
val\ de woeste bewoners past op de Negervolken aldaar, gelijk ook
zijne
befchrijving van de twee groote rivieren, waarin hij krokodillen
zijDe beCchrijving
en de Hippopotamus (Rivierpaard) vond,.
vond, op de Senegal en Gambia
tC}epasCel,ijk zijn. HANNO leefde
aar voor onze tijd..
tQepasCeI,ijk
leerde waarCehijnlijk
waarfchijnlijk 550 ijaar
rekening. Wij bezitten van helo1
heIr! eene,
eene. Griekfcbe overzetting zijner
reis ttonder
dell titel: Peripllls
Behalve dezen zeereizionder den
Periplus vtm
vall lIANNO.
IL1NNo. llehalve
Kart/ragcrs dezen naam. Twee veld.
veldger voeren nog meer beroemde KflI't,'ragtrs
ILlNNo heetten, voerden in den eerilen Punifchen oorlog,
heeren, die 1I.\NNO
de een na den ander, in Sicilië
Sicili~ het bevel; terwijl een derde een der
HA;'o/NIBAL in Italië was, en .zieh
onderi>evelheooers van 1-IA:'o/NIOAL
.zich door veronderbevclhelJlJers
fcheidene
onderCcheidde.
féheidene gelukkige ondern emingen
emingell onderCcheiddll.
HANOVER. Een onder het DuitCche
DlIitCche verbond, behoorend
behoorencl,, ko.
ningrijk,
lJoordelilkIc gedeelte van DIIÎlSc,'rll1lJd,
Duitsc/llalJd, msningrij k, hetwelk in het lJoordeli.1
fellen
fcllen de Elb()
Elb(, de Ecnrs
EmJS en de Noordzu
Noordue ligt. liet belbat
beilaat uit de vors.
vorsKalenhcrg. Grubml/agcn,
Grubmlzagen, LUiieburg,
Llliieburg, een gedeelte van
telldommen
tendommen Kl1lmberg,
bet graafCehap
graafCchap Hohcllfleill,
Hohcn(lein, het hertogdom Bremen met het land UaHadel",
Kedingm en het
h~t oude land; uit de graafCch~ppen
dein, Wurzen, [(edingen
graafCC'h~ppen
Hoi.ia.
uit de vorstendomm~n Hildeslzeim,
Hoi.ia, lJiep!i3Itz,
DiepiiJ/tz, Cll Ben(
Bcn( 'reim
leim ;; .uit
HildeslJeim,
Uad Goslar
Ra/fel/berg) Oosf-Ydesland.
met de (lad
Gos/ar,, Osnabrug
OS11ahl'l1g (zonder RI1/rcnberg)
Oost-f'ries/antl f
het beneden graaffchap
e~n gedeelte van het Eiehsfe/d,
graarfcbap Lingen,
Lil/geil, een
Eichsfeld, de
heerlijkheid PIesje,
PIesfe, met nog eenig,e
heer\.ijkheid
eenig.c kleine brokken lands. Alle deze
landen bevatten
bev:!t[.en eenc
fene oppclvlaktc
oppelvlaktc van 682 v. m., met 1,292,958 inWOJle!S,
ne rivieren zijn de E/be, en II/e{er,
IYe{er, en de meest
WOJlCfS, De voornaam
voornaamfle
bclan,grijke voortbrcnbfcls
voortbrçngCcls koren, obak,
hclan,grijke
t:1bak, hop, vlas, hennep, raapzaad,
hout, houig en was, zout, alsmedc
alsmede eene menigte nuttige en edele
Il~rzgebergte oplevert. De vee- en fchapenteelt
rchapcnteelt
metalen, welke het 113rzgebergce
is ér
~r meestal in ecnen
eenen goedcn
goeden ilaat, en men vindt hier en daar zeer
goede paarden; terwijl de bijenteelt in f,)mmige
fommige ilreken zeer aangewigtigl1e takken van beilaan zijn de garenfpinnemerkelijk is. De gewigtigile
rijelI en Iinnen-manufakcuren;
linnen-mallufakturen; doch houdt zich de kunst vlijt tevens
rijen
onledig met het bereiden van tabak, met het vervaardigen van wollen
koper-. ilaal- en ijzer-waren, hoeden, Ieleen zijden
zUden ililotren,
0 {fen , lakens, koper-,
der, papier, aardewerk enz. Ook de handel is er van belang, waartoe de vereeniging van Oost-Yrieslalld
landcoe
Oost-f'ries/alld zeer bevorderlijk is. De land.
wegen, gelijk ook het postwezen zijn in het IIanoverCehe
IIanoverfche uitmuntend,
hetwelk.
hetwelk, door meerder nijverheid van de zijden der inwoners, zijnen
welvaart nog aanmerkelijk kan bevorderen.
DuitCche ilaten heeft in de laat([e
laatl1e tijden zoo veel ter
Geen der kleine Duitfche
bevordering der wetenCchappen
wetenfchappetl en het volks-onderwijs toegebragt, dan
HO/lOver. waarvan de hooge fchool
Cchool te Göttingen,
H/111fjvcr,
GiJllingen, de ridder-akademie
f1(1IIo v er,, het Pedagogium
Pedagogitlm te Ilftlf,
te Ltlnebur
Luneb/lróÓ,' het Gcorgialllll/1
Gcorgitlllll1l1 te Hallover
IIft!t,
en het uitmuntend feminarium
Ceminarium voor Cchoolleeraars
fchoolleeraars in de hoofdl1ad
hoofdilad des
I:ijks, benevens het inl1imut
rijks,
inflitllut te Klo(;ster.LocculII
/{/oostcr.LoccUI1l tOt
tot vorming van predik:mten., de voldoenfle
voldoenl1e bewijzen opleveren.
Han()Y~ W:l5
kcurvo~tendom. In 1692
Hanoytr'
was voorheen een kcurvomendom.
169~ ontving de
her-
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hertog ERNst
LEOPOLD; de keurvorsERNST AUGUSTUS, door den keizer LEoPoLD;
kemvors ..
flelijke waardigheid, en werd door zijnen oudil:en
olldil:en zoon, GEORGE LoDEW1JK, in dezelve opgevolgd, die, nadat reeds voorheen het regt op
het hUIS
hl1ls tran
van Haf/ol'er,
Hanol'er, door 11et
llet parlement, aan de kroon van En.,
En.
g..: .vorden; onder den naam
n:1am van GEORGE I,
geland was verzekerd g\.:.vorden;
den troon van dat rijk beklom; Door deze vere\!niging met Eng~
aanmerkeliJk; doch werd ~ in den jongil:en
land won Hallover
Hanover aànmerkeli.1k;
jongfien ootlog
tusfchen dat rijk en FrallkriJk,
tusCchen
Frallkri.; k, het flagto/fcr
l1agtoffer daarvan. Als een eiFrrm[chen, onder den
gendom des IlritCchen monarchs, rukten de Frrmfchen,
veldheer MORTlIm,
MORTlIi.R, den 28il:en van Bloeim. 18031 in het Hanoverfche,
week de regering naar Lauenburg,
Laucnburg, waar, op den gd
3den
en tveek
en van Zotusf<~hen haar en den FranCchen veldoveril:e te Suhlil1gin,
Suhlillgin, de
merm., tllsfchen
beruchte overeenkomst getroffen werd, volgens welke het Frallfche
Franfche
[Ot aim de Elbe bezit nam; doch
Hanoverfche landen tot
leger van alle HalloverCche
Hanoverl1l1C11 ; met wapenen en veldftukken, achter gewaartegen de Hanovert1lJen
Lauenburgfche konden terug trekken. Sedert
noemde rivier, in het LauenburgCche
Frl1llfcflen meer en meer llit;
Brüfche
uit; namen alle BritCche
breIdden zich de Frnnfcllen
wapens, met alles, wat tot de vorige fouverciniteit
fOllverciniteit dezer landen bebet geheele beftuuT
beftuur geraakte
geraakre in hunne handen; terhoorde , weg~ en het
ter~
omftandigherlen, alleen
wijl Engeland, W'larvan fJrwovcr, ;n
in deze omCtandigherlen,
bef~herl1'ling konde verwachten, hetzelve aan zijn lot overliet.
zijne beCeherming
Naderhand bezetteden Rusfen en iweden
iwcden het door de Fral1fchen,
Franfclzen, onBERNhOOTTE. weder ontruimde land, en berenden HameIn
Halt/tIn;; ter.
ter..
der BERNhDOTTE.
wijl het
bet Hanoversch legioen in de JVezel"
lI~zer landde;
landde, doch er werd niets
niet'
ernstigs ondernomen.
Dus werd dit bekhigenswaardig land de verzamelplaats van onder..
fcheidene
Europifche legerbenden, toen de !lag
/Iu/lerlitz de ge.
rcheidene EuropiCche
I1ng van Au/lerlitz
Hanoverfche ftaten
ftaEen werdaante der zaken eenigermate veranderde. De HanoverCche
den, ten gevolge eener overeenkomst met den Franfc:len
Fral1Cc~len keizer, in
het begin van 1806, door Pruis(ell
Prufs(en beiet, onder de verklaring.; dat de
tOt op
koning dezelve alleen in bewaring en onder zijn beheer nam tO[
den algemeenen vrede, waartoe het beftUllr
befcuuf aan den veldheer, deli
den
Hanoverfc1le
graaf vàn SCHULENBURG.{{EHNERt, werd opgedragen. De Hanover[c1le
gezant verklaarde zich openlijk, den 3den van Sprokkelm., tegen
tegelt
Pruisfen 1 welke hij als ftrUdig
reg te IJ
deze bezitneming door Prui$fen
Ctrijdig met de regtel!
Enge/and beCchouwde;
befchouwde; doch vorderde vàn de onderonder·
des konings van Engeland
danen , zich er niet tegen te verzetten. Dan kort hierop. en wel
op den 1Illen
(len van Gras 111. deszelfden ja:rrs, vólgde er eene andere
provilt.
overeenkomst, waardoor Pruis[en, tegen den aflland der drie. proviltcien /In/pac1:
An/'pac1t1 Kleef en Ncufc1:ateJ,
Ncufc1tatel, aan Fr4nkrijk, oCCchoon
offchoon al wedetwedet·
EngeIfchen gezant f van hee
het
om tegen de plegtige verklaring van den Engeifchen
keurvorstendom HafldVef"
HatUJver volkoml:n
volkom~n bezit nam f en den Sften
8reen daaraan.
volgende de geheele eindelijke ontbinding der HanoverCche
Hanoverfche regering
liet bekend maken.
Intus[chen
tot eene onophoudelijke
Intusfchen rcheen
fcheen dit ongelukkig land tOt
lOtsverwisfeling beftemd
lotsverwisreling
beCtemd te zijn; want nog in hetzelfde jaar 1806 werd
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de goede verfhndhouding,
verlhndhouding, tnsfchen
tusfchen Frankrijk en Pruisfon,
Pruisfen , jammerlIJlè
jammerlijk
verbroken. en moest de Prnisfifche
Pruisfifche commisfie van mganifatie, in den
ongelnkl,:igcn oorlog, kort na den gG!denk\vaardigen
daarop volgenden ongelukkigen
gfldenk'waardigen
,le7Ja, op den zIflen
Hanover ruimen; waarop
flag bij .Tena,
11ag
zIllen van Wljllm. Hanoyer
óeftuur de regering des lands, dooh
doch flechts
Ilechts
het voormalig Hanoversch óe1l:uur
bij voorraad en niet in naam des konings van Engeland. wederom
Pruisfifèhe wapenen liet
aanvaardde, en in den volgenden nacht alle Pruisfiièhe
wegnemen. Op het einde derzelfde maand ltw:mf'<le
kW!lnl'~e maarfchalk
maarrchalk MoreTIER met zjjn
zijn leger roar llanover,
Hanoyer, en nam den 1'2
12 Van Slagtm. in naam
NApOLEON, oet
IJet land in bezit, hetwelk [eden,
reden, ondt:r
ondèr het
des keizers NAPOLEON,
opper-toezigt
gereopper·toezigt van Frankrijk, door eene
ectJe beflurende commisfie gere.
geerd werd, totdat het eindelijk, bij een verdrag, den 14del1
14den van
Louwm. 1810 te Parijs gefloten, geheel :Jan
aan den koning van Westafgeftaan, vervolgens in zijn riJkingelij
rijk ingelijfd,
p'ia!en afgeflaan,
fd, en in de drie deparNoorde!z/k~, dat van de Neder-Elbe en de Aller, vertementen'," het Noorde!zik~,
tementen
deeld w\!rcP.
w(!rd'.
In het jaar r8a
r8n werden alle verwachtingen verlJdelti",
verlJcleld, welk men
nit
uit deze eindelijke
eindelij ke beflisfing
beflisung van het lot van Hanoyer
Hanover zich fcheen te
mogen vooripellen.
voorlpellen. Alleen het departement de Aller bleef hO
bÜ
1f7'estphlrlen; de gemeenfchap met de zee werd afgelileden;
HanoJlel',
Westplttrlen;
afgelneden; Hanoyel',
waarvan alleen de flad van dien n~am,
mam, met Ce/Ie.
Ce/Ie, bij hethe'!:, genoemde
rijk
r~jk bleven, werd ge[nipperd;
gefnipperd; Lunebttrg,
Luneburg, Stade, en RtJtzenburg
Ri1tzenburg
werden Fransch,
Frunsch, en dit gedeelte der Hanover[che
Hanöverfche landen deelde federt in het rot
wtdat eindelijk, ten gevollot van het groote keizerriJk,
keizerr\jk, totdat
ge van den roemriJkcl1
roemriJken veldtogt der verbondene mogendheden ill'
in' 1813',
1813'.
'ook
cook Ha170Jler
Nt/nover bevrijd werd. Hunne troepen rrokken den zsften
2sllen vall
val1
WijillU. binnen de hoofdaad
hoofdftacl,, en werden den 4den -van
Slagtm. , dMr
dot1r
Wijnm.
cvan Slagtm.,
den heïtog
hertog van CUMBERLAND
CUMBERLIIND gevolgd, waarop de 'oiJde regering, rep..
reI'flond herrtcld werd. Den IS van Wimerm.
ftond
Winterm. 1814 werd de eerfle
'vergndering
vergndcril1g van de Henden des rijks door den hertog van CAMBRIDG4i
CIIMERIDGlr.
geopend, doch had alleen
all",en teu'
ten' doel, in het belluur eenige verannellen, welke de tijd en de behoefte des lands vor.
vor..
deringen daar te fleHen.
'derden; geftJlc
v~e'l mogelijk
gehJk de regering dan ook, zóo
zdo vl:!e'l
mogèlijk ,: het oude
ftel[i:'l van befluur
befiunr behield, en alleen het nieuwe l!i-Ît
t-î-it hetzelve deed
flelfel
geboren worden. Alles werd op dcze
deze wijze van la1tgz:unerband
l~l~gzmnerhand ieregeld, en men erof
regela,
trof federt verfcheidene nuttige inrigcil'lgcn,
inrigciFlgen, ten ein~
einde het doorgeflane
dcorgeflane leed te öoen
ooen vergeten.
HANOVER. De hoofdftad van het konlnkrij1,
koninkrij1{ van dien naam.
Zij ligt in eene aangen~me
aangcn~me lnndftreek
Inndüreek aan de Leine, welke de oude
olidf! en
nieuwe ftad
fmd' van een fcheidt; telt ruim 20,000 imvoners , en is de
vergad('rpl~ats
vergaderphats der regerings-kollegien.
regerings-kollegiel1. Men heeft er eene munt, een
ge[chutgieterij, eenen
eencn fchouwburg,
fchollivburg, een hmdfchapshmdfchapg- en
'tuighuis, eene gerchutgieterij,
en
'raadhuis, een lyceum en
cn eene kweekfellOoI
kweekfchool voor onderwijzers: ook
vindt men er een gedenkteeken
gedenkte2ken,,ter
ter nagedachtenis van den grooten
I.EIBNITZ
LElllNITZ opgerigt, eene uitmunteude
uitmnnteude koninklijke boekerij, welke rijk
is aan
a:m kostbare werken en zeldzame handfchriften, en,
cn, in de nabijheid
def
der
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der fcad,
[rad, net fraaije koninklijke lustIlot HerrenhaufetJ,
Herrenhaufen, waarbij de beroemdè fontein gevonden wordt, die het water, ter dikte van een
mans ligchaam,
ligchnam, 120
J.20 voet opvoert. De fabrijken van gewast linnen,
fpiegels, lak en papieren behangfels , gouden en zilveren galonnen,
kou[en,
üoffen en aardewerk, zoo als ook de handel in hom,
koufen, wollen ftoffen
hout,
vlas en wol, zijn er van veel belang, de lnatüe
Inat!1:e uit hoofde van de
fcheepvaart op Bremen, en de fterke
[terke verzending, welke er van en
naar Hamburg plaats heeft.
BAN
merkwaardige handel-maathandel-maat.
HAN ZEATISCH
ZEA TISCH VERBtlND.
VERBt)ND. Dèze merkwanrdige
ont[rond het allereerst uit een verbond (lkmfa),
(Hon/a), hetwelk
fchappij omfrond
de beide' fteden
ft eden Lubek
Luhek en Hamburg, in 124',
1241, ter beveiliging van
haren land. en zeehandel, oprigtten. Zij werden hiertoe genoodzaakt
door de toenmalige onzekerheid der zee door vriJbuiters, en der
openbare wegen door roovers enz. (een gevolg van het vuimegt),
vuistregt ) ,
en rustten dienvolgens, voor gemeene kosten, niet alleen eene vloot
uit, maar bragten ook eene landmagt op de been. Ver[cheidene
Verfcheidene
koopfl:eden,
kQopfl:eden, eene foortgelijke
foortgeI\jke behoefte gevoelen de , traden hetzelve
eerlang bij,
bij ~ en dit volgden weldra vele andere, zoo dat deze maatfchappij
îchappij eindelijk, bij afwisfeling, uit 66,72,80 en 84, nu eens meer
dan eens minder, fieden befiond.
befl:ond. Deze fieden
fl:eden werden in 4 klas.
klasfen verdeeld, waarvan
waar'vml ieder eene hoofd,hoofd. of kwartier-fl:ad
kwartier-ftad had. Onder
de eerJle
eerjle klas[e
klasfe behoorden de Wendi[che
Wendifche en Opper-Wendifche fieden,
waarvan Lubek de hoofdplaats was, alwaar de algemeene vergaderingen
van het verbond gehonden werden. Onder de tweede bevonden zich
de Kleeffche.
Kleeffche, Markfche, W éstphaalfch e en de 44- fieden,
fl:eden, in de oostelijke provincien der naderhand vereenigde Nederlanden gelegen,
gelegen. be-benevens de kwartierfiad
Keu/en. Onder de derde behoorden de Sakfi.
Sakfikwartierilad Keulen.
Bnmswifk de hoofdfche en Mark-Brandenburgfche fl:eden, waarvan Brunswi./k
fiad was, en eindelijk onder de vierde klas[e
flad
klasfe de Prnisfifche
Pruisfifche en Lijfiandfche
fieden, welke Dcmtz;g
Îandfche fl:eden,
Dantz,ig tot kwartierfiad
kwartierfl:ad hadden.
fl:eden niet vrij, en
Ondertusfchen waren de meeste der verbondene fieden
Ondercusfchen
zijn het nooit geworden. Dan, daar de landfl:eden.
Jandfl:eden, over het algemeen , wanneer zij door den handel rijk
r\lk waren geworden, op
de geldeloaze
geldeJooze vorsten van dien tijd veel invloed hadden,
hadden. zoo bragt
h!\re
hare afhankelijkheid aan de gemeenfchappelijke onderhandelingen van
het verbond, waarvan de voorname Heden, inzonderheid Lubek,
Luhek, bo.
vendien, eene ongefl:oorde vrijheid genoten, (waartegen zich echter
Denemarken meer den eens verzettede
verzettede)) weinig nadeel te weeg.
De meeste fierkte
fl:erkte van dit verbond vertoonde zich ter zee; en
hoe' meer het den Europifchen IUogenheden,
mogenheden, in dien tijd,
tijd. overal aan
eene zeemagt mangelde, zuo
zoo veel te eerder moesten de Hanzeatifche
fieden voor hen gedncht
geducht worden. Er heerschte onder de laatfte eene
groote eensgezindheid; doch, inzonderheid, hadden de zeefteden het
naar haren zin, die, door eenen ver vooruit zienden koopmansgeest,
voor de belangen van allen binnell- en buitenlandfchen handel zorg
helft der 13de
Jade eeuw legde de handel·
droegen. Reeds in de laatfte he1fc
handel-
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3 as
mantCclUfpP'ij
ma~trch:rppiJ 4 groote kantoren aan, als ~ te Londen,
Lom/en, te 1JrfJgg~
1JrlJgg~ 11"
te Berg,en
Ber&en en te Novogrod, in Rusland, waardoor haar handel eerlang
derzelver
tot eenen buitengewonen broei
bfoei geraalne; gelijk ook zich derzelvet
Italie uitfcheepvaart
rcheepV'aart eerlang naar Frankrijk, Spanje, Portugal en lIaNe
mnmlchappij was voofzigtig
voorzigtig en gelukkig in
irr hare onderbreidde. De maatfchappij
befloot fpoehandelingen met afgelegene vorsten; doch tastte door, en beiloot
en· rust..
dig tot eenen
cenen zee-oorlog, wanneer zij dit voor noodig hield, en
ce
Ie in 1428 eene vloot van 248 fehepen,
fchepen, met 12,000 m{ll1
m~1l gewapend.
gewapefid.
tegen Denemarkm
Denemarken uic.
uir.
natuurOndertusfchen hing'
hing de bloei Van' het Hallzeati[che
Hanzelltifehe verbond natuur·
omfcandigheden a[,
lijk
rijk van de voortduring der omHandigheden
af, welke tot hetzelve
aanleiding gegeven hadden, en het moest vervallen, naar gelang de ..
ze
:ze van tUd tot tijd
rijd ophielden. Reeds met het einde der lsde eeuw
namen, dOor den 1a11dvrede,
lalldvrede, door MAXIlVNUA.\N
lVIAxmrr.IMN I in: Duitsch/and
Duilschland
~t Hand gebragt , de
a~nrandil1gen; op de publieke we.
we..
tot
dl! rooverijen en a3nrandingen;
gen, een einde, waardoor het voorname oogmerk der binnènlandfç!u:
bilJnètJlandfchc
fteden,
die verbond, verviel; terwijl eeHedcn, met derzelver toetreding tot dit
ee.
ne meer verlichte ünatkunde
ftnutknllde der vorsten, die,
die. jaloersch
jaloerseh op de menig
menig-..
vuldige' vrIJheden.
vriJheden. door ver[cheidene
verfeheidene hunner landfreclen
landfreden genoten,
dezelve noodzm:kten,
noodzaaktelJ, om
om et
er van af te
re zien; waarbij nog kwam, dat
:lij, na de invoering een
:llj,
eene!'
er matige belasting, en het vernietigen van
verfeheidene rlJke ge[tichten,
ver[cheidene
geftiehten, niet zeo
zoo zeer bijdragen' in geld meer
behoefden, en ook.
ook, door
dool' hunne ftaande
fcaande legermllgt,.
legermagt,- hun gez'ag beter
konden handhaven.
De voorname oorznnk,
oorzank, echter. van de verzwàkking " en eindelijke.
eindelijke!
verIJIedging
vernIetiging,, dezes verbonds was hierin gelegen, dat de magtigfte
Europa de noodzakel~jkheid eener zeemagt , welke op
vorsten van ElIrdpn
fteum , en de aanmoediging van den hrndel
h~ndel hunner
eigen [cheepvaan.
fcheepvaarr. freUl1t
KAREL V. wis'
wiS' de eerfte
onderdanen, begonnen te gevoelen. Keizer KAREL
die zijnen Neder/andere,'],
Nee/er/andere:], welke Zoo
zoo ll!\;g
lJl'::g' zij konden, voordat de
Hanze-fteden de Oost-zee floten. overal aan dezelve b
bt'letfels
.. letfels in den
weg frelden
vC}ordeelen
en in den handel poogde te bebe.
ftelden , alle mogelijke' voordeel
:zorgen,
.zorgen, en daarin Zoo
Zuo veel te beter flaagde, vermits de Ncordfehe
Ncordfche
m0
mo~endhedcn
het verbo:ld a;kee,'lg
alkee~lg waten,
wai'en, waardoor Denemfl/,Dmentar6endheden van hec
ken de Oostzee voor de, Nederlanders opende. Niet minder was Eukm
ELI"
\'an Engrlmld
voordeelen, welke de Har
Hal'..
2ABETH van
Engdand bedacht, om' de voodeelen.
hadden, op hare ei.
e:ze-fteden Hit
\lit '.Jen
den EngeIfchen
EngelIchen hundel
handel getrokken
getrol(];en h8dden,
ge!]. onderdanen
ge'1,
onderd~ncn over te brengen; doch gelukte het, intusfehen.
intlJs[chen, inzonverzwakderheid Hamburg, hetwelk zich, over }jet algemeen, bij de verzwak.
~el1oemden verbonds,· zeer ver[tandig
verCwl1dig gedroeg, (Zie
khlg des meer ~enoel11den
,Ildaar) den BritCehen
Britrchen hundel
mogeiijk was, aan
(llrIaar)
handel,,zoo
zoo goed
go~d fIechts
aechts mogelijk
zich
mllgtigfte vorsten van
ván
:zich te behouden. Met deze [watkunde
ft~atkl1nde der magtigfte
Europa fraat de ontdekking van ./Imerika,
,dm erika , en de fcheepvaart der Por,1ugeezen naar
,1l1geezen
mmr Afrika, in het naauwfce
naauw[ce verband; en vaÏl
vail hier, dat reeds
verCcheidcne Heden,
[reden, welker handel en bedrijf, in
ln de 16de eeuw ver[cheidcne
de laatfte helft derzelve ,• verminderdèn, v:!I1
v:m het verbond afzagen.
fn
lil
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Ia
In 16!l6 en 1628 beval keizer FERDINAND II, die zich vlln
van de ge.
gebeele Oostzee wilde meester maken, eene 'bijeenkomst
'l:Jijeenkomst dçr
d~r fteden
Heden Lu.
LuRostock en andere, om hanr,
/Jek, Hamburg, Rostoek
haar, onder belofte van aan·
aanzienlijke voordee1~n
voord4ei~n in den Spaanfcheu
SpaanrchelJ handel, over te halen, ten ein.
einde hem daartoe de behulpzame hand te bieden; doch de vrees voor de
cle
Noordrche zeemogendheden hield haar terug. Naderhand, en wel in
Noordfche
1630, werd el'
er wederom eene vergadering der Hanze-fteden
Hanze-Heden bijeengeroepen, waarvan echter vele achterbleven, ea andere zich
zÎgh tegen de
voortzetting van het verbond verklaarden, welks vernietiging
vernieriging derhalve
~e regt in het genoemde jaar kan gEfteld
gErteld wordell.
wordeu. Alleen Lubelr,.Ham.
Lubek,.Iiam.
Imrg
/Jurg en Bremen ver11ieuwden
ven~ieuwden hun verdrag, elJ
el). voerden federt
feden den
naam van Hanze-jleden,
Hal1ze.jleden, totdat zij in Winterm.
Win term. 1810 in het Franfc/II
Fran[ch,
rijk werden ingelijfd,
ingelijtä, waardoor hun verbond vernit:tigd
vernit!tigd werd. Door
de overwinningen der bondgenooten, in 1813 en 1814, werden dede.
ze fieden van het Franfche juk ontheven, en herkregen zij hare re§]+ vrije (leden, leden
publikeinfche zelfll:andigheid, zoo dat zij nu, §.l+
~ijn van het Duitfche verbond.
HARDER WIJK. Eene fiat!
fiad in het koninkrijk der lVederlandm.
Neder/andm.
in de provincie Gelderland, kwartier drnhem,
Arnhem, aan de Zuiderzee. Zij
telt 4251 inwoners; heeft 5 poorten, en eene haven, die echter,
echter.
fchoon in 1810 verbeterd, tegenwoordig
tegeDwoordig voor eenigzins groote fche.
fchepen nier
niet bruikbaar is, zoo wel uit hoofde
houfde eener
ecner bank. die dezelve bij
eene gewone watershoogte ongenaakbaar maakt, als van wege
wegc hare
ondiepte zelve. Van ecne
eene aanmerkelijke vergrooting dezer haven
zou de fcheepvaart, bij noodnood· en fiormachtig
fionnachtig weder, groote voordee·
;1:0\1
voordeelen kunnen trekken. Harderwijk
Hard6rwijk behoorde eertijds tot de Hanze-fie.
Hanze-fieden, en dreef eenen aanzienlijkeq handel; doch thans vinden de inZuider.,ee; de
woners grootendeels hun beftaan
benaan in de vaart op de Zuiderzee;
visfcherij, waartoe die van Ansjovis behoort; het droogen van haring.
visfcherij.
den fmakelijken en fierk
l1:erk gezochten Harderwijker bokking opleverende; in den landbouw, den handel in gekloofd hout en eiken boom_
boom.
fchors, welke uit de naburige Veluwfche bosfchen
bosCchen worden aangevoerd,
cn eindelijk in heide.
cn
heide, waarvan men bezems vervaardigt: welk een en
en
ander in groote hoeveelheid naar de provincie Holland verzonden
wordt. Ook het depot der koloniale troepen, in het fraaije gebouw
der voormalige Gelderfche munt gehuisvest, draagt tot de welvaart
der ingezetenen, en tot fiijving der fiedel\jke
fiedel\ike kas, allllmerkelijk
a:l11merkeliik bij.
Harderwijk had eertijds eene hooge fchool, welke een aantal beroemde mannen voor andere hooge fcholen van ons vaderland ge.
ge_
kweekt heeft; doch die onder de jongfte
jongl1e Franfche regering
regerÏllg vernietigd, en in 1815 door een AthctJaeum
Athenaeum vervangen werd, welks befiaan
echter mede in 1818 ophieU. De Latijnfche fchool was ondtijds
oudtijds vermaard, hetwelk men daal uit kan opmaken, dat bij den brand van
fcholierel1 zijn omgekomen. Zij werd in
1503 een getal van 450 fcholieren
1600 vernieuwd en yer;)etcrd,
yer:Jeterd, en, !laar
llaar haren' bijzonderen voedfierhcer
voedfierheer
prins lVIAVRlTS
l'alJ Nas;;lII,
MAVRlTS "al1
Nas;;m. het GynZl1lJsimn
Gynmasimn Na$foyic~
Na$fovic~ P'ç/UViCtilfl,
f'f;!uvicuffI. of de
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Nasfausch.Veluwfche
Nas[atlsch-Veluw[che [chooI
fchool genoemd. Thans is dezelve in verval, of.
ot".
recto'r,. conrector en praeceptor, voorzien zijnfchooll nog van eenen rector,.
de. De inrigtingen voor het lager onderwijs zijn hier zeer goed.
Men heeft een uitmuntend infiltllUt
lVIen
infhtuut van opvoeding, eene flads·
fl.ads- en
eene armen-fchool, in welke beide de leerwijze van den heer PRINSEN
federt eenigen tijd, en met het beste gevolg, is ingevoerd
inge\'oerd ; als me.
Franfche fchool, en eene fchool V00r jonge
de nog eelle
eeue bijzondere Fl'anfche
jufvrouwen. Wijders heeft men in Harderwijk eene wolfpinnerij ten
jllfvrouwen.
diakoniebehoeve der armen, een burger- en armen- weeshuis, een diakonie.
gasthuis,, eene genever-fiokerij
2de klasfe,
klas[e, eene brouwerij enz.
gasthuis
genever-f1:okerij van de ::lde
behoo1'en het fiadhuis;
fiadhuisj eeno
eelle GereforGerefor.
Onder de openbnre
openb~re gebouwen behooren
meerde en Roomfche kerk; eene waag, en andere.
leder avond van het geheele jaar, met uitzondering van de 2 wintermaanden.
termaanden, vaart er ten 8 ure een beurt[chip
beurtfchip op Amflerdam,
Amfterdam, vall
van
eene gemakkelijke ro~f en kajuit voorzien, hetwelk met de postwagens
Del'enter , die dagelijks aankomen ell
en diligences van Zutphen en Del'entel',
el1
vertrekken, en met andere vrachçwagens
Qveri.fsfel en Gelderland,
vrachtwagens uit Ol'eri.fsfel
correspondeert, en. bl:j
bij eenen
een en tamelijk goeden wind, de overvaart in
5 of 6 uren aflegt.
Harderwijk was de geboorteplaats van verfcheiclene voorname man.
nen, waarvan PETRUS GRENELLUS, GERARD VOET, JOHAN WILLEM,
ERNEST BRINK, BERNARDS, VAN DER MEKEN en AELTEN, of AL_
ALHEGEMAN, verdienen genoemd te worden.
TINS, benevens de krijgsheld HEGEMlIN,
lJ.1ahomedanen dat gedeelte van het
HAREM. Zoo noemen de lWahomedanen
huis, waarin de vrouwen, afgezonderd van de mannen, wonen. Ieder
ecn willekeurig aamal
aantal bijwij.
Muzelman mag 4 wettige vrouwen, en een
ven houden,
houden. die in het achterfie
aehterf1:e gedeelte van het huis wonen, door
hoog bemuurde tuinen
winen ingefloten
ingef10ten worden, en onder het 'opzigt van
ÎIlrigting is echzwarce gefnedenen
ge[nedenen en hofmeesteresfen 1l:aan.
zwarte
fiaan. Deze inrigting
ter alleen voor rijken en aanzienlIjken
aanzienhJken mogelijk. Geringere lieden
vrouw, omdat zij er geene
vergenoegen zich gewoonlijk met ééne vrouw.
meerdere kunnen onderhouden, bedienen zich van hare hulp in hunne beroeps-bezigheden, en leven met haar in 11:1aUWere
n3al1Were betrekking. Het
Hec
groodl:e Harem is dat des Turkfchen keizers, waarin zich ettelijke
grootf1e
honderd vrouwen bevinden, welke meestal Christen-flavinnen
Christen-t1avinnen zijn,
die de groote Hèer
Heer als eene [chatting,
fchatting, of Een
ten gefcheuke,
gefchenke, heeft ont.
ontvangen. Zij vel
\'el rigten
rigtcn allerlei vrouwelij
vrollweliJ ké handwerken; doch niemand,
behalve de gefnedenen,
geflledcnen, ter harer bediening bef1:emd, mogen dezel.
ve naderen. Alleen op feest- en vreugde-dagen worden zij, op het
fchoonfle uitgedoscht, aan den keizer vertoond, die aan de meest
begunstigde, door den Ktsler-aga
oppertoeziener van het Harem)
f{tsler-aga (de oppertoezicner
zijne keuze te kennen geeft, waarop zij door de overige vrouwen
gewas[chen,
i1aapvertrek des keizers
kcizers gebragt wordt:
gewasfchen, gezalfd, en in het f1aapvertrek
e<ènc ecr, die flechts
cene
f1eehts aan weinigen ten deel valt. De voornaamrte
voornaamf1:e
ondcr
diegenc, welke den eerllen
cerfl.ell prins heeft
onder deze vrouwen is diegene,
ter \\ ercld gebragt ; doch wordelJ
worden alle, die moeder geworden ziJll,.
ziJn,.
val)
van
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v.an
VAn de overige afgezond~rd,
!lfgezond~rd, en verkr~igen
verkrijgen ecnen
eenen eigenel?
eigenel) hoffwet
hoflloet
van gefnedenen. Voor het overige l~aakt
waakt het Harem een ,gcdeelt~
,gedeelt~
~lÏt van het Serail, of keizerIJjk
In het Oosten wordt
uit
keizerlIjk paleis. een wel bezet Harem onder de voorwerpen van pracht gerekend,
den ouderdom van
vau
waarin de jongens worden opgevoed, totdat zij dcn
6 jaar bereikt hebben.
HARING. Een welbekende trekviseh,
trekvisch, die
dÎe voornamclijk
voornamel\ik in de
Noordzee gevondeu
gevonden wordt; dcorgaalls
dGOrgaalls in
iu groote fcholen te zamen
zwemt; 's nachts, door hunne glinfrerende
glinfrerC11de buiken, eenen helderell
helderel1
glans van zich geeft, en genegen is, om het vuur of licht, het
het_..
welk zij zien, te volgen. De Hollanders
Hnllanders vangen dezeu
dezen visch in groote menigte op de Engelfche kusten, ter hoogte van Nortfolk eu
'ltJrmouth,
TtJrmouth, onder Hit/and, waartoe hun door EDUARD
EnuARD I, bij
bÎj eeneu
eenen
koni11khjken
28fl:en van Herfstm.
koniukhJken brief van 281l:en
Herfst!11. 1295, de vrijheid vervisfcherij, in ons vaderland,
vaderland. de Grol/leend werd. Men noemt deze visfcherij.
te 'lJisfcheri;,
YÎsfcherij, omdat zij ons wele€r
weleer zoo veel voordeel aanbragt, dat
dezelve meer dan eens, in openlijke plakaten , de goudmijn dezer
landen genoemd werd. Men begint dezelve in den zomer, na den
lang!l:en dag, wanneer niemand, voor middernacht te 12 ure, op
St. Jansdag , zijQe
zijl~ netten mag uinverpen.
uitwerpen. Op dien tijd zwemc
de Haring in zulk eene groote menigte, op gemelde hoogte, bij elkander, dat men de netten, waarin zij door het daarboven plaatfeIl
plaacfell
naauwelijks kan ophalen; zijnde het meer.
van licht gelokt worden, naauu.'eiijks
malen gebeurd, dat een enkele trek meer dan 13°,000
130,000 Haringen opleverde.
De fchepen, waarvan men zich tot deze visfcherij hedient,
bedient, noemt
men Haringbuizen, die doorgaans van 25
2S tOt
t'Ot 30 ton.l:lsten,
ton,l:!sten, ieder
I~ ton, groot, en met 14 of 16 perfonenbemand
per[onenbemand zijn, en
eu
van 12
meestal zoo lang in zee blijven, als de visfcherij duurt; doch hunhun~
nen voorraad van gevangen visch door kleinere vaartuigen, of Hari1Zg~
Haringjagers, aan land zenden, waardoor zij dan ook, van tijd tot tiJd,
ledige tonnen, zout, versch water, levensmiddelen enz. terug ont.
vangen. Ieder Haringbuis verfchaft jaarlijks, door elkander gerekend,
ten minfte, aan 400 menfchen werk en brood; en daar er in vroeger tijd, jaarlijks, ettelijke honderd buizen werden uitgerust, zop
zap
'kan men hieruit opmaken, hoe voordeelig deze visfcherij weler;r
wele~r voor
Holland geweest Zlj (*) en met hoeveel regt zij,
zU, bi]
bij openbare plakaten, de lzoofdnering, we!Y(lart
welvaart en goudmijn
gOZldmiJ1z dezer landen genoemd
gcnoemd
werd; inzonderheid, tocn
toen andere volken de kunst, om dezen ,visch
te lwkm, en in te zomen,
zouten, nog niet zoo goed verftonçlen, als de
Hollanders, hetwelk, omtrent de helft der 14de eeuw, door WILLEM BEUREL
F!<7Clnderen, zoo
BEUKEL,, of BEUKELSZOON , te Bien'liet in Y1cltl11deren,
al
minfie tot dien 1100gen
hoogen
lil niet allereerst werd uitgevonden, ten minfl.e
trap
(*)
wel d derzelver Oj,brellgSt,
jaallijks 110g
nog op
CO) op
Op j,ct
j!et laatst clcr
cler vorige eeuw WCI
o),brengst, jaatlijka
70 m!l;io"n
mlliio~n guiden
gulden gcr"hat,
gef,hat.
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rrap van volkomenheid gebragt werd, dat de Hollandiche
Hollandi'che Haring, bI),
bg..
tien • fieods
ven die van andere na
natien,
fieoos deq voorrang verdient.
Zoodra de Haring uit zee komt, moet dezelve weder verpakt worppç(r de haast, in het kaken,
kaken. niee
niet alles behoorlijk in
den, omdat, PPÇ:r
zijn
zjjn werk kan gaan. Dit gefchiedt, onder het opzigt van daartoe aan..
geHeIde keurmeesters, in de open hlCht , dpor beëedi~de hr;rifîgpok.
hari!îgpok.
geftelde
kers, waarvan
waatvan de eelfte
eelrte zoo wel over dezen, als over de vischkoÛO!
vischkoo,
moeten houden, en zorg dragen, dat de Ha.
Ha..
pers, een wakend oog moeren
wordt aangebragt •, ten eerfte verpakt, van zout
ring, die uit zee worde
veranderd, en er geen Haring verkocht
verkoeh~ worde,
warde, dan die ten minste
10 dagen in het zOut
ZOUt heefe
heeft geCtaall;
geftaan; terwijl de !;l.ltCte,
l~.\tfce, de Haringpakkers.
tom~ën te gebruil{en,
pakkers, onder eede verpligt zijn, om geene to11l~ën
gebrui!{en t
waaraan eenig gebrek is, en, hlj
hij he~ verpakken, naauwkeurig moe~
ten toezien, dr.e
dr.c de Haring, dIe maar het minst aangefwken,
aangeftoken, !lf
Ilf wra~
wo~de afge7;onderd
is, van de goede warde
afge~onderd cnz
enz,l
:Men
beeft hier te
Men heeft
t~ lande 3 foorçen van Haring, waarvan de tonnen
ieder een afzonderlijk merk voeren, als i Maatjes-Haring, die zeer
malsch en vet is , en weinig ingewand heeft; de va/Ie
v(J.lle Haring., wel,
wel,:,
Bartholomeys llacht
flacht g~van~en,
g~vanp:en, en dus genoemd
~enoemd wordt,
ke omftreeks RartholomelJs
kllit is.
is, en, eindelijk, de Schootrftaring.
Schootrftarillg, die
omdat hij vol hom of kuit
eenigen tijd later komt, de kuie
lleghter is, enniet
kult ge[choten
gerchoten heérc.
heéft. flec:;hter
t:n' nit:t
!lOO lang
lnng kan hewaard worden,
worqen, als de volle Haring~ ~
-:- De visch.,
fchers, aan
aun de Noordzee wonende, moeten den Haring versch
vers eh aan
wal brengen, om
pm als Pan!zaring,
Pan!zoring, of tot Bokking gerookt. genuttigd
zonder, dat zij die mogen inzouten;
inzomen; terwijl
te worden, zonder.
terw~jl de haring.
visfchers in de Zuiderzee hunne vangst in een der beGoten
befloten fieden
!l:eden
amag verkoopen, om
van Holland moeten brengen, en 'aldaar op den afflag
Van
gebruikt 1 en tot zoogenoemue
versch gehruil<t,
zool;enoemde !f-holrking
~1-bolfking gemaakt te worden.
HARLEKIN. Dit Iiarakter,
~arakter, in p~ toonettl-gefchiedenis
tooneel-gefchiedenis zoo be.
beroemd, en door zijne velerlei lot~evallen zoo merkwaarqig geworden, verdient thallI;
thans,• mogelijk, eene Zoo
zoo veel te nadere befchou~
befchou..
wing, daar het in de laatfie jaren, in verfcheidene aanzienlijke [chQuw.
fchQuw.,
tooneele gevoerd.
burgen, inzonderheid in pantomimen, weder is ten tooncele
Men fchrijft den oorfprong van dit befpottelijk
befponelijk wezen, mog~lijk
mog~lijk niet
te onregt, aan de mimifche fpelen der Romeinen toe, waal'bij
His,
waarbij de His.
trionen het belagchelijke dikwijls overdreven, en, om heç publiek
aller..
van dien tijd te vermaken, een kleed van velerlei lappeIl van aller"
bande kleuren, benevens een houten tooneel-zwaard
hande
tooneel·zwaard droegen, waar.
mede zij zich op eene befpotcehjke wijze verd~digden of anderen
vervolgden. Het is blijkbaar,
blUkbaar, dat deze tooneel-zotten tot den Arleclzino (HarIekin ) hebben aanleiding gegeven.
gegeven, die naderhand in de
ItaliaanCche
Italiaanfche bliJ'
bliJ- en kluchefpelcn
kluchtfpelcn is ingevoerd, een pak van bonte,
driehoekig gefneden
gefheden lakenCche
lakenfche lappen, eell'
een' kleinen hoed op zijn kaal
ecne zwarte grijns zonder oogen droeg, waar.
waar..
gefchoren
geCchoren hoofd, en eene
in flechts twee openingen waren, om
0111 er door te kunnen zien. Over
b;!naming van Harlekin zijn verfchilIende
verfchillende;; slle eyen onzekere ge.
de b;maming
go.
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yoelens; doch ten aanzien van zijn karakter is hij, volgens SOLZER.
een voor hèt uiterlijk eenvoudige, zee~ naïve kerel, of potfenmaker , milar op de keper befchol.lwd, een flimme, vernuftige en fchrander!! knaap, ~e de zwakheden en dwaasheden van anderen juist op..
merkt, en op eene geestige wijze ten toon fielt. Over zijne toela~
ting QP, of geheele verblwning van, het (Ooneel heeft men v.eel getwjst, en het is ~ekend, hoe hevig die Harlekjn, welken men op het
Duitfche tooneel heeft overgenomen, door GOTTSCHED vervolgd, en
eindelijk in 1737 door een plegtig Auto da Fe, hetwelk de Neuberin
te Leipzig over hem hield, en LESSING zelf voor eene Harlekinade
v~rldaarde, geheel is verbannen geworden. Onde~tusfchen he~ft men
aÜeen den Harlekin zijn bome kleed uitgetrokken, en den naam afo:
gefchaft ; doch het karakter, of den zot zelven, met al zijne eigenfchappen behouden, en hem nu onder den naam van HANS, dan van
PIETER enz. P!l eens in p~n perfoon ~ells bediende, en dan weer
onder dien van eenen vertrouwde, ten tooneele gevoerd. Het hoofq~
oogmerk moet altijd zijn, het belagchelijke, onder eenen zekeren fchijn van ernst aan den dag te brengen, den fchalk te ontmaske~
ren, en hem aan de befpotting over te gev~n; doch hiertoe wordt
een zoo geoefend meester in de kunst vereischt, als er weinig ge,!
vonden wordt.
Bij de Italianen, die, zoo als wij boven aanmerkten, dit belagche.,
lijk kara4t~r het eerst weder in hunne zoo zeer geliefde lduchtfpelen
bragten, heeft men verfcheidene Pi'rtuofen van \-{jen il31'Q, even ZOQ
als in FrankriJk bij den Italiaanfchen fchouwburg, gehad, en er zijn
familien gewee~t, waarin de gebaren-fpelen en potfen als een erfdeei van vader op zoon" kleinZoon enz. zich hebben voortgeplant.
waaronder een CECEHINI, DOMINICO, doch ten laatfie BERTINAZZI
(*), de bewqndering hunner tijdgenoot en tot zich trokken.
Waarfchijnlijk zullen vele pnzer . lezers hier aan den zoogenoemden
Duitfchen Hansworst denken, die het oud!1:e komiek karakter op den
Dllitrchen fchollwburg is, met opgenoemden Harlekin overeenkomt,
en mogelijk dikwijls met denzelven verwisfeld wo~dt. Intusfchen,
alhoewel in kleeding, en in meer andere opzigten, met dezen overeenfiemmende, is toch de Ha1}sworst, zoo als reeds de naam, veel
plomper, en wordt hij veelal ~et e~n log, dik ligchaam, en als een
fie~

(.) Deze BEIlTINAZZI (ge\foonlijk CAD. LINO genoemd) te Tu,.;n geqoren, vermaakte redert 41 jaar, als Hatlekin, geheel Parijs, en danste nog 4 weken voor
zijnen dood, in zijn nne jaar, eene menuet op het tooneel al cl aa r. Hij vervrO_
lijkte allen die hem omringden; doch was zelf van een hoogst zwaarmoedig gefrel.
Op zekeren tijd vroeg hij hiervoor aan eenen geneesheer, die bem niet keilde.
om raad, en ontving ,ten antwoord: " ik kan u geeuen beteren geven, dan dat gij
•• zeer dikwijls CA RLINO bezoekt: dat is bet beste middel tegen de MjpDe.,,.
" uiB" - Hcmel!" - fprak de lijder, onder het flaken van eenen diepen lucht,
bij zich zelven, - .. ik ben immer' CAi!LINO. maak ende!e\) .roliJk I ell beo ~1f
;, ia lilt' bO.,.tlell ;;raad droefgceJ!Îj;'!"
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fierke eter afgebeeld; terwijl, integendeel de Har/ekin dun, vlug
en buigzaam van leden zijn ,moet. Voor het overige weet men van
den oor[prong der benaming van Hanswurst even weinig zekers, als
vau die van Harlekin; doch is het, imusfchen, opmerkelijk, dat de
lwmieke karakters, bijna overal, hunnen bijnaam van de eene of andere gcliefkoosde fpijze des volks ontvangen hebben, als: in Holland
dcn naam van Pekel-haring, in Frankrijk dien van Potage, in Italië van 111accaroni, in Engelalld van Pudding, en zuo ook in Duitsenland den naam van Hansworst.
HARLINGEN. De voornaamfte zee- en koopftad van Friesland,
met eene goede haven, aan de Zuiderzee, en ruim 7000 inwoners,
waaronder vele vermogende Doopsgezinden. De voornaamfte gebouwen zjjn : de groote of nieuwe kerk, op hetzelfde kerkhof, waar
weleer de Dom van Almenum fiond; (een zeer oud en aanzien:ijk
dorp, alwaar de bisfchop BONIFACIUS
DONIFACIUS van Utrecht naar Friesland.
reizende, om aldaar de Christelijke leer te prediken, in 754 het
eerst is aangekomen en hetwelk voor een gedeelte binnen de fiads
muren getrokken is) deze kerk is een fraai kruisgebouw , grootendeels aangelegd volgens het plan van den beroemden hoogleeraar
Ç4MPEI\., vaij eene zeer fchoone ordonnantie en met een goed orgel voorzien. De kleine of westerkerk, een gedeelte van het
voormalig kasteel, waarop, ten tijde der Spanjaarden , vele vrijheid
minnende Friezen, als GALAMA, BE1]MA
DE1J~1A (naderhand beiden te Brus·
fel onthalsd) en anderen, benevens de gebroeders BATENBURG bewaard werden; verder het ftadhuis, de LatiJnfche fcholen, de Room•
.fehe, Doopsgezinde, Lutherfche en Joden.kerken. Ook vindt men
hier nog de voormalige admiruliteits gebouwen, en fcheepstimmerwerf, beide echter in verval, hoe zeer deze plaats uitmuntend gelegen is, voor den aanqouw van ligte oorlogsvaarmigen, als kunnende
men de fchepen in een getij van hier door de zitting en het vlie in
de Noordzee brengen; ook is de aanbouw zoo door lagere dagloo.
nen als anders, minder kostbaar dan op andere plaatfen. lIarlingen
drijft veel handel in boter en kaas, welke van hier naar Engeland
gevoerd wordt, alsmede in hout, granen, vlas, hennip , pik, teer enz.
Ook zijn in de ftad en derzelver omftrekeu vele zoutketen, houtzaagmolens, pan. en plateelbakkerijen, fieen-bakkerijen, kalk-ovens
en andere fabrijken. Weleer onderfcheidde zich Harlingen door ve.
lerlei weverijen, welke nogthans door verfchilIende oorzaken zeer
verminderd zijn; de beroemde Harlinger bomfabrijken , die voorheen
.eenige honderd weefgetouwen aan de gang hielden, zijn merendeels
De Groenlandfche visfcherij, weleer een tak van wel.
vervallen. vaart, is mede in verval geraakt; doch er is onlangs weder eene
nieuwe poging in het werk gefield om dezelve te doen herleven, en
daartoe een fchip uitgerust. Nabij de fiad, op den zeedijk, fiaat de
zoogenoemde Stceml1-man, een gedenkteeken , voor KASPAR DE
ROELES opgerigt,
opgcrigt, die in 1570 het land. het eerst, door verbetering
der
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der dijken, tegen de woede der zee beveiligde. Onder de geleer_
den te Harlingen geboren, verdienen inzonderheid TACOBUS V OOR.DA, jOAl'\NES STINSTRA en SIMON SlJL, genoemd te worden.
HARMATTAN. (DE) Een merkwaardige wind op de kust van
Ct/inea, na welken de regentijd, vooral in het laatst van Wll1term., begint, die doorgaans flechts eenige dagen aanhoudt, en uit het NoordOosten blaast, waarom de zwarten hem den landwind, ten'eno noemen. Hij is ongeloofe1ijk fcberp~ fnijdend en droog, en geen mensch
kan er zich eenige uren aan bloot fiellen; de Negers trillen als van
de koorts, en hUllne huid wordt als met een' witte fchilfer bedekt;
de binnenlandfche meren droog en op, en hij laat in de met zeewater
bedekte diepten alleen het zout, en wel gekristallifeerd, achter. Hout
en meubelen, ja zelfs de planken van de fchepen, droogen zoodanig in
een, dat de naden wel eenen vinger wijd worden. Dij dezen wind hebben
geene onweders plaats; maar wel een drooge mist, die den dampkring verduistert. Met dit alles is hij niet ongezond; want de koortfen, die in het mme jaargetijde heerfchen, houden er door op, en de
zenuwen, in den regentijd verflapt , verkrijgen nieuwe veerkracht.
HARMER. (THOMAS) Een Engelsch godgeleerde van de vorige
eeuw. Hij was predikant bij eene gemeente vltn Disfenters te Waterfield , en bragt verfcheidene geachte werken aan het licht, als:
zijne Aanteekeningen omtrent het Hooglied van SALOMON, zijne Aanmerkingen over verfcheidene piaatfe1J der Heilige Schrift, die dikwijls
herdrukt zijn, en veel licht niet aIleen over deze Heilige boeken,
maar ook over de zeden en gebruiken der Oosterlingen, verfpreiden.
De fchrijver had het voorregt , van over dit onderwerp de handfchriften van CHARDIN te kunnen raadplegen. waartoe hem Dr. LOWHT
gelegeJlheid verfcl1afte. Hij fiierfin 1788 in eenen hoogen ouderdom.
HARMONICA. Een muzijkaal fpeeltuig, uit eenen cilinder, omtrent i duim dik, betla311de, die op een voetfiuk rust, waaraan verfcheidene glazen klokken vastgehecht, en zoo in elkander gefchoven
zijn, dat de rand van de eene altijd iets onder dien van de andere
uitfieekt, zonder elkander echter aan te raken; latende de grootfie
klok den Iaagfl:en, en de kleinfie den hoogfien toon hooren. Ieder
dezer glazen klokken, die voor het overige geheel naar den toon.
leider gefiemd zijn, en waarvan de halve toonen, door cenen gekleurden (meestal vergulden) rand, zich van de overige onderfchei..
den, is, in het midden doorboord, en door middel van eene kurk
aan genoemden cilinder verbonden, welke in eene kast, aan het voet..
nuk vastgemaakt, door een rad, door middel van een voet-pedaal,
wordt in beweging gebragt. Voordat men begint te fpelen. worden
deze bollen, of glazen klokken, met eene natte fpons bell:reken, en
d311, door her wrijven der randen met de vingers, de toonen uit de
klokken gebaald, die zich om hare as bewegen. De omvang van het
lpcelmig bcvat 3 of 4 volle oktavcll.
Ovcr
Over deszelfs uitvinding is men even onzeker, als ten aanzien van
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~en invloed, djen he+
het op de gezondheid van den fpeler heeft.
beeft.

De

eerlle fchrijft men wel is waar, gewoonlijk, aan den beroemden
FRANKLIN toe;
we; :doch
poch waarfchijnlijk
waarfchijlllijk behoort aan hem alleen het groo.
te en niet l11!1l belangrijke yoorregt
voorregt • van aan hetzelve eene betere in.
rigting gegeven te hebben. Men had voorheen, namc:lijk,
namdijk • een glattaotal wijde glazen.
glazen»
Peri/Ion gebeeten, waarbij een Qailtal
zen fpeeltUlg, rerillon
aangaven, op eene met laken over.
overdie naar hunne grootte pc
p€ toon en aangaven.
~rokken plank geplaatst waren, en dopr twee fiaafjes,
fiaafjes. aan de punten
met zijde of garen omwonden, geflagell werden. Hpe onvolkomen
echter dit fpeelwerk , in vergelijking van de boven befchreven, thans
algemeen bekende, en door 1!RANKLIN op deze wijze verbeterde,
Harmonica moest uitvallen. begrijpt men ligtelijk. Ook nee
/leeft
ft men,
~oo wel ten aanzien der klokken, om hare geluidgeving gemakkelijker te maken, als om er een klavier aan te brengen, fieeds meer
;verbete;ingen om~rent di~ fpeeltuig beproefd. welks invloed. yol..
gens veler gevoelen, op het zenuwgel!el
zenuwgilttel des fpelers, aanleiding ge"!'
ge.
geven heeft. om te beproeven.
beproeven, of' men de glazen klokken
klokkeli niet door
middel van klavieren, zonder die met de vingers aan te raken ,
konde befpelen. Het werktuigelijke van zulk een I~lavier
l~lavier meent
men, dat door ROLLIG te Berlijn, volgens anderen door HESSEL,
HESSEL t
~e Petersburg , uitgevonden zij : ook heeft NICOLAI, te GÖrlitz.
GÖr/itz.
zoo
danig een vervaardigd, en noemt n1.eo
zoodanig
men zulk eene foort van fpeel~uig [(Iavier[(Ial/iel'- Harmonica. Dan al deze proeven beantwoorden niet
aan de verwaahting,
verwachting, en het is onmogelijk,
onmogelijk. de zachtheid, heç
he~
zwellen en aanhouden van de toon en zoo volkomen, als door middel
van de vingers, voort
VOQrt te brengel1
Voor het overige kan men niet
ontkennen, dat de Harmonica, hoe zeer zich ook door
~oor zachtheid en
bet aanhouden van toon boven andere fpeeltuigen onderfcheidende ~
net
echter altijd een fpeeltuig zal blijven, hetwelk alleen voor zachte
;l3ndoeningen,
ulet, voor eene verëe~
;l311doeningen, doch weinig, of in het geheel 11let,
nigiug
miu!1:e.9
ni ging met andere fpeeItuigen
fpeeltuigen gerchikt
gefchikt is. Jn concerten, ten min!1:e
overfchreeuwt zij dezelve ~ terwijl zij als een geleidend fpeeltuig
de z3ng!1:em
zangfiem verdooft! ....,...
..,.. Onder de fpeeltuigen, welke het uaast
naast
:tau de HarmollÏca komen, behooren de Euplzol1, de 4ëolus-harp, enz,
:tan
HARMONICHORDE. Een fllaar-fpeeltuig. door FRIEDRICH
J{AUFMAN, zoon van den beroemden werktuigkundige van dien naam it
in Dresdetl,
Dresden, in 1708 uitgevonden. Het komt in toon met de Hal"Harmonict1 overeen; alleen zijn de lage toonen veel voller en !1:erker,
monica
~och de hooge minder fcherp,
fcherp. maar zachter
~achter en aangenamer. Dit
fpeeltuig beeft eenen groot eren omvang, zoowel van toonen
wonen als van ka.
rakter;
rakter ; wam,
want, volkomen gefchikt voor langzame,
Inngzame, zwaarmoedige mu
mu",..
zijkftukken, en gebonden fchri]ftrant, drukt het even krachtig leven.
levenzijkftukk\!n,
zamenO:ellingen uit, omdat men den toon ook kort en
pjge en vrolijke zamenfl:ellingen
ell
afgellooten kan aanGaan. Over net algemeen bezit hetzelve wel het
verhevene en roerende van de }farl1lonica, doch tast de zenuwen
.ieç
cle trillingen Vftn
llieç ZOO !terl;
!ter\; ~\tn»
~an, ömdaç clc
Vftll de !uçht
\uçht door [naren,
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etl
tri niet door glaten
glazen klokken, worden vóortgebragt.
vt>ortgebragt. De !ll1l'manicnorr/t
llarmonienord4
heeft de gedaante van een op zijn eind fiaande
fl:aande klavier, en is met
metalen [naren
fnaren overtrokken; doch waardoor deze bewogen worden,
om nic
uic haar zulke fmeltende
rme\tende en zwellende toOnen
toonen te lokken, is nog
een geheim,
geheim , hetwelk men hoopt, dat de kunstige uitvinder eerlang
zal openbaren. De Harmonichordc
}Jrmnonichorde wordt door middel van een kla
kla...
vier befpeeld: van de meerdere of mindere drukking der vingers
op de toetfen hangt
hang~ de voordragt af; doch draagt ook het nu eens
eenen cilinder,
Cilinder, welke even
fpoediger dan weer langzamer draaijen van eCllen
als bij de Harmonica, dQor
dOI>l' eene treê,' of voet-Ida
'lier wordt in beJ
bCJ
voet-klavier
weging gebragt , veel tot het vormen ván den toon bij"
bij.. De manier
om dit fpeeltuig te 1l:emlnen,
dezelfde
fde als bij de
tk Piano forte; duch
d0Ch
fl:emmcn, is dezel
werd door den uitvinder gemakkelijker gemaakt en tot meerder vol..;
vol,.;
komellheid gebragt~ Hetzelve is zeer geCchikt
gefchikt tot het geleiden vàn
van
komeuheicl
het gezang, en om dit door zijne zwellende
zwellende- klokken-toonel1
klokken-tOonen te Ol,.
OIJw
derlleunen
del' déclamatie;
der!1:eunen ; doch inzonderheid tot het accompagnerell
accompagneren· der
déclamatie,'
fantazien,' De uitvinder des genoemdell
en de voordragt van eigen fmltazien,·
fpeeltuigs weet het ook voortreffelijk te
fpeelmigs
te" 'behandelen,
behantielen, en inzortderheid
inzonderheid
tot de voordragt van heerlijke fantazièn
fatltazien te bezigen~'
bezigen', Hij
Hi] ondernam
er eene reis mede door het zuiden
Duits:cltland; bragc
tuiden van Duitt~h!m1d;
bragt het nadef'"
nader~
hand in zijne geboortellad,
Zijll'
geboortefl:ad, tot groorer
groorel' volF<o:l1renh6ld;
voll«omenheld; voltooide zijlJ.
Atiloch01'de, zijn groet
groot Trompetten - en Pauken werk ~ ell'
ett
uitmuntend /lu/oehol'de,
zijn kunstvol
kUllstvol Trotnpettm-outolllat.'
menCchelijke hant'
hant>
Trompetten-automat.' Met!
Met dit, ge ene menfchelijke
den behoevend.
behoevend, orchest reisde de beCcbeidene
befcheidene kunstenaar, in 18 15
1 5 i~
naar Hamburg, waar hij, even als in Hollanr/,
Hó//and, het vriendelijkst'
vriendelijkst- om
out..
haal genoot.
HARMONIE. O'ieti;ènfiemming.
01ei~nfl:emming. Dk
Dj{ woord' heeft
heett in de heden'"
heden...
daagCche muzljk verrcheidene
daagfche
verfcheidene beteekenisfel1. J. Verfl:aat men er door'
toon en f'
een regelmatig verband, of zamenllelling
zamenfl:elling van onderCcheidene
onderfcheidene toonen"
die gelijktijdig voorrgebragt
voortgebragt of aangeflagenl' worden, en gewoon:"
cm akkoord heeten., Dus zegt men b. v. dat tOt
lijk te zamen em
tot eene
basnoot deze of die harmonie behoort, dat is: de bovenlle
bovenne of hooge
hoog{j
toon en moeten te gelijk met den bag
bas :Ulllgeilagen
a'angellagen worden.
worden.' Voorts
VoottS zegt
zege
men tlt1t1tlwe
tlaat/we Harmonie, wanneer'
wanneef de- intervallen' van een akkoord
ver, b. v. een octltaf
octaaf"" of nog meet,. vah
van elkander verwijderd zijn"
zijn..
ll.
!l. Beteekent het ook de welluidendheid, het goed klinken of vloei
vloei...
jen, in tegenoverllelling
tegenoverHelling van bet wanluidende,
wanluidende. van verfcheiclene
verfcheidene toa.
too.
nen in een akkoord
akkourd en intervar.
intervaT. En 3 ver1l:aae
verfl:aae men er over het al.
al_
gemeen door het gevolg' en de verbinding van verfchilIende, afzon.
derlijke akkoorden tot een geheel. Dus zegt men van een muzijk.
fl:uk,
nuk, dat her in
iIr de Harmonie goed of zuiver is, wanneer de regels
der znmenvoeging en
en' opvolging der akkoorden daarbij behoorlijk zijn
in acht genomen; en in deze voorname beteekenis fraat
fl:aat de Har.
Harmonie , als eene volkomen overeenllemming
monie,
overeenfl:emming van al de fiemmen
fl:emmen van
op•
een lUuzijklluk,
muzijklluk, tegen de Melodie, dat is, eene
eelle wel geregelde op....
'Volging
olging van afzonderIljke
afzonderlijke t()onen,
tconen, Over.
over. Van hier zegt
ze&t men ook:
ook:.
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HARMONIEK.

" De melodie van een muzijkfJ:uk
muzijkfl:uk is goed, maar de Harmonie kon ba.
" ter zijn
," en van een en zamenfl:eller van muzijk: »" hIj verfl:aat de
zijn~"
" Harmonie", wanneer hij, namelijk, een veelfl:emmig gezang, ten
aanzien eener goede vereeniging der llemmen~ eenen geregelden voortgang der akkoorden enz. juist weet te zetten. In deze derde betee ..
kenis
ketlis heeft dan ook de Harmonie, uit hoofde van het verbazend onderfcheid tusrchen
tusfchen haar en de Melodie, vele en hevige twisten veraan wier
oorzaakt. Terwijl fommige der nieuwttre
nieuwere toonkunstenaars, 3:111
hoofd zich RAMEAU bevindt , (die ook het eerst de wetenfchap der
Harmonie- geregeld heeft voorgedragen) haar als den eenigen grond.
befchouwen,~ zijn er anderen, integendeel 7
flag der geheele muzijk befchouwen
waaronder inzonderheid ROUSSEAU
RoussEAtJ,~ die beweren, dat de Harmonie
in de muzVk
muzvk niN
niet vol(1:rekt
voltlrekt noodzakelijk zij, vermits de ouden van het
gel~j,ktijdig
gel~Jktijdig aanaaan
aanfiaan van vet[chilIende
vetfchillende intervallen niets geweten, maar
alleen den klank in vereeniging met de oktaven gekend, elt
el) nogtans
,alleen
gezal1g~n gehad hebbèn.
'krachtige
hebben. ,Wat
krachtige en invloed verwekkende gezang~n
ten minfl:e
hier van zij; dit is [en
min!l:e zeker, dat de l11uzijk door de invoeiing,
aml1nerkel~ik veel gewonnen heeft, en het gefchil,
iing . der Harmonie aanmerkel\ik
of de Barmonie uit de Melodie, dan wel deze uit geene voort[pruir,
voortfpruit;
en of der eerfie, of der laatfl:e de voorrang toekomt, voor het groo'.
groot.
gernimd wordt, hldien
h1dien men,
mttn, naar het oor
oor"..
fie gedeelte, uit den weg geruimd
deel van e~nen der nieuwere aesthetifche fchrijvers"
fchrijvers,. de Melodie als het
wer-ktuig J om zijne gewaarwordingen uit te drukken. en de BarInoBanno.wer-ktuig
nie als het middel befchonwt,
befchouwc, om dit werktuig meer kracht en na..
b~i te zetten. Ook is het gevoelen juist, dat de Melodie een
.druk bij
ge[chenk
gefchenk is der Natuur, en de Harmonie door oefening verkregen
overig~ bepaalt men de invoering van het gewordt. Voor het overige
zang met verfcheidene 1l:emmen
fl:emmen in de 12de
Izde eeuw.
HARMONIE VAN ORPHEUS. Dit is de naam van een muzij)<aal fpeeltuig, door den bekwamen toonknnstenaar
).aal
toonkunstenaar en komponis,t
l.EONHARD
t.EONHARD MAALZEL , broeder Van den beroemden werktuigkundige
van dien
die~l .'naam
Wecueu, onlangs uitgevonden, en door hem, op
naam te Weenen,
raad van eenige kenners, uit hoofde van de buitengewone uitwerking, die het op de hoorders heeft, aldus genoemd. De uiterlijke
vorm van hetzelve is eene horizontale kast, van omtrent 4-4 voet in
het vierkant en 3 voet hoogte, en de toet[en
wetren beflaan
beilaan 5 oktaven. Het
is toereikend. dezelve even aan te flaan, om er de alleril:reealler1l:reelendfl:e fluit.toonen
fluit.wonen uit te halen, wier geluid aanhoudt, zoo lang de
lend1l:e
vingers op de toetfen blijven drukken. .Bovenal bootst
boots~ dit fpeeltuig
fpeelmig
t,
~n aangenaam,
de menfchenil:em
menfchenl1:em volledig na, en is deszelfs klank epen
als die der Harmouica,
Harmonica, zonder zoo doordringend te Zijn. De heeren
SALIERI,
SI\LIERI, WEIGL, GYROWETZ, en andere kundige toonkunstenaars,
geven aan hetzelve den grootil:en
grootfl:en lof.
HARMONIEK. Is een gedeelte van de theoretifche
theoretiCche muzijk, en
bepaalt de denkbeelden, die tot de theorie van den klank. den aard
van het tegenwoordig ltel[el,
lteICel, de daarilJ
daarin voorkomende overeenkomst,
overeenkomst.
het
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het juist gebruik der toonen, toonfoorten
,
akkoorden,
confOMnten.
wonfoorten,
confol1ànten.
wonen in de zang,.
disfonanten, en op eene doelmatige fchikking der WOllen
zan~
kunst C
modu!atie) enz. betrekking hebben.
(modu!atie)
HARP. (In het ItalIaansch Arpa, in het Fransch Harpe) Een
der oudf1e
oudf1:e fnaar.fpeeltuigen, hetwelk edlter
eehter wanrfchijnlijk,
waarfchijnlijk, bij des·
deszelfs eerf1e
fna~
eerl1e uiwinding, met haren van dieren, in plaats van met fna..
ren befpannen was, en welks
well.s naam, ten minf1e
minne volgens het algemeen
gevoelen, van het Grieksch afkomstig i&. De gedaante van dit,
dit.
thans meest
mees't gebruikelijk,
gebrnikelijk, fpeeltuig is bekend; doch er zijn verfchei.
verfchei..
den foorten van. 1. De eertijds zeer geblllÎkeJ~ike [pitfe Harp l~
(.lirpanetta)
(.lirpavetta) ,: ook ·wel
,wel de lerfche Ha;-p genoemd, is me. twee rijen
ijzeren.
ijzeren fiJaren,
fnaren, die door' eenell
een en dubbelen klank-bodem van elkander
gefcheiden zijn, en, w'èl
\V'èl aan de linker zijde, die den bas uitmaa!,t,
uitmaal,t,
met gele, en aan de regter- of discant-zijde, met
111et witte fnaren overtrokken. Deze Harp.is kleinf'f en millder
minder volkomen, dan de overige,
en hierom thans
thalls nie!
niet vee~
veet in gebruik. Wanneer zij
z~j zal befpeeld worden, plaatst men haar gewooniJ)k op eene
eooe tafel of eenÏge
ver~
ecnÏge andere verbevenheid. Meer bekend en in gebruik is, z. de dubbele of D,'j.
hevenheid.
D.'Po
Yids-Harp.
yids-Harp. in de gedaante van eeu driekant, met fnaren van darmen
overt1:okl"en,
overtl:okl~en, en van ee,nen klankbodem voorzien, die meestal van de
groote C tot in de 3 maal gcfl:reken
gel1reken c, ook d, gaat. Het moeijelijke,
om 'dit fpeeltuig
fpeelttûg te1kens naar den hoofdtoon,
hoofdtoOn, waaruit een fl:uk
fiuk gaat, te
fiemmen"
fiemmen " en aan, bi] voorkomende vreemdaardige·
vreemdaardige ' toonen, onder het
[pelen
~de pinnen te dmaijen, waarmede de fnaren aan het einde zija
[pelen>• lde
zijn
duim te
vastgemaakt', of om dezelve door het drukl!en van den dlum
~eranderen,
~erand(tren, heeft aanleiding Wt
tot eene belangrijke uitvinding voor de
Ha~p gegeven, waardoor, 3. de zoogenoemde Pedaal-harp ontl1:aan
ontfiaan
is. knnnende men nu, door middel van een daaraan gehecht pedaal,
hetwelk gewoonlijk
gewoonlUk uit 6 of 7 treden bel1:aat,
befiaat, zonder, den duim te
gebruiken, eiken toon, door alle oktaven, met een' halven verho~
gen,
gen. en gevolgelijk alle foorten van wonen met gelijke vaardigheid
fp(ll~n.
fpel~n. _De muzijk.f.lukkeJl_ voor dit fpeeltnig
fpeeltuig worden, even als voor
het klavier, op den bas'diskant- of viool-neutel gèfield.
gel1:eld. Sommigen
fchrijven
fchrUven deze gelukkige verandering toe aan eenen Duitfcher,
Dttitfcher, uit
Donawerth, I-IOCIlBUC!{RR
HOGJllUCKF.R genoemd, die in de eerl1:e
eerfie helft der vorige
eeuw dit pedaal zou uitgevonden hebben; doch anderen aan eenen
dl1fpacher,
,,1nfpadter, JOH. PAUL VF,TTER
VE,TTER te Neurenberg,
Nelll'enberg , die in 1730
I730 leefde.
d,ezs
Later z~in door COUSINEAU en KRUMPHOLZ, te PariJs, aan d,ez6
Pedaal-Harp inzonderneid
inzonderbeid in het forte en piano, verbeteringen te weeg
gebragt , ook hebben de gebroeders ERARn
ERARD aldaar eene nieuwe
nienwe fooft
foolt
Van Pedaal-Harp uitgevonden, welke voor de fchoon1l:e
fchoonfie der wereld
gehonden wordt. Zij loopt van de laagl1:e
laagfie contra F,
F , tot in de 4 gell:reken hoogl1e D.
Behalve deze,
deze. is er nog eene andere foort van Harp, die wel
van
aamnerkeI~ik verfchiIt,
Vfin de vorige aamnerkeI\ik
verfchilt, doch, uit hoofde van haren naam,
alhier verdiend gemeld te worden. Wij bedoelen de Aëolus-harp,
wel~
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HARPE. (J. F. 1)J'!
HARPEGGIO'.
l;JI! LA) HAitPEGGIO'~
welker
worden aangedaan. Men had,
we
lker fnaren door de lucht 'Worden
hàd, namelijk.
reeds meermalen opgemerkt, dat een fierk gefpannen ijzerdraad; fom.
fomtijds, inzonderheid tegen verandering van weder, een aallgenaitm
aa\1genaàm ge.
luid hooren liet, hetwelk den abt GATTONI
GATTONJ,, te jl1ilarm,
jHilaan, aanleiding
aanleitling
gaf, om daarvan de proef te nemen..
nemen.' Hij fpande tot dat einde ijze"
ren draden van deri
dell eenen toren tot den anderen, welke in diervoege
gellemd
7' grondtoonen
geO:emd waren, dat zij de 7
gl'ondtooncn aangaven, en vond de ge.;
ge~
dime wànrneming
dàne
wàcirneming ten volle bevestigd. Eene foortgelijke proeve
proeve' nam
(Jok
ook OSWALD, een Schots componist;
componist, die in een fmal, eenîgzins
eenÎgzins
hoog en lang
hing kastje, van droog dennenhout, hetwelk van onder ee.
eekammen, niet te digt biJ
nen klankbodem had, over twee klimmen,
bij elkander,
elk:tnder,
8g of 10 eentoonige darmfharen
darmfnaren legde. Oin
OIU aan den lucbtllroom
luchtfiroom doordoor.
gang te
tc verfchalfen,
verfchatfcn, k~rr
k~ri men den boven!ten
bovenften tlnallel1
rtnaI1en bodem, die aan
opligten, wanneer men het fpeeltuig
fpeel~uig
beide zijden nog vleugels heeft,
heefe, öpligten,
met de apcllirrg
opelJirig voor een venfier
venfl:er aan den wind bloo~
bloot fielt,
(telt. welke,
bij liet doorfl:roomen,
doorftroomen, toon
toonen
en voortbrengt. De laagfte
laagfi:e toonen hebben
eenen klank %
~ doch zoodra zich de Wind .meer
>meer verheft, ontwikkelt
~ich e'ene menigte van toonen,
toon en , die I inzonderheid op eenlgen
eenrgen affiand,
amand,
~egnepende tijn'.
tijn',
.
zeer 'YI'egOepende
HARPE.
HAIÜE. (JEAN FltAkCois
FaANCois Dt
D't LA) Een Fransch ·dichter,
,dichter, en tijd.
tooneetftllkken 11f
genooe
genoot van VOLTAIRE,
VOLTAIRE, diè
die door zijne gedichten en tooneelftukken
doch inionderheid
clJurs de /iterature anc/enne
inzonderheid door zijn Lycée; ou cours
nndenne
et moderne, is bekend geword.'!nl
geword~n, De' öprigting
oprigting van het LJceum
Ljceum te
Parijs, in 1786;
voorlezingen over de Griekfche, RO'meinRomein.
Parijs)
J 786; waarin hij voorlezinge'n
Franfehe letterkunde hield,
fche en Frantebe
hield. gaf
gaf' aanleiding tot het laatstgelaatstge.
noemáe' werk;
noemdewerk i hetwelk friet
niet een göed oordeel gerchteven
gerchieven en met
Onaak behandeld is, offchotm
finaak
offcho"On men daarin geene diepzinnige
dfepzinnige befchou..
wingen omtrent de grondfl:ötfe'Il
grondfiolfen de>t
dét Aefthetiek,
Aefl:hetiek. noch; over het algemeen, nieuwe en terhevene
~erhevene denkbeelden moet zoeken. De omwen.
teling ver\Vijderde
verwijderde hem eenigermàte ván de dichtkunst;
dichtkunst 1 doch, niet
volkome1'l tuet
met de '9'olkstegeting
volkomen
'olkstegering kunnende infl:emmen.
infiemmen. koos hij in
Wijnm. 1795
179'5 dê
de' pártij
pirtij tegen Cle
oe conventie, en verklaarde zich openopen.
vertegenwoordIgers,
lijk tegen het aànblij~el1
attnblij~ell van twee derde deel der vertegenwoordigers,
in een gefchrif~,
gerchrif~1 hetwelk onder de beste behoórt. dIe
die over dit onder.
werp in het licb'
lichC terfcbenen
'terfchenen zijn. Dan, die ftap
fiap bragt hem in zulk
ballmgfchap verwezen werd; doch
eene ongelegenheid, dat hij ter ballingfchap
zich nog geltl1ddg
1:ich
geltlHig door
donF de vlugt reddede. De regering vergat, echter, haren haat; plaatfte
plaatll:e hem naderhand op de lijst der geleerden,
geleerden,.
die penfioen trokken; en fchrapce
fthrapte hèm
hem van
vin de lijst der gebannen en.
In 18003
180~ geraakte hij, door eenige vrije uitdrukkingen
uit<frukkingen omtrent de reree
gering, op nieuws in gedrang.
gedrang, en werd door den
Mn eerfien
eerflen confnl naar
Or/eallS
Or{eans verwezen; doch verkreeg weldra weder vrijheid, om terug
te mogen keeren, en fiierf in Sprokkelm. 1803,
1803. in het 64rte
64fl:e jaar zijns
ouderdoms , als een ijverig voorftander
voor1l:ander van den Katholijken godsdienst.
HARPEGGIO. (Arpeggio) .Beteekent
Beteekent eene zekere manier val1
Vld
uit..
nit-

HARPIJEN. -

HARRIS. (J.)
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nitvoering van
vall akkoorden,
nkkoorden, volgens welke de daarin voorkomende inin.
tervallen niet te gelijk, maar afzonderlijk, zoowel van de hoogte
naar de laagte, als omgekeerd, worden voorgedragen. Waarfchijnlijk
gaf de Harp, uit hoofde van het fpoedig afbreken der toonen,
wonen, ter
plaatfe,
plaatft', waar een langer vertoeven in eenerlei akkoorden noodzakegel~ik zij ook.
lijk was, tot deze manier van uitvoering aanleiding; gelijk
waarfchijnlijk, daarvan hnren
h~ren llaam
naam ontleent. De Harpeggio komt
in regelmatige toonllukken,
toon11:ukken, of ook wel in falltazien,
fantazien, voor boogfpeelmigen zoo wel , als ook voor het klavier enz. het meeste gefpeeltuigen
fchikt voor; doch wordt zelden voor de uitvoering afgefchreven,
afgefchreven.
maar worden de nomen
nooten van het harpegerend akkoord boven elkander
geplaatst, wanneer er een kenmerkend teeken wordt voorgezet. Men
heeft ook de gewponte, om gehe ele fiukken of lange pasfages op
de bovengemelde manier voor te dragen, welke dan door fonunigen
fommigen
harpeggiaturen genoemd worden.
HARPIJEN. Volgens de fabelleer gevleugelde tooveresren,
tooveresCen, welker
zinnebeeld men verfchilIend
verfchillend verklaart; doch die waarfchijnlijk van
fiorm- en wervelwinden haren oorfprong omleenen. HOMERUS be..
fchrijft dezelve als gevlengelde
gevleugelde paarden, en de zangers der Argonau.
l wier afbeelding de gewoonlijk!1e
ten (wier
gewoonlijkfie is) als gevleugelde jonge dochters, met vederen van gieren bedekt, en met klaauwen gewapend, die
-met
met eene onverzadelijke roofzucht, zelfs op de menfchen, aanvallen
aanvallen.,•.
HARPOEN. Een zware, ijzeren werppijl, van 2 of 3 voet lang.
en van twee weerhaken voorzien, die aan een touw ter dikte van
500 el, is vast gemaakt, en waarmede
eenen vinger, en ter lengte van 500
WAL..
de walvisfchen
walvisCehen in de IJszee gevangen worden. (Zie verder WAL.
VISCHVANGST )
HARPOKRATES. Bij de Egyptenaren de god der fiilzwijgend.
fiilzwiJgend..
beid,
heid, een zoon van ISIS en OSIRIS.
Osmls. Zijne beeldzuiJ,
beeldzuil, die hem met den
vinger op den mond vertoont, bevindt zich aan den ingang der mees.
te Egyptifche tempels.
HARRIS. GAMES) Werd in 1709 te Salisbury
Salishury geboren,
geboren. en
wijdde Zich
ZIch na den dood zijns vaders, die hem voor de pleitzaal op_
voedde, aan de beoefening der Griekfche en Romeinfche
Romeinfclle letterkun.
letterkun_
de, voor welke hij altoos de fierkfie neiging gevoelde. De eerUe
eerlle
vrucht van zijnen geleerden arbeid verrcheen
verfcheen in 1744. onder den ti.
ti..
tel van: Three
rhree treatifes;
treatlfes; the first, conceming
concerlling Art, the [eeond,
[econd, con.
cerning Mus;e,
Music, Paitlting
Pailzting and
ceming
Ilnd Poe
Poetry
try • al1d
and tlte
the tflird
third c01Jcerning Happines[, wa9rop
waarop in 1751 zijne beroemde wijsgeerige Spraakleer, bet
eerlle werk van deze foort, volgde, onder den titel: Hermes , 0,.
eerf1:e
or
ti
inquiry, concerning univelfal Grammar. Behalve dlt
det
a philofophical inquil'Y,
meer ernftige
ernf1:ige wetenfchappen, beoefende hij ook de toonkunst.
waarin hij het zeer ver gebrägt
gebràgt had, en tOt
tot welker bevordering hij
in zijne
z~ine geboortet1ad
het
geboortellad veel bijdroeg. In 1761 werd hij lid van hee
parlement voor het vlek Christ-ehurch,
Christ-church, en bleef dit tot aan zijl1en
zijnen
janr verkreeg hij den post van lord der ad.
dood. In het volgende jaar
AWl!.lImEN
nJ.
C c
miALGEl\ffiEN WOORDENB. lIJ.
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miraliteit, en in 1763 dien van lord der fchatkamer, welken laatfle~
hij tot 1765 bekleedde. Sedert leefde hij buiten openbare bediening
tot in 1774, wanneer hij tot fekretaris en contrarolleur van den koning werd aangeil:eld, welken post hij gedurende zJ-jn volgend leven
behield. Hoewel de werkzaamheid, aan denzelven verknocht, hem
wel niet toeliet, zich , zoo als voorheen, geheel aan de wetenfchappen toe te wijden, vond hij echter nog tijd, om zijne Philofophical arrangements af te werken, welke eigenlijk bouwil:offen
voor een groOt er werk over de peripathetifche Redenkunst zijn; doch
lIetwelk hij niet voltooide. Ten laatfl:e verfchenen zijne Phitofophict" inquiries, die eene gefchiedenis van de kritiek en befchouwinI.l:ierf in Winterm.
,gen over de profodie én aeflhetiek bevatten. Hij fl:ierf
J780, in den ouderdom van 72 jaar; hebbende zijn zoon, lord M~L
MESBURY, in 1802 de werken zijns vaders uitgegeven.
HARRISON. (JOIIN) Een beroimd Engelsch werktuigkundige,
de uitvinder en maker van naauwkeurige uurwerken tot het meten
der lengten. Hij vond in 1726 zijne flingers uit, en bediende zic,h
van dezelve bij twee, bijna geheel uit hout vervaardigde UUfwer·
uurwer·
'ken, die daardoor zulk eenen trap van volkomenheid verkregen, dat
zij in eene geheele maand naauwelijks eene halve feconde verliepen.
'Twee jaar later (in 17'1.8) begaf zich HARRIS0N met <te teekeningelJ
van een werkruig om de lengten op zee te bepalen, naar Londen;
bragt het werktuig zelf in 1735 tot il:and, en in 1739 en 1749 tot
meerder volkomenheid. Eindelijk zag hij door een nieuw werk zijn
eigene verwachting dermate overtroffen, dat hij da~rdoor werd aangevuurd, om nog een en vierden tijdmeter te vervaardigen, waaraan hij
de gedaante van een zak-horologie, van omtrent 6 duim middellijn,
gaf, en waarvoor hij de, onder koningin ANNA, vastgeaelde premie
van 20,000 p. il:. ontving. In de laatil:e jaren zijns levens vervaardigde HARRTSON, naar de laatae
laatfl:e grondregels, nog een en vijfden tijdmeter. die op de il:errenwacht van Richmottt beproefd werd, en in (;
weken flechts 4~ feco! de afweek. Hij merf in 1776, en gaf, een
jaar vroeger, nog een werk in het licht, onder den titel: Defcription
containing such mechanifm, as evil afford a true menfuration of time;
doch hetwelk men naar des fchrijvers hoogen ouderdom, en zijne
geringe kunde, ten aanzien van letterkul\dige voorwerpen. moet beoordeelen. Men vindt daarin tevens eene korte berekening .van zij.
llen nieuwen toonleider , of werkmigelijke verdeeling der oktaven,
naar de verhouding, welke er tusrchen
tusfchen de middellijn van eenen cir.
keI en deszelfs omtrek (peripherie) plaats heeft. HARRISON bezat een
zeer fijn gehoor, en
eu was in zijne jeugd een meester in de toonkunst
geweest.
HARS. Men verûaat hieronder gemeenlijk ·de /l;iegethars,
/l;iegelhars, colopltonium, welke uit den gemeenen pijn- of dennenboom, in het Noorden
van Europa vooral voorhanden, uitvloeit, zoo wel van zelf. als uit
infnijdillgen,
infnijdingen, welke, te dien einde, in den bast gemaakt worden.
Men
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echter ook te Amfterdaln,
ftoken vaIl;
Men bereidt dezelve echeer
Amfterdam, bij het !token
VRI\
terpentijn.olie, uit den terpentijn. Deze fpiegelhars is bruinachtig geel
of ros van kleur, zeer blinkend, vooral als men haar breekt, kleve'of
rig en taai, zoo dat zij aan de tanden, en ook eenigermate aan de
heeft reuk noch fmaak, is in water onoplosvingers, vast kleeft. Zij h'.!eft
baar, maar daareótegen
daarelitegen wel in alkohol of zuiveren wijngeest, welke
er eene gele of bruinachtig gele tinktuur mede vormt. Met ether,
vlugge en vaste oliën, laat zij zich insgelijks verbinden
verbinden,t zoo als zij ,
jn den terpentijn, en terpentijn-olie, is opgelost.
In de fcheikunde heeft dit woord echter }!ene
~ene ruimere beteekenis •.
zoo dat men er aHe
aUe beftanddeelen
befianddeelen van planten en dieren onder verftaat,
verfiaat.
welke meç de fpiegelhars, in genoemde eigenfchappen, overeenkomen.
Sommige der Harfen vloeijen Wil
meest
VtUl zelfs uit de boomen, en wel mees!:
uit den bast of het hout; andere worden er uitgetrokken, door middel:
van alkohol, waaruit men dezelve vervolgens fcheidt, door die tinktuur
vermenging klontert
kloneert de Har$
met water te vermengen: bij zulk eene vennenging
en wordt, op den bodem van het vat, waarin de menging gefchiedt.
zijn van een geneeskundig gebruik.
verzameld. Sommige der Harfen zUn
zoo als het drakenbloed, de alemihars, die van de guiajak of het pok..
hout, de jalappe, de kina enz. Het is piet zeldzaam, dat de pianteIl
plantel\
hare bijzondere eigenfchappen en krachten geheel en gedeeltelijk aan
de Hars, die zij bevatten, verfchuldigd zijn.
zUn. Dit is, behalve bij de
bovengemelde gewasfen , onder anderen het geval met de fcherpte
van de peper; doch zoodaoige
zoodanige Harfen wijken, in hare eigenfchappen, eenigzins van de fpil.!gelhars
fpiegelhars af.
af, daar zij min of meer oplosbaar
in water zijn en eenen fmaak hebben. Men noemt die daarom ook
halfharjèn.
halfharfen.
Het
ge.
He-t nut der h.arfen
h,arren is velerlei: behalve in de geneeskunst, gebmikt men fommige derzelve, wegens
wegelis den Iiefelijken en opwekkenden
bruikt
genr,
geur, dien zij, verwarmd, verfpreidell,
verfpreiden, tot berookingen, zoo als b. v.
de wierook; andere.
andere, wegens hare doorfchijnendheid , en omdat zij
weerl1and
weer!land aan de werking der vochtigheid bieden, tot vernisfen en
lakken, of, wegens hare taaiheid en kleverigheid, tot zamenvoeging en
vereeniging , inzonderheid van glazen werktuigen, enz.
HART.
HAR
T. (Het) In het harte-zakje ligt het Hart; eene fpier, welke vele- holligheden heeft.
heefr. Twee van dezelve zijn grooter,
grooter. liggen
("etZtriculi COl-dis)
cor'dis) genoemd. De twee
dieper, en worden harte-kamers (ventriculi
(/rIJus s. atria cordis) en
andere zijn kleiner,
kleiner. heeten harte-boezems (flnus
liggen op de eerfie.
eerfte. Het Hart heefe
heeft bijna de gedaante van eell"
een· over
langs doorgefnedenen kegel. Men onderfcheidt aan hetzelve de grOM.
grontl"takte
'Vlakte (hasis),
(basis), welke de plaats te kennen geeft, waar zich de groote
bloedvaten bevinden; voortS
rondach •
voorts de [pit (apex s. mucro) die rondach.
ftomp is, en in het midden eene
tig fiomp
eelle kleine infnijding heeft, waardoor
twee kleine henveltjes
heuveltjes geboren worden, waarvan elke harte-kamer
er een bezit. Eindelijk heeft het twee onderfcheidene oppervlakten,
waarvau
etFell en
cn de bovenae
boven11e gewelfd is. De ligging
waarvan de oJlderfte
onderfte effen
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van het Hnrt is deze: de platte zijde ligt op het mlddelrir, de ge.
welfde is naar boven gekeerd. De fpits bevindt zich aan de linkerzijde
en naar voren, en is lager, dan de grondvlakte , welke regts en naar
boven gekeerd ligt. De fpits fioot tegen het kraakbeen van de vijfde
en zesde rib der linkerzijde, de grondvlakte tegen het borstbeen.
en het kraakbeen der vierde en vijfde rib van de regterzIjde. Met
dat al is de ligging van het Hart in het geheel meer in de linkerborstholte ; en deze ligging wordt. door de verfchilIende bewegingen
des ligchaams, flechts zeer weinig veranderd, vermits zij door het
harte-zakje en de groote bloedvaten verzekerd is. De buitenae op.
pervlakte van het Hart is door een verlengfel van het harte-zal{je
overtogen, hetwelk echter dunner is, dan het zakje zelf•. De in..
wendige oppervlakte van al de holten is, insgelijks, door een zeer
fijn en dun vlIes bekleed
bekleed,, _dat een verlengfel van den binnenfien
rok der bloedvaten fchijm te wezen, en door middel van een celachtig weeffel aan de fpiervezelen is vastgehecht. De beide bovenfie ,
met de aderen vereenigde, holten noemt men harte.h?ezems, waarvan
ieder door eenen gewelfden zijwand en eenen gemeenfchappelijken
tus[chenwand
tusCchenwand omgeven is. De zijwand is tot een klein aanhangfel
verlengd, waardoor elke boezem in twee deel en verdeeld wordt. De
boezem zelf, zonder het aanhangrel , heet sinus, en is niets anders,
dan eene verwijding der daar ter. plaatfe bijeenkomende aderen. Het
aanhangfel heet het hart-oor (auricu!a cordis). Elke boezem heeft
twee openiflgen, waarvan de eene naar boven en naar buiten, de an.dere naar onder en naar binnen, naar de hart-kamer gekeerd is. De.
ze laatfie noemt men het adergat van de hartkamer: zij vormt 'de
gemeen[chap tusfchen beide deze holten.
De harte-boezem der holle aderen, de voorfte of r!gter harteboezem , ligt meer naar den rand van het borstbeen gekeerd. Het
regter oor is een verlengfel der buiten[l:<~ oppervlakte, en ligt regts;
de bovenll:e rand van hetzelve beeft franjes. Dit aanhangfel heeft
geen en uitgang, het bedekt den oor[prong van de groote flagader. In
dezen boezem ontdekt men nog de volgende belangrijke declen:
deelen: I.
Het eironde gat; de benaming ecner
eener langwerpige opening, welke zich
in de vrucbt in het middclfchot
middelfchot tier barte·boezems bevindt, en door
welke men uit den regtcr in den linker boezem komt: bij volwas.
fcnen is deze opening gefloten, en, in derzelver plaats, ziet men al.
leenlijk eellen
eenen diepen kuil, de eironde groeve, genoemd, welke van
eenen eenigzins harden rand omgeven is. 2. Het ktapl'lies "ap
vap Euftachius. Hetzelve is tus[chcn de voorfie deelen van den ring en den
mond van de onderfie holle ader gelegen; heeft de geda:mte van
eene halve maan, is het breedfie in het midden , en aan de punten [maller.
Cmaller. De voorl1e oppervlakte ligt naar het adergat , de achter.
fl:e naar de opening van de holle ader. Dit vlies is in de vrucht
bel1:endig aanwezig, bij volwasfenell, daarentegen, kleiner en vol gaat.
jes, ja fomtijds in het geheel niet. Het fcnijnt daartoe te dienen,
dienen.

dat
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dat het den bloedftroom, welken de aderen aanvoeren, van de regter
kamer afkeert, en naar het eironde gat heen leidt. 3. De opening
van de kroonader is de opening van de groote ader, die het bloed
uit deu omtrek van het Hart zelf terugvoert. Zij ligt tllsfchen
tllsfchell het
klapvlies van Eu(tachilJs en het adergar, en door h'ar komt het bloed
terfiond in den regter boezem., Voor dezelve bevindt zich een halve
maansgewijze klapvlies (ra/vu/a Thebesii) , hetwelk dient, om
0111 aan
het uit de ader vloeijend bloed eenen vrijen doortogt te geven, maar
het terugvloeijen te beletten.
De boezem der longaderen, de linker of achterJle harte-boezem,
ligt meer achterwaarts, en omvangt de longaderen. lIij heeft dezelf·
de oppervlàkte als de vorige, en insgel0ks een oor. ZlJne gedaante
is driehoekig met eenen gekorven rand; het maakfel gelijk dat van den
regt er harte-boezem ; flechts het oor 1s kleiner, de boezem zelf~
daarentegen, ruimer.
De twee andere holligheden van het !-hrt worden hart-kamers ge.
noemd , waarvan de eelle de hart.kamer der longen, de andere die
van de groote flagader heet. De harte-kamer der longen, ook de
regter 0/' voorfIe genoemd, is meer regts en naar voren gelegen, en
de longader fpringt er uit voort. Zij fchijnt in haren omtrek eenigzins korter.
korter, maar tevens ook wijder te zijn, dan de linker. In de
vrucht wordt zij later gevormd. Hare fpiervezelen zijn zoo groot iu
getal niet, als die der linker: van bitmen is zij door een fijn vlies be.
kleed, waarollder de vleesch·vezelell in onderfcheidene rigtingen liggen, en eelle menigte van bundels (trabeculae carneae vleezige balk-.
jes geheeten) vormen, die in elkander zijn gevlochten, en voorname..
lijk langs de inwendige oppervlakte gevonden worden. Deze kamer
is van de linker, welke er naast ligt, door een dikvleezig mldde'fchot gefcheiden, hetwelk hoegenaamd geel1e opening heeft, zoo als
men eertijds geloofde. De regter kamer heeft twee openingen:
De eene, het adergat , leidt uit den boezem in de kamer; de ande.
re, het Jlagadergat, voert uit dezelve in de long-flagader. Het adergat
bevindt zich in het gemeen aan de twee holten der regter zijde, en
door hetzelve loopt het bloed uit den boezem in de kamer. lIet
is rond, en door eenen witten ring omgeven. Deze ring is door het
binnen!1:e
binuen!1:e vlies overtrokken, hetwelk aan de onderzijde van het ~der
gat verfcheidene verdubbelingen vormt, welke los in de holte han.
gen. Men r.oemt dezelve driepuntige klap'J/iczm, welke 3 in getal zijn.
Het flagadergat is de andere opening der hart-kamer. Het bevindt
zich aan derzelver boven!1:e en voorfie einde; zijnde de long-flagader
er :tan vastgehecht. D~ inwendige rok der kamer dringt insgelijk$
tot in de flagader; en vormt, even als aan het adergat , eenen ring~
waaruit, op gelijke wijze, door de verdubbeTing van het binuenfl:e
vlies, dat in de kamer nederdaalt , drie klapvliezen vool'tkomen, die
men halve
Iralve maansgewijze klapvliezen noemt: zij liggen naast elkander.
elkander,
en zijn van een fierker maak
re! , dan die zich aan het adergat bev.inmaakfe!
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den. In bet
het midden \tan
\Tan den rand ligt op elk klapvlies een
een rond knopje (nodujus
(nodllflls Árantii),
Arontii), hetwelk door het vlies zelf, dat hier wat dikker is, gevormd wordt. De knopjes echter zijn hier niet befiendig.
De hort-kamer
yan de groofe
hart-kamer van
groote jlagader,
jlagnder, ook de linker of achter{te
rtc genoemd, is meer naar achter en naar boven gelegen: haar zijzij.
wand vormt het gewelfde gedeelte van het Hart, en uit haar komt
de groote flagader voort. Haar maakfel komt overeen met dat van
de voorgaande; flechts
Oechts de zijwand is driemaal zoo dik, als die der
regter kamer. Deze inrigting
Îllfigting was ook noodig, dewijl zij eene fierke
kracht moest bezitten, om, met hulp der flagaderen, het bloed door
het geheele ligchaam te drijven. Men befpeurt
b(ifpeurt hetzelfde gefpierd
voorkomen aan de tepelfpiertjes.
tepelfpierrjes. Deze holte heeft insgelijks t':I\1ee
twee openingen. Het adergat ligt naar beneden, en maakt de gemeenfchapgemeenfchaF
tnsfrhen den linker boezem en de linker kamer. Ook hier ziet men
t11sfrhen
eenen rand, waarvan twee,
nvee, ten minfte niet duidelijk drie, klapvliezen
nederdalen, mi/ter-vormige geheeten
geheecen , welke mede door de verdubbe.
verdubbe_
ling van het binnenfie vlies ontfiaan zijn. De tepel-fpieren zenden hare pezen naar deze klapvliezen. Het Oagadergat
flagadergat geeft der groote
hee fpiervleesch dringt tot in dezelve.
flagader eenen
eellen uitgang, en het
Oo"k -!lan
.pan deze opening ziet men eenen ring, welke door het inwendig
vlies overtrokken is, hetwelk hier drie halvemaansgewijze klapvliezen vormt, welke uit zijne verdubbeling voortkomen. Zij zijn fierk
en even als de vorige gevormd. De knopperi
knoppe!f van drantius
Arontius vindt
men hier het frerkfre.
fierkfie.
De bijzondere vaten, welke ter voeding van het Hart dienen, zijn
de kroon-1lagaderen,
kroon-flagaderen, welke in eene regter en linker 1lagader
flagader verver.
deeld worden. De aderen van het Hart voeren het bloed terug in den
regter boezem, en fchijnen geene klapvliezen te bezitten. Behalve
de adertjes, welke van den regt er boezem in de regeer
regter kamer komen,
~n die zich afzonderlijk in den
dl:'n regter boezem uitaorten, verzamelen
zich de overige alle in de twee groote fiammen, de kroonader of de
groote ader van
yan Ga/mus
Co/mus en de midde!ade1"
middelader van
yan het Hort. Het Hart
beeft vele opfJorpende
opQorpende vaatjes, welke zich mede naar den loop der
nag-aderen verfpreiden , en in twee hoofdfiammen
hoofdframmen zamenkomen.
zenuwen
Het zoude hier niet te regter plaatfe zijn, de bronnen der zennwen
van het Hart te willen opnoemen. Verfcheidene zenuwen geven takken voor dit ingewand, welke zich bij de groote bloedvaten verzamelen, en vele zeuuwvlechten
zenuwvlechten maken, die men den naam van zenuw
zenuw-..
"Iecht
'Pleent van het Hart geeft. Al
AI de zenuwtakken, welke voor het
Hart befiemd
befl:emd zijn, vergezellen niet 1lechts
flechts de bloedvaten, maar zij
dringen met dezelve tot in het vleesch van het Hart, even als bij
andere fpieren.
HARTS. (DE) Een hoog, boschrijk gebergte in Neder-Sakfen,
aan de Opper-Sakfifche grenzen, het noordelijkfie
noordelijkfte in Duilsch/afjd,
Dllitsch!ofjd,
hetwelk zich omtrent 14 mijlen in de lengte -en 4 tot
rot 5 mijlen in
tusfchen cle Sl#le
Jreaer; maar reikt
de breedte uitfirekt. Het ligt ttlsfchen
Sale en Wé.er;
niet
niet:
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niet van de eene rivier tot de andere; befiaat
beflaat uit ettelijke duizend
bergen en dalen, die elkander als een doolhof afwisfelen, en door
36,000 menfchen bewocand
bewo<and worden, en wordt door de Broeken,
Broeken '. of
den Bloksberg (Zie
( Zie aldaar), de hoogfle
hoogfie van deze bergketen, in 'den
den
Opper. en Nederharts verdeeld, waarvan de laatfie
laatl1:e de grootfle helft
van het geheel uitmaakt. De voornaaml1:e
voornaamfle bergen zijn de Broeken, de
de-

Rammelsberg , Bruehberg, //ndreasberg,
Andreasberg , Rehberg, Burberg, Hein.
richshöhe , Brand, S0n71enberg,
Sonnenberg, Iberg, Winterberg enz. Hier ontEeker, Holzemme en Radau. Het Hartsfpringen de Bude, Sicber, Ecker,
gebergte levert veel houtgewas op, hetwelk men rekent, dat, alleen
voor het Hano~ersch gedeelte, 286,363 morgen benaat;
beilaat; voorts ijzer.
ijzer p
waardoQt
waardo~ ~aarlijks 700,000
7°0,000 dl1alders
daalders in omloop worden gebràgt;
gebragt ; als_
zi~er, koper, lood, eenig goud, marmer, zout enz. op. Des.
mede zilver,
zelfs bewoners houden zich, inzonderheid, met den bergbouw en ge[pinnen bezig. Beroemd is
deeltelijk met de vee., vlasteelt, en het fpinnen
hier het Baumam-hot
Baumans-hot (Zie (Jldaar)
aldaar) bij Blankenburg ; doch nog merk.
(Bietjleins-hot), hetwelk eerst voor eenige jaren
waardiger het Bie/shot (Bietjleins-hol),
ontdèkt is.
HARTZOEKER. (NIKOLAAS) Deze Nederiandfche
Nederlandfche natuurln111di·,
namurkundi·,
ge, in 1656 re Gouda geboren,·
geboren,' vertrok in 1678 met den vermaarden CHRISTIAAN HUIGENS naar Parijs, waar hij zich' verfcheidene
jaren ophield. Door den lof van den beroemden CASSINI aangemoedigd, be[teedde
berteedde hij hier een
ecn gedeelte van zijnen tijd aan het vervaar.
ma;llue onder anderen een glas,
di gen van glazen voor verrekijkers; ma;tkte
digen
Jletwelk 600 voet brandpunt had, en gaf, in 1694, in de Franfche
Iletwelk
taal, zijne proeve over de doorzigtkunde in het licht. Hierdoor
werd hij bekend met verCcheidene aanzienlijke geleerden van dien
tijd, onder anderen met den vermaarden MALEBRANCHE, en den markgraaf DE L'HoPITAL, wier raad, echter, om zich op de verhevener,
verhevener.
wiskunde toe te leggen, hij niet verkoos te volgen; lUaar
maar ziçh geheel aan
aart de natuurkunde overgaf, waarvoor hij dezelve minder dienftig
Hjg oordeelde. Na de uitgave zijner Beginfe/s
Beginfels der Natuurkunde, in
1696, deed hij eene reis naar Holland, en nam zijn verblijf te Rot·
terdatn,
buitenlandsch
terdam , waar hij weldra de tijding ontving, dat hij tot buitellJandsch
aangenomen, welke eer hem ook
lid der koninklijke akademie was a2ngenomen,
hij
bij de koninklijke focictl;!it
focicteit te BerliJn ten deel viel. HARTZOEKER
onderwees, op aanprijzing der regering van .Amfterdam
Amflerdam,, Czaar PEPE·
TER I, gedurende zijn
z~j!1 verblij f in die ftad,
Had, hetwelk zij, door de
oprigtillg van een klein Objèrvatorium, zoo wel nuttig' als aangenaam
oprigting
voor hem maakte.
Door dit een en ander bij den keurvorst van den Pattz
Pa!tz bekend
geworden, beriep deze hem als honorair hOÇlgleeraar,
hOÇ>gleeraar, met den titel
eerCten wiskunstenaar , aan de hooge fchool te Heide/herg,
Heide/berg, waar
van eerften
hij, eenen geruimen tijd, naar zijnen zin leefde, alzoo de keurvorst
niet alleen de geleerden hoogfchattede, lUaar
maar zelf meer dan gewone
kundigheden bezat. Uit hoogachting voor dezen vorst, droeg hij zijCC4
llii
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ne Jlérkanclelingen
Jlérnanóelingen en Reclevoerlngen,
Redevoeringen, in 1707 en 1708 door hem
bem in'
J.:n'

bet licht gegeven, onder den titel van Conjectures
COJJjectures Phyjiques, aan
bem
Duitschland verzamelde hij nieuwe
nicuwe
hem op. Op zijne reis door Duitsch/and
Hanover,
kundigheden, en geraakte in kennis met den keurvorst van Hrl1Jover,
naderhand koning van Engeland, en diens verfrandige
vetliandige gemalm , en
vervaardigde
eellen brandf
vervaardlgde hier eenen
brand{piegel van ruim 3 voet middelliJns,
die zoo zwaar was, dat twee
twec man werk genoeg hadden,
badden , om dien
te dragen. De keurvorst, in 1716, overlijdende •, bleef HARTZOEKER
hij
bij zijne weduwe tot aan haren dood, wanneer hij met der woon
naar Utrecht vertrok, en hier, in 1722.
17.22, zijne Verzameling
Férzameling van verflukken, de Natuurkunde betreflellde,
betreflende , in het licht gaf,
fcheidene Jlukken,
ftelfel van den grootep<
grootep- NEW~
NEWwaarin hij, tot elks verwondering, het ftelfe!
TON, en dat van den vermaarden MArRAN,
MAIRAN, aantastte. Gedurende
zijn verblijf in gemelde ftad
fead leverde hij een vollediger zamenfrel
zamenftel van
Natuurkunde, dan zijne overige werken bevatteden, en ftierf
feierf eindelijk,
op den leden van Wimerm.
WitJterm. 1725, in het 70fte ja~r zijns ouderdoms.
HAR VEV. (WILLIAlI1)
(WILLIAM) Een beroemd Engelsch geneesheer, en
lijfartS
lijfarts van KAREL I , die door zijne leer, aangaande den omloop des
bloeds, waartoe hem de vlIjtige ontleding van dieren aanleiding gaf,
gaf.
zich hoogst verdienstelijk gemaakt heeft.
beeft. Ofl"choon
Oflchoon hij al, volgens
fommigen, de allereerlle
allerecrl1:e ontdekker daarvan niet moge gewecst
geweest zijn,
zijn y
komt hem, echter, buiten alle tegenfpraak
tegenfpl'aak , de roem toe,
toc, van deze
zamenhallgcnd fielfel
leer het eerst, en openlijk, in een zamenhangcnd
fl:e1fel bewezen te
nebben. Hij hield in 1619, bij het geneeskundig kollegie te L~ndel1,
Lflnden,.
als hoogleeraar in de ontleedkunde, zjjne
zijne eerfl:e
eerl1:e openbare voorlezinvoorlezin.
~en over dit ,onderwerp, en gaf iB
in 1628 zijn fl:elfel
l1:elfel Ï;]
ia het heht,
hcht, ongen
der den titel van: Exercitatio onat.
anat. de motu cordis et
et, fanguinis,
fanguillis •
waarvan in 1637 te Leijden eene nieuwe uitgave verfchenen
verl"ehenen is. Ook
fchreef hij later: de' Circulatione
Circt/latione fan{!;uinis,
fangttinis, te Rotterdam in 16+9
1649
oQr!pronkelijk handfchrift
handfchrifc zjjner
zijner voorlezingen berust in
gedrukt. Het oor{pronkelijk
het muzeum van HANS SLOANE.
Niet minder belangrijk, dan de genoemde ontdekking, is zijne leer
bewerlnnigde Iigchamen, waaromtrent
aangaande de voortteling van bewerktuigde
zijn gevoelen was (zoo als tegenwoordig ook buiten allen twijfel geontrlaar. Hij fchreef over
field wordt), dat alles, wat leeft, uit eijeren ont(!aat.
dit onderwerp: de GeneratÎonc
Generatione animalizl111.
animalium. Lond. 1651, en du
de ov",
ov/).
Zijne onderfcheidene fchriften zijn. na zijnen dood, die in 1657
I 657 voorvoor~
viel, in 1766.
1766, door Dr. LEWRENCE te L012den
Londen in 2 deel
deelcn
en in 4to
uitgegeven. Zijne fchrijfwijze is levendig en edel, zoo als ook zijn
Zijn
karakter was. 's Mans leven vindt men in de zoo even genoemde
Imrakter
befchreven.
uitgave zijner gezamenlijke werken befchrevcn.
HAR
WICH. Eene kleine fiad
HARWICH.
fl:ad in Engeland, in de provincie Eseene aanzienlijke, veilige en diepe haven, welke wel 100
{ex, met ecne
öorlogfchepen, met verl"cheidene
verfcheidene andere vaartuigen, kan bevatten.
Derzelver ingang wordt aan den kant van 8uffolk
Suffolk door Languarcl-port
Lat/guard-port
virdediJ;d.
Virdcdi~d. Niet 'fcr
'fer van de fiad,
flad, op })ulC(m-»il!,
BUiC@ll-bill, is eene fraaije
fraaij~
vuur·

HASSELAAR. (K. S.) -
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vuurbaak, of toren, dien men op eenen verren aITtand zien kan,
\'tltlrbaak,
VOOrci
en, uit hoofde der gevaarlijke kusten, vall
van zeer veel nut is. Voorci
heeft men hier eene koninklijke werf tot het bouwen van oorlogfche.
oorlogfcheHrl1wich drijft eenen aanzienlijken handel in freenkolen, en,
en)
pen. Harwich
in vredestijd, vertrel.ken .van daar de paketbooten naar He/levoetJluïs.
HASSE LAAR, (KENAU SmoNs) dochter van SIMON HASSELAAR,
HASSELAAR,
en wed. van NaNNING BORST, levert in onze Nederlancifche
Neclerlandfche geCchiegefchiedenis een [prekend
fprekend voorbeeld van heldenmoed in de zwakkere kunne,
en te gelijk. van opregte liefde voor bet
het vaderland op. Jammer is
het, dat wij van de historie
hIstorie eener vrouw, onzen eerbied en onze
verwondering zoo zeer waardig, geene meerdere bijzonderheden weten, datl.
dal.l: in 's lands gefchiedboeken (taan opgeteekend; doch welke
nogtans niet te dikwijls .aan het geheugen kan herinnerd worden. Alleen weet men, dat ZIj uit een der aanzielllijk!le
aanziel1lijk!le huizen te Haarlem voortfproot, van een deugdzaam en onbefproken gedrag, weduwe,
en omtrent 46 jaar oud was, toen zij hare heldhaftigheId, gednrende
het geducht beleg van Haar/em
Spanjaarden, in 1573 ,f
Haarlem door de SpalJjoarden,
aan den dag legde. Aanleiding hiertoe gaf het omverCchieten
olllverfchieten van
de St. Janspoort door den vijand en het ondergraven der bolwerken,
!lolluenderhand te zullen bemagrigd
waardoor de !lad gevaar liep van !lounenderhand
bemagcigd
worden,
wordenf De regering, dit willende verhoeden, beOoot , daartegen
eenen aarden wal op te werpen, en eelle gracht te delven, waartoe
rijken en armen, jong en oud, ja zelfs kinderen en vrouwen dadelijk
handen aan het werk iloegen.
(te , inzonderheid,
Doegen. Onder de laat
laat(te,
inzolJderh~id, munt.
te KENAU HASSELAAR uit, die, door eelle
eene edele zucht gedreven,
om tot behoud der bcnaauwde
benaamvde !lad mede te werken, dien zelfden
geest aan verfcheidene andere vrouwen wist in te boezemen, waaraantal van 300 verzamelde~
door zij eerlang, onder haar banier, een aamal
over welke zij, als over zoo vele amazonen, het opperbevel voerde.
Niet alleen boden zij tot gemelden arbeid de hand, maar, in haar
gewoon vrouwengewaad uitgedoscht, en met bus, fpies en degen gewapend , verfchenen zij ook op de wallen,. vnn
van waar zij Don FREDERIK en de Spaanfche benden groote afbreuk deden. Deze veldheer,
de onverf.1agdheid
onverh1agdheid der Ha1rlemfche vrouwen bewonderende, en inzonderheid over de fierheid
fierheId en het beleid van derzelver waardige aanvoerfier verbaasd, waardoor hij reeds vele gevoelige nepen had moevoer11er
ten ondervinden,
fpijt te barsten, " Hoe ," riepen zij
ondervindell, meende van [pijt
elkander toe, " zijn de vrouwen hier mannen geworden, of zullen
" wij ons van vrouwen
vromven laten kloppen f' K.NAu,
K.mAu, fchooll
fchoon door haren
voorbeeldigen moed de fiad niet kunnend redden,
redden. genoot, echter,
in zich zelve het loon harer getrouwe diensten, en, in het volgende
jaar, dat der !laten van Holland
Ho//alJd en Zeeland, die deze dappere vrouw
waagmeesterCchap, alsmede met den ontvangst van de nieumet het waagmeesterfchap,
we belasting op den
turf, te Arnemuiden, begiftigden.
dèn turf.
HASSEL
T. Een oud !ladje,
!ladje , in de provincie Overijsftl,
Overijsfol, Icwarder
kwartier
HASSELT.
Y~/lenh,ve, Z lJUf
\1\If tcn N. W. van Zwol,
Yol!enh,vc,
Zwo!, met ruim 1100 inwoners.

Ccs

Men
Mea
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HASSELT. (drronrJisfement)
(Arl'onrJisfement) -

HASTINGS. (W.)

Men heeft
doortogc van bovenlandfche
beeft er 3 poorten en er is veel doortogt
bovenlandfcbe
werklieden naar Amjlerdam,
/lmfterdam, handel in hout, en vervoer van turf naar
<Ie
de Echtener Veenen, die door de hier gegraven vaart, de AveresterJTeenen, die 1l:eeds
fteeds grooter wordt, veel bevorderd wordt. Ook wor,den
worpen
Yeenen,
er thans eenige kalkovens aangelegd, en wordt van een gedeelte der
turfmarkt
markt gemaakt. Op het raadhuis, een
vestingwerken eene groote turf
ouderwetsch gebouw, vindt men, onder anderen, een prachtig fchi!.
fchi!jARDJN,, de onthoofding van den gouverneur
derftuk van KAREL DU JARDIN
der1l:uk
van Zeeland, in tegenwoordigheid van keizer KAREL, verbeeldende
verbeeldende"...
De Hervormde kerk, een fcllOon
fclwon gebouw, prijkt met eenen fraaijen
predikl1:oel, orgel en fierlijken
predik!1:oel,
fier lij ken toren; terwijl de Roomfche, uit hoof·
de van hare nette, fch oon eenvoudige, inrigting, opmerking verdient.
Door de inundatie-fluis,
inundatie.fluis, midden in de !l:ad,
ftad, kan het land, tot boven
Koevorden , worden onder water gezet.
ftad van de provincie Limburg in
HASSEL T. Arrondisfement en !l:ad
ons vaderland, het eerfte
eer!1:e in 6 kantons en 102 gemeenten, 74,I12,
74,112, de
laatlle
laat!1:e 6,328 inwoners bevattende. De ftad is vrij goed gebouwd en
aan de Demer gelegen, die haar in twee deelen fcheidt. De inwoners
inwoner~
alm
beftaan
heilaan deels van het vervaardigen van linnen en kant, deels van het bouwen van meekrap, tabak en cichorei. Ook hebben zij eenigen handel.
HASTINGS, (WARREN) bekend door een der langduri~lle
langduri~(le en
kostbaarfl:e
kostbaar1l:e pleitgedingen , was gouverneur-generaal van de Engelfche
bezittingen in de Oost-Indien, tot welken belangrijken post hij reeds
NORTH, werd aangefteld. Hij
beglln!1:iging van lord NORTH,
in 1774, door de begunlliging
pOSt onder moeljelijke
omftandigheden, vergrootte en
bekleedde dien post
moe~ielijke om!1:andigheden,
bevestigde de magt der compagnie ten koste der Aziatirche
Aziatifche vorsten,
hetwelk zekerlijk niet wel zonder onderdrukkingen en onregtvaardigheden gefchieden konde, en vertoonde zich tevens een vriend en be'
be.
vorderaar van kunsten en wetenrchappen.
wetenfchappen. Toen nu, echter, lord
1732 , met zijne partij uit het ministerie verdrongen werd,
NORTH, in 1782
poogden zijne tegenllrevers
tegen(lrevers ook zijnen aanhang een gelijk lot te bereiden. I-IASTINGS
HASTINGS trof het ongeluk, van een der eerfte
eer1l:e te zijn: hij
EngelantI
werd terug geroepen, en het oogenblik zijner komst in Engeland
was het begin van onoverzienbare moeijelijkheden, waarin hij gewik..
oppofitie-partij, Fox, BURKE,
keld werd. De beste redenaars der oppoûtie-partij,
SUERIDAN en anderen, bevonden zich onder zijne aanklagers, en deden
al de kracht hnnner
hunner welfprekendheid te zijnen nadeele werken. Men
befchuldigde hem, in de Oost-Indien als een tiran gehandeld, onmatige geldfommen afgeperst, den ondergang van verfcheidene lndiaanfche
Indiaanfche
vorsten bevorderd, en, "zonder
'zonder eenigen fchroom, roof en onderdrukking van allerlei aard uitgeoefend te hebben. In Sprokkelm. 1786
-bragt
bragt BURKE
BURKE zijne aanklagte tegen HASTINGS
HASTINGS bij het lagerhuis in,
en
~n werd daarmede in BIoeim.
B1oeim. des volgenden jaars naar het hoogerhuis
verwezen, wanneer de beklaagde alleen, door eene aanzienlijke fom
ilellen van eenige volgelds tot eene waarborg aan te bieden, en het !l:elIen
doende borgen, den kerker ontf!,ing.
ontging. Het hoogerhuis koude
konde met de-

z-e
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HATSHCERIF. -

HATTEM.

41.1

ze
ze omOagtige
omflagtige zaak, uit hoofde van de kone
korte duurzaamheid van des.zelfs zittingen, niet gereed worden: verfcheidene
ver[cheidene punten van 2.1n.
2.10.
klagte vorderden eene naauwkeurige kennis der lndifche
Indi[che zaken, en zelfs
was men genoodzaakt, om fommige perfonen llit de Oost.Indien te
ontbieden, ten einde tegen den aangeklaagden als getuigen gehoord
te worden; terwijl zijne befchuldigers zoo breedvoerig in hunne {e.
~.
devQeringen waren, dat tot eene enkele dikwijls verfcheidene dagèn
dagen
beflisfiug
vereischt werden. Al deze omfiandigheden bragten aan de beflisfing
dezer zaak eene zoo aanmerkelijke vertraging te weeg, dat men op den
15
IS van Grasm. 1794, bij het hoogerhuis-reeds de 120fie zitting hield,
zonder haar nog ten einde te kunnen brengen. lntusfcheu
Intus[chen had zich
het publiek, bijna eenparig, reeds voor HASTINGS verklaard, en bevorderde de terugkomst van lord CORNWALLIS uit de Oost-Indien ee
ee"..
nigermate den uitflag dezes langdurigen pleitgedings. Deze man, die
dIe
in het land zelf de mauwkeurigfie onderzoekingen en nafporingen
had in het werk gefield, fprak geheel ten voordeele van den beklaag_
den, en deed inzonderheid opmerken, dat h\L de Oost-Indien in eenen tijd voor Engeland behouden had, waarin de -afval
'afval der Amerikaanfche fiaten voor alle overige kolonien een gevaarlijk voorbeeld hadkaan[che
den kuunen worden. Eindelijk deed lord THoRLow, in het begin van
1795, om aan een einde van zaken te komen, den voorflag , dat ieder medelid van het hoogerhllis,
hoogerhnis , bij name, zou worden opgeroe.
pen, en, volgens pligt en geweten, HASTINGS voor [chuldig of on[.huldig verklaren, waarvan het gevolg was, dat hij den 13den van
fiernmen , van alle punten van
Grasm. 1795, bij meerderheid van fiemmen,
aanklagte vrijgefproken, en alleen tot de betaling van de kosten des
pleitgedings,
p!eitgedings, die
dIe 71,080 p. fi. bedroegen, verwezen werd. HASHAsTINGS, die gedurende dezen langdungen regtshandel, in fiille eenzaamheid op het land woonde, en zijne verdediging aan Jnmdige
kundige pleitbe.
zorgers overliet, werd door eenige aanzienlijke gefchenken van de
Oost-Indifche Maatfchappij fchadeloos gefield, en behield de gunst
des konings.
HATSCHERIF.
HA TSCHERIF. Zoo noemt men een bevelfchrift, hetwelk onmiddellijk van den Turkrchen keizer komt, en door hem eigenhandig,
gewoonlijk met de woorden: " mijn bevel moet naar zijnen vorm
"en inhond voJbragt worden
worden,"
," geteekend
getee),end is; wordende deze
woorden door vergulde letters, of op eenige andere wijze, gekenmerkt.
Zulk een bevel is onherroepelijk.
HA TTEM. Eene vrij onde fiad, in Gelderland, met ruim 17 80
inwoners, die meestal van den akkerbouw, inzonderheid van het
bouwen van aardappelen, welke zeer beroemd zijn, en van een weinig veeteelt, befiaan. Men vindt er fieenbakkerijen, eenen olie-molen
en eene faijet-fabriJk, alsmede een weinig fchrale veengrond. Derzelver omfireken zijn de heerlijkfie en gezondfie
gezondCl:e van de Féluwe,
Pélu1ll6,
en leveren de aangenaamfie wandelingen en fchoone gezigten op
op.•
Er is een departemem
.,Er
departement der Ma:ltfchappij
Ma:ttfchappij tot Nut van het AlgeAlge..

meen

4te
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-

HAVER. (A"enfl)

meen en een bloeij end inftituut van opvoeding. Op het raadhuis,
een oud gebouw, vindt men nog den ring, waaraan de zoogenoe:mde
Wtlsfenaars-kooi gehangen heeft, die door hertog KAREL van GeJder,
op het thans geheel vernietigde flot, voor misdadigers gemaakt werd,
en thans naar Arnhem is overgebragt ; alsmede eene {lok,
aok, of boei,
uit den tijd der Romeinen, en eene oude, groote, fteenen doopvont
van het oude beroemde St. Anna fchuttersgild.
HAUBITSE. Een grof gefchut, waaruit men niet alleen horizontaal, maar ook in een' boog, kan fchieten, en bomben in de vestingen en legers werpen. Hetzelve heeft, tot dat einde, eene kamer,
even als een mortier, maar eenen eenigzins langeren loop, die echter
korter, dan bij de kamerftukken , en omtrent 5 kaliber lang is. Men
-kan er kogels van 30 pond, benevens kartetfen en granaten, uic
werpen.
HAUTE-LICE. Eene foort van kunstig weeffel , of beha!1gfels
van zijde en wol, welke fomtijds ook wel met goud en zilver opgelegd zijn, en allerlei gedaanten van menfchen, dieren, landCchappen,
landfchappen,
gefchiedenisfen enz. vertoonen. Zij werden in FrankriJk, onder LoDEWIJK XIV, door eene voortreffelijke teekening verfraaid, en ook
DEWIJK
in Duitschland, Rusland enz. in gebruik gebragt. Men verdeelt dezelve in Haute- en Basfe-Lice, waarvan het onderfcheid, echter, alleen in het horizohtaal of perpendeculair' raam gelegen is, waarop z.ij
vervaardigd worden.
HAUT-RELIEF. (Zie: BAS-RELlEF.)
HAVANA. (ST. CHRISTOVAL Dl\. LA) Eene aanzienlijke ftad,
aan oe noordwestelijke kust van het eiland Cuba, met eene uitgeftrekte haven, die de fcboonll:e der wereld is, en bijkans 1000 fchepen kan bevatten, die er zoo volkomen veilig liggen, dat zij geene
ankers of touwen behoeven. Derze\ver ingang is zoo naauw, dat er
flechts één
t!t!n fchip te gelijk kan binnen loopen, en wordt door de forten Murro en Puntal gedekt; behalve nog door andere fi erkt en ,
die in later tijd zijn aangelegd. De Il:ad, bijna 7°,000 inwoners be..
vattende, is door eenen wal en grachten omringd, en heeft aan den
kant der haven het kleine, doch fterke bolwerk El Fuerto. Zij is
fraai en regelmatig gebouwd, heeft wel lage, maar zeer fchooue,
fchoolle,
huizen, verCcheidene
verfcheidene prachtige en rijk verliefde kerken, een hospitaal
voor foldaten, een fraai tuighuis, eene univerfiteit, eenen
eellen grooten
fchouwburg enz. Het gebrek aan goed water, om te drinken, moet
door regenbakken vergoed worden.
HAVER. (Avena) Van dit bekend gewas vindt men 3 hoofdfoorten , als: de Gewone, de Hongaarfche en de Naakte Haver, waarvan
de eerll:e wederom in witte en zwarte wordt onderfcheiden, offchoon
de laatll:e eene bastaardfoort
bastaardCoort van de eerll:e is. De zware Engeifche,
witte Haver overtreft alle andere foorten in zwaarte en grootte. Zij
groeit frisch op; heeft eenen dikken ,. pijpvormigen halm; groote
breede bladen, en zware korrels, die veel meel opleveren. De ZwarZwar·

te
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te Haver is gewoonlijk minder, dan de witte, en wordt voornamelijk
tot paardenvoeder gebruikt. De Naakte Haver wordt in Enge/mul
Engelmul
{lerk
fierk verbouwd; verkrijgt ,halmen van 3 voet hoog; hheeft
eefe kleine
korrels, maar is zeer vruchtbaar. Van deze foort is het eene
eel1e bij.
zonderheid, dat de korrels niet vast in hare bolf1:ers
bol!1:ers of bekleedfels
zitten, maar, bij volkomene rijpheid, er van zelve UItvallen,
Uitvallen, en onder het dorfchen, even als de rogge en tarwe, er naakt uitkomen;
zoo dat zij eene natuurlijke gort oplevert, zonder holltering
bolllering te be_
hoeven. De Haver is, over het algemeen, met eenen minderen'
grond, dan de overige zomer.graangewasfen, tevreden, en wordt op
vele lage landen in het voorjaar gezaaid; doch de geileldheid
gefteldheid van
den grond heeft op haren bouw veel invloed. Zware Haver moet de~'
de$'
voorjaars, zoo vroeg,
vroeg. mogelijk, gezaaid worden, vooral, wanneer het'
op eenen geilen grond is. Zij aoelt
iloelt weinig, en vordert meer zaaizaad.
Dij eene late zaaijing heeft men zwart ftroo, en weinig vrucht. De
zware Haver wordt in Engeland, als winterzaad
wincerzaad,, op goede gronden
verbouwd; ftoelt als dan [cerleer , en draagt meer, en meelrijker
vruchten. Bij zwakke winters kan ook onze zware witte Haver
overblijven.
HAVERlJ. (Zie: AVARI].)
HAVERIJ.
HAVERKAMP.
HA
VERKAMP. (SIEGEBERT) Een beroemd Nederlandsch letterkundige, die in 1683
J683 binnen Utrecht geboren werd. Na zijne vol.
bragte ftudien werd hem de leerftoel in de Griekfche taal aan de hoo.
ge fchool
fehool te Leifdm
Lef/den opgedragen, waarbij ook nog de gefehiedenis
gefchiedenis
en welfprekendheid gevoegd werden. Hij
HU bekleedde deze posten mee
roem, leverde eene reeks vitn
vim voortreffelijke fchriften, en ftierf
fderf in
\ Onder dezelve munten, onder anderen, uit zijne uit.
het jaar 1742. 'Onder
uitgaven van ApOLOGETICUS, van TERTULLIANUS, van LUCRETIUS, de
Cefchiedems
Ge[chiedeni. van JOZEPHUS, EUTRoPIUs,
EUTRoPlUs, OROSIUS, SALLUSTIUS en
CENSORINUS, welke alle, uit hoofde van derzelver naauwkeurigheid
van den tekst, en de bijgevoegde belangrijke verhandelingen, nog
tegenwoordig vele waarde bezitten. Niet minder hoogfchatting
hoogfehatting verSy/oge [criptorum,
[criplorum , qui de linguae Graecae 'Yem
vem et recdient zijne Syloge
ta pronuncialione
pronunciatione commentaria reliquerunt
reliquerttnt , welke van 1736 tot 1740
in ~2 deelen te Leijden in het licht verfcheen. Zijne deelneming aan
de uitgave der Poetae latini tOei
ni 'Yenatica,
venatica, van BRUCE,
BRucE, haalde hem
zeer
Poelae latini
2eer onverdiende aanvallen van P. BURMAN, in zijne Poetae
tninores,
minores, op den hals.
HAZARDSPELEN. Zijll
Zijn zoodanige fpeIen
fpelen met kaarten, dobbeldragen, welke
fteenen of nummers, onverfchillig welke namen zij dragen.
niet met overleg, en volgens een, op algemeen bekende regels,
gegrond plan, zoo als Ombre, Whist enz., met gelijk voordeel aan
wederzijden, gefpeeld worden, maar waarvan de uitkomst, en het gege.
wenschte voordeel, alleen van toeval of geluk afhangt, en waarbij dit
voordeel onevenredig, doch wiskunstig zeker altijd aan de zijde van
de
(~ bankhouders
bankhC1Uders is,
is t die uit (oottgelijke
foottgèlijke fpelen éene
éeRe ko!twinning mama.

leen.
Iten.
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HEBE. -

HEBERT. (J. R.)

ken. Ddt
Dltt zoodanige fpelers,
fpeters, die altijd, behalve gelukzoekers ell
en ver•.
kwisters, liedell
lieden uit den hoogfcen en laagfcen
laagften fcand
ftand aan hun rnoer
fnoer
lJebben,
hebben, welke hunne fpeeltafels zelfs in de dorpsdorps. en gemeene
herbergen
llerbergen houden, voor het fcaatsftaars· en bijzonder eigendom veel gege·
vaarlijker wezens zijn, dan ftraatroovers en dieven, zal door niemand
van gezonde herfens worden tegengcfproken. Het is dus de taak van
ieder beCruur, de Hazardfpelen met wortel en tak uit te roeijen,
roeijell,
en daartoe niet alleen de noodige wetten vast te !lellen,
fl:elIen, maar dezelve
ook, zonder eenig aanzien van per[oon
perfooll , met de viterfte geftrengheid
gefcrengheid
te handhaven.
HEDE.
HEBE. Volgens de fabelleer de godin der altoosdurende jeugd,
eene dochter van JUNO en JUPITER, welke laatfce
laatfte haar de plaats van
fchenkfcer
ojLde komst van GANIMEDES,
fchellkfcer der goden gaf, die zij. tot Op_de
behield; terwijl JUNO haar aan HERKULES,
HERK ULES, ter belooning
b elooning zijner dappere daden, tot gade fchonk. Zij wordt afgebeeld met eene drinkNektar
fchaal in de hand, waarin zij den N
ektnr aanbiedt, gewoonlijk in de
gedaante van een jong, bekoorlijk meisje, in f'en
een met rozen verlierd
fietd gewaad, en met eenen bloemkrans. Ook heeft zij dikwijls, gelijk GANIMEDES, eenen adelaar aan hare zijde, dien zij liefkoost.
HEBER T. 0:
(J: R.) Eertijds deurwaarder van eenen fchouwburg
te Parijs, naderhand fubfiituut
fubfl:irunc van dea
den prokureur der gemeente, en
eindelijk het hoofd eener zeer fchandelijke
Cchandelijke partij, welke onder den
naam van ultra-revolutionairen
ultra·revolutionairen is bekend geworden. In het begin
van 1792, baarde hij veelopziens door een berucht volksblad , ten
Duchéne, hetwelk bij nummers op onbepaalde
titel voerende: Père Dur:héne,
tijden verfcheen,
verfchee~, en wel vele waarheden bevattede,
bevaccede, doch in eenen
lagen trant geCchreven,
geCchreveo, en vol fchamiJeren
fchamperen laster was tegen het hof.
Dan, vermits de koningin daarin, onder den naam van lYladame
Madame ?eto,
Peto,
werd voorgedragen, zoo kreeg de fchrijver voor eenigen tijd arrest;
maar was naauwelijks weder op vrije voeten, toen hij zijne onbe·
onbe.
fchaamdheid nog verder begon te drijven. Hij bediende zich van
elke gelegenheid, om het hof te gispen, en droeg ongetwijfeld het
meeste bij, om hetzelve hoe langs zoo meer bij het volk verachtelijk
lie
te maken. Ter belooning van dezen dienst aan de .Jakobijnen. werd
hij bij de gemeente te Parij~ aangeïteld,
aange/l:eld, waar hij, vereen.igd
vereenigd mee
met
4en btaghartigen
laaghartigen CHAUMETTE, n~derhand
naderhand eene partij vormde, welke
or_
niets minder dan eene geheele omkeering van alle maatfchappelijke
maatrchappelijke or.
de, vernietiging van den godsdienst, en het invoeren eener barbaarsch.
barbaarsch ..
beid bedoelde, welke de Panda/en
Vandalen zich niet zouden gefchaamd hebheb·
heid
ben. HEBERT
HEBERT en zijn aanhang legden er zich op toe, om voor
het uiterlijke een verachtelijk CynÎsmus
Cynismus te vertoonen, een ieder broe.
bro~.
derlijk
derIijk aan te Cpreken,
fpreken, en alle \\'ellevendh"eid
wellevendh'eid uit de gezellige zamen.
leving
Iev,ing te verbannen, waardoor de Franfche
FranCch~ taal een aantal van nieuwe en barba\lrfche
barba:jrCche woorden gewonnen heeft, waarvan zij tot heden
nog lliet
ijiet geheel is gezuiverd, en de Sanscul@tterie,
SansculfJtterie, bijna in den letterlijken zin,
zill, den hopgCten trap ber.eikte. Zelfs ROBESl'IERRE
ROBEil'IERRE oordeeloordeel.
de
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de aan de wanorden
wan orden dezer rampzalige monsters een einde te moeten
maken: zij werden als fchuldig aan zamenzwering tegen de republiek
aangeklaagd, en den 24fcen
24fien van Lemem.
Lentem. 1794 geguillotineerd. _
Onder alle partijen, die het ongeluk van Frankrifk
Frankri.ik berokkend hebben, behoort die van HEBERT tot de verachtelIjkfre,
verachtelIjkfie , en men kan
het naauwelijks gelooven, dat er eens een tijd geweest ziJ, waarin
nis hij, eenen verdediger zUner
zijner vrijhet Parijfche volk in eenen man, als
llaaffche onderwerping
heid vereerde, en hem als zoodanig eene flaaffche
bewees.
HEBREEUWSCHE TAAL. Deze heeft haren naam van de He.
Hefiamvaders der Israëlitifche natie genoemd wemen.
hreërs, zoo als de !lamvaders
weroen.
De eerfie,
eerfte, aan wien men den bijnaam van Hehreër
Hebreër gegeven vindt,
is de eerl1e
eerfie !lam
fiamvader
vader der natie, ABRAHAM, (Genes.
(Gems. 14. vs. 13.) welk
woord, naar de waarfchijnl~Kl1e
waarfchijnl~fie opvatting, beteekent een' over/ant/et·;
over/ander;
iemand, die aan de overzijde van eene rivier woont of gewoond heeft,.
heeft,
zoo als ABRAHt\M,
ABRAHAM, van,
van over de rivier, tie
de Eufraot,
Eufroot, uit zijn geboor-.
teland, in het land Kanaan gekomen is. De Hebreeuwfche Taal
heeft,
beeft, toE heden toe, haren naam behouden, offchoon de affiamllleafi1:ammeHngen der Hehreërs,
Hebreërs, toen zij een bijzonder volk uitmaakten, zich
lingen
zelve Israëlieten, naar ISRAëL, den bijnaam des Aartsvaders JAKOB,
en, na hunne terugkomst uit de Babijlonifche gevangenis
gevangenis,• .loden, naar
<len
fiam JUD!:,
Jun.'., tot de welke de meeste
<Jen !lam
meeSte terugkeerende behoorden, genoemd hebben. In navolging der Joden werd die taal voor hen, door
de Christenen, ook de heilige taal genoemd, dewijl de Joden, uit
bijgeloovigheid, aan dezelve eene bijzondere heiligheid toekenden.,
omdat hunne gewijde boeken er in befchreven zijn.
De Hebreeuwfche Taal, dan,
dan. behoort tot die oude talen.
talen, die wij
gewoon zijn Oosterfche te noemen, en waardoor dezulke bedoeld
worden, die niet alleen in het Oosten voot:heen in zwang, maar ook
op het naauwst met elkander vermaagfchapt waren, en als afzonderlij_
afzonderlij.
ke tongvallen moeten befchollwd
befchouwd worden van ééne overqude taal,
welke, eenigzins door het vcrfchil
verfchil der volken, die zij gebruikten,
gewijzigd, verfchilIende
verfchillende namen, naar dezelve, gekregen heeft.
heefr. Onder
deze behooren vooral de Syrifche en Chaldeeuwfche, reéds verfiorver!lor.
taat der Arabieren.
/irahieren.
vene talen, en de nog levende taal
Uit de boeken des Ouden Verbonds, die, op eenige weinige ehalChalhoofdll:ukken na van DANIEL en ESRA, in het Hebreeuwsch
deeuwfche hoofdllukken
gefchreven zijn, kan men deze taal in derzelver aard leeren kennen.
Zij
Z~j is zeer eenvoudig; doch bij meer befchaafde talen, zoo als de
Griekfche en Latijnfche,
LatijnCche, vergeleken, zeer gebrekkig, bijzonder in
de bepalingen vàn
van den tijd, door de werkwoorden. Zij draagt door
hare geheele inrigting, en ook door haren rijkdom van zinnebeeldige
uitdrukkingen,
uitdrukkingen. de kenmerken van de hoogfl:e
hoogll:e oudheid, en van den
fiaat der kindschheid van het menschdom ; terwijl zij tevens, vooral in
!laat
dè dichtkunst, eene verwonderlijke gefchiktheid voor kracht en verde
hevenheid aan den dag legt. Zij is in hare
bare oorfpronkelijke
oorfprollkelijke gedaante
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.zIch zelve vrij wel gelijk gebleven, zoo lang de Israëlitifche
Israëlitirche natIe
natie
%ich
éen
éeÎ1 afzonde(jijke
afzonde(!ijke en onafbankelijke !taat
fl:aat was. Dan, naar mate deze
ftaat deszelfs ondergang naderde, begon de landtaal reeds te verbaste1bat
ren; en, fchoon de !taat
fl:aat her[teld
herfteld werd, door de teruggekeerde Joden, kreeg de taal, echter, hare vorige jeugd nimmer weder; ja, zij
Jeverbasterde meer en meer, totdat zij, door de verwoesting- -van .Teruzalem
,.uzalem en de omkeering van den fraat,
ftaat, na den dood van JEZUS, en
door de haar opgevolgde verftrooijing der Joden over de ganfche aarde, geheel ten onder ging. Van dezelve, toch, verfchilt aanmerkelijk de taal, uit haar gefproten,
gefprotcn, en die in de fchriften van den Joodfchen Talmud gebruikt wordt, en nog meer de latere taal der Rabbijnen, dewelke nog heden die der ]oodfche
Joodfche geleerden is; terwijl die van
de Hoogduitfche
Hoogduitrche Joden niets anders is, dan
dan. eene ~onderlinge
~ondetlinge mengeling
van onzuiver Hoogduitsch, met eenige veelàl verminkte Hebreeuwfche
woorden. Door den
d~n beuzelachtigen geest der Joden, is de Hebreeuwfchè taalkennis zeer gebrekkig tot de Christenen overgebragt , totdat
fche
er uit deze opfconden,
uit de vergelijking van het Hebreeuwsch
opftonden, die, 11it
met de aanverwante Oosterfche
Ooster[che talen, en vooral ll!et
met het Arabisch,
Arabisch t
zoo veel licht aan die taal, alleen in de boeken van het O. T.
te vinden, hebben bijgebragt, dat men daardoor ook de beste grondflagen heeft kunnen leggen voor de verklaring dier boeken zelve.
Hierin heeft het eerst zich allerverdienstelijkst
allerveràienstelijkst gemaakt ALBERT SCHULTENS, die in ons land, in de vorige eeuw, in de OOSOosterfche talen, eenen onfterfelijkel1
terfche.
onfterfelijken roem heeft verworven , en na
hem E. SCHEIDIUS , MUNTINGHE,
MUNTJNGHE, VAN DER PALM en anderen.
HEBRIDEN, of WESTERSCHE EILANDEN. Eene groep
van omtrent 300 eilanden, ten westen van Schotland gelegen; doch
waarvan l1echts
ilechts 40 bewoond zijn, wier gezamenlijke volksmenigte op
iSo,ooo
voornaamrte
tSo,ooo zielen gefchat wordt. De voornaam
fee zijn Skij met 15,000,
I/a met 8000 en Mul!
50CO inwoners. Zij leveren metalen, marMuIl met Soca
mer, allerlei andere fceenfoorten,
fteenfoorten, thoonaarde enz. op, en zIjn
zJjn zeer
gefchikt voor de fchapenteelt en visfcherij. Ook vindt men, op de
:teer moeijelijk te beklimmen
beklImmen klippen, velerlei vogels, waaronder adeZ'eer
laars en eene zekere foort van ganzen (Solanganzet1)
(Solanganzen) , wier eijeren
worden. De
en veren door de inwoners met groot gevaar gezocht
gezoch [worden.
korenbouw l1aagt
plaatren ; doch zoo veel te beter
ilaagt alleen op weinige plaatfen
zeegras bereidt men veel loogzout; ten gebruike
de veeteelt. Uit het
het zeegr:1s
der Engelfche glas fabrijken. De toeftand der bewoners is zeer ongelukkig; want het grootfce
grootfte gedeelte van den grond is !ret eigendom van
Schotfche edelen, wier pachters den armen landman zeer onderdrukken. Hij moet zware leendiel1fren
leendienfren verrigtten, kan naar willekeur worden verdreven, en leeft bijna
büna zonder eigendom met het weinige vee,
hetwelk hij toe den landbouw volftrekt noodig heeft. Alleen laat men
hem zijne per[oonlijke
perfoonlijke vrijheid behouden; en van deze hebben vele
meest gegoede lieden gebruik gemaakt, om naar Amerika te verhui.
verhuizen. Door- fommige goedbezitters
goedbel';itters,; echter , die zelve op hunne
land-
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lltndgoederen wonen, is deze hardheid, eenigermate, v.erzacht gewor~
den. De nieuwe Hebriden zijn eene groep van 12 groote cn
verfcheidene kleine eilanden in Auftra/ië.
HECATE. De godin des nachts en der maan, de koningin der beneden-wereld, en de voorftandfter der geheime tooverkunst. Zij was
de eenigne, die, onder alle Urfmiden, door JUPITER verfchoond, en
onder den nieuwen godenftoet geplaatst werd, waar de goden zelve
met een eerbiedig ontzag op haar nederzagen. In de verdichtfels van
DIANA en PROSERPINA vindt men, echter, haar gedeeltelijk afbeeld.
fel. In de beeldende kunst verfchijnt zij dikwijls met 3 ligchamen,
die door den rug aan elkander verbonden zijn.
"
HECATOMBE. OorfpronkeliJk bij de Grieken een offer van 100
frieren; doch over het algemeen van een gejij k getal beesten.
HECLA. Een vuurfpmvende berg op Island. Hij IS 4,300 voet
hoog, en verdeelt zich in drie toppen. waarvan de middelfte de
hoogfte is. De laatfte uitberfting dezes bergs, door de inwoners in
hunne taal Heclu Fiall genoemd, had in 1766 plaats, en duurde van
den sden van Gras- tot den 7den van Herfstm. De Hee/a is met
fneeuw en ijs bedekt, die echter in den zomer ontdooijen.
HECTOR. De zoon van PRIAMUS en HE CUBA , een der dapperfle Trojaanfche legerhoofden, die, b\i eenen uitval uit het belegerd
Troje. PATROCLUS, den boezemvriend van ACHILLES
ACIIILLES , doodde.
Deze, woedende over het verlies zijns vriends, voegde zijne legermagt bij die der and~re Gl'iekm, noeg de Trojanen, en offerde , bij
het graf van PATROCLUS, 12 der edeH1:e gevangenen, in den Dag ver..
kregen. RECTOR in moed en dapperheid niet kunnende overtreffen.
was hij er nu alleen op uit, om hem in een tweegevecht te wikkelen, waarin hij hem eindelijk nedervelde. Niet voldaan, echter, met
den dood zijns dapperen vijands, die alleen door afgematheid en won ..
den gevallen was, ileepte hij het lijk van RECTOR, aan de wielen
van z~jnen wagen gebonden, rondom de muren der ftud.
nad. PRIAMUS,
troosteloos over hét verlies van zijnen zoon, begaf zich in het dlepfie
fle rouwgewaad naar het Griekfche leger, en vérwierf nog, onder
vele tranen en het betalen van een losgeld, zijn lijk, hetwelk op
een praalbed gelegd werd. De klagten over het verlies' van dezen
held, die in menfchelijkheid allen overtrof, waren zeer groot, en
zijne gemalin ANDROMACHE J benevens zijne moeder HECUBA, waren
ni et te troosten.
HECUBA. De tweede, wettige gemalin van den ongelukkigen PRr.
AMUS, koning van Troje, ed moeder van den bovengenoemden HECTOR. Zii droomde, toen zij te tweeden male zwanger was, dat zij eene fakkel ter wereld bragt, die geheel Troje verteerde, welken droom
-de daarover geraadpleegde waarzegl!ers uitlegden, dat de zoon, dien
zij onder haar hart droeg, den ondergang des rijks bew~rkt:n zoude.
PllIAMUS was hierover dermate om!l:eld, da( hij befloot,. het kind.,
ALGF.MI!EN WOOll.J:lENB. 111.
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genoemd, onmiddellijk na zijne geboorte ten vondeling te leggen; doch het werd, door de zorg zijner moeder, bewaard en heimelijk opgevoed. Groot geworden zijnde, verfcheen P ARIS ten hove; wekte door zijne fchoonheid eene algemeene verwondering:,
verwondering,
en waagde het, om zich aan PRIAMUS te ontdekken, die dermate
met hem ingenomen werd, dat hIj den droom zijner gemalin geheel
vergat. PARIS,
P ARIS , kort daarna eer.en togt naar Griekenland ondernemenondernemen.
MENEl-AUS, en !lortte
fiortte daarde, fchaakte HELENA, de echtgenoote van lVIENEl-AUS,
do<,>r zijn land in eenen
eel1cn poel van jammer, welks verovering naderhand
aan het rijk van PRIAMUS
PRIAlIWS een einde m2akte.
maakte. HECUBA, welker fchoonheid en karakter men zeer geroemd had, werd na den val van Tre.
Trc.
lleid
je de flavil,1
llavin van ULYSSES; doch, in hare wanhoop over hare vernedevernede·
ring, door allerlei
a!Ierlei finaadheden, de gramfchap der
der._Grieken hebbende
gaande gemaakt, werd zij door hen ge!leenigd;
gefieenigd; fchoon anderen willen,
dat zij zich in zee zoude hebben geworpen, en in eenen
eellen hond veran_
veran.
derd zijn. De oude treurCpeldichters
tOOtreurfpeldichters hebben haar dikwijls ten toollecle
neele gevoerd, en fchetfen haar als eene edele vorstin, eene teedere
moeder en eene deugdzame gade.
HEELKUNDE. Maakt eenen tak der geneeskunde uit, en wordt
met de hand uitgeoefend, waardoor zekere uitwendige zi\?kren
zi~ktell door
mesfen , lancetten.
lancetten, of andere werktuigen,
werktuigelijke handgrepen, mesfcn,
wetenfchap op zich zelgenezen worden. Zij is geene geneeskundige wetenrchap
ve ; maar wel een hulpmiddel, en wel het krachtigite
krachtig11:e en werkza:1n'.
werkzaan'.
fie der geneeskunde. HIPPoKRATEs
HIFPOKRATES geeft er ons een zeer juist denkniet kunnen
kunnEn
beeld van, wanneer hij zegt: " hetwelk geneesmiddelen lliet
herfl:ellen, gefchiedt door het ijzer, waar dit krachteloos bevonden
" herfiellen,
" wordt door het vuur, en hetgeen hierdoor niet geheeld wordt, is onon.
"geneesbaar." Wordt
\\Tordt iemand, b. v. door eene beroerte gedreigd,
eelle aderlating kan dezelve verhoeden, welke tevens het eenigc
eenige werk.
zaam middel is tegen eene omfi:eking
omfteking der ingewanden; terwijl in beide
gevallen bloed verdunnende middelen Diet
niet zoo fpoedig zouden helpen,
als het nabij zijnde gevaar vereischt. Wordt een lid van ons ligchaam
door het koud Vlmr
vuur aangetast, of door eene zware kwetfing in zijne
werki.ng verhinderd, men kan dan geene
geenc inwendige middelen aanwenn,een leven meer voorhanden is: alleen werkden,
den. daar er in dat deel geen
'tuigeliike,
tuigeliike, of heelkundige hulp kan een uit het lid gebragt of gebroken been weder herllellen.
herflellen. Men kan derhalve de Heel. als het
beCchouwen. Zij put
pUt uit alle
werkmigelijk
werkcuigelijk gedeelte der Geneeskunst befchouwell.
hulp- en grondwetenrchappen
grondwetenfchappen van deze hare kennis; terwijl de leer
per heelmiddelen zich niet alleen tot de kennis der llitwendige middelen. dat is heelkundige Pharmacologie, maar ook tot de leer der
werktuigen en der verbanden uitilrekt.
uitfl:rekt.
Langen tijd bearbeidden dezelfde mannen het geneele
gelteele vak der Ge~.
neeskunde , en het blijkt uit de werken van HIPPOKRATES , GALEN,
GAt.EN,
CEI.SUS,
CEI.SUS , PAULUS van Aegina, ALBRICASES en ander.en, dat Grieken,
R,mtilltn
Heel. vau
R.amtitltn en Arabiertn
Arahiertn er niet aan ge~lacht hebben, de HeelPARlS
PARIS
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de Geneeskunde af te fcheidel:, en
eu geen onderfcheid tusfchell
tusfchen uit.
ederr, echter, de kerkvergadering
en inwendige ziekten maakten. S
Sedert,
van Tours, in 1163, den geestelijken, die, met de Joden, in het chrisoefenden, alle bloedige bewerkmg,
bewerkll1g,
telijk Europa de Geneeskunde oefendcn,
als Gode mishagelijk
mishagelljk,, verbood, werd de Heel- van de Geneeskunde
afgezonderd;
afgczonderd ; van de hooge Scholen verbannen, en aan onkundige
leeken overgelaten en veracht. lntl1sfchen
Imusfchcn ver!hooiden
ver!l:rooiden zich de nevels
der middel-eeuwen. De Heelkunde, door d.!
(I.~ beoefemng
beoefel1lng der ontleedkunde voorgelicht, verkreeg eene nieuwe gedaante, en, offchoon
offchoOll
zij bij voortduring afzondcrlJJk
afzonderhJk beoefend werd, behandelden de grootfie geneesheeren haar echter als wetenf(:hap,
11:e
wetenfchap, en de werken van eenen
BERENGER VAN
VAN CARPI, FALLOPIUS,
FALLOPlUS, EUSTACIlll'S
EVSTACIIIl'S en anderen waren
A~lBROSIUS P
PARE
ARE dezelve verrijkde bronnen van kennis, waaruit A~lBROSJUS
te. De Heelkunde maakte nu nieuwe vordcrin;;cll,
vorderinc;ell, beldve in FlïJllk.
Frol/k.
1·ijk,
1731,
,·ijk, waar men haar bleef verwaarloozen, totdat eindelijk, in 173
J ,
de 1l:ichting
fiichting eener afzonderlijke akademie, die eetlang
eedang door geheel Ei.Et.1·opa
,·opa beroemd werd, haar het hoofd deed verheffen. De gcdenkgedenkfchriften en prijsverhandelingen dezer akademie van Heelkunde bevatten de gefchiedenis van dIt
dIe hloeijend tijdvak, hetwelk verfcheidelle,
verfcheidene,
Frall!.:rtjk heeft opgeleverd.
in deze wecenfchap
wetenfchap heroemde,
beroemde, mannen in Frall/.:njk
MARECHAL, LA PAYRONIE en LAMARTlNlalE, QUESNAY, lVIORAND
lVfORAND
en LOUIS verwierven zich duurzame verdiensten; terwijl
terWIjl een J. L.
PETIT, LEDRAN, GARENGEOl',
GARENGEOT, L,\SAYE,
L.~S}.YE, VERDlER,
VERDIER , FOUIlER'f,
FOl1IlER T, FAERE,
I30RDENAVE en SABATlER,
SABA TIER , mer
BRE, IlORDENAVE
mee verfcheidene
vericheidene andere beoefenaars
der Heelkunde, door hunne [chriften
fchriften en kunstbewerkingen , de een
tOt hare volmaking hèbbell
hèbben medegewerkt.
min de andere meerder, tot
EurO/Ja
Door zoo vele voorbeelden werd de naijver door geheel Euro"ba
opgewekt. In Engeland leefden te zelfden tijde CHEFLLD,
CHEFJ:LD, DOUGLAS,
DOl1GLAS,
de beide M
MONRO'S,
ONRO'S, 8ClIARP,
t'CIIARP, HALANSON,
HALANsoN, POTT, SMELLlE
SMELLII': en de beide HUNTERS;
HUNTERs; in [talie MOLINELLI, BERTANDI en MASCATI; terwijl
ons vaderland zich op een en .'\LBINUS,
DE:VENTER en CAMPER
CA~IPER mOtt
ALBlNl1S, DEVENTER
mo/;t
STEIN, RÖDERER, RICHTER.
beroemen, en Duitschland PLATTNER, STErN,
en anderen, onder zijne bekwame heelkundigcn
heelkundigen telde. Op het
einde der vorige eeuw bezat de Fral1fche
Franfche akademie der Heelkunde
verfcheidene verdienstelijke leden; doch uit haren fchoot zelve verhief zich een
eel1ma.n,
mu.n, die haar in de gefchiedenis der kunst eene roemrijke
boofd der nieuwe fchool,
fclJOol, en
platlts aanwees. DEsAuLT werd het hoofd
plaats
vereeuwigde zijnen· naam door de naauwkeurigheid
na:mwkeurigheid en de lee~·wi.1ze,
lee!wi]ze,
welke hij in de beoefening der ontleedkunde invoerde; door fchran ..
dere toebereidfels bij de behanJeIing
behanJeling van gebroken beenderen; door
het klinisch onderwijs in de Heelkunde; door de !l:outheid
fl:outheid en eenvoudigheid zijner kunstbewerkillgen,
kunstbewerkingen , en door de menigte uitmuntende mannen, welke uit zijne [chool
fchool zijn voortgekomen. Thans kan
derhalve de Heelkunde, nu zij met de eigenlijke geneeskunde hand
aan hand gllat, langs eenen zekeren weg, hare 11:eeds
fieeds grootere volmaking rustig te gemoet treden.
D cl 2
IIEEMSIIEEMS·

4!!.O
.p.o

HEEMSKERK.

(J.

VAN) -

HEFBOOiVI.
HEFBOOivI.

HEEMSKERK. (JAKOB VAN) Een wakker zeeheld, ce
te dmfte,...
AlIJfte,..-.
dam uit ecn
een aanzienlijk geflacht
gel1acht geboren. In het jaar 1607 frelfeelden hem 's lands Haten aan, om de vloot, tegen Spanje uitgerust,
als admiraal te gebieden, en de Sparmfchen
Spaanfchen op hunne kusten aan te
tasten. Hij nam dezen last op zich, zonder voor zich zeI ven eenige
andere beloo111og
beloonfng te bedÎllgen,
bedingen, dan dat hij, van hetgeen hij boven de
500,000
5°0,000 gulden op den vijand mogt veroveren, 30 ten honderd zoude
genieten. Hij kwam mee zijne vloot, uit 26 fchepen van oorlog, behalve de proviandfciJepen,
proviandfchepen, beHaande,
bef1:aande, in Grasm. op de hoogte van
Lisjèlboll, en ftevende vervolgens naar de ftraat
feraat van Gibi'alter,
Gibralter, waar
Lis.!c,boll,
llij
lJij de Spaanfche zeemagt, 21 fchepen in getal, en onder den admiraal DOI~
DOl1 J. ALVAREZ D'AvILA ftaande, aantastte, en aan boord
ldampte; doch door het tweede fchot
fchoe reeds zIjn
ZIjn linker been verloor,
200
zoo dat hij als een held, in zijne wapenrusting, op het dek nederviel.
Offchoon
Oflchoon gevoelende , dat zijn einde naderde, fprak hij zijn volk nog
moed in; beval, te vechten, zoo als hij begonnen was, en aanaan~
flonds
ftonds eenen andrr in zijne plaats te Hellen, waarna hij als een regt
zeeheld, in zijne volle wapenen, met den helm op het hoofd, en
het zwaard in de hand, voor het vaderland den geest gaf. Zijn dood
kwam echter niet tcr kennis van het volk, dan na de bevochten zege. De Spaallfchen
Spaanfchen verloren, behalve' 10 of I[1Ifchepen,
fchepen. hunnen
admiraal en onder-admiraal, benevens meer andere grooten; terwijl de
d~
z.oon des eerften, met zeer vele anderen,
zoon
anderen. gevangen genomen
werd. Het grootfte verlIes der Hollallders
Holltlilders beftond
befwml in hunnen dap
peren vlootvoogd,
vlootvoogd. wiens liJk
lijk naar dmfterdam
/lmfterdallZ gevoerd,
gevocrd, en op' s lands
kosten, met veel luister,
luister. en
el1 eene getni?Senis,
getui~enis, waardoor hij eeuwig
leeft,
le~ft, in de oude kerk ter aarde befteld werd, alwaar zijne grafitede,
grafii:ede,
ten Noorden van het koor, gezien wordt.
HEF
HE.FBOOM.
BOOM. Onder dezen naam verftaat
verfcaat men eIken onbuigzamen
gebrUIkt wordende, om eenen lust
bst IOP
lap te ligten of te ver·
ftok
frok of balk, gebnukt
plaatfen. Dezelve is in de werktuigkunde het eenvoudigfte en ge·
bruikelijkfte
brnikelijkfte werktuig, hetwelk daarom te meer onze aandacht verdient,
grondl1ag uitmaakt van zeer vele werktuigen, waar.
vermits het den grondflag
van men zich dagelijks
moct bij eenen Hefboom
dagelijk~ bedient.
bedIent. Men moet
voornamelijk acht flaall
fl.1:1l1 op drie plantfen
plaarfen:: op her
hee {te/mp/mt,
[telJllp!!llt, of die
plaats, waar de Hefboom onderftennd
plaats.
onderftel1nd wordt of rust;
ruSt; op het lastpaflt,
punt. waar de last geplaatst is,
is. en op het magtp/mt,
magtplmt, waaraan men
de magt,
mag't, om den last te verplaatfen ,• doet werken.
Men verdeelt de Hefboomen, naaf
naar het verfchil der onderlinge betrekkingen, waarin deze punten tot
wt elkander geplaatst kunnen worwor.
den, in drie foonen.
foorren. De ecrHe
eerHe foort
roort is die, waarbij
wa~rbij het fieunpul1t
!l:eunpunt
lastpul1t geplaatst is, zoo als bii eene gewQmagt- en
cn lastpunt
tusCchen het mngtne weegfchaal, welke de fcl'a~l tot fieunpul1t
i1:eunpunt en de heide uiteinden
tot magt- en last-punten heeft. De tweede is die, waarbij de last ip'
het
bet midden geplaatst wordt, zoo als bij, roeiriemen, welke
well,e hunne
w~ter hebben; terwijl de fchuiç
fieunpullten in het water
fieunpllnten
CC1111i" of last voorcgevoorrge-
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fchoven wordt door de magt, die de roeijer op den riem uicoe~
uitoe~
fem.
fent. Tot de derde foort
foon brengt men alle Hefboomen, waarbij d<l
magt in het midden geplaatst is: zoo befiaat eene gewone vuurtang uit twee Hefboomen van deze foort~ welke beide het fieun~
punt op de plaats hunner vereeniging hebben; terwijl door de magt
der hand de last, of kool. tusfchen de tang gevat, gedrukt wordt.
In de eerfie plaats dienen de Hefboomen, om, met aanwending eener geringere magt, eenen grooteren last op te tillen of te verplaatfen:: met eenen ijzeren koevoet, b. v. ligt iemand gel:lakkelijk eenen
fen
fieen of anderen last op, waartoe hij, zonder hulp van werktuigen.
niet in fiaat zoude zijn. Indien wij de wijze nagaan, waarop men zich
van dit algemeen bekend werktuig bedient, ontdekt men gemakkelijk,
tIat daarmede des te grooter kracht kan uitgeoefend worden, naar
dat
ll:eunpunt, en het mag-rpunt
mate het lastpum nader bij het fieunpllnt,
magtpullt op
verderen affiand van dit laatfie is. Deze eigenfchap l.!eeft_l?iet alleen
bij den koevoet plaats, maar bij alle foorten van Hefboomen; en
\Vete, volgens welke
groot!1:e belang, dat men wete,
het is daarom van het grootll:e
wetten de magt, die er uitgeoefend moet worden, om eenen zeke.
ren last op te ligt en , vermeerderen of verminderen moet, llaar
naar mate
~n
W2arop de magt van het ficunpunt
fieunpullt verwijderd is.
\'an den afll:and,
affiand, waarop
Deze wet wordt door de natuurkundigen de wet van het evenwigt
der krachten genoemd, omdat het bij dit onderzoek op de bepaling
aankomt, wanneer de magt met den last in evenwigt is: want, indien
dit plaats heeft, zal de geringl1e
geringlle vermeerdering van kracht genoegzaam
:lijn, om den last te overwinnen. Voor dit evenwigt der krachten
hebben dan de
de' natuurkundigen deze algemeene wet bepaald, van welker waarheid men zich gemakkelijk kan overtuigen: de magt en last
aan eenen Hefboom, van welke foort ook, zijn in evenwigt, zoo
dezelve tot elkander fiaan, in de omgekeerde reden Ii1.mner
hunner afibnden
affianden
fleunpullt, of, dat hetzelfde is, indien de magt, vermenigvan het fleunpunt,
vuldigd met den affiand tUslèhel1
tUslèheu het magtmsgt- en lleunpunt
fleunpunt , gelijk is
affland ttlsfchen het last- en
aan den last, vermenigvuldigd met den affiand
lleunpunt. Indien b. v. aan het einde van eenen koevoet een last geplaatst is van 100 pond, en de amand
an1and tusfchen het punt, waarop
de last drukt, en het fietlnpunt 4 duim bedraagt, dan zal doze
deze last
in evenwigt zijn met eene magt van I6 pond, aangewend op eenen
af1land van
duim van het ll:eunpunt.
fieunpunt. Alzoo de wrijving bij eeailland
nen Hefboom gewoonlijk zeer gering is, kan men dezen regel als
zeer juist aannemen bij alle regte Hefboomen, waarop de magt en
last Iijnregt, of in dezelfde rigting, werken; dot:h is de Hefboom
k.fom, of werken magt en last in fchuinfche rigtingen, dan moet
zulks mede in rekening gebragt worden.
Men ziet hieruit, dat men door
dool' eenen Hefboom nooit magt
mugt kan
uitwinnen, dan alleenlijk wanneer het l1eunpnnt
lleunpnnt nader bij den last ig
is,J
dan bij de magt; maar daar in dat geval ook merkelijke winst van
kracht gedaan bn wordcll,
gemakkelijk. dat een Jast
wordclJ, zoo voelt men gemakkelijk,
I)rt
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eenen kruiwagen veel
ligter op te tillen is, zoo hij
bij achterop of
op cenen
veelligter
Korter
korter bij het rad, dat het !1:eunpnnt
!!eunpnnt is, geplaatst wordt, dan als men
hem voorop legt. Ten andere bedient men zich veel van Hefboohcm
men, om aan de magt eene andere rigting te geven; zoo als bij' tuimelaars van [chellen
'melaars
Cebellen ,die gewoonlijk gebogen IIefboomen der eerUe
eerfte
foort zUn. Met Hefboomen van de derde foort,
fa ort , kan men nooit in
magt wÎlmell,
winnen, om dat deze altoos nader bij het il:el1npllnt
fteullpul1t is, dan de last.
Men gebruikt deze echter ook dikwijls, om, door eene geringere
beweging van het magtpul1t,
magtpllnt, aan het lustpunt
lastpul1t eenen grooteren weg
te doen afleggen, waartoe het dierlijk ligchaam tot een uitmuntend
voorbeeld ftrekt,
il:rekt, welks leden door de magt der [pieren, volgens de
wetten van den Hefboom, werken. De regt uitgehouden arm
IIrm doorloopt zoo eene ruimte van verfcheiden
verCcheiden voeten, il:eullende
il:eunende in het gefchonder ; terwijl de fpieren,
[pieren, die veze
deze beweging verwricht van den [chouder
oorzaken, flechts
Dechts weinig inkrimpen, en eene verbazende magt uitoefenen. Zoo heeft men berekend, dat, de [pier, welke den geheeJen arm regtuit houdt, eene kracht moet uitoefenen, genoegzaam tot
Ien
het opbeuren van 333 pond, indien aan de toppen der vingeren 10
pond gehangen wordt.
Eindelijk is de Hefboom ook bijna bet
het eeniglle werktuig, dat tot
het wegen wordt gebruikt, en in dat opzigt onze bijzondere aan.
aanweegCchaal is een Hefboom van de eerdacht verdient. De gewone weeg[chaal
[re
magt_ en last-punt verCtrekken
ver[trekken.,..
foort, waarvan de [chalen tot magtfte [aart,
Uit de eigenCc::happen
cigen[chappen des Hefbooms kan men afleiden, dat tot eene
goede [chaal,
Cchaal, behalve een ligt beweegbaar [teunpunt,
wordt~
[reunpunt, vereischt wordt.
dat de armen of jukken onbuigzaam ziJn, en van gelijke lengte.
daar anders de gewigten in beide niet gelijk zouden
zQuden zijn in gevitl
geval van
evenwigt; waartoe ook vV!~ rscht wordt, dat hun
bun beloop. gelijkmatig
is. De [chalen
fchalen moeten ook even zwaar zijn en daarom vooral opgehangen worden aan zulke ftoffen, waarop, de luchtsgefteldheid den
minften invloed uitoefent, opdat zij door drooger of vochtiger damp
damp-..
kring niet van zwaarte veranderen. Het beste middel, om de naauwkeurigheid eener
ccner balans te onderzoeken is, dat men eerst met een gering
ge1vigtje
doorOa, en dezelve, dit wel be'be"
ge'vigtje beproeve, of zij gemakkelijk doorfla,
vonden hebbende,
hebbcnde, met zulk eene zwaarte, als er gewoonlijk op gewogen zal worden, in e\'enwigt brenf!'e.
brenge. Verwisrelt
gewigten~
Verwisfeit men dan
d:m de gewigten,
ZiJ11, en blijfc
blijft de balans in
iIJ evenwigt, dan
die in de Cchalen
Ccbalen geplaatst ziJll,
lean
lmn men zich van derzelver naanwkeurigheid
naauwkeurigheid verzekerd houden. Wordt
het evenwigt echter verbroken, zulks ftrekt
Ctrekt ten bewijze, dat de armen der balans niet even lang zijn of geen gelijk beloop van dikte
dIkte
hebben, door welke dikwijls bedrog kan gepleegd worden, door naaal te plaatfen,
pl:Iatfen, welker'
welker arm het kortSt
melijk het gewigt in die [eh
[chaal
kortst is.
Bij gewone fchalen
verrchilt zulks altoos wel een weinig.
[chalcn echter verfchilt
naauwkeurige wegingcn
wegingen altoos het voorzigtigst
waarom men bij zeer naanwkeurige
mcn weg-en
eerst het gewigl, dat Inen
wegen wil, in de
dc eelle
te werk gaat, met 'eerst
plaatrcn, en
~llderc zoo veel tC'genwigt
te voegen,
voegcn,
fcha:!l te plaat[en,
eu in de ~nderc
tegcnwigr tc
ólt
Ólt
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dat de fchaal gelijk is. Dit gedaan hebbende, neemt men het gewigt
weg en doet in de fchaal, waarin het gewigt gelegen heeft, hetgeen
men wegen wil, totdat de balans wederom gelij k is: zoo wegende,
kan de ongelijkhe d der armen geen ver(chil in het gewigt te weeg
brengen. De welking der unfters of ponders wordt insgelijks
uit de befchouwing van den Hefboom duideliJk: deze hebben gewoonlijk een vast last- en fteul1punt; maar de plaats des gewigts is
veranderlijk: dit beurt zoo veel te zw~àrder last, naar mate het verder van het fteunpunt verw~iderd is; en men ziet aan de verdeeling
der balans, hoe zwaar de last is, die in evenwigt gehouden wordt.
HEGIRA, of I-IEDSCHRA. De tijdrekening der Mahomedanen."
Eigenlijk beteekent Hedfchra eenc vlugt, en heeft men aan deze tiJdrekening dien naam gegeven" uit hoofde van de vlugt van MAMOl\1ED van Mekka naar Jatreb, welke laatfte plaats men naderhand
1l1edina al nabi, dat is H:ad van den profeet, genoemd heeft. Van
deze vlugt, welke de Mahomedanen op den J 6 van I-Iooim. van het
jaar 622 ftellen, en federi welken tijd zich hun godsdienst meer en
meer verfpreidde, beginnen zij hunne tiJdrekening, welke dus zoo
veel later aanvangt, dan die der Christenen.
HEIDELBERG. Eene aangenaam gelegene ftad aan de rivier de
Neckar, in den beneden Paltz, met omtrent I 1,000 inwoners. Zij
was' eertijds de refidentieplaats van den keurvorst van den Paltz.
welke echter in J719 naar Manheim verlegd werd; doch behoort
federt 1802 aan den groot-hertog van Badr!1l, onder wiens regering
haar aanmerkelijke voordeelen zijn ten deele gevallen. De univerfit,eit, in 1386 gefticht, is, naast die van Praag, de eerfte en oudfte
van Duitsclzland, en werd voorheen druk bezocht; doch verloor veel
door den 30 jarigen oorlog. Ten gevolge van de nieuwe inrigting,
welke de groot-hertog haar in 1803 gegeven heeft, bedragen hare
jaarlijkfche inkomsten 54,000 gulden. Zij is thans in 5 vakken verdeêld: het kerkelijke met 3, het regtsgeleerde met 5, het geneeskuudige met 4t het ftaatshuishoudkundige met S. en het wijsgeerige
met 7 gewone hoogleeraren. De groot-hertog zelf is er rector vanZij heeft eene boekerij van 45,000 banden; eene verzameling van natuur- en wiskundige werktuigen, modellen en naturalia's, een ontleedkundig theater, 2 kruidtuinen, een klinisch inftimut, een akademisch
hospitaal, een gebouw voor de verloskunde, een letterkundig feminarimn, en eenen afzonderlijken tuin voor de landhuishoudkunde. Het
getal der ftudenten bedroeg, in 18 17, 363, waaronder zich 1172 bui·
tenlander
tenlanderss bevonden.
De voormalige Heidelbergfche Boeken)', waaraan SCALIGER, boven
oe Vatikaanfche, den voorrang gaf, werd na de verovering van Hei.
de/berg door TILLY, in 1622, door den hertog MAXIMILlAAN van
Beijef'en als een krijgsbuÎt aangemerkt, en aan GREGORIUS XV ge.
fchonken, die haar in het volgende jaar naar Rome liet vervoeren,
waar zij , onder dèn naam van Bibliotheca Palatintz, eene bijzondere
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afdeeJing der Vatikaanfche boekerij uitmaakte. In 1795 verloor zij 38
Griekfche en Latijnfche handfchriften, welke van de 5°°, die bij een
artikel van den vrede van Tolentino door den paus aan de Franfche regering waren afge fl: aan , naar Parijs vervoerd, doch in 1815 door den
hoogleeraar WILKEN, op last der Badenfche regering, terug gevorderd,
en ook gelukkig weder terug gebragt werden. Dit gaf aanleiding, dat
men nu ook bij den paus aanzoek deed ter herl{rijging van 847 hand.
fchrifcen en werken, welke zich nog van de Bibliotheea Pa/mina
in de Vatikaal1fche verzameling bevonden, waarin men, door tusfchen.
komst van het Oostenrijksch en Pruisfisch hof, zoo gelukkig flaagde,
dat de genoemde hoogleeraar naar Rome gezonden werd, en in
HooÎln. 1816 dezen letterkundigen fchat in Heide/berg terug bragt.
Er bevinden zich onder dezelve verfcheidene Duitfche handfchriften
van vele waarde, onder welke, nogtans, de belangrijkfte, Oderich
en de Niebe!u1Jgen, vermist worden. Na den gepleegden roof, in den
30 jarigen oorlog, werd in Heide/berg eene nieuwe boekerij aangelegd.
waarvan die des beroemden letterkundigen GRAVlUS den grondflag
uitmaakt: zij befl:aat uit meer dan 30,000 boekdeel en.
In het jaar 1784 werd de zoogenoemde CammeratJ! hooge {chool
van Loutèrn herwaarts overgebragt , en eenigermate mèt de univerfiVoor het overige heeft de fiad aanzienlijke kareit vel'eenigd. toen- en hehangfel-f.1brijken , alsmede van zijden koufen enz. Van
hier loopt eelle bergl1:raat naar Darmftad, welke nog door de oude
R.omeinen is aangefegt. Het vermaarde Hdde/bergfche vat, in J 751
gemankt, ligt in den grooten kelder van het flot, en bevat 250 voeders.
HEI, JUKKJ':.N. ZIjn eenefoort van Hongaarfche foldaten te voet,
doch die In 1741' 4ijn aE:efchaft. Thans befl:empelt men met dien
ma'u zekere, op de Hongaarfche wijze gekleede, trawanten, of
lij lwachtten van aanzienlijke vorsten en grooten.
HEILIG VERBOND. (la Sainte Alliance) Een verbond tus"
fchen regenten, waartoe ALEXAJ.\lDER I. keizer van Ruslt:md, het
eeJ"fl:e denkbeeld aan de haud f!af; hetwelk hierop dadelijk door hem,
ilsmede door den keizer FRANS I. van Oostenrijk, en den koning
FREDER'K WILLEM III van Pl'uisfen, op den !26fl:en van Herfstm.
1815, te Parijs, -bij eene, door dèze vorsten, eigenhandig geteekende,
akte tot fiand gebragt, en eerst door den keizer ALEXANDER in 1816,
en vervolgens door de overige beide monarchen, werd bekend gemaakt. Het "vezen van dit verbond, zeer verfchilIende van aUe tot
l1iertoe plaats hebbende verdragen tllsfchen vorsten en volken, b~
finat hierin, dn de [Ot hiertoe fl:andgrUpende oude fl:aatkunde, welke
men, om dat zij van de Grieken, Romeinen en Barbaren afkomstig
is, de Heidenfl:he zoude kunnen noemen, door eene nieuwe zal
worden vervangen, dIe te regt den naam van ChristelIjke zal voeren,
vermits zoo wel het befl:uur der fl:aten van binnen, als de waarneming hunner belangen van buiten, naar de verklarmg van de oprigters
van dit verbond, voortaan op de voorfchriften van het ChlÎstendom,
dat
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dat Is: op ,-egtl'flordighcid, liefde en vrede, moeten gegrond zijn_
Hetzelve bermt op de plegtige verklaring van den vasten perCoonlijken wil der Ctmvereinen, om de hoog!1e en heiligl1e bedoelingell
v:m alle volken en regeringen fieeds ten rigtCnoer van hUil gedrag te
l1ellen, en hield tevens de bepaling in, om de overige Christelijke re·
genten tot deszelfs toetreding uit te noodigen. Op zoodanige uitnoodiging van den keizer van Rus/alld zelven, welke men meent, dat
door dien van Oostenrijk en den kouing van Pruisfen nog aCzonderlijk
geCchied is, traden tot het Heilig verbond toe de koning der Nederlanden, op den 21fien van Zomerm. 1816, de koningen van flwemar/un, ZlIIedm, Beijeren, Sardinië, 8akfen, en de beide Sici/ien,
Wurtemóerg, en eindelijk eenige kantons-regeringen van ZlIIitferialld;
hebbende zich de koning van Frankrijk, LODEWIJK XVIII, benevens
de prins-regent van Engeland, reeds vroeger, door eigenhandige verklaringen, bij dit verbond gevoegd, door, namelijk, even als alle
overige fouvereinen, de grOl1dtleginCels van hetzelve voor de hunne te
~rkennen, zonder dat daardoor hun rijk, tot eene regt!1rcekCche toetreding van de kamers en het parlement, eeniger mate onder verpligting
gelegd werd. Trouwens, men moet de verbondsakte v:m Herfstm. 181S
18 IS
niet als een formeel fiaatsverdrag beCchouwen; want cr is in dezelve
geen fpoor eener bepaalde verpligting, noch van wederzijdCche dienst,'
betooning te vinden: zelfs de uitdrukking, dat nlle Christelijke vorS/en
nlle ge,'al/m hulp en bijftatJd zullen beu'ljzen, bevat alelJt:!nder ;n alle
leen èene zedelijke verpligting, zonder deze, door een en openlijk
bepaalden vorm van dienstbetoon , met de verpligting van een fiaatsverdrag te befiempelen. Het Heilig Verbond is eene verklaring van
algemeene , boven allen willekeur verhevene, grondbeginCels, welke
leder fouverein,
Couverein, door zijne toetreding tot hetzelve, voor de zijne eroorfpronkeliJke akte, noch de akten
kent; en van hier, dat noch de oorCpronkeliJke
van toetreding, (behalve in gemeenebesten, zoo als in Zu'itferkmd)
geene der gewone diplomatieke formaliteiten behoeven, en ook alleen door de Couvereinen zelve geteekend zijn. De paus, het congres van de Noord-AmerikaanCche fiaten en de Porte zijn tot dit
verbond niet toegetreden, en van Spanje en Portugal is dit onzeker;
doch, hoe dit zij, hetzelve zal in de gefchiedenis der Europifche
ftaatkunde altUd merkwaardig blijven.
HEILIG VERKLARING. De gewoonte, om afgefiorvene Chriscenen, door eene plegtige uitCpr:lak, onder de heiligen te plaatCen t
en derzelver vereering den geloovigen aan te bevelen, werd eerst
in de lode eeuw ingevoerd. JOHANNES XV gaf in 993 het eer!1e
voorbeeld eener pauCelijke Heilig Verklaring, en ALEXANDER lIl. verklaarde in 1170, dat het regt daartoe, bij uitfluiting, aan den paus
toekwam. Hij noemde de Heilig Verklaring in het eerst Canoni[a.
tie, omdat de mam van den nieuwen heiligen in den kanon der mis,
dat is in de gebeden der avondmaals-Iimrgie,
avondmaals-Iiturgie, werd opgenomen.
In vroe~ere tijden werden de martelaars en fiandvastige belijders
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van den godsdienst (confesfores),
(confesfores) , al hadden zij hun bloed al niet voor
na:lm van heilide Christelijke leer geftort, bij uitftekonder
uit!1:ekonder den naam
gen begrepen: hunne nagedachtenis werd vereerd, en hun leven
tot een voorbeeld van navolging voorge1l:eld.
voorgelleld. Dit in zijnen oorfprong
toen in later. tijden leer en gebruiken
eerwaardig gebruik verbasterde, tOen
derzelver eenv0udigheid verloren. Men begon de heiligen om bijfiand en om hUllne
hunne voorbidding in den Hemel aan te roepen, en hunfbnd
re afbeeldfels , hunne overblijffels en gebeente te vereeren. Volgens
de gewoonte onder de eerUe
eerfl:e Christenen begroef men de dooden in
diepe , onderaardfche holen, en de overgebleveneJ;l
overgeblevene~l durfden hunne
H1st
rust in deze graffpelonken niet floren; doch feden
reden de 4de eeuw
wa:!Ïde
waaide uit Griekenland het gebruik over, om de lijken der martelaren en heiligen op te delven, waaraan door het voorbeeld van KONSTAN'rJJN
STJ\NTI.lN en PULCIIARIA
PULCHARIA niet weinig aandrang werd bijgezet. Met
het toenemend
tOenemend verlangen naar zulke overblijffels werd de winzucht
tot
wt bedrog aangefpoord.,
aangefpoord, en reeds keizer TIfRODOSIUS
TIfF.ODOSlUS verbood bij ee.
ne wet, de doodcn
doode..'1 uit hunne
bunne graven te halen, en met de lijken
der martelaren handel te drijven. Het bijgdoof
bijgeloof dier eenw begun!1ig~
begunftigde, echter, dit misbruik, en het rooven
roovell van heilige en onheilige lijlij~
ken vermenigvuldigde hoe langs hoe meer, hetwelk voor de WesterCche
Westerfche
Christenen, in het eerst, zoo aannootelijk
aanUootelijk was, dat zelfs de ,paus GREGORIlJS
GORJUS I (590 tot 604) het opgraven van lijken veroordeelde, en
beweerde, dat zulk een'
een· gru,wel
gruwel niet onge!traft
ongellraft kon blijven. OnderOnder.
tusfchen bad men llli!t,
tru!t. het. opdelven
oIXielven van de lijken der martelaren niet
alleen ten
ren oogmerk ,d~z~!.ve
a:Ileen
,d~zelve geheel of gedeeltelijk naar andere
plR3tfèn. te vervoeren.,
vervoererr~ waar men deze overblijffels wemchce
we~ch,e te be.
pllI:lt[èn.
zitt-en
zjt~el1 ;.
;, maar wel vooflmmelijk"
v'oonmmelijk" dezelve
dezelve: op verhevene
verhevene, plaatJen
plaaLfen, ~
ÏnZ'OBderneià op altaren, ter openlijke vereeril1g-.
vereerilli. ten toou'
ftellen.
inzonderheid
toOn te fiellen.
Nilkrhand
N<ac!:erhand bouwde men' altaren
al [aren op htmpe
h:m!le graven; vervolgens bedekapellen
bpeflen en kerkell:,
kerkell, dre un
at1.1 hen waren toegewijd, en eindelijk begroef men de lijken oncl,er
altaren,
on<i-er de altaren.
Sedert
5ederli de 7de eeuw ..,. kwam het in gebruik, de be.enderet) der
ltertigc!n
JtePligen in kostbaar ver,fierde
ver.fierde graven te leggen;
leggel1; dezelve eerst boveil den grond
ven
gTond in kastjes
kasrjes (dbol'ym)
(ciborym) te verheffen; hierop naast de aIaltaien ~ en;
eJ!I; eindelijk
dezeJ.ve~ te bewaren
taren"
einde~Ljk boven dezel.y(t~
bewaren,, ten einde zij des te
beter door de geloovigen konden gezien worden.
w0rden. Men noemde ditl(
dit"
geli:jk
gelij'k ook met wegvo:erell'
wegvo:ercll' denelve van de eene
eeue plaats naar de 3ndeande_
~'f1<ktf!iltg. In het Westen poogde men nog in
tro1tS!a!ie of w:t<IreJ!ing.
r.e, de' tramiatie
de 9fte
afte eenw de bijgcl<Dovige
bijgcl(l)ovige veree,ing
veree!'Ïng der heiligen te verhjnderen;
verhinderen;
en men vindt in, de; wetten van KAREL den Grooten
Groolen v.erfcheidene
w.aarin het vereeren van onbewezen, gevonden overbl~iffels
pla:ttfen, waarin
plnatCen,
van HeilJDgen,
H-eilJDgen, zonder goedkeuring van den bisfchop, verboden wordt;
tet1wi,r
ge[chrift (libri carolini),
ter.wij:l in een gefr:hrift
ca1'olini), op last van KAREL
KARn door FranWfche
wf'.che Bisfchopperr
BisCchopp~n vervaardigd,
vervaardigd , de vereering van de beelden der
heilige1. te cellen
heiligel.
cenen male wordt veroordeeld. Dan, deze verordeningen
hielpen weinig.
verheffing der heiligen werd 11U veel meer
echielpcll.
weinig, en de v:erheffing
meel' eene
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ne voomame
mmleiding tot de plegtige Heilig Verklaringen, vermitlf
voonJ:'Ime :mnleiding
vermits
men de overblijtTels
plaatoverblijffels der afge1l:orvenen
afgefl:orvenen niet op de altaren konde plaat.
fen, wanneer zij niet tot de heiligen behoorden. Derzelver getal
nam fints de 12de eeuw meer en meer toe, en ieder aartsbisfchop,
afgefl:orvenen, inzonderheid, wanneer
bisfchop en patriarch kon de afge1l:orvenen,
eene kerkelijke vergadering, of de vorst, er in fiemde, onder de
heiligen verheffen en op de lijst der martelaren plaatfen.
plaaefen. Toen men
echter, aan de ten voordeele der hierarchie verdichte oorkonden, (Devaifchm ISIDOR,
ISlDoR, om!1reeks
Olnllreeks het jaar 84°)
840) gezag had
cretalen van den valfchm
bijgezet, werd het onderfcheid tusfchen
tllsfchen gewigtige en mingewigtige
kerkelijke zaken verzonnen, en beweerde men, dat de eer1l:e
eerfl:e foort,
foort_
waar onder ook de Heilig Verklaringen gerekend werden, alleen van
de beflisfing van den paus afhingen.
De Heilig Verklaring gefchiedt met vele plegtigheid, na een voorwonde~
afgaand onderzoek van den levenswandel en de voorgewende wonderen van den heiligen, bij eene foort van pleitgeding, waarbij een dus
(advocntus diaboli) alles, wat tegen
genoemd àdvokaat van den duivel (advocatus
de heiligfpreking kan worden ingebragt, moet voordragen, waarna,
eindelijk, de callOnifatie
canonifatie bij eene bul, met de gronden daarvoor,
wordt uitgefproken, en de christenheid ter vereering van den nieuwen
heiligen, wiens naam IlU in den kerkelijken dagwijzer komt, wordt
uitgenoodigd.
HEIN, (PIETER PJETERSZOON)
PIETERSZOON) gewoonlijk PIET HEIN genoemd,
was te Delfshavel1
Delfshavm geboren, en van eene burgerlijke afkomst. Zijne
eerlle jeugd heeft hij vrij onbekend doorgebragt, ofTchoon men toert>
toell>
eerfte
reeds befpeurde , dat hij een onverfaagd karakter bezat. Al
AI vroeg
durfd e hij zich aan vele gevaren te water en te land blootlleJlen
blootftellen ,•
en zijne ondernemingen, loen
toen hij van tijd tot tijd in den krijgsgelukkig. dat alles met en voor
dienst bevorderd werd, waren zoo gelukkig,
hem fcheen te fl:rijden.
firijden. In 1626, tot den rang Van
van vice-admiraal opgeklommen, floeg hij de Spanjaards op de kusten van Brazilië. Dam'
nam'
ver[cheidene fchepen,
verfcheidene
fchepen. en voerde eenen rijken buit naar zijn vadellvadel\land. Twee jaren later.
later, op den 9den van Herfstm. 1628, veroverde
hij de Spaanfche zilvervloot, waarvan de meeste buit te Amflerddtll
werd aan land gebragt, en in liet
h'et West-Indisch huis bewaard. Dezelve'
gelleen~
beilond in vele kisten met zilver, eenig goud, paarlen, edele gefl:eenten en andere kostbaarheden; voorts in eene menigte indigo, cochenille'
en andere koopmanfchappen, van welk alles de waarde op 11,5
11,5°9,5
40 9,5 2 4
gulden berekend werd. Ter belooning zijner dapperheid werd PIETte.'
HEIN door de 1l:aten
fl:aten tOt luitenant-admiraal verheven; terwijl zij te-'
vens, ter gedachtenis dezer' gewigtige gebeurtenis, twee gedenkpen.
gedenlrpen.
yerdlenstetijke vlootvoogd,
vlootvoog<l- van
flaan lieten. Kort nadat deze verdIenstelijke
vun den
ningen flaanlieten.
laatstgenoemden fcheepstogt 'was terug gekeerd, werd hij met eene
vloot naar de Vlamnfche kusten gezonden; doch filellVelde,
fneuvelde, op den
!!o1l:en
ecn gevecht tegell
20fl:en van Zomennl"
Zomerml" 1629, in een
tegen eenige vijallrlt!lijke
vijandelijke
fchepen , waarvan cr 3, al flrUdende
llrijdc:ndc 1I '-erovcrd
\-eroverd werden. Zijn lijk
lljk
fchcpcn
werd'
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het koor
werd naar Delft gevoerd, waar eene heerlijke graftombe, in hct
kerk, het flolfelijk
fioffelijk deel vnn
van dezen grooten vaderlnndrchen
vaderlandCchen
der oude kerk.
vlootvoogd bedekt.
(JOHANN GOTl.JEB)
GOTLIEB) Een beroemd regtsgeleer_
HEINECCIUS. (JORANN
laatst der 17de eeuw tC
te Eiftl1ber{J
Eifenberg in het /I//enburgfthe
/l/te/lburgfche
de •, in het lall[s[
geboren. In 1713 werd hij hoogleeraar in de wijsbegeerte te Hnl.
Hal~eboren.
Je,
Ie, en in 1721 in de regten, tot welken laadien
laadten leerfloel
leerfiocl hij, in
1724, naar Frall!!ker
Fraueker beroepen werd. Drie jaren daarna vertrok hij
1724.
naar Frallkfort
Fronkforl aan de Oder; doch in 1733, als hoogleeraar in de
regten en wijsbegeerte, wederom naar Halle.
HaJlc, waar hij in 1741
regeen
fiierf. Hij bezat een diep doorzigt in alle
aUe deelen
deeJen der regtsgeleerdregtsgelet:rdmerf.
beid,, inzonderheid in het
l1et Romeinfche
RomeinCche en DuÎtfche
Dnitfche regt ; nismede
alsmede
heid
eene niet gewone kennis der oude talen, oudheid- en gefchiedkun
gefchiedkun-..
Syntagmo an/iqllilatum
antiquittJttJm romnnarum
romn/larum jtlrispr.
jurispr. iIIus/r.;
iIIustr.; zijde. Zijne Syntagma
ne Rist.
Hist. jure
jur. civ. rom
rom.••, en meer andere fchriften van zijne hand"
hand,
no~ tegenÎvoordig
tegen Îvoordig van belang.
zijn no;!
(JAN VAN DER)
DER) een beroemd kunstenaar van zijnet).
HEIJDEN, (JAN
tijd, werd te Goril1clJe1JI
Goril1c!WJI gebor:!n,
gebor;!ll, en flierf
fiierf .tC
.te /lmf/el"dam
/lmflerdam in 1712,.
J 712,.
lijd,
cene heér-:o
heér.,.
in den ouderdom van 72 jaar. Van zijne vroege jeugd af eene
rchende neiging voor de Cchilderkunst
fchilderkunst bezittende.
bezittende, was hij aan e.enell
e.enen
rehende
glasfchilder de beginfelen dezer kunst, doch aan zijn eigen onyermoei.·
onyermoei...
glnsfehilder
de vlijt en vluggen geest de groote vorderingen verfchuldigd.,. wel.,
maakte. Hij zettede
zeuede zich al vroeg te /lmf/erdam
.<1mflerdtlm
ken hij naderhand maalne.
kën
neder, .en bepaalde zijnen Cmaak'
fmaak' in het Cchilderen,
fchilderen, voornameliJk."
voornameliJk.
Beder,
toe.
fieden; doch flecbts
f1echts weinige derzelve . zijl)
tOt. binnen-gezigten van fleden;
rupte navolgingen. Door eene levendige verbeeldingskracht be
be...
kob hij zich niet binden aan den toenmaligen Hand
!land der gezield, kOb
verCchikte dus, naar willekeur, de groot ere en kleibouwen: hij verfchikte
zamen1lellingen, waarin eenere partijen. Behalve deze geestrijke zamenflellingen,
Ile welgepasee
welgepaste vereeniging van lJatuUr
natuur en kunst heerschte, vindt men
De
echter ook uitmuntende !lukken van dezen grooten meester,
meestcr, die
dic door.
door
hem in allen deele fiipt
!lipt naar het leven gevolgd zijn: onder anderen
trotsch raadhuis (thans koninklijk paleis) van ./Imf/erAmfler'"
ket prachtig en trmsch
het
Jam. met de nieuwe kerk en
cn waag enz. VOOrtS
Voorts wist
wisc hij met eene
liam,
metonnavolgbare kunstgreep de verfcheidenheid van kleuren, in het met.
natumlijk medemede.
fmeltend te doen overgaan.
overgaan, als natuurlijk
felwerk ,• zoodanig {jlleltend
uitwerking' van
v:m licht en bruin. De behandeling
wrocht tot de beste uitwerking
van liche
licht en fchadllw
fchaduw verflond
ver1lond hij meesterlijk. Zijne fcbilderijen
fchilderijen zjjn
zijn
zeer uitvoerig, doch dit uitvoerige verheft zich geenszins boven de
zigtbaar of verminderd, overeenkomstig
waarheid; wordende meer zigcbaar
affiand, en voegende zich zeer eigenaardig naar de gevallen
met den amand,
natuur.
in de nacuur.
DER
gewaardeerde kunstflllkken
kunstIllIkken van VAN DER
De meeste en meest 'gewanrdeerde
BEU
DEN zijn verlevendigd met beelden van mel1fchen
menfchen en dieren.
dieren,
HEQDEN
tijdgenoot ADRJMN
ADRIA..\N VAN DER
DER VELDE;
VELDE; doch
door zijnen beroemden djdgenoot
mO<!tInlen hier niet uit opmaken, dat het onzen k~lllstcoaar
bnstcoanr aan behemOetInlen
kwa:ull.
kwa:un.
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froffaadjen te fchilderen:
kwaamheid mangelde, om dusdanige levende 1l:offaadjen
men ziet zijne afbeeldingen van branden, na het overlijden van VAN
DER VEL
VELD~
gefloffeerd; maar zelfs de
DER
Dil voorgevallen, niet alleen rijk gelloffeerd;
beelden veelal in den fmaak van dezen meester behandeld, welke
fiolf.'ladje, intllsfchcn,
fioff.'ladje,
imusfchen, voor het eigen werk van VAN
VAN DER HEIJDEN
HE1JDEN gezonder.: echter hiervan uit de afbeeldingen en
houden wordt. Men zonder!!
prenten, door ROMEIN DE IIOOGE, op kosten en ter hulpe van onzen kunstenaar geteekend en in het koper gebragt. Ten blijke der
fchilderfl:ukken, diene het bekend geval van eenen
achting voor zijne fchilder1l:ukken,
buitenlanqfchen kenner, die voor een
ecn derzelve , fchoon in geenen
buitenlam~fchen
deele voor het uitnemend1l:e
6000 guluitnemendfre te houden I uiet minder dan 6000
den betaalde.
VAN DER HEUDEN
BEIJDEN was tevens de uitvinder der blikke lantaams,
tcr verlichting der fl:ad
Amjlerdam, waar zij in het laatst van 1669
ter
llad /lmjlerdam,
werden ingevoerd. Ook verbeterde hij aanmerkelijk de brandfpuiten,
bral1dfpuiten,
doot aan min groote fpuiten eene lange lederen buis of flang te hechhech·
door
ten, die over en door huizen, 11egen
fiegen en floppen kunnen gevoerd
worden, en het water brengen, waar het den meesten dienst kan
fpuiten, onder den naam van flang-branrifpuiten bekend,
doen. Deze fpuitell,
en waarvan hij in 1690 eene beichrijving,
beièhrijving, met in het koper gebraggebrag..
te afbeeldingen , meestal naar 's mans eigenhandige teekeningen.
beeft in het licht gegeven, hebben de brandichade federt Ilare
Ilnre invoeillvoe~
nog meer en -meer
ring aanmerkelijk verminderd, en zijn naderhand lIog
verbeterd gaworden.
HEIJNE. (CHRISTIAN
I-IEIJNE.
(CHP,ISTIAN GOTnoB)
GOTTLOB) Deze beroemde geleerde, te
Chemnitz, in Sak
Sakfen"
fen, ' in 1729 geboren, bragt zijne jeugd door onder
de
cle drukkendCle
drukkendlle omClancligheden
omllandigheden , en vond naauweIi.lks
naauweliJks de geringe onon.
c1er!l:euning,
der!l:euning, welke hij behoefde, om zijnen vroegen wensch naar on·
onderwijs in de Latijn[che
Latijllrche taal te bevredigen. De fcholen in zijne geboonefl:ad
boortefl:ad bezocht hebbende, begaf hij zich, in 1748, in de komkom·
merlijkfle
merIijkfl:e om1l:andigheden,
omfrandigheden, naar de hooge fchool te Leipzig, waar
hij in de levendige, bondige voordragt van ERNESTI een bijzonder genoegen vond, en de voorlezingen van den hoogleeraar CHRIST
CSRIST
niet weinig bijdroegen. om zijne kennis met de klasfieke fchrijvers,
en over het algemeen in letterkundige wetenfchappen, aanmerkelijk
Iesren van den
uit te breiden. Ook hoorde hij met zeer veel nut de lesfen
beroemden BACH over bet Romemfche regt, met betrekking tot de
gefchiedenis en letterknnde,
letterkunde, hetwelk hem in later tijd in fraat
flaat 1l:el.
frel.
de, om, inzonderheid voor regtsgeleerden, voorlezingen over de Ro~
meinfche oudheden te kunnen houden.
Na zijne 1l:udien
fiudien op de hooge [chool
fchool volbragt te hebben, begaf hij
zich, op raad zijner vrienden, naar Dresden, om zich in perfoon
il:aats-minister , den graaf van BRUHL
BRUHL ,, aan te bevelen,
bij den 1l:aats-minister
met dat gevolg, dat hij in 175'3 tot fchrijver van 's graven boeaange1l:eld. Het
kerij , op eene jaarwedde van 100 rijksd., werd aangefield.
eenig nut.
nut, hetwelk hij hieruit trok,
zjjne toenemende ke1ll1is
trok , was zijne
kellllis
met
JIlet
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met de hier voorhanden zijnde werken, inzonderheid met de oude
letterkunde, waartoe zich zijne neiging nu langs zoo meer bepaalde.
In het eerst drong hem de nood tot het ondernemen van verfcheidene
vettalingen. De eerfle klasi1eke fchrljver, dien hij bearbeidde, was
de dichter TmuLLus, welken hij het eerst in 1755 uitgaf; vervolgens nam hij den Stoïcyn Ep:CTETUS onder handen, gllf dien in het
volgende jaa.r in het licht, en vestigde door deze beide werken zijnen
roem bui:en 's lands, [Oen ongelukkig. de zevenjarige oorlog hem
niet alleen van zijn jaargeld, maar ook van alle verdere middelen tot
onderhoud beroofde, en hem geheel uit zijnen werkkring rukte. 111
dezen lllterflen nood vond hij, door de aanbevc'ling van RABENER,
in het huis van mevrouw van SCHONBERG een gunstig omhaal, en
vergezelde haren broeder. in 1759, als hofmeester n2ar Wittm~
berg, waar hij gelegenheid vond, om door den beroemden RITTER ,
dieper in het heiiigdom der gefchiedenis te worden ingeleid. De oor.
log ontrukte hem op nieuws aan zijne fludien, en plaatlle hem in
de verfchillendlle, ja zelfs in de drukkendlle, omllandigheden, hetwelk
zijn talent als fchr(jver niet weinig ontwikkelde.
Eindelijk werd l-lEIJNE, door tllsfchenkomst van RUHNKENlUS, in J763
in plaats van den overledenen GESNER, tot hoogleeraar in de welfprekêndheid te Göttingen beroepen, in welken werkkring hij eerlang
geheel te huis behoorde. Zijne talrijke, en waarlijk klasfieke programmen, welke de belangrijklle onderwerpen der oudheid bevatten,
en ons den·
den omvang zijner kundigheden doen bewonderen (opuse.
Acad. 6 deel.) getuigen, dat hij in het Latijn dacht en arbeidde, en
zich niet alleen naauwkeuïig, maar ook met veel fmaak, wist uit te
drukken. Inzonderheid kenmerkte zich zijne mondelinge voordrngc
door een zeldzaam verband van echte geleerdheid met geest en Cmaak;
doch leverden zijIJe kollegies, welke hij met den lliptHen ijver las,
van tijd tot tijd, het belangrijkl1:e en wetenswaardiglle op, hetwelk
hem de beoefening der ouden aanbood, en llonden met zijne werk.
zaamheid als fchrijver wederom in he;t naauwlle verband. Door deze
voorlezingen; door zijne 50 jarige deelneming aan het door HALLER
opgerigtte genootfchap van wetenCchappen te Gijttingen; door zijne
onvermoeide medewerking aan de Göttinger Anzeigen , en eindelijk
door zijn belluur van het algemeen letterkund(g Seminarium in ge~
noemde llad, hetwelk onder zijn opzigt eene wezenlijk kweekfcllOol
van letterkunde werd, gepaard met zijne bekende uitgaven en verkla~
rogen van klasficke fchrijvers, - door dit alles heert zich HEuNE,
als een der eerlle verdienstelijkne leeraars en geleerden van Duitsenland , eenen onllerfelijken roem verworven.
Het middelpunt, echter, van zijnen geheelen werkkring, waarme_
de '1\\ het overige in eell bijna llelCeJllldtig verband fiond, was de
klasjie1re letterkunde, mer nall1e de dichterlijke; gelijk dan oole zijne uitgaven van TmuLLus, en inzonderheid van VIRGILlUS én anderen,
de uitmuntendfte gedenkftukken zijner bedtevenheid in dit vak van letter..
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terkunde opleveren. Ook bragt hij veel toe, om den llloeijclijkt1en der
oude dichters, PINDARUS , die nog het minst ber.rbeid was, vernaaitbaar te maken, en het eerst als een leerboek lil te voeren. Zij 1
groot ne werk, echter, wnarmede hij zich 18 jaren bezig hlt'ld, wa.>
zijne breedvoerige uitgaaf van IIo,MERus, waarill zIjne aHes omvattende kennis, zijn fmaak en fchrander oordeel eene gelijke bewondering verdienen. De bearbeidmg der dichters voerde hem in het gebied der fabel kunde , te welken aanziell hij het eerfi:e licht ont(lak; terwijl zijne oudheidkundige fchriften eenel1 niet minder weldadigelI invloed op de archrteologie hadden.
HEIjNE genoot aIlerwC?ge de uit!1ekelld!1e achting en een onbepaald
vertrouwen, weshalve hem ook de eerrijkf1:e ambten en werkzaamheden werden opgedragen. De boekerij te GI;!til1gen brugt hij in dien
volkomen !!:tat. waarin zij zich thans bevindt, zoo dat zij door deskundigen voor de eerfle gehouden worde, waann alle vakken even
goed bezet zijn. Ook de overige Ï11figtingell • aan zijn opzigt toevertrouwd, liet hij in een en bloeUenden flaar achter. De meest befchaafde en kundigfle mannen waTen,
waren, of zijne vrienden. of aan hem vermaagfchapt" onder welke laat!1en men G. FORSTER, HUilER en HEEREN kan tellen. Zijne werkzaamheid en verdicn!1en
verdien!1en werden door ieder erkend. In de laat!1e jaren van zijn leven overzag hij nog zijne fcllriften; bragt dezelve tot den hoog<t mogdijken trap van vo!komenheid, en eindigde, niet lang daarna, in Hooim. 1812, iu den
ouderdom van bijna 83 jaren, zijn weldadig en verdienstelijk leven.
HEiNSlUS. (DANIE:L en NlIWLAAS) Vader en zoon, twee beroem.
de Nederlnndfche geleerden, waarvan de eerf1:e, in het laatst der 16de
eem"vte Gent geboren, een leerling en vereerder van .1 OZE,PH SCALIGER was. Hij werd hoogleeraar in de (hmkunde en gefchledenis te
Leijden, alsmede historiefchrijver van Hol/alJd,
Ho/kwd, en fiierf in het jaar
1655. Zijne veelvuldige verdienfl:en als letter- en gefchiedkundige,
fchoone Latijnrche en Griekfche verzen, en zijn goede fil1aak,
zijne fchooue
deden hem eenen hoogen trap van roem bereiken. Onder de ouden
heeft hij, inzonderheid, HORATIUS, MAXIl\lUS TYRIUS, TERENTlUs
heefe
enz. bearbeid: ook zijne fchriften over het Nieuwe Testament zijn
van veel belang; terwijl zijn gefchiedkundige arbeid. gelijk ook zijne
redevoeringen, zich door kracht van taal aanbevelen.
Zijn zoon NIKOLAAS HEJNSIUS, in 1620 te Lef/den geboren, deed
onderfcheidene reizen naar Engeland, Frankrijk, Zweden, doch inzonderheid naar Italië, werwaarts hij door de Zweedfche vorstin,
KATHARINA, op hare kosten gezonden werd. Naderhand bekleedde
bij den post van Nederlandsch refident aan het hof van Stokholm;
doch bragt de laatfie 10 jaren zijns levens in zijn vaderland door,
en fiierf, in 1681, in 's Hage. Hij beminde, inzonderheid, de Rameinfche dichters, en was in hare bearbeiding zoo gelukkig, dat bij
de herfielIer • van OvIDIUS, SlLlUS ITALICUS, VALERIUS FLACCUS ed
'anderen, verdient genoemd te worden. Dehalve deze dichters heeft
hij
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hij ook VIRGILIUS, CLAUDIANUS, PRUDENTlUS enz. uitgegeven. Irt
zijne Adl'erJàrien , welke eerst in 1742 in hee licht verfchenen •
viudt men verllrooide aanmerkingen over verfcheidcne Romeinfche
fchrijvers. I-lU was zelf een goed Latijnsch
Lacijnsch dichter.
HEIJNINGEN BOSCH, OVIATTHElJS VA;";) weId deu 13den van
SlagtIn. 1773, uit een deftig burgerlijk genade, te Groningen geboren. In 1791 kwam hij op de hooge fcllOol aldaar, en werd Wt
de beoefening der regt en opgeleid; doch de woelige tijden, welke
etteiJj ke jaren later volgden, verijdelden dit voornemen, en bragten
hem in ::ndere betrekkingen. In 1796 was hij lid van de gedepmeer..
de fiaten
aaten van Stad eTl Lande, en werd nog in hetzelfde jaar tot re.
rekretaris der aad
fiad Groningen benoemd, voor welken post hij echter.,
uit een .prijzenswaardig en edelmoedig beginfd, bedankte. Sedert
leefde hij tot in 1806 afgezonderd op het land; hield zich, als meer
met zijnen aanleg en zijne nei(.:ing overeenkomstig, mee de dicht.
en teekeukllnde, en bovenal met alles onledig, wat tot het onder.
wijs der jeugd betrekking had, en werd in het gemelde jaar fchrij
fchrij...
ver, drukker en uitgever van de Omme/,mtler, naderhand Departe
Departe...
Coura/lt. Hij vervaardigde ver.
fllenfale, thans provil1ciale Groninger Courallt.
fcheidene gedichten, die deels in het tijdfchrift van het Groninger
Departement geplaatst, en ook ten deele afzonderhjk zijn uitgege.
ven; zoo als, om van de laat!l:e
laac!l:e Oec\m één te noemen, de Lier
Lier...
2ang op den Pi·ede van Al1IiclIS in 1803. Zijne verzen zijn zacht,
zoetvloeijend, en vol kiefche, fraaije beelden. Ook zijne vertaling van
de LEONORE, van BURGE:R, iu het zelfde jaar te Groningen in het
licht verfchenen, heeft bij kunstkenners vele achting verworven. In
de teekenkuilst maakte hij mede meer dan gewone vorderingen t
waarvan nog vele proeven voorhanden zijn, die den kenners alle..
zins vergenoegen.
Meer algemeen, echter, is van HEIJNINGEN BOSCH als fchrijver
voor de jeugd bekend, in welk vak hij zoo bijzonder gelukkig ge.
flaagd is, dat er weinigen gevonden worden. die in hunne opaeHen
opfieHen
den echten kinderwon zoo zuiver hebben kunnen treffen, en het
eer!l:e onderwijs zoo eenvoudig, zoo natuurliJk, en zoo geheel naar
wijsgeerige gronden hebben voorgedragen. Zie hier eene opgave zijner uitgegevene werkjes: de Gefloten lrerfen, Tooneelfpel voor jonge
lieden, Groningen bij W. ZUIDEMA 18°4, waarvan de zedelijke (trekking is,
is. te leeren , dat God alle onze daden, zelfs de meest verborgene kent, en aan dezelve rust en tevredenheid, of wroeging en naberouw verbindt: voortS de kleine Kindervriend;' een [choo/hoekje
[choolhoe/rje
"oor ;onge kinderen, Groningen bij R. J. SCHIERBEEK 1804, welk
keurig werkje door eene bekwame hand in het Hoogduitsch vertaald.
en reeds voor de 16de maal herdrukt is; Foder JAKOB en zijne kin
/rin...
fchoolhoe/r, t~
perljes , of vervolg op den kleitien Kinden'rimd; em [choo/hoek,
Amflerdaln bij W. BI,{AVE 1805, waarvan ten, min!l:e de 14de druk
reeds is verfchenen; Moeir, ANNA en hare kinderljes ; een [choo[bork.
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hDekje, te
(e 9roningen
(;ronillgen bij J. OOMI{ENS
OO~!KENS 1806, 2 fiukjes,
hoekje,
fiukjes. van welker
lne
rne de 6de, en van welker 2de de 4de druk in 1820 is uitgekomen. Deze 3 werkjes hebben almede eene zuivere zedelijke en
ea
godsdienstige firekking, en zijn alle doelmatig ingerigt, om leeslust
en beJangftelIing
beJangftelling bij de ldnderen
kinderen te verwekken.
Van HEIJNINGEN BOSCH, als vader van 4 kinderen, bij ondervin.
ding het gebrekkige en nadeelige hebbende leeren
Ieeren kelJl1en,
kelJnen, oln
om hen,
zonder vooraf te laten fpellen,
fpeIlen, dadelijk aan het lezen te brengen,
werd, bij een aandachtig onderzoek hieromtrent, en eene langduderzel~
rige, wijsgeerige nafporing van den oorfprong der letteren, en derzel_
ver afwijking van hare natuurlijke eigenfchappen,
eigel1fchappen, in onderfcheidene
oude en nieuwe talen, meer en meer overtuigd, dat de manier, om
de kinderen te lee.ren
leeren fpellen en lezen, zoo als die oorfpronkelijk:
zijn'~ van alle de beste is, en gaf nu de 3 volgende
moet geweest zijn~
Duiten, als: JAN
JAN en zi.in
ziJn
werkjes in het licht, welke aan elkander fluiten,
zusje, of eerfle
eel'fle leesles
/eeslesjes,
jes , met een prentje bij ieder lesje; ROOSJE
VLIJTIG, of tweede leeslesjes , mede met een prentje bij ieder, en
Grootmoeder met haar kindje, of derde leeslesjes
lees/esjes,, insgelijks met een
prentje voor ieder lesje: welke alle van 1816 tot 1819 bij R. J.
SCHIERBEEK te Groningen uitgegeven, en meermaal
meerrnaai herdrukt zijn. .om het opgegeven beginfel in de toepasfing nog
n~g eenvoudiger daar
te fiellen;
fieIIcn; den grond van ons taal-eigen in de letteren en hare zamenvoeging tot lettergrepen en woorden nog nader te ontwikkelen,
allereerf1:e kinderlijk onderwijs inteen, hiermede overeenkomstig, het allereerfie
rigten, ondernam hij, met opoffering van veel tijd en kosten, een
gronden, de voorkeur aan de
. ander werk, en gaf, op taalkundige gronden.
Synthetijèhe,
Synthetifche, of zamengefielde Methode, die ook wel de Mathema
Mathemalo..
Ihifc/~e geheeten wordt; bewerende, dat een onderwijzer, even als
thifclJe
de wiskllnstenaar,
wiskul1stenaar, die zijn onderwijs met
mee eene enkele f1:ip
flip aanvangt.
aanvangt,
tlit verfcheidene flippen
f1:ippen een
eenee lijn, en uit deze alle zijne hoeken:.
wezenlijke gaping
vierkanten, cirkels enz. formeert, zonder eene wezenLijke
tusfchen beide te laten - ook alzoo met eene enkele letter moet be
gil11Jen;
ginnen; daaruit, door er eene tweede, derde of vierde achter te
plaacfen,
plaatren , kleine woorden en volzinnen, en uit deze wederom groo.
tere, moet formeren; all
alles
es in eene zoo regelmatige opklimming, dat
het geheel zich uit zich zelf ontwikkele. Dit werk draagt den titel
van Figuurlijk onderwijs, en is verdeeld in 3 fiukjes, als: I • .d. B.
prentjes "oor
prmtjes
voor moeder en kind, in 17 losft
losfo kaartjes, met eene handmet
et deze ingenaaid; 2.·.d. B. en eerfle
leiding, ook bij elkander 111
Woordenboekje
IYoordenboekje "oor
voor de Nederlandfche
Neder/atJdfche fchooijeugd,
fchooljeugd, beiden .te
,te Groningen bij 1\'[.
lVI. VAN
VAN HEUNINGEN BOSCH, 1820, en 3.
3 • .d.
A. B. prenten "oor
voor
kItJ~(ika(J1 onderwijzen, welk fiukje echter, door
fchoolhoudcrs, die klasjikaat
's mans langdurige ol1gelleldheid
ongelleldheid en daarop gevolgd overliJden, nog
niet is uitgegeven; doch waarop men hoop heeft,
hlleft, dat dit eerlang
Het laatlle
gerchieden
gefchieden zal. laatfl:e werk door hem voltooid,
voltooid ~ is: Berilti
Beritti
eenige wenken over het eerfle onderwijs
ondCf'1llij$ 'tUIN
houdende een/ge
'lItI/J. Doofflommen 11=ALGEMEEN WOORDENB.
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HEKSEN. "henevens
'henevens liet
/tet htlnd-alphabet
hand-alphahet in het koper gegraveerd, hetwelk dooi'
dOOf
den verdienstelijken hoogleeraar H. D. GUlJOT
GUIJOT is goedgekeurd, en
in het laatfl:e
laatO:e verflag,
verl1ag, door befiuurderen
beO:uurderen van het Groninger Infiituut,
IIlO:ituut,
tot onderwijs van Dooffl:ommen,
DoofO:ommen, aangeprezen.
HEKSEN. Alle oude
oud;: en nieuwe volken der wereld gelooven,
wanneer hun verO:and
verfiand weinig of niet befchaafd is, aan den invloed en
de werking van booze geesten. Daar nu de oudfte
oudfce Duitfehers
Duitfchefs aan het
vrouwelijk gel1acht
geflacht het vermogen toekenden, om met geesten om te
gaan, en bij lûtl1uiting
uitfluiting toekomende zaken en gebeurtenisfcn
gebeurcenisfen te kUIlkUl100
nen voorfpellen, zoo gaf dit natuurlijk tot het vermoeden van tooverij, en het bezitten van een bovennatuurlijk kunstvermogen, aanlei.
aanleiding. De pleitgedingen tegen fooregelijke
foortgelijke voorgewende toovenaresfen,
of Hekfen
Hekfell,, werden in de middeleeuw , bij maggel aan bewijzen,
door eene godfpraak beilist: de aangeklaagde werd, b. v. in een
met" water gezet, en, indien zij dreef, als Heks, tot den
diep vat met·
fmadelijkften dood veroordeeld, die doorgaans in het verbranden beromtijds de befchuldigden, en hield ze
'nond. Ook woog men fomtijds
·fl:ond.
:~oor Hekfen • als zij te ligt werden bevonden.
;~()or
Nog voor de
laatst verloopene eeuw verluren
verloren tallooze ongelukkigen, van tooverij be-fchuldigd, vrijheid of leven, en, eerst 100 jaren geleden, gelukte
'het den onflerfelijken
onfl.erfèlijken THOMASIUS, de procesfen over· Hekfen grooten.
grooten"het
af te fchaffen. Ook onze landgenoot BALTHAZAR
BALTHt\ZAR BEKKER
DEKKER heeft,
deels ·af
ter befirijding der in zijne eeuw nog algemeen heerfchende gevoe·lens,
-lens, ·>omtrent
--omtrent tooverij en bezetenen, veel toegebragt , en zich te
dezen. aanzien_
aanzien. vele verdiensten verworven. Sedert vindt men weil1ige
nige voorbeelden van foortgelijke
foongelijke affchllwelijkheden:
affchuwelijkheden: echter berigt
MEINERS, in het 4de deel zijner brieven over ZwttferZwttfer.
ons de heer lVIEINERS,
land, dat nog in 1782, in het kanton CIa 1'US,
1"US, eene voorgewende too.
tooverheks is te regt gefield. (Zie verder BETOOVEREN.)
HELDEN.DICHT,
BELDEN.DICHT, EPISCH GEDICHT. Eene verhalende foort
van poezij , die eene gebeurde of als zoodanig aangenomene zaak,
verieven~
op eenen gepasten toon, aan de verbeelding 'foorfrelt
'foorftelc en verleven~an.
digt • .Indien men Heldendicht in zulk eene ruime beteekenis nan.
neemt, heeft hetzelve verfcheidene onderfoorten
onderfoorten,, die, naar derzelver
waaard en 'omvang, onderling zeer verfchil1en. De voornaamfte en wa.
re is die, ·welke
'welke men tegenwoordig bij uitfluiting
uitl1uiting het Epos of de EpoEpo.
belangrijke en
pee noemt; d:jt is een omftandig verhaal van eene bélangrijke
moeijelijke daad, in een dichterlijk kleed, met kracht en vuur zooda..
nig voorgedragen, dat de bewondering der hoorders daardoor ten hoogften·toppunt
voed~
ûen toppunt wor:dt
wordt gevoerd; dat aan de kracht der verbeelding voed.
fel wordt gegeven, en het hart door blijdfchap of droefheid ge.
roerd wordt. De belang(i:elling
belangCtelling moet van het begin tot het
bet einde levendig gehouden worden, en de aandacht gedurig op de hoofddaad of
tien hoofdperfoon worden gevestigd. Het is eene
eel1e Epopee voornameijjä
bEÏwonderil1g te verwekken; doch eene zoodanige
JüII: te doen , om bèwondering
zoo danige,9
welke .uit
uit bet groote
grootë en moeijelijke
moeijeliJke gewoonlijk voortkomt. Zij b~
bekom-
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kommert zich minder over het natuurlijk verband van oorzaak en
gevolgen, daar bij haar de handeling der menfchen en de uitkomst
hunner daden, dikwijls geftoord wordt door de tusfchenkomst van
een hooger wezen, dat den loop der wereldfche dingen, door zijne
mngt, kan tegenhouden. De flof moet uit de gefchiedenis, en' wel
uit mythi[che overleveringen, ontleend zijn, die eene algemeene belangftelling verwekken. Groote gevaren moeten door groote infpanningen en krachten doorgeworfteld worden ; terwijl onderfcheidene
gemoedsaandoeningen en eene bijna onafgebrokene handeling in het
geheel moeten heerfchen. De hoofdperfoon, of de hoofddaad , moet
nimmer uit het oog verloren worden, maar weldra met nieuwe
belang[telling te voorfchijn komen , om den hoorder, voor eene
korte poos, door dichterl\ike befchrijvingen, of mtgezochte epifoden aangenaam te verpozen. Eindelijk wordt in de Epopee,
door de meeste kunstregters , eene hoogere kracht vereischt, die
het vermogen der gewone ftervelingen te boven gaat, en, naar de
denkwijze van den tijd en der handelende per[onen, of een blind
noodlot is, of de hoogfte wijsheid, die de lotgevallen en daden
der men[chen, zoo wel als den loop der dingen in deze wereld,
naar zijn groot en verheven plan voorbe[chikt, en met goedheid
beftuurt; welk vereischte fommige kunstregters als zoo zeer noodza.
keliJk in de Epopee plegen te befchouwen, dat zij deze rusfchenkomst als het groot en eenig beweegrad aanzien, hetwelk alle
andere raderen in hetzelve doet bewegen en gaande houdt.
Eene tweede foort is het lJistorisdz Peïhaal, het zij het dan eene
bijzondere gebeurtenis, of de daden of levensbefchrijving van eenen
bijzonderen perfoon , ten onderwerp hebbe. Hoe zeer nu deze foort
door aUe dichterlijke fieraden zeer kan worden opgeluisterd, zoo is
zij evenwel daardoor van de eerfie [oort onderfcheiden, dat zij ,
als meer aan de historifche waarheid gebonden, het wonderbare
,minder toelaat, en meer regelmatig den gewonen loop der gebeurtenisfen , en de daden der menfchen bezingt. Tot deze [oort behooren de Pharfalia van LVCANVS ,de Fillgal en Temora van OSSIAN,
de Leonidas van GLOVER, de meeste romaneske Epopeen; alsmede, de
Abraham de Aartsvader, van A. HOOGVLIET, de 'Germanicus en
David, van L. W. VAN MERKEN, en meer anderen, welke gedeeltelijk door [Qmmigen , te omegt, tot de eerUe foort worden ge·
bragt.
Ook de Romance, of Ballade, kan onder de Epi[che dichtfoorc
gebragt worden. Haar oorfprong is bij die oude zangers te zoeken,
welke in de Provenzaalfche taal, in de middel-eeuwen het Romantisch geheet en , gewoon waren te zingen. Deze versfoort zoekt [ommige gebeurtenis[e~, lotgevallen en omfiandigheden, ja zelfs enkelde
-oogenblikken, uit het leven van b~izondere perfonen voor te fiellen.
Men voruert in dezelve, bij ~e hoogfie eenvoudigheid van zeden.
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ook eene bijzondere eenvoudige taal, of liever eenen ouderwetfchen
ouderwetrchen
fiijl en woordvoeging ; in één woord.
woord, eene kleur van oudheid, welke ons, als het ware,
ware. in die oude tijden verplaatst, waaruit het onderwe;p genomen is. Offchooll nu de Romance eenen zangerigen
toon .~ordert,
Nordert, zoo grenst zij nogtans nader aan het Epifche, dan aan
bet Lyrifche, en wordt het naauwkeurigst befchreven te zijn: het
naïve
naZ"ve verhaal van een aandoenlijk voorval - Spanje is het vaderland der Romance, welke in andere landen, bijzonder ook in Frankrijk en Duitsch/and.
Duitschtand. in de Romaneske eeuw, inzonderheid, beoefend
werd. Moeijelijk is het voorzeker, den waren toon der Romance
te treffen; en van hier dan ook, dat in later tijd, na de herfie11ing
herfielling
der letteren, er zoo weinige dichters gevonden werden, welken het
wel gelukte, in dezen eenvoudigen trant te dichten. Onder de Frall
Fran..
Duitji:hers BURGER,
fchen muntte hierin uit MONERIF,
MONEllIF, onder de Duitj/:hers
SCHILLER en GÖTHE, en onder onze Nederlanders BELLAMIJ, BILDERDIJK , FEITH en TOLLENS.
DERDUK
HELDER. (DE) Eene thans geheel vernieuwde plaats in de
provincie Holland en het kwartier Alkmaar, welke naar het dorp,
dorp ~
hetwelk hier voor ettelijke jaren befiond, niets meer gelijkt; zijnde
er nu, in plaats der geringe boeren- en visfchers.wollingen,
visfchers.woningen, door NAPOLEON, trotfche en bijna ollver,winbare, vestingwerken aangelegd, die
het
bet binnen loopen in Texel, en de fchoone reede, het Nieuwe Diep,
befchermen, en millioenen
miIIioenell gekost hebben. Het fort, voorheen Ie
Salie, tegenwoordig de Kroonprins
KroonpritJS genoemd, is onder allen het
bet
fierkfte
fl:erkfl:e en het hoofdpunt. Men heeft er een nieuw magazijn voor
,de
il:oommachine, benevens een
de marine, en eene nieuw aangelegde fioommachine,
groot dok en eene koopvaarders-haven, welke beide voor eenigen tijd
He/der telt,
nieuw zijn aangelegd. De Helder
telt; met Httisduinm,
Huisduinm, een weinig
inwoners, meestal visfchers. De
van daar ten Westen liggende, 2500 inwoners;
Gereformeerden, Doopsgezinden en Roomfchen hebben er ieder ee-ne kerk.
HELENA. Eene dochter van LED A en den Spartaanfchen koning
'TYNDARUS.
TYNDARtJS. (volgens de fabel van JUPITER) Op den ouderdom van
18. jaren was zij zoo onbefchriJfelijk
18
onbefchrijfel~ik fchoon, dat TVNDARUS,
TYNDARUS, uit vrees
mogt verkiezen, uit jaloezij zoude vervolgd
dat de gemaal, dien zij 1I1ogt'
worden, bijna alle Griekfche vorsten deed zweren, om
0111 den geenen
wan-..
met al hunne. magt bij te ftaan,
Haan, die hare hand zou verwerven, wan
neer hij om
0111 haren wil werd aangevallen. In overeenkomst hiermede
vorderde MENELAUS
MENELAUS,, dien zij ten echtgenoot verkozen had, toen zij
PRIAMUS ~
hem door PARIS, den zoon van den Trojaanfchen koning PRIAMUS,
was ontvoerd geworden, van alle'
allel Griekfcbe
Griekfcne vorsten, om dien hoon
te wreken, waaruit de Trojaanfche oorlog geboren werd. Na den
dood van PARIS, die bij de belegering van Troje fneuvelde, kwam
HELENA in handen van zijnen 'broeder DEIPHOBUS, en keerde vervol.
gens, na de verovering der fiad, met haren eerl1en gemaal MENELAUS,
MENELAU5,
dien zij door blU'e
h:u'e liefkozingen op nieuws
nienws had weten te winnen, naar
Spnr..
Spar.
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n~ zijnen dood, door }J!lre
hare aangehuwde
Ul\
zonen verdreven. Zij vlugtte nu naar Rhodus, waar de gemalin van
TUPOLEMUS,
TLI!POLEMVS, die voor Troje
T1'oje gebleven was, haar wel in huis nam,
maar haar naderhand, daar zij haar als de oorzaak van den ongelukkiongelukki~
gen krijg, en dus van haren mans dood befchouwde, door vermomde
vrouwen in het bad liet ombrengen. Volgens de fabelleer plaatfl:e
haar JUNO onder de fl:erren,
Herren, waar zij voor de zeelieden een gevaar·
Ondermsfchen wordt haar dood ook nog op
lijk voorteeken werd. Onrlertusfchen
eene andere wijze verhaald, en is het niet te verwonderen, dat eene
vrouw, welke in de oude Griekfche gefchiedenis zulk eene gewil!;tigewigti~
ge rol fpeelde, den dichteren tot zoo vele onderfcheidene vertelfelS'
vertelfelsen verdichtfels aanleiding gegeven heeft.
HELENA. (ST.) Een eiland, aan de Engel/ehen
Engelfehen behoorende, en in
onze dagen bijzonder vermaard geworden dobr het verblijf van den
gewezen keizer van FrankriJk, NAPOLEON, die aldaar, feden 18 van
fiaatsgevangene geleefd heeft en in Bloeim. 1821
Wijnm. 1815, als fl:aatsgevangene
ge1lorven is; zijnde, gedurende zijn verblijf aldaar, volgens eene ka-'
gefl:orven
binetsorde van IJ
I I van Grasm. 1816, alle gemeenfchap met dat ei150!a'
land verboden geweest. Dit eiland, door de Portugeezen in 1502ontdekt, en naar den dag der ontdekking aldus genoemd, werd in
be1600 door de Nederlanders, en in 1673 door de Engelfehen Ï11
Hl be~
zit genomen, welke laatfl:e het voor eene ververfchings en frapelftapelplaats voor de O. I. fchepen hielden, waarvoor zij echter nu wezili:h zelf, in
der de Kaap gekozen hebben. Het ligt geheel op zieh
den Atlantifchen
At/anti/ehen Oceaan, tusfchen
tusfchcn, Afriko
Afrika en Amerika, ongeveer
300 mijlen van de eerft:e
eerfl:e en 450 van de Oostkust van het laatstgenoemde werelddeel; is van eenen Vulllaniü:hell
oorfpr<:l11g; rotsrots~
VuIllanifehen oorfpmng;
ach
tig ;j !2!
2! mijl lang en 11 ~ breed, en heeft ong~veer 6 mijlen
m~ilen
achtig
in den omtrek. De lucht is er vrij heet; doch wordt door de hooge ligging en aanhoudende winden zeer gematigd, en is verder
zuiver en gezond. De zeer ongeliJke, bergachtige grond is met
levert onderfcheidene
eene laag van vruchtbare aarde bedekt, en levett
nuttige boomboolTI- en plamgewasfen.
plamgewasfen, waaronder de kaalboom , gomboom,.
aloe, china-appel.
china-appel, benevens vele eigenaardige en hier overgebragte
gras gewas fen en planten, bijzonder.
bijzonder die tegen fcheurbuik
fchenrbuik kunnen gegrasgewas
bruikt worden, wijn, moesgroenten enz. behooren. Ook vindt men
hier paarden, rundvee, fchapen. geiten, varkens, gevogelte, ve_
velerlei vis eh , fchildpadden
fchildpaddel1 enz., doch weinig ongedierte; terwijl het
rijk der delfaoffen
delffl:offen wel eenige fporen van metalen.
metalen, doch eigenlijk
nog alleen Vulkaanfche zelfaandigheden,
zelffl::mdigheden, lava, puimfl:een.
puim1lcen. enz. en
eenige andere 1leen-,
fl:een-. en aardfoorten oplevert. De inwoners,
inwoners. groo.
7000, waaronder .2000 man bezettencleels
tendeels Engelfchen, worden op 7°00,
ting, (die nu echtër
echter wel verminderen zal) en 600 vrije Negers, begroot: zij zijn tamelijk godsdienstig en hehoeren veelal tot de Engelfche kerk. Wetenfchappelijke befchaving is el onbekend. De
hoordplaats
hoofdplaats is Jamestown.
E ec 3
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.Sparta
terug ; doch werd,
,Sparta terug;
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HELENEN-VUUR. (ook St. He/ms-,
Helms-, St. E!mosEtmos- of EliaH'utir
Elias lIf1tW
genoemd) Is de benaming van een luchtverfchijnfel, hetwelk uit brand~
brand.
bare ftoffen
floft-en in de lucht omll:aat,
ontflaat, en, in de gedaante van e~ne
eene vlam
vlam,~
dikwijls, aan de masten en ra der fchepen, gezien wordt. VertOOllen zich twee zoodanige vlammen (Castor en Po/lux),
Pollux ), dan hounechts één,
den de fchippers dit voor een goed, doch zien zij er ilechts
voor een kwaad voorteeken , welke laatfte ook alleen He/ena genoemd wordt.
HELGOLAND. Eene kleine groep van eilanden, gelegen 'voor
de monden van de Elbe, de Wezer en de Eider, in de Noordzee, en
beftaande uit het hoofd -eiland He!goltmd,
beflaal1de
Helgoland, de Zand-eilanden, of de
Duinen, en uit verfcheldene klippen en banken, waaronder de zoozo~
genoemde lll/onnik
lWonnik de voornaamite
voornaam He is. He/go/and
Helgoland zelf wordt in he:
he~
hooge en lage land verdeeld. Het eerite
eerlle heeft
beeft eenen omvang van
4,200
4,!l00 fchreden, en ligt van 90 tot 160 voet boven de oppervlakte
der zee; het laatlle
laatfl:e wordt jaarlijks door het affpoelen
affpoelell derzel
derzeI ve kleiner, en bedraagt thans naauwelijks 1200
1 !l00 fchreden. De Zand-eilanden
Zand.eilanden
uitgeftrektheid van Helgo/aud.
He/go/tmd. Het
of Duinen hebben ilechts
nechts ff
~ van de uitgellrektheid
geheele eiland beftaat uit verharde, roode thoonnarde,
thoonaarde, waaronder zich
veel iJzer-oxiJd
i]zer-oxijd en eenige koolzure kalk bevindt. Ook vindt men er tamelijk veel koolzuur koper, aan het ftrand
Be!emniten, of luchtfl:eenén,
luchtlleenèn,
llrand Be/emniten,
hom, zwavelkies en kalkfteen,
kalklleen , waaruit men kan opmaken,
verbrand hoUt,
dat met deze eilanden groote veranderingen zijn voorgevallen. He/goland zelf was, nog voor eene eeuw, met de Zand.eilanden
Zand-eilanden vereenigd;
J 8 tot .20 voet
doch federt 1720 ftaat
llaat de zee, tllsfchen
tlJsfchen beiden, 18
hoog. De grond op hetzelve is, ter diepte van 4 voet, goed bouwboog.
land, hetwelk jaarlijks 300
300 ton gerst en weinig haver
baver oplevert.
1and,
Zestig koebeesten vinden hier genoeg gras, en 4 tot 500 fchapen
11l1n
hun noodig voedfel. De bewoners van dit eiland, dat voorheen de
verblijfplaats van een opperhoofd der Sicambren was, omtrent !l500
2500
in getal, zijn meestal visfchers,
visrchers, en onvermengde aff1:ammelingen
affl:ammelingen van
P'riezen, wier taal en gewoonten zij volkomen b~houden
be.houden
de oude Yriezen,
hebben. De vrouwen verzorgen den akker, maaijen en dorfchen het koren. Paarden en wagens vindt men er niet, en de bagger voor turf
moet uit de Elbe, Wezer of Eider
Eide,. gehaald worden, of wordt van
Hamburg en Coxhaven aangebragt en tegen visch ingeruild. Onder de
bewoners van He/go/and
Iie!goland telt men 350 lootfen , die hier van zeer veel
z~in, om de fchepen binnen de genoemde rivieren te brengen.
dienst z\in,
Op het fchiereiland bevinden zich 2z havens, de noordelijke voor groDgrootere, en de zuidelijke voor kleinere vaartuigen, alsmede een vuurtoren, dien men op eenen affland
affl:and van 9 uren zien kan. Voorheen
behoorde het
bet aan Denemarken; doch bij het verdrag van den 14 van
Louwm. 1814 werd hetzelve aan Grootbrittanje afgefl:aan.
afgellaan. Van 1807
tot 1814 was het eene fchuilplaats voor Engelfche
EI1gelfche koopwaren en
eI1
bloeide door den fmokkelhandel.
fmokkelh~lJdel.
Eelle rivier in Mncedonic,
Mocedonie, niet minde!'
mindet vermaard iti
HELIKON. Ecne
de
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de fchriften der dichters, dan een gebergte van dien naam in het
Westen van Boötie, hetwelk, benevens den berg van Parnasfils, die
er aan greD6t, aan ApOLLO en de zanggodinnen is toegewijd, die, naar
dit gebergte, de Hetikonifche genoemd worden, en hier hare woonplaats hadden. Men vondt er de beide bronnen der muzen, dganippe en Hippokrene, welke laat1l:e op eenen voetftap van PEGASUS
te voorfchijn kwam. De omliggende landl1:reek was er zeer vruchtbaar, en de plamen waren, volgens de verzekering der landlieden,
er zoo gezond, dat zelfs de flangen , na derzelver genot, hun gif
verloren.
HELIOCENTRISCH. Noemt men in de 1l:errekunde dat geen ..
wat tot het middelpunt der zon behoort, of, volgens de voor1l:elling,
uit het middelpunt der Zon befchouwd wordt. Dus bepaalt b. v.
de heliocemrifche lengte en breedte van eene planeet de plaats, welke zij, uit het middelpunt der zon befchouwd, inneemt. De tegenfielling noemt men geocetJtrisch. (Zie aldaar.)
HELIOCOMETES. Een luchverfchijnfel, hetwelk fomtijds om.
trem zonnen-ondergang gezien wordt; zijnde een groote verlich..
te 1l:aart, of kolom van licht, uit de zon voortkomende, en eenen
fiaart na zich flepende , niet ongelijk aan eene komeet, waarva~
ook de naam onrleend is.
HELIOMETER. Zonnemeter ; een werktuig' aan eenen verrekijker, gefchikt, om de fchijnbare middellijn der zon en 'maan te meten.
HELIOSKOOP,ofZonnenglas; is een verrekijker, waar achter men
het beeld der zon op eene vlakte opvangt, door eenen 1l:errekundigen kijker iets verder uit te halen, dan noodig is, om er door te zien. In dezen 1l:and wordt dezelve naar de zon gerigt, en het daardoor ontfraande beeld in eene donkere plaats opgevangen. Hiertoe wordt of een
kamer verduisterd, of de kijker in een donker trechtervormig vat
geftoken, welks bodem met geölied papier overtrokken of met een
dof geflepen glas gefloten is, waarop zich het beeld van de zon ver.
toont. Op dit papier of glas wordt een kring hefchreven, dien het
zonnebeeld juist vervult, en door vijf concentrifche binnen-kringen
in de gewone twaalf duimen verdeeld wordt. Met zulk een Helioskoop kan men het beeld der zon met hare vlekken, gelijk ook de zonsverduisteringen, zonder nadeel voor de oogen, befchouwen; doch be.
wijst ook ieder ffuk glas, hetwelk men boven eene lamp zwart laat
worden, denzelfden dienst.
HELL. (MAXIMILlAAN) Een zeer verdienstelijk 1l:errekundige
van de vorige eeuw. Hij werd te Chemnitz in HongariJe geboren;
beoefende van zijne jeugd af de 1l:erre- en nacuurkunde; onderfteuode
in 1745 en ,1746 den hoogleeraar J. FRANCOlS in zijne waarnemingen
tlp de 1l:errewacht te lFeenen, en had, aan de oprigting van eén
een kabinet van proefondervindelijke natuurkunde aldaar, zeer veel deel. Na.
derhand werd hij tot befmurder bij opgemelde fterrewacht aangerteld,
welken past hij 35 jaar bekleedde. Van 1757 tor 1786 gaf hij jaar-
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HELLAS. -

HELLENJSMUS.

njks Ephemeriden uit, dIe voor den fierrekundigen van groot belang
zijn. In 1768 vertrok hij, op aandrang van den Deenfchen gezant
bij het hof van Weenen, naar Lap/aud, om aldaar den ~ti)<.>rgang van
Yenus waar te nemen, waarin hij volkomen Daagde. Hij keerde in
t770 van daar terug, en 11ierf in Grasm. 1792 te Weenen in den ouderdom van 72 jaar. Hij heeft ter uitbreidmg
uitbreid1l1g der 11errekuudige we·
tenfchappen veel bijgedragen, en talrijke werken uitgegeven, waaronder de volgende: Tabu/ae So/m'es N. L. DE LA CAILLE, cum
fuppl. reliquaru111 tabularum ; Tabulae lunares TOB. MAIJER,
MAJJER, cum
fuppl. de CASSINl,
CASSJNl, DE LA LANDE et [uis, beide 'in 1763; de Trt/n{itu Yeneris ante di[cum [oNs die 3 .Jun. 1769; WARDOEHUSSIE in
Finmaychia obfervatu, 177°, en de Parallaxi [oNs ex obfervationibus
Iranfitus vetleris antli 1769, 1773 enz.
tranfitus
HELLAS. Hierdoor ver110ud men iu eenen meer bepaalden zin
Jlfjddel-Griekenland, met zijne 8 landfchappen; doch in eenen meer
uitge11rekten ver11aat men er het geheele drievoudig Griekenland onder, met al zijne eilanden en kolonien, en bevat onder den naam
van Hellenen, naar HELLEN, den zoon van DEUCALION, de Grieken
Over het algemeen.
HELLEND VLAK. In het algemeen kan men dien naam geven
aan elk vlak, welks rigting niet waterpas of loodlegt is. In de werk.
tuigkunde begrijpt men onder dezen naam elke helling, welke gebruike wordt, om zware lasten langs dezelve op- of neder te laten;
en in dezen zin zijn fchuins oploopende bruggen, de hellingen in kelders, waarover men vaatwerk in dezelve brengt, planken, waarover men
lasten van vrachtwagens of in fchepen
fchepcn laadt, Hellende Vlakken, welk~
zeer veel toebrengen tot het gemakkelijk verplaatfen van zware Iigcha.
men; want om een ligch::am tegen eene helling op te werken, behoeft
men niet des zelfs geheele zwaarte, maar flechts een gedeelte daarvan,
tot de geheele zwaarte
te overwinnen, welk gedeelte, met betrekking tOt
ligchnam, des te kleiner wordt, naar mate dat de' helling
van het ligchaam,
vlakker is, of den waterpas[en 11and nader bij komt, Men oefent
hierbij de meeste krach tuit, indien men aan de magt eene, met de
helling, evenwijdig loopende rigting geeft.
HELLENISMUS. De eigerraardige geest der Grieken, voor zoo
ver zich die in de kunst en wetenfchap vertoond heeft. Deszelfs
wezen berust op eene rijke verbeeldingskracht, welke door een helder ver11and beHuurd wordt; en het zijn deze beide vermogens van
den geest, die, bij dit merkwaardig volk, alle pogingen ter volmaldng van kunst en weten[chap gekenmerkt. en aan dezelve die volko ..
menheid van vorm gegeven heóben, welke wij daaraan, teregt , bewonderen. Van hier hunne uitmuntende denkbeelden, de natuurlijke levendigheidNan hun gevoel, en, eindelijk, die, met de Natuur overeenkomende, idealen hunner kunstgewrochten, waardoor zij de volkomenfte leermeesters van alle natien geworden zijn. De befchaving van'
den 'Hellenifchel'l geest werd door de luchtfireek en de geficldheid
des
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des lands begunstigd; èoor toevloeijende vreemdelingen aangevuurd,
en door den krachtig
krachtigen
en invloed van het inwendig genie voltooid. De
/Jetlenen omhelsde de godsdienst-leeringen van het Oosten,
geest der liet/enen
ZIjne inzigten en befchouwingen; terwijl zij
en vormde dezelve naar zJjl1e
door dans- en toonkunst
tOonkunst aan de taal, volgens de wetten van het rhytmus, die buigzaamheid gaf, welke door de natUurlijke welluidendheid
haar eene bevalligheid bijzetteden, waarvoor geene andere taal vatbaar
was. De dichtkunst vereenigde zich eerlang ten naauwfie met de
beeldende kunst, en HOMERus
HOMERUS gaf aan PHIDIAS het verheven denkheeld tot zijnen JUPITER., waarop de overige afbeeldfels volgden. Inzonderheid waren het de Gymnafiën, de fchouwburgen, fpelen en
feesten, welke den Griekfchen geest ontwikkelden, en zijne poginfeesten.
gen aan het oordeel van eene aanzienlijke vergadering van regters onderwierpen. Ook in de wetenfchappen waren de Grieken uitvinders:
zij werden de leeraars der menschheid; terwijl zij alles op de natuur
en zedelijkheid der menfchen toepasten.
HELLENISTEN. (Egyptifche) Zoo werden die Joden genoemd,
die na den ondergang van het koningrijk van .Tuda,
Juda, omfireeks 600
jaar voor CHRISTU~, het eerst 'naar Egypte kwamen, en door de
talrijke Joodfche volkplantingen , door ALEXANDER. den Grooten, 33S
335
jaar voor onze tijdrekening, ter bevolking van A/exandrie,
Alexandrie, en la.
ter door PTOLOMEUS LAG!,
verLAGI, derwaards gezonden, zoo aanmerkelijk veImenigvuldigd werden, dat zich, onder de regering van AUGUSTUS, bijna
Eg'j'P te bevond. De vermenging van het Joodeen millioen Joden in Eg'j'Pte
EgyptiCche nationaal karakter, en de invloed der door deze
fche en Egyptifche
Joden aangenomen Griekfche
GriekCche taal en wijsbegeerte, legde nu den grond
}oodfcile befchaving, welke naar
tot een nieuw tijdvak van Grieksch- }oodfciJe
heerfchend karakter den naam van He/letJistifche
He/lenistlfche ontving.
derzelver heerfebend
De fielfels van PYTHAGORAS
PYTHAGOR.~S en PLATO vereenigden zich daarin verorientolismus, dat voornamelijk in E.
wonderlijk met dat beeldenrijk orimtalismus,
..
gypte fielfelmatig ontwikkeld werd, en nog in de diepzinnige, wijs
w~is.
geerige redekavelingen der Gnostiken
GtJOstiken zijne rol fpeelde. De voor..
Dllamfie
Joodfche Hellenistifche wijsgeeren was PHJLO
PHlLO van
V1tll
naamfie onder de JoodCche
.Alexandrië,
Alexandrië, en het merkwaardigfl:e
merkwaardigfie gcdenkfl:uk
gcdenkfiuk van de vlijt der Alex..
andrijnfche
Gndrijnfche Joden, is de Griekfche overzetting van het Oude Testament.
HELLE R. Is de geringfie munt, waarvan de 2 éénen penning
HELLER.
peJlning
doen. In zilver- en goudgewigt doen 7 Heller éénen penning gflo
wigt, en 32 Heller één lood. Men heeft ook 3 Heller fiukken,
nukken.,
waarvan 122 eenen dreijer (zie aldaar) uitmaken. In Silezië doen 122 zoo.
danige nukken eenen kretltzer, of 4 flechte
t1echte penningen. In Sakfe vindt
men die op fommige plaatfen en in grooten overvloed, alsmed'e in het
Brunswijkfche
Bnmswifkfche en Reu/féhe.
Keulféhe.
HELLESPONT. (Zie: DARDANELLEN.)
HELMERS , ,(JAN FREDRIK) geboren te Amflerdam,
Amjlerdt11JJ, den 7deft
HERMANUS HENRICUS
RENRICUS HeLM
HELvan Lentem. 1767, had tot zijne ouders HfRMANUS
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MERS en ELIZABETR
ELIZABETH DE VRIES, die in den fatfoenlijken
fatfoenlijkell middel..
MERS
fiand leefden. Zijne neiging helde van jongs af naar h'et
b'et ernfiige
over; doch, verder opgroei
jende, werkte de kiem der dichtkunst, nog
opgroeijende,
onzigtbaar in hem verborgen liggende, reeds op zijnen driftigen
onzigtbanr
aard; nogt3ns
nogtans was hij tevens menschlievend
mensehIievend en goedhartig, en konde zelfs als kind geenen ongelukkigen zien, zonder dat zijn hart
in deszelfs lijden deelde. Bij zijne verdere ontwikkeling als jonge.
jongeling vond hij in boeken zijn hoogfl:e
hoog!l:e vermaak, als ook in het hebezoek@n
fehouwburg; maar had
zoekIIn van den Hollandfehen
Hollandfchen en Franfehen
Franfchen fchouwburg;
weinig of geen lust in eenig fpel van uitfpanning of tijdverdrijf. Zijne zucht tot lezen, tamelijk kostbaar, vermits hij geene alledaagfche gefchriften, maar, benevens de Hollandfche, ook de beste Fran.
fche, Engelfche
Engelfehe en Hoogduitfche
Hoogduitfehe werken zich eigen maakte, werd
door zijne ouders, die zich niet behoefden te bekrimpen, en wier
eenige zoon hij was, ruimfchoots
ruimfehoots ingewilligd, invoege hij, op zijn
twimigfte
tatwintigfl:e jaar, een boekerij bezat, die, (de fchriften in de doode ta.
len uitgezonderd) menig geleerde van beroep zich zoude gewenscht
gew€fl.Scht
hebben.
Alhoewel HELMERS geene geleerde opvoeding genoot, en men dus
VnJl hem zoude kunnen zeggen, dat hij zich zelven geheel en alleen
van
heeft
In
beeft gevormd, eischt de billijkheid echter, aan te merken, dat in
evenredigheid van het beroep, waartoe hij be!l:emd
bef1:emd was, dat van metfelaaar namelijk, hem eene meer dan gewone opvoeding ten deeIe viel. De eerfle beginfelen van het toenmalige fchoolonderwijs
doorgeworfteld
doorgeworfield zijnde, bij den heer VAN TESSEL binnen Amflerdam,
Amfterdam,
werd hij op z\jn
zijn tiende jaar ter fchoole befield
bef1:eld bij den heer MUIJs,
te dbkoude,
Abkcude, wiens onderwijs hij ongeveer drie jaar genoot, waarna
Amflerdam, na genoeg even zoo lang, de leerling werd van den
hij
bij in dmfterdam,
heer BOSMAN , vooral in de hoogere rekenkunde; ontvangende
omvangende vervolvervol·
·gens
'gens binnenshuis lesfen in het Hoogdl1itsch
Hoogdnitseh en Engelsch,
Engelseh, en in de
FLORIJN. Ook was' hij veelmeetkunde het onderrigt van den heer FLO!U]N.
al in gezelfchap van de gebroeders VAN DJ]L,
DIJL, de beroemde kunstenaars en vervaardigers van natuurkundige wérktuigen, en deelde
hij gaarne in hunne gefprekken en ontdekkingen.
Het zal vreemd klinken, en het is echter zoo, dat de Muze, die
eerfie aangeblazen heeft,
onzen grooten Nederlandfchen dichter het eerfle
de Franfche poezij , en voornamelijk die van VOLTAIRE, geweest is•
.op zijn 18de
I8de jaar kende HELMERS
HI':LMERS geheele rollen uit de beste fiuk.
f1:uk.
goudfchaal
ken diens dichters van buiten, en wist hen als op eene goud[chaal
tegen over RACINE, CORNEILLE
CORNEIl,LE en anderen, te wegen. Hij was
was.in
Ju
vertooningell der Franfche ftukken,
dien leeftijd bij de vertooningen
f1:ukken, in Hollandfche
verzen, het orakel onder de meest bejaarde kunstregters in den
fchouwburg. Fijn en geftreng
gefireng waren in dezen zijn fmaak en oordeel; en de meeste der ftukken
fl:ukken van den heer DE
DE BELLOJ],
BELLOIJ, fchoou
fchoon
twee derzelve onder zijn opzigt, en met bijvoeging zijner aanmer.
aanmerkingen)
hij zonder glimlagch of
kingen» in bet Nederduitsch vertaald, konde bij
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heimelijk meesmuilen niet zien vertOonen. Even zoo bondig als dit
zijn oordeel was, over de treurfpelen niet alleen, maar ook over het
booge Franfche blijfpel , zoo weinig had hij op met drama's en foort..
gelijke nietigheden, en bepaalde alleen zijn oordeel tot de verdiensten van derzelver uitvoering. De overledene akteur BINGLEJJ hoorde
met opmerking naar hem; terwijl onze nog levende WATTIER en
SNOEK niet zullen ontkennen, welk gewigt zij aan zijnen lof of
afkeuring hechtten.
Niettegenfiaande de warme liefde, die HELMERS voor zijn vaderland, en voor al wat vaderlandsch is, koesterde, was hij niet onbillijk
genoeg, om den Nederlander, in die vakken van kunsten en wetenfchappen, in welker beoefening hij voor den vreemdeling moet achterf1:aan, te prijzen, of ook, ten zij in dichterlijke fchildering, zijnen vaderlandfchen grond boven anderen te roemen en hoog te achten.
Zijne billijkheid ten opzigte van het eerfie, heeft hem in menigen
woordentwist met onverf1:andige drijvers van de voortreffelijkheid der
Nederlanders, in elk kunstbedrijf , gebragt ; en zijne denkwijze,
aangaande het tweede, was blijkbaar het gevolg zijner zucht tot
reizen en het bezien van vreemde landen, aan welke zucht hij door
zijne beroepsbezigheden van metfelaar, fieenkooper en makelaar, althans bij het klimmen der jaren van zijnen vader, nimmer heeft
kunnen voldoen. In later tijd heeft HEI.MERS , in gezelfchap van zijl1en dichterlijken vriend, den heer P. VAN WINTER NIC. SIMZ. eene
reize naar FrankriJk en bijzonder naar Parijs gedaan, alwaar hij, ingeleid door zijnen beroemden en verdienstelijken reisgenoot, eene
belangrijke verkeering met verfchilIende geleerden en mannen van
16tte~en gehad heeft, en zijne gevoelens over de fchoonheden van Pa1'i,is in twee heerl\jke gedichten heeft uitgedrukt. Hartelijk wenschte
bij [talie en Zwitferland te bezoeken; doch deze wenfchen moesten
onbevredigd blijven. I-Iet is toch veelal zoo, dat de gelukkige fchatvergaarder, met dubbele vliezen over de oogen, gemakkelijk de oorden wordt rond gevoerd , die voor den waardigen onderzoeker, den
fleutcl van goud misfende, gefloten zijn.
De fl:udie van HELMERS in de bouwkunde had hem zoo ver gebragt, dat, bij de bouwhlg van liet gef1:icht der maatfchappij Felix
Meritis, zijn ontwerp en teekening de tweede in rang werd gekeurd;
maar het was de dichtkunst, die, behalve de zucht naar alles, wat wetenswaardig was, geheel zijne ziel beheerschte. Reeds vroeg maakte
hij allerlei gedichten, en het eerlle, hetwelk in het licht kwam, toen
bij ongeveen8 ofl9 jaar oud was, is een gedicht op den dood van den
beer BERNARDUS DE BOSCH. Van meer belang was op zijn 20fie jaar
of iets later zijn gedicht, getiteld: SOCRATES; fcIlOon hij er naderhand 'niet veel mede op had. De DichterliJke Schakeringen, bij UILENBROEK uitgegeven, de Gedachte-beelden bij de wed. DOLL, zijn
door hem met verfcheidene verzen verrijkt. In het jaar 1798 vervaardigde hij een oorfpronkelijk _treurfpel, ook toen ten tooneele g~
voerd _
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voerd, getiteld: Deno1/taché;
Denomnchd; in 18
1810
I 0 gaf hij twee deelell gedIchten
gedlchtell
uit; in het jaar 1812,
18 I 2, zijn meesrerftuk,
meester!luk, de Hollandfche
HolJnndfche Natie,
en na zijnen dood zijn er nog twee deelen van zijne
zVne nagelaten gedichten in het licht verCchenen.
Cchoonheden der ouden uit de EngelSchoon HELMERS de meeste fchoonheden
fche, FranCche,
Franfche, Hoog- en Nederduitfche
NederduitCche vertalingen kende, beving
hem in gevorderden leeftijd nog de lust, om op het fpoor
[poor van VONDEL zich de Latijnfche
LatijnCche en zelfs de Griekfche taal eigen te maken,;
evenwel hebben tijd en beroepsbezigheden hier den gewenschten uittlag verhinderd.
llag
HELMERS, alhoewel dichter van den eerllen
eerften rang, was echter nimmer
trotsch op zijne bekwaamheden; maar zeer behulpzaam, om anderen,
mits hij er dichterlijken aanleg in ontdekte, op den !leilen
fteHen weg voort
VOOrt te
belpen;
belren; Vele thans nog levende dichters zullen dit gaarne van hem
bern
getuigen: ook was h~i niet fpaarzaam,
Cpaarzaam, om nu en dan een juweel zijner eigen denkkracht in de verzen eens anderen te werpen en ze
er mede op te fieren; maar een verklaard vijand van de zoodanigen ,
die, ongeroepen en ongeCchoeid, met kreupelen gang, ApOLLO ten
,Ue,
fpijt, zijnen berg wilden beklimmen. Rondborstig van aard en ongeveinsd , ja fomtijds wat al te rond Hollandsch, konde hij vooral den
hoogen dunk niet dulden van hen, die, ontbloot van eigen vernuft.
altoos en alleenlijk fchitterden met de fcharcen,
fchatten, die hun geheugen
bun adverfarium
adverfarhlln uit anderen had
bad bijeen geCchraapt; doch van alle
en hun
ware vernuften, van alle zelf fcheppende en denkende genien, in
welk vak van wetenCchap of kunst, en van welke natie of belijdenis,
was hij de opregte vriend en bewonderaar. Bij dit alles is het iets
zeldzaams, dat HELMERS , niet behoevende te duchten, dat hij in het
achterll:e zou zijn, nooit verkozen heeft, langs dien
dingen naar eer de achter!1:e
weg metaal te erlangen.
Onze dichter, wiens nagedachtenis gevierd en betreurd wordt, genoot om zijne bijzondere verdiensten in zijn leven de zonderlinmaat[chappij van naam in ons vaderland
ge eer, van door niet één eenige maatCchappij
tot lid van eer geroepen te worden,
w~rden, met uitzondering van de maat.
maatfchappij Fetix Meritis en de gewezene ceeken.akademie
teeken.akademie te A111rterdt1m~
Amfterdam,
fchllppij
alwaar
2lwaar dit lidmaatCchap doorgaans aan de vervulling van [preekbeurten
fpreekbeurten
inftimut verkoos hem niet, maar
was verbonden: zelfs het koninklijk in!1:ituut
fchool1 niet zonder gevoel, met
ging hem voorbij. Hij verdroeg dit, [choon
geduld; wetende, dat dikwijls eigen
verdienften bij velen
ergen verworven verdien!1:en
niet gewaardeerd worden, en dat niet zelden lieden van minder kunde huiverig zijn, om in hun midden een lid te verkiezen, dat welligt
hoog er zou zingen, dan hun toon zou leunnen
Imnnen reiken. Onderms[chen
Ondertusfchen
1l:ond
hoog[chatters van kunsten en
fiond hij bij alle ware beoefenaars en hoogCchatters
wetenCchappen in groote achting, en hunne verkeering was, 'buiten
wetenrchappen
ziJne
zij-ne .,boekenkamer
boekenkamer en zijnen zangberg, voor hem het genoegelijkst
deel des levens. Hier was het hem om het even, welk onderwerp
déèl
cr
er werd -verhandeld,
~erhandeld, wijsbegeerte,.
wij sbegeerte, aardrijks-,
aardrijb-, historie-, dicht-, {chiIfehiIder.)
der-,
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der., lleeldhouw-,
bOl1wl):l1nde; want van alles had hij,
hij. door zij
beeldhouw-, of bouw~unde;
zij-..
ne geweldige drift tot onderzoek,
onderzoek. eene veel meer dan oppervlakoppervlak~
kige kennis
kennis' verkregen, en het verkregene in zijn !tale
itale en onvergeliJ
onvergelij
kel\jk
kelijk geheugen weten te bewaren.
HELM
HELMERS
ERS overleed zeer kalm, in de volle overtuiging zijner ver·
ver..
lichte godsdienstige en wijsgeel'ige
wijsgeerige denkwijze
denkwijze,, den 26 van SprokSprok~
kelm. des jaars 1813, in den ouderdom van bijna 46 jaar, en werd
be.
te Muiderberg begraven. .Tammer,
Jammer, dat deze ware vaderlander de bevrijding van zijn geboorteland, in Slagnn.
Slagtm. daar aanvölgende, niet heeft
mogen beleven, noch die dubbele eer genieten, waartoe zijne groo.
groote verdienften, boven vele' anderen, hem een onbetwistbaar regt gaven.
HELMONT, (JEAN BAPTISTE) werd in 1577 te Brusfel
Brusfe/ geboadeHl:and,
ren. Zijne ouders behoorden tot de aanzienlijkften uit den adeHl:and,.
en deden hem in de wijsbeg,eerte, in de natuur- en wiskundige
wislmndige we"weetenfchappen onderwijzen. Zijne keuze bepaalde zich daartoe meer en
meer, en bijzonderlij k werd de fcheikunde het onderwerp zijner diep.
fie nafporingen. De eigenfchappen
eig,enfchappen der dampkringslucht, die van het
vioeifl:offen waren nog door niemand ontwater en der veerkrachtige vioeiftoJfen
wikkeld ; zijn doordringende geest ontdekte dezelve, en baande
zich eenen weg tot in diepfte
zijtl
diepfl:e geheimen der Natuur. Reeds op ziJll
22fte jaar had hij zijne ftudien
22f1:e
fiudien geëindigd, en alle geneeskundige
overgefchriften der Latijnen, Grieken, en Arabieren onderzocht en over.
wogen, toen hem het hoogleeraarambt aan de toemalige zoo bloeijen..
de hooge fchool te Leuven werd opgedragen. Hij bekleedde diell
diel1
pOSt met roem; doch, door de bijgeloovigheid zijner landgenooten,
om godsdienstige begrippen vervolgd', verliet hij zijn vaderland, en
deed eene reis door de voornaamfte
Eu·
voornaamfl:e gewesten van het befchaafd Ett·
ropa. Eindelijk, teruggekeerd,
ftad, en gaf zich
teruggekeerd. ontweek hij de fiad,
geheel aan zijne geliefkoosde bezigheid over. Nieuwe ontdekkingen,
ar...
waaronder die van het Magnetis1lIus,
Magnetismus, waren de vruchten van zijnen ar
beid, en tevens de beletfelen zijner rust en van zijn genoegen. Zijne
natuurlijke reden, die hij ook in zijne fchriften van de magnetiCche
magnetifche genezing gaf, en waarvan men vreesde, dat zij het geloof aan de won.
derwerken van den Zaligmak~r
Zaligtnak~r zou doen verminderen, berokkende
hem nieuwe v.ervolgingen, waartegen hij zich moedig verzettede.
Hij ftierf
fiierf op het laatst van ]J 644, in den ouderdom van 76 jaar.
en overhandigde nog voor zijnen dood zijne handf<.;hriften
handü;hriften aan zijnen zoon,
zoon. ten einde dezelve in het licht te geven, /wanneer hij die
daartoe waardig keurde. Zij verfchenen
verCchenen naderhand gezamenlijk bij
ELZEVIER, en zijn fraai gedrukt.
gedrnkt.
HELOSISE. (Zie: ABEILLARO.)
ABEILLARÓ.)
HELOTEN. Waren lijfeigenen in Spartd.
Spnrttl. Men leidt hunnen
na~m gwoonlijk af van de 11:ad
na"m
i1:ad He/os, wier bewoners, omtrent 2000
jaar voor onze tijdrekening.
tijdrekening, door de Herak/Men
Heraklidm in flavernij werden
onderfcheidden zich van de overige Griekfche flaven
weggevoerd. Zij ollderfcheidden
daarin, dat zij niet éénen heer, maar" den geheelen
:daarin,
gebeelen fiaat toebehoor.
dim,
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den, welke alleen over hun leven en hunne vrijheid befchikken koll"
kon..
de. Zij maakten eene afzonderlijke kIàsfe
klàsfe onder de bewoners van
Laconië uit, en hun lot was gelijk aan dat der lijfeigene landlieden
in vele Europifche fiaten. De fiaat verdeelde hen onder zekere burgers, die hen voor zich konden laten arbeiden, doch niet bij uitfluiting, alzoo de fiaat hun ook werk verfchafte.
ver[chafte. De akkerbouw,
ge;ijk alle kunsten en handwerken, waren in handen der Heloten'
ge,ijk
vermits de wetten van LYCURGUS
LYCURGl1'S aan de vrije Spartanen ieder voorOndertusfchen waren zij verdeel aanbrengend beroep verboden. OndertusCchen
pligt, om, des noods, de wapenen voor den fraat
ilaat op te .'vatten;
vatten ;
doch leden zoo vele mishandelingen, dat zij dikwijls tot
tOt oproer
o.proer
óverfloegen, maar telkens overwonnen werden. Hunne kleeding,
6verfloegen,
waardoor zij zich van de overige vrije Spartanen, verachtelijk, onderfcheidden,
befiond in een kattenvel, en eene lederen muts van
der[cheidden, beilond
éen bijzonder maakfel. Door verdiensten, en fomtijds ook door geld,
herkregen
berkregen zij dikwijls hunne vrijheid.
HÉLSCHE STEEN. Lapis inferna/is,
infernalis, eene oplosfing van zilziI~
ver in Calpeterzuur
I:'llpeterzuur,, waarbij het zilver verkalkt, of in zuurfiof-iilver
zuurilof-iilver
(zilver-oxyde) verandert, en dit in hét
het falpeterzuur (!l:erk
(fierk water)
opgelost wordt. Deze oplosfing wordt eerstt uitgedampt, vervol.:.
vervol~
gens !1:erk
fierk gegloeid, zoodat zij genoegzaam alle water-deeelen verliest, en in vormen tot halfdoorfchijnende
halfdoorCchijnende pijpjes gegoten. Men bedient er zich in de Heelkunst van, als een biJtmiddel, b. V.
tOt
v. tot
het wegnemen van wratten, en andere uItwasfen
uitwas[en,, waarbij men echter zeer
Zeer voorzigtig te werk moet gaan, daar de aantasting der gezonde huid gevaarlijke gevolgen na zich kan flepen.
HELSINGEUR. (Zie: ELSENEUR.)
HELST. (BARTHOLOMEUS VAN DER) Een beroemd Nederlandsch
rchilder, in het begin der 17de
I7de eeuw te Haarlem geboren. Zonder
fchilder,
de groote meesters der ltaliaanCche
Italiaanfche fchool te hebben leeren kennen,
bereikte hij, als portretrchilder,
portretCchilder, in de kunst, eenen hoogen trap van
volkomenheid." "Voor
Voor dat ik de werken van dezen fchiIder
fchilder gezien
naauwelijks met hun eens
"~ had ," zegt F ALCONET, " konde ik het l1aauwelijks
" worden, die hem boven REMBRAND , VAN D1JK, en foortgelijke
"meesters fielden. Ik heb zijne fiukken gezien, nauuwkeurig
naauwkeurig en
" bij herhaling bezigtigd, en ben van gedachte , dat men, alle
"bij
" voöroordeelen
vo'oroordeelen afleggende, bevinden zal, dat VAN HELST, in zeke,.
N re opzigten, die groote [childers
fchilders overtreft; want hij is een wálti"
wáài'
"eriz." In al zijne werken heerscht iets grootsch: zijne draperien
"enz."
zijn
Zijn val;
vol; zijne figuuren uitmuntend geteekent,
geteekem, en in het bijwerk volgt
aller bewondering wekt. -De
hij de Natuur na op eene wijze, die aller·
tijd van zijn overlijden weet men niet zeker: dit alleen is bekend.
Amfierda1/J woonde, en zijn zoon ook een goed portretdat bij te AmfterdtZlIJ
fchilder
rchilder was.
HELVETIË. (Zie: ZWITSERLAND.)
HELVETlUS ,J (CLAUDE
(CLAUDS ADRh\N)
ADRIAN) werd in liJS
li1S te Parijs ge
~'e...
bo-
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boreQ.
opvodling, waardoor zijn
bore". Hij ontving eene zorgvuldige opvoelling,
ontwikkelde. Als kind boeiden
uitmuntende aanleg zich reeds vroeg ontwikkclde.
hem
bern de bevallige verhalen van LA FONTAINE. en als jongeling waren
HOMERUS en CURTIUS zijne meest geliefde fchrijvers;
fchrijvers;- terwijl Loclm's Proeve over het
Izet 11Jen!chdijk
menfchilijk ')!erfland
verjland hem op het kollegie van
![E'S
LODEWUK den Grooten.
LODEWIJK
Grooten, waar hij fl:udeerde.
Hudeerde, een
eencn
en bijzon_deren
bijzonsleren lust
wij~begeerte inboezemde. Eerst 23 jaar oud zijnde, vervoor de wijsbegeerte
kreeg hij den voordeeligen post van algemeen pachter,
pachter. en leefde, na.
nadat hij dien,
dien. na verloop
ver! oop van eenige jaren, had nedergelegd •, als
een ambteloos burger. lijn
Zijn werk de I'Esprit berokkende hem de bitterfl:e vervolgingen der geestelijkheid. Hij verliet derhalve FrankriJk;
Frtlukrijk;
terll:e
ging naar Engeland en Duitschtand, en verwierf niet dan na vele
moeite verlof, om in zijn vaderland terug te keeren, waar bij in
1771 op zijn landgoed Yorê fl:ierf. Na zijne terugkomst in Frnnle.
FrankriJk gaf liij
nij zijn werk de t'
I' Homme uit; ook was hij fchrijver van
verfcheidene dichterlijke brieven, en van een allegorisch gedicht,
getiteld: Ie Bonheur. Het bekende, zoo veel gerucht gemaakt het>.
bend.
bend, werk: Ie Système de la Nature, verfcheen eerst na zijnen
Hellingen niet, als men
<lood, en bevat op verre na zulke gevaarlijke fl:ellingen
dikwijls beweerd heeft.
Zijne gade, eene dochter van den graaf LIGNEVILLE, werd in 1719
baren tijd.
geboren, en behoorde onder de uitmuntendll:e
uitmuntendfl:e vrouwen van haren
Niet tevreden met de pligten omtrent haren echtgenoot in derzelver
grootllen
grootf1:en omvang te vervullen, was zij eene moeder van zieken en
behoeftigen Na zijnen dood keerde zij naar Auteuil terug, waar
\dat van mevrouw
meyrouw GEOFFRJN.
GEOFFRIN, het vereenigingspunt
haar huis, gelijk '-dat
-der
der uitltekendfie
uitltekendf1:e geleerden en kunstenaars werd. FRANKLIN
FRANI{LIN bezoch.
haar dage
liJks; de abt MORELLER bragt 10 jaar, wekelijks drie dat
dagelijks;
gen, bij haar door; TURGOT beminde haar teeder ; CHAMP~'ORT vond
in haar gezelfchap het hoogfie genoegen, en LA ROCHE, CABANIS
en GALLolS
GALLOlS drukten haar de oogen toe. Zij fiierf te Auteuil, en
ligt in haren tuin aldaar begraven. Pous
favez pas, zeide zij eens
J70us ne !avez
NAPOLEON, comMen
combien on peut trouver Ie bonheUf
bonheuf dans trots ar.
tegen NAPOLEON.
pens de terre.
HELVOETSLUIS. Een klein Hadje en vesting met 1500 inwÜ'"
inwo<ners. liggende in het zuidelijk gedeelte van de provincie Holland;
Holland ~
aan den mond 'Jan
van de Maas. Men heefe
heeft er eene fchoone haven en
reerle, aanzienlijke tuighuizen, benevens eene timmerwerf tot het
reede,
kalefateren van oorlogfchepen. Van hier vaart tweemaal ter week
eene paketboot naar llarwich,
Harwich, en van daar weder terug, welke bij
IS tot 18 men aflegt. In
goeden wind den overtogt in den tijd van 15
1804 werd het groote dok voltooid ~ waaraan men verfcheidene jaren
heeft gearbeid.
HEMEL. (De) Hieronder verfiaan
verllaan de Natuurkundigen het azure gewelf, hetwelk zich fchijnbaar als een holle halve kogel boven
gezigt. einder nlst,
rust, en die
uitbreidt;i op de grenzen van den gezigtons uitbreidt
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onafmeteliJke rllimte bevat, waarin onze aarde, de zon met al hare
planeten en bijplaneten, benevens het ontelbaar heer van vaste fierren, zweven. Deszelfs azure kleur, die men gewoonlijk Hemelsblaau'Y'
noemt, wordt veroorzaakt door de dampen, welke zich altoos in onzen
dampkring bevinden, en bij eene heldere lucht zoo fijn zijn, dat zij
~lIeen dat gedeelte der lichtftralen; hetwelk die blaauwe kleur geeft,
kunnen terugkaatren. Indien deze dampen zich meer verdikken, dan
kaatfen zij ook andere gedeelten der lichtllralcn terug, en veroorzaken daardoor de andere kleuren, welke wij bij eene betrokkene lucht
en aan de wolken waarnemen. Ten bewijze hier van kan de opmerking dienen, dat de Hemel boven ons altoos vee I blaauwer is t
dan aan den horizon; want, daar de dampen op de oppervlakte der
aarde altoos digter zijn, dan in den hoogeren dampkring, nemen de
firalen, die van den horizon tot ons komen, reeds eene witachtige
kleur aan. Hetzelfde wordt ook bevestigd door de waarnèming, dat
de Hemel, van aanzienlijke hoogten, zoo als van bergen, gezien, altoos veel helderder blaauw is, omdat de aanfchouwer dan boven de
laag der dikf1:e dampen is verheven.
HEMEL-GLOBE. Een kunstig gemaakte bol van metaal, hout,
bordpapier of gips, op welks oppervlakte de punten en cirkels, welke de ilerrekundigen zich ter waarneming der Hemel[che ligchamen
aan den Hemel voorf1:elIen, benevens de fierrebeelden en vaste fierren, behoorlijk, naar een en verkleinden maatf1:af, geteekend zijn.
Zulk een globe wordt op een voettlnk geplaa tst, waarop die om
zijne as kan ronddraaijen. Men ziet hieruit, dat dezelve als het ware
eene, op een en kleinen maattlaf gebragte, arbeelding des hemels is,
en hij dient, om daarop den loop en onderlingen fiand der fierren ,
zoo als zich die voor een bepaald f1:andpun t aan den hemel moeten
vertoon en , te vinden. Het is niet zeker, of de oude volken Hemel·
Globen gekend hebhen , of[choon men uit fommige verhalen dit
(chijnt te moeten opmaken. De oudf1:e nog voorhanden zijnde HemelGlobe vindt men in het mu[eum van den kardinaal BOR GIA te Peletri:
hij kwam uit Portugal en is van het jaar 1225. In Duitschtand vervaardigde RRGIOMONTANUS in de 15de eeuw het eerlle
eerile Globen, welke,
omtrent de helft der 16de eeuw, door JOHAN _SC,HONER te Neurenberg
nanmerkelijk verbeterd werden.
He Deenfdle geleerde, TYCHO DE BRAHE voltooide in 1583' eenen
Je('r grooteR, met koper overtrokkenen, Hemelglobe, van 'zes voet
doorfilede, welke in Koppenhage, met de f1:errenwacht, in iI728 verb1'llild is- In de 17de eeuw hebben de gebroeders WILlEM JANZ.
en JAN JANZ. Erw..al)'W te dmfterdam, zich inzonderheid èloor' het ma.
ken van zulte werktuigen onderfcheiden. Een der merkwaariligfie
BUSCH voor den hertog FRRDERIK ván
Globen vervaardigde ANDREAS BusCH
Ho.ljlei1z, waaraan hij van 1656 tot 1664 arbeidde. Dezelve bevindt
"Z~h thans te Petersburg , waar hij in een afzonderlijk Huis geplaatst
1$; boudt 11 voet in zijne middellYn;
middellYI1; is van koper, en, :vertoont
op
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buitenzUde de aard-. doch tegen de binnenzijde
hare buitenzijde
binnenzUde den He.
op har~
mel.Globe. Van binnen aan de as is eene tafel met banken vastmei-Globe.
gemaakt, waarop 12 perfonen
perConen kunnen zitten, en aan den horizon
eelle
eene galerij. De hoogleeraar ERHARD WEIGEL te Jena vervaardi~
de insgelijks Globes van koper, waarop hij de plaatfen der i1:erren
ll:erren door.
doorboorde, zoo dat men binnen in den kogel de frerren,
i1:erren, als heldere
groOt Pancosmittm,
Pancoslllitl:n, of geheelal van koper.
punten. zien kon. Zijn groot
hetwelk hij in 1696 aan CHRISTlAAN
CHRISTIAAN den V van Denemarken
Deuemarken overhan
overhan-o:•.
digde, heeft 32 voet in zijnen omtrek en 10 voet in zijne doorfnede;
!ligde,
doorCnede;
de hemel draait aan hetzelve, door middel Van
van een flinger-uurwerk,
(linger·uurwerk,
in 24 uur rond, en de koning kon met 30 per[onen binnen in den
ll:aan. In het begin der 18de eeuw vervaardigde
vervaardigda
Globe regt op fraan.
VINCENT CORONELLI, van Yenetië,
f/enetië, twee Globen voor LODEWJJK
LODEWIJK den
;XIV.
XIV. van 13 voet middellijn, welke zoo goed in evenwigt lagen.
dat men dezelve met den vinger kon ronddraaijcn.
ronddraaijen. ROBERT DE
DE
VAUGONDY
V
AUGONDY maakte in 1752
J752 een paar Globen, van 6 voet middellijn,
voor den koning van FrankriJk,
FrankriJk. en, in het begin der 18de eeuw,
en vervolgens, werden er kleinere, te algemeenen
algemeen en gebruike gefchik.
ge[chik.
tere. Globen vervaardigd door Gl':RARD VAL!'
VAL!{ te Amfle"dam,
Amfle,-dam, door
de l'IsLE in FrankriJk
Frankrijk en MOLI,
Mor.L in Engeland. LODEWlJK
LODEWIJK ANDREA te
tI!
Neurenberg zectede
Globel1makerij in Duitschland
betzenede de eerfle
eerll:e Globenmakerij
Duitsch/and op, hetwelk door ENDERSCH te Elbingen en STOMANN gevolgd is. Van dezen nam de hoogleeraar DOPPELMAUER in 1728 dezelve over, onder
wiens opzigt PUSCHNEZ Globen van, ondcr[cheiden
ondcrCcheiden grootte vervaardigde; zoo als ook ACKERMAN en AKNEL te Stockholm, ADAMS
ADAMs in
Londen, DE
DE LA
LA L.\NDE
L,\NDE te Parijs, BODE in Berlijn, en meer ande.
andere, onder welke onze landgenoot C. COVENS te Amjlerdam
AmjJerdam uitmunt, wiens Globen, zoo wel om derzelver netheid en daaraan gemaakte verbeteringen,
verbeteringen , als om den matigen prijs , allen lof ver.
dienen.
HEMISPHEER. Een halfrond. (Zie aldaar)
HEMSTERHUIS , (TIBERIUS)
(TmERIUs) de vader van den wiisgeer
wijsgeer FRANS
HEMSTERHUIS , een beroemd Nederlandsch letterkundige, inzonderheid bedreven in äe
ële Griek[che
Griekfche en Romeinfche
RomeinCche talen, werd in Sprokkelm. 1685 te Groningen geboren, en fiierf
frierf in Grasm. vlln
van het jaar
1766 te Lei/den, waar hij den post van hoogleeraar in de Griekfche
taal en gefchie,denis
gefchiedenis bekleedde. Zich te Lei/den
Lei/dm op de hooge [choot
bevindende, droegen curatoren hem den vereerenden last op, om de
handfchriften der boekerij in orde te [chikken.
fchikken. Nog geen !l0
!20 jaar
oud zijnde, werd hij tOt
tot hoogleeraar in de wiskunde en wijsbegeerte
~e Amjlerdam
AmjJerdam beroepen, waar hU
hij de uitgave van het
bet Onomajlikon
OnomajJikon
van JULlUS POLLUX op zich nam. In 1717 werd hij naar Franeker
beroepen,
beroepen. van waar hij in 1740 naar Lef/den vertrok. Hij beoefende nu met den groot!len
fchrijvers met zoo veel
grootll:en ijver alle Griekfche
GriekCche fchr\ivers
nut, dat men hem niet alleen, onder zijne tijdgenooten,
tijdgellooten, als den
grohdlgll:en kenner der Griekfche
GriekCche taal kall
kan be[chouwen, maar hem
grohdlgflen
ALGEMeEN WOORDF.NB.
WOORDF.NB. lIl.
IH.
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ook boven vroegere geleerden,. zelfs CASAUBON en SAUMAtSE. den
voorral]g moet geven. Hij maakte zich bijzonder verdienstelijk door
de analogie der Griekîche taal, waartoe hij het eerst eenen geleerden
grond legde; terwijl hij tevens een helderder licht over den oorfprong
en de beteekel1is der woorden verfpreidde. Ook was hij volkomen
kundig in de Latijnfche taal, offchoon hij zich minder bevallig, dan
b. v. RUHNKENIUS, in dezelve uitdrukte. Deze en VALCKENAAR waren zijne beroemdfre leerlingen: ook had hij eenen belangrijken invloed op de geleerde vorming van WESSELING. Behalve het genoemde werk heeft hij nog uitgegeven: LUCIANUS, uitgelezen gefprekken; den PLVTVS van ARISTOPHANES; het eerfre der werken van LuClANUS, benevens eene menigte der uitgezochtfre aanmerkingen en verbeteringen op verfchillende fchrijvers. Verfcheidene redevoeringen
van HEMSTERHUIS zijn met die van VALCKENAAR in 1784 uitgegeven.
RUIINKENIUS heeft ze in eene lofreden vermeld. die een meester.
fiuk is van Latijnfchen f1:ijl.
HEMSTERHUIS , ((FRANs) de verdienstelijke zoon des yorigen, zag te Lei/den in 1720 het eerf1:e daglicht. Hij beoefende in.
zonderheid de wijsbegeerte van SOCRATES, en bediende zich in zijne
werken, voornamelijk, van dcn
den levendigen vorm van gefprekken.
JmIANN FORSTER zegt, in zijne Anfic~ten vom Niederrhein, van hem
te regt: " wanneer het nog eenig bewijs behoeft, dat fijnheid van
" gevoel, rijkdom en keur van denkbeelden, befchaafde fmaak, ver" eenigd met vaardigheid en het fijne f1:ekelachtige van echt vernuft,
." eene opgeklaarde, warme wijsbegeerte en het dichterlijk tooifeI
" eener alles verjongende verbeeldingskracht, niet aan een oord der
m~n, als deze,
" wereld verbonden zijn, dan zonde ten minf1:e een m3n,
d onder het getal der landen beHolland
" het bewijs opleveren, dat Ho!lan
" hoort, waar -de edeWe krachten en de teederlle vatbaarheden der
" menfchelijke natuur zich ontwikkelen, en de rijpfl:e vruchten kun" nen voortbrengen ," ,enz. HEMSTERHVIS genoot eene uitf1:ekende
achting en den vertrouwelijken omgang van verfcheidene geleerde
en aanzienlijke perfonen , b. v. van de prinfes GALLFZ!N, aan welke
hij ettelijke zijner fchriften, onder den naam van DIOTIME, opdroeg,
en van den graaf van FURSTENBERG, .in welker beider gezelfchap
hij eene reis dool' Duitsclttand deed, waarop hij eenen fchat van
waarnemingen voor de kunst verzamelde, die hij in eenen brief (naderhand in het Fransch vertaald) aan zijnen vriend en ambtgenoot
SMETH mededeelde. Zijne denkbeelden omtrent de wijsbegeerte over
het algemeen zijn voornameltik vervat in de zamenfpraak: SOPHYL&
ou de la Pht1qJlJphie. Onder de tweede klasfe zijner fchriften, [ot
de wijsbegeerte der kunst en archeologie betrekking hebbende, be.
hoort, inzonderheid, Lettre for la fculpture, waarin hij over het
oogmerk der fraaije kunsten, en voornamelijk over .de ,beeldhouwkunst, in hare verfchilIende tijdperken, handelt. De gefprekken:
ARIJTEE, ou de la Dil'init!, en een leUrt de DXOCLES à DloTua/uifa-
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,'atheisme zUn aan de godsdienstige wijsbegeerte gewijd; terwijl men.
onder zijne verdere fchriften nog telt: ALEXIS , ou de rage d'or, eo
de meesterlijke Defcription philofophique du coract~re du [eu Mr. FR..
FAGEL. Al de fiukken zijn gezamenlijk, onder den titel van: Oeuvres philofophiques de F. HEMSTERHUIS , het eerst door }ANSEN in
1792, en vervolgens in 1809, te PariJs, in 2 deel en uitgegeven ..
Men weet weinig meer van zijne levensgefchiedenis, dan dat hij zien
in vroeger jaren te Lei/den ophield, en vervolgens naar '$ Dage vertrok, waar hij eenigen tijd den post van eerllen kommies van fiaat
bekleedde, en vervolgens in Zomerm. J790 filerf.
HENDRIK de J7ierde. Was de eerfce koning uit, het buis vat)
BOURBON, en, onder alle Franfche vorsten, dIegene, wiens nagedachtenis, tot in de eerfte jaren der omwenteling, met de grootfte
geestdrift vereerd werd. Wanneer men op zijne voorgangers, KAREt.
IX en HENDRIK III terugziet, en overweegt, hoe zeer Frankrijk
door de wreedheden dezer vorsten ontvolkt, en door de weelde el)
het zedebederf , welke hunne regering kenmerkten, bedorven el)
verzwakt werd, wordt men weldra overtuigd, dat het HENDRIK IV
veel gemakkelijker viel, den bijnaam van den Grooten te verwerven.
dan wanneer hij verdienstelijke en edele vorsten tot zijne voorgangers gehad hadde; niettegenftaande men hem den roem eens regtvaardigen en verfcandigen beheerfchers, even weinig als de eer eens
dapperen en gelukkigen kriJghelds, kan betwisten. Zijn overgang tot
den K:ltholijken godsdienst, in 1593, gefchiedde zekerlijk niet uit
overtuiging, m aar uit noodzakelijkheid en ftaatkunde. Waarfchijnhjk
meende hij den Hugenooten, wier hoofd hij voormaals was (Zie,
PARIJSCHE BRUILOFT) veel gewigtiger diensten te kunnen bewijzen, wanneer hij zich flechts in het ongeftoord bezit des rijks
gefteld, en de hoofden der partijen ten eenenmale onderdrukt had.
Het Edikt ,'an Nontes, waarbij den Protestanten eene gematigde
godsdienstige vrijheid beloofd werd, was in 1598 er het gevolg van;
doch 's vorsten verdere oogmerken werden door den gehuurden
moordenaar RAVAILLAC verijdeld, die hem in 1610, nadat zekere
CHASTEL, reeds eenige jaren vroeger, eenen vergeeffchen aanllag
op zijn leven gewaagd had, op ftraat, in zijne koeLS vermoordde.
Het denkbeeld eener algemeene Christelijke wereld-republiek was buiten tegenfpraak grootsch en edel genoeg voor het verftand van dezen
v~rst; doch waarfchijnlijk was het hierbij, inzonderheid, op de
verzwakking van OostenriJk gemunt; terwijl hetgeen verder volgen
moest, meer naar een fchoon ideaal, dan naar een uitvoerbaar plan.
geleek.
HENDRIK de AclttJle. Deze vorst, die van 1510 tot 1547 over:
Engeland regeerde. maakte zich bij zijne oi1derd~nen gehaat door
drukkende ell' weinig doordachte bevelen; bragt zijne jeugd in allerlei bllitenfporig11eden door, en beging de willekeurigfie wreedheden.
Zijn wiI was' fceeds de hoogfte wee, en' hij hicki Oien voor zooveel
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regtmatiger
regcmatiger., hoe meer hij op geleerdheid en verfiand
verftand aanrptallk
aanrpraak
Pro~
maakte. Zijn werk over de 7 fakramenten, welke hij tegen te Provcrfehafte hem bij den paus den bijnaam van
testanten verdedigde, ver[chafte
heJè!lenner
óejèhermer des gelooft; en fchoon die kort daarna aan dezen kerk.
voogd, omdat hij 11iet
niet in de fcheiding van zijne gemalin wilde bewillig
en. alle gehoorzaamheid weigerde, behield
behie ld hij echter dezen
willigen.
titel, die hij op alle volgende koningen van Engeland overbragt.
W~l ver. dat de oneenigheden met den Roomfchen ftoel
zou·
Wel
ftoe! hem zouden bewogen hebben, om den Protestamfchen
Protestantfchen godsc,iienst
godsdienst te begunstigen, en het getal van deszelfs aanhangers te vermeerderen.
vermeerderen, was
hij er veel meet
QP uit, om ecne
eene eigen geloofsbelijdenis in 6 artike.
artikemeer op
e~ hare flipte opvolging den Katholijken, zoo wel
ten te vervaardigen, en,
len
als den Protestanten, op doodll:raf,
doodflraf, te gebieden, waardoor hij zich
den haat van allen op den hals haalde. Hij vernietigde de kloosters,
en haalde hare fchatten naar zich; terwijl het parlement, beducht voor
de gevolgen zijner wral;k,
wra~:k, het niet wagen durfde. om zich tegen
hem te verzetten, maar aan al zijne onrijpe en ondoelmatige ontwerpen zijne toeflemming
toe!l:el11ming gaf. Zijn afzonderlijk leven was niet minder fchal>1delijk,
fchaudelijk, dan zijne zeden onzuiver en bedorven warell.
wareiJ. Zijlle gemalinnen verfliet
verll:iet hij even plot[eling,
plotfeling, als hij dezelve voorheen
ten troon verheven had, waarvan, inzonderheid, de bekende ANNA
teil
VAN BULLEN (zie aldam-)
aldam') een merkwaardig voorbeeld oplevert.
HENEGOUWEN. Eene der provincien van het koningrijk der
Nederlanden, welke voor zeer gezond wordt gehouden. Het !lOorde.
noorde.
lijk gedeelte is zeer vruchtbaar, en brengt inzonderheid uitmuntend koko.
ren voort; doch het zuidelijk gedeelte is bergachtig, Ireeft
Iteeft uitgeilrekuitge1lrekte b(,)s[chen
b@sfchen , vele ijzer- en loodmijnen, alsmede porphyrgroeven, die
d'e b(,)tnv(1;ot'fen
de
beuw(1otfen geleverd hebben, waanlit
w3mitlit de meeste wegen van het
voormalig Be/gic
JJe!gie zijn zamenge!1:eld.
viuCilt men er den hórizon.
zamengel1eld. Ook vindt
horizontalen kalk en.
en· witten bikfl:een.
bikfleen.
HENKE (H. P. C.) Doctor in de wi.Ï'sbegeene
wiJsbegeerte en g0dgeleerdheid, en naderhand
weten·
naderhal1d eerf1:e
eerfle floogleeraar
li.oogleeraar in de laatstgenoemde wetenfchap te Ilelmflad, enz. was de zoon
ZOOlT van eenen predikant
JJrulI!}<o
predika111l te BrUl1f>'>I'ijH,
wijH, en
cu werd in 1752 te Hehten,
Heh/en, in het westelijk
we~teIijk gedeelte, geboren,
waar zijn vad~r toen p!edikant
vroegtijdig fiervende,
predikant was.
wns. Deze vroegtUdig
llervende, en
de zijnen in behoeftige om!1andigheden
om!1:andigheden nalatende, zag zich zijne
arm het weeshuis te Brtlflswijk
moeder gelloooza'akt,
Brtlnswijk over te
genoodza·ukt, om hem :JUIl
geven,.
geven., Waar
waar hij zich door aanho1:ldende
aanuol!lrlende vlijt en nitll:ekende
nitflekende geestve.geestvelieerf1:e plan was, om zi~h mm
mogells
onderCcheidde. Zijn eer1le
mog1:flS onderlcheidde.
aan de letter.
letter_
kunde toe te wijden, hetweIk
hetwelk hem van langzamerhand tot de beoefeQUINTILlning der kIasûeke
kl'asueke fchrijvers bragt, ontler welke de redenaar QUlN'rILr
ANUS de bij hem meest geliefkoosde WltS,
was, en met welks overzetting
hU zijne.
letterkundige loopbaan, als [chrijver,
zijne letterkundige
fchrijver, begon. HENKE nam
deel, aan de uitgave van het bekende ;tatijnfche
naderhand deeL
Latijnfche dagblad,
einde.
werd vervolgens tot doctor in de wijsbegeerte bevorderd, en einde:.
Hij
lijk tot hoogleeraar in de godgeleerdheid te Heltnjllld
Helmflad beroepen. -Hij
leg.

HEN· NEP.
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45,.1
45,3
legde den eerfien
eerCl:en grond tot zijnen letterkundigen roem door zijne
me~malen herdrukt werd. Als ecn
een
Kerkelijke Gefchiedenis, welke me'\'.l\-malen
protestant, in den edelften en eigenlijken zin des woorcls,
woords, was hij een
doodsvijand van allen geloofsdwang, en van alle bepalingen van een
eell
blj , toen het
vrij onderzoek in zaken van godsdienst. Van hier, dat hlj
bekende Pruisfifche Religions-edikt
Religions.edikt verfcheen, en bijna het geheele
Protestantfche Dllttsehland
DUItschland daarbij feil zweeg,
zweeg', het eerst, als recenfent
recenfenc
van alle
aUe daarover in het licht gekomen fchriften, in de algemeine
k~lrt
Deutfelte Bibliotltek
Bih/iothek optrad, om hetzelve te beftrijden , en k?rt
Deut{clte
daarna 1I.Is
t!.ls fchrijver dier beoordeelingen, openl~ik,
opel1l~ik, voor den dag kwam.
Zijne Dogmatik is in het klasÎlek
klasÎIek Latijn gefchreven, en levert een
uitmuntend bewijs op zijner uitgebreide kunde in de godgeleerdheid
en gefchiedenis; doch is mogelijk voor een leerboek, even min als
zijne Kerkelijke gefcr.iedenis
gefcr.iedenis,, zeer gefchikr.
gefchikt. In de laatfte jaren van
zijn leven heeft hij zich, door de uitgave van zijn Magazin für die
,'oor de Kerkelijke gcfchieMufettm "001'
gefchieReligions-philofophie, en van zijn Mufeum
denis, eenen duurzamen roem verworven.
verworvcn.
HENKE
HENKE was een man van een beminnelijk karakter, die de achting
van allen wegdroeg, welke hem van nabij kenden. Hij had eellen
uitgeferekten .kring
"kring van bekenden iu PariJs,
zeer uiegeftrekten
Parijs, L01Jden
Lauden,, PetersDurg, Weenen, Berlijn en voornamelijk aan alle Duitfche univerfi.
teiten, en verftrekte in Duitsehland
Duitschland aan de meest verlichten onder alle
godsdienftige aanhangen niet zelden ten raadgever.
raadgcver. In.
In. vroegere jaren
be.
verrtand door reizen te kunnen be·
wenschte hij dikwijls, om zijn verftand
fchaven; in zijnen ouderdom, toen het voor hem geen geluk meer
was, werd deze zijne begeerte vervuld, want hij zag en ondervond,
wat hij nimmer verlangd had, te zien. Dit verdriet knaagde aan
zijne levenskracht, en verteerde haar Ipoediger, dan anders zoude ge.
fchied zijn. Hij ging als afgevaardigde van het land van Brunswfik
Brunswijk
naaf
Westphalen te huldigen, en vervolnaar Parijs, om den koning van Westphalm
gens als rijkslland
rijksfiand naar Kasfel
KasJe!;; doch bragt de Idem des doods met
zich, en 1lierf
zden van BIoeim. des jaars 1809.
fiierf den 2den
HENNEP.
HENN~P. Deze nuttige plant heeft haren oorfprong in de OostIndien, waar zij, gelijk ook in andere deelen van Azië, alsmede in
Rusland, in het wild groeit. Zij is eene éénjari~
éénjarige plant, met ver.
deelde geflachten;
gefiachten; groeit van 8 tot
tOt 9 voet hoog; behoeft eenen ma·
malig vochtigen, losfen , diepen, vetten en eenigzins kleiachtigen grond.
De zaaijÏng
zaaijing gefchiedt in het midden van Grasm. dikker of dunner,
naar mate men eene fijner of grover vezel, of ook rijp zaad verlangt.
De Hennepvezel weerfl:aat llQtte
natte en droogte beter dan die van het
vlas, en van daar het gebruik tot zeildoek, tomv, netren
nenen enz. Het
tef voorkoming van rotting, niet diep in den grond ge.
zaad wordt, ter
bragt. Men verdeelt deze plant in mannetjes en wijfjes Hennep. De
eer1le
ecrlle heeft eenen enkelen.
enkelen, hoogen en hollen fieel, lange, "fmalle,
'fmalIe, fpitfe
en gekorven bladen, en wordt uitgetrokken, als zij gebloeid heeft;
phlUt
doch de laarfie
laatlle eerst tegen de rUpwording van het zaad. Deze plant
F f 3
wordt,
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wordt, gedroogd zijnde 1 even als vlas bearbeid, en tI1an$ in 'Verfcheidene Europifche landen, ook in ons vaderland, doch inzrm.
derheid in Polm en Rusland, veel geteeld. De Hennep is '>.:an zeer
veel nut, voornamelijk voor het fcheepswezen, waartoe jaarlijks eene
aanmerkelijke hoeveelheid verwerkt' wordt. De noordeli}k<,: rijken ,
Pruisfen ,Polen en Rus/and, voorzien er genoegzaam geheel Europa
van. Het werk wordt tot het kalefateren van fchepen gebruiln, en
het zaad verfirekt velerlei foorten van vogels, en in Polén en Rusland ook aan menfchen, tot voedfel. De daarUIt geperste olie dient
()m te branden, en wordt ook wel, in plaats van boomolie
boomolie,, bij [pij~en gebruikt. De Ooster/ingm bereiden uit deze plant een bedwel.
tnend, flaapverwekkend middel, hetwelk zij bangue, of maslfJcn ,.
Iloemen.
HENNERT, (JOHAN FREDERIf{) Hoogleeraar der wijsbegeerte"
wis- en fierreknnde te Utrecht, was een dier zeldzame mannen, welke, in meer dan één vak van wijsbegeerte en fraaije letteren, hebben uitgemunt, en die, inzonderheid als wiskundige, een fieraad ziJIler eeuw was. Hij werd in 1733 te Berlijn geboren, en ontving
zijne eerfie wetenfchappelijke opvoeding onder den rector HEINSIUS,..
in het :Toachimtha/fche Gymnafium, waarbij, reden 1747 , de beroemde SULZER als leeraar der wiskunde werd aange!1eld. Hier legde hij
den grondllag zijner algemeene en wiskundige kel1llis, welke laatfie
bij naderhand, onder de leiding van den on!1erfelijken LEONARD Eu·
LER, met den meesten voorfpoed mogt voltooijen.
Hoe zeer aan de wiskunde overgegeven, verzuimde HENNERT de
wijsgeerte en fraaije letteren niet, waarvan zijne ('erUe verhandelingen
over wijsgeerige en dram:ltifche onderwerpen, geplaatst in het Hoogduitsch maandwerk van dien tijd: neue El'lI'eiterungen der Erkennt.
nifs und des Férgnügens, in 1753 eu vervolgens, de bewij zen opleveren. In de eerUe derzelve : die genaue Harmonie des Sinnlichen
mit dem Vernü1iftigen in der Natur des 1I1ellji:hen, firaalt reeds eene
uit!1ekende kennis van de fielfels der oude en latere wijsgeeren door;
terwijl hij in twee andere verhandelingen van zijnen jeugdigen leeftijd, in hetzelfde Leipziger maandwerk te vinden, blijken van een
welwikkend oordeel en eellen kiefchen fmaak in het vak der fchoone
kunsten aan den dag legt. De eene voert den titel: Nar:hricht "on
J~r 8chuchifchen Schaufpie!et-gefellfchaft zu Ber/in, en bevat een oordeelkundig verllag van eenige vertooningen, in 1754 aldaar /tfgeven.
De andere behelst: Gedanken üher den Werth und Nutzen 'der LustfpieJe; is zeer wijsgeerig gefchreven, en wijst den juisten_ middelweg
~an in het beoordeelen der cooneel. ,en blijfpelen.
Kort na het fchrijven dezer verhandelingen verliet HENNERT zijn
vaderland, om in de boofdfiad van Frankrijk zijne kundigheden uit
te breiden; woonde hier bijna z jaar in het huis van den beroem.
den NICOLAS JOSEPH DELISLE. toen Astrot/ome de la Marine, en
IUJo~let:TI'IIU' in di ilerrekunde 1ItIi'i het é~/l~e de France; oefende zic~
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in de l1errekundige werktuigen, en hoorde tevens de lesfen van LA1110NNIER, hoogleeraar in de wiskundige Natuurkullde.
Wat HENi.\'ERT, na een ruim tweejarig verblijf te Parijs, bewogen
bebbe, om naar ons vaderiand te reizen, is niet bekend; maar men
kan uit zijnen mond verzekeren, dat de welvaart en burgerlijke vrijheid, welke hier haren zetel hadden, hem terfionct voor hetzelv~
innamen, en dat daarbij het nationaal eerlijk en goedhartIg !,arakter.
waarvan hij al aanfl:onds voor zich zelven ecne verrasCende ervaring
had, den wensch aanwakkerden, om in dit gezegend land te blijven.
Te Leijden vond hij eene gunstige gelegenheid, om zijne wiskundige kennis aan jonge lieden, aan de hooge fchool aldaar fiuderende, met goedkeuring dèr hoogleeraren ,mede te deel en , en had onder zijne leerlingen niet weinigen, zoo als den beroemden VAN SWINDEN, eerst het fieraad van Franekers hooge fchool, en nog heden
van het dmfterdamsch dthenaeum, en den te vroeg gefl:orven BLAS.
SIERE, die al ras der wetenfchappen tot eer verllrekten.
Het eerfl:e werk, waardoor hij zich als wis- en natuurkundige.
hier te lande, bekend maakte, was zijne Traité du Thel'mo1!1?:tres.
IJU il est parlé d'une nouvelle loix de dalem', hetwelk hij in 1759 in
·s Hage uitgaf. Andere min uitgebreide verhandelingen, voorfl:ellen
en oplosfingen, verkregen gereedelijk eene plaats in de verzamelingen
van geleerde genootCchappen; als: in de Bibliothèque des Seinlces et
des beaux arts; in de dcta eruditorum Lip/ien/ia, en de verhandqlingen van de Hollandfche MaatCchappij, te Haarlem. welke hem in
13Ioeim. 1761 tot haar lid verkozen had.
In het begin van 1764 opende zich voor HENNERT eene fc1lOonere
loopbaan. Door het vertrek van den beroemden J. DE CASTILLON
naar Berlijn, werd hU, in diens pl:\ats;, aan de hooge fcI1001 te Ut.
,'echt tot buitengewoon hoogleeraar in de wijsgeerçe. wis- en fterrekunde beroepen, en in 1764 t?t gewoon hoogleeraar aangefl:elcl. Ee.
ne der eerUe en uitgebreidfl:e werkzaamheden, lvelke hij hier, zoo tep
beste der akademiCche jongelil1gfchap, als ten meer algemeenell nutte~
ondernam, was een leerboek der wiskunde, hoedanig er toen liog
nog
geen beftond. Binnen 10 jaar tijds gaf hij dit uitgebreide werk >thans fchaars volledig te vinden, in het licht in 9 deelen, waarvan
de 3 eerfte de Elementa Mathe/eos purae bevatten, en in, de ()
pverige de Elementa Mathefeos adplicatae worden voorgedragen.
Hij voegde er voor min gevorderden bij Inflitutiones dstronomiae
'8cietJtiarumque conjunetm'um, Gnomonices , Chronologiae, Geographiae, drtisque nautieae. Bij de vorderingen, welke de fterrekunde
in zijnen tUd maakte, was hij naderhand met dit gedeelte van z!in
werk gansch niet tevreden: ook andere deelen van hetzelve wordel),
door den arbeid van latere wiskundigen, overtroffen.
Het getal van beoefenaars der hoogere wisknnde doorgaans gering
zijnde) 'Zoo bediende HENNERT zich van, zijnen titel van Philof..
Profes/or. en hield lesfen over de Logica en Mctaphyfica
waart~
MClaphyfica I waartOO'
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hij ecn
een kort leerboekje vervaardigde, onder den titel van Aplto1'ismi
Apl101'Ïsm;
Philofophici. hetwelk in 178J
PMlofophici.
1781 te Utrecht gedrukt werd. Velen, tot
leeraarnmbt in de Christelijke gemeente bevorderd, erkennen het
het leeraarambt
IJUt. hetwelk zij uit zijne les[en
lesfen getrokken hebben, of[choon
offchoon hij zich
!JUt.
zei
zeI ven niet voldoen konde, vermits hij oordeelde, dat de leerlingen
geene of zeer geringe vorderingen in de ware wijsgeerte kunnen ma·
maken, volgens den gewonen akademifchen
akademi[chen leertrant, bij welke jongelingen, zonder mathematirche of andere kundigheden te hebben verworven, met de Logica beginnen.
beginnen, en het daarbij laten blijven. Hij
zoude liever de wijsbegeerte, volgens den trant van BEATTIE , hebben
geleeraa'rd, weshalve hij dan ook diens pri11ciples
principles of moral Scimces zeer
zel~r
aanprees, en de Nederduit[che vertaling er van met eene voorreden
en belangrijke bijvoegfelen vermeerderde. Ook bezorgde hij de Nec:lerduitfche
uitgelezene Verhandelingen over de !f!ijsgeerle
clerduitfche uitgave der tlitgelezene
wijsgee1·te
"fin
vfln de koninklijke 111aatntflat-en fraaije letteren, getrokken uit de werken vtm
f.,happij
de," weten[chappm
f.Jzappij de,'
wetenfchappm te Berlijn, in 6 deelen, waarbij hij,
meer ten algemeenen mme.
mme, zijne aanmerkingen op dezelve .voegde.
<voegde.
Schoon de Utrechtfche akademie, boven andere, het geluk
beeft,
heeft, van eene fterrewacht te bezitten, beklaagde zich HENNERT
llogtl\nS,
nogtans, dat aan dezelve de verbeteringen en de voorraad van
astronomifche werktuigen, tot het doen van naanwkeurige
:lstronomirche
naauwkeurige waarneming~n noodig, ontbraken; en hierin is dan ook de reden te zoemingen
ken, waarom hij er minder heefe
heeft medegedeeld, dan zijn opvolger ~
in wiens tijd de [terrewacht
rtcrrewacht meer dan eene belangrijke aanwinst gedaan heeft. Zoo veel te meer echter hield
bield hij zijnen verkregen roem
ftaande door het
fiaande
bet fehrijven
rchrijven van belangrijke, zoo wijsgeerige als wis.
kundige, verhandelingen,
verban delingen , waarvan fOlUmigen door geleerde maatmaat·
fchappijen bekroond werden, als: bij de koninklijke maatfeh
maat[ch appij te
Berlijn, in 1766, zijne verhandeling: Sur la vie ti'
d' drchimede,
/Jrchimede, en
in 1772 die Sur les moyens de dotmer
dOfmer la plus grande Rerfection
perfection aux
lunettes, dont les objectifs font compofos
c0111pofés de deux verres, alsmede in
het volgende jaar, bij het Stolpiaanseh
Stolpiaansch legaat, zijne verhandeling de
Senfu morali, in welke laatl1:e
Sen[u
laatfl:e hij
h~i beweerde, dat den mens
mensch
eh een
:zedelijk
zedelijk gevoel, onafhankelijk van begrip en rede, is aangeboren,
hij in fiaat
l1:aat is, om zedelijk goed en kwaad te onderfcheionder[cheiwaardoor bij
den, en het een en ander te kunnen verwerpen.
Bij het BataafSch genootrehap
genootCchap van proefondervindelijke wijsbegeerte
te Rotterdam, waarvan hij eOllfiJ!erend
confillerend lid was, deelde hij in 1772 eene verhandeling mede over Achromatische, of Dollondfche
Dol/ond[che verrekijkers,
/Jevattende de algemeene eigmfchappen
lJevattende
eigm[chappen der werktuigen , en in het
zelfde jaar verrijkte hU de werken van het Zeeuwfche
Zeeuw[che genootfchap
van wetenfchappen, hetwelk hem mede tot lid verkozen had, met
omtrmt de ware gedtYfmte
gedtlfmte der aarde, en twee jaar laeen Onderzoek omtrellt
Onderzoekillg, or
of de 'onzekerheid
<onzekerheid omtrent de u'are
wore geter met eene Onderzoeking,
[er
daante;
ee/Ze1J merkdtjkeli
tlaal1te~ der aarde emen
merkdijken illvked hebbe op jlel'rekll1lde
jlerrekl!1lde ell
e1I
navigatie. Behalve deze verhandelingen heeft HENNERT
HENNEF.T nog in
ju 1778
nav;gatie.
J778
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Phyfictfues et lYlathematiques. met meer andere, in
het licht gegeven. en een nog veel grooter aantal van min 'of meer
uitgebreide fiukken aan ill- en uitl:mdfche verzamelaars van foortge.
Jijke en andGre mengelwerken medegedeeld, welke de plaats niee
toelaat, hier op te tellen.
Nadat HENNERT, door eene ontfieking, zijn linker oog verloren bad,
en zijn regter Van langzamerhand verzwakte, verkreeg hij. op zijn
verzoek in 1804, op eene vereerende wijze, zijn ontllag als hoog..
leeraar , en werd op den 30fieh van Lentem. 1813, door de gevolgen eener'
eener· beroerte, aan de geleerde wereld, aan zijne vrienden en
bloedverwanten, in bet 80fte jaar zijns ouderdoms , ontrukt.
Ten flotte moeten wij nog iets van zijne inborst zeggen. Hij
was, in vele opzigten, niet alleen naauwgezet regtvaardig ; maar
ook in eene groote mate goedwillig, dienstvaardig en edelmoedig;
bewijzende liever weldaden, dan ze te ontvangen. Vol ijver vr,or
de wetenfchappen en kunsten. werkte hij zelf onvermoeid aan hare
bevordel'ing, en acbtte allen hoog, in wie hij den wil en 'het vermogen daartoe ontdekte. In den kring zijner.
zijner, vrienden gaf hij, door
vemnftige fchens, leven en vrolijkheid aan het gezelfchap. B\i anderen baarde zijne haastigheid, vurige tegenfpraak en fpottende luim
\Vel eens ongenoegen. Eene min kiefche manier van uitdrukking,
in den dagelijkfehen omgang, brngt hem nu en dan in verdenking
van oneerbiedigheid en ongodsdienstigheid; doch die argwaan konde
niet vatten op hen, die den man uit zijne fchriften, lesfen en e~ns
tige gefprekken, over onderwerpen van algemeenen en Christelijken
godsdienst kenden.
HEPT AGON. Zevenhoek; eene meetkundige figuur van 7 zij..
den en 7 hoeken.
HEPTANDRIA. Deze gewasfen maken, .volgens
,volgens LINNEUS, de
7de klasfe uit, en hebben '1 fiofvaten van gelijke lengte, zoo als
b. v. de Ros-kastanje.
HEPT ARCHIE. Zeven heerfchappU; of de zeven Sakfifche koningrijken, welke van 449 tot 827 in Engeland befionden.
HERAKLIDEN. Zoo noemt men de nakomelingen van HERKuLES, die met de Doriërs al hunne krachten infpanden, om Pelopon?Jefus, waarop zij door hunne voorouders regt van aanfpraak hadden, te veroveren, en inzonderheid federt omtrent 30 jaar na 4e
verovering van Troje, en vervolgens omf1:reeks 30 jaar later, iu
dit fchier-eiland vielen; doch teruggeflagen werden. Na verloop
van 80 jaar deden zij eene nieuwe poging, welke in vele opzigten
voor hen, in het eerst, ongelukkig uitviel; want hun v,eldheer,
ARISTODEMUS, fneuvelde al vroeg, en een groot deel van het leger
fiierf door Ronger. Zij raadpleegden hierop het orakel te Delphos,
en ontvingen ten antwoord, dat zij zich aan den wil van eenen drie'{Jogigen veldheer moesten onderwerpen. ZU vonden dien in O~YLUS.
eenen '.!Je/olier,
·.!Je/olier, dien ZJJ op ecncn éénoogigen muilezel ontmoetten. Zij
I? f 5
ver-
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verkozen dezen aannonds
aanllonds tot hun
bun legerhoofd; drongen ouder zijo
zija
beleid, langs verfcheidene kanten, in Pe/oponmfus,
Peloponnefus, en veroverden,.
fchier-eiland, hetwelk zij vervolgen,
vervolgens
binnen korten tijd, het geheele fchier·eiland,
onder hunne aanvoerders verdeelden.
HERAKLlET. (Zie DEMOKRIET.)
HERALDIEK. Wapenkunde. (Zie aldaar.)
HERBARIUM. Ook Herbarium vil'um genoemd; een kruid.
HERDARIUM.
knJid.
boek, eelle
eepe verzameling van levende planten, die, gedroogd zijnde
zijnde,t
In een daartoe afzonderlijk bock
boek gelegd, of geplakt worden, ter beoefening der Iluderende
fiof-vaten
nuderende jeugd. Daar tot dit oogmerk de !lof·vaten
wezenlijk noodig zijn, zoo verzamelt men alleen planten, die in
vollen bloei !laan.
!lmlll. Soortgelijke verzamelingen zijn, echter, altijd
gebrekkelijk, vermits de planten, door indrooging , verwelking enz.
altijd vele veranderingen
verandering.en ondergaan, en doet een kruidkundige dus
wel, wanneer hij zich, bij deze gedroogde planten. tevens van
naallwkeurige afteekeningen bedient.
naanwkeurige
HERAUT. Het ambt van Heraut vindt men onder :lUC
alle volkelt
volkett
der oude en nieuwe wereld, waar de krijgs.
krijgs-herauten,
herauten , onder de be~aming van Parlementairen, bekend zijn. Overal hadden zij het kalilaming
onlchendbaarheid, bezaten als gezanten eenen hoogen
boogen
rakter van onfchendbaarheid,
rang, en werden, bij zekere plegtigheden, door kleeding enz. ondetfcheiden;
delfcheiden; welk een en ander ook nog tegenwoordig min of meer
foonen van Herauten,
Bij de Romeillen
Romeinen had men 3 foorten
plaats heeft. Dij
als: vredes.heramen
vredes-herauten (Cnduuatores),
(Caduuatores), die de Grieken met hen ge.
g~
meen hadden; krijgs- en vredes·herauten
vredes-heramen (Fetia/es)
(Fe/ia/es) en Herauten van
magifiraats-koJlegien (Praeco11es).
(Proeco1JeS)_ De eigenlijke vredes-heraut der
magifiraats.kollegiell
Romeinen droeg, als een zinnebeeldig tecken
teeken van zijn ambt, en ter
iijner
(Fcrhel1a) b. v. mirten, olijfblaiiJner veiligheid, zekere kruiden (Yerbel1o)
den , rozemarijn enz. in zijne hand; doeh
doch bij de Grieken eenen lau(Caduceus), om welken zich twee flangen
nangen kronkelden.
rier- of olijftak (CaducelIs),
De vredes-heraut der Atheners, die ook dikwijls tot andere verrigtinflangenIlaf , eenen vregen gebruikt werd, droeg, in plaats van dezen flangenfiaf,
destak , die omwonden en met allerlei vruchten verfierd was. Het
werk der Fetiales
Fetia!es bepaalde zich tot alles, wat tot oorlogsverklaringen
en onderhandelingen betrekking had, en zij maakten een kollegie van
ingeaeld. Werd er tot den oorlog befloten,
~o leden uit, door NUMh
NUMA ingefield.
beJloten,
oordeelde Rome door
dan verklaarden zij dien vooraf plegtig, of oordeelde·
eenig ander volk beleedigd te zijn, dan vorderde een Fetioa/
Fetiaal gevvlgde, benoegdoening, en, wanneer deze niet binnen 33 dagen v(Agde,
gaf zich
zieh de Heraut andermaal naar de vijandelijke grenzen, en verver·
klaarde met veel plegtigheid den oorlog. Ook de Fetia!en
Fetialcn droegen
gewijde kruiden, doch als een' krans om het hoofd, waarin nog een
keifieentje, hetwelk zij bij zich droegen, gehecht \verd,
keifieencje,
\~ erd, wanneer zij
iot het fluiten van een vredesverdrag waren afgezonden. De Praeco11tS,
fItS , of Herauten van magillraatskollegien, eindelijk, werden gebruikt
tot alle bekendmakingen aan
aart het volk) bij den ~odsdienst.
~odsdien5t > den fenut~
fenalt~
&e.-
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HERCULANUM,
4S~
$cregtelljke verhooren, het afKondigen van wetten, die zlJ moesten
HERBST. (J. F# W.) -

voorlezen, bij het leger, wa,\meer een veldheer aan hetzelve eene
aanfpraak wilde doen, bij plegtige begrafenisfen enz,
In Fmnkrijk droeg de voornamufl:e onder de Herauten, voorheen.
den naam van wapenkoning (Rol d' armes) , en verkreeg door eene
foort van plegtige krooning zijne waardigheid. In Engeland befiaat
dezelve nog tegenwoordig. De voornaamfl:e der drie wapen-koningen
is die van de orde van den koufeband, en heet Garter principal; de
tweede, tot de zuidelijke provincien behoorende , draagt den naam
van Clarenceux, en de derde, voor de noordelijke landfchappen,
wordt Norroy genoemd, Zij maken met 6 Herauten, die onder hen
fiaan (voor Wlndfor, Chester, Lancaster, rork, Richmant en Sommetfer), onder voorzitting van den oppermarfchalk, den hertog vaB
Norfolk, het kollegie der Herauten uit, waartoe nog 4 pourfuivanfs
behooren, en hetwelk in 1340 werd opgerigt.opgerigt. - In onze dagen is
die Heraut merkwaardig, welke den .2ofl:en van 'Vinterm. 1806, met
inachtneming van het aloude gebruik ten aanzien van kostuum en
vorm, de komst van FREDERIK AUGUSTUS tot del1 troon afkondigde.
Een geJijk_ uitgedoschte Heraut riep op den Ifl:en van Louwm. des.
zelfdelljllárs den koning van Bei,jeren te Munchen uit. Men heeft
opgemerkt, dat de Heraut te Dresden zich, bij zijne bekendmaking 11
letterlijk van dezelfde woorden bediende, welke zijn ambtgenoot een
jaar te voren te JYlunchen gebruikt had.
HER13ST. (JOHANN FRIEDRICH WILHELM) , Predikant bij de St.
Maartens-kerk te Berlijn, en een der kundigfl:e natuuronderzoekers van
Duitschland, werd in 1743 te Petershagen in het vorstendom Minden ,gebbren. Toen hij nog in de volle kracht was van zijn leven,..
was hij de meestgeachte kanfel-redenaar in Berlijn, waar hij in 1807
fiierf. Als natuuronderzoeker heeft hij zich inzonderheid in de 111féktenkunde beroemd gemaakt. Zijne verzameling van krabbén en
kreeften is uitftekend, en zUlle fchriften over de l1atuurl~ike his..
torie zullen hem, zelfs bij de nakomelingfchap, een vereerend aan-,
denken doen behouden. De voornamufte derzelve zijn: Pétfuch einer natürlichen Gefchichte der Krabbm und Krebfe, 3 deelen; Kul'u
Einleitung ZUl' kenntnifs der Infekten, 3 deelen; Kurze Einleitung Zilt'
Kenntnifs der Gewiirme, 2 deelen; NlJturfyftem der Käftr, 6' dee}e.n; Naturfyftem der Schmetterlin{!,e, 7 deeIen; en eindelijk, NatuI'..
fyjlem der ungefliigeltell Infekten, in 4 fl:ukken. Deze werken, weJké
allen van J781 tot 1800 in het licht vcrfchenen,
vcrfchencn, zijn ook bij elkander uitgegeven onder den titel: Natttrfyflem aller hekannten i"
tlnd aus!ändifchen lrlfekten, als een vervolg op de natuurlijke historie van BUFFON, in I I deelen.
HERCULANU M. Eene oude, beroemde !l:ad
nad in Napels, welke.
ómtrent het einde der eerfl:e Christen-eeuw, door eenen vuurftroom
van den Pefuvius bedekt werd, en langen
langcn tijd in vergetelheid bleef,
lOt dat de keizerlijke veldheer, prins EMANUEL MORIT;G vON
VON ELnOEU.' ,
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die in het begin der vorige eeuw, bij Portici, boven lJel'cul/e;'cu-

MnU11l liggende"
bouwen, en daarbij eene bron graIantlt1J
liggende ,< een lustl10t liet bouwen.
ven, bij welke gelegenheid de arbeiders juist op de bedolven fiad
f1:ad
kwamen, en drie vrouwelijke fiandbeelden
f1:andbeelden vonden, die thans in het
ge...
antieken-kabinet te Dresden Haan. Op aandrang van des pririfen geheimfchrijver verder gravende, vond men er eerlang meerder; doch'
het werk bleef fieken
f1:eken tot in 1738, wanneer KAREL, koning van
Spauje, en vader van FERDINAND IV, in het bezit van Napels geSpal1je,
raakte, en Portici tot zijn zomerverblijf verkoos. Thans ging men
voort met graven, tot dat men fporen van gebouwen vond. Onder
de prachtigfie
prachtigf1:e en voornaamfte
voornaamlle telt men twee tempels, de eene aan
HER,IWLES (die voor den fiicluer
HER.1WLES
f1:ichter dezer ongelukkige fiad gehouden
wordt)., de andere aan BACCHUS toegewijd; een Forum, of markt.
marktTheatrtl1fl, of fchollWburg,
plaats-,
fchouwburg, waarvan men
mell de fiichting
pl.aats·. en een
eell ThetJtru1ll,
op
<>p een architraaf gemeld vOl)d,
vOl1d, door het opfchrift:
L. ANNIVS MAMMIANVS
RVFVS II Vm.
VlR. QVINQ. T-EA
T-EA FR.-RIS/FVS

P. NVMISIVS,
Nn1ISIvs, P. F. ARCH-Ec.voorts een bad, en eene begraafplaats, waarin de nog ongerchondene
ollgerchondene
e/1 met asch
lIsch gevulde urna's,
uma's, fiaande in nisfen, gevonden werden., bobOe
yen,
de namen .der bijgeletters, zeer onduidelijk,
onduidelijk ,de
yen· welke, in roode letters.
zettc:n gefchilderd ,waren. De partilmliere
:zetten
partikuliere gebouwen, welke' men in
eenen omtrek van omtrent 300 roeden lengte en 150 breedte, ontploot heeft, fCllenen
fChenen allen van eenerlei bouwtrant, en waren van hinbinnen in fresco, of ook wel met waterverf gefchilderd, en met arabes.
arabese
quen, ornamenten,
Ql1en,
ornamenten. vogels, viervoetige dieren enz., en met fleches
ileches
enkele tafereelen uit de gefchiedenis of fabelkunde verfierd, waarde.
van de kleuren der meeste vrij levendig waren. De venfiers dezer gebouwen waren klein, en in fommigen vond men fiukken van
een' doorfchijnenden fieen, of zee't
zeel: dun albast, waarvan zich de ouden, in plaats van glas,
glas. bedienden. De vloeren waren veelal van
Mozaïk
f1:raten
Mozaik werk; de trappen over het algemeen zeer naauw; de firaten
llOogten voor den voetliepen alle lijnregt , hadden aan weerszijden 1100gten
ganger
ganger,~ en waren met lava geplaveid,
geplaveid. even als de firaten
fhaten te Napels.
,.'« Weinig tijd verliep er, waarin men geene merkwaardige fiukken
f1:ukken uit
deze.onderaardfche
dez~. onderaardfche fiad
f1:ad te voorfchijn bragt,'
bragt" waaronder een klein
gOlldelJ
gO~ldeQ fiandbeeld van JUPITER;
JUPJTER; die van andere goden en godinnen
van prons
beelden van TITUS en andere keizers,
brons en marmer; ftand
ftandbeelden
keizers. en
van de Romeinfche confuls NONIUS BALBUS, vader en zoon, te
paard: voorts de gedeeltens van eenen triomfwagen, met de overblijf.
overblijffels der paarden van brons; eene dunne, koperen plaat, waarop 'de
·de
naven,t
voorregten gefneden zijp,
ZijJl, door TITUS aan de vrijgemaakte naven
die zich op de zeevaart, en den h !lnde!
3ndel in de naburige zeehavens
wilden toeleggen, verleend; vier groote bladen van b.rons,
brons, aan elkan·
elkander gehecht, waarop de hamen
namen der krijgsknechten, die zich door
dapper.heid,
dapperl1cid, als anderzins
andcrzius,, hun eerlijk ontOag
ontDag bezorgd hadden, gegraveerd
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veerd ziJn; een tlergelljk blad van brons, houdende· een beOuit van
de leermeesters der worftelaren omtrent de kampvechters, met nog
twee anderen, zijnde de Plehiscita,.
Plehiscita, of wetten, door het volk val}
Herculanum gemaakt: wijders allerhande olfer-gereedfchap en altaren;
drievoeten; een lestictemium of bed, waarop de ouden het beeld van
JUPITER plaatften, wanneer zij een feest ter zijner eere vierden;
urna's van onderfcheidl'ne gedaanten; traanflesfchen; fistra's ; muzijkinftnuuenten; heelknndige werktuigen mat bronf~n handvatten; allerlei
huisraad en keukengereedfchap , onder welk laatfte weinig van ijzer;
metalen lootjes voor den fchouwburg, waarop den naam des dichters,
wiens ftukken werden vertoond; eenige medailles of mlJllCen van
AUGUSTUS, VlTELLIUS, VESPASIANUS enz. en eindelijk cenige hand·
fchriften, naar de wijze der ouden opgerold; doch ten halve verver.
gaan, verbrand of koolzwart, en gelijkende naar gebrande fiokken.
Men heeft met alle mogelijk geduld, deze handfchriften ontrold en
ontcijferd: een derzelve handelt over de theorie der toonkunst; een
ander bevat de grondfiellillgen der EpikU1'isten; de overige zijn
Rhetorid en Grammatici, en alle in de Griekfche taal.
De gevonden fiukken in Hercula1lZt111 maken een groot gedeelte uit
van hrt mufemn,
mufeum, door den koning van Napels te Portici aangelegd:
een 111ufemn
111ufemll , waarvan men geen wedergade kan opnoemen, zoo om
de menigte van ji-esco-fchilderllukken de oude Mozaïk werken,
waarmede de meeste kamers bevloerd zUn, als de overige zeldzame
oudheden, die het in zich bevat, en waarin men befchouwen
beCchouwen kan, bet.
welk tot het godsdienstig, maatrchappelijk
maatCchappelijk en huisfelijk leven der
Hcrcu!ailcnzers betrekking heeCt
heeft gehad. Onder anderen vindt men
Hcrculailcnzers
gereedCchap eener Romeinfche keu.
el' een vertrek, bevattende het gereedfchap
ken, in dezelfde orde geplaatst, als men het in het onderaaardfche
gevonden heeft.
Onder de regering van koning JOACHIM heeft 111en
men de opdelving
met ongewonen ijver voortgezet, en hielden ROSINI, SCOTTI en PASETTI, te Napels, zich o11\;ermoeid bezig met het verder ontrollen
en ontcijferen der gevondene handfchriften, waardoor zij verfeheidene
kostelijke gedenkfiukken uit de Romeinfche en Griekfche oudheid
hebben in het licht geb ragt. De fiaarknndige gebeurtenisfen , welke
in 1815 te Napels plaats hadden, deden natuurlijk het werk fiaken;
,doch de tegenwoordige koning beloofde bU een dekreet van den
!22fien van Sprokkelm. 1816, hetzelve te zullen voortzetten, zoo
als ook federt gefchied is.
HERDER. (JOHANN COTTFRIED VON) Een der verdienstelijkfle
geleerden van Dttitschland, die in 1744 te Morungm, eene klein~
fiad in Oost-Pruisfen, waar zijn vader fchoolmeester was, geboren
werd. Als jongeling werd hij door den predikant TRESCHO als fchrijver gebruikt; doch deze, in het eerst niets minder dan een groot
genie in hem vermoedende, ontdekte naderhand toevallig het tegendeel, en onderwees hem federt, gelijktijdig met zijne zonen, in de
Griek.
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Grieláche en LatiJnfche talen, Kort daarna geraakte hij, door eene
(l@gziekte, nader bekend met eenen Rusfifchen heelmeester, die bij
den predikant in huis woonde, en zoo veel belang in hem ftelde, dae
hij zich aanbood, om hem mede naar Petersburg te nemen. HERDER
verliet dus in 1762 zijne geboorrefl:ad; doch werd te Koningsberg
door verfcheidene geleerden, die zijne talenten ontdekten, van zijn
voornemen teruggehouden, en, door hunne ttlsrchenkomst, in het
Frederiks-kollegie, eerst tot opziener over verfcheidene kweekelingen. en naderhand tot leeraar eener Lntijnfche klasfe aangefl:eld. Hij
beoefende thans vlijtig niet alleen de godgeleerdheid, welke hij toe
zijne hoofdftudie verkoos, de wijsbegeerte, gefchiedenis, natuurkunde enz. maar ook nog bovendien de Griekfche, Latijnfche, Oosterfche en andere talen, en werd in 1765 als rector aan de DomfchooJ
te Riga beroepen, aan welken post tevens die van predikant verbonden was. In beide betrekkingen gaf hij zulk een uitllekend genoegen, dat men, te zijnen gevalIe eene nieuwe kerk bouwde.
Te gelijken tijde begon HERDER ook zijne loopbaan als fchrijver t
en verwierf door zijne fchranderheid en kunde de achting van veri'cheiden verdienstelijke mannen, als van eenen LESSING, GLEIM en
anderen; doch ook uit hoofde van zijnen fcherpen fchrijftrant eenige
vijanden, waaronder SCHLÖZER. Een beroep naar Petersburg gewei.gerd, en zijne-' posten te Riga nedergelegd hebbende, wilde hij de
wereld in de wereld, de menfchen op het groote rchouwtooneel des
levens, en de kunst aan hare oorfpronkelijke bronnen beoefenen,
waartoe zich voor hem eene gunstige gelegenheid opdeed, toen hij
verkozen werd., om den prins, van Holflein-Cutin op eene reis door
Frankri.ik en Italië te vergezellen. HIj bragt het echter, door zijne in erger mate teruggekeerde oogziekte, niet verder dan tot
Straatsburg, waar hij GÖTHE leerde kennen, en de naauwfte vriendvriend.
fchap tusfchen
tusfchcn deze beiden omilond.
ontilond. I-lier fchreef hij zijne Ftiegm.
Ftiegmde Blätter, 1'on Deutfcher Art ul1d Runst, uitmuntende denkbeel.
den over OSSIAN en de liederen der .oude ~olken bevattende, en
werd in 1770 als hofprediker, Cuperintendent en confistoriaal-raad
haar Buckeburg beroepen, waar hij bij de geleerde wereld meer en
meer bekend werd, en, bij de toenmalige twisten over het uitvinden der mal, waarmede zich ROUSPAN , MaUPERTIVS, MICHaMICHa.
!;LIS, ARENDELSZOON en anderen onledig hielden, den uitgeloofden
~erprijs behaalde. In 1775 werd hij als hoogleeraar in de godgegodge.
leerdheid naar Göttingm beroepen; doch bijzondere omilandigheden
deden hem het daaropvolgend beroep naar Weimar tot hofprediker, fuperintendent-generaal en opper-confistoriaalraad aannemen. Hier
rijpten de vruchten van zijnen veelomvattenden geest, en was hij
tot aan zijnen dood werkzaam in de bevordering van het goede;
fchoon hij hierin niet altijd even gélukkig flaagde, en meermalen, in.
i!onderheid In de laatfte jaren van zijn leven, miskend en door on.
dank vergolden werd. Als predikant poogde hij overal de zaden van
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.-arbeid en deugd te firooUen; als fuperlnrendent !lelde bij alles rer
'betere befchaving der menfchen in het werk, waartoe hij betere leerboekeil voor het volk, benevens gezangen, in het licht gaf, en
fiichte, inzonderheid voor de kerken des lands, veel goeds. Zoo
leefde en werkte HERDER, tot dat de dood op den 18den van Winterm. 1803 hem wegrukte. Hij liet den roem na van een voor de
Dllitfche letterkunde verdienstelijk man, van eenen geoefenden godge.
leerden, eenen kundigen uitlegger der klasfieke oudheid en eenen
bevaIligen dichter•.
Alle werken van HERDER op te noemen, gedoogt hicr de plaats
niet. Zij zijn in 1805 gczamenlijk op nieuw uitgegeven bij COTTA
in rübingen, en in onderfcheidene klasfen verdeeld, als: I. In fchriften, behoorende tot de Idoone Kunst en Letterkunde; 2. tot den
Godsdiet1S! en de Godgeleerdheid, en 3 tot de Wijsbegeerte en Gefchiedenis. Zijn voornaatufie werk is zijne Ideen zur Philofophie der Ge.
fchicltte der Menschlteif, hetwelk van f 784 tot 179 I te Riga in 4deelen in het licht kwam, en waarin zich de firalen van zUnen geest
nIs in één middelpunt vereenigen.
HERDER-DICHT. Is de algemeene benaming van de gedichten.
welke de menfchen in die eenvoudigheid en onbedorvenheid fcl1etfen,
wa~rin men meent, dat zij, voor het beüaan van burgermaatfchappiJen t
en het daaruit voortgevloeid zedebederf ,geleefd hebben. Hetzelve
feelt ons derhalve eene goude eeuw voor oogen, zoo als die geweest
moet zijn, toen de mensch nog met de Natuur overeenftemde, en
nog onbekend was met de vooroordeelen en gebreken van eenen lateren, bedorven tijd. Men vindt in hetzelve niets van het woeste
fpel der driften, die de draden van het leven verwarren, noch van dat
duister noodlot, hetwelk den ftillen, l'elij'kvormigen gang van on9
aanwezen belemmert, noch eindelijk van die willekeurige regels van
welvoegelijkheid, die het leven mo.eijelijk en de vrije ongebondene
openbaarmaking onzer aandoeningen onmogelijk maken. Eenvoudig..
heid van zeden en on[chuld, liefde voor, en vroom ,vertrouwen op
goden en men[chen, zijn de grondtrekken; Herders, jagers, vis.
[chers en landlieden de handelende perfonen van het Herderdicht ~
waarvan de taal zacht en onopgefmukt, en de toon van het geheel
bevallig en vrolijk is. De vorm kan episch (zoo als in de herder
romans) dramatisch (zoo :lIs in den Pastor Fit/o van GUARINI) en
lyri$ch zijn. Het plaatst ons volkomen in den eenvoudigen, natuur.
lijken toefland des menfcheJijken levens, en deszelfs inhoud moet zoo
wel ten aanzien der [toffe, als met opzigt tot den vorm en voordragt,
het kenmerk van dien toeftand naauwkeurig Qpgeven. Men moet
daarin eene wereld erkennen, waarin de Natuur alleen wetten geeft~
en de menfchen moeten hunne indrukken vrij en ongedwongen volgen: zij kennen geene behoeften, dan die de Natuur hun oplegt,
en geene goederen, dan de gaven, welke zij hun toereikt. Hunne
booftinetging is lieflte, maar zonder dwang, vermomming of Platönifche
V~-
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verëdeJing;
hunne kunsten zijn ligchaamsoefeningen, gezang en dans;
verëdeling; l1Unne
hUil
beCtaat in fdlOon
fchoon en vruchtbaar vee, en hun huisraad in
hun rijkdom beftaat
Cellen herdersftaf
herdersfraf , fluit en beker. Deze poëzij behoort tot de vroegeenen
fte
tijden der dichtkunst.;
ftetijden
dichtkunst,; en verfcheidene oude Hebreeuwfcbe
Hebreeuwfche gedichten dragen haar kenmerk.
Onder de Grieketl was THEOKRITUS van Syracufe de ~rootrte
~rootfte Idyl~
len-dichter. Waarfchijnlijk fchilderde hij alleen, met onvervalschte
kleuren, het gelukkig herdersleven van zijn eiland, hetwelk
hetWelk tegen.
woordig nog aldaar niet geheel verloren is gegaan, en men in verver~
fcheidene
fcheidcne afgezonderde deelen van het Zuidelijk Europa b. v. op
het eiland Minorca, (volgens den EngeIfchen reiziger CLEGHORN)
wedervindt.
wcdcrvindt. Na THEOKRITUS werd deze foort van dichtkunst door
.BION en
cn MosseIlUs
MOSSCHVS bearbeid, en onder de Romeinen fchreef VIRGILIVIRGILI.
uS
us eene reeks van 10 Idyllen, waaraan hij den naam van Eclogen ge.
gegeven heeft. Onder de Italianen zijn als Herder-dichters bekend,
bekend.
TASSO, GUARINI en METASTASIO; onder de Franfchcn
Franjèhm ROUSARD,
mevrouw DESIIOULIÈRES, FONTENELLES en GRESSES; onder de EliEn[chen
fchen SPENCER, GAV,
GAY, POPE en COLL;'NS;
COLL~NS; onder de Dutifchers
Dutijèhers,,
GESSNER, KLEIST, de fchilder lVIUr..LER,
GÖTHE enz. en on.
MULLER, Voss, GönIE
der de Nederlanders VONDEL, POOT, en anderen. De beroemde I{ANTI':LMR
TÉLMR heeft eene keurige prijsverhandeling
prijsverhandeIing over het Herder-dicht
in onze taal uitgegeven; terwijl het niemand berouwen zal, over
hetzelfde onderwerp het gevoelen te leeren kennen van BLAIR, in
het lil deel zijner' les
fen over de RedekUlZSt
lesfen
Redekunst en (raaife
(raaiie let/eren p. 105
en volgende der Nedcrduitfche vertaling.
HERFST. (De) Eene der 4 jaargetijden, welke in de noordelijke
gematigde luchtltreek
lucht!l:reek haren aanvang neemt, ,wanneer de zon, bij ha.
re fchijnbure
fchijnbare nederdaling naar het znidelijké
ztJidelijké halfrond, den dequator
/Iequator
raakt. Het einde van den Herfst
HerfSt valt in het tijdpunt , waarin de zon
hare kleinlte
klein!l:e middaghoogte vertoont, of wan neer zij
z~i aan de andere
zijde van den Aequatol', op het zuidelijk halfrond, den keerkring
y:ll1
lteenbok bereikt heeft. Volgens onze gewone tijdrekening be.
y;n den fl:eenbok
begil1t
omltreeks den 2 I !1en
giqt de Herfst om!l:reeks
!l:en van de maand, welke zijnen
naam draagt; wanneer dag en nacht voor de tweedemaal even lang
zijn; nemende dit jaargetijde een el11de omtrent den 21lten
21!l:ell van Winterm., wanneer wij den kon!l:en
konlten dag hebben. Bij de bewoners der
lucht!1reek begint de Herfst, wanneer het bij ons
zuidelijke gematigde lucht!l:reek
011S
lente is. - Door het Herfstpunt
Herfstpurlt verltaat
ver!l:aat men dat geen, hetwelk den
Aequotol' mee
Aequator
met de Ecliptica doorfnijdt,
doorfn~idt, en waarin de zon.
zon, bij haren
jaarlijkfchen
21f1:en van Herfstm.
jaariijkfchen fchijl1barcn
fchijnbaren omloop, om!1reeks den zllten
treedt, terwijl zij aan het noordelIjk halfrond in het zuidelijke.
zuicielijke. opklimt. Dit punt is het beginpunt van het hemelsteeken de Waag,
Waag-,
offchoon dit fierrenbeeld
f1:errenbeeld deze plaats verlaten heeft, en het Herfstpunt
fierren aan de linkerzijde der Maagd ftaat.
thans nader b~j
bij de !l:erren
fraat. Hetzelve [raat
ftaat lijnregt tegen het lentepunt over,' waarom zijne opklim.
ming 180
mÎllg
lSo en zijne lengte even zoo vele Graden,
~raden, doch zijne afwijking en
eu breedte
0 bedragen.
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I1tRKULES. Is een van de beroemdile helden der Griekfche fa.
bel wereld, die de zoon was van ALKMENE, bij AMPHYTRION, of gelijk
de dichters willen, bij JUPITER verwekt. Mannelijke ilerkte en onoverwinnelijke moed waren de eigenfchappen, die hem bijzonder kenmerk.
ten, en de heldendaden, welke hij verrigne, beilonden voornamelijk in het ilrijden met gedrogtelijke dieren en reuzen. EURlsTm:us.
koning van Mycene, door naijver geprikkeld. wikkelde hem in verfcheidene gevaarlijke ondernemingen, waarin 'hij hoopte, dat HERKU..
LES zoude omkomen, en die in de verdichtfelen den naam verkregen
hebben van de twaalf werkC1Z, waaronder het verworgen van den
Nemaeifchen leeuw, en de veelhoofdige Lernoeïfche jlang, de Olltvoering van den driehoofdigen Cerherus uit het rijk van PLUTO enz.
geteld worden. HERKULES; onilerfelijken r.oem verworven hebbende, wilde zich zeI ven op den berg Oela,
Oeld, door zware pijn over.
mand, (zoo men verhaalt, veroorzaakt door een vergiftigend hemd,
door zijne echtgenoote DE]ANIRA, eene fchoone vrouw, op aanraden
van zijnen mededinger NESSUS , aan hem gegeven) verbranden; maar
werd door eene wolk ten hemel gevoerd, en onder de goden ge.
plaatst. Het is niet onwaarfchijnlijk, dat de fabel aan HERKULES de
daden van verfcheidelle helden der oudheid heefc toegefchreven, die,
door het verwinnen van roofzieke volken, en het uitroeijen van
fchadelijke dieren, zich bij het menschdom hebben verdienstelijk
gemaakt. Hij wordt in eene volkomene mannelijke gedaante afgebeeld, met eene leeuwenhuid over de fchonders en eene knods,
en fomtijds ook met PI] I en boog, in de hand. Voor eenige jaren is- een uitmuntend Ilandbeeld
Handbeeld van hem, onder den naam van de
Farnejifche HERKULES bekend, van Rome naar Napels gevoerd. Ook
wordt de beroemde Torfo, waaraan MICHEL ANGELO 7 jaar arbeid.
de, voor een overbli]ffel eener beeld zuil van hem gehouden. (Zie:
F
ARNESISCH PALEIS.)
FARNESISCH
HERMANNSTAD. In het Hongaarsc11 SzevelZ
SZCVC1Z genoemd, be.
hoort onder de eerile der Sakfifche ileden, en is de hoofdflad van
Zevenhergen , aan de rivier Szeven liggende. Zij is groot; naar de
oude wijze bevestigd; wordt in de boven- en benedenfl:ad verdeeld,
en is bijna rondom met dijken omgeven. waardoor zij aan fommige
kanten kan worden onder water gezet. Men berekent het getal d~
inwoners op omtrent 13,000, welke grootendeels Luthersch zijn.
Aanmerkelijk zijn hier het gymnaflum van die gezindheid en der
Karholijken , het lands-, raad-, tuig- en weeshuis, benevens de
boekerij, door den vrijheer van Bruckenthal aangelegd, een muntkabinet en eene beelden-galerij. De landdagen worden binnen hare
muren geb ouden , en men drijft er vrij goeden handeL op Wal/a"'zycn
Wal/a"'zyen
en Weenen. Ook vindt men er fabrijken van fijne hoeden, Ieder en
mousfelinen; eenen voordeeligen wijnbouw, en, in hare nabijheid,
eenen kruidmolen en eene koperflngerij.
HERlVIAPHRODITOS. (Ook ATLIINTIUS. naar zijnen grootvader
ALGE1\i1':EN WOORDENlI. lIl.
G g
AT·

HERMEN. HERMENEUTIEK.
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AnA5 genoemd) was de zoon van HERMES en ApHRODIT! • welker
beide namen 'in den zijnen vereenigd zijn. Volgens het fabelachtig
verbaal, werd hij door de Nimfen in de Idaeifche holen opgevoed; do'ch verliet, toen hij 15 jaar bereiln had, dc vaderlijke
bergen, trok de naburige landen rond, en ook in Carië, waar hij
aan de klare bron der fchoone Nimf SALThlACrS flaande, naauwelijks
van haar gezien, of ook vurig bemind werd. Dan, de gevoellooze
jongeling bleef doof voor de taal der fchoone Nimf, niettegel1fla:mde hare vurige omhelzingen, toen hij zich in hare bron baadde, waar.
op deze den goden fmeehe, dat zij nooit van hem, noch hij van
haar, eellen enkelen dag l110gten gefcheiden worden. llj
Zlj werd ver.
llOord, en belde Iigchamen vereenigden zich nu tot één, hetwelk
niet meer man, noch vro.\lW was, en nogtans beiden fcheen te wezen. De aldus veranderde HERMAPHRODlTOS fincel,te nu van zijne
ouders, dat niemand in deze bron -,Jogt afdalen, zonder er als halfman, even als hij, weder uit te komen. - Van hier de benaming
van Jlermaphrodiet, waardoor men een tweeOach tig wezen veri1:aat.
BERMEN. Zoo noemt men alle vierkante, fleenen pilaren, met
tenen kop van boven. Zij fchJjnen hunnen naam te ontîeenen van
HERMES of MERKURIUS, ter wiens eere men dezelve langs de wegen plaadl:e. Naderhano gebruikte men dit woord, om daardoor
elke bee!dzuil van deze foon aan te duiden. Verbond men met
den kop van HERMES eene ATHENE of i\'IINERVA, van eellen Hrmr;ul~ES, ER.oS of AMOR, of pla3ti1:e men alleen den kop van een derzelve op zulk een vierkanten, i1:eenen pilaar, dan noeulde men foortgelijke flermen , Hermathenae, Hermeraklae, Herlilarotes. Beelden
van deze foort waren oorfpronkelijk de eer(J:e
eeri1:e proeven der nog ruwe
kunst ~ zij waren eerst alleen vierkante pilaren, waarop" mel1 naderhand afgerande koppen van goden plaatJ1e. In vervolg van t~jd t
zelfs in het bloeijendf1:e tijdvak der kunst, behield en verfraaide men
dezen vorm. In Athene ll:ollden zulke beeldzuilen voor alle huizen
en op alle openbare plaatfen en weg en, waar zij met kranfen ver{ierd werden; terwijl een ieder, die tich aan dezelve vergreep, als
een heiligfchender gellraft
gei1:raft werd. Blj de Romeinen droegen deze Herlllen
den naam van Termini, naar den grensgod TERMINUS, vermits zij
flonden: zij waren met opfèhriften voorzien,
aan de publieke wegcn fionden:
om den wandelaar, die wegens:- den weg in twij fel Hond
nond ~ te regt re
wijzen; doch het waren lliet alleen koppen V'ln goden of" helden, die
men op deze pilaren of zuilen ten toon Held.;, maar ook "an i1:aatsmannen, dichter3,
dicllter3, wijsgeeren, redenaars en andere geleerden, naar
gelang de behoefte van de plaats, W:l:1f
W:l:1f zij gezet werden," zulks
vorderde. In het eerst pronkten deze zuilen alleen met het. hoofd;
eerlang voegde men er de borst bij, en eindelijk een
ecn gedeelte van
den romp, gewoonlijk naakt, en meestal zonder attribttteJJ.
HERMENEUTIEK. Dit woord is afkomstig uit een Grieksch
woord, uilleggm ~ ,'erklnrm bcteekcncllde. Men verfiaat er dus,
over
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O\'el' het algemeen, de uitlegkunde door, met alle daartoe behooren.
de grondl1eJlingen en regels, of die wetenfchap,
wctenfchap, waardoor men de
moeijelijke en duistere plaatfen der oude fchrijvers verklaart en op..
heldert. Inzonderheid, echter, vernaat men door dit woord de uitlegging of verklaring der Heilige boeken. die wetenfchap, welke
voor eIken godgeleerden voll1rekt onontbeerlijk is. Dat, voor het
overige, uitletikundige regels, bij de verklaring van ieder gefchreven.
onverfhmnbllar
gedenkfluk, moeten worden aangewend, is buiten aHt
onverl1aanbllar gedenkfl:uk,
te genfpraak.
lIERMES. (JOHANN TIMOTHEUS) Een verlicht godgeleerde, een
ecn taaltaal.
kundige en volks. wiJsgeer, en tevens een vriend van alles Wat fchoon
en goed mag genoemd worden. Hij werd in 1738 te Petznick bij Stargard in Pommerelt geboren; en fherf als kerkelijk fuperintendent en
eer11e leeraar aan de kelk van St. Elizabetn te Bres/au, in Hooim.
182 I , in den ouderdom van 83 jaar. Men heeft van hem verfchei.
dene belangrijke werken als: onder andeten, FANNlJ WILKES; Ge.
Ic!z?edc1Iis yoor de .TujJèljcfzap; SOPHIA'S Reis ,'cm lJfemel naar Sakfo
enz. wdke mede in het NederduÏtsch
NederduÏtseh vertaald zijn, en waarvan het
laatstgenoemde als zijn meesterll:uk
meester11uk mag bcfchomvd worden.
HERMES - TRISMEGISTUS. Is een gcfchiedkllildige naam.
waaromtrent het ons volftrekt aan zekele berigten mangelt; doch
die door dweepers en goudmakers dikwijls misbruikt werd, om hun..
l1en droomerijen ingang te doen vinden. Men kan niet eens met zekerheid bepalen, of er wel ooit een man van dien naam geleefd
hebbe; even min
ft uitgevonden, hetwelk
min,, of hij dat alles hee
heeft
aan hem wordt toegeCchreven.
toegeCehreven. Volgens het gewoon gevoelen zoude HERMES , 1400 jaar voor onze tiJdrekening, in Egypte geleefd, de fchrijfkunst
fehrijfkunst en alle EgyptiCchc
EgyptiCche wijsheid uitgevonden, en
eene menigte boeken gefchreven hebben, waal van, tot groote bI1jdfchap der goudmakers en adepten, eenige wt ons zouden overgekomen zijn. WaarCchijnl~ik zijn deze fchriften, door latere wijsgeeren
van de AlexandrijnCche fchool, op zijnen naam gefield geworden:
dan, hoe dit zij, zij vinden, nog altijd hunne vereerders, en ver11aac
men door Hermetifche wijsheid de dlepfl:e geheimen der Alchymie.
HERMIET. Verlangen naar rust onder de beflommeringen ee.
ner woelzieke wereld; zucht naar onafhal1kel~ikheid eh
telfgenot;;
el1 zelfgenot
naargeestigheid, menfchenháat , doch ook liefde voor de weten.
fchappen, en een verlangen naar eenen meer vertrouwelijkèn omgang met de Godheid, waren te allen tijde de drijfveren, dat fomruige menfchen
menCchen zich aan het gewoel der wereld onttrokken, en de
eenza~mheid verkozen; terwijl godsdienstige dweeperij daarbij dikwijls hare rol fpeelde ~ en men eene volflagene afzondering van de
ruenfchen
ruenCchen als de groot11e verdien11e beCchouwde, en daarin de ware
wel tevredenheid waande te vinden. De Joden hadden hunne Esfoell
en Therapeuten; en reeds in de cerfle
cerfl:e Christelijke eeuwen vinden
wij in Egypte, het vaderland dezer Joodfche rekten, menfchen, die
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zich in eenzame oorden, of barre woestijnen afzonderden,
om zk11,
afzonóerden, aln
zlc11,
onder boetdoeningen en ontberingen van allerlei aard, aan een vroom,
~nkel befpiegelend leven toe te wijden. Men noemde hen dna~nkcl
tf~oreten, wanneer zij onbewoonde wildernisfen tot hun verblijf
tlloreten,
hadden; doch Cel;Jbitm,
CnJbiten, wanneer zij, naar de wijze der door hen
monniks-orden, in meerder gelal,
ingevoerde monniks-orden;
getal, fchoon nogcans afgezonderd van de overige wereld, bij elkander woonden.
BERO. Eene jonge priesteres van VENUS
HERO.
VENUS te Sestos, aan de
Thracifche kusten, welker treurige gefchiedenis, door den GriekGriek.
MusAEUs, zeer fehoon
fchoon bezongen fg..
i~. Op een plegtig
[ehen dichter MusAEus,
feest, ter eere van VENUS en ADONIS, te Sestos gevierd wordende,
waren ook de bewoners van het tegenoverliggend Abydus
AbJdlls tegenwoordig. Ouder
Onder dezen bevond zich een jongeling, met name
LEANDER, die, door het gezigt van HERO getroffen, dadelijk op
\1:mr
b:mr verliefd werd. Onder begunstiging van den illvallenden
iuvallenden nacht
floop
noop hij in den tempel, verklaarde haar zijne vurige liefde, en was
gelukkig genoeg, om zich van de hare wederkeerig te mogen verzekeren. Dan de priesterlijke f1:and
ftand van HERO,
BERO, en' de wil harer oudeoude.
ren, verklaarden zich tegen een huwelijk; doch de verliefde jon.
geling, zich door deze'
deze I zwarigheden niet latende afièlrrikken,
afi"cl1rikken,
dGt hij, met Bet
net invallen van den:
den nacht,
kwam met HERO overeen, dat
over den Hel/espofit
HeilespoYlt zou zwemmen, wanneer zij eene
eelle brandende
fakkel uit den toren zou fteken,
f1:eken, om hem tot wegwijzer te dienen.
Op deze wijze bezocht L&ANDER
LEANDER eiken nacht zijne geliefde, en
beiden fmaakten de aange11aamfte
nangenaamf1:e genoegens. Ondermsfchen
Ondertusfchen nadernader.
de de winter 1~ en werd de zee onfh1l1nig,
on!tmmig, zoo dat de baren zich
hemelhoog verhieven. Ook nu ftame
f1:ortte zich LEANDER in den vloed;
maar zijne krachten bezweken, en de bruifende
bruiCende golven l10egen
lloegen zijn
HER9, door angst geonttield Jijk
wa:lr HER9'
lijk tegen den voet des torens, waár
folterd, hem verbeidde'. Zoodra ontdekt zij niet het lijk haars gege_
liefden, of de wanhoup
wanho'Op overmeesterde hare ziel: zij ftortte
f1:ortte zich
"an
LEANDER., kiemvalT haren LEANDER.
van de hoogte op het dierbaar overfchot varr
~rmen, en ftierf.
f1:ierf.
de hem in hare armen,
HERODOTUS. De oudfte
oudf1:e Griekfche gefchiedfchrijver 'I1 dien
wij kennen. Hij w~rd 484 iMr
jaar voor onze gewone tijdrekening te
Haficarnas, in Carien~ geboren, en fchre'ef
Halicarnas,
Cchreef' het eerst ecne
ccne algemeene
gefchiedrnis
jaar bevat.
gefchicd('nis der volken, welke een tijdvak van 240 iaar
bouw!1:offen voor zijn werk te verzan1elell,
Om de noodige bouwftoffen
verz31rtelen, door.
doornIs Grieken.
reisde hij de meeste landen, welke hij befchreef; zoo als
Griekenland, Macedonië, Thracië, zelfs Egypte, Lybië
Lyhiê enz. waarna h~j,
in het 44!l:e
440:e jaar zijns ouderdoms , zijne gefchiedenis in, 9 )toeken
J,?oekeu
opftelde, en naar de 9 zanggodinnen noemde. Hij las dezelve Nj
bij de
Olymphifche fpelen. en naderhand in de volks-vergaderingen te AtAt..
hene voor, en verwierf eene algemeene goedkeuring. Eindelijk gege~
noodzaakt, om zijn vaderland, dat door partijfchappen
partijCchappen verfcheurd
werd,
werd,. te verlaten 1 begaf hij :äch
zich naar ThuriWlz,
Thuriul11 ~ in Groot-Gr·ifken.
Groof-Grieken_
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lall(J, (om welke reden hij ook den bijnaam van THVRIUS ontving),
zonder dat men van z~lnen dood iets vernomen heeft. Deftigheid
en eenvoudigheid kenfchetfen voornamel\jk zijnen fchrijftrllnt, en zooder hem zouden wij van de oude gefchiedenis geheel onkundig gebleven zijn. Voor de oude aardrijkskunde is HERODOTV$ insgelijks
van veei belang.
HEROEN. Helden, hoedanig de Grieken die mannen noemden.
welke in de eerfte eeuw van Griekenland door dapperheid, moed,
kracht en wetenfchap boven anderen uitmuntten. Men befchouwde
hen toen ten tijde als bovenmenfchelijke wezens, en plaatfie dezel.
ve het naast aan de goden, tusfchen welke en de menfchen zij in
fionden. Men befchouwde hen als halfgoden, waarbij alleen het
fierfelijke was verloren, doch waarvan het goddelijke na den dood tot
de goden was overgegaan. Helden van deze foort, van eelle half
goddelijke natuur, noemde men, in de taal der fabelleer, voornàmelijk Het"oen.
HEROÏDE. Een Grieksch lyrisch gedicht, in den briefvorm ge.
field, waarin de een of andere held of heldin (en van hier de naam
van Heros) eener fabel of gefchiedenis derzelver gewaarwordingen.
in merkwaardige omfiandighedep. des levens, aan een en lInderen
nnderen perfoon mededeelen.
mededeel en. OVJDIUS wordt voor den uitvinder dezer manier
van dichten gehouden, en heeft ons in zijne 2 I Hero/tlen, welke
wij nog van hem bezitten, en waarin hij helden en heldinnen der
oudheid laat optreden, een voorbeeld van deze foort vlln gedichten
geleverd.
I-IERONS-BOL. Een klein Hydraulisch werktuig, zijnen naam
van des zelfs vermeenden uitvinder, den werktuigkundigen HEROvan dteXtJ11drië, ontleenende. Hetzelve befiaat in eenen koperen
bol, waarin eene, bijna tot op den grond loopende, Iijnregte buis ge.
bragt is, welke, digt aan de oppervlakte van den bol, met eene kraan
moet kunnen gefloten worden. Wanneer men lUl dezen bol, zooveel
mogeliJk, luchtledig maakt, hetwelk door uitzuigen gefchieden kan;
vervolgens den bol onder
onàer water dompelt, en dan daarin de kraan
opent, dan zal, door de drukking der buitenlucht, zoo veel water in
den bol gedreven worden, tot dat de achtergeblevene met de buiten.
lucht eelle
eeue gelijke digtheid heeft. Wanneer men nu door den mond.
of op eenige andere wijze, nog meerder lucht in den bol brengt,
en de kraan op niemvs, en zoo lang fluit, tot dat de buis zich weder
omhoog rigt. dan drijft de bovenmatig ingebragte lucht het
bat water
zoo lang met eenen firaal
firanl naar buiten en omhoog, tot dat de binnenmet de buiteniucht weder gelijk is • .,...,. De verfchijnfcJen
verfchijnfeJen van de He'l"ons-Bron hebben eene gelijke oorzaak.
HEROSTRATUS. Dit is de naam van eenen burger Hit Epftcu.
cHe in den nacht, waarin ALEXANDER de Groote geboren werd, den
tempel van DIANA in brand [bk, om door deze zinnelooze daad
ecncn onfterfeliJken l1aam t@ verwerven. Slechts de vier muren I!t'!
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H~RRNHUT. HERRNHUT.

HERSENS.

eenlge zuilen
tuilen bleven van dit prachtig gebouw over;
o\"C~r ; zijnde
z~jnde het dak
en 'de
de inwendige verfierfels
verfierrcls eene prooi der vlam geworden. De
brandfJ:ichter boette zijne wandaad door .eenen
,cenen pijnlijken dood, en.
brandfricIuer
{choon
(choon de rijksdag der .loniërs
.7oniërs beOoot , dat zijn naam in eene eeuwige vergetelheid zonde
zoude begraven worden, werd dezelve echter door
den hhtoriefchrijver THEOPO~!PUS, in zijne gerchiedellis
getchiedellis van Grit'kenla/Jd,
nilkolllelingfchap overgebragt.
land, tot de l1l1komelingtchap
ovcrgebrngt. De tempel intusfchen
werd, volgens Sn.AIl9,
Sl'RAllp, prachtiger herbouwd, dan dezelve voorheen
geweest
gewe~st was.
HERRNHUT. Eene
Ecne openbare plaats met 90 huizen en 1200
J200 inwoners
woners.I tusrchen Lobau en Zittau in Opper-Lausitz, aan de zuideHut berg gelegen. De fijne en duurzame
lijke helling van den Hlttberg
goederen, welke de alhier wonende handwerkers, fabrijkamen en
kunstenaars vervaardigen, ZIJn alom beroemd, inzondelheld de verver.
leder, kaarren
kaarfen enz.
enz, De woningen zijn net en vrolijk;
lakte waren, leder.
de menfchen leven wel tevreden, en zelfs onder de Illeestbehoef.
Illeestbehoeftigen heerfchen orde en zindelijkheid·,
zilldelijkheid-. Voor het jaar 1722
1722 was
deze plaats nog woest; doch in dit jaar zetteden zich amammelin.
affiammelingen der. in hun vaderiand vervolgde, ll;foral'ifche broeders, onder
zendo/f,
de begunstiging van den graaf van Zit. zeil
dOl!. toenmaals bezitter
van het aan
Bet/telsdo1f,
alm de zuidzijde van den Hutberg
Hu/berg liggende Bet/telsdOlf,
aldaar neder, en men vindt nog aan den weg naar Zittau , niet ver
van Herr/J/zut.
freen, de plant.
plaats aanwijzende.
Herr/Jl1ut) eenen
eellen fJ:een,
aanwijzende, waar, in het gede, ecrUe
eerUe boom geveld werd.
J)oemde jaar)
jaar, tot het bouwen der plaats, de.
(Men zie verder: BROEDERGEMEENTE.)
HERRERi\. (ANTONIO) Was de beroemdfJ:e
beroemdfre der Spaanfche ge.
gefchiedfchrijvers,
fehiedfchrijvers, die in de Inatfl:e
laatf1:e helft der 16de en het begin der
I7de eeuw leefde.
leerde. Hij
HU Uierf
aierf in 1625 te 1l1adrid,
Mtidrid, nadat hij kort te
voren tot fraats-rekreraris
voornaamfl:e werk is
fJ:aats-fekremris verheven was. Zijn voornaamfie
zijne dlgemeene Gefclziedenis
Ge(c1tiede1Jis Vt11J
yal) de bedri/vtm
bedri.fyen der CmtitiatJen
Castilianen op de
eilanden en het l'aste land 1'Im
Oceaan, van 1491 tot 1554.
yan den Oceaan.
zich, door nnauwkeurigheid
nuauwkeurigheid en volledigheid,
volledigheid.
Hetzelve onderfcheidt
onderrcheidt zich.
van alle werken, die wij over de ontdekking der nienwe
nieuwe wereld
"all
bezitteIl.
Befdrijving "mZ
bezitten. Behalve dit werk heeft hIj nog eene Be(c'zri./Yi12g
West-Indië,
O1zder de ngering
yan
West-Indië. eene Gefc'zierlenis
Gefc'tiedenis der wereld,
wereld. onder
regering van
I1, van 158+ tot 1598,
PHILIP 11,
1598. en eenen Commentarius
C0111mentarius over de daden
eler
Frrwfr- 'ten
'zen en Venetianen in italië, loopende van
der Spal1ja/ll-del1,
Spanja/lrden, Frrm/Ï1285 tot 1)'59,
gegeven.
1)'59. in het licht gegeven,
128S
graau..
HER~ENS. Deze berman uit eene wecke, gedeeltelijk rood graau.
beOoten
we en witachtige zelfrwndlgheid,
zelffwndlgheid, die binnen de herfenpan
hertenpan benoten
ligt, met vele aderen doorweven, en van een drievoudig bekleed.
bekleedfel voorzien is,
is. Zij benaan
beftaan uit twee hoordcleelen
hoofde/eelen , namelijk, 'uit
Hertenen (Cerebellum). De eer.
eer_
de groote (Cerebrum) en de kleine Herfenel1
bet bovenfte
hoofd,~
Ue liggen bij de menfchen in het
bovel1üe gedeelte van het hoofd
en zijn 7 tOt
tot 8 maal grooter,
grooter. dan
don de daaronder liggende kleine HerHer~
f~en. Het gtheele
VOOl'ree tedeelte
gedeelte op
f~etIo
geheele Herfengeftcl
Herfengeftel rust met denelfs
d~zelfs voorrte
de

H r; R SEN S.
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de voorhoofdsbeen-platen, welke het bovenfte gedeelte {jer
lIer ooghol.
oogholçl!n uitmaken; met de middelfte deelen op de vleugelswijze uitCteekuitfteekfels van het wiggebeen, en met de achterfte op de dwarCe verlengherfenvlies , tentorium genoemd. Aan de buitenfte
buiten[te
fels van het harde herCenvIies,
oppervlakte der groote Herfcnen
HerCcnen ziet men groeven, die tusfchen
darmsgewijze verhevenheden in liggen, en waarin het vaatrijk vlies
dringt, om het noodige bloed tot de zelffl:andigheid der Herfenen
te voeren. Deze zelf1landigheid is tweederlei, eene uit- en inwendige.
De buitenfl:e,
buitenf1:e, roodachtige zelffiandigheid
zelff1:andigheid der Herfenen
Herfenell is weeker en
vaatrijker, dan de binnenf1:e
binnenfl:e witte, die het merg der HerCenen gemoeije.
noemd wordt. Dit merg befl:aat
bef1:aat uit draden of vezels, die moeijelijk te onderCcheiden zijn, zoo dat het fijnfl:e
fijnf1:e maakfel van deze deelen,
voor het ontleedkundigf1:e
ontleedkundigfl:e oog, llOg lliet geheel zeker en klaar te doorzien is. De kleine Herfens liggen onder de groote in eene afzonderlijke kamer van de herfenpan , waar men dezelve, op de grondvlakte,
in eene regter- en linkerhelft , door het tusCchen
msfchen beiden liggend rugmerg, verdeeld, doch van boven en achter ziet zamenhangen. Zij
ziJn, gel ijk de groote Herfens
belloten, van buiten
Herfcns,, in eene vaathuid beGoten,
roodachtig graauw, maar van binnen grootendeels mergachtig , en
worden, in evenredigheid, veel dieper en digter van de voortzettingen der vaathuid doortrokken, dan de groote Herfens ; terwijl men,
dezelve in eene horizontale rigting
rigtil.1g doorfhijdende,
doorfilijdende, daarin graauwe
graan we ringen met mergachtige, eenigermate evenmiddelpuntjg
evenmiddelptlntjg (concentrisch)
ziet afwisfden. Tusfchen de roodachtig graauwe en mergachtige zelffiandigheid, bevindt zich in de kleine He: fens nog eene derde geel·
geellIchtige middel.zelmandigheid, en loopt al het merg derzelve als in
achtige
eenen
cenen korten fl:am
nam te zamen. De ondervinding leert, dat in den
bouw van het
kingen g~vonden
bet Herfengefl:el
Herfengef1:el veel zeldzamer afwij
afwijkingen
worden , dan bij de overige deelen des menfchelijken ligthaams.
ligtbaams.
Ook verdient de evenredigheid (Symmetrie) der Herfenen onze bijzondere opmerking, waardoor alles 111 dezelve dubbeId
dubbeid is: zelfs die deelen, welke in het midden liggen, cn
en daardoor enkelvoudig fchijnen.
b. v. het verlengde merg en ook het rugmerg , befl:aan
bef1:aan eigenlijk uit
twee evenredige hemen.
helften. Het gewigt van al de Herfens zamengenomen bedraagt, bij een volwasCen
volwasfen mensch, van !2z tOt 3 pond;
doch zij zijn grooter en wegen zwaarder in evenredigheid van het
ligchaam .. hoe jonger iemand is, en worden met de jaren fpecifiek
Îigter; terwijl zij in ziekten, die met ijlhoofdigheid gepaard gaan,
fomtijds vaster, en ook fomtijds
Het
fOlUtijds ijler en wecker worden. Herfengefl:el
Herfengef1:el is het eigenlijke werktuig van gewaarwording, die echter
onafCcheidelijk is; want zonder dit zoude zij
van onze denkbeelden onaffcheidelijk
niets beteekenen. Is dus het Herfengefl:el
Herfengef1:el het middelpunt der eerlle.
eerlle,
dan moet het ook de zetel der laat!1e zijn. Inderdaad, dit ondoorgrondelijk werktuig boudt alle gewaarwordingen, en daarmede gepaard
gaande denkbeelden, in zich befloten,
beGoten, die wij federt onze vroeg!1e
j~ugd
[~en elkander firljdige
fu'~dige
j~tlgd ontvangen hebben)
hebben, en bewaart geheel te{;en
G g 4
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(Het)

dingen.
rlingen. Willen wij ons eene zaak herinneren; aanrtonds
aanftOnds doet zij
zich zoo levendig voor onzen geest op, als of wij haar voor onze 00oo~
gen zagen, of[choon zij voor lang reeds gebeurd is, en zU zweeft
zoo lang voor onzen geest, tot dat zij weder plaats maakt voor
een ander denkbeEld.
denkbedd. Wij zoeken in onze Herfens als in een boek,
en denken nu aan deze, dan aan geene zaken, die geheel van elkandeze·met zachte en ontelonteIder verfchillen; en dit alles vinden wij in deze-met
pare vezels doorweven frof.
ft of. Waarlijk, een voortreffelijk bewijs
voor de grootheid des Scheppers, die dit kunstig werktuig zoo on,'oor
on.
doorgrondelijk
rloorgrondelijk gevormd, en met eene verftandige kracht bezield heeft.
HERT. (Het) Cerl'us)
Ceryus) behoort onder de herkaauwende en zozo.
gende dieren, en bevat de volgende [oorten : De Eland, (Cet·v
(Cerv.• ..1/
Al_..

ees
etS L), het Rendier (C. Tarandus) het Dam-hert, (C. Dame), het
Hert,
Ifert, (C. Elaphus), C. Canadmfis,
Canadel1fis, C. Pirginianus,
Firginianus, C. Axis,
C. Capreolus
Capreoltls en C. Pygargus.
Pygargtls.

~ewol1e
~ewOl1e

Wij zullen ons ter dezer plaatfe alleen tot de befchrijving van lIet
het
voornaamfl:e foorten
foorten,, in
gewone Hert bepalen, en van de overige, voornaamfle
bet vervolg, nader fpreken. Het is een dier van de grootte van
het
een paard, van eene fierlijke gedaante, met eenen langen hals,
korten 1hart,
fl:aart, net gevormde pooten, en met gefpleten hoeven. Het
mannetje draagt op zijn voorhoofd een regt opflaand
.m:mnetje
opfl:aand gewij met PUIlpUlltige takken, dat jaarlijks afvalt en weder uitgroeit. Met regt worde
wordt
het Hert het edel1l:e
edelfl:e van de bosch-bewoners
bosch.bewoners genoemd: zijne geheeIe gefl:alte drr.agt
dr::.agt het kenmerk van fnelheid, kracht en vlugheid;
zijn aanzien vertoont eene bijzondere fcherpheid van gehoor, ge:ligt
:dgt en reuk; het draagt zijnen hals en kop hoog en moedig; als
het loopt, ligt het het onderfle
onderfl:e gedeelte van den kop op, en legt aldus de hoornen achterover langs den hals of op den rug neder. Het
heeft
beeft eel.len
ee13en langen hals; zijn kop is fraai gevormd; hC2t
h@t neusbeen is
lang en dik; de oogen 1l:aan
van elkander en op zijde van het
fl:aan verre vall
voorhoofd; de neusgaten zijn wijd en groot, en onder,
onder ,den
den binnenfien hoek van elk oog vindt men eene diepe holte, de traan holte ge
ge·..
noemd, waarin een dikachtig vocht bevat is , hetwelk de trafJetl
tranen gegecne CJijtanden
LJijtanden in het boven1l:e
bovenfl:e kakebeen,
noemd wordt. Het heeft geene
maar acht in het onderfle,
onderfl:e, van welke de twee middel1l:e
middelfl:e veel grooter
dan de andere zijn, en zes kiezen aan elke zijde in elk kakebeen. Het wijfje of de Hinde is teederder en kleiner van ge1l:alce,
gefl:alre, en
heeft geene hoornen;'
vlug_..
hoornen;· doch vertoont, even als het mannetje, vlug
heid
heId en fchranderheid, met een makker en zachtzinniger voorkom el).
Wanneer het Hert volwasfen is, loopt het gewij in dunne punrige
puntige
fl:aat nu eens meer, dan eens min..
takken uit, die in den volwasfen flaat
der, maar tot vier en twintig, ja dertig en meer, in getal zijn. De
hoornen zetten als dan, door hunne fierlijke krommülg,
krommiIlg, aan dit dier
een groot fieraad bij. Bij fommige Herten heeft het gewiJ
gewij aan de eene
ia
zijde meer takken, dan aan de andere. Dit gewij valt alle jaren in
de Lente af; zelden doen dit beide takI-.:cu
takken tC
te gelijk,
gelUk, maar meestal de
een
eCn
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tenen één dag of twee dagen na dden
en anderen; zij groeijell
groeijen gedurende
den zomer weder aan, en op het einde van Hooim. is dit gewij we.
der geheel volgroeid; het wordt ieder jaar grooter en van meerder
takken voorzien, naar mate het Hert ouder wordt. Als het gewij
begint uit te fpruiten is het zacht; doch wordt vervolgens met eene
fchors of wollige huid bedekt, waardoor de bloedvaten
foort van fèhors
loopen, die het gewei voedfel geven. Wanneer het echter volwasfen..
volwasfeIlis, droogt dat bekleedfel
bekleedfe1 en valt er aan lappen af, waartoe het Hert
medewerkt, door zijne hoornen tegen de boolllen
boomen te wrijven. Als
verwonen zich de hoornen als hout met
mee
de wollige huid er af is, vertoonen
kleiue
kleine knobbeltjes en groeven, die de fporen zijn der bloedvaten.
De llOornen
hoornen zijn niet hol, maar van eene vaste zelf1l:andigheid.
zelfl1:andigheid.
De gewone hoofdkleur van de oude Herten is rosachtig. of kaskas.
tanje-bruin, met vaal gemengd, en eene zwartachtige fireep langs den
rug. Men vindt er, die rood er zijn, en naar gelang van hunnen ou.
ouderdom
derdom,, donkerder van kleur worden. De Hinden zijn vaal van
kleur, maar lichter dan de Herten.
Het Hert onthoudt zich in de bosfchen.
bosfchen, op de heuvelen en in de
vlakten. Zijn voeder befiaat in verfchilIende foorten van gewasfen :
<Herfst eeten zij de kr.oppen der heesters, in den Winter fchi!in den -Herfst
len zij de boomen en eten de fchors en het mos, en bij zacIlt weder
gaan zij op bet
het koren grazen; in den Zomer eten zij alle [oorten
foorten
van bladeren, knoppen, en granen; doch geven de voorkeur aan
den fporkenboom en aan de rog~e.
. De Herten leven in den Winter
0I1thou.
Winrer aan troepen bij elkander, en 0I1thouden zich dan in het digst van de bosfchen. In de Lente, zoodra de
hoornen afgevallen zijn, begeven zij zich in de firuiken en luchtige
kreupelbosfchen. Met het einde van Oogst- of begin van Slilgcm.,
Slilgtm.,
als hunne hoornen volwasfen zijn, komen zij weder in de bosfchen,
bosrchen,
en beginnen zij de wijfjes te zoeken: als dan brullen zij zeer fierk en
zijn als woedende. Het Hert blijft dan eenigen tijd bij de Hinde,
waarna het eene andere gaat opzoeken: deze verliefde woede dunrt
duurt
maar 3 weken, gedurende welken tijd zij niet napen of rusten,
maar veelloopen en vechten, waardoor zij zeer vermagerd worden.
De Hinden brengen, na acht maanden en eenige dagen, gewoonlijk maar
één,
ééll, zelden twee jongen ter wereld: het volgt de moeder den gehe.
gehelen-zomer.
len -zomer. Het Hert groeit 5 of 6 jaar, eer het volwasfen is; is
een onfchuldig, fiil en vreedzaam dier; zeer vreesachtig, doch evenwel nieuwsgierig; het is zeer bekwaam, om te fpringen, en zwemt
zweme
zeer goed.
ganseh Europa gemeen, zoowel in de koude
De Herten zijn door gansch
als warme landen. In Europa fehiet
fchiet men dezelve wel van verre;
doch de voornaamfie jagt, die op dezelve gemaakt wordt, is de
perforee jagt, of klopjagt. Het Hert levert een goed voed
fel op.
perforce
voedCel
Zijne hoornen worden in de: geneeskunde gebruikt; de huid wordt
tot leder bereid; de zadelmakers
te
7.adelmakcfs gebruiken het haar, om zadels tè
HER.
vullen) en de l1l~sfenmakel's
vllllen,
lll~srel1U1akel's de hoornen tot hechten.
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HERTI-IA. HERTOGENBOSCH,
HERnIA.
's HERTOGENI30SCH,
IIERTHA.
(de
GOA,
TELWS,
Romeil1/!tJ
HER THA.
T~LWS, TITAEA, CYBELE der Romeinen
en Grieken) De godin der aarde in de Scandinavifche Fabelleer,
AngeIn en andere Duit.
welke door Astiern, Longobard"n,
Longobardl'rJ, A1l1ionen,
Amio/Jen, Ange!n
{Farfche vo!ksftammen, aan gene zijde
fehe
zUde der Elbe, in het land van 'Farne,
Oostzr:e wonende, hoog vereerd werd. De
m, en aan de oevers der Oostzee
groud
vef(~ering was, voorna'ne!lj
grond dezer vereering
voorna·uell) k, het gerustftellend geloof, dat
belangen der 11lenfchen
menfchen deel nam
nam",- hen leidde, en hen zelfs
zij aan de belallgen
op zekere tijden bezocht. In een heilIg hoschje, op een eiland van
de'n
Oceaall, lag het heiligd
om dezer godin. Men houdt
heiligdom
dcn oosteli.lken
oostcli]ken Oceaan,
er het eilmd Rugen
RugeJ1 voor, waar men, nog tegenwoordig, in een groot
heukcn bosch, eene ronde pbats vindt, welke met hooge beukenheukell
m~er verboomen
bool11en omringd is, en in welker midden zich een klein 11l;!er
toont, waarvan het water bIjna zwart en zonder firoom
firool11 is, en
en. door
de inwon-:rs
inwoll,"rs de burgwal en het burgmeer genoemd wordt. Men had
eeu
eet} afzonderlijk fee~t aan haar toegewijd, waarop
w~arop hare beeldtenis,
beeldtellis,
op eellen
befpannell,, en vergezeld van
eenen wagen, met twee runderen befpannen
plegt:g werd rondgevoerd.
hare priesters, plegtig
's HERTOGENBOSCH. Eene fraarje
framje en volkrijke
volkrUke lbd in het ko~
ko.
ningrijk der Nederlallden,
NederlandelI, de hoofdplaats der provincie Noord-Braband,
Noord-Brahand,
gelegen aan {te
de vereeniglllg
Domme!, die,
vereenigl1lg der rivieren de Aa en de Dommd,
ouder
forc Crevecoeur , hetwelk
onder de benaming van de Dieze, bij het fan
bij l1a een nur
uur van de !1ad
flad verwijderd is, 11l
IVJaas vallen. Zij
bijna
111 de Jlfaas
gel1:icht door GOUFRIW
III, bijgenaamd In de wieg, hertog van
werd ge!1icht
GODFlW:D lIl,
Brabtllld, in het jaar 1184, en 's llertogmbosch
'genoemd naar de
Braballd,
Hertogenbosch ·genoemd
bosfchen, w.:lke
w~lke zich, in dien tUd,
tijd, te dezer pIlt s bevonden. Later
hoofdfl:ad van een der vier kwartieren van her
was zij de hoofdfiad
het hertogdom
Brab(1nrl, welk kwartier naar die !1ad
flad geno2md
g~n02md werd, en waaronBrab(1nd,
cIer
de" lYJeijerii
JYlrlijerij van 's Hertogenbosch , de flad
aad Grave, de landen
der de
van Cuijk en van RallflljleiJl
RaJlmjleill en het graaffchap
graaffchup Megen behoorden. ~VrAUR1TS van Oranje rce'ds
re~ds tweemaal vruchteloos
Na door prins MAUR1TS
te zijn belegerd gew~est, gelukte het eindelijk prins FREDERIK
HENDRIK, na e,"1
N"l merkwa'1rd'g
m~rkwa1rd,g beleg van bijna vijf maanden, die
16:29 tot de overgave t,e dwingen, welke verovering
flad in het jaar 1629
als een der beroemdl1:e
befchouwd wordt.
berocmd!1e wapenfeiten van dien vorst befehouwd
Munl1:erfchen vrede van 1648 aan den naat
fiaar der JTel'eenigde
J7ereenigde
Bij den Mun!1erfchen
Nederlanden toegewezen, maakte zij een gedeelte uit van de zoogeGeneraliteits lalldm,
landen, die door de algemeene
nJgemeene fiaten beheerd
noemde Genera/i/dts
werden. In het jaar 17941794. bukte zij, na een hevig bombardement,
voor de 11lagt
magt der Fral1Cche
Franfche republikeinen. Bij het verdrag van
Bloeim.
toel1maligen koning van Holland aan
door den toenmaligen
BIoeim. 18 10 werd zij d00r
Frankrijk afgef1:aan;
afgefiaan; doch op den z6fien
2.6fien van Louwm. J8I4, ten ge_
vun eenen welgeOaagden
volge van
weIgef1aagden aanval van de troepen der
del' bondgetlooten, die hierin krachtdadIg
krachtdadig werden ol1derfieund
llooten,
ollderneund door een aantal
naam van den fOllvereinen
vrijheid lievende burgers der fiaJ,
l1:aJ, in Ilaam
Gedmenvorst der
dcr FerulJigde
f/erulJigde Nederlanden
Neder!,111den weder in bezit genomen. GedurcnFrau[cMe riJk, was zij de hoofdplaats van her
het
de de inlijving in het Frau[c1!e
de-
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Monden van dm
.len Rijn, en, voor het junr
Ilb9, de
departement der ]}londen
jaar 1629,
zetel van eenen bisfchop, tot welke'
welke" waardigheid in het jaar 1810
door keizer NAPOLEON mede een; geestelijke verheven werd, die
fiad.
Cie paufelijke erkenning bekomen heeft. De 11ad,
echter nimmer 'de
die alle jaren, door het opbouwen van Heenen, in plaats van eel1ige
nog overgeblevene oude, houten
hamen geveJs, in fraaiheid toeneemt, telc
telt
4 land- en 3 waterpoorten, 4 roomsch KatholiJke,
KatholÏJke, 2 Hervormde en
I Lutherfche
Lmberfche kerk, en heeft gefiichten van weldadigheid van onderfcbetdenen aard. Derzelver bevolking befiond
be110nd op den lfien van
derfchetdenen
groOtellLouwmaand 1822, uit '4,474 zielen. De inwoners vinden groot
enlint-, fpeIden
fpelden en vele andere fabrijken';
deels hun beftaan
befiaan in de garen-,.
garen-,.lint-,
den handel, die voornamelijk op Luikerland wordt gedreven; de binbin.
nelliandfche
voordeelen
nenlandfche fchecpvaan,
fche~pvaart, en de voordeel
en eener meestal talrijke bezetting, voor welke een aantal barakken en goede fl:aIlingen
fiallingen aanwezig
zijn. Onder de openbare gebouwen munten vooral uit de hoofd. of
St••
• .lans.kerk,
grootlle en fraaifl:e
fraaifie in het Noordelijk gedeelte 'van
lans-ker k, de groot!1:e
van
het rijk, en van eene Gothifche bonworde;
bouworde; het gotlvernementshuis;
gouvernementshuis ;
het fiadhuis,
ftadhuis, en de in het begin dezer eeuw gebouwde burgerlijke gevangenis of het tuchthuis, waarin thans, voor rekening van bijzondere
perfonen , vloerkleeden vervaardigd worden. De vestingwerken, die
voorheen wel onderhouden werden, bevinden zich, federt eenige jaren,
in eenen ftaat
fl:aat van diep verval; behalve het genoemde fort Crevecoeur
dienen de forten St. Ifabella,
flt/bella, St. Antoni,
Anton;, de Papmbril
Papenbril (oorfpronke.
(oorfpronkeWil/ems en lV/aria 's Schans genoemd) en de Ortenfchans, ter
lijk Willems
befcherming der vesting; doch in het onder water zetten der omliggende landerijen, die uit weiland en voor een klein gedeelte uit
befl:aan, vindt zij hare voornaamfl:e
voornaamfte verdediging. moerasfen befiaan,
De
Latijnfche fcholen waren voorheen in eenen bloeijenden, doch thans
ftaat: het federt weinige jaren, van ftad3wege,
ftaàswege.
in eenen kwijnenden fl:aat:
opgerigte teekt!nteek<!n- infticuut
inftituut wedijvert, daarentegen, met de voornaamfte
inrIgtingen
indgtingen van dien aard in andere freden.
'$
's Hertogenbosch is de geboorteplaats van verfcheiden mannen, die
in geleerdJeid,
geleerd~eid, kunsten en lofwaardige hoedanigheden, hebben uitgemunt, onder welke bijzondere aanteekening verdient èe beroemde
munt.
wiskundige
J. 's GRAVESANDE, benevens de fchilders ABRAHAM
VAN DIEPENBEEK
DmPENBEEK en VAN THULDEN,
TrmLDEN, de gerchiedkundige~.T. VAN OU4
Ou.
DENIIOVEN en de heldhaftige HERMAN DE RU1JTER,
DENIlOVEN
RUljTER, wiens kloekmoekloekmoe.
dige opoffering, in de verdediging van het door hem op eelle listige
wijze verrastte LoeveJleill, in Nederland algemeen bekend is.
HERVORMING. Met dezen naam duidt men die groote verandering en verbetering aan, welke in het begin der 16de
I6de eeuw, na
langdurige verbastering, in het Christendom is ingevoerd. Reeds
veel vroeger had men derzelver noodzakelUkheid, vooral ten aanzien der zeden eu
en kerkelIjke
kerkelljke bedieningen, begonncn in te zien en
met luider ftetnme
()p de concilicn van Pifa in
iJl
ftcmme te vordercn. 0p
1.4-09
1409 en COllftantz in 1415 was deze zaak opzettelijk
opzc~telijk ter tafel ge·
gehragt,
bragt,
J
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ALEX.\NDER V, op eerstgemelde concilie,
concllie, plegtig
plegcig
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beloofd, eene noodzakelijke hervorming in het hoofd en de leden
daarfiellen; maar hij hield geen woord, en alle voorgeflate zullen daarflellcn;
gene maatregelen werden fieeds
fleeds door de baatzucht en zedeloosheid.
vooral der hooge geestelijkheid, oIlldoken,
omdoken, uitgef1:eld
uitgefl:eld en verijdeld. Intusfchen kon deze zaak, eenmaal openlijk ter fprake gebragt , niet
zoo geheel onderdrukt worden, als zij, wier belangen daarin betrok
betrok-'
.. '
wenschten. Ook had de Voorzienigheid reeds
ken waren, wel wellschten.
lang eelle
eene Hervorming voorbereid, veel gewigtiger en van ruimeren
omvang
grootere
L>mvang en groot
ere beteekenis, dan die, waarop zelfs de beste onder
de geestelijke en wereldlijke overheden bedacht waren.
Inderdaad werd het ook hoog tijd, dat er een einde kwam, niet
alleen aall
aan de teugellooze inhaligheid en ongebondenheid van hen, die
het arme Christenvolk , hoe langer hoe meer, aan zich onderworpen,
onderworpen Jt
en van hunne, vermeende, onfeilbare
onfeilbllre uitfpraken afhankelijk gemaakt
hadden: - maar ook aan al het bijgeloof, aan al de grove dwalingen. aan de fchandelijke vervolgzucht en onderdrukking van elke
edele poging tot verlichting en verbecering,
verbetering, en.
en, in één woord.
woord, aan
al dat diep bederf, waaraan de kerk, als van eeuw tot eeuw,
meer en meer prijs gegeven, en waarin zij al dieper en
ver..
eu dieper ver.
zonken was.
De iuval
Îuval der /irabieren
Arabieren,, bij welke destijds de wetenfchappen en
roevlngt genomen hadden, en d\e
d~e zich in Spanje
geleerdheid de toevlugt
vestigden, en van daar lichtfiralen
lichtflralen naar Frankrijk en verder heen uit.
zonden; de gevolgen
gevQlgen der kruistogten
kruisrogten ter verovering van h'et Hei.
lige land, welke eene
eelle andere betrekking ttlsfchen
tusfchen heeren en ondt;rda.
ond.;rda.
Jlen.
nen, en een, tot nog toe
roe ongekend, gevoel van vrijheid en men~
fchenwaarde ,te
,1:e weeg bragten; de vroegere en nog fieeds
fl:eeds voort.
vooredurel1d~
durelld~ fcheuring en lwisten der Griekfche en Latijnfche kerken;
de latere
htere groote fcheurmg
fcheurlilg in de Westerfche
Wester[che kerk in de 14de
J4de eeuw,
welke het algemeene vooroordeel aangaande de onfeilbaarheid der
kerkvoogd~n krachtdadiglijk ondermijnde; de knevelarij en euvel
kerkvoogden
euvel...
pau[en, waardoor keizers en koningen op het behoud van
moed der paufen,
hun gezag, en den welf1:and hunner onderdanen, bedacht gemaakt
werden; de verbeterde burgerlijke inrigtingen, die een er meer onon~
partijdige regtspleging , benevens die ter verbreiding van wetenfchap door opgerigte hooge fcholen;
fchoJen; de verhuizing van geleerde
Grieken naar Italië, na het innemen van KOllftantinopel
K071ftantinopel door de Tur
Tur...
leen,
/een, waardoor de fchriften en wijsheid der Grieken zich door
Europa begonnen te verfpreiden ; de ontdekking der nieuwe wereld
door COLUMBUS, welke een einde maakte aan vroegere,
vroegere. bekrompene denkbeelden; de
da uitvinding der drukkunst door onzen LAURENS
KOSTER; de lichtfl:ralell,
Iichtf1:ralen, door WICKLEFF.
WJCKLEFF, de Waldenzen en A/bi.
gmzen, door J
JOANNES
gtmzen,
OANNES Buss en HIERONYMUS VAN PRAAG verfpl'eid,
verfpreid,
en zelfs het onregtvaardig vonnis der verbranding, tegen het gege.
vell keizerlijk
ven
lteizerlijk woord valt
van vrijs-eleide,
vrijgeleide, op
Ort het drijv&11
drij'V&n del'
dcl' ~ecstelükhciç1,
~eestelükheiçl,

a-au
a-an
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aan
ann deze twee martelaaars voor de waarheid, zoo wreeaaatdig4ijk
wreedaardiglijk
voltrokken, en, eindelijk, het hekelend vernuft. zoo van vele
al3 vooral van onzen beroemden DERhetorykers en andere geesten, als
SlDER:US ERAS~1US,
SIDERlUS
ERAs~1Us, hetwelk de zeden der mOllniken
monniken en priesters in
d.erzelver ware licht voor-,
voor-; en op het befpottelijkf1e
befpottelijkfle ;en
~en toon fielde
flelde ~
dit alles dan, gevoegd bij het meer dan fchalldelijk
fchandeliJk gedrag van [alUmi.
fomm!.
ge paufen, als dat van ALEXANDER VI, en het zorgeloos of onver!lanonverflanandel:en, zoo als van den krijgszuC:1tigen
be!laan va'u anderen,
dig beflaan
krijgszuc!1tigen JULlUS
JULIUS Il. en
LED X., dien Roscoë zoo juist gefchilderd heeft;den weelderigen Lw
dit alles werkte van lieverlede, en hoe langer
lang€r zoo ineet, eeller
eenet
aanrijpende , en eenmaal doorgrijpellde,
iu de hand.
doorgrijpendc, Hervorming in
Dan, zou dezelve plaats hebben, er moest meer gebeuren, en wel
iets, hetwelk, als ten uiterf1e
uiterfle misdadig en fcl1andelijlf;
fcllandelijli" bij allen, dia
die
eenigzins nadachten en gemoedelijk waren, bijzonder in het oog liep.
En ook zoo iets gebeurde. Te weten
weten;~ reeds federt de negende
puufen begonneIT,
begol1ncIT, ter bereiking van bijzondere oogeeuw hadden de paufen
ontOng van boetedoening voor de zonden,
zon.den,
merken, aflaten, dat is, omOag
en vergeving van dezelve 1 in den naam des Zaligmakers , voor
voo~ Ie.
venden en dooden,
dood en , :tf
áf te kondigen. Met den tijd begonnen zij zo~
danige afflaat-brieven voor geld te vcrkoopcn,
verkoopen, zoo dilnverf
diJnverf zij daaraan behoefte hadden. In het begin der 16de eeuw, liep deze aflaatkramerij geheel in het
hee wilde. Straks genoemde paur~n
paufen dreven dezen
denzelven
fielfel,
handel in het groot, en bragren den
zei ven tot eene foort van !l:elfel,
waarbij de zonden, en de langdurigheid van vrijdom, op zekere kanfelarij.taux gezet werden. Nu werd derhalve aan alle kerkelijke
felarij-taux
minfle voor de rijke en welgegoede boosdoeners, de botucht, ten minf1e
dem ingeflagen
ingel1agen:: terwijl de arme, die ni et om te betalen had, geene
velgifYenis
vClgiffenis bekomen kon. Zendelingen valt den paufelijken !loel'door
floel'door-..
kruisten de landen van Europa, overal deze nieuwe en zonderlinge
koopwaar uitventende. Onder deze waren er twee, die in onbefchaamdheid boven vele anderen uitmuntten, maar ook juist daardoor
al wat pog braaf en Christelijk dacht, ja elk,
elk. wiens zedelijk gevoel
verf10rven was, tegen zich in het h:lfl1a's
niet geheel verflorven
n~rn:fs jaagden.
BERNHARDIN SANSON in Zwitferland,
Zwit[erland, en JAN DIETZ of· DIEZEL , ge:..
ge~
meenlijkk .TJOANNES
meenlij
OANNES TETZEL ge
geheeten,
heet en , in Duitschland,
Dttitschlal1d, waren de,
ecrf1e vond in
meest in het oog loopende, paufelijke makelaars. De ecrfle
het jaar 1517,
1$17, onder meer anderen, vooral eenen tegenflander
tegenfiander aan den
dell
gèleerden,
g~leerden, wijzen en vromen ULRICH ZWINGLE of ZWINGLI, die
geholpen werd door HALLER, CAPITO en OECOLAMPADlUS; terwijl
zijne Hervorming naderhand voltooid, gevestigd en uitgebreid werd
door ]EAN
THEOD. BEZA, PETR. MARTJ]R
JEAN CALVIN , THEoD.
MARTIJR VERl\IJLI
VERl\lILi enz.
De ander maakte den vuurijver
vuur~iver gaande van MARTINUS
MAR TINUS LUTHER, die
vooral aan den wijzen, befcbaafden en zachtmoedigen PH. MELANCIITHON
LANCHTHON zulk eenen ,helper vond, als hij vooral behoefde. Stellingen, door hem, als hoogleeraar , tegen TETZEL, ter openlijke
JSJ9 3311geplakt.
aangeplakt.
betwisting, aan de kerk te lf/ittenberg in het jaar 1519

wa.
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waren de vonk, welke eerlang in volle vlam uicbasrtte,
uitbasrtte, het plm"
plmfelijk gezag tot
fchokte, en eene geheele HervorfelUk
toe in de grondvesten fchokce,
ming in leer,
leer. kerkgebruiken , zeden en kerktucht te weeg bragt,
welke van lieverlede naar Engeland
Engeland,, FrankriJk,
FrankriJk. de Nederlanden
Nederlanden,t
Zweden, Denemarken
Dellemarken enz. overiloeg;
overfloeg; eene Hervorming, welke de ontransfubf1:amiatie, de aanbidding der
feilbaarheid der kerkvoogden, de cransfubflamiarie,
ge(l:orvene
geaorvene Heiligen en Engelen, vooral der Moeder Gods, het Vagevuur, vIJf
VIJf van de zeven Sacramenten, enz. te gelijk 111'lt
111.:t eene menigte van, uit het Heidendom overgenomen, kerkgebruiken, en het
onmatig gezag der geestelijken, affchaf,e;
afCchafce; eene Hervorming verder,
welke, van flap
(l:ap tot flap voortgaande, het
h et gezag des Bijbels herllelde
herflelde ;
de leer der zondenvergeving, alleen op een opregt geloof in CURISCHRISTUS en eene ongcveimde
ongeveimde bekeering, van vele wanbegrippen zuiver<Ie.
de, en eenen geesteh]ken
geest eh] ken godsdiensr
godsdienst invoerde; eene Hervorming eindelijk, welke, hoe dikwerf ook beilreden
bellreden,, belaagd, ten bloede toe
vervolgd, nogt:1ns
nogtans heeft !l:and
ll:and gehouden, en over allen tegenlland
tegenf1:and
f1:èeds zegeviert. (Men leze
Ieze over dit artikel veren ondermijning nog f1:eeds
der de kerkelijke gefchiedenis van HAMELSVELD , YPEIJ
YPEr} en anderen.)
HERZBERG. (EWALD FRIEDRICH, graaf van) Een der beroemdberoemd.
Ilaats. en kabinets.
kabinetsfie f1:aatsmannen
Ilaatsmannen van onzen tijil,
tijli, die als Pruisfisch ll:aacs.
minister bijna aan alle gewigtige aangelegenheden van Europa, welke
feden
reden den zevenjarigcn
zevenjarigen oorlog plaats hadden, deel nam. Hij werd in
J-Ierfstm.
Herfstm. 1725 te Co/lin
Co/fin bij Nietl'l'-jlettin
Nieu'I'-Jlettin geboren, oefende zich finds
1742 op de hooge fcllOOI te Halle, en verwietf
verwie~f toen reeds zoo vele
kennis in het vak van fl:aatkunde,
Haackunde, dat hij in 1745, als Cecretaris bij het
gezamfchap naar Frankfort
f}ankfort,, ter verkiezing van den keizer
Pruisfisch gezantfchap
toe
FRANS I, gezonden werd. Kort daarna verhief hem de koning tot
geheimraad bij het departement der buitenlandCche zaken, en bewees
vorst~~ gedurende den oorlog, belangrijke diensten. Het vre.
hij den vorst
des verdrag met Rusland en Zweden (1762) was zijn werk, zoo als
ook de vrede van Hubertshurg,
Hubertsburg , waarover hij geheel alleen gehandeld had, en omtrent welke de koning hem deze gedenkwaardige
'I'01lS al'ez fait la paix
paix,, comme j'af
j'al fait la guerre, ttn
tin
loffpraak gaf: VOltS
contre plufieurs.
plufleztrs, terwijl hij hem tevens tot tweeden !taats- en kabikabi.
nets.minister
nets.
minister aanfl:elde.
aanf1:elde.
De onvermoeide ijver van HERZBERG;
HER.ZBERG; zijne diepe kennis van de
gefchiedenis, het !taats
flaatsregt
regt en alle daarmede verbondene wetenCehapwetenfchappen;; zijne
il:aatkundige onderhandelingen,
z~jne bijzondere geCchiktheid
gefchiktheid tot fiaatkundige
pen
en zijn aanhoudend pogen, om bij elke gelegenheid het belang van
Prttisfen te bevorderen, verfchaften hem het volkomen vertrouwen
van FREDERIK
FREDERIK H,
rI, en deden hem dikwijls eene vrijmoedigheid gebrui.
gebruiken, welke voor eenen
eellen ander veelal hoogst gevaarlijk had kunnen
worden; doch de koning was te zeer van de braafheid zijns !taatsflaatslaatll:e oogen_
dienaars overtuigd, en verwaardigde hem hierom, tot de laatfl:e
il:aatsbe.
hartel~jkf1:e vertrouwen. Alle 1l:aatsbe.
blikken zijns levens, met het hartelijklle
langen werden aan zijn oordeel onderworpen, (gelijk het ook zijn
,,'erk
werk

HESIODUS. -

HESPERUS.

479

werk was, dnt aan FREDERIK II, bij de verdeeling van Po/en, Irest.
Pruisfen ten deel viel), en geen plan, ter verbetering van het inwendig beltuUF "Jes lands; werd aangenomen, wanneer HERZBERG het
vooraf niet bad goedgekeurd. De zijdenteelt llond onder zijn oi1middellijk opzigt, en dit voortbrellgîc! V:ill v~derlandfche nijverheid
had bij hem zulk eene hooge waarde, dat hij in J784, op '9 ko.
nings verjaardag, den vors. mets aangeuamer wist te vertoonen, dan
dat hij, die zich altijd door de hoog1le eCl1volldigheid in het uiterliJke kcmuelkte, ln een prachtig zijden kleed vcrfcheen, hetwelk van
eigen gewonnen zijde in Pl'ui;fen vervaardigd was, Ook het fchoolwezen heeft vele vertJetcrini',en aan hem te danken.
Men zoude het naal1wehjks kUiJnen gclooven, dat fIERZBEll.G, bij
zijne mcnigvuldlge bezigheden, nog tij(lS genoeg had. om in het
vak van wetenf'chappen te arbe,.lcn ; en echter leverde hij, val}
ti1 d tot tijd, ver[cheidene geleerde verhandelll1gcll. voor de akademie
d'er weten[chnppell te Bel lijn, cn werd hIj, onder den opvolger van deo
grooten FREDERIK, tot curator derzelve benoemd. Inzonderheid lagen
hem de Duit[che letterkunde en de verbetering der Duitfche taal zeer
na aan het hart. Zijne klimmende jaren, en zekere onaangename
omrtandigheclell, welke de Reichenbach[che overeenkomst van 1790
vo~rlbragt, deden hem bel111iten, om in het volgende jaar zijncn post
als miJ1ister neder te leggen. Sedert wijdde hij de overige dagen van
zijn leven aan zijne verdere bedieningen en aan de wetenfchappen ..
en O:ierf den 27l1:en van nIoeim. 1795HESIODUS. Een der cudfte, ons b ekel1 de , Griek[che dichters
uit BiJotië, die in het jaar der wereld 3060 zeer beroemd was. Wij
bezitten van hem een leergedicht over de tPérlrzaamhedm van den
Landman, hetwelk vele overeenkomst met eenen herderszang heeft,
en de zeden en gebruiken van het landleven van dien tijd, iij eenell
onopge[mukten, eenvoudigen toon, op eene bevallige w~jze affchil..
den. De zedelijke gedenkfpreuken, waarmede hetzelve doorvlochtell
is, komen veel met de aartsvaderlijke taal der Hebreeuwen overeen.
Een alJder gedicht, de Theogonie, waarin de afkomst der goden verhaald
wordr, is verminkt tot ons gekomen, en op verre na niet V311 zoo
veel beL1ng, als het eer!l:e.
HZSPERIDEN. Zijn de dochters van HES PER IS , bevallige nimfen, die op een westelijk eiland in bekoorlijke tuinen woonden ,
w~ar de boomen gOl1den appelen droegen, die door eenen draak bewaakt werden; doch welke HERKULES , door EURISTHEUS gelast,
om deze appelen te halen, liet ter nedervellen.
HESPERUS. Een zoon of broeder van ATLAS, en een groot
vriend der fierrekunde, die, toen hij, op zekeren tijd, den Atlas b~
klommen had, om de il:erren waar te nemen, door eenen il:ormwind
opgenomen" werd, zonder dat men wist , waar hij gebleven was.
Het volk bewees hem hierop eene goddel~ike eer, en noemde hem
de fchoonfl:e fter aan den westelijken hemel. Volgens anderen wa.
bij
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hij een -Zoon' van VENUS en CEPHALUS, en werd, uit hoofde zijner
fchoonheid, ook bij den naam zijner moeder genoemd.
HESSELINK. (GERRIT) Zag den 231len WiJnm. 1755 te Groningen het eellle daglicht. Zijne ouders waren uit den wel gefl:elden
middelfl:and, en zijn vader, fcllOon door den handel ZIjn befl:aan vindende, was een beminnaat' van de gefchiedenis des vaderlands en die
van andere volken, en had eenen bijzonderen finaak in het lezen onzer oude en latere dichters. De ggunfl:ige
unfl:ige aanleg tot letteroefening ,
welke zich al vroeg in den jongen HESSELINK vertoonde, deed den
vader befluiten , zijnen fmaak te volgen, en, na de gewone voorbereidende oefeningen, woonde hij, in zijne geboortefiad,
geboortefl:ad, de Iesfen der
hoogleeraren J. DE RH OER en N. G. SCHROEDER in de geleerde talen,
Ien, en die van de pröfesroren A. WIDDER eu A. WIGMANS in de
wijsgeerige wetenrchappcu
wetenrchappeu bij •. Na 3 jàar op de hooge fchool zij.
ner vaderfl:ad te hebben doorgebragt , begaf hij zich naar Lingetz_
om da3r het natuurregt , onder den hoogleernar F. A. v. D MARCK,
te beoerenel1, en keerde, na verloop van ruim een jaar, naar
Gronitzgen terug, wan.r hij, na (lok den hoogleeraar CHEVALIER in
de god~eleerdheid gehoord tI:! hebben, in 1778, tot d. L. M. en Phi.
lof. Doctor bevorderd werd.
Thans begaf hij zich naar Amflerdam, om zijne godgeleerde oefeoefe.ningen te volmaken, en, na eenigen tijd zich onder de hoogleeraren
H. OOSTERBAAN, aan de Doopsgezinde, en A. A. VAN DER MEERSCH
:lan de Remonfrrantfche kweekfchool, geoefend te hebben, en proponent bij de Doopsgezinden geworden te zijn, werd hij als leeraar
bij die gezindheid te Bolsward beroepen. Na 5 jaar aldaar het leer.
narambt te hebben bekleed, en na dat de eerwaarde OOSTERBAAN
zijnen post als hoogleeraar aan de kweekfchool der Doopsgezinden
te /lmflerdam
Amflerdam had nedergelegd , werd hij, in de plaats van zijnen
leermeester, tot hoogle2raar in de godgeleerdheid beroepen, welken
post hij dan 9 van Wijmn. 1786 aanvaarde met eene redevoering:
cUt" doctrina Evangelica, praestantia longe eminens ,
ctlu{as exponens, cur
luculel1tis{imisque miraculis mtmita, ti plurimis quidem licet protinus
recepta, a multis tamen tam ex Judaeis quam gentibus, rejectafuerit.
Sedert vervulde hij ook eenige predikbeurten in de Doopsgezinde
gemeente te /lmflerdam,
Amflerdam, en werd hem vervolgens in 1800, bij het
vertrek van den hoogleeraar J. H. VAN SWINDEN naar elders, de
leerfroei
leerfroeI in de wijsbegeerte aan de kweekfchool dier gezindte opgedragen, welken post hij, even als dien van hoogleel1lar in de
godgeleerdheid, met groot genoegen voor zich zeI ven , en uitfiekend
uitflekend
nut voor zijne leerlingen, tot zijnen dood vervulde.
Niet alleen, dat HESSELINK zich onledig hield met alJes, wat hem
als hoofdberoep
hoofdbetoep was aanbevolen; maar ook leverde hij der geleerde
en letterkundige wereld vele voortreffelijke fiukken. Nog fl:udent
zijnde, aan de kweek[chool te /l7l1flerdam,
Amflerdam, zag hij reeds 7ijne geleerde
pogingen met de zilveren eere-lUunt
eere-munt van TEJJLERS godgeleerd genoot-
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fchap
over bel
{jet r~rhand
17erband tus{cnen
tusfden den Nattttlriijken,
MOM;fchal' bekroond f}v~r
Nattturlijken, MoZQ;!chm
fchen en Christelijken godsdienst. Nog twee dergelijke medailles be,
baalde hij bij hetzelfde genootfchap: de eene door eene verhande.
Twijfelari.i in het meesterachtig beJlisfen
bejlisfen in godsdiemtige.
ling over de Twijfelarij
godsdienstige.
Z'1ken,
bezqken, en de andere op die over den [m'/oed
Invloed van het burgerlijk he.
jluur op den godsdienst; terwijl hem eene gelijke eer ten deel viel'
}luur
verdedigilIg 1'an
Christelijken
1'(In den Christdijken
bij het Haagfche geuootfchap, ter verdediging
godsdimst,
godsdienst, voor een vertoog wegens de begrippen 1'an den {chrijver
(Jan
Hebreërs. over "et
FIoogepriestelfchap van CHRISTUS. InzonInzon·
aan de Hebreërs,
het IIoogepriester{chap
derheid levert zijn Uitlegkundig Woordenboek des nieuwen Yerbonds,
In 2 deel en , waarvan reeds de tweede druk het licht ziet, een on.,
on"!
wraakbaar bewijs voor 's mans geleerdheid en vlijt op.
In het vak der Wijsbegeerte en Natuurkunde was HESSELINK mede
rtoeiJlofzeer werkzaam, blijkens zijne verhandeling over de l1:elling:
Ilelling: Vloeifloffen wegen in geltjkfoortige
noeiJlojfen, welke toevallig meer gerucht
gelijkfoortige Yloeifloffen,
maakte, dan de nederige fchrijver zich daarvan voorfpeld had. Inmaakte.
zonderheid gaf hij, buiten zijne collegien
collegiell als hoogleeraar •, vele blijnatunrkunde, in de lesfen , door hem
ken van bedrevenheid in de natuurkunde.
nu en dan in de maatfchappij Pe/ix
Fe/ix Meritis gegeven, van welke
genoot~
..
fommigen ook het licht zien. Bovendien hield hij bij dit genoot
fchap dikwijls voorlezingen over de zede- en letterkunde, waarvan
Fadedandsch Magazijn geplaatst
eenige. van tijd toe tijd in het Yadedandsch
eenige,
zijn. Ook gaf hij (en die is een blijk van de algemeenheid zijner
Ho!land{che Dicntkundigheden) eene uitvoerige verhandeling over de Hollandfche
maat en Pro{odie, toegepast op het Rythmus
R]thmus en Metrum der ouden ~
in het licht.
Jicht.
maatfchapplj,
Behalve zijn honorair lidmaatfchap van genoemde maatfchapplj.,
was hij ook lid van de Hollandfche maatfchappij der wetenfchap..
pen te Haarlem,
Haarlem. en benoemd tot dae
dat van het, infiituut
inl1:itullt van letterletter w
kunde.
kunde, wetenfchappen en 'fchoone Jkunsten
/kunsten te AmJlerdam.
Amflerdam.
HESSELINK was in alle opzigten een eerbiedwaardig en nuttig lid
mautfchappij , een deugdzaam, verlIcht en verdraag.
verdraagder menfchelijke maatfchappij
zaam Christen; doch was zijn nederig en liefderijk karakter, daar hij
een vijand was van alles, wat naar fchittering zweemde. meest in dell
bekend, die hem
kring zijner vrienden, leerlingen en bloedverwanten bekend.
eerbiedigden en hoog waardeerden.
waardeerden, en met diepen rouw. op den
leven. in den ouderdom
7den van Slagtm. 1811, zijn verdienstelijk leven,
van S6
56 jaren, zagen eindigen.
lJes{m, een der ac'ntbaarO:e
HESSEN. De ootfprong der Hes{etz,
ac'ntbaarfl:e Duitfche
volksl1:ammen,, verliest zich in de olldfle
oudl1:e tijden der Germanen, waar
volksflammen
Kattm bekend zlJn.
zij onder den naam van Katten
zijn. Zij hadden echter,
van de vroegfle
vroegfte tijden af, reeds hunne woonplaatfen in diè landl1:relandIlreken,, welke wij onder den naam van Hesfe71
Hesfen kennen; doch verhuisde
ken
een gedeelte van hen.
tijdrekening, naar de Nederhen, reeds voor onze tiJdrekening,
Batavieren genoemd werden. lIesfen was, van de
landen, waar zij Batavierm
dIJ
vroegl1:e tijden af.
vroegll:e
af, wegens de dapperheid zijner inwoners beroemd.
ALGEM.EEN
ALGEMEEN WOORDENB.
WOOR.OIl.NB.
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HESSEN.KASSEL. HESSEN·DAllMSTAD.
en zijne vorsten behoorden onder de meest bcteekenende rijksftendell.Inzonderheid heeft PHILIP pus de Grootmoedige zieh onder hen onderCcheiden, door geheel Hesfen weder te vereenigen , de hervorming tI!
bevorderen ellt in zijn land in te voeren, de kloostei'S te vernietigen,
en uit derzelver goederen de univerfiteit te Jl;larburg en 4 groote
hospitalen te fiichten enz. Hij verdeelde zijn land, b~ tlitel'fien wil,
in 1562, in 4- deelen onller zijne zonen, WILLEM IV, LODEWIJK lIl,
PHILIPPUS en GEORGE. D~' eerfie vé!'>kréeg de helft des lands m~
KasJe!, de tweede een vierde met Marburg, de derde een aehtfie
met Rheinfelds, en de vierde een gelijk gedeelte met Darmftad.
doch PIIlLIPPUS fiierf in 1585 en LODEWijK in 1604, beide zonder
erven, zoo dat alleen de hoofd-Iinien van, Hesfen-Kasfel en. HesfenDllrm(lad overbleven.
HESSEN-KASSEL , waarvan Kasfe! de hoofdl1:ad is, nam zee'r
'Veel deel in den Iaa111en Franfehen omwenceIings·oorIO'g, waardoor
deszelfs laatlle vorst, WILHELM IX, wel de keurvorstelijke waardigheid
verkreeg, doch zich ook in 1806. door den onvermijdelijken zamen.
toop der omfrandigheden, in de zaak van Pruisfeil wikl§elcle, waarvan
het gevolg was, dat hij ?álf al zijne landen werd verva'lJen verklaard
en genoodzaakt, om in eenen vreemden fiaat eene wijkplaats te zoe*,
ken. HesJel1-Kasfe! werd, met uitzondering van het gebied valt
Hanau, Schml1lka/dm, en Katzenellebogen , aan den Rijn, ten gevat.
~e van een Fransch.keizerlUk decreet van den I8den van Oogstm.
18°7, een bellanddeel van het nie't'fWtt koningrijk fFê!tp~alen, onder
de regering van den koning JEROME NAPOLEON. Het Westphaalfche
befiuur duurde tot den 2811en van Wijnm. 1813, wanneer het leger
van BI.UCHER binnen KasJe! trok, en twee dagen daarna door delf
keurprins, en.
en later door den keuJVorst zeI ven, gevolgd werd, die de.
zen ouden Duitrchen titel behield.
Het keurvorllendom Hesfen of Hesfm-Kasfel, waarbij een groot ge..
deelte V1l11 het vorstendom Fu/da gevoegd is, werd, eot {ehadeloosl1:elling voor eenige brokken lands, aan Pruisfel1, Haf10ver en Sakfen-Weimar afgellaan, en bevat 192 vierkante Duitfche mijlen, en 500,000 in ..
woners. HN land is bergachtig, zandig en over het geheel niet zeet
~ruchtbar.r; doch vindt men er uitmuntende Tand/h'eken,. en op vela
plaat[en eenen goeden wijnbo11lv. Aamllerkelijk' is de vee- en fchapenteelt, welke echter, met den bndbouw,. door meerdere nijV'erheid
en aanmoediging, vt>el zou kunnen verbeterd worden. Voor her:
overige kan men hier n lJg bijvoegen, dat de hoofdlillien van Hes[en
voorheen nog in verfcheidene zijtakkf<en verdeeld waren, van welke
eenigen niet meer in wezen zijn; bellaande alleen nog Hes{tn. Hom ..
bZlrg (hetwelk in 1816 de [ouvereiniteit verkreeg, en lid van het
Duit[che verbond geword~n is), liesfen-Phi/ipsthal, en Hesfon-R'hein.
Duitrche
fels.Rothenburg.
HESSEN·DARIVfSTAD, or het Groot-hertogdom Hes/en. hetwelk
DII'I'I.jJad tQt boofdplaats heeft, telt 570,000 Illwoner~
Illwoncr~ op eene uit-
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pektbefd van !:oo vierkante, geographifche mijlen. Over het alge-meen zijn de landen hier beter bebouwd, en bezitten ook meer niJ.
verheid en manufakmren; gelijk ook de ingezetenen eenen grootereIl
welvaart genieten, dan die der laatstgenoemde landen.
HESZ, (LUDWIG) een beroemd landfchaps.fchilder, te Zuriclt io
1760 geboren, was de zoon van eenen vleeschhöutver en ontwikkelde.
reeds vroeg, zijn talent voo r eene kunst, waarvoor hij eigenlijk geboren was. Hij kreeg kennis aan GESZNER, en zijn omgang met
dezen had eenen voordeeligen invloed op de vorming van onzen
jongen kunstenaar, die de Nàtt1Ur zoo fehoon met zijn penfeel nana ..
bootfte, dat hij binnen korten tijd, zoo wel in zijn vaderland als daar
buiten, beroemd werd. Intonderheid waren de Alpen de voorwerpen
zijner beoefening en vlijt; doch bepaalde zich zijne teekenpen ook
tot andere landfchnppen, en doorgaans tot zulke, die nog niet door
anderen gefehilderd waren. Naauwkeutigheid, o.tereenllemming, eell
heerlijk koloriet, en eene bevallige ftoUtheid van penfeel, kenfehcr..
fen zijne beelden, waarvan er zeer vele door geheel Europfl verfpreid
ziJn; gelijk er oök vele teakeningen en ge ëtste platen van hem gevonden worden. Onder zijne meestel'ftukken noemen wij alleen de"

Monthlflllc; den morgen op de Alpen; den avond aon het meet' Logo
fflnggiore, en het Alpen-meer von /Jet GlarnerÎsch Murgdfll. HEsz
fderf in Grasm. l800, en liet eene troostelooze gade achter, die hem
in brnafheid en kunstgenie evenaarde.
HETAREN. Zoo noemden de Crieken • in tegenoverll:elling der
huisvrouwen, hunne boeleerlters en bijzitten: zelfs werd VENUS, ol'
fommige plaatfen , onder den bij naam van Hetare (de boelerende )
vereerd, en werden hare priesteresCen Hetoren genoemd. De vreemde vrouwen van dezen fiernpel weràen in plaatren ,. waar men op
tijn aangeboren burgerregt trots eh was, zoo als b. v. in Athene.
door de ingeborene meestal veracht, en door de wetten achter deze
gefield;
gel1eld; en van bier, dat met den naam eener vreemde. over het al~
gemeen, eene kwade beteekenis verbonden wa!.
HETERODOXIE en HETERODOX. Is afkomstig van twei!
Griekfche woorden, anders denken, anders ge!ooven beteekenende. Inzonderheid noemt men ~nlk een gevoelen heterodox. hetwelk met
het openlijk aangenomen leerbegrip eener kerk firijdig, en, naar de
grond!l:ellingen
grondl1ellingen van hetzelve beoordeeld, eene dwaalt~er is. In de
Katholijke kerk noemt men gewoonlijk diegenen, welke van de open
lijke, door het gezag der kerkvergaderingen en de uitfpraak van den
paus vastgefielde
vastgel1elde , leerbegrippen afwijken, Hoeretieken
Haeretieken ; terwijl men
zich in de Protestanrfehe k'erk, integendeel, van de zachtere uitdruI:.
king Heterodoxen, fInders den 'ren de , (J1:ders lurende, bedient. Het
tegenge!l:elde
tegengel1elde van Heterodoxie is Orthodoxie, of regtzinnigheid , de
overeenllemming
overeenl1emming van geloof en leer met de geloofsartikelen, in
eene kerk ingevoerd. (zie aldaar.)
Toen, in de laatlle
laatne helft der vorige eemv, verreheidene' Protestantfehe
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fehe godgeleerden optraden, om deze en gene bijzondere ieerltetl'el"
fche
Jeerl1:ellèl,.
te veranderen, gaf dit aanleiding tot velerlei gefchil
ge[chil tus[chen
aan.
tusfchen de :tinklevers der nieuwe en de verdedigers der oude leer, en de namen
Orthodoxie en Heterodoxie,
HeTerodoxie, Orthodox en Heterodox waren aan de or01'4
de van den dag. Van langzamerhand, echter, vervielen vele dezer
gefchillen,
ge[chillen, en naderden de twistende partijen, onmerkbaar, elkander;
.terwijl
volhou ..
terwijl men van de eene zijde veel, hetwelk men niet kon volhou.
den, opgaf, en aan de andere inzag, dat men in vele fiukken
ilukken te
ver gegaan was, en leeringen had voorgefl:aan, welke in de Rede eIt
el1
Openbaring geenen genoegzamen
genoegzamell grond hebben.
HETEROGEEN. Onder Heterogene dingen verfiaat
verilaar men,
meu, over
het algemeen, de zoodanige , welke van eene ver[chillende foort of
oi
aard zijn, in tegenoverfielling
tegenoverilelling van Homoge1Je,
Homogene, waardoor dingen van
gelijke [oort
fomt en befianddeelen
beilanddeelen worden aangeduid. De fioffcheiders
iloffcheiders
niet
gebruiken het wooR.!
wooA.i Heterogeen genoegzaam voor alles, wat zij Diee
begrijpen.
_
HETMAN of ATTAMAN. Is de titel van het opperhoofd, ot
den velpheer der Kozakken, die hem zelve verkiezen; doch moet hij
hU
aan den Czaar worden voorgedragen.
voorgedragen, ten einde in zijne waardigheid
H.ATHARINA werd de waarpevestigd te worden. Oooer de groote IfATHARINA
waar.
~jgheid
Ukraine geheel opgeheven, en een bepigheid van Hetman voor de Ukrnine
t1;unr .van
,Van 8 leden in zijne plaatsaangeileld;
plaats .aangefield; doch hebben de Donfche
Don[che
ftUt1r
Kozakken altijd de verkiezing van dit hun opperhoofd behouden,
behouden;
alhoewel zijne vorige magt aanmerkelijk is bepaald geworden. De
.eekeus
oeekells zijner waardigheid befiaan
beilaan in
iu eenen fiandaart
flandaart en fiaf van kom
kom...
mando
( bulawa), met eene roode fioffe overtrokken, welke altijd
ma
ndo (hu/nwo),
a~hter hem gedragen worden, en hem zoo wel in het gevecht als in
a!;hter
bet leger onàÇ!rfcheid,en.
ond~r[cheid,en. De tegenwoordigu
tegenwoordige: Hetman der Donfche
Kozakken is de veldheer der ruiterij MI\TTHEI
M~TTHEI Iw
ANITSCH PLATOW
PLATOW.11
IWANITscH
die voor
VQor zijne gewigtige diensten in den veldtogt van 1812
J8J2 inden
yorstenfiand
yorst~naand verheven werd. Hij was voor zijne verkiezing tOt
tot Hetman flechts een gemeen· kozak.
HEVEL. (Een) Is een werktuig, waarvan men zich bedient,
bediènt, om
vaten, door het [ponsgat
befiaanfponsgat van boven, te laten ledig loopen; beilaan.de
-de in eene krom gebogen pijp, waarvan de twee beenen v.an
van onder
open zijn en het eene korter dan het ander is. Het wnderlinge bij
vloeif1:of in de pijp tot eene
den Hevel is hier in gelegen, dat de
ae vloeiflof
:,/anmerkelijke
:Janmerkelijke hoogte rijst, om door het andere been weder beneden.
w~ar.ts te
re vl()eijen,
vI.oeijen, en dat het geheele vat ledig 10Qpt, zoodra de
eene arm van den Hevel tot op den bodem reikt. De reden hiervan
is in de drukking der lucht te zoeken, waarom ook een Hevel in
.fene
..eelle luchtledige ruimte geene werking doet. Daar echter de damp-.
damp.
kring op het water drukt met een gewigt, met dat van eene kolom
3'2 voet hoog gelijk fiaande,
f1:aande, zoo kan het water nooit bowaters van SZ
ven deze hoogte worden opgevoerd. Men kan zich van onderfchei·
onderfchei..
dene
gedaallten van Hevels
Hevefs bedienen, om een vat te
~e ledi.
dcne foorten en gedaanten

gen,
gen J

HEXAGON. -...

HEXAPLA.
4 8$
Bij het beroemde kanaal van Languedok, (Canal du midi) heeft men den Hevel in het groot aan ge:.
wend. Dit kanaal 1001't op fommige pJaatfen langs den voet van bergen, en moet dus al het water, hetwelk van dezelve afdaalt, ont~
vangen, waardoor het dikwijls buiten zijne oevers getreden is, en
tlver1lroomingen he~ft veroormakt. Om dit te verhoeden, maakte men
tenen grooten, gemetfelden Hevel, waarvan het hoogCre punt water.
pas was met den hoogften ftand, dien het water in het kanaal konde bereiken, en het kortfre been tot op den grand van hetzelve,
doch het langere tegen de helling van het gebergte afhing. Deze
Hevel zoude, eens gevuld zijnde , niet eerder ophouden te loopen.
dan na dat het kanaal geheel ledig was, indien men niet de voorzorg
had gebruikt, om in het korter been, op de gewone hoogte van het
water, eene opening te maken, door welke, zoodra de Hevel het
water ZQO ver heeft afgevoerd, dat het tot deze hoogte gedaald is,
de lucht indringt, waardoor de werking van den Hevel oogenblikk~
lijk ophoudt.
HEXAGON. Een zeshoek, eene figuur van 6 zijden en zoo vele
boeken in de meetkunst ; zijn deze beiden gelijk, dan is de figuur
regelmatig, en bezit zij de eigenfchap, dat de zijde overal aan den ra·
dius of de halve middellijn van den cirkel gelijk is, die om de figuur
kan getrokken worden.
HEXAMETER. Eene foort van vers, door de Grieken uitgevon.
den, en zijnen naa~n van de 6 voeten of leden omleenende, waaruit
bet is zamengefteld. De 4 eerne voe~en zijn dactylen, of lPondeen,
de vijfde is een Dactylus, en de zesde een Spondeus. Deze foort
van verzen, welke. den dichter minder dwang oplegt, dan de meeste
andere, vereischt nogtans meerder iorgvuldigheicl, dan velen geloo.
ven; want het is niet genoeg de woorden naar deze voetmaat te rangfchikken, maar men moet ook op het welluidende acht geven~ De
oudfte Griekfche dichters, b. v. HOMERUS en HESIODUS, bedienden
zich van Hexaf(zeters, en onder de Romei1Jen was VIRGILIUS de uit.
ft:ekendfte dichter van die fooft. In de middel-eeuw fchreef men
Latijnfche Hexameters, die in het midden en op het einde rijmden,
Leo1Ji1Jifche verzen genoemd werden. Tegenwoordig heeft men
en Leo1Jinifche
van het gebruik der Hexameters in verfcheidene nieuwe talen de proef
genomen, en heeft KLOPSTOCK aangetoond, dat roén de Grielefche
in de Duitfche taal niet alleen kan navolgen, maar zelfs overtreffen.
Ook de Nederlandfche dichter MEERMAN beeft van het gebruik dezen
voetmaat de gelukkigfte proeven geleverd.
HEXANDRIA. Zoo noemt LINNEUS, in zijn plamenfrelfel" de
6de klasfe van gewasfen , die van 6 llofvaten, van gelijke lengte,
voorzien Zij)l, zoo als; de fneeuwklok, asperfie enz.
HEXAPLA. Een in 6 talen vervatte Bijbel, inzonderheid die, wel.
ke door den Griekfchen bisfchop ORIGINES is zamengefteld. en den
Hebreeuwfchcn tekst, zoo wel met Hebreemvfche als Grickfche
Griekfche letters,
H h 3
de

«en,

or het water op te voeren.
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HtnERNIË.
HIDALGo..
àe -overzettin:
Ge
.overzettin: der,
de!: zevemigen
zeveotigen,, en nog drie andere QVerf~tin&!!n
çverJ!~tin!l'1t

bevat.
'
HIBERNIË. Is de oude naam van Ierland, allereerst alzoo door JuJu.
uus CAESAR, en vervolgens door POMPONlUS MELA
ME LA Juver1ln,
Juver1la, door PTo.
J.OMr:US
J.OMr:US Juvernin
Juyernia (door anderen ook Qvemin,
Qvemia, Bemin,
Bernia, Iris)
/ris) genoemd.
ARISTOn:LES
Jel"ua, wanneer
ARISTOTJ':LES fpreekt van dit eiland onder den naam van Je1"1Jd,
hij van Albion [preekt; doch ORPHEUS fpreekt reeds vroeger, in zijne
hU
ArgotJt1utik,
Argonautik, van het eiland Jernis, of lel"l1ls.
Iernis. De bewoners, van BritttwBrittfmje verhaalden aan CAESAR, dat Hibernië ten Westen van hun uitgebreid
eiland lag, en bijna zoo groot
groOt was, als dit; doch STRABO beweerde, dat
dit eiland ten Noorden van Brittanje was gelegen, en de grenzen aan
t:lien kant alle bewoond waren. Ook MEL"
MELI1 W!\S
dien
WilS van dit gevoelen;
JDallr onder CLAUDIUS en zijne opvolgers kwam men der waarheid
al zeer nabij. PTOLOMEUS. door de derwaarts reizende kooplieden,
nog beter onderrigt,
ollderrigt, faalde in zijne opgave omtrent de grootheid, de
ged3ante
ged~ante en ligging des eilands flechts
llechts weinig, en zag ûch
zich door de.
2e mededeelingen in ftaat gefteld, om eene kaart van Hibernii
Hibernië te
"ervaardigen, en tamelijk naauwkeurige berigten van de kusten, voorge.
bergten , rivieren en bewon ers te leveren. AGRIKOLA maakte alle toe.
"'ereidfels
-"ereidfels tot een
eenen
en togt derwaartS, welke echter bleef fteken; en
daardoor kwam Hibcrnië
Hihcrnië nooit onder de mngt
magt der Romeinen.
HIBRIDISCH. Hetwelk van tweed~r1ei
ort of geflachten
tweed~rIei [0
foort
gellachten af..
ftamt, b. v. een muil-ezel. HibriJifche planten noemt men de
2oodanige,
zoodanige, die uit de vermenging van twee verfchillende foorten vOOrt;'
r;ekomen,
~ekomen, en Hibridifche wOQrden,
wo~rdcn, welke uit twee onderfcheidene
talen zamen gefield zijn.
HIDALGO. In de wijze, waarop de ChristelUke Spaanfche
Spllanfche !laten,
fiaten,
namelijk door een verbond vnn
van dappere krijgslieden tegen den gemee.
nen vijand, ontfionden, lag' een onderfcheid van rang onder den adel,
reeds vroeg aldaar aanwezig, opgeOoten.
opgelloten. De Ricos Hombres en
Grandes vormden den hoogen, de Hidalgos
Hida!gos of l1ifanzones,
I1Jfanzones, met de
ridders, den lageren adel. De Hidalgf)s,
Hit/a/gfJs, naar eene zeer waarfchijn"
liJke afleiding van Hyos de afgo,
algo, (dat is: zonen van vermogen, of
lonen eens vermogenden ) bezaten hunne voorregten uit hoofde hunl1er
gebof(~ne edellieden, (Hidalgos
nnturalezp) , deels
Iler afkomst, als geborcne
(Hida/gos naturnleza)
llit
\lÎt kracht van koninklijke
koninkliJke gunstbrieven , welke de vorsten, even gege.
lijk zij die voor hoogere adelijke waardigheden uitdeelden, ook aan
tenen bijzonderen perfootJ,
heele gefl
perfoon , of ge
geheele
geil achten,
achten , ja zelfs aan de
bewoners eener plaats, verleenden. Dus bezaten de achtbare burbur.
Iers der Had Sarogosfa,
ge11adig gebruik
Saf"{lgosfa, dat is de zoodanige , die tot gefiadig
een
ten eigen rijpaard hadden, en niet van hunnen handen-arbeid
handen.arbeid leefden,
I2de eeuw, alle voorregten van geborene
reeds [("den
f("den het begin der Il!de
Hidn/gos,
Hit/afgos, welke, in vroeger tijden, ook lnfanzones
Infanzones genoemd werden;
wanrfchijnlijk
waarfchijnlijk naar de aanvoerders van het voetvolk (Infnntes)
(Infantes),, hethet-welk ter verdedigin~ van 11erkten
fierkten tegen de Moren gebruikt werd.
Dt
De lIakomellngen
tlakornelingen behielden de benaming
beDamillg der volken, en eindeliJk
eindelijk

werd

werd JU
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;Jg.cmeen Toor den geheeJen adel. Alleen hadden de H;dg/.
H;dgt.

lUI. het zij dezelve edellieden van geboorte, of door koninklijh
Eunstbrieven tOt den adelfiand verheven waren, aanfpl'aak op de rid.
derlijke waardigheid, en deze wet was zoo !1lcng, dat de Rieo Hom.
hre I ~ie aan cenen onadelijken deze waardigheid uitdeelde, eenea
rang lager gefield werd. en een ridder, die de wet ovemad. van
zijne waardigheid vervallen verklaard, en tot eenen fchatting-pligtigen
vernederd werd. Hij, diQ bij het ontvangen der ridderlijke waardig.
heid edel geboren was. werd ridder vlm de goudm /poren genoemd.
Minder in aanzien waren de niet van adel geborene ridders. die iu
later tijden hunne waardigheid door koninklijke gunstbrieveIl verwier.
ven, en of/zuil'ere- of bri{fridders gehee~en werden, en welke brieven voor de fchatting-pligtigen zoo nadeelig waren, dat de rijksfienden te /frrpgon, omtren,t de helft der lsde eeuw, den koning ver.
zochten, om niemand tot ridder te (laan, die geen lnfrmzon wal>;
behalve zoodanige perfonen , wier' betoonde dapperheid op bet nagveld bekend was. Het grootHe voorregt I wa~ril1 de Ilit/a/gos met
den overigen adel deelden, en door alle tijdperken der Spaankhe
fchiedenis zich handhaafden, befiond in vrijdom van algemeene belastii}.
gen; doch moesten de provinciale door hun betaald worden.
HlERARCHIE. Een woord van Griekfchen oorrprong, den ge..
heelen omvang aanduidende van al de regten , welke de Room.
fche
eche paufen zich over de gezamenlijke Christenheid hebben aangematigd. De eerfie fporen- dezer geestelijke opperheerfchappij vertoonden
zich reeds in de 4de eeuw onzer tijdrekening; doch zjj klom het
boogfie in de middeleeuw , onder GREGORJllS den VII en h\'NOCENTJVS (im III en IV, die niet alleen de kerkelijke twisten voor
bunnen regterfioel trokken; maar zich ook het wereldlijk gezag
zochten aan te matigen, en keizers en koni[1gen van zich afhankelijk
maakten. De fiad Rome fcheen van hare bomving af beficmd,
befiemd, om
Gan de overige volken van Europa de wet voor te fchrijvcn; en ha·
re wereldlijke magt was nll3uwelijks
nnauwelijks vernietigd, of eene niet minder
verfchrikkelijke geestelijke ontfiond in haar midden, en zwaaide h~
ren ijzeren fchepter. tot dat, in later tijden, eene meer verlichto
denkwiJs, feden de hervorming, haar eenen doodelUken (lag toebragt.
Thans is de paufelijke Hierarchie (lechts een fcnaduwbeeld; en welke pogingen de paufen ook hebben mogen aanwenden, om hunne
opperheerfchappij {laande
fiaande te houden, is hunne magt meer en meer
gedaald. en zijn zij thans voH1rekt afhankelijk geworden van de re.
geerders en befiuurders der onderfcheidel1e fiaten.
HIERES en HIRISCHE EILANDEN. Hiem is eene fiad ilt
Frankrijk. aan de kust van PrOl'mee, in het departement Far, 2
mijlen van Tou/on. aan de fieile rotfen van eellen
eenen zeeboezem liggende. Zij ligt in een zeer vruchtbaar, doch niet gezond oord; tele
.mtrent 6500 inwoners, en heeft in hare omtlreken aan~ienlijke
zt1lltVv'erkel. T."en over de fuld, in dt Miidel/fHIII/d,e ~à, vind(
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lUEROGLYPltEN.
HIEROGLYPBEN....
- HIERONYMUS. (De Heilige)
Heilige'

men de bekoorlijke Hieri[dl1
Hierifch, Eilanden, welke ..4 in getal zijn, en
(Tt'tau) genoemd
Porquerotles, Bagueaux, Porto cros en Levant (Ti/au)
worden; doch waarvan z !lechts
flechts bewoond, en van 1l:erkcen
fl:erkren voorzien
over.,
zijn. Oranje-appelen, citroenen en granaatappelen groeijen er over·,
heerlijk.
HIEROGLYPHEN. Een woord van Griekfche afkomst, beteebetee·
bee!dwerk, of o/!egorisclz
allegoriscll beeldfchrift,
beeld[chrift, waardoor men
kenende heillg
heilig beeldwerk,
zijne gedacbten door zekere beelden uitdrukt. Men fchl'eef
fchreef eertijds
uitfluiting, aan de oude EgypteJ1aren
Egypte11aren toe; doch
deze uitvinding, bij uit!luiting,
naderhand heeft men ontdekt, dat meerder volken, ten tijde hunner
vroegere befchaving, zich van foortgelijke
foongelijke teekens bediend hebben".
hebben,.
b. v. de Amerikanen. Ondertusfchen bragten de Egyptenaren het 7~
ongetwijfeld, in dezen tot eene grootere volkomenheid, en men be.
bewondert nog· tegenwoordig hunne Hieroglyphen, welke op de overblijfTels
Verfcheidene Hieroglyphetl
Hierog!yphm
blijffels der obelisken gevonden worden.,
worden •• Verfcheidenc
waren, uit hoofde van bekende zinnebeelden, gemakkelijk te verklaren, zoo als van eene !lang
flang dat van voorzigtigheid, van eenen
vogel dat van fnelheid enz. doch andere vorderden eenen geheineutel, dien de .. Egyptifche priesters alleen bezaten, uit wier
men fleutel,
uitlegging de mysterien, eene verfcheidenheid van volks- en priestergodsdienst aanduidende, beftonden.
beHonden. Jammer is het, dat de fleutel
neutel
tot deze geheimen zoo goed als verloren is. Het werk van HORAPOLLO hier
bier omtrent is zeer onoordeelkundig,
<1noordeelkundig, dat van ATIMNASIUS
ATH,~NASlUS
KIRCHER
KIRCHER te willekeurig; hebbende de geleerde Deenfche oudheidkenoudbeidkenner ZOÉGA, in zijne beide werken, over de Egyptirche
Egyptifche munten en
ller
obelisken, zich het meest te dezen aanzien verdienstelijk gemaakt.
HIEROKRATIE. Beteekent hetzelfde als Hierarchie.
Hierorchie.
HIEROMANTIE. De voorgewende kunst, om uit verfcheidene
dingen, welke ten offer gebragt werden, toekomende gebeurtenisfen
te voorfpellen.
HIERONYMUS. (De Heilige) Een der geleerd1l:e
geleerdfl:e en vruchtbaadie fchrijvers der oude Latijnfche kerk, werd in 331 in Do/ma.
baarfl:e
Da/malië uit bemiddelde ouders geboren, tot de geleerde 1l:udien
tië
fl:udien opge
opge...
voed, en oefende' zich te Rome, onder den taalkundigen DONATUS , in de Romeinfche en Griekfche klasfieke fchrijvers. Reeds
bij tot het Christendom over,
over) en de katakomben en
vroeg helde hij
"rafplaatfen
~rafplaatren der martelaars gaven daaraan het eer1l:e
eerfl:e voed[el;
voedfel ; terwijl
zijne. reizen,
zijne,
reizen. langs den
Gen Rijn
RiJn en in Gallië hem met verfcheidene
Christen-Ieeraars deden bekend worden, zoo dat hij zich nog voor zijn
Christen-leeraars
401l:e jaar te Rome liet doopen. Na zich eenen geruimen tijd te
40fl:e
Aquileja te hebben opgehouden, begaf hij zich naar Antiochië in
Syn'ë,
Syt'ië, waar hij zich tot den geestelijken 1l:and
fl:and bepaalde, en vervolC,~a/cis, in welke hij,
hard1l:e
gens naar de woestijn van Clzalcis,
hij , onder de hardfl:e
'kastijdingen,
kastijdingen, en onder vlijtige, uitlegkundige oefeningen, 4 jaar als
kluizenaar doorbragt; doch zijne wijding tot priester. te Al'ltiochië,
Atttiochiê,
ontrukte hem aan dit cenzanm
()lltrukte
cenZatlm leven. Zonder zich
zick tOt
tot de waarneming
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HIGT.
BIGT. (E. W.) 48g
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ming van dit zijn ambt te bepalen, reisde hij naar Konfltmtinopel,
Konflantinopel J
om het onderwijs van GREGORIUS
GREGORlUS van Naziam;
Nazianz te genieten, en
eri
werd in .383 leeraar te Rome, waar zijne uitleggingen der Heilige
Schrift bij de Romeinfche vrouwen veel bijval vonden. Onder deze
was eene P hUL
A , die hem in 386 naar Paleflina vergezelde, en bij
bULt\,
llethlehem van hare rijkdommen een klooster 1l:ichtte,
lJethlehem
fiichtte, waarin hij
hij.,~
tot aan zijnen dood, in 420, zijn leven doorbragr.
doorbragt. De invloed,
invloed ~
dien llIERONYMUS
HIERONYMUS op de godgeleerde denkwijze van zijnen tijd had~
had,
vereeuwigt zijnen naam niet minder, dan het aantal en de waardij
zijner fchriften. Inzonderheid heeft hij zich verdienstelijk gemaakt
door de overzetting van het oude Testament uit de grondtaal, en
door zijne uitleggingen van de Heilige Schriften. Van JOVINIANUS
OVINJANUS en
VIGILANTlUS, de vrijmoedige befirijders
VJGILANTJUS,
be1l:rijders van kloosterlijke voorgewende
vroomheid, verrchillende,
verfchillende, deed hem dit op eene onverfiandige
onvedhmdige wijze
voor het monniks-Ieven
monniks-leven ijveren, en fmaadCchrifrcn
fmaadfchriftcn voor den dag bren~
brengen, welke meer van de 1l:erkte
fierkte en het vuur zijner hartstogt,
harrstogt, dan
van een rijp
oordeel, getuigen. Over het algemeen bezat hij eene
r~ipoordeel,
gloeijende verbeeldingskrac
verbeeldingskracht,
h t, waardoor zijne voordragt levendig en
wegflepend werd; alhoewel hij, in weerwil zijner uitgebreIde
wegllepend
uitgebreide taal.
kunde, en zijnen wijsgeerigen geest, voor zijnen beroemden tijdge.
tijdgenoot, AUGUSTINUS , moest wijken.
HIERONYMUS
HlERONYMUS VAN PRAAG. (Zie: }OHANN HUSl.)
HIEROPHANT. (Zie: ELEUSIS.)
RIGH-WA
firuikroover, dia
HIGH-WA YMAN. Is in Engeland een gemaskerd 1l:ruikroover,
dio
altijd te paard zitten, en zich boven diegene, die dit handwerk te
;)ltijd
voet verrigten, verre verheven achten. Men heeft zeer vele belangrijke anekdoten van
VUIl zulke High-lf/'aYlllans,
High-lVaylllans, achter wier masker
zich dikwijls lieden van aanzien verbe(gcn,
verbe(gen, en men heeft meermalen.
bij foortgelijke afzetterijen
afzetterijen,, trekken van grootmoedigheid ontdekt.
waarover zelfs de aangevallenen verbaasd 1l:onden.
fionden.
RIGT.
HIGT. (ERNST WILLEM) Deze Nederland[che
Nederlal1dfche geleerde, werd
in 1723 te Dokkum ,in Frieslantl,
f/'rieslant!, geboren, en [proot
fproot uit een ge.
ge{lacht,
fiadsregering geweest zijn.
flacht, waarvan verrcheidene
verfcheidene leden der 1l:adsregering
Zijn vader heette TJERK HJGT,
HIGT, was van beroep een zilverfmid, eo
raad in de vroedfchap der gemelde 1l:ad.
fiad. Zijne moeder was •••••
CRtH.mR,
OHAl'lNES HENRIKUS SCHRADER, in fe.
CRt\lliER, welker zuster aan J
JOHANNES
re.
ven beroemd predIkant
predikant te Leeuwarden, is gehuwd geweest. Deszelf9
zoon, JOHANNES SCHRADER, [eden
redert 1747
J747 hoogleeraar in de wel[pre_
welfpre.
kendheid, gefchiedenis enz. aan de hooge fchool
fcl1001 de Franeker, waar
fiierf, fchijnt aan onzen HIGT, die 2 jaar jonger was.
was,hij in 1783 1l:ierf,
in deszelfs opgang naar den tempel der wetenfchappen, het eerst de
hand geleend te hebben; ten minne
minile maakte hij, onder zijn geleide,
geleide,.
in zijne letteroefeningen zulke groote vorderingen, dat hij , als 1l:ufiu.
dent, eerlan~ vele voortreffelijke jongelingen voorbij fireefde. In
de
g~fchie.
cle fchool
echool van den beroemden P. BURMAN, hoogleeraar in de g.:!fchiedenis,
oenis, welfprekcndheid
wclfprekendheid en dichtkunde
dichtkunde,, doch die in 17
1742.
4~, in dezelf.
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J
de betrekkIng,
AmfterJam beroepen werd,
~etrekking, bij het dfheneutn
dtheneum te dmfterdllm
we."ci,

~,.

zijner fiuclien
iludien gelegd te hebben. lVIet
fchijnt hij den eerfl:en grond z~iner
Met
dezen kweekte hij naderhand, zoo door brieven als perfoonlijken
omgang, de vemouwelijkfl:e
vertrouwelijldl:e vriendfchap aan, waardoor BURMAN
hem in het eerst ten gids op de baan der letteroefening verfirekte;
beiden naderhand met gelijken tred voortgingen, en de leeiling eindelijk zijnen meester fcb:;en
fclwen voorbij te fireven.
ilreven. BIGT vond in JoJIANNES ARNTZENlUS,
opvolger van llUItMAN,
BURM,.\N, eerst eenen uit·
ARNTZENIUS, den 0l:wplger
uit~
munten den onderwijzer, en naderhand eenen gemeenzamen vriend,
en bragt het, onder den grooten LODOVICUS CASPARUS VALCKENAAR,
die toen te Fmnáer,
LeijJen, in de Griekfche let.
Frnneker, en nadfi'rhand
lndij'rhand te Leijden,
let_
;erkunde
à~t vak tot eenen hoogen
l:erkunde eenen grooten roem verwierf, in Iht
~rap van volkomenheid. Hunne vriendfchap was zoo vertrouwelijk, da',
Me
V ALCKENAAR niet fchroomde, hem de diepfie geheimen te ontdekken
popens de wegen, langs welke verdiellsteJijke
verdiel1steJijke geleerden, toen ten
teil
~ijde, aan onze vaderlandfchc
vaderlandfche akademien, tot den l~er(l:oel
l~er!1:oel verheven
werden, b. v. hoe de beroemde RUHNKENIUS
RUHNKENlUS tot den leer!l:od
leerilod te
Lei.iden bevorderd werd enz,;
enz.; geheimen, intusfchen, welke den grooten
LeiJden
WYTTENBACH
\VYTTENBACH in zijn vita RUHNKENII niet fchijnen bekend geweest
Je
~e zijn, doch gevonden wórden in een!g\!
eenige eigenhandige brieven van
Pp onderfcheidene tijden gefchreven, en
VALCKENAAR, aan HIGT IJf'
welke wij hier voor ons hebbçn,
hebbçn. Ook genoot HIGT eenigen tijd
Frrmeker het onderwijs van den ber02mden
te Frtmeker
le
bero211lden ERMAN VENEMA, en
bezocht,
bezocht,- na zich hier 6 jaar in zijne
zjjne meest geliefde wetenfchappen
te hebben geoefelld. de hooge fchool
fcl100i te Leiiden,
Leijden, waar hij eenigen
tijd, met veel vrucht, de lesfen
)esfen over de welfprekendheid en gefchictUd,
den is van den vermaarden
denis
vennaarden FRANCISKUS Ol'DENDORP
OUDENDORP hoorde,
hoorde. en het
he~
HEMSTERJ~UIS; terter..
onderwijs genoot van den onvergelijkelijken T. HEMsTERrwIs;
wijl
w~il hij tevens eenen,
ccnen. voor zijne
zUne 1ettçroefeningen
lett\!roefeningcn voordeeligen ,•
vriendfchappelijken omgang had
ha4 met JOHANNES ALBERTl , volgens
lVVTTENBACH
\VVTTENBACH een zoo groot letterkundige als godgeleerde. Eindelijk
werd HIGT in 1749
174-9 tot rector der Latijnfche fchool te dikmaar
Alkmaar aangefield, waar hij aan DOROTHEA LEMKE huwde. Vele jongelingen,
verdicnstelijke mannen geworden zijn,
welke grootendeels
groocendeels geleerde en verdienstelijke
vJ.:)eiden derw4arts, om zijn olld'frwijs
ond(frwijs te genieten, toen HIGT,
vJt)eiden
HIGT. den
~2 van Zomerm. 1762, zonder kinderen na te laten, der geleerde
!a2
wereld door den dood ontrukt werd. Hij fiierr,
merr, zoo als de hoogleeraar S. GRATAJlIA
GRATAMA zich, in zijn' gelukkigen
tflefland "tm
ge!ukkigm taeJland
,'an Priesland,
f/riesland,
natiol1alen fWn:
nem vee!
veel te 'Vroeg.
JAN DE
bladz. 9 uitdrukt. voor den hatioNalen
vroeg. JAN
KR UIF, zij
nen dood in eenen klaagzang
KRUIF,
zijnen
klaag~ang betreurende
betreurende,I zong, dat hij
wai
was weggerukt,
Toen %00
ZOI) vee! letterlteldetl
Tom
letterlteItIen
Belang in 's mans
yriendfcnap jle/dm,'
fleidm,'
nlr/nS ge/uk en zijne vriendfchap
beyordering
En zijn' be,'ordering
Tot edltl'
edle,' fch~o!bewiiJ(1
fcnorJlbewi/Jt1 l1iet. mUI'
mul' ill
in twijfel hing.
was omtrent een jaar te voren óverleden.
överledel1, en zijil.
zijüa
Zijn vader wa$
moe.
·moe-
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lt10eder overleefde hem piet lang; tel wijl zijne bitter bedroefde wedu..
we naar Frondeer vertrok, waar zij mèt hare ongehuwde zuster, DOEKJI> LElIJKE, eenen winkelhandel begon, dien zij gezamenlijk, onder he~
genot der achti!lg van de geheele burgerij, voorfpoedig tot aan ha.
ren dood gedreven hebben.
Zoo veel is ons van het leven van HIGT bekend. Andere bijzon..
rlerheden omtrent zijne ouders, inzonderheid aangaande den v,oegell
dood zijns vaders, dell verarmden of vernederden fiaat zijner moedef
1I1s weduw, zijne jongelingsjaren, den vreemden gang zijner opleiding
fot de akademi[che
akademifche fiudicn , enz. vinot men in de voorrede vool'
'5 mans Gedichtm, in ] 803 \litgegeven. Al deze bijzonderheden I
echter, of[choon
offchoon zekçrlijk niet tef kwader trouw verzonnen, zijn ge.
lleel bezijden de waarheid, alhoewel het ol1pe~rijpelijk is, langs wel.
ken weg zij zijn in de wereld gekomen. Den Harderwijkfchen hoog..
leeraar A. IJpEIJ, die de gemelde gedichten heeft uitgegeven, werden.
die bijzonderheden, blijJ>ens de voorrede bladz. 7, door eenen zeel'
geloofwaardigen kweekeIing van HIGT mede gedeeld, en nogtans zijn
zij valsch bevonden; zoo als dit naderhand uit een beter berige van
HIGTS [choonbroeder,
OBBO LEMlm, leeraar te Wier in Friesland,
Friesland.
fchoonbroeder, IJ
HOBBO
aan den gemelden [chrijver
fchrijver gebleken is; en het is op deszelfs ver.
zoek, dat wij, hetwelk in genoemd opzigt door hem nopens HIGt'
verkeerdelijk is medegedeeld, hier nu, als daartoe door hem in fiaa~
gefield zijnde, verbeteren.
Hoe HIGT geweest is, hetgeen b~ was, vinden wij in meer ge..
noemde voorrede, en wij weten, dat het, op onwraakbare gronden.
naar waarheid is opgegeven. Het hoofdzakelijke daarvan is het vol.
gende, waarbij wij nog een en ander voegen zullen. HIGT muntte
in de Griek[che
Griekfche en Latijnfche letterkunde boven vele, ja de meeste.
geleerden van zijnen tijd uit, en was ongemeen bedreven in de ge..
fchiedenis en oudheden der Grieken en Romeinen. Alhoewel hij van
zijne uitfiekende bekwaamheden in dit vak niet anders dan fiuksge.
wijze, in gedrukte fchriften, door hem zelven ter uitgave bezorgd I
blijken gegeven hee[t,
heeft, zijn daarvan echter de overtuigendlle proe~
ven te vinden achter de Theocdti, Bionis, . et Mofchi carm;na
carm;nn Bueolica,
poelÏcne s
eolien, door L. C. VALcrmNAAR, alsmede in de Deliciae poelÏene
cloor VAN SANTEN in het licht gegeven, en bovenal in eene ver2:ameling van [choon
fchoon bearbeide redevoeringen, door 's mans eigen
band ge[chreven,
gefchreven, en uitge[proken
uitgefproken bij gelegenl1eid van de bevordering
der Alkmaar[che
Alkmaarfche Latijn[che
Latijnfche fchooljeugd. Deze verzameling, na den
dood van HIGTS behuwdbroeder, G. LEMKE, predikant te Harlingen,
bij openbare verkooping in handen geraakt van den boogleeraal'
S. GRATAMA. werd door dezen, als een onfchatbaar gedenJclluk van
~s màns geleerdheId en genie, aan de boekerij van de hooge [chool
fchoot
te Frot/tJeer
Frot/eJeer gefchonken. Volgens getuigenis van hen, die deze redevoeringen gehoord hebben, werden zij met eent be,ralligheid uit.
,~fpr~èn, die bij.a omlavoJ~b2ar is. Jammer is het, dat vlm 'i .-Jans
Plti·
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Philokglfç!ze Kri#fche
PhiloJogifo!ze
Kritlfohe lettervruchtell,
lettervruchten, bij zijn leven of na zijnell
zijnet}
dood, niets is in het licbt
licht verfchenen: trouwens, behalve de genoem.
de verzameling in handfchrift, is ons;l
ons~ niet bekend, dat er door hem
iets is afgewerkt en voor de drukpers gereed gemaakt. In zUne
vroege jeugd had hij de hand geflagen
geDagen aan Moerl!dis
Moeredis Attielslae
Attielstae Lexi·
Lexicon Attjeum;
Atticum; doch in dit werk, dat geheel grammatisch is, kreeg
bij fpoedig tegenzin, en droeg het over aan zijnen vriend JOHANNES
hij
PIERSON, rector der Latijnfche feholen
fcholen te Leeuwarden, door wien
het dan ook in 1759 werd·
werd' uitgegeven.
uirgegeven. l-hGT
BIGT b~minde
bt!minde meer het
aesthetifche gedeelte der wetenfchap en de Latijnfehe
Latijnfche en Nederduitfche dichtkunst. De Franeker hoogleeraar WASSENBERG plaatst
bem aan de zijde van SCHRADER, in eene lijkrede, op dezen in 1784hem
gehouden; zeggende daarin, terwijl hij deu
den lof des laadl:en
laac1l:en vermeldt:
/psae Gratiae amabilem
efftnxeraut elegan_
lpsae
amabilel1l ilium virum ad oml1em effznxerallt
tiam.
fiom. VoOrtS
VoortS heeft ons de beroemde WASSENBERG berigt, dat hij
bezitter was van eenen THOMAS MAGISTER, ApOLLONIUS RHODIUS ",.
XENOPHON EPHESIUS.
EpHEslUs. ApOLLODORUS, STATIUS, PERSIUS en andere;
allen met de hand van HIGT befehreven,
befchreven, en met aanmerkingen enz
enz...
verrijkt; zoo als wij ook uit eenen brief, den !28ften
J28ll:en van SprokHWT gezonden, weten. dat hij
kelm. 1757 door VALCKENAAR aan HIGT
tOt
Inzonderheid mede aan PINDARVS
PINDARUS THEBANus gewerkt heeft, en tot
de voortzetting daarvan door hem is aangemoedigd geworden. Hoe
gelukkig hij voor het overige geflaagd
geDaagd is in het verbeteren van
bedorvene lezingen, in gemelde Griekfche fehriften,
fchriften, ziet men uit
de aallteekeningen
XEaanteekeningen van den geleerrlen
geleerden P. H. PEERLKAMP op den XE·
NOPHON EPHESIUS , door hem uitgegeven.
1'lOPHON
BIGT heefe
dichtkunst
heeft vooral in de Nederduitfche en Latijnfche dichtkuns~
uitgemunt, en had daarin naauwelijks zijne wederga onder zijne tijd.
Trogenooten. Hij was het, inzonderheid, die hun fmaak voor de TrlJw
clzajfche
chaifche voetmaat inboezemde, door zijnen overheerlijken Latijnfchen
Lentezong , dien P. HUISJNGA BAKKER weldra beproefde, in dezelf.
Lenteznng,
de voetmaat, in het Nederduitsch over te brengen, en waarin hij
ook gelukkig geflaagd is. Deze Lelltezang
LentezalJg geviel den dichteren zoowel, dat men federt verfcheidenc
verfcheidene meesterfiukken
meesterITukken van dien aard heeft
zien in het licht verfchijnen. PIERSON noemt HIGT de bloem der
Nederlandfche dichters; en dezen naam verdient hij volkomen, want
hij was dichter, door de Natuur
NatllUf en kunst gevormd. Poëtisch genie
werd er, naar zijn oordeel, in eenen dichter vereischt, en zonder
dit kan iemand geen eigenlijk dichter zijn, die nieuwe denkbeelden
fchept;
fehept; grootfche, levendige, fchoone, geene gezochte, maar uit
den aard der zake van zelve voortvloeijende, gedachten aan anderen
mededeelen,
duikan mededeel
en , en in een eenvoudig, fraai kleed, in zuivere, dui·
laatll:e hield HIGT
delijke verfiaanbare
verll:aanbare uitdrukkingen voordragen. Dit laatfie
voor een gewrocht der kunst, het eerll:e
eerfte voor dat
uat der Natuur, hetwelk, zijns bedunkens, bij eenen
een en dichter niet ontilaan
ontfiaan kan zonder ee.
eene ware fcbcppénde
fchcppénde verbeeldingskracht, en zonder dat de ziel als
door
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bemelsch vuur ontvlamd wordt; terwijl het
bet andere,
;ndère, naar
door een llemelsch
2ijn gevoelen, hoe zeer hij ook in zeker opzigt de behulpzame
naariligheid en arbeid, en
band der Natuur in dezen erkende, door naarfHgheid
het gebruik van een gezond oordeel moet verkregen worden.
BIGT
HIGT heeft deze zijne denkbeelden ontwikkeld in eene Latijnfche redevoering: de Jasfa
fasftt in Cnrmine
Carmine Sublimitate, in 1751 te Alkmoo,.
Alkmaar
gehouden, en in de voorgemelde verzameling te vinden. Deze re_
devoering ~ gelijk al zijne overige, is in eenen zuiveren, echt RaR~
1l1einfchen
meinfchen geest gefield; en zoo zijn ook zijne Latijnfche gedichten,
die geheel
geheet gefiemd zijn in den toon der ouden, zonder dat er laptu~fchen genoken
ge!1:oken waren.
pen van hen tusJchen
waren, hetwelk men anders
rinders in de
gedichten van vele zijner kunstgenooten, te dien tijde, aantreft.
Zijne Nederlandfche poezij was mede meer in den fmaak van HOOFT
en VONDEL,.
VONDEL,- dan bij iemand der bekende dichters in zijne dagen.
Alle dragen blijken van een eigen, grootsch verheven, fchoon",
fchoon'",
dichterlijk genie.
waarvan de voorgemelde,
voorgemelde , in rr803,
803, uitgegeven,
genie, wallrvan
bundel van Latijnfche en Nederduitfche gedichten getuigen kunnen:
kunnen~
BtGT zich, meer dan zijne tijdgenoot en , inzonder.
130vendien heeft BIGT
heid, toegelegd op de kennis en oeoefening
beoefening der Nederduitfche taal
tàal If
in zijnen tijd nog zeer verwaarloosd,' waartoe "hij
'hij in meer -dan eenè
eeitè
redevoering, bij de bevordering der fchooljeugd gehoudep,
gehouden, zijnen
hoorders , nu eens opzettelijk, dun
dan eens in het voorbijgaan, aanmoedigde. Onder de geleerden, die omtrent de helft der vorige
~euw op hare beoefening bedacht waren, maakte zich BIGT,
BIGT, door
den Leijdfchen hoogleeraar ALBERTl aangefpöord, bijzonder ve'rdiensve'rdiens.
telijk; ten minne
min!l:e was hij.
hij, als taalkundig Nederlandsch fchrijver' etl
een en tijd lang, een mede-arbeider
dichter, eellen
mede.arbeider aan den bekenden Nede',..
J\Tede'rlandfchen
landjèhen Spectator, die 'Van
van )J749
749 tot 1760,
J 760, in 12
1!2 deelell,
deelen, te Leijdeu
dm in het licht verfcheen. Zijn !1:ijl
tlijl in proza was mannelijk en déf.
tig, waarvan zijne
z~ne [choone vertaling der voortreffelijke redevoering
van den beroemden SAMUEL WERENFELS , over de Toonee/fpelen, in
1746 uitgekomen, onder anderen, tot
tot eene proeve kan verftrekken.
verfirekken.
HI]ACINT. I. Eene bekende bloem, welke in onderfcheidene
kleuren en foorten gevonden wordt. En 2. Een edelgefteeme.
edelgefieeme, hetvaö
welk de zirkoon-aarde
zirkoon·aarde bevat, meestal oranje~geel of vuurrood' valt
kleur, zeer doorfchijnend is, en gewoonlijk in zuiver gekristallifeer<le
gekristallifeer~è
veelzijdige zuilen, met vier aan de kanten fpits toeloopende vlakten,
vlakten.
gevonden wordt. Men heeft ook lIijacinten
Hijacinten van eene hOllig~a
honfg~ eA
bruine kleur; maar vele zijn flechts
Oechts half doorfchijnend. De Wur.
vUur.
roode worden voor de kostbaarfie gehouden. In het vuur verliest de.
rcode
de~e fteen
aeen zijne kleur, en wordt zelfs, bij "eenen
'eenen hoogen graad van
hitte, vloeibaar. In waarde wordt de Hijacint met den Ametist'
Ametist" eri
Chrijfolitlt
ge!1:eld. De beste komen uit Cei/on
Chrijfolith gelijk gefield.
Ceilon .en andere Me.
dee.
len van Oost-Indië,
Oost.Indië, zijnde de Amerikafche,
AmerikaCcne, Boheemfche en Silezi
Silezi...
f-che niet zoo goed.
fche
HIJDER-ALI.
HlJDER-ALI. Een der magtigfte
magtigltt en dapperfte vijanden der ,EIt~
.En~
gel.,
gel..

en
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gèlft/Jt!IJ.t
en, over het algemeSn,
algemesn, een der groOtft=
grootfle Ilelde!),
fielden. VIlt
VItt
gelflhen ~ til,
Azië, die zich door dapperheid, list en zamenzwering uit den laag.
laag_
fien
Hen !land tot den troon verhief. Zijn vader, een ona:mzienlijk veld..
heer bij eenen Nabob in de Oost-Indiën, in 17z8
1728 gefl:orven zijnde.
zjjnde.
begaf hij zich, nog fiec.hts
flechts 10 jaar oud, iu
in dienst des konings van
vaIi
Myfore, op de kust van Malahar
Malabar , die hem weldra, uit hoofde zijner menigvuldige bewezene diensten tegen de Maratten,
Mamtten, tot veldheer
bevorderde. Na 's konings dood, maakte hij zich bij diens opvolget
teer bemind; dàcoh
hoofdfiad ged6rzh nam hem in 1760
17ÓO onverhoeds in de hoofd!l:ad
fiiet hem van den troon, en veroverde zijn rijk. De misnoegvangen; !!:iet
den, ·die
ombrengen, wàrden
wtirden door de Mat'lj/Marlj/'die hij bij duizenden liet olnbrengen,
ten
tetl onderfl:eund, doch even als deze geflagen.
ge!1agen. HIJ
HIJDER
DER ALl breidde
het koningrijk M3fo(e
Mjjfo;:e aanmerkelijk uit; had een talrijk en. uitmunuimlun..
tend geoefend leger, en bezat een aanzienlijk vermogen. Hij kochr:
kocht
eenen oorlog, dien .de Mamtfen,
Mamtten, benevens de Engelfche Oost-In"
Oost-In'"
in eellen
difche Maatfchappij, van 1766 af, tegen he111
hein voerden, van de èer.
fien den vrede voor geld; !1oeg
laatfie in verfcheiden bloedige
!l:en
floeg de laat!l:e
nadeeligen vrede.
vrede,
veld!1ageI1,
yeldflagel1, en noodzaakte haàl' in 1769 tot eenen nàdeeligen
he~ bijha
bijna voor altoos met hem gedaan geweest.
geweest t
Thans echter ware he$
vermits de MamIten
Marotten,, zijne hevigfl:e en gevaarlijkfl:e
gevaarlijldte vijanden, in
ill
17700 1 met een geducht leger bijna zijn geheele land veroverden.
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en hem op
op' Seringopatnam
Seringapatnam ingelloten
ingefloten hieldel1. Dàn,
Dan, ook nu begaf
be§af
hem zijn moed niet
niat ~ maat' noodzaakte hij de Maratten,
Marotten, Om
om het beleg op te breken; bediende zich van hunne inwendige onlusten;
onlustan; heroverde alles, wat hij verloren
vérlorel1 had, en geMot
genOOt van 1775 tot 1780
eenen volkomen vrede. Na het uitbàrsten valt
vatl den oorlog, echter.
tusfchen de Pran/dten
Pranldten en Engelfchm,
bandgeEnget[chm, benevens derzelver bondgeàun de laatfl:en aI hunne bezittingen in hel:
rtooten, belloot
bet100t hij, om àan
tiooten,
het
zuidelijk deel van het westelijk Oost.lndis~h
Oost.lndisC!h fchier-eiland
fehier-eiland te ontruk
ontruk-..
ken; viel hen op het lijf, en deed hun, te gelijk met zijnen dap.
peren zoon TIPPO SAIB,
Si\IB, dien hij tot !l:adhouder
fl:adhauder over verfcheidene
landen geileld
geaeld had,
had. in het jaar 1780 toC
tot 17S!!,
li8!.'!, ongeme.en veel af.
afbr~uk.
veld\lr~uk. Daor
Door de Fran/ehen
PraIIfchen onderfl:eund, won hij verfcheiden veld.
flagen; doch leed ook van de Engelrehen
Engelfchm menige gevoelige nederlaag,
~n ll:ierf
!1:ierf nog voor het einde van den oorlog. Zijn zoon TIPPO SAla
SAIS
bmgt
br;tgt echter inI7S4
in '1784 eenen vrede tot fiand,
fl:and, maar moest in 1792;
1791;
na eenen ongelukkigen
El1ge!fchen en hunne bondgenoo ..
ollgelnkkigen krijg met de Enge!fchen
ten, aan de l!erHen
I!erflen de helft zijner bezitringen
bezittingen affl:aan.
af11:aan.
HILDESHEIM. Een voormalig Bisdom in Neder-Sakfen,
HILDESHEIlVI.
Neder-Sakfen. aan de
Noordzijde van den Ha(,:/J.
Hà;:z. De koning van Pruisfon nam hetzelve
in Hooim. 1802, nit
uit kracht der genotene
geflotene overeenkomst te Luneville.
in:
in., bezit, tot dat Hildes.~eim,
Hildesheim, bij dekreet van den Franfchen ),eizer
keizer
NAPOLEON. van Oogstm. 1807, voor een integrerend deel
het
NAPOLEON,
deer van her:
koningrijk Westphalen verklaard werd. Na de gebeurtenisfen
gebeurtenisfen'' van
1814. viel het land wederom aan Pruisfon ten deel. waardoor
het',
bet ~ bij de akte van
vall het Ween
Weener-konil'es,
er-kongres , aaa
'UIa HttnDvcl
Hlln4vc1 weed
wet"d af.af..
,,Be.
,,B"

nU

HINIJUS.
HINDE. .""" HINnUS.
4'S
«titaan,. waarto~ het dan ook tegenwoordig behoort. - Het land
«etlun.,
is voor den akkerbouw bij uitnemendheid gefchikt
ge[chikt ; doch kon de
veeteelt er beter zijn. De llad Hildes/1ei11l
Hildes/1eim bevat I :l,OOO inwoners.
garen- en liime'nl1andel
die door den garen·
Iiime'nllandel benaan
bellaan,, eh
efl wordt in de oude
en nieuwe llad
Ihtd verdeeld, welke zeer onregel1naEig
onregelmaeig gebouwd is.
HINDE. Een wijfjes hert, hetwelk in zijn
zUn 3de
ade jaar treedt. Een Hinde-kalf,
Hinde-ka/f, een manneIljk
malmel~ii of vrouwelijk hert van het eer1le
eerfi:e
jaar.
Jaar.
HINDERLAAG. Eene krijgslist,
kriJgslist, waarbij men zich achter ~eg
he~
gen, in een bosch of eene gracht
grachc verbergt, om den vijand met voordeel te kunnen overvallen, en hem gevangenen,
gev:tnbenell, paarden of leven'.
middelen te ontnemen.
otltnemen.
HINDOSTAN. (lie:
(Zie: OOST-INDIEN.)
HINDUS. is
h de naam
nàam der oorCpronkelijke
f/inJoi-HINDVS.
oorfpronkelijke bewoner~
bewoners' van lliftt/osW
fan,, of de Oost-Indiën;
Oost-Indiin; eene overoude AziatiCche
i.
Itln
Aziatifche n~tie. Zij i,
menschlievend, goedhartig 1 vlijtig, en was reeds door kunsten en
wetenfchapp~n befchaafder gewordert,
geworden, toen de meeste harer AzilltiAzilltiJ
wetenfchapp<:;n
(chc
fehe naburen nog op den eerll:eIi
eerl1:en trap
crap l1:onden
Il:onden 1 de Gdeken
Grieken nog in
het duister lagen, en de \'ollieo
net
~oll{en van Europa nog de gewoonlijk..
ae
kuns,behoefcen des men[chelUkeo
mcnfcheliJken levens ombeerden. De Hindul
HinJul
/te kuns,behoefte'l1
nit, het\velk
hetwelk feden duizende van jaren, zelf,
zelf.
maken een talrijk volk uit,
onder vreemde heerfchappij, tijn nationaal
natiomal karakter heefc behouden, ett
fc:hrift, godsdienst, zeden en Ie..
nog tegenwoordig zijne eigene taal, fC'hrift,
venswijze heeft. Zij zijn welgemaakt, van eene geelbruine kleur ..
behalve de rijkC11
rijkeIl en aanzienlijken,
aanzil!nlijken, die bijna zoo blank als de Euro..
Euro.
pefmen
gell:alte, en onderCcheiden
zich. inin.
pennen zijn; middelmatig van gel1:alte,
onderfcheiden zich,
hunne kleil1(!
zonderheid' , door hurme
kleine' handen. Hun zedelijk karakter word!
wordt
minlle niet bloeddor!lig
wra3'kgie.
zeer geprezen: zij zijn in het minfte
bloeddorllig of wraakgie.
dO'ch vindt men
n1en onder hen
rig; doch
ben zeer oorlogzuchtige volken. Zij
bezitten vele geestvermogeng
geestvermogens 1 aan welker noodige ontwikkeling het
hun, echter, voor het tegenwoO'rdige,
tegenwoordige, mangelt.
Willekeurige gege..
Voor dat de Hindus onder het juk van vreemde, willekeurige
gebragt
V:lll bebieders geb
ragt werden, !londen
llonden zij op eenen hoogeren trap vall
hUIJ land de wieg van alle kunsten
kunscen en wetenfchap.
wetenfchap..
tèhaving, en was hun
pen. l\Icn
jagt t
Men vindt onder hen landbouw, veeteelt, visfcherij en jagt,
berg bouw , handwerken en fabrijken,
f.1brijken, handel en fcheepva:m.
fcheepvaart. lij
Zij ver.
verfcheidene,, deels zeer kosthare , !loffen
vaardigen verfcheidene
fioffen,, waaronder zeer
[choonll:e moufelinen,
mou[elinen, fijne fchawls, corduaan-Ie_
fijne katoenen, de fchoonl1:e
der enz. behooren: hunne verwerijen zijn onnavolgbaar. Alhoewel
kunsten en wetenCchappen
wetenfchappen bij hen niet meer op dien hoogen trap
llaan, als voor eeuwen, zijn ~ie nogtans niet geheel verloren gegaaQf
{ban,
In de tO'ontoon- en fchilderkunst zjjn zij veel ten achter; doch in de
dans-, beeldhouw- en bouwkunst hebben zij het verder gebragt: in.
zonderheid zijn nog zeer merkwaardig de nog voorhanden zijnde
kanalen, die van hunne bekwaamheid in het laatlle vak getuigen. Zij
,kennen de rekenkumt, tlerre.
tlCfre.o en tijclrekeDklmde,
tijdrekenkunde, en belJ1ÏlJle.ll
bellJÏAlleQ 'tir
Ifir
.kennen

dl
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de dichtkunst en het gezang. Hunne taal worde niet alleen gefpl'oken,
maar ook gefchreven, en wel de Westerfche talen van de regter..
naar de linkerhand. Zij verdeelt zich in verfcheidene tongvallen;
doch de Sankri/ifche, waarin hunne Heilige boeken vervat zijn, is
de moeder van alle Hindufche talen. Een der zeldzaamf1:e, meest in
bet oog loop ende, en bij dit, anders zoo zachtaardig, volk, onmen·
fchenjk gebruik, bef1:aat in het verbranden der weduwen met bare
geftorvene mannen: eene gewoonte, welke federt onbeugelijke tijden
onder de Hindus werd ingevoerd; doch tegenwoordig niet meer zoo
dikwijls, en inzonderheid in die landen, plaàts heeft, welke door
Hindifche vorsten bell:uurd worden.
Bijzonder opmerkelijk is de, feden de oudlle tijden, onder de
Hindus plaats gehad hebbende volksverdeeling in rangen, ftammen
of klasfen , door de Europeanen Casten genoemd. Voorheen waren
er 7 , thans zijn er 4 hoofdklasfen. De eerfte is die der Bramanen ,
"Of Braminen, welke uit priesters en geleerden beftaat, en onfchend·
vors.baar is; de tweede beet Kfche/ria, of Kfchetrya , en bevat de vors.
ten en krijgshelden; de derde, Maischja, bepaalt zich voornamelijk
tot den land., tuinbouw, veeteelt en handel, en zij worden, als koop·
lieden, gewoonl~jk BanÎanen genoemd; terwijl de vierde den naa111
draagt van Schuters, en de kunstenaars en hàndwerkers bevat. Bij
deze 4 hoofdklasfen komt nog eene vijfde, welke uit Parias , of die
ongelukkigen bef1:aat, die alles doen moeten, dat een ander, OUI zich
niet te verontreinigen, moet nalaten. Zij worden niet alleen zelven
als onrein befchouwd, maar verontreinigen ook alles, hetwelk zij
nabijkomen. Zij zijn derhalve op allerlei wijze, in het burgerlijk
leven, zeer ongunftig ondcrfcheiden; mogen de pagoden of tempels
der overige Casten nier
niet bezoeken; hare' huizen niet "binnen treden;
moeten alle openbare markten ontwijken; en wonen in ellendige
hutten, van fteden
fl:eden en dorpen verwijderd, ten einde de overige Casten door hunnen
bunnen dampkring niet zouden befmet worden. Som..
mige misdrijven, door deze Caste begaan, worden door verftootÎng'uit
verfl:ooting'uit
dezelve, en zelfs wel eens met den dood gefl:raft.
geftraft. Alle uitgeftoote':'
gefield, en
nen uit de hoogere Casten worden met de Paria's gelijk gefteld,
velen van hen benemen zich liever zelve het leven, dan deze
fchande te verduren. Tegenwoordig, echter, is het onderfcheid
.tuBfchen de midd~lf1:e Casten niet meer zoo zigtbaar, dan wel voor·
heen; want de menigvuldige omwemelingen, welke Indië ondergaan
lleeft,
lleefr, hebben dezelve meer onder elkander verme..,ngd.
HIPPOKRATES. Een beroemd Grieksch geneesheer, die in het
ls6fte
ls6fl:e jaar voor onze tijdrekening I op het eiland Cos, in de ftad van
gelijken naam, geboren werd, en een afftammeling was uit het be.
roemde geil acht der Asclepiaden, die hunne afkomst van AESCULAAP
~fteîden.
den meesten
~fteî.den. Hij genoot eene zorgvuldige opvoeding. bragt den
ttld zijtJ,s levens buiten zijne geboorteftad in onderfcheidene !teden
fteden
YU Gtieknland door, en frierf in het 901l:e jaar zijns ouderdoOls.
HIp..
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HIPPOKRA'rES bezat eene gegronde kennis van de natuurkunde en
wiJsbegeerte, en verbeterde, door medewerking dezer beide wetenweten·
fchappen, de geneeskunde, welke tot op zijnen tijd in haren kindfcllen !l:aat
fiaat gebleven, en bijna geheel in handen der priesters was.
NIet
NIct alle, onder zijnen naam, nog aanwezige fchriften kunnen aan
hem worden toegefchreven, alzoo er meer mannen van zijnen naam
geleefd hebben, fommigen ook later ge[chreven.,
gefchreven., en inzonderheid teil
ten
tijde der Alexaudrijnfche
Alexandr~infche [chooI
fchool op zijnen 11aam
Haam ge!l:eld
gefield zijn. Diegene,
echter, welke van hem afkomstIg zijn, leveren, nog tegenwoordig.
voor den zich oefenenden
oefenend en geneesheer veel belangrijks en nuttigs op.
HIPPODROMUS. Zoo noemde men bij de Grieken en Romeinen
de openlijke plaats, waar de wedloopen te paard en op wagens ge.
houden werden: eene renbaan. Onder alle HiPpodromen
honJcn
Hippodromen van Griekenland was die te Olympia, waarvan men bij PAUSANIAS eene be[chrij.
befchrijving vindt, de merkwaardig!l:e.
merkwaardigl1e. Naast dezf!
dez~ is er welligt geene zoo
gedenkwaardig , als die te KonftantinlJpel,
Konftantinopel, welke nog heden den
wandelaar met verbazing vervult. SEVERUS begon den bOllW
bouw van deze uitgel1rekte,
uitget1rekte, prachtige renbaan, welke door KONSTANTl]N.
KONSTANTJ]N, naar
het model van den grooten Circus te Rome, voltooid werd. Zij was
waS
door twee onafzienbaar lange rijen, met [maak
fmaak gebouwde, zuilen
omgeven, die zich boven elkander verhieven, en op breede voet!l:uk.
voetl1ukken rustten; terw~jl eene buitengewone menigte !l:andbeelden
l1andbeelden van marmer, porphijr en brons, men[chen
menfchen en dieren, keizers en worstelaars
voorllellende
voorltellende • huar
haar verfierden. Onder andere merkwaardige kunstgewrochten vond men hier ook de 4 paarden van brons, door LYSIPLYSIP.
pus vervaardigd, welke uit Griekenland naar Rome, vervolgens naar
KonftrJl1tinope!,
Konftrmtil1ope/. vim
van daar naar Venetië, en eindelijk naar Pariis
Parifs vervoerd
!l:onden,
vGerd zijn.
Zijn, waar zij tot 1815 voor den ingang der Tuilleden
Tuillerien 110nden,
doch federe welken tijd zij weder n~ar Venetië zijn terug gebragr.
geb ragt.
De Turken noemen deze plaats tegenwoordig Atmeidan, of renbaan,
be!1:emming. Zij
en herinneren ons daardoor 110g
nog heden hare vorige bel1emming.
is 400 meetkundige
meetkl1ndig~ treden lang en 100 breed en vertoont nog.
nog, of·
of.
fcllOon
fchoon eenigermate be[chadigd,
befchadigd, ettehJke kolos[ale
kolos fale oudheden, welke
onder de merkwaardig!l:e
merkwaardigl1e mogen geteld worden
HIPPOPOTAMUS. Het Rivier~
Rivier- of Nijlpaard. (Zie aldaar)
HIRSCHBERG. Naast jJreslau
j3res/au de VOOl'03ami1:e
voornuaml1:e koop!l:ad
koopl1ad van Silezië, inzonderheid ten aanzien van den linnenhandel.
Iinncnhandel. Zij ligt in het
prinsdom .Taue,.,
riviereI1 de Bober en Zaeken
.Tauer, waar de riviercIl
Zacken zich vereenigen.
Merkwaardig zijn de bleekerijell
bleekerijen bij de Had, waar het garen, katoen
Iiirschberg belang_
en de linnens gebleekt worden. Bovendien heeft Hirschberg
laken-, koufen-,
kou[en-, katoen- en papier-fabrijkell,
rijke laken~,
papier-fabrijken, eelle
eene fuiker-rafi_
fuiker.rafi.
nerij enz. Het getal der inwoners bedraagt 5800: zij zijn gedeelKaehoIijk, gedeeltelijk Luthersch, en hebben een Luthersch gym.
telijk Katholijk,
gym_
nafium,
Roomfche [chool,
wees· en armhuis, enz. Bij de !l:ad
fiad
nauum, eene Roomrche
fchool, een weeszijn [choone
tuinen. bijzonder de Pflanzbel-g.
fchoone tuinen,
Pflanzbet-g. De Hirschberger kreits
bevat, op
vierkante mijlen,
mijlcn, 3 !l:eden,
l1;:dell, 44 dorpen en 34,425
3'h425 inAWE:'fr.r.N
oor..D&Nn~ lIl.
I ij
WG.
Awnm"N W
WOORDEN!}.
WG-

I2!
I2i
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won ers , die grootendeels van de linnen-fabrljken befiaan; zijnde de
grond er niet zeer vruchtbaar.
HIRSCHF E LD. (CHRISTIAN CAY LORENZ) Hoogleeraar in de
wijsbegeerte en fraaUe weten[chappen te JOet, zag tC' NûJè,'rel, een
dorp bij Eutin, in 174z, het eeril:e daglicht. Na zijne volbragte fiudien te Halle, ging hij met èe tw~e prinfen van Ho/flein-Gottorp op
reis, en leefde vervoJgens eenige jaren als ambteloos burger te Leip.
aig • waar hij zijncn tUd aan de bearbeiding van verfc]leidene fc!uifM
ten belteedde. ZJjne, na vcrloop van 4 jaar, tlItgcgevene: das Land.
JebCII; J7elfuche über den grosJèn Mann; drr
dr,. Winter, en Briefe iibef'
die 'Yorne/l11Jjlen JIIIerkwürdigkeitl!/l der Sehweiz, kenfchetfen hem als
cenen wiJsgeerigen denker en finaakvollen fch rij ver. Meer andere,
kleinere werken, uit zijne pen gevloeid, ademen denzelfden geest.
Het meest echter heeft hij zijnen roem. gevestigd door zijne Theorie
tier Gartenlrunst, "an 1779 tot 1785 te Lcipzig in 4to, in 5 deelen,
met platen uitgegeven: een werk, fclJOon dan al niet in alle opzig.
ten volledig, echter vlir. dien aard, dat hét boven de theoretifche
[driften over fcnoone kunst verre Weg uitmunt, en den lust voor
de winmanskunst meer en meer heeft verlevendigd. Ten behoeve
van dit zijn werk deed hij verfcheidene lange reizen naar Dcnemar.
km, Dflitscldand en Zwitfer/al1d, waardoor hij zich in l1aat il:elde,
om zijnen van 178~ tot 1789 uitgegeven Gorten-Kafmder, en zijne
kleine Garten.Bib/iothck zoo rijk te kunnen l1o/feren.
l1olferen. Op last ell
en kosten
van zijnen koning legde hij te Diisternbrok, bIJ Kiel, eenen vruchttuin aan. die in weinige jaren tot eene aanmerkelijke volkomenheid
geraakte. Ook deelde hij zijne hier en elders gedane waarnemingen
over het k'Neeken V:1I1 boomen, in zijn Handlmelt der Frue!ubautnlunst, in 1788 en J789 uitgegeven, mede. Nadat' hij ó jaar lang
in genoemde dorp had doorgebragt , endcr
ender het genot dcr
der achting van
allen, die hem omringden, ontOiep hij in Sprokke1m. 1792 zoo kalm,
n\1ttig leven gcwcest
als zijn ll\1ttig
gcweest was.
HOBBES. (Trror>.,\S) Een Engc!sch
Enge!sch wiJsgeer, die in 1588 te
Malsmesbury geboren werd, en in r6ï9 fiierf. HU was de leid,man
van koning K.\REI. Ir;
van ccnige jonge edellicden,
edellieden, onder anderen o,ok vall
met wien hij eenige reizen naar Frankrijk ell Italië gedaan heeft.
'Reeds als jongeling beoefende liU
hU de wijsbegeerte; doch verruilde
dezelve, voor eenigell
eenigen tijd, tegen het Jeeren der oude talen en wiskun.
de, in welke lanf1:e wetenfcbap hij het echter nooit zeer 'Ver
ver geb ragt
heeft. De burgerIUke onlus-tea in Enge/and, welker treurig einde hij
voorzag, waren oorzaak, dar hij zich in ] 640 naar Parijs begaf.
waar hij z~ine beide beroemdi!e werken, den Lev'iathlJn, en de Civ!
'bearbeidde. 111 heiden vertoont hij zich als een ijverig voorlbllder
voorlbnder
mensch als een
een er onbepaalde alleenheerfching y en fchildert den I11cnsch
vijandig en baatzuchtig wezen, hetwelk aan den wil van eencn
eenigen moet zijn onderworpen, zal hij niet, gelijk in den oorfproo..lieli1ken nanlUrfb~t, te:r.en zijne medemenfchen woeden, en, tE'11
kos·,

HOSO.
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kOSte Tan het algemeen welziJn, zijne hartStogten trachten te he.
vredigen. Daar HOBBES de geestelijkheid voor de oorzaak en bevor.
deraarfier van alle onlusten in monarchale fl:~ten hield, zoo ijverde
hij ook inzonderheid tegen h~ar, en geraakte daardoor in de verden~
king van eenen godverznker. Zich derhalve niet langer in FrankriJk
veilig achtende, keerde hij naar Engeland terug, waar hij het overige zijner dagen in eenzmimheid, en onder geleerden letter-arbeid,
doorbragt. en onder anderen eene overzetting van de Iliade en Ddysfèe vlln HOMER us, met eene verhandeling over den aard van het
heldengedicht , in het licht gilt'.
HOBO. (In bet Fransch Hautbois en Italiaansch Oboe,) is een
bekend blnas-fpeeJtuig. hetwelk de thans bijna geheel in onbruik
zijnde fchalmeij verv2ngen heeft, en tegenwoordIg in orchesten,
lIlsmede bij het veld-muzijk, algemeen is ingevoerd. Dit fpeelmig
loopt van de gefl:reken c tot in de 3 maal geftrelum d, ook wel
e en f; doch de laatfl:e is meer voor folo-fpelers. Een der wezenlijk'fie befl:anddeelen van de Hobo, waarmede voor het overige de kla.
rin et, het mondlluk -!Illeen uitgezonderd, vele overeenkomst heeft.
is buiten twijfel een goed' pijpje van riet, hetwelk voor een mond.
fiuk dient, en tot de zuiverheid van den toon ongemeen veel kan
denzelbijdragen, doch ook even zèer het fchreeuwen en krasfen van deuzelven kan bevorderen" en het fpeeltuig zelf merkelijk in waarde do~n
verliezen. Men heeft wel verfcheldene proeven genomen, om deze
onaangename omfl:andigheld te verhelpen, en inzonderheid heeft GF.RHARD HOFFMAN de onaangename, onzuivere toonen in 17z7 verbe:verbe",
terd; doch des niettegenfl:aande Cchijnt de klarinet (zie a/daar). zoo
llit hoofde van haren grooteren omvang, als van den fchoonen, vollen,
en veel aangenamer toon, met regt boven de Hobo gefl:eld te wor.
den. Voorts is er nog eene Hobo d' dmour (omfl:reeks 17z0 bekend geworden), die echter genoegzaam aan gene volkomen gelijk
is, en zich alleen door eene andere van onder toegemaakte klep,
waarin de mond omtrent eenen vinger dik is, alsmede daardoor onder·
fcheidt, dat zij eene terz lager fl:aat.
HOCHE (De veldheer LAZARE) werd in 1768 uit zeer geringe
ouders te Parifs geboren. In het begilll
begirn der FranCche
FrallCche onlusten wal
hij flechts korporaal, doch klom aJleng,;kens op, zoo dat hij in 1793
reeds als divifie-generaal hekend was,
was. en naderhand opper-bevelheb.
ber Wtrd bij het leger van de 1I1oezel, waarbij hij zich in Win term.
van dat jaar, bij den terugtogt der Oostenrijkers uit den Elzas, op
eene voordeelige wijze onderièbeidde.
onderièheidde. In weerwil hiervan geraakte
hij bij den achterdochtigen ROBESPIERRE in verdenking, en daardoor
van zijnen post omzet, ja hij zou mogelijk de guillotine niet omfnapt
zijn. indien dit monfl:er niet vroegtijdig een flagtoffer derzelve geworden ware. Hij verkreeg,
verkreeg. te gelijk met zijne vrijheid, den post
van veldheer van het Ieg~r der kusten van Brest en Clzerbourg, en
werd na de n'ederlug, welke hij~ den 20fiifl van Hnoim. 1795 den
I i 2
E·
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Emigranten te Q[tiberoll toebragt, tot opperbevelhebber van het We,.
tcliJk leger, tegen de eigenJjjke J7éndée, verheven. Het gelukte hem,
in den Zomer van 1796 aan dezen verderfelijken krijg, waarin
de krijgskundige bekwaamheden van zoo vele dappere veldheeren waren te kort gefchoten, ten voordeele der republikeinen, een einde te
maken, en in deze overwonnen landil:reek de uitil:ekendil:e achting
te verdienen. De lagen van fommigen zijner benijders waren even
vruchteloos, als de aanval, dien men eens te Nrmtes op zijn leven
waagde. Na den geeindigden oorlog in de J7éndée bleef HocHE buiten dienst tot in Win term. des laatstgenoemden jaars, wanneer hij
het bel1uur over de vloot verkreeg, welke in Ierland eene landing
beproeven moest. Daar echter· deze onderneming, bij mangel aan
een en gunstigen wind, en het verfl:rooid geraken der vloot, mislukte, en voor dIen tijd moest geflaakt worden, zoo benoemde hem
het directoire tot veldheer van het leger der Sambre en Maas, in
welken post hij zich niet minder gunstig onderfcheidde. Voor het
overige roemt men niet alleen zijne beproefde dapperheid, maar ook
zijne menschlievendheid en welwillendheid, waardoor hij niet minder
de achting der overwonnenen verwierf, dan hij voor de overwinnaars
nuttig werd. Hij il:ierf in 1797, en zjjn lijk werd met il:aatfie van
Wctzlar naar f{obkntz gevoerd, waar LE FEllRE bij 'zijn graf eene
ichoonc redevoering hield, waarvan het begin dus luidde: " Kame" raden! nooit was de dood voor ons verfchrikkelijk; maar hier
" vertoont hij zich in zijne afgrijfelijke gedaante: hij vernietigt door
" eenen !lag jeugd, talent en deugden. HOCHE. is niet meer. De
" dood heeft zijn leven afgeiheden, en eerlang zal niets meer vall
" hem· overig zijn, dan het aandenken aan zijne roemrijke daden."
. HOCHHEIM. Een aanzienlijk dorp met 1733 inwoners, aan de
Mein,
Meil1, 3 mijlen van Frallkfol"t, waar de beroemde Rijnwijn groeit.
welke onder den na~m van Hochheimer bekend is. Voormaals behoorde dit dorp aan het domkapittel te Mentz; doch tegenwoordig aan
het hertogdom Naslatl.
HOCHKIRCHEN. Een dorp in den Opper-laujitz in Sak[en,
Sak[e11, niet ver
van Balttzen, beroemd door twee aldaar voorgevallene veldfiagen , als:
de een in den 7 jarigen oorlog tllsfchen den grooten FrrEDERJK van
Pruisfen
Pruisfe11 en den Oostenrijk[chen veldheer DAuN, waarbij de eerfte,
n3 een aanmerkelijk verlies, tot den terugtogt werd genoodzaakt; en
de andere, welke in Bloeim. 18I3 alhier tus[chen de Franfchen en
l1et vereenigd Rusfisch-Prttisfisch
Rusfisc7z-Prttisfisch leger plaats had, waarbij het laati1e
mede tot den artogt gedwongen werd.
HOEKSCHEN 'en KABELJAAUWSCHEN. Twee partijen in ons
vaderland, welke omtrent het jaar 1350 ontil:onden , wanneer MARGARETHA, gravin van Holland en gemalin van keizer LODEWJ!K V,
met haren zoon WILLEM V. over de regering des lands oneens werd.
De KabeljaaulJI[ehen hielden het mee den zoon, ell namen dien
11~:11l1, aan, om :nUl te duiden, dat z~j htmne
h11l1ne tegenpartij zoo gemak.
ke-
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kelijk meenden te kunnen overmeesteren, als de kabeljaauw de kleine visfchen, en droegen grijze mutfen of hoeden ; terwijl de HoekHoek·
J'chen
j'chm het met de moeder hielden, en dien naam verkozen , om
onderCcheid.
dat genoemde visfchen met hoeken gevangen worden. Zij ol1derCcheid.
roode mutfen
mutCen of hoeden.
den zich van de vorige door het dragen van wode
Deze woelingen duurden
rampzalig.
dunrden tot het jaar 1492, en bragten de rampzaligWAGENAAR
Paderlandfche
He gevolgen voort, waarvan wij bij WAGEN
AAR in de Vadcrland[che
Historie een naauwkeurig
naauwkenrig en omllandig
omftandig berigt vinden opgeteekend.
HOFNAR. Is een perCoon,
perfoon , die eertijds aan de meeste hoven onontbeerlijk was, en wiens werk bellond
beHond , om den vorst en zijn huis,
door kluchtige invallen en vrolijke kwinkflagen, te vermaken. Men
ontmoet wel foorcgelijke
foortgelijke wezens hier en daar bij de ouden; doch
in dien trant, zoo als zij nog in later tijd beHouden,
bellonden, werden zij
eerst in de middeleeuwen ingevoerd, waarin de ruwheid en onkunde der regenten dergelijke lompe gezegden en gefprekken noodzakelijk maakten. Zij waren inzonderheid zeer gezien, toen
wen de Troubadours, Minnezangers, lJ-:1inflre!s,
JIIinflre!s, en andere dichters der middeleeuwen,
ophielden door hunne gezangen te vervrolijken, en droegen niet aluittil
Heken
beiagchelijke kleeding, maar verwierven dikleen eene ui
eken de , belagchelijke
Is , ter belooning van hun altijd opgeCcherpt vernuft, de aanzien.
wij
wijis,
Haat of het hof, welke zij gewoonlijk
lijkHe bedieningen van den fl:aac
lijklle
foort van menfchen, die aIleen
alleen dan
niet wisten waar te nemen. Deze foon
eenig nut deden, wanneer zij den vorst, die zonder dit voor de
waarheid doof was, al boenende
boertende die onder het oog bragten, beHond
beilond
KVNZ
VNZ VAN
VAN DER ROSEN,
ROSEN, GVNDLING,
nog in de vorige eeuw; gelijk K
KIAU en anderen, als zoocanig
zooèanig genoeg bekend zijn. FR
FREDERIK
EDER IK de
Groote bewe!·kte,
bewerkte, door zijn roemrijk voorbeeld, de geheele vernietiging, ten minlle
minl1e wat den naam betreft, van dezen post, ell
e11
FLtlGEL heeft, in zijne uitmuntende gefchiedenis der Hofnarren, derzelver
zeI ver lotgevallen uitvoerig beCchreven.
HOGAR TH, (WILHELl\1)
(WILHELM) een beroemd fchilder en graveerder.
werd, volgens zijn
Zijn eigen berigt, in 1697 te Londen geboren. Hij
Bij
leerde eerst het zilveriinedcll;
akl!de.
zilverfineden ; doch bezocht naderhand de ahde.
Martim-la12e, en teekende zeer vlijtig naar de Natl1ur.
Natuur.
mie van St. Martim-Iane,
zonder echter hierin meer dan middelmatige vorderingen te maken.
Hij fcheen niet be!l:emd
befl:emd tot een bloot kopiïst van menfchelijke gedaanten: zijn genie deed hem karakters en hartstogten, de ziel van
beeldtenisren, fchilderen en op doek overbrengen. HOGARTH moalle beeldtenisCen,
ge al, ten aanzien van koloriet, licht en fchaduw
Cchaduw enz. niet onder
de groote fchilders behooren
behooren,, de nieuwheid zijner uitvindingen, echter, zijn rijkdom aan denkbeelden, zijne waarheid in uitdrukking,
zamenl1elIingen - dit alles verhief
zijn geest en vernuft in zijne zmnenllellingen
hem tot den rang der uitllekendlle
uitl1ekendl1e kunstenaars. Hij was bijzonder
Herk in het komisch-ratyrieke,
!l:erk
komisch-Catyrieke, en bezat eenen, hem natuurlijk eigen,
fcherpen geest van waarneming voor het belagchelUke,
belagchelijke, hetwelk hij
fchilderde. Dikwijls OlJt011t.
ecne selijke
gelijke vaardigheid opmerkte en fchildcrdc.
met eene
I i 3
wierp
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gezelfchnp, ongemerkt, met potlood, de hoofdtrekkea
hoofdtrekkeH
wierp hij in gezelfchap,
toooeel op den nagel van zijnen duim, en bragt die op
van een tooneel
(ieze
deze wijze in zijn verzamelboek over. Cnric(ltur
Cnric(1tur werd derhalve
.lijn
~ijll hoofdvak, maar in eellen
eenen edeler zin, dan waarin men dit woord
gewoonlijk
neemt.
J;ewoonlijk neerne.
HOGARTlJ voor eigen rekening in metaal,
In het jaar 1720 begon HOGARTH
en Il:lderhand
naderhand voor boekverkoopers, te arbeiden, en fneed de 17
platen tot de uitgave in duodecimo van BUDIBRM,
HUDIBRAS, en die vall
van ande.
re werken, waardoor hij eerlang van eene voordeelige zijde bekend
werd. Hierop legde hij zich op het porcret.fchilderen
pomet.fchilderen toe, hetwelk
eenen
en die zijnen filtyriken
tenen man, wien alle vleijerij vreemd was, èn
:llird
aard niet kon bedwingen, weinig voegde; doch bezorgde hem deze
kunst eenen tijd lang veel werks. In 1730 huwt! hij aan de eenige
dochter van den koninklljken fchilder JAKOB THORNBILL, en betrok
Soutn Lamb~th.
Lamhth. Sedert begon zich
kort daarna een zomer-verblijf te South
JjJn roem meer en,
en meer uit te breiden, voornamelijk door de pla.
plalijn
tllll uit htt
ht!t leven eener boeleerll:er
boeleer!ler (Th(!
(Th~ jeU'
jew decoyerJ.
decoyeJ. or a Har/ots
Har/olS
tltn
progresf),
prograf) , welke hij in 1733 uitgaf, en waarop 120Q
1200 inteekenclen.
inteekenden.
velll:alld en het hart te teek
teekcnen,
enen ,
Wat het te zeggen is, voor het vedlalld
heeft HOGARTIi
HOGARTli hierin op eene meesterlijke wijze ten toon gefpreid;
en moge10k heeft nog nooit een kunstenaar v66r
vóór hem zijn penfeel
zoo zeer ten llIltCe
lllltte der zedekunde aangewend. In eenen
cenen gelijken
renen Lichtmis, z~in
zijn Huwelijk
Huweli/k naar de mode
geest zijn het Le1'en van eenen
enz. terwijl andere ZIjner
Zijner werken, b. v. zijne Jaarmarkt van Soutn.
Soutfr.
mark, meer grillig ( numorisftSclz)
humoristtsch) zijn; doch waarin hij niet minder
minde..
uitmunt.
Niet tevred(!n
nie-..
cenen weg bewandelde, dien nie
tevreden echter, dat hij e(!nen
m~nd voor hem nog betreden had,
hnd, wilde hij zlch mede als HistorieHistorie·
fchilder kenmerken, en leverde, in het
bet jaar 1736, 2 fchiJderfiul.ken,
fchilderaul~ken,
het Bad van Bethesda en den bvlr1l1hartigen
bi11"mlzartigen Samaritaan: dan, het ge
ge-..
nie, hetwelk hem in [ooneelen
tooneelen van ondeugd en rampfpoed des da·
dageiijkfchen
getrouwehjk vergezeld had, verliet hem in de
gelijkrchen levens zoo getrouweliJk
zoodanige waarin Zich aanminnigheid moest _. vertüonen
vertoonen : zelfs bij
de ernOig!le
ernOigll:e onderwerpen kOIlde
konde hU zijne neiging tot het komieke IJiet
Jliet
nukken, de redevoering "an
van PAUonderdrukken, welke zelfs in zijne !lukken,
LUS, en de dochter "fln
van PI-IARAO,
PHARAO, doorflraalt;
doorfiraalt ; doch waarvan dat van
RICHARD II
If alleen geheel vrij
vrÜ is. In 1793 gaf I-IOGARTH
HOGARTH zijne bebe.
Al1alyfe der Sc1('OI1
Sc'lMl1 'zeid
'teid in het licht, welke door MlJI.rus
MIJI.JUS ,
roemde Analyfe
Ccbr\ivers ",\ is overgezet, en in 1754
Berlijn
onder het oog des fcbrijvers
I754 te BerN/11
uitgegeven, en waarin hij tr:l«!ht
trá~ht te bewijzen, dat de golvende- of
flang-Imie de ware linie der fchoonheid zij.
HOGARTU bezitten eene juistheid, die aller bewonDe fiukken
nukken van HOGARTII
dering verdient; doch ook weinig kunstenaars beoefenen zoo zeer
de Nanlnr,
Natuur, als hij gedaan hècft.
hèeft. OndertusCellen
Ondertusfchen behoeven zUne !lukl1:ukken,
ken. uit hoofde van het komisch.fatiJrieke
komisch,fatiJrieke en zinfpelende,
zillfpelende. hetwelk
zelfs in
kl bet gtiring(1e
gllringl1e 1/ijwerk,
iediOr afzonderlijke trek, ge.
ztlfs
LliJwerk, ja bijna in iedeT
J
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'Vonden wordt, eenige opheldering. welke men inzonderheid in: Ho,:,
GI\.RTIi i/lus/ra/ed. door JOHN IRELAND, 3 deelen in 8vo, Lom/en
1791, en in LICIiTENBERGS ausfiihr/iche Erk/ärtmg der HogarlhifchetJ
Hogar/hifchetJ
Kupferfliche enz. 6 oeelcn, Gö/tingen
Göltingen J 796, knn vinden. Ook ontmoer men in de Franfche overzetting van de dnalyfe der Schoon.
heid. door JANSEN , PariJs 1805, z deelen, eene zeer belangrijke
NOlice Chrollologique. historique et critique de lous
/ous les ouYrages de
peinture et de gravure de Mr. HOGARTH. Hij me rf in I764 te Chis.
wik. waar men een fraai gedenkteeken voor hem heeft opgerigt.
waarop zijn vriend GARRIK het volgende bi.JCchrift
bi.Jfchrift heeft doen plaatfen:" vaarwel! groote fchilder der menschheid! Gij bereikte het
"edelfl:e doel der kunst: uwe gefchilderde zedelesfen fl:reelen het
" verfl:and, en verbeteren hèt hart door het gezigt. Lezer! zoo gij
" genie bezit, vertoef dan aan deze plaats; of klopt uw hart voor
" Natuur, zoo heilig dan zijn graf eenen traan; doch zijt gij onge.
" voelig voor beide, ontwijk dan dit oord, W(J1}t hier rust hef W"
" waardig flof "(111 HOGARTH.
HOLBEIN. (HANS) Deze uitmuntende fchilder en vorm!hiJder.
geboren te dugsburg in 1498 (volgens anderen 1495) en gellorven
te Londen in I554, had zijnen vader tot leermeester, en bereikte reeds
zeer vroeg in zijne knmt eenen aunmerkelijken trap van volkomenheid. Zijn vader naar Bazel vertrekkende. geraakte de jonge HOLBEIN hier bekend mee den beroemden ERASll1US, die llerk bij hem
aanhield, om zijne werken in druk uit te geven. Hij fchilderde
houtCnee-pla.
de beeldtenis diens geleerden; vervaardigde de b<!kende hout[nee-pla.
ten voor deszelfs werk: de Lof der zotheid, en won meer en meer
zijne vriendfchtlp. HOLBEIN. zeer veel van zijne vrouw moetende
lijden, ging, ter verbetering zijner tijdelijke omlhmdigheden, naar
Engeland, werwaal'ts ERAsmvs hem brieven van aanbcvehng aan den
kanfelier. THOMAS MORVS, mede gaf. door wicn hij ongemeen
kan[elier.
minzaam ontvangen, en gehuisvest werd. Na verloop van 3 jaar.
MORvs zijne zaal met verfcheidene zijner fchildergedurende welke MORus
fiukken verfierd had, noodigde hij den koning HENDRIK VIII te
zijnen huize, die over dezelve zoo verrtlkt was, dat hij HOLBEIN
aanfl:onds in zijnen dienst nam, en rijkelijk beloonde. Hij fchilderde
in mil/iatuur, met water- en olieverw; zijne portretten ademen geest
en leven; terwijl z~]ne gefchiedkundige tafereelen zich door eene levendige erbeelding onderfcheiden.
onder[cheiden. De lijdemgr[chiedenis van JEZU',
benevens d/em afbeeldlel ; een!? heilige Familie; de Zegepratft van den
RiJkdom, en de toefland der drmoede, welke beide lautfle
)satfle zich te
Londen bevinden, worden, m,et eenige koppen, onder zjjne beste
fiukken geteld. Bijna in alle kabinetten vindt men teekeningen van
HOLBElN, waarvan ontelbare ftukken in het koper zijn overgebragr.
Inzonderheid heeft BARTOLOZZI, voor ettelijke jaren, de oorfpronkeli.lke teekeningcn van merkwaardige perfonen ann het hof van
IIr.l.'\DKI~
IIr.NDKI~ VIII, in de uiterfte zuiverheid, juinheid en Cehoonhád.
1i +
in

II 0 L B ERG. CL. Yri/heer "Im)
in het k()per gegraveerd, waarna dezelve door den opziener der koninklijke munten en teekeningen, JOHN CHAMBERLAINE, met biogra.
phifche b€rigten verzeld, zijn uitgegeven.
BOLBElN muntte nict minder uit in de houtrnee-kunst, welke hij
mede zeer vroegtijdig beoefende. Nog geen 16 jaar oud zijnde,
fneed hij reeds in hout, en gaf tot op zijn vertrek naar Engdand,
i:l 1526, eene aanzienlijke verzameling van kleine hourrnee-platen in
het licht, waarvan de UltmuntelJde uitvoering hem veel werks verfchafce. Nadat hij een groot getal historifche ftukken gefchilderd had,
teekende hij dezelve in het klein, en bragt die verval gens in hout
over. Dit deed hij ook met zijnen te Bazel gefchilderden, beroemden Doodelldans, waarvan de oorrpronkt;lijke teekeningen in de boekerij van die ftad bewaard worden: de homfhee er van is een meesterfl.uk van kunst , en men vindt er onderfcheidene uitgaven van.
Ook zijnen te Bazel gefchilderden Boerendans fneed hij in hout;
doch hiervan zijn de platen zeldzaam. Van eene reeks van 90 klei.
ne platen, gefchicdcnisfell uit het Oude Testam
ent bevattende, is
Testament
die uitgave de beste, welke in 1539 te Lion, bij de gebroeders
MELCHIOR en CASPAR TRECHSEL, verfchenen is. Waarfchijnlijk zijn
dezelve vroeger, dan de Doodendans, vervaardigd; ten minfte zijn
zij niet zoo volkomen als deze.
HOL BERG. (LvmvlG, ,'ri/heer 1'1111) Deze beroemde Deenfche
fchrijver, die zich, door de vorming en veredeling van den fmaak
en de zeden zijner natie, zeer verdienstelijk gemankt heeft, werd
in 1684, te Bergen in Noorwegen, geboren. Zijn vader, die in den
krijgsdienst door dapperheid .tot den rang van overfie was opgeklommen, werd hem vroeg door den dood ontrukt; terwijl een niet onaanzienlijk vermogen, hetwelk hij zijnen zoon naliet, kon daarna
door de vlam verteerd werd. De jonge HOLllERG, die van jongs af
eene fierke neiging voor letteroefening liet blijken, moest de eerfte
jaren zijner jeugd in niet weinig kommer doorbrengen, en kwam vervolgens op de akademie te Koppenhagen, waar hij in 1714 tot buitengewoon hoogleeraar in de gefchiedenis en letterkunde werd aangefield. HOLBERG deed verfcheidene reizen naar Engeland, Frankrijk,
Holland, Duitschland, en Italië; leefde, na z\jne terugkomst in Denemarken, gedurende 2 iaar, in bekrompene omfiandigheden; gaf om·
trent dezen tijd eene Inleiding in het Natuurregt in her licht, en
verkreeg eindelijk in 1718 den leerfioel der bovennatuurkunde , en
twee jaar later dien der welfprekendheid, met eene jaarwedde, welke hem een gerust leven verzekerde.
BOI,BERG hield zich in het eerst, meestal, met de burgerlijke en
kerkelijke gefchiedenis van Denemarken onledig; en was reeds 30
jaar oud, voordat hij in het vak van fraaije letterkunde, waardoor
hij naderhand zoo beroemd werd, iets verrigt hnd. Bovenal verwierf
hij door zijne drf!ma's, waaronder de Staatku1Jdige /{mmegieter gEnoeg bekend is, ongemeen vele gocdkeurill';", Cn bn men hem de
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eer nlet weirieren , v::n
van de eerfie geweest te zijn, clie
die voor de DeentoOl~eelftukken, de zeden van zl.inen
zljnen tijd in het lage kofche natie toOl~ecHl:ukken,
mieke , zoo uitmuntend fchetfende, vervaardigde. Zelfs in later tijd
zijn de Hukken van HOLDERG,
HOLBERG , in Duitschland
Duitsch/and en elders, ten tooneele gevoerd geworden. Zijn komiek heldendicht Peter Paars
bezit insgelijks vele waarde; zoo als hij dan ook de eerfie Deen
was, die Satiren gefchreven heeft; zijnde zijn bekend fatiriek werk,
de onderaardfche
van KLAAS KLIM, oorfpronkelijk in het LaonderafJrd[che 1'eize
reize vtm
tijn, en in den finaak van LUCIANUS en SWIFT opgefietd, in 7
talen overgezet geworden. HOLBERG gaf in het jaar 1732 tot 1735
GeJchirdetJis van Denemarken in het licht, welke voor de beszijne Gefchirdenis
te zijns lands in de Deenfche taal gehouden wordt: ook fchreef hij
eene Kerkelijke Histode,
Historie, eene JoodJche
Joodfche Ge[chiedenis,
Gefchiedenis, twee verzamelingen van Levensfchetfen,
LevensCchetCen, eenige Lati/nJche
Lati/nfche brieven,
brieve11 , Epigrammen,
Epigrammm,
Fabelen
weuug roems
Fabe/m enz., waardoor hij in zijn vaderland niet wel1ug
verwierf. Volgens het gevoelen van den gefchiedfchrijver
geCchiedfchrijver SUIIM,
SUIIM.
gaf HOLBERG zijner natie en harer denkwijze, gelijk CICERO, den
eerllen fchok; terwijl hij haar aanmoedigde, om in hare taal te fchrijeerfien
fchrij.
ven, te denken, en wijsgeerig te redekavelen. In 1727 werd hij
gefchiecienis, en in 1737 penningmeester (questor)
hoogleeraar in de gefchieclenis,
van de univerÎIteit
univerfiteit te Koppenhagen.
Koppmhagen. Hier fiierf
Hierf hij in het jaar J754.
J754,
en maakte het grootfte
grootlte gedeelte vlln
van zijn vermogen aan de ridder-akademie te Sorbe
Soróe , in Sedand.
See!arJd.
HOLEN. Zijn natuurlijke gewelven onder den grond, van eene
verfchilIende grootte, en van meer of minder gangen voorzien. Zel~
verfchillende
den vindt men dezelve op het vaste land, maar meestal in ka!kber.
kalkber.
gen, waar zij door het water fchijnen gevormd te zijn, hetwelk,
door het zijpelen door de tus[chen
tusfchen ruimten van den Heen, de ]mlkkalkaardige Hoffen,
fl:offen, die in lagen liggen, van langzamerhand doorweekt,
en de opgeloste deden
declen met zich voert. Daar, waar de waterdroppels
vallen, zet zich de daarin bevindende kalkflof
kalkllof vast, en vormt
vonnt daardoor den droplteen
dropfreen , of Sta/ok/ik.
Sta/aktik, '.velke
welke men aan de wanden en op
den grond dezer Holen, in de gedaante van ijskegels, pilaren en an.
dere figuren, aantreft. Ook vindt men dikwijls in dezelven afzonder.
afzonderlijke deelen
land. en zee-dieren; ja zelfs
deeIen van bekende en onbekende landfomtljds geheele geraamten er van, die of verHeend
verfieend , of met eene
fomtijds
kalkaardige korst bedekt zijn.
Onder de merkwa:lrdigl1e
merkwanrdigfl:e holen, welke ook fomtijds door aardbeaardbe.
vingen en vuurfpuwende bergen worden voortgebragt , telt men, in
Duftschland: het Bau1l1ans-ho/,
Duitschland:
Baumans-hol, aan den Beneden.harz (zie aldaar);
het Gailenreuter-hol
Gailet1reuter-hol in het Ba1l1berg[che,
Bambergfche, het Wizze//och
fFizzelloch genoemd,
hetwelk eene verbazende
verbnende menigte beenderen v;;n meestal onbekende
dieren bevat, die niet alleen langs den grond verl1rooid,
verltrooid, maar ook
oole
inde
beDoten liggen, en welke dieren bij het
in 'de rotsachtige wanden beiloten
aanfpoelen van den berg, waarfchijnlijk,
waarCchijlllijk, hUlJllCn
hunnen dood zullen gevonden
hertogdom [{raill,
[{min, het
h0t Aée!sbcrger.ho!,
At!dsbcrger.hot,
dcn hebben: voorts, in het lJertogdom
1I 5
een
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een der opmerkelijkfte ) waarin gangen naar verbazend gl'oote pIemelt
voeren, waarop men zeldzame fpelingen der Namur, maar ook ge.
vaarlij kc diepten, ontmoe~; wijders, in Groot-Brittanje, het Pools·
Iwl, in Derbyshlre, omtrent Jl080 voet lang, hetwelk vele entrochiten, en andere) meest in kalkCpath veranderde, Iigchamen bevat, cn
waardoor in de lengte een firoom door alle gangen vloeit; het Hol
Del'ils-Affe. nabij Castleton, een prachtig werk der Natuur, alsmede
het bewonderenswaardig Fingalshol , op het eiland StafJo. Eind'elijk
noemt men nog onder de merkwaardige Holen de prachtige grot,
op het onbewoonde eiland Antiparos, in den Arc!Jipel, wel"'e, vol.
gells CLARKE'S reizen, ecn oud bergwerk geweest is. TOURNEFORT
heeft dcze betoovercllde grot naauwkeurig befchreven, en CHOISEULGOUFFIER heeft er zeer fchoone platen van geleverd in zijne Fó)'age
pittorestjue dans Ie Grb.'f, welke fchrijvers men hierover verder kan
llazien.
HOLLAND. Eene van de 17 provincien van het koningrijk der
Nederlanden, grenzende ten Noorden en Westen aan de Noordzee,
ten Noo.rd-Oosten aan de Zuiderzee. ten Oosten aan de provincie
Utrecht en Gelderland, en ten Zuiden aan de Merwe, den Bieshosch,
het Hollandfche Diep en den Krammer. Zij heeft eene uitgefl:rektheid
van ruim 102 v. m.; bevat 747,583 inwoners, en wordt door den
~eeboezem het {f in Zuid- en Noord-Holland verdeeld, wordende
echter thans Amflerdam, met den geheelen zuidelijl{:en oever van
peze golf, tot Hollands Noordelijk gedeelte gerekend. De voornaam.
He rivieren zijn, behalve de reeds genoemde, de Linge, wel~
Jte bij Gorkum firool11t;
firoomt; de Holland[che {fsfd, die haar water uit tie
Lek ontvangt, voorbij Gouda, waar zij de Gouwe opneemt, door
Oudewater loopt, en bij l.fsjèlmonde weder in de Lek valt; voorts tie
Schie, bij Schiedam, de Rotte, bij Rotterdam. de Amflel, bij Am~
flerdam, de Fécht, welke van Utrecht komt, het Spoarne bij Haar·
Iem. de ZaalJ in Noord-Ilolland enz. De grond van dit gewest is
lager dan de ï:ee, waarom' het tcgell dezelve zoo door de duinen,
welke door de zee zelve gevormd zijn, als door kostbare zeedijken,
bercbermd wordt; gelijk men ook de overflrooming der rivieren door
zware dijken tricht te verhoeden,
De luchtsgefl:eldheid van Holland is, door de nnbiJheid der zee ~
meestal vochtig, beneveld en veranderlijk; doch voor de inboorlingen
niee ongezond. De weilanden zijn er, over het algemeen, zeer goed.
waardoor de, veeteelt hier aanmerkelijk is, inzonderheid in NoordHolland, waar men in 1817; in weerwil van de fl:erfte in het vorig
jaar. nog 170,000 runderen, 100,000 fchapen ,en 15,000 paarden
telde. Men maakt er eene verbazende hoeveelheid van boter en kaas,
alsmede veel turf. De grond levert voorts granen, groenten, aardap.
pelen, hennep, vlas, en, in het zuidelijk gedeelte, meekrap, maar weiJlig hout op. Aan de; kusten en ook in de binnenwateren wordt veel
visch i~vangen, alhoewel de zalmvtl1l;st aanmerkelij k ,vermind!rd i!.
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13ehalve eendvogels, ganzen, hazen, el] in de duinen konijnen,
vindr men er weinig wild. De koophandel is er van veel belang.
en maakr een voornaam middel van herenn uit. Ook vindr men er
vele fabrijken en trafijken, die allerleI \'oorrbrengfelen leveren; doch
waArvan fOll1mige in merkelijk verval zijn. /lolland bevat voorts
verfcheidene aanzienlijke il:eden, als: Amjlerdam, de hoofdflad des ge~
Reelen rtiks; Haarlem, de hoofdplaats van Hollands noordelijk gedeel re , Rotterda11t, Dordrecht, Lef/den, met eene hooge fchool,
's Hage, beurtelings met Brusfel de refidentie-plaats des konings t
en de hoofdplaats van Hollands zuidelijk gedeelte, en meer anderen-;
alsmede vele fraaije, welvarende dorpen, en eindelijk de eilanden
Texel, waar men voortreffelijke fchapen heeft,'t;.J1ieltmd, TerfoheJllillg,
Wieringen, lUarken en Urk.
HOLOMETRUM. Een wiskunstig werkruit; , om allerlei afme..
tingen re doen,
HOLLEBEEK. (EWALD) Een beroemd Nederlundsch godgeleerde, die in 1731 geboren werd. Hij verkoos den predikdienst , be.
oefende het vak van letterkunde, en werd vervolgens als hoogleeraar
Je Groningen, en in 1762 te Lei/den beroepen. Hij had zeer veel
deel in de verandering der predikwijze , welke men federt de hervor.
ming gevolgd had, en die door haren uitlegkundigen, leeril:eUigen en
veelal twistinden allrd, bij eene meer gevorderde rede, en het toe-nemen van eenen beteren fmaak, aan velen mishaagde. Offchoon
zijne pogingen hiertoe, bij fommigen, eene algemeene ergernis verwekten, il:ond HOLLEBEEK, echter dien fchok mer bedaarden moed
door, en zegevierde eindelijk op de kwade trouw ell vooroordeelell
vall anderen. Tweemaal, namelijk in 1764 en 1780, bekleedde hij
aan de hooge fchool te Lei/den den 'post van Rector, bij welke
gelegenheid hij uitmuntende redevoeringen hield, en il:ierf in die frad
in Wijnm. 1796.
HOLSTEIN. Een hertogdom in het Noorden van Duitschlnul.
den koning van Denemarken toebehoorende. Hetzelve beil:aat pit de
oude landfchappen Holjleii) , Stormarn , Ditmarfen en !'Pogrien;
wordt ten Noorden door de Eider en het Holfceinfche kanaal van
Sleeswijk afgezonderd; grenst ten Oosten aan de Oostzee en 11et her.
togdom Lauenburg; ten Zuiden aan her Hanzearisch gebied, en ten
Westen aan de EJhe, de Noord- en Westzee ; zoo dat zijne grootfre
uitgebreidheid van her Westen naar het OostenI7 tot 19 en van het
Noorden rot het Zuiden l.Z tot 13 geographifche mijlen bedraagt,
waarop het getal der inwoners op meer dan 320,000 gefchar wordt.
De lage landen aan de Noordzee en de E/be leveren veel tarwe, rog..
ge, boonen en erwten op: 'ook is de veeteelt hier van veel belang; doch
de paarden.fokkerij minder dan voorheen. Eigenlijke bergen vindt men
in dit land niet, gelijk ook gecne delffiolfen van aanbelang. De Elbe,
Eider, Stör, Bellealjler en Trave dooril:roomen hetzelvé. Voorheen
'mren vele boeren lijfeigenen; doch tegenwoordig heeft de lijfeigenfch~p
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fchap geene plaats meer. De adel bezit nog wel eenige voorregten. ,
welke echter aan de algemeene gelijkheid voor de wet in geenen deele hinderlijk zijn. Sedert 1773, wanneer de grootvorSL van Rusland,
FAUL PETROWITSCH, zijn aandeel tegen Oldenburg en De!me:zhorst
af1l:ond, behoorde Holjlein geheel aan Denemarken, en werd bij de
grootc, merkwaardige ontbinding der DuitCche rijksconf1:itutie, met het
graaCfchap RfJlJzau, de heerlijkheid Pinneberg en de fiad Altona, bij
eene verordening van den 9 van lIerfsttn.
Herfsttn. 1806, volkomen met het
Deenfche rijk vereenigd. De ongelukkige maatregelen, door den
koning van Denemarkm, die in 1813 de partij van den Fnmfchen
keizer koos, genomen, wikkelden ook Holjfein in den oorlog,
waarvan het eindelijk gevolg was, dat dit land, in Winterm. des genoemden jaars door den kroonprins van Zweden veroverd, en tot op
den vrede van LOllwm. 1814 bezet werd. De Deenfche monarch
trad in 1815, als hertog van Ho!Jlein, het Duitfche verbond toe,
waardoor dus de inlijving des hertogdoms in de Deenfche monarchie
weder werd opgeheven. dltono is de vooreaamfie fiad des lands:
hierop volgen G!/ickJladt, in eelle lage, moerasfige landfireek aan
de E!ve, en Rie!, aan eenen zeeboezem van de Oostzee, met eene
voortreffelijke univer!iteit, in 1665 door den hertog CHRISTIAN ALJJRECHT gefiicht. De eenige, maar fierke, vesting is Rendsburg, op
de oude grenzen van het Duitfche rijk aan de Eider gelegen, waar
zij, tusfchen deze rivier en het Holfteillfche kanoal, (hetwelk van
J777 tot 1784 gegraven werd, om d,e Noordzee met de Oostzee te
vereenigen en zeer merkwaardIg is ,) ter verdediging van het eigenlijk
Denemarken dient.
HOLSTEIN. (KORNELIS) Een beroemd Nederlandsch kUl1strchilder uit Haarlem, aldaar in 1653 geboren. ZIjn vader muntte uit in
eene kunst, welke feden, ongelukkig, in onbruik is geraakt, naDlelijk in keurig op glas te fclJilderen. Wie de leermeester des zoons
geweest zij, is onbekend; maar algemeen houdt men hem voor een
groot meester in de kunst. De weeskamer op het voormalig fiad.
huis (tegenwoordig paleis) te /1mJlerdam, pronkte met een overheerlijk fchoorfieenfiuk van zijne hand, verbeeldende den Romeinfchen
LVCURGUS, op het oogenblik, dat hij zijnen neef voor wettigen erf.
genaam verklaart: ook de zoldering der theh1urie
thch1urie ordinaris , in hetzelf.
de gebouw, is door ZiJll penCeel keurig gefchilderd. Nog is, onder
verfcheidene andere meesterllukken • van hem voorhanden, een ta.
fereel, verbeeldende de Zegepraal l'fl1J BACCHUS, welk fiuk met verfcheidene naakte vrouwtjes en kindertjes pronkt, die verwonderlijk
natuurlijk en kunstig geteckend
geteekend en gefchilderd zijn.
HOL TY. (LUDWIG HEINRICH CHRISTOPH) Deze onvergetelijke
Duitrche dichter, wien het lot de naauwelijks betreden loopbaan
2ijns roems te vroeg deed eindigen, werd in 1748 te JrJarienfee in
Hal1O"er geborcn.
geboren. Zijn vader, een landgeestelijke , zond hem
hel11 naar
de fcho:>l te Zette, en van daar naar de univcrutcit
univerutcit te Gottittgm,
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W:lnr
W3:1r hij
hij,t na zijne
zUne oefeningen in de godgeleerdheid volbragt te het~.
hel~

ben, als kandidaat leefde; doch te gelijk in de fraaije wetenfchap
wetenfchap-..
lloot hij den
pen, inzonderheid in de dichtkunst,
dichtkunst. uitmuntte. Hier Ooot
naauwfien vriendfchapsband met BÜRGER,
BllRGER, Voss, den graaf
granf van STOL"
STOLJ
naauwlten
.. \
.
BERG, en meer andere beroemde dichters, waar
OOf zIJn naam IS on..
waUfdoor
1l:erfelijk
fl:erfelijk geworden. Dan, zijn overdreven letterarbeid benadeelde
ge(1:el: in den bloei zijner
Zijll'èr jcugd werd hij door eene
zijn reeds zwak geilel:
reeds, in 1,76, in het 28!tc
28!te jaar
teringziekte aangetast,
aangetasT, welke hem reeds.
,we~rukte. De waarde zijner gedichten wordt alzijns ouderdoms ,we?\rnktc.
gevoel voor de Natuur, en voor alles,
gemeen erkend. Vol W2rm
w?rm gcvoel
wat groot en edel kan genoemd worden, zong hij ~ ZOo
zOo :11s
als zijn
hart hem voorfchrecf; en van hier, dat zijne taal geheel kunsteloos
is, dat zijne dcnkbee!t:cl1
dCl1kbeel(;cn met
mer de zachtae
zacht!l:e aandoeningen
aando~ningen worden voorgedragen,
deelncmendficn menfchenvriend, den
gcdragen, en men overal den deelnemend!1cn
zuiverl.1:e liefde, en den Wflren
vurigfien
vurigften zanger der zuiverfl:e
waren vriend der fchoofchoo.
lJe Nattlur
Natuur ontmoet. Zijne dichtnukken
dichtfl:ukken , welke grootendeels uil:
uit
Liederen, gedeeitelijk ook
o~k uit ROmaJ1Zen
Romrmzen en Elegien,
Elegien; be1l:mm
beftann , kwa·
men het eerst te Ha/Ie,
Halle, in lï82
li82 en· 1,83,
Iï!l3, in het licht: .dnar
daar echter
deze uitgave vol fomen en zeer verminkt was, gaven zijne vrienden
Voss en de graaf van STOLBFRG, in 1783, te Hamburg, eene echte
verzameling derzelve uit, welke in 1795
J795 aldaar herdrukt, en waarvan
ten laatfle
laatl1:e in 1804 door eerstgenoemdèn eene nieuwe, venneerderde
vermeerderde
uitgave geleverd werd.
HCUIJERUS.
HO.VlERUS. Een der oudf1:e en tevens beroemd!le
beroemdae Griekfche
Griekrche
dichters, wiens vaderland, geboorteplaats.
dichters.
geboorteplaats, opvoeding, lotgévallett
lotge'vallett
en dood zeer twij
twijfelachtig
felachtig zijn. Waarfchijnlijk bloeide hij in de rode
eeuw voor onze tijdrekenbg,
zot'.
tijdrekeni:tg, en is zijne vaderfl:ad
vaderf1:ad in !olllë
IoIJië te ZOC.
ken. Het vertelfel van zijne blindheid is nict
niet minder verd:tcht,
verdacht, dalt
daIt
de verhalen zijner groote reizen en geleerdheid moeten in twijfel ge.
trokken worden. Als omzwervende Barde, die bij gastmalen en an.
dere feesten gedichten maakte, heeft HOl\1ERUS
HOMER us vele 1l:eden
fl:eden van {(Iein~
Klein..
Azië doonvanàeld,
be[chouwrr der Natuur,
doorwandeld, en als een vrij oplettend befchonwrr
op deze togten, zijnen geest gevormd, en zijllen
zijnen aanleg tOt de dicht.
kunst veredeld. Daar de Grieken in die eeuw, zoo als icder
ieder volk in
de vroegere tijdperken van zijn beftaan
bertaan,, veel finaak vonden in de
verhalen van de daden hunner voorouders, hn'nne
hu'nne oorlogen en [toute
frouce
ondernemingen, zoo bediende zich de dichter van deze algemeene
ondernemingen.
ftemming, en verkoos de onderwerpen zijner gezangen uit de oude
lJelden. eeuw, waarin goden en menrchen vertrouwelijk met elkander
~f befcherming
befchenuing der eerften onmid.
omgingen, en de laatfte de wraak Qf
deIlijk
dellijk ondervonden. In het eene gedicht, hetwelk den naam van
Ilias voert, bezong HOMER us eelle daad uit de beroemde onderne.
onderneming der Grieken tegen Troje, en in het andere, Odysfee geheeten,
de lotgevallen van den held ULYSSES, op zijne reize naar zijn vader.
vader~
land. Beide gedichten, met de Batrachomyomtlchie,
Batrachomyomachie, en eellige
eenige Hym.
uC/i en Epigrammen, zijn nog voorhanden; doch het gevoelen der
1JCli
groot_
J
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grootfèc
grootCtc oordeelkundigen
oordeelkundigcn van alle tijden verfchilt
verfchilc omtrent de vraag i4
of zij wel hunnen oorfpronkelijkell vorm behouden hebben. De geleerde WOLF.
mee
WOLF, in Halle, heeft deze vraag, voor eenige jaren, met
geftrengheid beillst,
benIst, en getracht aan te toonen.
de meeste geftrel1gheid
toonen, dat de
afzonderlljke
afzonderlJjke gezangen van de Ilias en Odysfee niet alle van I-IoMBlws
HOM61\US
afkomstig 2ijn,
zijn, maar verfchcidene fchrijvels
eu iu
in later
latet' tijd
fchrij vel s hebben,
hebben. eH
tegenlVoordige orde zIjn gebragt geworden. Daar men het nU
in ,de tegenwoordige
bijna voor zeker kan houdèll,
houdèu, dat IIoIVlERUS
HOIVlERUS (vermits de fchrijfkunst,
fchriJfkunst,
zoo al (hit gcv
gevonden,
min!1e op verre na nog niet algemeen
onden, ten minne
was) zIjne
zijne gedichten niet opgefchreven heeft, maar dezelve door
mondelinge overlevering tot de nakomelingfchap overgebragt zijn.
zijn,
zoo verkrijgt het gevoelen van WOLF daardoor veIe
vele waarfchijnwaarfchiJnlijkheid. Dan, hoe dit ook
ooI?: ziJ,
zij, oude en nieuwere kunstregters ,t
fiemmen
fl:emmen in de waarde deter
dezer gedichten övereen,
bvereen, en zijn van oordeel,
Epi/che foort niets beters kunne lezen, dan de Ilias
dat men in de Epi[che
en Odysfee. HI'.RDER
HERDER zegt te regt van de gedichten van [-Io;;iI'lRUS:
Ho:<4BRUS: "
~n wljsheitl,
wJjsheid, waarmede hij al de voorwerpen zijner
" De w:h:rheid en
» eeuw
eemv tOt
tot een levendig geheel zamenvoegt; de vaste omtrekken van
» ieder perfoon iI~
ir~ zijn onflerfelijk
onfl:erfelijk tafereel, en het zachte, waarmede
;,
" hij elk karakter met de grootfle
grootfl:e vrijmoedigheid fchildert,
fchilderr, en derzelderzei..
" ver deugden en ondeugden, voor- en tegenfpoeclen
fl:elt:tegenfpoeden ten toon flelt:" dit alles verheft hem in de gefchiedenis der menschheid tot den
" eenigen dichter in zijne foort, en maakt hem eenen onflerfelijken
onfl:erfelijken
" roem waardig."
waardig." Onder alle overzettingen,
bverzettingen, welke vàn
ván HmlERus,
HOHERUS,
in onderfcheidene tulen,
VOS!
talen, voorhanden ZiJ!1,
zij!1~ wordt de Duitfche van VoS!
1!Oud:!l1, vermits hij met de meeste naauwkeurigheid
voor dc
gellOud~n,
de beste ge
het oorfpronkell]ke
oorfpronkelJ1lte gevolgd,
gevolgd. en het
hee eigenaardige der Griekfche
Griek[che taalt
taal,
zoo veel 1110;;eliJk,
mo;;elijk, in de Duit[che
DuitCche overgebragt heeft.
heefr.
HOl\lILIEN. ZUn
Z~jn eene
eenc foort van
vall leerredenen over de eene of anHOlVIILIEN.
dere plaats uit den Bijbel, welke fiuk
fl:uk voor fl:uk,
fluk, analitisch verklaard
lezin:.i en f1:ichting
flichting der hoorders aangewend wordt. Reeds de
en tot lezing
oude kerkvaders hielden zoodanige leerredenen of voorilragten; en
daar men .{ezelve
dezelve [edert
federt de 4de eeuw, naar het Grieksch, H01lZili.
HOinili.
en, dat is: onderhandeUngen,
onderhandelingen, geCprekkell,
gefprekkell, noemde, zoo verkreeg
de wetenfchap, welke het op1l:ellen
opfl:ellen en houden van godsdienstige
voordragten leeraart,
leeraan, detl
det! naam van Homiletiek, in welke men in la.
ter
~er tijd de gewigtigfie
gewigtigfl:e vorderingen gemaakt heeft, waarvan de leer..
redenen van ZOLLlKOFER, TELLER, ROZENMULLER, VAN DER. PALM,
STUART
STU.~RT en andere fprekende bewijzen
bew~jzen opleveren.
HOMIUUS,
(GOT'fFRIED AUGUST) Befluurder
HOMILIUS, (GoTTFRIED
Bellunrder der muzijk bij
Dresden. werd te Rofentltaf
Ro[eiltltal aan de Boheem.
de drie hoofdkerken te Dresden,
fclle grenzen geboren. HIj was een der grootfl:e
grootfle en kundigfl:e
kundig1l:e orgeJ[pelers van
van ollzen tijd; doch tevens een der verdienfl:elijklle
verdienflelijk1l:e za.
~elfpelers
menltellers
V:In gedachten, verhevene
menHellers van kerkmuzijk, die in rijkheid van
en deftige voordragt , volheid van harmonie. en in eenc
cene juiste keuz~
zè der fpceltuigen
fpeeltuigen áltijd
altijd een voorbeeld
voorbc~ld van llQvolgitlg
llGvolgitlg voor lt11deren
ltllderen
zal
za!
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zat opleveren. Hij fiierf in 1785, in het 7Ifte jaar zijns 6uder.
(luderzal
doms.
HOMOCENTRISqB,
HOMOCENTRISqH. Hetwelk ecnerlci
ecnerlei middelpunt heeft, b. v.
twee cirkels, welke uit één
€én middelpunt getrokken zJjn.
HOMOGEEN. (Zie: HETEROGEEN.)
HONDEKOETER. (G/nIS
(GILT,IS DE) Was de zoon eens beroemden fchilders,
fchilders t en werd te Utrecht geboren. Hij fchilderde met
('ene verwonderlijke kunst dieren, inzonderheid
inzonderhei~{ vogels, waarvan hij
.eene
le~..
de veren zoo uitmuntend wist na te bootfen , dat men die voor Ie
vend zou gehouden hebben. Zljn{)
Z~jn!) achtergronden vertoonen wel
zij n penfeel is zacht en
er! vol, en zijne !luk.
i1:ukgeregelde landfchappen: zijn
ken worden duur verkocht.
HONDS-DOLHEID. EènE!,
ool~
Een~, meest bij de honden, doch oolé
bij de katten, woJtêi1
WOIt'~il enz. (fehoon
(fchoon bij de laatfl:en
laatll:en walit{'chUnl\jk
wMltÎch~illlijk
zeldzamer) voorkomende, bijzomlere
bijzondere ziekte, welke zich door de
bond zijne
volgende kenmerken vertoont. In den beginne verliest de l10nd
vorige vriendelijkheid en gezelligheid; treurt; zoekt de eenzaamheid;
ftaal1; wil niet drinken; geverzuimt het eten, of laat het geheel ffaall;
hoorzaamt zijnen meester niet, of kent hem in het geheel uiet meert
meerf
of kwispelt lJechts
Ilechts met den ftaart,
fl:aart, wanneer hij hem ziet; laat zich
nog wel van hem !lreelen,
i1:reelen, ook wel op den arm, of ter jagt mee
zich nemen; doch is dllarbij
daarbij altijd traag en grommig; b~it
bijt van zich
àf,
áf, wanneer hij maar eenigzins getergd wordt, is ftil,
fiil, verbergt zich
in donkere plaatfen,
Ilapen, en
([ti laat zich zonder geknot
plaatfen , zonder te {Japen,
niet gemakkelijk tot zich lokken. Zijne oogen worden duister of 100pend; hij laat (Joren
aoren en !laan
i1:aart hangen, en werpt zich dikwijls driftig
op alles, wat hem voor:komt,
"oo~komt t of aangeboden wordt. Zoodra men
hond befpeurt , is de ziekte reeds aan het opdeze teekells
teekens aan
aàn den hand
lIJ of 24 uur
uur,t
komen, en gaat in weinige dagen, fomtijds reeds in Il!
in werkelijke dolheid over. Alle vorige toevallen nemen nu toe:
het dier ligt de fchuim
ge!ladig openll:aat;
openfl:aat; het laat
fC'huim in den mond, die gefiadig
zijne loodkleurige tong uit den bek hangen; zijne oogen zijn rood
Haan omhoog; het kn:1fSt
kn:lrst met de tanden; het
en vurig; de haren ftaan
geeft een beefer geluid, zonder te blaffen; poogt altijd te vlugten ,
en loopt woest "'. zonder een bepaald doel, als in kromme
krommc lijnen, zonder zich te laten tegenhouden, rond. Gezonde honden ontwijken
hem, blaffen hem niet eens tegen, vervolgen hem niet; maar beto~
beworien hem veeleer eene vreesachtige vriendelijkheid. Alles, wat hij
ontmoet, valt hij aan,
aan. wanneer hij het zier
ziet en berelken
bereJken kan, en
bijt er naar, zonder te blaffen. Hij werpt zich op den grond,
!laat
i1:aat magteloos weder op, en !lerfe.
fierfe. Deze periode kan 3 of 4 da.
gcn
gen duren.
De ziekte is eene van diegene, welker eigenlijke aard nog niet bebe.i
kend is. Zij is doodelijk. en veroorzaakt in het ligchaam van den
hond een gif,. waardoor zij zich zoo wel tot andere dieren, als tot
voor deze ziekte
de menfcllen.
menfchen. voortplant. De IlIIam
naam van dolheid is vOor
nie!:
niet
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11iet zeer gepnst, alzoo zij er flechts een enkel verfchijllfel van is~
dat niet altijd plaats heeft, vermits verfcheiden honden alleen door
de zoogenoemde [rille dolheid overvallen worden, en plotfeling fier·
ven. Onder de aanleidende oorzaken telt men inzonderheid felle,
aanhoudende koude, zware hitte, fpoedige afwisîeling van beiden;
(b. v. w&nncer
w&nneer een hond digt bij eenen heetell kagchel ligt, en dan
weder eenflags in de koude komt) alsmede wanneer het dier veel,
inzonderheid bedorven, vleesch eet, en ziJne geflachtdrift nict
niet kan
bevredigen. De zekerst werkende oorzaak is de aanlleking door den
beet van een ander dier, hetwelk door deze ziekte is aangetast;
doch of het enkel fpeekfel van eenen dollen hond enz. dezelve ver.
oorzaakt , dan of zelfs het lekken
iekken van het beest, het genot van
vleesch en melk, (b. v. van runderen, die -gebeten zijn geworden)
deze ziekte te weeg brengt; hieromtrent loopen de gevoelens uit
een, en (li!et men dus best, voorzigtigheidshalve, ook tegen deze
wijze van befmetting maatregelen te nemen. Men moet zelfs, wan·
neer zich de teekens van de eerUe periode d~r ziekte bij den hond
verwonen, de uiterUe voorzorg gebruiken, en zulk een dier moet
aanUonds gedood, of zeer zorgvuldig opgeiloten worden; want reeds
is zijne
zijne beet vergiftig, en kan de vertchrikkelijkUe ziekte veroorza.
ken (Zie: WATERVREEê.)
,
HONDSRUG. Eene ruwe bergketen van eene middelmatige hoogte,
in de Pruisûfèlle
Pruisûfèhe provincie Neder-Ri/n, in de regerings-distrikten van
Koblentz en Trier; loopende van het Oosten naar het Westen, tus_
fcllen de rivieren de Nahe,
Na/te, de RiJn en de Moezel. Zij is grootendeels
fchen
met uitgearekte bosfchen bedekt, waarvan het SO/~Il- en Hochll'l1/d de
grootUe zijn. In den kreits Simmeren , in den omtrek van GemIIn.
den, is zij het hoogst, waar derzelver takken langs den Rijn en den
Moezel loopen, en het naauwe bed en de kromten dezer rivieren
veroorzaken. De afhelling van dit gebergte, naar den kant derzelve,
vormt kleine vlakten, die door [malle wegen, dalen, beken en heuvels, worden afgebroken. De dorpen zijn, over het ge;,eel, aan
den voet of op de heuvels gebouwd, en van vruchtboomen omringd,
die ilecht ooft opleveren. De grond van den Hondsrug is niet
overal gelijk; daar, wa:!r zich de vlakten naar de rivieren neigen,
wordt uitmuntend winterkoren geteeld; doch, in den meer hoogen
fieenachtigen grond flaagt de gerst en haver, inzonderheid vlas en
hennep, :t.eer goed; wordende het vlas zelfs met het Rigafche en
Silezifche gelijk geUeld
gefield,, en in Braballd Uerk gezocht. Sedert eceeuige jaren wordt er veel klaver verbouwd, om het zaad, dat door
Kremznacher kooplieden 1l:erk naar Engeland verzonden wordt. De
uitgebreide bosfchen bevatten veel wild, en de kleine beken veel
kreeften en forellen. Het vee is hier doorgaans klein; doch des.
zelfs vleesch ongemeen fmakelijk. De bewoners van den Hondsrllg
zijn, gelijk alle bergbewoners, trotsch op hun ruw lans!, en keerell
gaarne uit een vreemd naar het hunne terug. Sommigen fchrijven
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Hundsruck, omdat zij van oordeel zijn,
HUlldsruck,
Zijn, dat keizer GRATIANUS in
deze landfireek
landfl:reek eene volkplanting van Hunnen zoude hebben overgebragt, of dat een overblijfrel
overblijffel dezes volks, na de nederlaag van ATTILA bij Chalons. in dit bergoord zou gevlugt z\in.
zijn.
HONGAARSCH-WATER. Dit wordt uit Rosmarin gefiookt,
gefl:ookt, en
zeer veel uit Frankrifk
Frankrijk en Italië, waar deze plant overvloedig groeit,
Duitschlantl
'naar elders verzonden. Sedert eenige jaren wordt het in Duitschland
veel nagemaakt; doch is zelden zoo goed, als het genoemde. Men
geeft aan dit water den naam van Hongaarsch watel'
watel- of eau de Ja
Reine d'Hongrie,
d'H()ngrie, omdat men zegt, dat het door eene koningin van
H()ng
Hongar/f
arif eis
e is uitgevonden.
HONGARIJE. Het eigenlijk koningrijk van dien naam, eene
uitgellrektheid van 2790 vierkante Duitfche mijlen bevattende,
grenst ten Zuiden aan Slavonië
Slav()lIië en Servië, ten Noorden aan LodomiL()domi1'ië, ten Oosten aan Watlachye
1-ië,
Wallachye en Zevenbergen, en ten Westen aan
de Oostenrijkfche landen, wier vorst er het oppergebied voert. Eenige
fireken van hetzelve zijn zeer bergachtig, in andere vindt men heivelden, die uren lang zijn. In de Noordelijke deelen is de lucht
's winters ruwen koud, en in de Zuidelijke des zomers, op vele
plaarfen,
plaatfen, drukkend heet. De meeste landfchappen zijn zeer vruchtlaatfl:e men zeer vele
baar in granen, ooft en wijn, van welke laatfle
foorten heeft, waaronder de beroemde Tolmijer-wijn behoort. Ta[oorten
bak, hennep, vlas en faffraan
fatfraan wordt er mede veel gebouwd: ook
vindt men er veel vee, bUen,
b\ien, visch en voordeel aanbrengende bosfchen; alsmede goud, zilver en andere metalen, benevens fieenkolen, aluin, falpeter,
fàlpeter, zout, marmer enz. Hongarije heeft vele rivieren, waaronder de Donau, de Drau, de Sau en de Teisfe; benevens
Nieuw-Siedler-meer, behooren. Destwee meren, het Platten- en Nieuw·Siedler-meer,
zelfs inwoners, op 4 millioen gefchat wordende, zijn van eenen
firijdbaren en ondernemenden aard, en getrouw aan hunnen vorst s~
die hen afzonderlijk belluurt,
bell:uurt. De Roomsch-Katholijke godsdienst is
er de heerfchende; doch vindt men er ook Protestanten, Griekft:he Christenen en Joden. lVIen
fthe
Men verdeelt dit koningrijk in (}pper()pperen Neder-Hongarye,
Neder-H()ngarye, en deze in 4 kreitfen, namelijk: de kreitfen aan
deze en gene zijde van den Donau en de Teisfe, (waarbij opk
nog de provincien Slal'olzië
Slal'olZië en Croatië gerekend worden) en vindt
in hetzelve verfcheidene fraaiJe
fraaije fl:eden,
lleden, waaronder Presburg , waarin
de koningen des lands gekroond worden, Ofm, Pesth, Eperies ,
Temeswar en andere.
HONIG-DAUW. lVIen
Men geeft dien naam aan eene vloeifl:of,
vloeiflof, welke
men gewoonlijk 's avonds en's
en 's morgens, in den zomer, onder de
gedaante van droppen, aan de bladen der planten en op de kruiden
vindt, en uit de planten zelve zijpelt. Men moet den Honig-dauw
met den gewonen
gewon en dauw niet verwarren, waarvan dezelve blijk.
blijkbaar verfchilt. Men geeft hem dien naam, omdat hij een en zoetachee.
tigen en eenigzins lijmigen fmaak heeft. Men vindt er, die naar eeALGE.!\1EEN
ALGEIIIEl;N WOORDENJ3.
WOORDENB. lIl.
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HONTHORST. (G.)

-

HOOFD.

(Het)

ne ombOl1dene gom gelijkt, en eenen anderen die van eenen eenigzins
harsachtigen fmaak fchijm te wezen.
HONTHORST. (G.) Een beroemd fchilder der Nederlandfche
fchool, die in het laatst der J 6de eenw te Utrecht geboren werd;
in de 17de eeuw bloeide; zich in Italië vormde', en ,van de Ita/janen
den naam van de/Ie notri ontving, omdat al zijne beelden door
kaarslicht verlicht werden. Hij behoort tot die kunstenaars van ziJnen tijd, die toen, van den hoogften trap der willekeurigfre, uitfporige verbeelding van AplNOS en MERIGI, tot eene l1aaffche navolging
der Natuur, naar CARAVAGGIO, vervielen. Ondertusfchen ontleende HONTHoRsT van dezen fchilder alleen zijne vleeschkleur, zjfil
leven, en zijn licht en fchaduw; doch overtrof hij hem in naauwkeu ..
righeid van omtrekken, in kieschheid van vorm, en in het bevallige
van de beweging zijner beelden. Hij leverde, op aanzoek, voortbrengfels van zijn penfeel aan de koningen van Engeland en Denemarken, en was in de laatfte jaren van zijn leven fchilder van den
prins van Oranje; woonde in 's Hage, en arbeidde veel op het lust..
flot, het huis in het Bosch, waar nog eenige zijner fchoonfre nuk.
ken voorhanden zijn. HONTHORST fl:ierr in eenen hoogen ouderdom.
HOOFD. (Het) Dit gedeelte van 's menfchen ligchaam, hetwelk het middelpunt des zennw-geflels, de herfens, in zich bevat.
en waarin de voornaamfte werktuigen onzer zinnen geplaatst zijn"
verdient, reeds uit dien hoofde, de eerÎte plaats onder al de overige
leden, offchoon ook van deze, zoo als In de bekende fabel, derzelver onmisbaarheid kan aangetoond worden. Het Hoofd van den
mensch wijkt in vele opzlgten van den kop der dieren af. De
mensch draagt het Hoofd opwaarts en ziet naar den hemel; bij de
dieren fiaat het horizontaal, of wel geheel benedenwaarts: bij
den eeril:en vormt het glad, naar beneden loopend , gedeelte het
llangezigt, met volkomene en fraai gevormde deelen; bij de laarfie
fieken de beenderen der kinnebakken min of meer vooruit en zijn
langer. Alleen het bovenfle en achterl1e gedeelte 'van het menfchelijk Hoofd is met haar bedekt; het voorfle gedeelte en de beide zÏ}oen zijn grootendeels glad, en aan eikander evenredip;. Het Hoofd
bel1aat uit 8 beenderen, die echter zoo vast in elkander gevoegd
zijn, dat zij allen uit één fluk fchijnen te beflaan, en den fchedel
vormen (zie dat art.); rerwijl het aangezigt zelf weder uit- andere
beenderen be!l:aat, die met den fchedel verbonden zijn. De lengte
van het geheele Hoofd bedraagr gewoonlijk het zesde gedeelte van die
van het Iigchaam, en het is met eene gelijke huid als dit bedekr. On.
der dezelve ligt nog eene huid van fpieren en zenuwen, en de beende.
ren van het Hoofd zijn nog bovendien, even als die van de overige ge.
deelten van her ligchaam, met hunne eigene beenhuid overtrokken. De
holte van hetzelve is geheel met de herfens gevuld, die insgelijks in
een drievoudig huid-bekleedfel liggen, waaruit de menigvuldige bloed.
\fAteg, die het naast aan den fchedel, en zelfs aan de herfens gele-,
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geil
gen zijn, voortfpruiten, welke met de onder!te
onderfte huid , (de vaathuid)
vaathuidJ
tot in het binnent1e
binnenfte der herfenen doordringen, die bovendien DOg
nog
door verfcheidene groote flagaderen veel bloed ontvangen. Van hier,
dat
ver<lat het Hoofd, bij eene vermeerderde toefirooming van bloed, aan ver.
fcheidene ziekten onderworpen is, waaronder
waarollder men al diegene vernaat, die aan, of voornamelijk in, het Hoofd plaats hebben. Onder
flaat,
deze is de hoofdpijn de gewoonlijkfre,
g'ewoonlijkfie, omdat,
omda~ bijna iedere hoofdziekte zich door pijn kellmerkt;
kenmerkt; doch die ook hierom uit verfchilIende
verfchillende '
oorzakell
voortvloeijen , en een verfchijnfel van velerlei ziekten zijn
oorzaken voortvloeijen,
zw'are verkoudheid (Rhumot!smus)
kan. Zoo kan van zw"are
(Rltumat:smus) , van eene
foort van ontfieking der fpier- en zenuwhuid , die de beenderen
bedekt, zelfs bij ontrtekiug
ontfteking der eigenlijke beenhuid , hoofdpijn ont11:aan, die zeer hevig en hardnekkig is; gelijk al verder uit eene te
11:erke
fierke toefirooming
toefrrooming van het bloed naar de inwendige deelen van het
Hoofd, welke door eene algemeene verhitting van het Jigchaam en
aanzetting van hèt bloed veroorzaakt
veroorz~k'1kt wordt; door te veel infpan!1erke uitwafemingen en reukwerning van' onzen geest, of door fierke
ken, die de herfens te veel aandoen, dezelfde hoofdziekte geboren
wordt. Perfonen van beiderlei geDacht, die zwak op de zenuwen
zijn , zijn inzonderheid aan hoofdpijn ,onderhevig.
zjjn
,onderhevig • en nog meer.
volbloeciigheid plaats heeft; want iedere fierke
t1erke be.
wanneer bij hen volbloec;igheid
weging van het bloed brengt de herfens in eenen geprikkelden.
plag:t voorheen, gelijk alle pijM
van
piJn verzelden , toefiand. Men plagt
wn pijn
pij.
befiempelell;
nen, ook de hoofdpijn,
hoofdpiJn, met den naam van
~an kramp te beilempelen;
maar het herfengeO:el
herfengefrel heeft geene fpieren, en derhalve kan er ook
geene wezenlijke kramp plaats hebben; terwijl de, dikwijls, daartegen
-aangeradene
krampfilllende middelen den fl:erken
fiel'ken omloop van het
nangeradene krampfhllende
bloed, en daardoor ook de hoofdpijn vermeerderen. Daar 11U
nu deze
zulke verfchillende
verfchiliende oorzaken kan hebben, doet men, bij hare voortvoort.
dac
during, beter, wanneer men een kundig geneesheer raadpleegt, dan dat
men zich op goed geluk van middelen bedient, die fomtijds meer
Ondertusfchen kan men algemeene , zachte
na- dan voordeelig zijn. Ondercusfchen
middelen. als: citroen- fap
rap in water met fuiker. wijl1fteen-zuur
wijnfteen-zuur
met fuiker , en afleidende middelen, zoo als voetbaden en Spaaninzien,
fehe vlieg pleister, nog het meeste aanbevelen. Naar ons inzien.
moest men zich bij hoofdpijn meer van bloedzuigers bedienen, dan
men voor dezen gedaan heeft, omdat zij, in de meeste gevallen. de
grootfre
iu de
grootfl:e verlichting geven,
geven. en eene o!1llllddellijke
onmIddellijke ontfpanning in
bloedvaten, en dus eenen vlij
VI ij eren doorloop aan de vochtt;p
vocht~ verfch affe n.
fchaffen.
HOOFMAN. (ELISAllETH)
(EUSAllETH) Deze beroemde Nederlandfche dich.
teres zag te Haarlem het eerJle
eerHe levenslicht. Haar vader, JOOST
HOOFMAN , was een aanzienlijk koopman, die bij zijne huisvrouw
SARA VAN AMERONGEN 4- kinderen verwekte, waarvan onze ELISA_
BRTH de jongfie, was. Reeds vroegtijdig eelle
BETH
eene fierke neiging tot de
dichtkunst ontwarende)
el) Latijnontwarende, liet zij zich later in de Griekrche en
K k 2
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fehe talen onderwijzen. Onder het lezen derzelve kweekte zij haar
diehtvermogen aan, door eenige deuntjes van ANAKREON, en vele
lierzangen van HORATlUS in Nederduitfche dichtmaat over te brengen.
Dan, welke vorderingen ook onze dichteres in beide genoemde ge.
leerde talen maakte, was het beoefenen der dichtkunst in hare moe.
·dertaal. nogcans, hare hoofdbezigheid , waartoe het bekoorlijk bui.
tenverblijf harer ouders, Péenberg , niet ver van Haarlem, haar
meermalen f1:of opleverde.
. ELISABETH , ruim 29 jaar bereikt hebbende, huwde met PIETER
KOOLAART , een aanzienlIjk koopman'binnen gemelde .f1:ad, en in de
befchaafde letteren, alsmede in de wis- en f1:errekunde, niet onbedre.
ven. Dan dit huweliJk was niet gelukkig, vermits haar man door zijne verkwistende levenswijze zijnen val berokkende. Zij géraakten
nu in bekrompene omf1:andigheden, en moesten zich in eene kleine
buiten woning , bij het dorp Lis, nederzetten, waar zij eenigen tijd
een kommerlijk leven leidden. Naderhand nam hun toe1l:and wel een
gunstiger keer; doch deze voorfpoed was van geen langen duur.
Haar man. namelijk, in 172I, door KAREL I., landgraaf van HesfènJ{asJel, een groot begunftiger der wetenfchappen, op eene jaarwedde van 1600 gulden, tot zijnen commercie-directeur aangef1:eld zijnde,
volgde zij hem in het volgende jaar naar KasJel: dan, de vorst .f1:ierf
in het jaar 1730, en met zijnen dood werd de jaarwedde van KooLAART tot op de helft verminderd. Nu kwam het reeds zeer bekrompen om met onze dichteres; maar nog deerniswaardiger werd
haar toef1:and, toen zij 2 jaar daarna haren echtgenoot, en met hem
ook zijn gering inkomen verloor, en alle pogingen tot eenen jaarlijkjaarUjk·
rellen onderf1:and, ten hove, vruchteloos waren.
Onder deze drukkende omllandigheden
omllandighedel1 werd haar geest, echter,
niet dermate uitgedoofd, of de lust beving haar nog fomtijds tot
zingen. Nadat zij reeds met grijsheid gekroond was, en den ouderdom van 70 jaren bereikt had, vervaardigde zij nog een fraai dicht.f1:uk, bij de vereeniging harer eenige dochter PETRONELLA ELISABETH
met GEORGE HERMES , hof-boekdrukker te KasJeI
Kasfel , in 1734 voorgevallen. Niet lang, nogtans, overleefde ELISABETH dit trouw-verbond. Zij f1:ierf, na eene treurige ondervinding van de onbef1:endigonbellendigheid der aardfche goederen. in Hooim. 1736, in den ouderdom van
ruim 72 jaar. De kunstlievende W. Kops heeft fommige harer
llagelaten dichtf1:ukken
dichtllukken door den druk gemeen gemaakt.
HOOFT (PIETER CORNELISZ.) werd in Lentem. 1581, te Amflerdam, uit een oud en eerlijk gellacht van Zaandam geboren, waarllit vele voortreffelijke mannen zijn gefproten, die zich in eerstgemelde .f1:ad, zoo door eene loffelijke regering, als door de beoefelling
llil1g van kunsten en wetenfchappen, hebben beroemd gemaakt. Zijn
vader CORNELIS PIETERSZOON HOOFT, burgemeester der f1:ad .dmfteraam, om zijne befcheidenheid en gematigdheid in geloofszaken , en
zijne Ido~kmoedigheid in het voorfiaan der vrijheid van vaderland ~
gods-
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godsdienst en geweten ten hoogfie geroemd, de gefchiktheid van
tOt de letteroefeningen befpeurende , zond hem vroeg
zijnen zoon tot
Leijden , waar hij zich op de regtsgeleerd.
naar de hooge fchooI te Lei/den,
heid en andere wetenfchappen toeleide. Van hier deed hij eene reis
door Frankrijk en Italië, keerde in 1601 door Duitschland naar zijne geboortefiad terug, en was nog geen 18 jaar oud, toen hij lid
Amil:erdamfche rederijk-kamer, in liefde bloei
werd van de oude Amfierdamfche
bloeijenjende, waaruit zoo vele edele vernuften zijn te voorfchijn gekomen,
en door welk gezelfchap zijne aangeborene neiging tot de dichtkunst
niet weinig werd opgewekt.
Kort na het fluiten van het befiand, in I 6c9, werd hem door prins
MAURITS het drosfaardambt van Muiden en de landvoogdij van
Gooiland opgedragen, waardoor hem het flot van die plaats tot zijn
gewoon verblijf ten deel viel. In "het
'het vertrek van eenen der torens
van die
dit flot, hetwelk hij gewoon was zijn torentje te noemen, en
waaruit hij een aangenaam gezigt op de Zuiderzee had, fchreef hij
zijne meeste dichterlijke en gefchiedkundige werken. De eerfien kenfchetfen zich door doorwrochte geleerdheid , bedrevenheid in de
dichters der Griekfche en Latijnfche oudheid, en der nieuwere in on.
derfcheidene talen; door verbeeldll1gskracht,
verbeeldmgskracht, kennis van het menfcheIijk
hart, en krachtige tafereelen
tafereel en der Natuur; terwijl de laatfie zich niet
bart,
minder door zuiverheid en kracht van taal, fi~rlijke welfprekendheid,
diepe menfchen-kennis, een gezond oordeel, waarheid en onzijdigheid onderfcheiden.
bel1:ek
Al zijne dichterlijke fiukken
fillkken op te tellen, gedoogt ons bell:ek
niet, zoo dat wij alleen van eenigen zullen fpreken. Zijne GRANI_
DA, in welk tooneeIfpel
tooneelfpel hij getoond heeft, hoe de Nederduitfche
taal, in het lJeièhrijven
Italmanfche of
lJefchrijven van vrijaadjes, voor geene ItalJaan[che
Latijnfche behoeft te wijken, is een fiuk vol van bevalligheid. De
GERARD VAN VELSEN, door alle geleerden met algemeen genoegen
ontvangen, dingt, door de kracht zijner hartroerende taal en het fchet.
fen van tirannij
tira11l1ij en eigenbaat, met de beste fpelen
fpeIen naar den lauwer;
terwijl zijn WARENAR de gierigheid, met al haren angst en kommer, op
het eigenaardigfie afbeeldt; zijn BATO, of de oorfprong der Hotta12Hotto7zders,
àers, ons 's dichters geest en liefde voor het vaderland, op het
luisterrijkst, vertoont; en zijne minnedichten voortreffelijk zijn.
In het jaar 16'27
1627 gaf HOOFT het leven van HENDRIK den Grooten,
koning van Frankrijk en NaYarre,
NfJl!arre, in eenen
eellen historifcheIl flijl,
fiijl, in de
Nederduitfche taal in het licbt, en ontving daarvoor van LODEWIJK
XIII, de;1 zoon van genoemden vorst, brieven van ade ldom
Idom eri een
wapen, benevens de ridderorde van St. 1!1ichiet;
geleerd.
Affe/tie!; terwijl de geleerdfie mannen van zijnen tijd.
tijd, zoo om de zuiverheid en bondigheid van
fiijl,
ll:ijl, als uit hoofde van de kunstige fchikking en den leerzamen inhoud, aan'dit werk den grootflen
grootfienlof
lof toezwaaiden, en HUGO DE GROOT,
onder anderen, eenen Laqjnfchen
Lat\infchen brief fchreef, waarin hij de asch
des grooten konings met zulk eenen
cenen grooten fchrijver geluk wcnschte.
wenschte.
K k 3
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In bet volgende jaar Ieide bij de eerfie band aan bet beroemde Wet
til Nederlandfche Historien, waaraan hij 19 jaar, en genoegzaam
tot aan zijnen dood, arbeidde. Het is ongeloofelijk, met hoe veel
arbeid en vlijt, met hoe veelIezens van gedrukte fchriften; met welk
een naarfiig onderzoek en navorfchen, met wat overleg en beraad,
dit groote werk, volgens de eenparige getuigenis van alle fchrijvers,
werd te zamenge1l:eld, ontworpen, op het papier gebragr en befchaafd.
DE GROOT, VOSSIVS , Bi\RLAEUS en FRANCIVS noemen het eenparig
een werk, dat de eeuwen zal verduren, en waarbij men in twijfel
fiaat, of men zich meerder verwonderen moet over de liefde cot de
waarheid, dan over de i1aatkunde, of over de zuiverheid der Nederduitrche taal. Het 11l:e deel, tot aan den dood val! WILLEM I. 100pende, en !lO boeken bevattende. verfcheen in 1642, met eene opFREDERIK HENDRIK. Hierop leide hij zijnen arbeid
dragt aan prins FREDERIK
aan het !lde ten koste; doch deszelfs voortgang werd niet weinig
door de bezigheden van zijn ambt, en den ongunstigen fiaat zijner
gezondheid gefrremd. In 1647, toen er nog geene 7 boeken van voltooid waren, reisde bij naar' $ Hage, om de lijkplegtigheid van genoemden vorst bij te wonen, wanneer hij, nog voor zijn vertrek
uit de hofplaats, van koorts en buikloop werd aangetast, waar door
zijne krachten zoo fchielijk afnamen, dat hij op den !211l:en van
13loeim. deszelfden jaars, in het 67fre zijns ouderdoms , cot on uitfprekelijke droefheid van de zijnen. en allen, die achting voor zijIle uitmuntende bekwaamheden hadden, uit dit leven werd weggerukt. Zijn lijk werd naar Amflerdam gevoerd, en in het koor der
nieuwe kerk, in het graf zijns vaders, bijgezet. Des anderen daags
BRANDT
werd in den fchouwburg eene lijkrede, door GERAARDT BRANDT
opgefreld,
opgefreld" te zijner eere gehouden , waarna de Iijkplegtigheden. voor
grooien dichter aangerigt , door zijn Treurfpel, GERARD VAN
VAN
den grooten
VELZEN • beDoren werden.
Het !2de deel zijner Nederlondfche Hisjlorien, benevens zijne gedichten, brieven en andere werken, zijn door zijnen zoon ARNOUD
HOOFT
HOOFT in bet licht gegeven; terwijl de uitgave van zijnen TACITUS,
TACITUS,.
in 1684. door G. BRANDT bezorgd werd, en Bi\LTHAZAR HUJJDEco:
HUJJDECOPER, een beroemd kenner en beoefenaar onzer taal- en dichtkunde •
in 1738, ons eene vermeerderde uitgave van 's drosfaards brieven
geleverd heeft.
HOOFT is tweemaal gehuwd geweest. Zijne huisvrouw, CHRISTINA
VAN ERP, verloor hij in het 33fl:e jaar haars ouderdoms , nadat zijVAN
ne 4 kinderen, bij haar verwekt, kort na elkander geHorven waren.
Ook leed hij in dezen tijd een aanmerkelijk verlies door bankbreuken.
LEONORA HELLEMi\NS, bij welke hij eenen
Zijne tweede gade was LEONORA
zoon en eene dochter had. Hij bezat een beminnel~jk karakter; was
vrolijk van aard; niet wars van vernufdge boerterij; doch helde
meer tot ernst over. Zijne naarfl:igheid was onbefchrijfelijk; zijne
zucht voor de Nederdllicfche taal zeer flerk;, zijn groot!!!! vermaak
bl}-
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be.fiond in het gezelfchap van vrienden, die in geleerdheid en verftand
beflond
zijnè gastvrijheid was zoo groot, dat het flot te Mui~
Muj~
uitmuntten, en zijne
den, in 'den zomer, zelden onbezocht was van lieden van letteren.
De zangkunst was eene zijner geliefä
ile uitfpanningen,
geliefd fie
uitfpanningcn, zoo dat het
genoemde flot dikwUls
dikwUIs een zangberg was, welke van de melodie der
fireelendfie dichtkunst weergalmde. In zijne beoordeeling van
oude en nieuwe fchrijveren heerschte de grootile
grootfie juistheid en keurigheid. Onder de Latijnen hield hij VIRGILIUS voor den uitmuntendHen dichter, en T ACITUS vûd\"
V<lot den besten historie-fchrijver. Gemaferaalt in zijne brieven,
tigdheid in zaken van regering en godsdienst ftraalt
zoo wel als in zijne andere werken, allerwegen door; en, hoewel hij
nimmer tot den Katholijken godsdienst behoord heeft, fcnijnt
fcilijnt hij
niettegenfiaande hij
nooit lid der hervormde kerk geweest te zijn, niettegenfl:aande
met de geleerdfte en gematigdfte predikanten derzelve verkeerde, en
dikwijls bij hen ter kerke kwam. Hij was een waar Christen, die zich
alleen naar de eenvoudige lesfen van zijnen Goddelijken meester gedroeg; naauwgezet van geweten; vriendelijk en fpraakzaam in zijnen omgang; afkeerig van alle gemaaktheid; een vijand van kwaadtee der hartig echtgenoot, en een liefhebbend vader, die
fpreken; een teederhartig
aUe
zijne kinderen tot kennis en wetenfchap, en het beoefenen van alle
Christelijke deugden,
dengden, poogde op te leiden. Met één woord: onze
verdienstelijke HOOFT was een man, wiens handelingen eu werken
aan allen, die naar den naam van goede burgers en uitmuntende fchrijvers dingen, tot voorbeeld kunnen vverftrekken
erftrekken , en op wien zich
De bedus Nederland, met het volfte regt, mag beroemen. zijlle afbeelding de volgenroemde dichter G. BRANDT plaatfte bij zijne
de regels:
ó Christen CATO.
CATO, hoofd 'Vol
vol breins, en 'Vrijheids
vrijheids mond,
1110ordrol ftond;
voorftand op LEYCESTERS moordrol
Die om 's lands 'Voorftand
Hoe hebt gij, aan het ,'oer
t"oer 'Van
van ftad
jlad en land gezeten,
Gepleit 'Voor
voor 't heilig regt 'Van
van 't dwangeloos geweten:
Hoe
IJoe zag uw 'Verziend
verziend oog de zaken,
zakm, finds
flnds gebeurd De twist, te ligt - te ,'roeg gemaakt - te laat betreurd.
Opregte man! uw zorg - uw' trouw - uw' wijsheid leeren ,
Cltristenen ook het 't allerbest regeren.
Dat beste Christenen
HOOGE SCHOLEN. Het is niet onbelangriJk, den oorfprong en
eu
ontwikkeling dezer, voor de bevoráering der weten[chappen, zoo
heilzame inrigtingen, en de veranderingen, welke zij in den loop der
onder_
eeuwen ondefgaan
ondetgaan hebben, kortelijk op te geven. Na den ondergang des Romeinfchen
veranderin~
Romein[chen rijks, en na de groote ftaatkundige veranderingen, door de volksverhuizingen veroorzaakt, vervielen alle weten.
fchappelijke inrigtingen, en onkunde en barbaarschheid namen meer en
d{! Groote, door ALCUINUS
meer de overhand, tot dat eindelijk KAREL de
en andere geleerde mannen onderfteund, eenen aanvang maakte, om
de Dom- en [{toosterfcholen
Ktoosterfcholen in zijn rijk te verbeteren, en nieuwe op
te rigcen.
rigten. Onder deze muntte, inzonderheid, de Parijfeite
Parijfc!te fchool
K
K k 4uit,
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uit, die eeuwen lang haren bloei behield, en de eerfte aanleiding gaf tot
de ftichting der naderhand zoo beroemde Parijfche uniyerfiteit. Na den
dood van KAREL geraakten de fcholen gelijk alles, wat tot befchaving en
wetenfchappen betrekking heefe, wederom in diep verval; terwijl, bo.
vendien, het onderwijs op dezelve zich alleen tot de zoogenoemde lage wetenfchappen, fpraak-, redekunst enz. met uitfluiting der hoogere,
bepaalde. Van hier, dat zich in de I2de eeuw afzonderliJke leeraars
voor bijzondere vakken van wetenfchap opdeden, welke in de DomScholen niet werden voorgedragen. Dit gefchiedde het eerst in het
begin der genoemde eeuw te Palermo ten aanzien der geneeskundige
wetenfchappen, en kort daarna volgde Bologna in het regtsg~leerde
vak, en Parijs in het godgeleerde. De leeraars fl:onden in 'geene
betrekking tot den fiaat; werden door hunne leerlingen bezoldigd,
en verkozen uit dezen de kundigfie tot hunne opvolgers. De on.
gemeene goedkeuring, welke fommigen verwierven, en de twisten,
die fomtijds tusfchen hen en hunne leerlingen plaats hadden, fche.
nen het noodig te maken, dat deze leerfioelen onder openbaar gezag
gefteld werden, hetwelk allereerst door de regeringen der fteden, waar
zich zoodanige leeraars bevonden, of ook wel door de vorsten,
doch wel v00rnamelijk door de paufen gefchiedde, die daarbij ongemeen werkzaam waren, vermits zij hierin een nieuw middel von.
den, om hunne magt uit te breiden; want hadden zij in de godgeleerdheid en het geestelijk regt de beroemdfte leeraars aan hunne
zijde, dan konden zij door deze hunnen wil en hunne gevoelens
zoo veel te beter in omloop brengen. Van hier, dat zij de eerfte
Hooge Scholen met ruime vrijheden en voorregten be~unstigden ,
en medewerkten tot derzelver oprigting. De Hooge Scholen - die
men nu van langzamerhand univerfiteitm begon te noemen - verkregen al aallfconds het aanzien van geleerde gilden, en werden in
vier hoofdwerenfchappel1 CFaculteitm) verdeeld, onder welke de
wijsbegeerte den laagften rang bekleedde. Aan hehoeftige ftudenten
gaf men vrije woningen CKollegies ), toelage 'in geld (Stipendium),
en anderen onderft3nd; terwijl het geheel reeds vroeg onder het opzigt van eenen Rector ftond. Men vindt geen vóorbeeld, dat een
leeraar aan eene Hooge School, voor het jaar J 224, eene bepaalde
bezoldiging gehad heeft: zij olltvingenwel fomtijds in naam der Had
een gefchenk, of werden voor een zeker honorarium, voor eenen
tijd lang, naar eene plaats beroepen; doch deze inkomsten waren
even zoo onzeker, als de honorarien, die hun de ftudenten gaven;
:llhoewel deze laatfte zoo aanzienlijk waren, dat een leeraar , bij eel1e matige goedkeuring,
goedkeuring , zich een ruim bHtaan konde beloven. Nimmer, echter, heeft ooit eene hooge fchool zoo vele ftudenten klllle
nen tellen, als die van Parijs en Bologna in de I3de en I4de eeuw.'
Onder dezelve bevonden zich niet alleen weetgierige jongelingen.
maar ook mannen, die reeds kerkelijke ambten en waardigheden be.
ldcedden, en door den loffelijkften ijver bezield werden, om de bl'.
roem-
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roemdîte
verîchiJlende menfchen,
menîchen,
roemdfce leeraren te hooren. Deze toevloed van verfchillende
uit alle landen van Europa, gaf aan de Hooge Scholen aanleiding tot
to~
de verdeeling der ftudenten
ftUdenten in zvogenoemde natien, en van de leer..
aren in gewone en buitcngewone.
huitengewone. De eerfte lieten aan de
Ik laatfte
laatfte,,
de magisters of baccalauren,
haccalauren, de verklaring der elementaire boeken
over, en behielden alleen voor zich het lezen eler moeijelijke kollegien; terwijl men tevens de verklaring der handboeken als eene
voorbereiding, ter verkrijging van het doctoraat befchouwde, en zich
derhierom met het geringe honorarium vergenoegde, ,hetwelk vovr der.
gelijke kollegies gegeven werd. Oorfpronkelijk las men over den
tekst van den Bijbel, de Romeinfche wetboeken, en de oude ge.
geneeskundigen
neeskundigen;; doch naderhand begon men leerboeken van beroemde
meesters ten grondflage der voorlezingen te leggen, en breedvoerige
verklaringen derzelve in de pen te dicteren; terwijl de bloeijende
ftaat der fteden, waarin zich Hooge Scholen bevonden, verfcheidene
vorsten aanmoedigde, om, het zij dan uit eergierigheid en zucht
tot navolging, of uit eenen wezenli]ken ijver voor de wetenfchappen,
ook in hunne landen foortgelijke
foorrgeIiJke inrigtingen daar te ftellen.
frellen. Onder de voordeeIen,
voordeelen, die daardoor onrftonden, Was
was het geen van de
gering[re,
geringfre, dat een groot aantal mcnfchen, door het affchrijven der
boeken, aan den kost konde geraken, in welke kunst zich zelfs vrouwen oefenden, die daardoor veel geld wonnen.
l~atst der vorige eeuw I5I
ISI Hooge Scho.
In Europa telde men in het laatst
len, waaronder zich l0S Iütholijke,
Kmholijke, 21 Lutherrche,
Lmherfche, 23 Gereformeerde,
en .22 in Rus/mld
Rusland voor de Griekfche kerk bevonden. - In de Noorde.
lijke provincien van pus
pns vaderland had men, tot aun
aan derzelver inlijving
in he~ FranfclJe keizerrijk,s
keizerrijk, 5 Hooge Scholen. Van deze was die te Leij_
den de ondfte,
oudfte, als zijnde reeds in het jaar 15741574 door prins WILLllM
WILLEM T.
r.
en de ftaten van Holland opgerigt, zoowel uit zucht ter bevordering
der wetenfchappen over het algemeen, als wel voornamelijk, om daar.
door de Gereformeerde kerk van bekwame leeraars te voorzien. Dit
voorbeeld werd federt
,de unie van
feden door de [raten
fraten der overige, door .de
Utrecht vereenigde, gewesten gevolgd, en wel het eerst door dIe
die van
Friesland, die in het jaar 1585 eene Hooge School te Franekcr
Franeker inftelden.
m Lande in 1614 te GroninfteIden. Hetzelfde deden die van Stad en
gen, en die des lands van Utrecht in 1636, toen zij de doorluchtige fchool, 2 jaar vroeger door de ftad
ft~d opgerigt, tot eene
Hooge School des landfcbaps
landfchaps verhieven. Eindelijk werd de Hooge'
School, door de [raten van het kwartier der Veluwe, reeds in 1600,
te Harderwijk opgerigt, doch door het onvermogen van dit kwartier,
om de kosten te dragen, deerlijk in verval geraakt, door de featen
ftaren
van Gelderland in 1647
16,1-7 herfteld, en tot eene gewestelijke akademie
en aanzien~
verheven. De meeste dezer Hooge Scholen bereikten een
eenen
lijken bloei. Sommige zelfs, en onder deze inzonderheid de Leijd_.
Leijd_,
fche, negen
feegen tot dien trap van vermaardheid, dar uit alle oorden van
EU1"op(J
Etl1"op(1 lcergierigen
Iccrgierigen derwaarts zamenvloeidcn,
Z3mel1vloeiden, om zich het Ql1dero.nderK k 5
wijs
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wJJs vaD hare leaaren ten nutte te maken. Gedurende de Franfche
overheerfching werden eenige dezer hoog geleerde inrigtingen geheel
vernietigd, andere in rang vernederd, alle van haren vorigen luister
grootendeels vetftoken. Na het afwerpen van het juk der overheerfching, en de oprigting van het koningrijk der Nederlanden, werden
voor de Noordelijke provincien des rijks de Hooge Scholen te Leij~
den, Utrecht, en Groningen herHeld of bevestigd; terwijl in de Zui~
delijke de aloude te Leuven herrteld, en voorts 2 nieuwe akademie
en te Gent en Luik werden opgerigt.
HOOGSTRATEN. (DAVID VAN) In het jaar 1658 te Rotterdam
geboren, en in 17!l4 te Amfterdam geftorven, was doctor in de ge~
neeskunde , en naderhand conrector der Latijnfche fcholen in laatst·
gemelde fiad. Hij is niet flechts bekend door zijn Latijnsch en Nederduitsch Woordenboek, maar vooral als een goed dichter, door
zijne verzen in die beide talen.
HOOGTE. Noemt men in de meetkunde de verheffing van een
punt boven de horizontale oppervlakte j b. v. wanneer men door
het verheven punt tot op de grondvlakte eene lijn trekt, dan is
hare lengte de hoogte van het punt. In de zeevaartkunde neemt
men Hoogte voor pools.hoogte. Dus zegt men van een fchip, dat
zich in de nabijheid eener plaats, omtrent op gelijke geographifche
breedte (poolshoogte) bevindt, het;s op de Hoogte dezer plaats.
HOOGTE-CIRKEL. Wanneer men in zijne gedachten door eene
fier en het Zenith en Nadir (kruinfiip-roppullt en voeq;unt) eenen
cirkel van de plaats zijner waarneming trekt, dan is de boog van de~
zen cirkel , tusfchen de fier en den horizon, de hoogte van de
fier, of de hoogte.hoek. Trekt men nu door de fier eenen cirkel.
parallel met den horizon , dan heet deze de Hoogte-cirkel van de
fier, zoodat alle fierren, die gelijke hoogte hebben, ook in den.
zelfden Hoogte-cirkel gelegen zijn.
HOOGVLIET. (ARNOLO) Deze beroemde Nederlandfche dichter werd te JT/aardingen geboren, alwaar hij raad in de vroedfchap
was, en fiierf in 1763,
1763 , in den ouderdom van ruim 76 jaar. Behalve door andere dichtfiukken, behaalde hij allerwegen veel roem door
dat van ABRAHAM. den Aartsvader, waarvan in J776, bij HENDRIK
BEMAN te Rotterdam, den negenden druk verfcheen.
HOOGWOUD. Een aangenaam gelegen dorp, !lf uur valT Hoorn,
bevattende met Aarts-woud, hetwelk fiods I8I!l met hetzelve ééne
gemeente uitmaakt. 1254 inwoners. Men heeft hier eene Hervormde, en eene nieuw opgebouwde Roomfche kerk. Op het kerkhof der eerfie ziet men nog de Doopvont. waarin de Vriefche kOe
ning RAonouD reeds den voet gezet had, om zich te doen doopen.
In den omtrek van dit dorp foeuvelde de koninklijke graaf van Holland, WILLEM 11. Het huis, waar FLORIS V deszelfs lijk ontdekte;
fiond in de Gouw, onder Hoogwoud. Na het flechten van hetzelve,
liet FLCRIS op die
dîe plaats eene kapel bCltlWen, waarvan thans niets
meer
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voorhanden is~
is., offchoon de grond, waarop die plagt te !taan,
1laan,
nog wordt
worde aangewezen.
HOORN. Eene welbebouwde flad,
fiad, in het Noordelijk gedeelte
affiand van de fleden
fieden Edam ~
van de provincie Holland, op 3 uren affland
Purmerend, Enkhuizen en Medemblik. Zij ligt aan de Zuiderzee;
heeft aangename buitenfingels en wandelingen, en eenen flraatweg,
firaatweg, de
oudfte in ons vaderland, loopende naar Enkhuizen, door niet minder
oudfl:e
He1vormde kerdan 7 dorpen, de Streek geheeten. Men vindt hier 3 Hefvormde
ken, waarvan de groote een zeer fchoon gebouw is; prijkende met
een fraai orgel, twee rijen pilaren, en de graftombe van den vlootvoogd FLORIS; gelijk ook met verfcheidene opfchriften, ter vermelvennel~
ding der verdiensten van Hoornfche burgers. Nog heeft men hier
1 Lutherfche, 1I Doopsgezinde, I Remonfhantfche,
Remonfl:rantfche, en 3 Roomfche
kerken; gelijk ook eene Synagoge voor de Israëlieten, eene bloei.
land-j
jende Latijnfche fchool, en, behalve de havenpoort , nog 4 land-,
poorten. Boven de westerpoort vindt men de ouderlievende
ouderJievende daad
van L;\MBERTUS MELIS, die op eene platte flede zijne moeder van
tie
de Zaan tot hier in 1574 voortaeepte,
voortneepte, om haar aan het Spaanfche gege_
inwoners ~
weld te onttrekken, vereeuwigd. De flad
fiad bevat 7,500
7,5°0 inwoners,
welk aantal
aamal in vroeger tijd veel aanmerkelijker geweest is. Onder
de Franfche overheerfching, is een groot gedeelte van Hoorn
Hoom afgebroken. De flad
fiad heeft eene goede haven, en een onlangs geheel
houten hoofd. Het flatel?huis,
fiatenhuis, waarin men de afbeeldinvernieuwd homen
gen der prin[en
prinfen uit het huis van Oranje
O~anje vindt, wordt thans tot de
vergaderplaats van de regtbank van eerften
cerfl:en aanleg gebezigd. Zoo is
ook, na het afbreken van het oude ftadhuis, op den Rooden fieen,
fl:een.
(het voornaamfte plein der [tad,)
[rad,) het logement van gecommitteerde
raden tot een ftadhuis ingerigt, in welks grootfte
grOotfte zaal men een
fchilderfwk vindt, den flag
Dag op de Zuiderzee afbeeldende. Het
fraai fchilderftuk
voormalig magazijn der admiraliteit is in een bedelaars geCticht
gerticht veranderd. Ook vindt men hier, vlak bij het welingerigte weeshuis der
Hervormden, nog het vertrek, waarin de graaf van Bossu, na opgemelden llag,
Dag, in 1573 gevangen gehouden werd. Deze zeeftrijd
zeeftriJd
viel in het gezigt der ftad voor, en is in halfverheven beeldwerk.
met onderfchriften in den geest van dien tijd, nog te zien op de
voorgevels van 3 huizen, bij de binnenDuis
binnenlluis van den WestvrieCchen
Westvrierchen
ringdijk. Het zwaard van den graaf wordt bij eene aanzienlijke familie in Hoorn bewaard, welks voorouders het grootfte deel hadden
aan zijne gevangenneming. De Beestenmarkt is hier de aanzienlijk.
aanzienlijkfee
vàd<!r1and. Op dezelve worden vele duizend fcuks
ftuks vee.
vee aan.
fte van ons vàd<!rland.
gebragt en verhandeld, welke, door een gel1agen,
gellagen, op de voorjaars markt
op 4000 en op de beide najaars
nujaars markten op 9000 kunnen berekend worden. Ook de kaasmarkt is hier van zeer veel belang: in 1820 werden er 4,733,742 oude, en, in 1821,2,276,857
NederlandCche
182 I, 2,276,857 nieuwe Nederlandfcbe
ponden ter markt gebragt, en
r,n op de waag gewogen. Eene aanzienlijke
borer, wordt insgelijks wekelijks ftedewams
ftedewa~rts gebragt. hoeveelheid boter,
Hoorn
Hoom
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Hoorn mag op vele mannen roemen, die hetzelve tOt eer geîtrekt
hebben; onder vele anderen op CERATINUS, die het eerfte Griekrche
woordenbpek vervaardigde; op HADRIANUS JUNIUS ; den geleerden P. HOGERREETs ; den waardigen, doch ongelukkigen R. HOGERBEETS; TAS MAN , een der vroegfte ontdekkers van Nieuw Holland"
wiens nakroost zich nog in de regering bevindt; W. CORNELISZ.
SCHOUTEN, de ontdekker van Kaap Horn, in Zuid-Amerika; JAN
PIETERZ. KOEN, de grondlegger van Batavia, enz. In deze fl:ad werd
in 1416 het eerfee haringnet gebreid. De geleerde VELlUS , heeft
in zijne kronijk van Hoorn een zeer rchatbaar werk geleverd. In
de laatfl:e jaren heeft Hoorn, wat openbare gebouwen en werken aanbelangt, een veel gunstiger aanzien verkregen.
HOORNSTEEN. Eene benaming van verfchillende fieenfoorten,
fl:eenfoorten,
welke ten aanzien van kleur, doorfchijnendheid of weeffel vele overeenkomst met het Hoorn hebben. Dus worden alle doorfchijnende
fieenfoorten, welke in hunne breuk rpiervormig zijn - zoo als de
agaat met hare mindere roorten, de koraal- en gemeene vuurfl:een Hoornfleen genoemd.
HOORNVLIES. (Het) Is die doorfchijnende, uit fijne vliezen
zamengefielde, huid, welke vóór in het oog den kleinen kogelvormige kring van den oogappel uitmaakt.
HOORNWERK. Is, in de vestingbouwkunde, een buitenwerk,
uit twee halve bolwerken en een
ecn buitenwerk befl:aande, waarvan de
twee bolwerken de uiterlre einden, of hoornen,
hoorIlen , uitmaken.
HOOZEN, of WATERHOOZEN, zijn wolken, welke, in de
gedaante van lange buizen, uit de wolken, op de aarde nederhangen , met geweld alles naar boven trekken, en dikwijls groote verwoestingen aanrigten. Zij worden door twee verfchiIIende, tegen
elkander werkende winden, of luchtHroomen, veroorzaakt, waardoor
de wolk in eenen draaikring gebragt, en de trechtersgewijze buis, of
wolk-koker, naar beneden gevormd wordt. Door de {helle omllingering worden de dampdeeltjes , door de middelpuntskracht
middelpnntskracht van een
ge[choven, en ontHaat er in den wolk-trechter een luchtledig, waarin
alles, door de regtHandige , vooral zijdelingfche,
zijdclingfche, perfing der lucht,
opgetrokken en naaf
naar boven wordt gevoerd. Het water rijst als eene
dikke kolom tot de wolken op, alwaar het door eene Herke werking
der elektriciteit. in eenen uitgezetten fraat
na at of damp, wordt ogehouden, of we I wijd en zijd weggeworpen, zoodat dit opgetrokken
water als een regen nedervalt. Daar nu, dikwijls. door eene Hoos
visfchen worden opgetrokken, zoo gaat zulk een regen ook wel eens
met nedervallende visfchen, of andere opgevoerde voorwerpen, ge..
paard. Wanneer men eene Hoos ontmoet, doet men best, om op
den grond te gaan leggen. en lage boomfrruiken of palen vast te
houden, ten einde geen gevaar te loopen, van mede naar boven geflingerd te worden.
HOP. Eene algemeen be~ende plant, tot het bereiden van bier
ge<
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verë·
gebnlikt wordende. Zij groeit wel in het wild; doch wordt, verëdeld, in verfcheiden landen zorgvuldig aangekweekt. De voornaamdeId,
1l:e
il:e foorten , welke in den handel komen, worden in het Brunswijk.,
Brunswijk_
fche, Boheme, Bei,jeren en Engeland
Enge/and gewonnen. De vrucht wordt
in Herfstm. ingeoogst, gedroogd, en weggevoerd. De gedurige afwisfeling in de prijzen der Hop maakt haar tot een artikel
artiJ,el van fpefpe.
culatie in den handel.
HORATIUSFLACCUS"
HORATIUS 'FLACCUS,. (QUlNTUS)
(QUINTUS) een Romeinsch dichter,
Yenujium, in dpulië,
Apulië, geboren;
67 jaar voor onze tijdrekening, te Venujium,
was, door zijne meesterlijke werken, een wezenlijk fieraad der eeuw
van AUGUSTUS. Hij offerde der zanggodinnen, uit hoofde zijner har.,
telijke zucht voor de dichtkunst, en konde zoo veel te eerder iets
voortreffelijks leveren , vermits hij, in mannelijken ouderdom, in
eene gelukkige onafhankelijkheid van burgei'1ijke
burgerlijke werkzaamheden,
werkzaa1l1heden,
1l:eeds gelegenheid had. om met de befchaafd!l:e
befchaafd1l:e mannen
leefde, en !l:eeds
Rovan Rome om te gaan. Zijne Oden deden hem den naam van Ro.
mein[chen Pin dar verwerven, en zijne dichtkundige Brieven en Satyren, welke eenen fchat van echte Sokratifche wijsbegeerte bevatten,
zijn nog tegenwoordig de geliefkoosde lektuur der verlichte 1l:anden.
!l:anden.
WrELAND heeft, door eene voorbeeldige overzetting dezer laat!l:e,
WIELAND
laat1l:e,
eiken
Haat gelleld,
ge1l:eld, om
eIken lezer, met de Latijnfche taal onbekend, in fraat
met de werken van dezen beminnenswaardigen dichter nader bekend
Jllet
HORit\te worden. Ook de proeven eener vertaling der werken van HORaTIUS, door WOLFF, met ophelderende aanmerkingen, zijn voor eenell
ieder van veel belang.
HOREN. (De) Volgens fommigen, in de fabelleer, de godin.
nen der jaarget~iden,
jaargetijden, de geleidllers
geleid1l:ers van ApOLLO, en de gezellinnen.
gezellinnell
der bevalligheden; wordende als danfende meisjes afgebeeld: volTHEMlS, die bij de ouden
gens anderen de dochters van JUPITER en THEMIS,
tevens godinnen der burgerlijke orde waren. Zij droegen den naam
van EUNOMIA, DIKE
eer1l:e voor
DrKE en CIRENE,
ClRENE, of IRENE, van welke de eer!l:e
de wetten en hare,
hare. opvolging, de tweede voor de uitvoering van
het regt, en de laatfie
laat1l:e voor de rust en den vrede waakte.
HORIAH. Een bekend oproermaker in HongariJe,
Hongarife, die in l78.4,
l78,4,
met zijllen
zijnen geduchten aanhang, de ontzettend!l:e
ontzettend1l:e geweldenarijen pleeg,
pleeg.,
de, en alle edellieden,
ed elliedcn, in den omtrek, waar hij verfcheen, deed
fidderell. Hij verllond
ver1l:ond de Duitfcne taal, en was niet zonder talenten
talenten...
In het vlek Brad, in den Zaraudifchen kreits, wist hij zich bij, den
keizer JOZEPHUS II het burgerregt te bezorgen, en door de daarvan
onnoozel volk in den waan
u:aan te brengen,' {lat
(lat
uitgevaardigde akte het Ol1l1oozel
Me~
deze alleen de geheele vernietiging van den adel bedoelde. Mell
l.llaakte dienvolgens het plan, om op zekeren dag de edellieden der
]paakte
geheele landllreek
landfireek van kant te maken; doch het eedgefpan werd
werdontdekt, en HORIAH,
HORrAH, op last df'r
der regering, gevangen genomen; bij
welke gelegenheid 400 perfonen
per[onen,, meestal onder de wreed1l:e
wreed!l:e martelinmartelin.
gen, bet
het leven verloren. De keizer zond tût
lût Weenen
Weet/en de !l:erk!l:e
fierk!1e bevc,..
vc..
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velen tot
cot herfiel
bertlel der rust;
fUSt; maar de oproerigen boden eenen
eellen hardnekhardnek·
kigen tegenfl:and,
tegenf1:and, en konden niet, dan met vele moeite, verfl:rooid
verf1:rooid
worden. HORIAH werd eerst in Louwm.
LOllwm. 1785, te gelijk met KLOS.
KLOSKA, gevat, en beiden ontvingen kort daarna het rad tot hun wel
welver.
ver..
diende loon.
- HORIZON, Gezigteinder, gezigtkring, is die groote cirkel ,
bovenfl:e
welke den
deu aard. en hemelkloot in 2 gelijke deelen, of in het bovenf1:e
en benedenfl:e
benedenf1:e halfrond, verdeeld. Men onder[cheidt den Horizon,
gewoonlijk, in den waren en [chijnbaren.
fchijnbaren. De laatfl:e
laatf1:e is die cirkel,
waar de lucht aan de aarde [chijm
[chijnt te raken, en die ons gezigt bepaalt,
bepaalt..
wanneer men op eene vrije vlakte fl:aat;
fiaat; de eerne,
eerfte, daarentegen, is die
kring van den fchijnbaren hemelkloot , waardoor dezelve in twee
gelijke halfronden verdeeld, en de op- en ondergang van zon, maan
nerren,, benevens derzelver hoogten, bepaald wordt. Aan deo
en fierren
Cchijnbaren Horizon parallel zijnde, is hij daarvan door de halve middelfchijnbaren
lijn der aarde, door welker middelpunt hij loopt, gefcheiden. De
fterrekundigen verdeelen den waren Horizon iu 4 quadranten , of
doorfnijpunten, waarvan twee met den meridiaan het Zuiden en Noordoorfilijpumen,
den, welks onderlinge affl:and
affiand de middaglinie uitmaakt, en de beide
anderen, met den aequfJtor,
aequator, het Oosten en Westen bepalen. Beide
He_
deze gezigtkringen kunnen, vermits de aarde ten aanzien van den Heilechts een flip is, als op een en hetzelfde uitkomende.
uitkomende_
melglobe llechts
ZIjnde het om het even, of mtn den fchijnbabeCchouwd worden; zIjnde
be[chouwd
ren dan den waren Horizon voor de plaats aanneemt, waarvan men
dezen aardbol befchouwt; doch voor de waarnemingen der zon, maan
en fierren,
f1:erren, is deze onderfcheiding
onder[cheiding noodzakelijk. - Daar de horizontale oppervlakte altijd lijnregt
naat, zoo verltaat
Iijnregt op de loodregte linie fiaat,
horizontaal hetzelfde ars door 'l/ltJagregt
wtJogregt of waterpas. Dus
men door h01"izontaal
ligt- b. v. de vloer van een vertrek horizontaal, en fiaan
!taan de zijmuren
van 11etzelve
hetzelve loodregt • of waterpas.
,HOROLOGIE. Woordelijk een uurwijzer. Zoodanige, als wij
"HOROLOGIE.
thans,
thans. gebruiken, waren b~i
bij de ouden onbekend, die den tijd door
middel van zonnewijzers (Horotogium
f7olare, Gnomon, Hetiotropium)
(Hor%gium J7o/are,
He!iotropium)
verdeelden. De eerll:e
eerl1:e Horologie,.Jl
Horologi~ werden in 15°0
1500 te Neurenberg
door zekeren PIETER HELL vervaardigd, en ontvingen
omvingen den naam van
Neurenbe1'ger eijeren,
Neurenbet'ger
eijo"en, wegens derzelver ovale gedaante. In hetzelfhetzelf.
afe--jaar
Weenen.
tie-jaar gebruikte zekere JORIS PURBACK, een wiskundige tè Wéenen.
een 'Horologie,
-Horologie, hetwelk de [econden aanwees, om fierrekundige
fl:errekundige waar..
nemingen te doen.
HOROSKOOP. Een wiskunstig werktuig, waarop de lengte van dag
en
~n nacht, op alle tijden en plaat[en, wordt aangewezen. In de !terrefierrekunde wordt de fl:and
f1:and der fl:erren,
frerren, en de tijd van iemands geboorte,
almede
2hnede Horoskoop genoemd, waaruit de fl:errewigchelaars,
frerrewigchelaars, en zoogenoemde waarzeggers, voorgeven, de toekomende lotgevallen der menmen·
f<chen te kunnen voorfpellen: een voorgeven, zeer gefchikc,
gefchikt, om al.
f.ehen
le
Ie bijgeloof te bevorderen.
HOS.

HOSTA.

-

HOTTENTOTTEN.
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,HOSTA. Was blJ de oude Romeinen eene godin, waaraan zij de
zorg toefchreven ~ om de menfchen heimelijk tot allerlei lolfelijke
daden aan te moedigen. Zij werd ook voor de godin der jeugd gehouden, en haar tempel te Rome werd nooit geGoten, om daardoor te kennen te geven, dat alle oogenblikken van den dag gefchikt
waren, om goed te doen.
HOSPODAR. Beteekent woordelijk heer, en is de naam der
vorsten in .Moldavië en Wallachye.
HO STIE. Zoo noemt men den kleinen, ronden en dunnen ouwel, van tarwenmeeI gebakken, dien men bij de Katholijken, en ook
nog hier en daar bij de Lucherfehen, bij het avondmaal, in plaats
\nl'l1 brood gebruikt. Vóór de 4de eeuw bediende men zich bij die
'heilige plegtigneid van gewoon, doch niet lang daarna van daartoe
afzonderlijk toebereid brood, tot-dat
tot -dat in die zelfde eeuw ronde ,
groote ouwels te voorfehijn kwamen, die men, na de zegening, in
%00 vele fulkken brak, als er avondmaal-gangers waren. Sedert de
12de eeuw werd de hier befehrevene Hoscie, of ouwel, ingevoerd.
De Roomsch-Katholijke kerk geeft er dien naam aan, om dat zij
tlanneemt, dat de Hostie, door de .confecratie, wezenlijk in het lig_
èhaam van CHRISTUS veranderd wordt, en zich van de uitdrukking
bedient, dat dit Iigchaam door den priester, als een bloedeloos offer,
(hostia) Gode wordt aangeboden.
HOTTENTOTTEN. Een volk, dat de zuidpunt van Afrika
bewoont, deels onder Britfche heerfehappij fraat, en deels onafhankelijk leeft. Offenoon eenige overeenkomst met de Negers hebbende, behoort het echter niet tot hun geGacht. De kleur van de huid
der Hottentotten is geel bruin; de haren zijn wollig, kroes en zwart,
de kakebeenen fl:eken zeer vooruit; de neus is plat; de mond groot;
maar de lippen zijn niet zoo als bij de Negers; zij zijn van eene ge.
Wone ge!1:alte, welgevormd, en hebben een zeer buigzaam ligehaam.
Zij zijn een goedhartig, dienstvaardig volk, dat met de gebreken
van den ruwen Natuurmenseh ook zijne goede hoedanigheden in
zich vereenigt: doch wraakzucht is hun niet eigen; maar daarentegen zijn zij morfig, bijgeloovig en zinnelijk. Zij zijn ia vele horden, geGaehten en familien verdeeld: fommige zijn dièt:s~b;;u:len
bij de volkplanters , of wonen in de nabijheid van derzelver plantaadjen, en zijn eenigermate van hen afhankeliJk; andere wonen in af.
gelegen dorpen, die men kralen noemt. De eerfre heeten Kaapfche
of koloniale Hottentotten; zijn eenigzins befchaafd geworden, en houden zich met de veeteelt, en een weinig landbouw onledig: dtl laatfle noemt men vriJe, wilde, of Schakals-Hottentotten, die met hun
vee een zwervend leven leiden. Vele dragen ook naar de frreken,
waarin zij wonen, eenen bijzonderen naam.
Het getal der Hottentotten is titans aanmerkelijk minder: de vrije
zijn, in de meeste ftreken van het Kaapland, tlechts nog zeer gering.
ell de horden, die men hier of daar aantreft, niet talrijk. In 18 10
tel..
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telde men nog in de Britfche volkplanting
volkplaming van het Kaapland 19,764Hottentotten. Tot de bekende [oorten
foorten van dit volk behooren de
Clzonaquacs,
Cltonaqllacs, of Gonakas, Hottentotten, die in de nabijheid van het KafKaf.
ferland wonen; fl:erker,
!l:erker, grooter en zwarter, dan de overige zijn,
en inzonderheid door VAILLANT befchreven
beCchreven worden: voorts de Bos_
(wilde
jesmannen C
wilde Hottentotten), die in de boschrijke en bergachtige !l:reken
fl:reken der zuidelijke punt van Afrika van den roof leven,
en voor de volkplanters, die hen verdreven hebben, zeer gevaarlijk
zijn. De laatllen
laatflen maken geenen afzonderlijken flam uit, maar, befiaan
beilaan
uit ver[chillende
fiammeil: zij zijn landloopers en roovers, die ,naar
verCchillende flammeil:
bergflreken gevlugt zijn. Volgens CAMP.
CAMPwoeste en ongenaakbare bergllreken
BELL wonen de meeste Bosjesmaml!?l1
Bosjesmannell aan de vier rivieren lJla!aloreen,
Mala/areen,
de Gele-, dlexanderAlexander- en Cradek rivieren. Hun getal bedraagt fiechts
Oechts
Hottwtofeenige duizend: zij zijn verklaarde vijanden van de overige Hottentoften, de Kaffers en kolonisten, en loeren in hunne hinderlaag op de
voorbijgang,ers, om hen met hunne vergiftige pijlen te treffen.
treffen, Hun
voornaam1l:e mof
roof be1l:aat
be!l:aat in vee tot hun voedfel : zij laten geen dier leIe.
ven, om het op te kweeken
kweek en , of te doen voorttelen; maar fiagten
aagten
en nuttigen het dadelijk, zoodra zij het in veiligheid gebragt hebben.
Van hier} dat de volkplanting dikwijls genoodzaakt is, om hen door de
wapenen in hun fl:roopèn
!l:roopen en rooven te beteugelen. - Het ras, uit de
vermenging van blanke mannen met HottentotCche
Hottentotfche vrouwen ontfl:aande,
ont!l:aande,
noemt men Mestieke_Hottentotten,
Mestieke-Hottentottm, die gelijk de blanken vrij zijn. Door
afgezondenen van het zendeling_genootCchap,
zendeJing-genootfchap, te Londen, is een gedeelgedeel_
te der Hottentotten tot het Christendom bekeerd geworden.
HOUDING. Dit woord is oorfpronkelijk
ei_
oorCpronkelijk aan de fchilderkunst ei.
gen, en wordt van eene fchilderij of teekening gebruikt, wanneer
ieder deel van het !l:uk
fl:uk in die fchijnbare
Cchijnbare nabUheid,
nabUbeid, of op dien affl:and gehouden wordt, waarin ons de Natuur hetzelve zoude verfland
toonen. De houding,
houding. waarin het leven en de waarheid van een
fchilderfl:uk beflaan, hangt van de teekening af, welke met de wet.
wet_
fçhilder1l:uk
ten van het vergezigt moet overeenkomen; alsmede van het lucht.
luchtverCchiet, waardoor de plaatGng
ver[chiet,
plaatfing en verdecling van het licht en de
fchaduw
fchadl1w bepaald worden. Het opgegeven denkbeeld van het woord
Houdi:zg heeft men naderhand, analogisch, ook tot andere kunsten.
Houdhg
overgebragt , en in den algemeenen zin van juiste overeenkomst, der'
genomen_ In.
In_
afzonderlijke dee/en van een kunstJluk met elkander genomen.
afzonderH/ke
zonderheid bedient men zich van dit woord in de tooneelkunst,
waarin de houding, voornamelijk, door de declamatie en mimiek, in
een !l:uk
fl:uk moet geb ragt worden.
HOUEL,
HOU EL, (J. P.) werd in 1735 te Rouan geboren; !l:ierf
fl:ierf in het
jaar 1813 te Parijs,
[childer en plaatfnijder veel
Pari/s, en verwierf als fchilder
roem. Na zich eerst in cJe
4e bomvbouw- en
cn fchiId~rkunst
fchiId~rlmnst ·bij
-bij DEscAMPs
DEscAlVlPs ge.
oefend te hebben, wijdde hij zich aan de graveerkunst, onder LE
MmE te Parijs; doch, de fchilderkunst boven deze !l:ellende,
MIKE
fl:elIende, verCASANOVE ; bezocht naderhand
volgde hij daarin zijne !l:udien,
fl:udien, onder CASANOVE
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Italië; doorwandelde Napels en Sicilië, benevens de eilanden Ma/th"
en Lipari, en verzamelde op deze reize de bouwfioffen tot zijne
Fóyage pittoresque de Sicile, de Malte et Lipari, waaraan hij 6 jaar
arbeidd~, en welke 264 koperen platen, en 4 deelen in folio tekst
bevat. In dit werk vindt men eenen rijken fchat van belangrijke waarnemingen, zoowel omtrent de zeden en gewoonten, als omtrent de
Natuurlijke historie der genoemde landen, derzelver voornaamfie gedenkteekens, fchouwburgen, waterleidingen , vazen, fiandbeelden.
bas re/iefs , munten enz. HOUEL heeft ook nog een aantal gezigten
gegraveerd, en eenige middelmatige verzen vervaardigd, die echter
nooit zijn gedrukt geworden.
HOUTSKOOLBRANDERIJ. Men laat het Hout deze bewerking ondergaan, dewijl hetzelve, langs dien weg, bruikbaarder wordt,
waar men een fl:erk en gelijk vuur behoeft. Het verkoolde of onverkooide eikenhout, tot het vuur benoodigd, waarmede men eene gegeven hoeveelheid water wil doen verdamp en, fiaat tot elkander als
600 tot 1029.
Het verkolen van het hout gefchiedt doorgaans nog, meer of min
op dezelfde wijs, als de ouden zulks reeds gedaan hebben. Eene
zeer gebruikelijke manier is deze: men kort het hout op de lengte
van ruim ééne Neder!. el; men vleit hetzelve in een' ronden fiapel
op elkander, ter hoogte doorgaans van omtrent drie ellen, bij eene
genoegzaam tweemaal zoo lange middellij n, voor de breedte; men
laat in h~t middelpunt eene opening, die met bosfen dun hout en
eenig firoo wordt aangevuld; en men dekt alles met zoden, ten 'einde de lucht , door openingen, dan hier dan daar te maken, Diee
meerder binnendringe, dan genoegzaam is om het vuur, zànder vlam
te doen voortljl1eulen, wanneer zulks, door het aanfteken van het
firoo, in den hoop is gebragt. Gedurende het branden, gaat het houtzuur in een' fcherpen damp op, die zulk een' hoop tot een' zeer lastigen nabuur maakt. Is dezelve gaar, dat is: verkoold; hetwelk
meestal I4 dagen tijds vereischt; zoo tracht men de lucht volko.
men af te fluiten, door den geheelen hoop, ten naaste bij zes palmen
dik, met aarde te bedekken. Hierdoor wordt de gloed gefinoord.
Men verkoolt mede het hout in gegraven kuilen, en in daartoe ingeri\(te ovens. De kunst fchiJm in de eerfte wijze van doen, op
haren laag1l:en, in de tweede op haren hoogfien trap te fiaan.
Aan vele oorden wordt het hout voor den koolhoop op het eind
gezet. In Zweden legt men geheele boomfiammen, ter verkoling.
overlangs op elkander, en maakt den hoop vierkant.
In de Zuide
Iijke provincien van ons rijk, worden veel kolen geZuidelijke
brand, om het daar gewonnen erts te f.'11elten en te verarbeiden.
In de Noordelijke brandt men de meeste in het kwartier Zutphen,
provincie Gelderland, en in Overifsfel. Men bezigt daartoe, in het
Zutphenfche, gelijk elders, allerlei hO~lt, doch voornamelijk Elzen,
Esfchen, Berken en Mastpijncn. Dij de I]zerhntten, in die fireek.
ALGEMEEN WOORDENU. In.
L1
maakt
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maake men geen gebruik vall de kolen uit den pijnboom gebrand;
aan de Apeldoofnrche
Apeldoornrche kopermolens daarentegen heeft men dezelve
gaarn. De oorzaak is daarin te zoeken: dat de gloed van <Ie kolen,
uit de drie eerstgemelde houtroorten, veel heviger en aanhoudender
is, dan die van de Pijnhotltskolen; en, daar het ijzer niet kan fmel.
ten dan bij eene hitte vall 17955,5°, op de fchaal van Fahrenheit,
het koper reeds bij 4606,25° vloeibaar wordr.
In 1809 werd gerekend, dat de Zmphenfche IJzerhutten , te Keppet en te Ulft, ieder voor 20,000 gulden aan kolen behoefden; re.
kent men nu daarbij de kolen, die, uit het Zutphenrche, naar
de inlandfche Hut van Deventer en de buitenlandfche van .(!selborg en
van Boekholt worden uitgevoerd; neemt men de tegenwoordige meerdere uitbreiding der eerstgenoemde fabrijken, nog door eene nieuwe
Hut bij Terborg vermeerderd, en de kolen die door apothekers, zilverfineden, enz. verbruikt worden, in aanmerking; en bedenkt men,
wat er' wordt vereîscht. zoo wel om het hout tot de verkoling
voor te bereiden, als om eindelijk de kolen zelve. met wagens en
fchepen , te vervoeren, dan zal men inzien, hoe belangrijk de Homs.
koolbranderij voor gezegde Iandfireek is. Een koolhoop van om.
trent zestehalf ellen middellijn, is van 60 tot 80 gulden waard. Een
fchip pleegt tien of elf zulke hoopen te laden.
HOUTSNEEKUNST. Deze verfchilt van de graveerkunst in koper da\lrin, dat de figur~n in het hout opgewerkt, en in het koper
ingewerkt worden, zoodat bij de Houtfneep!aten de opgewerkte
dee1en, bij het afdrukken, de prenten opleveren, daar juist bij de
koperen plàten het tegendeel plaats heeft, omdat hier het geheele
werk, alleen door beitelen en uitfieken verrigt wordt. Alhoewel
deze kunst niet meer in zoo groot aanzien is, als toen zij door
vermaarde meesters geoefend werd, is zij nogtans, wel en kunst.
matig behandeld wordende, niet alleen moeijelijk , maar mogelijk
moeijelijker, dan het graveren in koper, om dat alles, in de be~
werking, tegen de natuur der zake aanloopt, en meerderen tijd en
werk vordert; want tegen ééne {hede van het graveerijzer, die in
het koper reeds eenen trek oplevert, heeft men in Hourfnee ten minfie vier noodig, om het hout aan elke zijde derzelve weg te ne~
men en uit te diepen.
Tot de Houtfhee gebruikt men gewoonlijk peren., appel., for.
bcn-, of palmboomenhotlt, welk !aatfie
laatfie den voorrang boven alle anderen verdient, omdat het noch te hard noch te week is. Nadat
men aan het hout zijne behoorlijke ged:lante gegeven heeft, wordt
het met fijn krijt befireken, en als dan de teekening, bijna op
gelijke wijze, als in het koper, er op gebragt , of ook wel uit de
vrije hand daarop gefchetst. Vervolgens fnijdt men deze fchets met
het infnijmes na, en fieekt dezelve met het puntmes , fieekbei·
reIs en gudfen, zoo fijn uit, dat alleen de enkele teekening fiaan
blijft; en op deze wijze vervaardigt men nIet alleen allerlei figuren
van
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van dieren, IJlndfchappen, beelden, ja zelfs zeer kunstige portretten, maar ook allerlei fierlUke letters met bloemwerken, lijsten enz.
voor boekdrukkers. Ook maakt men geheele woorden en volzinnen
op deze wijze, wanneer er vreemde talen op eene drukkerij voor.
komen. waarvan het gieten der letters te veel tijd zoude kosten.
Eene bijzondere foort van Homfnee noemen de ltaliamn ,hiaroscuro, de Franfchen camayeux dal,. obscur, en wij heldonker. De·
ze wordt gedrukt met 3 of 4 platen. De eerfte dienen tot de 0111.·
trekken en de donkerfte fchaduwen , de tweede tot de lichtere,
en de derde en vierde voor middeltintèn. Deze verfchilI ende platen maken een geheel uit, en de kunstenaar moet zorgen, dat, wanneer zij naar elkander op hetzelfde blad afgedrukt worden, alIes be..
hoorlijk aan elkander fluit.
In de 16de eeuw naderde de Houtfneekunst
HoutCneekunst haren hoogften trap
van volkomenheid; en het waren HIERONlJMUS RESCH, ALBRECHT
DURER, HOLBEIN, ARTORFER en anderen, die daarin bijzonder uit.
muntten. Sedert werd de . Houtlhee- door de graveer. en etskunst
verdrongen, tot dat men eindelijk, op het einde der 18de, en in
het begin der tegenwoordige, eeuw, ook haar, in hare aestetifche reg.
ten, weder getracht heeft te herftellen. Zij heeft in de laatfte jaren
wederom eenen 110ogen trap van volkomenheid bereikt, en de SuEURS, TACKSON, lYIoRETTI, CANOSSA, ROGER, CARON, PAPILLON ~
BEUGNET , DUGOUR en anderen, zijn in hunne proeven gelukkig geflaagd. ZANETTI heeft getracht, om de manier van HVGO DA CARPI weder in te voeren; doch de gebroedets UNGER en GUBITZ heb·
ben de Homlheekunst tot eenen trap van volkomenheid gebragt ,
welke men in Engeland nog niet .bereikt heeft. In ons land hebben
NUMAN en LUBECK uitgemunt, en thans kunnen wij bogen op
A. CRANENDONCK te Gorinchem, wien den 30ften van Zomerm.
1820, door de Nederlandfche lYIaatfchappij te Haarlem, de gouden
medaille werd toegekend, en wiens werk, op den 30ften van Herfstm.
des vorigen jaars, door de koninklijke Maatfchappij van kunsten en
wetenfchappen' te Brusfel, insgelijks met eer-metaal bekroond werd.
HOWARD. Cl OHN) Een der edelaardigf1:e menfchenvrienden
menCchenvrienden der
vorige eeuw, die zijn geheele leven, met eenen onvermoeiden
ijver, aan het verzachten van de menfchelijke ellende toewijdde.
Hij was de zoon van eenen rijken .koopman, en door zijnen vader
tot den handel bef.l:cmd, dien hij echter, na zijn overlijden, toen
zienlijk vermogen gefteld werd, eerhij in het bezit van een aan
aanzienlijk
lang vaarwel zegde. Hij beoefende voor zijn vermaak de natuur.,
doch inzonderheid de geneeskunde, en verligtte reeds als jongeling,
door geld als al1derzins,
anderzins , den nood zijner medeburgeren, zoo veel
zijn bepaalde kring van werkzaamheid dit toeliet. De begeerte, om
Lis{abon na de verfchrikkelijke verwoesting, door de bekende aardbeving, te bezigtigen, bewoog hem, om in 1756 derwaarts te rei.
'zen, wanneer zijn [chip door eenen
cenen Fran[chen lwpcr genomen,
Llz
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en hij eenige maanden lang te Brest, als krijgsgevangene, in ee_
nen affchuwelijken kerker opgefloten werd, waardoor hij gelegenheid had, om het lot der gevangenen van nabij, te kunnen leeren kennen. Zijne levendige belangfteJIing in hetzelve, door eigen
ondervinding opgewekt, [chijm zijn groot en edelmoedig plan, om
dit hun lot te verzachten, voornamelijk, tot rijpheid gebragt te
hebben: althans, na zijn ol1tflag uit den kerker, nam hij bij de Engelfche regering de eerfte gelukkige proeven, om den tol!ftand zijner gevangen landgenooten , in FrankriJk, te verbeteren, en naderhand het menschlievend befluit, om den fiaat der gevangenhuizen en
de verzorging der gevangenen, niet alleen in zijn vaderland, maar
.ook in alle fiaten van Europa, in perfoon te onderzoeken, en zijne
waarnemingen, benevens de middelen ter verbetering van het lot der
gekerkerden, der wereld bekend te maken.
Twaalf jaar befieedde hij aan de uitvoering van dit z~jn plan, en
reisde in dien tijd naar Duitschland, de Nederlanden, Italië, Spat/je,
Portugal en de Noordelijke fiaten en Tt/rkiJe; bezocht overal de
gevangenisfen , en maakte zich met derzelver toefiand, en het lot
harer ongelukkige bewoneren bekend.
De eerll:e flotfom zijner reizen deelde hij in zUn uitmuntend, meermaal herdrukt, werk: over de Engelfche en huitenlond[che Gevangenen Tuchthuizen, aan het publiek mede; en zeI den heeft een boek
zulke zegenrijke gevolgen gehad, als dit: het had eenen krachtdadigen invloed op de b ell:uurd ers der befchaafde fiaten van Europa, die daardoor op eene doelmatige verbetering der gevangen.
en tuchthuizen niet alleen bedacht werden , maar ook werkelijk het
lot van duizenDe
duizende gevangenen aanmerkelijk verbeterden, en hunne el.
lende, zoo veel mogelijk, lenigden.
HOWARD, nog niet voldaan over hetgeen wat zijn menschlievend hart
reeds~ verrigt had, wilde ook nu de pest, en hospitaal-koorts, zooveel mogelijk, trachten uit te rooijen. Hiertoe bezocht hij de pesthuizen en lazaretten in Frankrijk, Italië en Tu1'ldje, gedeeltelijk als
geneesheer, gedeeltelijk als ambteloos burger, nadat de omftandigheden zulks vorderden, waartoe hij geld noch moeite fpaarde, om
de noodige kennis van den toefiand dezer inrigtingen in te zamelen, en waarbij hij zich niet zelden aan het grootfl:e gevaar van
doodelijke befinetting blootfl:elde.
In zijn vaderland teruggekeerd, leverde hij een uitmuntend werk
.over de voornt1mnjJe
v(iOrnt1mnjJe Lazaretten in Europa, met eenige herigten omtrent de Pest; doch gaf, mm het flot van hetzelve, zijn oogmerk te
kennen tot eene nog uitgebreider reis in het Oosten, waarbij men
zijn onbepaald vertrouwen op de Voorzienigheid, ter onderfieuning
van zijnen ijver voor menfchengeluk, niet genoeg kan bewonderen.
Het fchijnt, als of hij toen reeds gevoelde, dat hij zijn vaderland
nooit weder zou zien. fIij verliet hetzelve in 1789; werd bij een
kranken-bezoek te Clter[ol1, in den Krim, door eene befmetcelijke
ziek-
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ziekte aangetast, en fiierf
1lierf den 20llen
20fien van Louwm. des jaars 1790,
IIIs een flagtoffer zijner warme en voorbeeldelooze menfchenliefde.
sIs
Zijn getrouwe bediende begroef zijn fl:offelijk overblijffel, in gevolge
zijn
z~in verlangen, in den tuin van een landgoed, aan eenen
eenel1 zijner vrienden, eenen Franschman, toebehoorende ; terwijl zijn vaderland, iu
in
.St. Pattlskerk,
Paulske1"k, te Londen, een. hem waardig, gedenkteeken gede .)1.
fl:icht heeft. Het leven dezes edelen, en in zijne foort eenigen mar1licht
telaars voor menfchengeluk is, onder anderen, door zijnen vriend ALKIN, in het Engelseh, befchreven.
befchrevell. Hij liet eenen
eellen eenigen
eenigell zoon na ,
die krankzinnig is, en m:lakte
maakte tlOg,
nog, bij zijnen uirerfl:en
uicerfl:en wil, eene aanzienlijke fom ter verbetering van het lot der gevangenen in dolhuizen.
HUBER, (ULRIK) een der beroemdfl:e Nederlandfche regtsgeleerden, die in 1636 te Dokkttm
Dokkum ter wereld kwam, fl:ndeerde voornamelijk te Franeker, en werd, naauweliJks 21 jaar oud, tot hoogleeraar in de gefchiedenis en welfprekendheid aldaar aangefl:eill.
aangeileld. Deze
loopbaan was zeer gunstig, om hem eene overvloedige kennis der
d.er regtsverfchaffen, die hij naderhand ter opheldering der
oudheid te verfchaffen.
geleerdheid be(l:eedde,
be!l:eedde, waarvan het onderwijs hem III
in 1663 werd opgedragen. Hij was de eerJ1e,
eerfl:e, die het Algemeen
Algemem flaatsregt, afgefchei.
voorlezingen,
den van de Staatkunde of Politiek, in gefchriften en voorlezingen.
behandeld heeft. Hierdoor, zoo wel, als door zijne lesfen over het
Rome.infche regt, verwierf hij zich eenen grooten naam, dîe
Romcinfche
die oorzaak was, dat hij herhaalde malen, fèhoon vruchteloos, naar Lef/dm
Leij'den
beroepen werd. In 1679 werd hij toc
tot raadsheer in her hof van
Friesland benoemd;
benoemd. doch keerde, na die waardigheid drie jaar bekleed
te hebben, naar de akademie terug. De ervaring, die hij, door behan.
behandeling en beoordeeling van zaken verkregen had, was in de regtsgefehrif.
leerdheid allernuttigst, daar zijne, finds
ûnds dien tijd, uitgegevene fchrif.
ten, eene bruikbaarheid voor de toepasfing
toepasûng verkregen, die hun een
Friesland en
gezag bijzetteden , dat, tot nog voor weinige jaren, in Yrieslaná
elders geëerbiedigd werd. De laatlle
laatfl:e tijd van zijn leven werd door
verfcheidene twisten verbItterd,
verhitterd, tot dat hij in 1694 te Froneleer
Franeker overVJTRINGA heeft hem in eene lijkrede geprezen.
leed. De beroemde VITRINGA
Zijne werkzaamheid blijkt niet enkel uit het getuigenis, dat hij, in
den bloei zijns levens, zijnen geheeIen
geheelen tijd, van 's morgens 6 tot
rot
's avoods
avonds,, 8 uren aan voorlezingen, oefeningen en lesfen
Iesfen beileedde,
belleedde,
gefchriften~ waaronder uitmunten: digres[io_
digres{io.
maar ook uit zijne talrijke gefchriften,
nes Justinianeae; de jure Civitatis libri tres; Prae/ectiones
Praelectiones Juris RoRo_
1nan;;
mant; en vooral de hedendaag[che
hedendaag(che Regtsgeleerdheid
Regtsgele-erdheid,, naderhand verbez~inel1 geleerden zoon ZACHARIAS, opvolger zijns
zjjns vaders op
terd door zijnen
den regtsgeleerden leerfioel
leerfl:oel,~ van waar hij naar de raadzaal overging.
HUllER
voorheen zeer prachHUBER TSBURG. Dit koninklijk Sakfisch flot, voorbeen
tig, doch thans bijna onbewoonbaar, is in de gefchiedenis beroemd
geworden door den vrede, die aldaar den Isden
Jsden van Sprokkelm.
1763, tllsfchen Prttis[m,
Pruis(m, Oostenrij"k
Oostenrijk en Sakfen gefloten werd, en waardoor de zevenjarige oorlog, of de derde Silezifehe,
Silezifche, ecn einde nam.
L 1I ;)3
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HUDSONS-BAAI. Eel] groote zeeboezem, tusfchen den SS en
S6 graad Noorder-breedte, in Noord. .t1merika; grenzende ten Oosten aan een gedeelte van Labrador, ten Zuiden aan Opper-Canada,
ten Westen aan Nieuw-Zuid lJ7atlis, en ten Noorden aan de genoegZaam onbekende landen onder de Noordpool. Deszelfs lengte is 250
en zijne breedte 200 zeemijlen. In het midden is hIj 140 vademen
diep; doch hij kan flechts 4- maanden in het jaar bevaren worden, vermits hij de overige maanden met drij
fijs bezet is. Deze zeeboezem
drijfijs
wordt in verfcheidene a[zOl~derliJke baaijen verdeeld; ontvangt een aantal aanzienlijke rivieren; werd in 1610 door den EngeIfchen zeeman
HENRY HVDSON ontdekt, en naar hem genoemd; zoo als ook de ingang uit de Noordzee in dezelve den naam van IJudfons-flraat draagt.
De Engelfche kompagnie van de Hudfons baai, onder de regering
van KIlRI>L Ir, opgerigt, is hier alleen in het bezit van den handel.
Zij heeft er flechts 4- bevestigde faktorij en, en de artikelen, die van de
inboorlingen, tot eenen lagen prijs, tegen Europifche waren worden
ingeruild, befiaan in kostbare pelterijen, koper, bevervellen , dons enz~
De bewoners der kusten kan men onder 3 algemeene benamingen
brengen. namelijk: onder Zl1idelijke en Noordelijke Indianen en
Eskimatlx. De eerfl:e maken, met eenige andere volken, eenen hoofdfiam uit; leggen zich voornamelijk op de jagt en den handel in pelterijen toe; doen door de onafmetelijke landen van Noord-.t1met'ika
reistogten van meer dan 100 mijlen; 'doch zjjn door het misbmik van
brandewijn geheel bedorven. De Noordelijke Indianen zjjn eene geIleel bijzondere foort van menfchen. Zij houden zich ook wel met
de jngt bezig, maar met veel minder behendigheid en voordeel, dan
hunne Zuidelijke naburen. In den winter rijden zij in fleden, die
door hunne vrouwen getrokken worden, welke volkomen flavinnen
van hltre mannen zijn. Deze Indianen verfchillen ook nog daarin
van de Zuidelijke, dat zij geene fierke dranken gebmiken, en oorlogzuchtig noch wreed zijn. De Eskimaux, eindelijk, die de Noordkust der baai bewonen, komen zelden in de Europifche bezittingen,
weshalve men des zomers eene floep naar hunne kusten zendt, om
hunne pelterijen en huiden in te nemen. - Volgens he& oorfpronkelijk bevel der kompagnie aan hare faktorell, moesten deze alles aanwenden, om de wilden tCt het Christendom en goede zeden te bewegen; zij moesten eerlijk en zonder bedrog met hen handelen, en
zelfs, zoo veel mogêlijk, den aard van het land en deszelfs
voortbrengfels opfporell; doch de ondervinding leert, van hoe weinig gevolg dit billijk voorfchrift geweest zij.
HUGENOOTEN. (Zie: PAR~TSCHE BRUILOFT.)
HUID. (DE) Is het .uitwendig bekleedfel der dierlijke Jigchamen,
en ook eenigzins der planten. Zij is van eenen verfchilIenden aard,
en altijd voor het inwendig maakfel van het dier gefchikt. De menfchelijke Huid. waartoe wij Qns hier alleen bepalen, beftaat uit on·
der[cheidene op elkander liggende bekleedfels , waarvan het onderlte
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de eigenlijke Huid genoemd wordt, en. uit hoofde van haar maak.
maakfel, met leder
Ieder kan worden vergeleken. De Huid is een weefTel van
eene ongelijke dikte, en van een aantal vaten voorzie'!!,
voorzie)}, waarin de
uiter!l:e
uiterfre en fijn1l:e punten der zenuwen en aderen eindigen. Onder
Fetrok, welke almede op eenige plaatfen
zoogenoemde Pétrok,
haar ligt de zoogelloemde
dunner, dan op andere is, en dient, om de fpieren lenig te houden.
Boven de eigenlijKe
eigenlijke Huid ligt de Nethuid of het Netvlies, be!l:aande
be1l:aande
uit eene !lijmachtige
flijmachtige zelfftandi
zelffiandigheid,
gheid, die
tUe 0nmiddellijk
onmiddellijk 0nder
onder de
opperhuid (epidermis) gevonden wordt, en tot welker initandhouding
zij fchijnt
fchijm be!l:emd
befremd te wezen. Daar nu de opperhuid zeer dun en
doorfchijnend is, zoo geeft eigenlijk het netvlies aan het ligchaam
eerfre is bij de Europeanen en Negers dezelfde;
zijne kleur. De eerCle
maar het lletvlies
netvlies is bij dezen zwart, en bij genen vleeschkleurig.
De opperhuid kan men zonder vele moeite wegnemen, zij is fchubachtig, en tevens van eene ongelijke dikte, en dient, daar zij zelve ,ongevoelig is , voornamelijk, om de puntjes der zenuwen te befchermen,
hetwelk
betwelk blijkt uit de overmaat van gevoeligheid der
aer laatCle,
laatlle, wanneer
van eenig gedeelte vall
van ons Iigchaam
Iigchaall1 de opperhuid is afgefcheiden,
zoo dat de geringlle
gering1l:e aanraking, zelfs die van de lucht, daar ter
plaatfe
plaacfe pijn veroorzaakt. Zij gaat tot den mond en verdere inwendige deelen voort, en doet aldaar, fchoon verteederd, het grootfre
grootlle
nut, hetwelk bij de minfre
minl1:e zoogenoemde ontveliing
ontveliillg blijkt. Doet
men de Huid van doode ligchamen
Iigchamen af, dan krimpt zij in en verdroogt.
Op hare oppervlakte ontdekt reeds het bloote oog verfcheidene oneffenheden, die echter zeer regelmatig zijn, zoo als men door een
vergrootglas kan waarnemen. Men ziet de porien, of zweet gaten ,
tllsfchen de paralIel
parallelloopende
loopende
in eene bewonderingswaardige orde, tusfchen
voren, tegen over elkander liggen, en deze voeren door openingen,
die zich in het midden bevinden, de fijnCle
fijnlle vloeifroffen,
vloeilloffen, onder den
naam van onmerkbare uitwafeming
uitwareming en zweet, naar buiten.
HUlGENS. (CHRISTIAAN) Een Nederlanclsch
HUiGENS.
Nederlandsch geleerde, te 's !laHa·
ge geboren, die in het gebied der wis-, natuurnatuur· en !l:errekunde
fierrekunde verfcheidene gewigtige navorfchingen en ontdekkingen gedaan heeft. Hij
was de eerf1:e,
eerfre, die in 1657 de flingers aan de uurwerken hing, in
plaats van de weifelende onrusten, en de flingeringen gelijk maakte:
eene uitvinding, waarvan naderhand, doch zeer ten onregte, de eer
aan GALJLENO
GALILENO werd toegefchreven. Inzonderheid verbreidde onze
HUIGJ;;NS
HUIG~S zijnen roem, door eene meer naauwkeurige ontdekking van
de gedaante en den ring van Saturnus, waartoe hij zich van een door
hem zelven verbeterde teleskoop bediende, alsmede van eenen nieunieu·
wen wachter, of maan , rondom die planeet, welker manen en
eklipfen men weet, dat voor de zeelieden, in het berekenen der
lengten, van het grootfre
grootf1:e nut zijn. I-IUIGENS
HUIGEl'\S fiierf
ftierf te 's Hage in
1695,
1695 , in het 66fre
66f1:e jaar zijns ouderdoms , en behoort
behoortilngetw\ifeld
-ongetwijfeld
tot die groote mannen, welke niet flechts
Dechts hunne eeuw tot Geraad,
maar ook nog in volgende tijden hUIl
hun vaderland tot rlJem
roem verfirekcen.
verftrekten.
Ll4
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Menigvuldig zijn de geleerde fchriften, door hem uitgegeven. Zij
zijn bij elkander gedrukt onder den titel van: Opera l7aria,
tTaria, Lugd.
Bat. 168z
1682 in 4to en Opera reli'lua,
re/ifjua, Amft. 1728, in hetzelfde formaat.
HUIGENS. (KONSTANTJ]N) Heer van Zuilicnem,
Zuilichem, werd te 's Hoge
Hage
den 6 van Herfstm. 1596 geboren. Reeds vroeg openbaarde zich
zijne zucht tot geleerdheid, en eene vlijtige beoefening der fraaije'lec..
fraaije" letteren, inzonderheid de dichtkunst, waardoor hij weldra eene plaats
onder de fraaifie
fraai!le vernuften zijner eeuw verwierf. Nog tegenwoordig lezen lieden van finaak met genoegen zijne Latijnfche en Nederduitfche gedichten, onder de titels: Momenta delultoria
defu!toria of Snipperuren, en Korenbloemen uitgegeven. Gedurende het !ladhouderfchap
fiadhouderfchap
ut'en,
IU bekleedde hij den
van FREDRIK HENDRIK, en van WILLEM 11 en 111
post van derzelver geheimfchrijver, dien hij 62 jaar met ijver en getrouwheid waarnam , in welken tijd hij bij Frankrijk de teruggave
van het prinsdom Oranje bewerkte, waarvan hij in 1665, in naam
zijns meesters, plegtig bezit nam. HUlGENS was zeer gemeenzaam
met de grootfie
groot!le geleerden zijner eeuw, zoo buiten als binnenslands,
en !lond
fiond in hooge achting bij den ridder HOOFT, die hem elders, in
zijne krachtige manier van uitdrukken,
uitdrnkken, kenmerkt als een man, " van
" eenen inborst, gezoogd met den room der zinlijkfie
zinlijk!le zeden; met
" een vernuft. doorzult in het merg der heufche kunsten en acht_
" baarfie
baar!le wetenfchappen; als de kern der aardigheid, en de oogelllijn
oogelJlijn
" van het hof."
hof:' Hij overleed te 's
' s Hage in 1697.
HUIJDECOPER (BALTHAZAR) verdient buiten twijfel in onderfcheidene opzigten, onder de fieraden van Nederkmd
Nederland in de achttiende eeuw geteld te worden. Hij werd in het jaar 1695, uit
een oud en aanzienlijk geDacht,
geflacht, te Amfterdam geboren, en bekleedde zelfs,
zelfs. onder andere waardigheden, ook die van fchepen in zijne
geboortefiad, en van baljuw op het eiland Texel. Hij bragt echter
geboorte!lad,
zijn leven, grootendeels , in letterkundige werkzaamheden door,
waartoe hij in zijne jengd,
jeugd, door eene geleerde opvoeding, de noodige voorbereiding ontvangen had. In het bijzonder waren de Nederlandlèhe dicht-, taal- en oudheidkunde de voorwerpen van zijne onvermoeide oefeningen en IJafporingen,
nafporingen, en ontleenden van zij.
zÛnen fmaak, zijn vernuft, oordeel en geleerdheid geen
en geringen
geen~n
luister. Als dichter heeft hij zich, door de uitgave van
vnn vier
vicr [reurtreurfpelen
fpelen,, en onder deze drie oorfpronkelijke,
oorfpronkelijkc, met lJame:
name: de TriwJ'
l'rio11J.
pherende StandJ'astif;heid,
Standyostigheid, of verijdelde
veriJdelde Wraakzucht; Ach/lies,
Achilles, en
Arzazes, of 't Edelmoedig verraad, grooten lof verworven. Ook
hebben dezelve , en vooral de beide batstgenoemde, uitfiekende
uit!lekende
verdlensten,
verd\ensten, en worden met regt onder de beste navolgingen van
het :Franfche
;Franfche treurfpel geteld, welke in onze taal voorhanden zijn.
Lofwaardig is mede zijne dichterlijke navolging der Hekeldichten en
Brieven van HORATIVs,
HORATIUS, welke hij in het jaar 1737 op zijne vroevall dezelve lict
liet volgen. Van zijuitgegevelle proza-vertaling van
zij.
ger uitgegevene
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ne begaafdheden als dichter draagt, eindelijk, ook de kleine bundel
van Gedichten getuigenis, welke 10 jaar na zijn overlijden, dat
op den 24fien
1778 voorviel, in het licht
24fl:en van Herfstll1.
HerfsuTI. des jaars 1773
verfcheidene fraaije fiukken
fl:ukken bevat. verfcheen, en verfcheideue
Imusfchen, hoe zeer hij als dichter, wegens befchaafdheid, keurigheid,
Intusfchen,
zinrijkheid en dichterlijken zwier van uitdrukking, lof verdient, zijn
echter z~Jne verdiensten, als taal- en oudheidkenner, nog fchittereneer1l:e werk, dat hem, als taalgeleerde, beroemd maakte,
der. Het eerfie
en onder de bevorderaars onzer moedertaal voor altijd eene der aanzienlijk1l:e plaatren
zienlijkfie
plaatfen zal doen ilmemen,
Ïlmemen, was zijne Proeve van Taal- en
J)ichtkunde, en vrijmoedige aanmerking'en
aanmerki12p;en op VONDELS vertaalde herDichtkunde,
fcheppingen van OVIDIUS, welke in het jaar 1730, in één deel in
4to, te vüorfchijn kwam, en waarvan, ruim eene halve eeuw later,
eene nieuwe uitgave in 4 deelel!
deelen in 8vo,
Bvo, door de kundige taaloefeF.• VAN LELIJ
LELJJVELD
VELD en H. HINLOPEN, bezorgd werd, verrijkt
naars F
met hunne aanteekeningen en eenige bijvoegfels van den fchrijver.
Ongemeen is de fchat van belezenheid in de werken onzer beste
hoogfie oudfchrijvers van al1e
ane tijden, bijzonderlijk van die der hoog1l:e
heid, en van zulke, wier voortbrengfelen alleen in handfchriften voorhanden zijn , welke in dit werk is ten toon gefpreid, en met uitnemende juistheid van oordeel
oqrdeel en diep inzigt in den waren aard
onzer moedertaal, ter, opheldering van hare regelen en gronden,
en van de eigenlijke beteekenis der woorden, is aangewend. Ook
de aanmerkingen, meer bijzonderlijk de dichtkunst en hare regelen
betreffende, dragen alom blijken van den goeden fmaak en het juiste oordeel des fchrijvers. Niet minder heeft hij later zijnen roem,
als taal-, gefchied- en oudheidkenner, vereeuwigd door eene nieuwe
uitgave der Rijmkronijk
Rijmkron[jk vtm
va11 MELIS STOKE
STOKE met historie-, oudheid- en
dee1en te
afl1l1nerkil1gm, welke in het jaar 1772 in 3 deelen
taalkundige aonmerkingm,
voorfchijn kwam, en de rijpe vrucht was van eenen onvermoeiden
arbeid van vele jaren. Het taalkundig gedeelte dezer aanmerkmgen
is niet alleen uitnemend gefchikt, om de lezing van dit onwaardeert~,al voor ieder gemakkelijk te maken
maken!t~
baar gedenkfiuk
gedenk1l:uk onzer oude ri.al
maar bevat tevens voor des begeerigen de voomeffeHjkfie
voomeffelijkfl:e handleiding,
om tot de kennis dier taal door te dringen;
dringcn; terwijl het gefchied:
gefchied..' en,
oudheidkundige gedeelte van dezelve eene allezins geleerde, en meermalen hoogst fchrandere, opheldering behelst van vele duistere punten, tot de oudheden en vroegere gefchiedenisfen van ons vaderland
betrekking hebbende. Ook dan, wanneer hij, g.elijk
gelijk fomtijds het- geval is, op te gewaagde onderflellingen
onderflel1ingen en losfe gronden bouwt,
moet men, hoezeer
hoezeer· ook met eenen KLUIT en anderen van hem verzIjne geleerdheid hulde doen.
fchillende, echter aan zijn vernuft en zljne
Jfic deel der
Eindelijk zij nog met een woord gemeld, dat, in het Ifl:e
11'erken van de Maatfchappij
Maarfchappij der Neder!. Letterkunde te Leijden,
Lei/den, eene taalkundige verhandeling van HVJ]DECOrER,
HVIJDECOPER, onder den naam vall
van
Brief wegens den abiativu$
gevondcn wordt, en dat
abiativus abfolutus gevonden
ciat hij alL I5
Ie
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HUMANIORA!
Ie beminnaars der vaderlandfche letterkrtnde en oudheden, grootelljks,t
aan zich verpligt heeft, door het bezorgen eener nieuwe en zeer ver.
meerderde uitgave der Brieven van P. ez. HOOFT, en het uitgeven
der Privilegien en Handfchriften van Texel.
HUI]lUM. (JAN VAN) te Amflerdam in 1632 geboren, en
aldaar in 1749 gellorven, was de grootlle bloem. en fruitfchilder
zijner eeuw, en de eerfle, die de kunst uitvond, om bloemen en
planten op eenen helderen achtergrond en tegen het licht, met
kracht en toetfen , te doen uitkomen, waarin niemand het nog zoo
ver gebragt heeft. Men vindt van hem 5 vermaarde bloem- en fruit.
nukken, onder het befiunr van den grooten Nederlandfchen taalken.
ner, TEN KATE, geteekend, welke te Amflerdam , voor f 12,000
zijn verkocht geworden.
HULK. Hierdoor verfiaat men, in de fcheepsbouwkunst, het
geheele Iigchaam van een fchip; doch ook dikwijls zoo veel als een
wra!e, of een oud. onbruikbaar, fchip, zonder masten, hetwelk
dient. om zand of ballast te halen.
HULL. Eene der voornaamfie zee- en handelfieden van Engeland. Zij ligt in het graaffchap Tork, aan den mond van de Humhet" , waarin zich de HuIl ontlast;, is welgebouwd; telt 40,000 inwoners, cn heeft eene vesting en haven, die feden 1315 de fiapel·
plaats is van alle goederen, welke uit de Oost-/1Jdiën komen. Men
vindt er oliemolens, 2 groote fuikerrafinaderijen, en alle foorten van
fabrijken, waarin het benoodigde voor den fcheepsbouw vervaardigd
wordt. De flad heeft zeer fraaije gebouwen, waaronder de kerk
van de Drieënheid, in 1312 in eenen verheven Gothifchen flijl ge.
fiicht, het fchoonfl:e gedenkfl:uk van bouwkunst uit de middel-eeuwen
oplevert, benevens een groot, uitmuntend ziekenhuis, met nog 4andere hospitalen, fcheepstimmerwerven, fcheepsdokken enz. De
handel is er zeer aanzienlijk, gelijk ook de walvischvungst, waartoe,
Onlangs heeft men in
in 1815, 58 fchepen werden uitgerust. de nabijheid vjln HuIl, door de bemoeijing van WILLIAM SPENCER.
een en openbaren kruidtuin aangelegd.
HUMANIORA. Woordelijk die wetenfchappén, of hare beoefening, welke de menfchen tot menfchen vormen; doch in eenen meer
bepaalden zin de oude Griekfche en Romeinfche letterkunde, de
gefchiedenis, de wijsbegeerte, en de kunst der oude wereld, met
alles, wat de Romeinen onder het woord humt/nitas verllonden ; en
van hier, dat men door een en Humanist eenen geleerde verfl:aat,
die de oude letterkunde beoefent. Schoon men nu niet wel kan ontkennen , dat deze veel tot 's menfchen vorming en de verëdeling
van zijn verfl:und en hart kunne bijdragen, kan zij dit echter, voor·
eerst, niet alleen doen, zoo als verfcheidene, inzonderheid oude ,humanisten gaarne zouden beweren, en is zij, ten andere, daartoe als dan het minfl:e gefchikt, wanneer zij op de gewone wiJze,
welke veeleer het verlla!ld en hart verfiompt, behandeld wordt.
VAN) -
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HUME, (DAVID) uit een grafelijk ge!lacht, te Rdinburg, III
1711 geboren, reisde als gezantfchaps-fchrijver naar fPèenen, Turi"
en Parijs, en keerde in 1766 in zijn vadeïland terug. De beoefening der letterkunde in het algemeen, en die der wijsbegeerte en gefchiedenis in het bijzonder, maakte fl:eeds zijne voornaamfl:e bezigheid uit. Hij was de eer!le, die eene klasfieke Gefchiedenis van
Engeland, feden de troons- beklimming van het huis van STVART,
in 6 deelen in 4to leverde, waardoor hij den roem van eenen der
grootile gefchiedfchrijvers verwierf. Als wijsgeer bekleedde hij den
eerflen rang onder de zclfdenkers; wierp met eenen zegepralenden
geest de fl:elfels van LEIllNITZ en LOCKE omver, en deed door zijn
vrijmoedig ScepticismZls (waardoor hij zich vele onaangenaamheden ~
en zelfs den naam van eenen ketter, op den hals haalde) niet alleen
zijne tijdgenooten, maar nog meer diegenen, welke hem overleef..
den, uit hunne leerHellige fluimering ontwaken. Inzondefheid wees
bij den groolen KANT', volgens diens eigene bekentenis, den weg tot
zijn Helfel , hetwelk hij op de eerfle grondjlagen der menfchelifke
Natuur bouwde. Het fl:elfel van HUME. vindt men in zijne Esfays
and treatife on fel'era! jitbiects, in al zijne volkomenheid bcfchreven. Ook heeft hij verfcheidene Haat-, zedekul1dige en aesthetifche
verhandelingen in het licht gegeven.
HUME was een man van een zacht en bedaard karakter, niet alleen
uit temperament. maar ook uit grondbeginfels. Hij bezat geene
hevige driften/; dan die van eene fl:erke zucht naar letterkundigen
roem; en alleen aanvallen op dezen konden zijne ziel uit het evenwigt brengen, en zijne gevoeligheid gaande maken. Zelfs de onfchuldige fehens zjjner vrienden, wanneer die op zijne grondftellin.
gen en den inhoud zijner fchriften betrekking had, konde hij niet
wel verdragen. Dr. JARDINE, een geestelijke te Edinburg, was een
zijner vertrouwd He VrIenden, hetwelk des te meer opmerking verdient,
daar hij anders, over het algemeen, ~en zeer onbIllijk vooroordeel
tegen den geestelijken fl:and koesterde. Hij onderhield zieh dikwijls
met dezen geestelijken over den Namurlijken en Geopenbaarden
godsdienst. Wanneer HUME dezen zijnen vriend, op zekeren avond ~
na een lang theologisch gefprek, verliet, wilde hij niet gedoogen, dat
de laatfl:e hem met eel1e kaars den trap afleidde. TerHond daarop
hoort hem de doctor vallen, komt hem met het licht te hulp, en
zegt tegen hem, in het Engelseh: DAVID! ik heb ti zoo dikwi.ils

gezegd, dat gif u niet te vee! op eigen kracht yerlaten moet, en
dat het Natuurlijk licht ,liet genoegzaam is. HUME nam deze fcherts
zeer euvel op, en ging te onvreden naar huis. Hij was voor het
overige als gefchapen voor de vriendlèhap, en befchouwde dezelve
als het grootfl:e goed des levens. Niet lang voor zijnen dood, "toen
hij alle hoop op herfl:el reeds had opgegeven, noodigde hij nog
zijne beste cn vemouwdHe vrienden, FE.RGUSON, SMITH, BLAIR,
BLACK en anderen, ter maaltijd, om nog eens regt vergenoegd met
hen
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hen te ziJn, en was daarbij zoo vrolijk als ooit. Toen reeds zijn
einde met raSfche
ra§fche fchreden naderde, liet hij zich nog dikwijls in eenen draag1l:oel
draagO:oel bij zijne vrienden brengen, en fprak altijd zoo bedaard en verfrandig,
verl1:andig, dat men hem nog voor gezond zoude gehouden
hebben, indien niet zijn uiterlijk voorkomen zijnen
zij nen nabij zijnden dood
voorfpeld had. Hij frierf
fiierf in 1776 in zijn -vaderland,
vaderland, ongehuwd,
en liet een aanzienlijk vermogen na, hetwelk hij zich door eigen
vlijt en fpaarzaamheid verworven had.
HUMEUR.
l1:amt van het Engelfche humour af, hetH UME UR. Dit woord framt
welk vocht beteekent. Ten tijde van BEN }OHNSON
jOHNSON was dit woord
El1gelfchen, aan welke men inzonin gebruik, en werd door de E11gelfchen,
derheid de eigenfchap van het Humeur toefchrijfc, zeer misbruikt;
om welke redell
reden dan ook de genoemde dichter hetzelve , in twee
blijfpelen , tot zijn onderwerp verkoos. LESSING was, naar zijn
gevoelen, de eerl1:e,
eerfre, die dit woord door het Hoogduitfche Laune
(luim) vertaalde, en hierin algemeen gevolgd werd; doch hij verklaarde naderhand deze overzetting voor gebrekkig, en meende te
verfchilIende, en in
kunnen bewijzen, dat Humeur en luim geheel verfchiIIende,
zekere opzigten zelfs geheel tegen elkander fraande
l1:aande dingen zij n; kunnende.
nende, naar zijn oordeel, luim wel in Humeur veranderen, maar is
het laatl1:e,
laat!le, behalve in dit enkel geval, nooit luim.
Inim. Het ei.
genlijke Humeur be1l:aat
beflaat in eene, zeldzaam eigenaardige, gemoedsgemoeds.
fiemming,
flemming, waardoor zich iemand , of door eigen aard, of door
gewoonte, van alle andere menfchen onder[cheidt.
onderfcheidt. Daar nu het
Humeur veelal van den !laat
l1:aat en mengeling onzer vochten af~
hangt,
hangt. zoo ver!laar
verl1:aar men door humorat
huntoral dat geen, wat tot de vochten betrekking heeft, en wordt de leer van de ziekten derzelve de
humorale Padologie
Pathologie genoemd.
!loffen van dieren
HUMUS. Deze wordt, uit verrotte of vergane froffen
of planten geboren, die den teel- of tuingrond mede uitmaken, en
fiaat fijnen, doch vochtig fponseenen zwartachtigen, in den droogen fraat
achtigen, vet aan te voelen, grond oplevert ; heet opgegoten water
eene brandbare flof
frof achterachter~
zwart verwt, en bij wegdamping daarvan eelle
laat rr welke bij gloeijing vervliegt, en met gefinolten falpeter ontploft.
Bij drooge overhaling, levert de Humus kolenzuur water, brandige
olie, ammoniak en kooHlof op, en dus dezelfde voortbrengCels, welwel~
ke men bij de ontleding van dierlijke en groeijende planten verkrijgt.
Zij beflaat
beaaat dus
dns uit kool-, water-, zuur- en ilikftof,
llÏkaof, en derhqlve
derhlllve
uit die grondt1offen,
grondaoffen, welke de bewerktuigde ligchamen
Iigchamen bezitten en
tot voerl[el
lot
voenre! verfl:rekken.
verfrrekken. Gelijk dus de Humus van deze afkomstig is,
zoo voedt zij ook weder dezelve; wordt in de planten opgenomen;
,vormt
-vormt deze, en gaat van de planten, als het voedfel der dieren, in
be!landdeelen
2~ maal zoo
-befranddeelen tot de dieren over. De Humus neemt wel 2!
veel water op, als haar eigen gewigt bedraagt; bezit tevens het flerk!le
frerkfre
vetmogen , om waterdamp in te zuigen, en trekt
vermogen,
trek[ insgelijks de zuurzuur.
nof uit de lucut
nerk aau, waarmede zij
zjj ],oolilofzuur
flof
lucht fierk
koolflofzuur voortbrengt.
Zij
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2lJ bevat vele gebondene zl1urfiof, en wordt voornamelijk in drie
trappen van oxydatie gevonden, als: extraktief-fiof met de minr..e
zl1urftof, en wordt dan het ligtst van de gewasfen opgenomen; geoxydeerd met grootere hoeveelheid van zl1urfcof, wanneer zij ook
nog voor den groei der gewasfen gefehikt is; en eindelijk verzuurd,
zoo als in koude kleigronden en moeras[en, wanneer zij vrij veel zuur
heeft, en voor den groei fchadelijk is. Daar de Humus uit verrotte
ligchamen van dieren en planten geboren wordt, en dus eigenlijk
geene aardfoort is, noch tot het delrrtoffelijk rijk behoort, kan zij
naar de beCtanddeelen der ligchamen, waaruit, en de omftandigheden,
onder welke, zij ontftaan is zeer onderfeheiden zijn; en daar zij
voor zoo vele invloeden en werkingen bloot flaat, kan zij vele
veranderingen, ontbindingen en zamenftellingel1. inzonderheid door
de werking van den dampkring op dezelve, ondergaan.
HUNNEBEDDEN. Aloude begraafplaatfel1, waarfehijnlijk van eenen KeltiCehen oorCprong, beftaande uit zeer geregeld, nevens en
op elkander, geftapelde,
ge[tapelde, ruwe fteenen, van welke fommigen ee.
nen verbazenden omtrek hebben. Men vindt dezelve in de provincie Dremhe te Rolde, Eekst, Borger, steen, Emmen enz., in welk
laatfte
laatCte kerfpel, in het voormalig Dingspil Zuidem'eld, men in 1809 nog
Cehoon Hunnebed, Diet ver van den publieken weg, ontdekt heeft.
een fehoon
Het was nog ongerept, nimmer geopend, of doorzocht, en lag nog
in den fcaat, zoo als het door vorige bewoners van dat gewest, met
ongeloofelijke moeite en arbeid, is opgerigt. Overdekt met aarde,
bewasfen met heide, uiterlijk de gedaante hebbende van eenen Tumulus, of grasheuvel ,nagenoeg 10 voet hoog en 60 in den omtrek,
welke in de DrentCche velden in menigte zijn verfpreid, had men
daarop geen verder acht gegeven.
Dit Hunnebed , eindelijk ontdekt, en naauwkeurig onderzocht, is
binllenwerks, in den bodem lang te zijn IS voet, van bobevonden, binnenwerks,
ven, of in het verwelf, gemeten 14. voet 2 duim, de breedte van
den bodem 5 voet 8 duim, in het verwelf 4 voet, en de diepte tusfchen den bodem en het verwelf 3 en een half voet. Hetzelve is za.
mengeaeld uit 14 zware fieenen, ofveldvlinten, waarvan 4 aan de Noord-,
4 aan de Zuid-, I aan de Oost- en I aan de Westzijde geplaatst, en
de 4 overige, in de firekking van het Zniden naar het Noorden, als
dekaeenen, over het Hunnebed gelegd zijn. Deze fieenen zijn alle
van buiten ruwen oneffen, doeh aan den binnenkant meer glad bewerkt; de holten, tllsfchen de groote fieenen overgebleven, waren
zorgvuldig gefiopt met kleinere keijen, en de opgeworpen grond WilS
met eene menigte fieenen, van onderCeheidene zwaarte, doormengd;
terwijl de dubb~le bodem van het Hunnebed , uit kleine fieentjes,
wit zand en fieengruis befiaande, en zeer vast bewerkt, een aantal
urnen, van onderfcheidene grootte, gedaante en kleur, opleverde,
die alle, echter, door het puntijzer, en het zoo oncUdig als ruw
waonderzoek vaJ! den eerllen ontdekker, doorboord en gebroken Wil·

ren;
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ten;
ien; zijnde
ûjnde tlechts
ilee hts 2'2 kleine, van eene aschgraauwe kleur, en eeu,
eel),
kruikje, of tranen-fl.eschje,
tranen-fleschje, van roode aarde, ongefchondell
ongefchonden opgedolven, en in het koninklij
koninklijkk mufemu
mufemn overgebragt.
HUNNEN, (DE) of
or" Hioong-nu, een Noord Aziatisch volk, woongrenZl!11 van China, in het
hee tegenwoordig
den oorfpronkdijk aan de grenZél1
MZlIlgcllie.
groot!l:e gedeelte derzelve , echter, werd, omtrent
MZl11gtllie. Het grootfl:e
het einde der eer!l:e
eerfl:e Christen-eeuw, door de Chinezen verdreven;
hield zich hierop eenen geruimen tijd in Groot-Tartarife
Groot-Tartari/e op; trok
in de 4de eeuw, in grooten getale, over de Wolga
Wo/ga naar Europa;
overwon verfcheiden
ver[cheiden magtige volken, en verdrong de Oost- en WestCothen uit hunne wooll!leden.
wooufl:eden. In de sde
5de eeuw !lroopten
fl:roopten zij, ona/daar), het groot!1e
groot!l:e geder hunnen magtigen koning ATTILA (Zie aldaar),
Duitschland en
deelte van het Oostelijk Europa af; verwoestten Duitsch/and
Gallië, (in welk laat!le
laatfl:e zij bij Cha/ons
Chalons eene geduchte nederlaag
nederlang leden)
tn dwongen italië
een en fchandelijken
fchandel~iken vrede. Na den dood van
en
Italië tot eenen
ATTILA, 'in 453, ging zijn onafmetelijk
onafmete!ijk rijk, onder zijne zonen,
te gronde', en de meeste Hunnen keerden naar hunne Tartaarfche
baardftedell terug, of werden door het zwaard der Cothen,
haardfl:edell
Gothen, CepieGepieden en andere volken vernield. Wat nog in Panonië (zoo noemde
Hongarife en een gedeelte
men destijds dat groote landfchap, waarin Hongarije
S/ayonië, Croatië enz. gelegen was) overbleef, vormde nadervan Slavonië,
Hunnen affl:ammenafllammenhand, met de Aworen
Awaren (een volk uit Azië, van de Humzen
de, hetwelk naderhand naar Europa kwam) en de inboorlingen, de
Hongaarfche natie. De Hunnen waren een ruw, wreedaardig, maar
dapper volk, van wier groote legertogten het opmerking verdient,
dat daardoor de groote en algemeene Europifche volksverhuizing der
4de eeuw, het eerst en inzonderheid, werd tot !land
fiand geb ragt.
HURONEN. Zijn vrije Tl2dianen,
TIldianen ,in
in Noord-Amerika, een voormaals talrijk volk, Oluftreeks
om[treeks 165°
J650 door de Irokezen uit hunne woon·
freden,
fteden, aan het meer Huron , verdreven; doch tegenwoordig ten
Zuidwesten van het meer Erio,
Frio, in Mohakerland,
Mohakerla11d, in tamelijk wel bebouwde huizen wonende. ZU
Noord.Ameri.
Z~j zijn de rijkfte onder de Noord.AmeriIRoKr,zEN.)
karche Indianen. (Vergelijk hiermede IROKF,zEN.)
HUSZ (JOHANN) werd in 1373 in het Boheemfche dorp Husfi12eez
Husflneez
geboren, onder de regering van keizer KAREL IV; ftudeerde
rmdeerde te Prang;
Praag;
werd in 1396 magister aan de hooge fchool
rcl100l aldaar, en in 1402
J402 prediBethlehems-kapet, waar het volk zijne' leerredenen met niet
kant bij de Bethlehems-kapel,
weinige goedkeuring hoorde, waardoor zijn invloed op hetzelve geves.
tigd werd. Ook verwierf hij, doordien de koningin SOPHIA hem tot haren biechtvader verkoos, eerlang ingang bij het hof. Omftreeks dezen
tijd werden hem of door zijnen vriend HIERONIMUS VAN PRAAG,
of door eenen Engelschman, die zich in Boheme veel aan de verver.
WIKLEF
LEF liet gelegen zijn, de
fpreiding der grondbeginfelen van WIK
fchrlften van dezen ftouten
ftomen beftrijder der paufelijke dwingelandij,
en de verregaande buitenfporigheden der geestelijkheid, bekend. Vertrouwd met den Bijbel, werd hij eerlang van de plaatshebbende mis.
misbrui-
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'bnlikell in de ChristelUke kerk zoo volkomen overtuigd, dat hij het
bel1uit nam, om ook in Duitschtand het licht der waarheid te onefteken, en de verbasterde kerk wederom tot de zuivere en eenvoudige leer van het Evangelie terug te btengen. De adel en het volk,
door eenige verlichte mannen, die de leer van Husz hadden voorbe_
reid, tegen de grondCtellingen van het pausdom ingenomen, en reeds
aan een vrijer oordeel gewoon, waagde hij het, om openlijk de
verwilderde zeden der priesters en leken aan te tasten; tegen de aflaten te prediken, en zielmisCen, beeldendienst, het monniksleven t
de oorbiecht, en de onthouding van den beker aan de leken bij het
avondmaal, voor onfchrifnnatig te verklaren.
OndermsCchen waren 's mans edele pogingen te vroegtijdig, vermits in Duitschtand domheid en onkunde nog te zeer hare ij zere
fcheptcrs zwaaiden. De paus ALEXANDER V dagvaardde hem eindelijk
te Rome; doch, daar hij niet verCcheen, nam de aartsbisCchop van
Praag, SHIJNKO, de onmiddellijke vervolging des buiten dien gehaten
leeraars der waarhéid op zich. Bijna 200 boekdeel en van de fchrif.
ten van WIK LEF; werden, in 1410, in het aartsbisfchoppeJijk paleis
verbrand, en het prediken in de Bethlehems-kapel verboden. Husz
ftoorde zich, echter. noch aan dit verbod, noch aan de nieuwe dagvaarding van JOHANNES XXIII; maar beriep zich, daar men zijne afgezondenen naar Rome in hechtenis nam, op eene algemeene kerkvergadering. Toen de paus JOHANNES den kruistogt tegen LADISLAW
van Napels ook in Boheme liet prediken, verklaarde hij zich hier ten
flerkfie tegen; terwijl zijn vriend HIERONIl\WS zich eenige gewelda.
dige flappen veroorloofde , welke de paus op zijne rekening flelde.
Ijusz werd in den kerkelijken ban gedaan, en weinig op de hulp
van den zwakken koning WENZEL vertrouwende, verliet hij Praag t
en begaf zich naar zijne geboorteplaats Htls[ineez, waar hij in ver··
fcheidene fireken van den Bechit1 er kreits met vele goedkeuring pre.
dikte, en zijne merkwaardige boeken o~ler de 6 Dwalingen en de Kerk
fchreef, en de heilige fchrift voor den eenigen regelmaat van geloof
verklaarde. De goedkeuring, welke hij door zijne leeringen bij den
adel en het volk verwierf, vermeerderden zijnen aanhang aanmerke.
lijk; en daar hem niets meer dan de uitbreiding der waarheid ter harte
ging, zoo volgde hij blijmoedig de uitnoodiging der kerkvergadering
van Costnitz, om zijne gevoelens voor de godgeleerden van alle na.
tien te verdedigen.
Husz begaf zich, onder het geleide van den gmaf CHLUM en l!
Boheemfche edellieden, hem door WENZEL verleend, en voorzien
van eenen vrijgeleibrief van keizer SlGISMUNDUS, gerustelijk derwaarts, en omving zelfs van JOHANNES XXIII, na zijne aankomst
op den 4den van Slagtm. 1414, de verzekering zijner perfoonlijke
veiligheid; doch werd reeds op den 28 fien daaraan volgende, bij een
afzonderlijk verhoor van eenige kardinalen, in hechtenis genomen,
en, in weerwil van de fierke tegenverklaringen der Boheemfche

en

Ma·

S44

HUZAREN. -

HYAENA.

lVforavirche
Moravifche grooten
grootem gevangen gehouden. Na eenige openbare verhooren
booren ondergaan te hebben, waarin men op zijne verdediging niet
alleen niet het minfl:e acht gaf, maar hem zelfs met fchimpredenen
overlaadde, eischte men eene onbepaalde herroeping van ketterijen,
welke hij niet geleerd had : dan, daar hij
hij fl:andvasrig
fl:andvastig bij zijne
gevoelens bleef, werd hij den 6 van Hooim. 1415 tot den brandHapel door de kerkvergadering veroordeeld. Hij ondergin g nog dien
fiapel
Hraf met eene flandvastigheid
fiandvastigheid en geeigen dag deze verfchrikkelijke firaf
latenheid, welke, zoowel als zijne dengd,
deugd, onze bewondering verdienen. Ook zijnen geleerden vriend, HIERONIMUS VAN PRAAG,
trof een gelijk lot: trouwens het viel gemakkelijk, om deze beide
groote mannen aan de vlam op te offeren; doch men konde niet verhinderen, dat de geest van Husz ouder
hinderen.
onder zijne talrijke aanhangers,
de 'Husfiten,
'Hus[iten, meer en meer veld won, en die groote kerkhervorming te wege bragt, welke LUTHER naderhand zoo roemrijk voltooide.
HUZAREN. De oorfpronkelijke
oorfpronkeIijke benaming der Hongaarfche ruite.
rij, welke,
welke' zij in 1458 ontving, wanneer MATTHIAS I.
J. aan de prelaten en edellieden des rijks beval, om
0111 met hunne ruiters in zijn leger te verfchijnen. Ieder 20 tal huizen, namelijk, moest in dien
ontfl:ond, uit de Hongaarfche
Hongnarfche woortijd eenen man leveren, en hieruit ontf1:ond.
tien Husz (twintig) en ar (de foldij) , de naam van Huszar, Hu..
zaar. In later tijd werd deze Iigte ruiterij, door de overige Europifche mogendheden, in wapenrusting
wapenrllsting en Ideeding , nagevolgd.
HYAENA. (Canis
(Cemis Hyaena LINN.) Dit dier, onder het genacht
gellacht
der honden behoorende , heeft eenen dikken kop, van voren fpits
uitIoopende,, met regt opfl:aande,
opf1:aande, kale ooren. De oogen zijn digter
uitloopende
bij den neus geplaatst, dan bij andere hondenroorten,
hondenfoorten, de hals
bals is
dik, en het ligchaam zaamgedrukt. De Hyaena heeft op den hals en
.den
tien rug tamelijk lange manen, welke het dier naar willekeur kan oprigten en nederlaten. Zijn geheele ligchaam is met ruwe borf1:elvormige
borfl:elvormige
fl:aart. Tusfchen den ftaart
naren bezet, en hij heeft een<!n
ilaren
een~n langharigen flaart.
fl:aart
en den aars is eene dwarfe fpleet, die naar eenen ruimen zak voert,
in welken zich, uit eenige nabij liggende kliertjes, eene fmerige, zeer
f1:of verzamelt. De voorpooten van den Hyaena zijn
kwalijk riekende fl:of
hooger dan de achterpooten.
Iedl!r voet heeft vier teenen
-booger
nchterpooten. Ieder
reenen met lange
llagels voorzien. De kleur van den lIyaena
lJagels
Hyaena is witachtig, graauw met
zwartachtige toppen aan de maan
maanharen
haren , en dergelijke dwarfe..,
dwarfe" banden
aan het Iigchaam
fiaart, welke echter
Iigch:r.tm en de pooten, f01118
f0111S ook aan den flaart,
ééQkleurig is. De kop van dit dier is zwartachtig bruin. Het
meestal éénkleurig
wijfje van den Hyaena heeft v,ier buiktepels, en de lengte van het dier
bedraagt iets meer dan 3 'Voet.
voet.
Men vindt den Hyaena in Perzië, Syrië, Egypte, Abysflnië en RorA
Bar.
};arije, in holen in het gebergte, waar hij zich bij dag verharije,
fchapen,f
fcholen houdt. Bij nacht gaat hij op roof uit, welke in fchapen
~eiten~
geiten, ezels
e;l:cls en andere dieren, ook lijken, befl:aat,
bef1:aat, die hij,
bij, gelijk

de

HYDRA flan
wm lERNA.
LERNA. -

HYDROSCOPIUM.

5+5

de Schakal , uit de graven opwroet. Ook voedt hij zich met wortels van planten en de jonge uitfpruicfels
uitfpruitfels der palmboomen, en hij kan
lang zonder voedfel zIjn. Zijn
ZIjn natuurlijke aard is wreed en woest.
woest,
en meIl,
men, verzekert, dat twee Leeuwen eenen Hyaena hebben moeten
ontwijken. Wat hij aangrijpt, laat hij niet ligt weder los, al flaat
fierk. De Mooren vangen den Hyaena met eenen
men hem nog zoo flerk.
zak, waarmede ûj
zij hem flepen kunnen,
kunnen. waar zij willcn.
willen. ZIjn gelu:d
gelijkt veel
vcel naar dat der kalveren. Zijn vlees
vleesch
eh wordt in Eg:ypte
Egypte door
de Arabieren tot art[cnij
artfenij .gcbruikt,
-gebruikt, die ook van mecning
rneening zijn.
zijn, dat
menfchen
herfenen van den lIyaena
IIyaena gebruikt hebben.
hebben, door
men[chen , die de her[enen
razernij worden aangetast.
veel verdicht, b. v. dat hij
De ouden hebben van hunnen Hyaena vee!
de menfchelijke Hem nabootfle,
nabootfl:e, hetwelk men met meer regt vup
van den
Schabl
Schab! zou kunnen beweren, die niet zelden met den Hyaena
Hya~na is
verwis[eld geworden.
verwisfeld
HYDRA van LERNA, ook de LERNAEISCHE SLANG genoemd: eene verbazend groote flang in het moeras Lcrlla,
Lerna, in Peloponnefll5,
loponne[us. die in des
deszelfs
zelfs omliggende landllreek
landfl:reek groote [ehade
fchade aanrigtte. Zij had volgens de fabel ver[cheidene
verCcheidene koppen, en, wanneer
men cr één aflloegcn,
afOoegen, groeiden er aanllonds
aanfl:onds andere in de plaats, interfl:ond vuur op de wond legde. Dit monfier werd
dien men niet terflond
eindelijk door HERKULES gedood.
HYDRAULIEK. (Zie: WATERLEI-KUNDE.)
HYDRAULUS. (Orga11On
(Organon I-lydraulicum)
flydrauficum) , water-orgel. (Zie:
ORGEL).
HYDR YADEN.
VADEN. Zijn, in de fabelleer, eene foort van Nimfen,
Waternimfen, die te gelijk met de Hamadriaden,
Hmnadriaden, of Bosch-nimfen,
de wonen van P
ANS herders-fluit door dan[en
danfen vergezelden.
P ANS
HYDROGEEN. Waterfiof, zuivere en brandbare lucht, waaruit
het water be1l:aat.
befiaat.
HYDROGRAPHIE. De weten[chap, welke ons de zee, meHYDROGRAPHlE.
ren en rivieren, voor zoo ver zij bevaarbaar zijn, met alles, wat
tot de zeevaart behoort, leert kennen. Hydrographtfche tafelen
Hydrographi[clJe
zijn derhalve zoodanige , waarop m
men
en zaken vindt uitgerekend, wel"
welke men noodwendig bij de fcheepvaart ter zee weten moet.
HYDROMANTISCHE
HYDROMANTISCHE"~ MACHINE. Een werktuig, waarmede
men, door hulp van het water, een beeld kan voorl1elJen,
voorllellen , en we..
der onzigtbaar maken. Het geheele kunstl1uk
kunstlluk befl:aat daarin, dat men
op het beeld, in den bodem van hec
het vaatwerk gefchilderd, water
w~der doen wegloopen.
kan doen vallen, en weder
HYDROMETER. (Zie: WATERMETER.)
HYDROPHOBIE. Watervrees. (Zie aldaar.)
HYDROPS. Eene onnatuurlijke verzameling van waterachtige
vochten.
Iigchaam. (Zie verder WAvochten, in eenig gedeelte van het ligchaam.
TERZUCHT.)
HYDROSCOPlUM. V:ln
HYrJROSCOPIUM.
Van dit werktuig bediende men zich oudoud~
ALGEMEEN WOORDl!.NII.
OORDENn. 111.
lrI.
}1 m
tijds,
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t\i ds " om den tijd afcemeten.
aftemeten. Het was eene roort van waterklok ,
tijds"
befulande
bellaande uit een rolswijze buis, die van onder kegelvormig, en in
waanlan de hoogte van het water
graden of merken verdeeld was, waaraan
raakte; terwijl hee
h~L aan de kruinpunt van den kegel neerdruppelde ,
en alzoo het uur aanwees.
HYDROSTATIEK. (Zie: WATERWEEGKUNDE.)
HYDROSTATISCHE BALANS. Eene foort van balans, uitge.
uitge_
Iigchamen, beide
vonden, om de foort onderfcheidende zwaarten der ligchamen.
vloeibare en vaste, gemakkelijk en naauwkeurig te vinden. Dit werktuig is van een aanmerkelijk nut, om de graden van zuiverheid der
ligchamen van allerlei foort, de hoedanigheid
hoedanîgheid en rijkheid der metalen
de evenredigheid in alle mengfels
ertfen, mineralen enz. te bepalen; dè
te fchatten, en de vervalfching te leeren
Ieeren kennen: van al hetwelk
foort onderfcheidende zwaarte alleen de maat is.
de foon
HYDROTECI-INICA,
HYDROTECHNICA, of ARCHITECTURA HYDRAULICA.
Waterbouwkunst. (Zie aldaar.)
HYGEEJA, HYGIEA. De vriendelijk lagchende godin der geASKLEPIOS, of AESCULAPlUS.
AESCULAPIUS. HOMERUS~
HOMERUS,
zondheid, eene dochter van ASKLEPIOS.
HESIODUS
kennende,HE5IODUS en PINDARVS
PINDARUS , deze nog niet als eene godheid kennende,
du! natuurlIjk
natuurhjk ook nog niets van eene godin HYGIE.~.
HYGIE.\. Waarwisten dll~
fchijnlijk ontfwn.I
omfronol deze fabel met het begin van den tempeldienst van
ASKLEPIOS. Daar men in zijne tempels de geneeskunst
geneeslnmst uitoefende,
zoo -geraakte d:!
d::: godin der gezondheid met den god der geneeskunde
fteeds in eene naauwere betrekking, en haar tempel ftond in de nabij.
nabijbeid van den ziJnen, waarin ook derzelver beeldtenisfen
beeldtenisren pronkten.
Zij wordt als
al~ een tenger meisje afgebeeld, in eenen langen tabf~haal van Jl1aza, eene foort van gerstenbaard gehuld, met eene fchaal
brood, waaruit ecne
eene flang
flung 'eet,
!langen toC
eet, in de hand; behoorende de flangen
tot
de zinnebeelden der geneeskunst.
HYGROMETER. (Zie: VOCHTMETER.)
HYMEN, HYMENAEOS. De huwelijks-god der latere Grieken,
Crieken,
omtrent wiens herkomst ons
ömtrent
011S niets zekers bekend is. Sommigen hou.
den hem voor den zoon van den toonkunstenaar lVfAGNEs,
MAGNES , anderen
zanggodinnen.
van BACHU~ en VENUS, of van ApOLLO en eene der zanggodil111en.
Hoe dit zij,
zij. hij behoorde tot het gevolg van VENUS, en onder de
medgezellen
rnedgezellen van AMOR,
Al\IOR, eu wordt gewoonlijk als een fchoon ,jongeJongebrnilofts-gezang wordt Hymen genoemd.
ling afgebeeld. - Dok
Ook het bruiIofcs-gezang
HYMETTUS. Een gebergte in Attica,
Attica. beroemd door den overvloed en de voortreffelijkheid van den honig, dien de bijen hier ver.
verzamelden. JUPITER, die op dezen berg afzönderlijk
afzonderlijk vereerd werd:t
werd,
voert hierom den naam van HYMETTIUS, of de Hymettifche
Hymetti[cke JUPITER.
JUl'ITER.
HYMNEN. Zoo noemt men,
men. inzonderheid, de heilige liederen of
lofzangen, welke bij de plegtige offers en feesten der Grieken, on.
eIer _het geleide der muzijk,
f1:atige danfen , ter
oer
muzijk. dikwijls ook onder fiadge
eere
èCre der goden gezongen werden. Wij bezitten I10~
110~ zoodanigen vllll
van
KlILL1M4CHUG,
HoMEllUS OA
el! anderen. KIiLLIMACHUS, ItoMERtJS
Ook bij ons is de Hymne,
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n~, als eene bijzondere foort van gez:mg,
geznng, aangenomen; doch men
moo
g~
moet zich verwonderen, dat in onze tegenwoordige godsdienstige ge..
zangen, waarin zich zoo vele verhevene voorwerpen van aanbidding
Hym11e/t voorkomen.
opdoen, over het algemeen, zoo weinig Hym1Jen
HYPERBOLE. Eene figuur in de redenkunst , zoo veel beteeke.
nende als eene zaak overdrijven, in een overdreven licht of fchaduw
fchaduW'
voorl1ellen. - In de meetkunst verf1:aat men er door de fbede
liJede van
eenen kegel, door eene vJáktè
Vláktè gemaakt, zoo dat de as van de fnede
naar den tegenovergettelden
tegenovergeO:elden fchenkel van den kegel h-elt, die in de
parabola daaraan parallel is, en de eltipfis
parabo!a
ellipfis doorfnijdt.
HYPERBOREËRS.
Borea!, den NoorHYPERBORE~RS. Aan gene zijde van den, B(JY{!(Js,
den wind, wonende: eene benaming, welke de ouden aan alle onbeWêsteii en Noorden gaven, en van wèikli
kende bewoners van het Wèstetl
wèlke
ll1cht~
zij meenden, dat zij freeds
fteeds onder den invloed eener gunstige lt1cht~
1l:reek
f1:oncleri. Irt vroeger tijd plaatfte
ftreek f1:onderl.
plaat[ce men in de Westelijke landen het verblijf van den nacht, en het rijk der dood en , benevens
de in eeuwige duisternis wonende timmeriërs; doch in plaats van
dezen vond men er gelukkige en tamelijk befchaafde volken, die een
eelt
uitmuntend oord bewoonden, en door den koud en Noordsnwind
Noordenwind van
Griekenland,
Griekenlanc!, waartegen de Alpm
Alpen en PyreneëlJ
Pyreneë,v hen fchenen
rehenen te dekken, nict
vertelt"eI
niet verontrust werden. Hieruit omfrond
ontt1ond het vertel
fel van volvol.
ken. die zich
ziéh in eene aanhoudendc
aanhoudende gezondheid en een lang leven
gunf1:elingen van ApOLLO, dien zij, in vruchtbarl!!
vruchtbart!
cn als gunf1:eIingen
verheugden, en
dalen, door muziJk
befcherming van den
muzijk en offers dienden. onder de bcfcherming
Noordenwind,et'nc eeuNoordenwind .. het gelukkigst leven leidden, en bij welke eene
wige lente
Ieme en altoosdurende jeugd heerschten. lij
Zij leefden duizenduizen.
de van jaren onder gef1:adige feesten en vermakelijkheden; do€h
do~1t
toen men, van tijd tot tijd, de Westelijke landen meer naauwkeurig
naallwkeurig
leerde kennen,
kennen. werd de naam van Hyperboreër bij hen verdrongen,
en in de Noordelijk liggende overgebràgt.
overgebràgt,
HYPERMNESTRA. De oudtte
oudO:e dochter van DANAVS
DANAUS en echtge.
echtge_
LINCEUS, welke zij,
50 zusters,
noote van LINCEVS,
zij , als de eenigfre
eenigfl:e van hare SO
ombrllgb
tegen het vaderlijk bevel, niet ombrHgb
HYPOCONDRIE. Van twee Griekfche woorden afkomstig,
afkomstig;
hypo, ol1der,
o/lder, en chondros
c1tondr:os de ribben en het borst-kraakbeen
borst·kl'tJtJkbeen beteeke.
l1Cnde;
nende; en van hier Hypocondrium,
Hypocondrt'um, dat gedeelte van den onderbuik;
hetwelk zich onder dc
de knrte
korte ribben bevindt. Deze ziekte heeft hare
on.der de
dc korte ribben; doch,
zitplaats in het onderlijf;
onderlij f, inzonderheid onder
wanneer zij tot eenen
een en zekeren graad is toegenomen; vertoont zij
!lich
~ich door de menigvuldlgfl:e
menigvuldlgfre en veranderlijkfre
veranderlijkf1:e toevallen in l1et
het geheetauIe ligchaam.
Iigchaam. Om een beeld van de Hypocondrie op te hangen, zoude men het grootfre
groot!1e gedeelte der ziekten kunde moeten affchrijvell;
want er zoudcn
zouden weinige ziekten zijn, over welke een Hypocondrisc
Hypocondrist
niet eenmaal zal klagen. Hij gevoelt al de [marten
fmarten,, welke hij te
kennen geeft, en bovendien nog eenen pijnigend en angst, waarover hij
klaagt, en u'o.Ikc
walke hij niet befchrijven kan. NL1
Nn gevoelt hij eene
1\1
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drukking in de zijde, en verbeeldt zich, dat hij eene ontrteking in
de lever heeft; dan klaagt hij over pijn in de borst, en vreast voor
eene longtering; op eenen anderen tijd wordt hem het hoofd zwaar
en duizelig, en niets is nu zekerder, dan dat hem eene ~{Ort op hallden zijnde beroerte te wachten Haat; plot[eling ontHaat er een gezuis enz. in zijne ooren, en hij vreest voor eene bloedfpllwing; komen er vlel{ken voor zijn oog, dan moet de zwarte aaar
naar eerlang
volgen; gevoelt hij hartklopping, dan ducht hij voor eenen polypus
(uitwas) aan d;c inwendig deel van ziJn ligchaam, en beflmt van
eenigzins krampachtige bezetting ,00. het water in de borstr Eelt
niets beduidende uitflag wordt bij hem ongeneeslijke fchurfè, en eene'
voorbijgaande vert10pping in den bUlk eene verfiopping in de darmen. Al deze toevallen vinden hunne verklaring in den aard en de
zitplaats der ziekte, hare oorzaken en aan!eidll1gen.
De Hypocondrie is 'eene Hremming van de vcrrigtingen van het
zenuwgeftel des onderbuiks, inzonderheid van de groote vlecht achtef de maag, als de eigenlijke middelpunt- (centra!e-)
(centrale-) zenuwen bevattende; en van hier, dat het zenuwgeftel, in eenen zieken fèaat,
gevoeliger, doch zijn werkvermogen zwakker is. Tevens zijn de
grenzen, welke in he t werktl,1igeliJk zamenftel
zamen[tel tUsfchen het zenuwgevan den onderbuik, en dat van de herfens en het rugmerg , plaats
hebben, verminderd, zoo dat de onderbuik een gevoel ontwaart, hetwelk, in eenen gezonden [taat, geene plmns
plaU'ts heeft, en toE afgelegeller
ner voorwerpen wordt overgebragr. Belette werking van het zenuwgeftel in dcn onderbuik heeft, in de eerfte pinats , zwakke en onge.
fFljsvercering tèll gevolge, well;e ,gewoonliJk de eerfte en
regelde fFljsverccring
meeste to4vallen der Hypocondrie te weeg brengt> en waaruit alle
overige l{adcrhand voortfpruiten. In het eerst ontftann cr fpannin.
gen, drukkingen onder de korte ribben, nu aan de ccne, dan aan de
andere ziJde, en dan weer in de holte van het hart; voorts eene
t,rage, of wel een geheel gemis van ontlasting; fpanning
fpannÎng van wine
den, opzetting van den buik, mangel aan eetlust, en over het ge_
heel eene meerdere ongefteldheid na het eten. Naderhand komt hierbij eene l110eijelijke ademhaling, e<.>n onbefchrijfelijke angst, zwaarte
hl het hoofd, en
cn fomtijds , zelfs bij eene nuchtere maag, maagpijn,
misfelijkheid of braking. De Hypocondl.;st
Hypocondl;st heeft oogenblikken, involbragte fpijsvcrterilig,
fpijsverterilig, waarin hij zeer wel en opzonderheid
zonderhcid na de volbmgte
geruimd is ; doch, eer men het vermoedt, verandert het tooneel, en de
oude kwalen keeren niet alleen terug, maar er komen zelfs nieuwe bij.
Ondertusfchen heeft deze'
toeftand der zenuwen ook eenèn aanmerdeze·toefrand
kelijken invloed op de zieIsgefteldheid
zielsgefteldheid van den kranken. Nu eens
is hij zwaarmoedig, dan weer uitbundig vrolijk; en, daar hij onophoudelijk met zijnen ligchameliJkell toeüand bezig is, zoo let hij op de
l;eril1gfte verandering in denzelven , juist omdat zijn zenuwgeftel aandoenlVker is. Hij wil van ieder niets beduidend toeval de oOfzaak
weten ~ houdt het voor eelle belangrijke ziekce, en verlangt naaf
naar genees.
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lJeesmiddelen.
Ileesmiddden. In uren van benaa\l\vdheid
benaalnvdheid is hij
bij bevreesd, kleinmoekleinmoe'
dig.
dig, wacht ieder oogenblik den dood.
dood, wordt vroom en zelfs bij ge •
loovig; doch naauwelijks gevoelt hij zich wederom wel, of hij blaast,
zoo als UNZER
Iigte veertjes van zich af. An
UNZER zegt, zijne zonden als ligce
AI]...
deren verliezen hun geheugen zoo plotfeling,
plotCeling, dat zij zich hunnen
hUl1nen
naam niet kunnen herinneren, al moest het Imn
bun het leven kosten.
Te midden van de ernftigfte gefprekken, zelfs onder het gebed, komen
hun de belagchelijkfte dingen voor den geest, of ontwaren zij plotplot.
reling eene
feling
eeue aandrift tot zeldzame handelingen, waarvan zij zich niet
dan met moeite kunnen weerhouden.
Onder de aanleidende oorzaken tot deze ziekte, welke op zich
zelve niet gevaarlijk is, kan men alles tellen, hetwelk de werkingen
van het zenuwgeftel in den onderbuik belemmert, des zelfs aandoen·
aandoenlijkheid, door ziekte, vermeerdert, de [pijsverrering
fpijsvertering \'erzwakt.
\"Crzwakt , en
ttlsrchen de t'eproductil'e
reproductil'e en gevoelige zenuwen ver.
ver..
de affcheiding tusfchen
in[panmindert. Hiertoe behooren, inzonderheid, eene, bovenmatige infpan.
ning van den geest, een zittend en weelderig leven, een overdadIg
gebruik van prikkelende dranken, voornamelijk van koffij,
kofIij, het genot
der liefde, mangel aan beweging,
beweging. en aan het behoorlijke oefenen
onzer geestvermogens, lediggang, verveling enz.
De genezing der Hypocondrie is zeer moeijelijk en gaat lang~aam, omdat de lijder haar het meest tegenwerkt. Eene geregelde
Zallm,
levenswijze, onthouding van te vele geneesmiddelen, beteugeling
betcugeling der
zinnelijke lusten, beheerfching van den geest, behoorlijke beweging,
weinig fiuderen, en een onbepaald vertrouwen
vcrtrouwen in den geneesheer deze zijn voornamelijk de middelen tegen deze ellendige ziekte, welke
e~
de zieke langen tijd naauwkeurig moet in acht nemen, zal hij met eçherf1:elling kunnen hopen. Dan, daar de Hypponigen grond op herfielling
condrist niet zelden dezelve verwaarloost, en doorgaans in weinige weken wil her1l:eld
herf1:eld zijn, zoo blijft zijne kwaal ongeneefelijk,
en fierft hij, na jaren lang zich
ZIch zelven en allen, die hem omringen, gekweld te hebben, ten laatf1:e,
laatfie, of aan bijkomende ziekten
of ongemakken, of zijne kwaal flijt door den ouderdom, waarin de
zenuwgef1:el van zelve ophoudt,
te groote gevoeligheid van het zenuwgefiel
heeft.
van langzamerhand; zoo als men voorbeelden van perfonen heefe.
die in jonger jaren veel aan deze ziekte leden, en eenen zeer hoo..
gen en gelukkigen ouderdom bereikt hebben.
HYPOCRITISCH. Zoo noemden de Grieken een gedeelte hunner beoefenende tooukunst,
to01lkul1st, welke eigenlijk aan die kunst ouderge.
ondergc.
fchikt wns,
was, die zij onder OXCHE.SIS,
OXCHESIS, en de Romeinen onder SALTA·
SALTATIO keuden,
'rIO
kenden, en welke alles in zich bevattede, wat op dans~, gebaHypocritiCche.muzijk was
ren-kunst en houding betrekking had. De Hypocritifche.muzijk
een foort
[oort van mimiek in den tegenwoordigen zin. De benaming van
muzijk,
muziJk, echter, voor eene kunst
knllSt geuomen,
genomen, waarbij
wnarbij niets mm:ljkaals
muzUkaais
voorkwam, kan
men toenmaals daar
da~r onk~n mcn (]aarllit
<laarllit verklaren,
verkl~ren, dat lncn
on·
a over het algemeen,
algemecn, alle weccnfchappen
wetcn[chappen VCJlIOlld.
vcdlond.
der lover
1\1 m
HY..
m3
HY

HYPOTHENUSE. IBARRA~ (J.)
langlle zijde van eene.
eeneR
HYPOTHENUSE. Is in de meetkunst de langfie
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regthoekigen driehoek, of die zijde, welke den regten hoek veree-'
PVTHAGORAS ontdekte, dat een vierkant eener Hypothenuft
nigt. PYTHAGORAS
Hypothenufo
even groot is, ;lIs de vierkanten der beide overige zijden
zjjden van den
meet kunst Van
,driehoek zamengenomen;
val1
zamengenomen ; eene ontdekking, welke in de meetkul1st
()qz~meen veel lIut
()nz"meen
nut is.
HYPOTHESE. Eene vooronclerfieIling,
fiYPOTHESE.
vooronclerfl:elling, op mogelijke ervaring
fieunende, en niets tegenfirijdigs
tegenfl:rijdigs in zich bevattende, welke men voor
waarfchijnlijk aanneemt, om daaruit iers
iets anders af te leiden, hetwelk buiten haar niet
niee kan bewezen worden.
HYSTERIE. Moeder-ziekte. Is in het wezenlijke datgeen, bij
het vrouwelijk geflacht,
gellacht, hetwelk
het\velk Hypocondrie bij het mannelijke
is, met zoodanige
wodanige wijziging, als de eigenaardige gel1eldheid
gefreldheid van het
Iigchaam en karakter met zich brengt. Ook hier is eene,
vrouwelijk ligchaam
zenuwgellel
door ongefieldheid,
ongefl:eldheid, vermeerderde, gevoeligheid van het zenuwge!l:el
de bron, waaruit men de menigvuldige en verfchillende toevallen
moet afleiden, waaraan hyllerieke
hy!l:erieke vrouwen onderhevig zijn; alleen
met dit onderfcheid,
onderrçheid, dat deze ziekelijke toelland
toe!l:and van het zenuwge..
fl:el zijnen oorfprong
vrouweHjke teeldJelen
tèeld~elen neemt, en de t?e.i
oor[prong uit de vrouwelijke
vallen, bij de namurlijk
nacuurlijk grootere prikkelbaarheid, ook van het dier
dier';..
\Tallen,
lijk zenuwgell:el,
z~nuwgel1:el, ligt
er algemeen worden, en zich fpoediger, zelfs
ligter
in andere deelen van het ligchaam,
Iigchaam, inzonderheid in de fpieren, ver..
toon en; en van hier, dat kramp trekkingen van velerlei aard, zumen·
zamen·
flaanwren, hartkloppingen, een
trekkingen van den hals, hoofdpijn, flaauwten,
flappe en geheel achterblijvende pols enz. veel meer plaats hebben en
hardnekkig zijn, zoo dat zulke per[onen
perfonen wezenlijk toevallen ku~nen
ltrijgen, waarin men hen voor dood zou houden, hoe zeer zij het niee
zijn. Voorheen fchreef men fo~rtgelijke toevallen aan, uit de maag.
maag,
opfiijgende dampen toe, om welke reden men deze ziekte VapeUT$
op!l:ijgende
vapeurs
noemde, welke bij de vrouwen zeer in de mode waren; doch fefe-dert men weet, dat het krampziekten
krampziektel1 zijn, zijn deze zoogenoemde
vapeurs geheel buiten koers geraakt.

•.__--__
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I.
I. Deze letter beteekent op Franfche
te! Lim()~~s
Fran[cue munten, dat zij tt
LimDg~s
ceftempeld zijn.
,ertempeld
lBARRA,
lBARRA. (JOACHIM) Koninklijk Spaansch
Spaans eh hof-boekdrnkker,
hof-boekdrukker, weril
werd
!1:ierf in het jaar 1785'
178S in het 60l1e
te Saragosfa
Sarl1gosft'J geboren, en !l:ierf
60fre zijni
zijns
()uderdoms.
ouderdoms. Het gelukte . hem, de boekdrukkunlit in zijn vaderyadereOO1:!1l trap valt
VUil volkomenheid te brcngcn,
waarV8n men in
land tot eooen
brengen, waarvan
dien

IBERIE. IBIBOBOCA.
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dien tijd in Spanje nog geen denkbeeld had. ZUne perfen leverçen de prachtige uitgave van den Bijbel van MISSEL MAZARABE,
van de géfchiedenis van Spanje door MARIANA, en van DON QUICHOT.
benevens eene Spaanfche overzetting van SALUSTIUS. De laatlle, welke in 1772 in folio het licht zag, is door den infant DON GABRIEL
vervaardigd, en zeer zeldzaam geworden, omdat die prins de geheeIe oplage aan zijne vrienden gefchollken heeft. IBAR~A was mede
de uitvinder van eene foort van inkt, welke hij, zonder deszelfs
zwart eenigermate te verminderen;, in een oogenblik konde verdik..
ken of verdunnen. Ook was hij de eerfte, die in Spanje de kunst
invoerde, van de afgedrukte bladen glad te maken, ten einde de ongelijkheden er uit weg te nemen, en aan den druk een bevalliger aan..
zien te geven. Daar hij nooit zijn vaderland verbten heeft, zoo ver·
dient hij te regt den naam van eenen oorfpronkelijkcn uitvinder.
IBERIE. Was: 1. eertijds een zeer vruchtPllilr landfchap, in het
Noord-Oostelijk gedeelte van Azië, hetwelk. uit eene uitgebreide,
van alle kanten door bergen omringde, vlakte beilond. Ten Noorden
van: hetzelve lag de Kaukafus; ten Westen werd het door den hoo..
gen, doch vruchtbaren, bergketen van Kolchis doorfneden; ten Zuiden
had men nog dezelfde gebergten met den vloed Cyrus, en ten Oos.
ten werd het door andere bergen, en de rivier Alazan, van Albtmi~
gefcheiden; fchoon de laati1:e rivier door PTOLOMEUS befchouwd
wordt, nog onder Albanië te behooren. Iberie maakte dus een ge.deelte "an het tegenwoordig Georgië uit. De Westelijke bergen leverden goeden wijn en olie, en in de vlakte bouwde men koren.
WaarfchijnlJjk behoorde dit land oudtijds onder de Spaanfche ma-.
narchie; ten minste fchijm men dit uit de benaming van den vloed
Cyrus te moeten opmaken. ALEXANDER en zijne opvolgers kwamen
hier niet, en dus bleven de Iberiërs onafhankelijk, totdat zjj, dool'
de oorlogen van POMPEJU s en TRAJANUS, onder Romeinfche opperheerfchappij gel1lal\tl'!/1 , onder welke zij tot na den dood van keizer
JULIANUS bleven. Vervolgens kwamen zij onder het juk van Perzië,
hetgeen zij met weerzin droegen. omdat hun hetzelve in de uitoefening van dén Christelijken godsdienst zeer hinderlijk was. - ~.
Veri1:aat men ook onder lberië het fchier-eiland aan gene zijde der
Pyreneën, meent men, in het algemeen, dat deze Spaanfche Iberiërs
van de Aziatifche afilammen, die, na de zoogenoemde tweede volksverhuizing, zich naar Spanje, begeven hebben. Eindelijk, 3. wat
Iberië een landfchap, aan de Westzijde van het. aan dezen kant liggend, fchier-eiland Indië, in het binneni1:e des lands gelegen, waar
het aan Schytië grensde. Hetzelve had overvloed aan tllm vee, en
werd door zwarten bewoond. De hoofd!1:ad was Minnosaf'a, welke
eenen uitgebreiden handel in katoenen fioffen dreef, en thans de'l
naam van Mahmudahah draagt.
IBIBOBOCA. Bij de Braûlianen een geflacht van flangen , welke zij zeer hoog fCRatten, niet alleen om de fchoonheid van derzelver
M m4
huid,
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borduurwerk gelijkt, dat met onderfchcldcnc
onderfchcidenc kleuren
huid, die naar bordllur~erk
gefchakeerd is; maar ook, omdat zij niemand befchadigen, alhoewel
zij met goede tanden gewapend zijn; de mieren verflinden , die
Brazi/ie veel nadeel doen.
in Brazilie
doen, en hun vleesch een uitmuntend geregt
kleinfl:e [oore
oplevert. Men wil, nogtans,' dat alleen de kleinfie
foore dezer
flallgen
f1angcn niet gevaarlijk is.
is, en de graotfie
grootfl:e niet flechts
l1echts alle dieren
vel'l1inden , welke zij ontmoeten, maar zich zelfs met zoo veel
verGinden
kracht om hunnen hals flingeren,
flillgeren, dat zij ze verwurgen.
IBIS. Een Egyptirche watervogel, met een rood aangezigt, eenen
cenen
gelen
~elen bek, grijze pooten, zwarte flagpcnnen,
Dagpenllen, en op het lijf ros-witachtig van kleur. Deze is die beroemde vogel, welke voorheen,
op de oude gedenkzuilen der Egyptenarell,
Egyptenaren" aan de onfierfelijkheid
onfl:erfelijkheid
goddelijl, vereerd, en, even als de lijken van menfchen,
toegewijd, goddelijl.
tOt mumiën prachtig gebalfemd, en daarna in afzonderlijke gewelven,
tot
in grofne
groorc menigte, begraven ep bijgezet werd; doch, thans, ten
minl1e in Neder-Egj'jJte,
minlte
Neder-Egypte, vrij zelden voorkomt. - Of de zwarte, eenigzins kleinere, Ibis-vogel eene bijzondere foo,ft
foo.re uitmaakt, dan alleen
in ouderdom iets verfchilt
ver[chilt van den witten Ibis, die omtrent de grooc~
te van cenen
eenen ooijevaar heeft, is nog niet volkomen zeker.
ICARUS, een
eel! zoon
ZOOI! val!
van DAEDALUS, (zie aldaar) die met zijzjjnen vader in den doolhof, door dezen
dezea gemaakt, gevangen gehoud.~11
gehoud~ll
werd; doch ontfil:1pten
ontfi!:1pten beiden door middel van kunstvleugels , welke DAEDALus
DIlEDALUS vervaardigd had. IcARUS, echter, tegen het bevel
zijns vaders te hoog vliegende, zoo finolt
fmolt het was, waarmede hij de
vleugels aan zijne [eh
ouders had vast gehegt,
fchouders
gehegr, door de hitte der zon,
en fiortte
frome hij in die zee, welke naderhand de lcarifche
Icarifche genoemd werd.
Reeds de ouden verltonden
vcrl10nden onder de vleugels van DAEDALus
DAEDALUS en kAIcA~
RUS de zeilen van een fchip, en meenden, dat de laatfie,
laatfl:e, het vaartuig niet wetende te befl:uren,
na~
befiuren, dienvolgens, bij een eiland, in de nabijheid van Pergamus,
Perga!1lus, met hetzelve fchipbreuk geleden had, waar
zijn lijk aan land geworpen, en door HERKULES begraven werd. Het
eiland, waarop men hem begroef, werd naderhand nanr
naar zijnen naam
genoemd.
ICHNOGRAPHIE. De be[chriJving
befchrijving der platte gronden van gebouwen, vestingen enz. of ook wel de grondteekening, zelve.
ICHOG LA NS. Zoo noemt men de p~gies
pngies van den graoten
grooten heer.
heer"
die in het
her femil dienen of oppasfen. Het zijn meestal kinderen van
of in den oorlog genomen, gekocht, of door
Christen.ouders, die or
de onderkoningen en landvoogden der ver afgelegene provincien ten
fchoon!le en welge.
welge_
gefchenke gezonden zijn. Men kiest hiertoe de fchoonfre
grooten heer zelven wormaakt!le perfonen
per[onen uit, die altijd door den graoren
maaktl1e
den onderzocht en goedgekeurd, voor dat zij in de [eralls
fera1Js van
Peru, KonJlantinopel
KonjlafJtinopel en Adrianopel worden toegelaten; zijnde dit de
plaat[en,, waar zij opgevoed,
beltemming opgeleid
plaatfen
opgevoed. en tot hunne bel1emlHing
woróen.
woráen.
ICHTIlYLOGlE. De leer der visfchcn, of die tak der vischkunvischkulJ.
ICHTIIYLOGIE.

de,
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de, welke over derzelver bijzondere fooTten,
maakfel
enz.
handelt,
foorten.
handelt.
/çhthyoliten, zijn verfteende visfchen.
Ichthyo/iten,
ICOSANDRIA. Zoo noemt men de gewasfen , volgens het plan.
planI2de klas
klas[e
tcnllelfel van LINNEUS, tot de 12de
tenfielfel
fe behoorende. Zij onderfcheiden zich door een grooter getal ftofvaten,
20 en meer beo
be.
fcheidell
fiofvaten, die zo
bloefeul zitten,
dragen, en op den kelk of op de kroon van den bloefeIll
zoo als bij de witte hagedoorn, de rozen enz.
IDA. In de o'Jde aardriJkskunde, I. een berg in Klein-Azië, aan
welks voet de ftad Troje lag, en waarop zich een tempel van Cy.·
BELE bevond"
fdaeifche moeder (ldaea
gebevond" die van hier de ldaeifche
(ldaen mater) ge.
(Usnoemd werd. Hier was het, waar P ARIS
ARIS den beroemgen ftrijd [Us·
fclten de 3 godinnen beflistte,
beilistte, en aan VENUS den prijs der fchoon.
fcboon.
fchen
heid
beid toekende. Ook zoude GANYMEDES van dezen berg zijn ver..
2. Is de Ida, tbans
Pfltorite genoemd,
thans Pfitorite
geuoemd, een
voerd geworden. berg op het eiland Kreta, waar men meent,
meent. dat JUPITER geboren
en opgevoed werd.
IPALIUM.
IpALlUM. Eertijds
Eercijds eene beroemde.
beroemde, en door dichters dikwijl$
bezongen.
Cyprus, naast welke
bezongen, plaats, in het midden van het eiland Cypms,
op eenen berg eenen tempel en een boschje lag, aan VENUS toegewijd.
wijd, die van hier den naam van VENUS IDALIA voerde, en waar
waar...
van ook de benaming der voorheen in Pariis
Jardins d'
PariJs beroemde, Jardt'ns
rJ'Ida
Ida...
lfe afkomstig is.
lie
IDEAAL. Door dit woord verllaat
Ilet algemeen de
verfiaat men, over 11et
hoog1le
hoogfie denkbare volkomenheid eens voorwerps, zoo als hetzelve
gelnkkige daarfielling
daar1lelling aan on.
o.nze ziel gevormd, en door eene gelukkige
door onze
ze zim;en
zinnen vertoond wordt. Zoo zegt men, b. v. van een wel uitfchilderftuk eener vrouw:"
gevoerd fchilderfmk
vrouw: " het vertoont een ideaal van vrou"~, welijke fchoonheid." Om zich zulk een Ideaal te vormen, daartoe
Voormoet ons een zeker beeld voor den geest zweven, waaraan het voorwerp moet beantwoorden. Voor lang heeft het taalgebruik het
woord Ideaal tot voorwerpen bepaald, die een verheven doel "heb'heb.
ben, en men heeft nog nooit van een kleedingsfmk gezegd: " dit
" is een Ideaal van een rok, vest enz.
Volgens KANT zijn er twee !dUiten,
Idealen, namelijk: een ideaal Jer zuizui.
(Férnunft) , waaronder hij de voorftelling van een wevere rede (Fernunft)
zen aller wezens begrijpt, en een ideaal der geoefende rede, dat,
da.t,
voorileIling van een wezen,
is: een ideaal van het hooglle
hoogfie goed, de voorftelling
hoogile gelukzahetwelk den volkomen1len
voikomenfien zedelijken wil met de hoogfie
ligheid in zich vereenigt, en de oorzaak van allen geluk in de wenaauw veris, voor zoo ver hetzelve met zedelijk regt in een naaU'l'v
reld is.
band 1laat.
fiaar.
IDEALISlVIUS. Zoo noemt men, gewoonlijk, dat wijsgeerig ftet~
fielIDEALISMUS.
verfchijnfels
rel, volgens hetwelk de dingen, buiten ons. als bloote verfchijnfel.
befchouwd. uit het menfchelijk
I1lcnfchelijk voorfteIling
voorfieJling - vermogen verklaard;
verklaard,
befchouwd,
en alleen door den beCchouwer,
befchouwer, op zich zelven, voor iets wezenlijks
wljsbegcerte der ouden Was dit ldenlis.
Idcalis.
wordcn. In de Wljsbegccrtc
gehouden worden.
M In 5
1HUS,
HUIS,

rel •
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IDIOTIKON.

(lnmogeliJk~ DESCARTES gaf er aanleiding toe; M~L1!.BR.AM.
onmogeUjk~
M~LEBR.A[(.
ging nog eenen 1l:ap
flap verder; maar de bisfchop BERKELEY wai
flof trachte te bewijzen,
de eerfle,
eer1l:e, die het niet beltaan
bef1:aan der 1l:of
én dus als de eerfle
en
eer1l:e oorzaak van het Idealismus moet befchouwd
worden. Zijn 1l:elfel
flelfe! komt hierop uit; er bc1l:aat
bcflaat geene, van onon·
ze denkbeelden onafhankelijke, 1l:of;
flof; maar onze denkbeelden van
Iigchamelijke wereld Ol1tftaan
de ligchamelijke
Olltftaan door de werking van God op ons
onS
verf
tand ; en deze geheele ligchamelijke
wenM beftailt, eigenlijk, al.
verftand
ligcbamelijke wen:ld
leen in het verftand
verftarrd van dat wezen, hetwelk naar eelle
eene bepaalde orde, die den loop der Natuur uitmaakt, de zinnelijk'!
zinnelijlw denkbeelden
jn ons verwekt. KANT tracht dit ftelfel te wederleggeIl
wederleggen , en beweert,
dat, wel is waar, de kennis door de
~e uiterlijke zinnen en ervaring
fiechts
flechts eene kennis der 'VelfcM/nlets
'Jle1fchi/nfels zij, maar tevens voor ons de
eenige kennis, waarin waarheid is gelegen; doch dat alle kennis, uit
blOOtè denkbeelden van het zuiver verftand en der rede voortgevloeid,
blootè
lliet
l1iet dan fchijn zijn. FICHTE ontkent het beftaan der dingen buiten
(lns,
ons. en wil alleen de volftrekte [ubjectz''Viteit
[ubjectiviteit als waarheid befchouwd
hebben. Hij brengt alles
a\!es tot het ik, of de ziel, terug, waartegen een
niet-ik over ftaat;
feaat; en hier uit omwikkelt
ontwikkelt zich een ftelfel van voLl
volJ
ftrekte
tirekte indentiteit (eenwezigheid, overeenkomst) van het [ubjecti.
[ubjecti..
"e en' objecti'Ve
objective (van de voorftelling en het voorgeftelde van de we.
wereId
reld in en buiten ons, van gedachten en voorwerpen, van geest en
ftOf) in onze ziel, of ons ik, welk
wClk ftelfel door SCHELLNG nader i$
ontwikkeld geworden.
geword'en.
, IDENTITEIT. Is een wijsgeerige kunstterm, welke men gebruikt
voor gedachte voorwerpen,
voorIVerpen , die in alle opzigtell
opzigten met elkander over..
ëenftemmen, of eenerlet' zijn, of flèchts in zekere ftukken overeenko.
éenftemmen,
men, in welk laatfte.
laat[te geval er eene betrekkeNJke
betrekkeliJke Identiteit. of gel!lk
gelllk~..
heid, plaats heeft. Zij fraat tegen 'Jler[cheftlenheid
'Ver[cheidenheid over. Zoo zijn,
beid,
b. v. de denkbeelden van leeuwen hond, voor zoo ver'f,ij
ver,~ij beiden de
denkbeelden van viervoetige zoogdieren, roofdieren, enz. in zich
be'V3uen , 'identisclt.
bevatten,
'iJent/sck. Inzonderheid wordt
worde deze uitdrukking in de
werktuigkunde gebezigd, om
0111 eene volkomene
volkom ene overeenftemming ln
~n
grootheid en vorm aan te duiden. Dus zijn 2 driehoeken, watmeer
wanneer
zij ,eenen gelijken vlakte-inhoud hebben, maar in gedaante verfchillen,
ziJ
verfchiIlen~
ltl'eén"
tÏ1'eén' aan elkander geliJk; doch hebben zij gelijke hoeken en geJij.
ge!lj~
.!te
lee zijden, dan zijn zij identisch.
Mentisch.
JDIOMA. Het bijzondere eigene eener
een er taal; doch ook dikwijls
de bijzondere tongval in de uitfpraak eu
en woordvorming •
fDIOOT. Zoo noemt men eenen man van klein verftand ; "eenen
. fDIOOt.
weetniet, eenen ongeletterde.
IDIOTIKON. Een woordenboek; alleen die woorden en fpreek_
fpreek ..
manieren bevattende, welke alleen aan eene zekere Iandftreek of aan
een gewest bijzonder eigen zijn. Van hier het' woord Idiotisme, taal
ei.
taalei.
gen. tongval, bijzondere manier van uitdrukken. De Idiotismen maken
een voornaam gedeelte uit van hetgeen, wat wij de gez~J1ige
gez~llige fpraak, of de
m~s
J1IJlS
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fpraak van bet dagelijksch leven, noemen, en vereifchen, daar zij het
moeijelijkHe van iedere tad zijn, inzonderheid tcn aanzien der vrcem.
àe talelJ, de oplencndfte beoefening.
IDO LOLATRIE. Beeldendienst, a(~odendiénst.
IDItIA. Eene kleine, doch wegens hnre rij
ke kwikzilver-mijnen
rijke
beroemde fcad, in hee hertogdom !(raill, in het Ooseenrijkfche.
wet 300, langs de bergen gebouwde, huizen.
IDYLLE. Bij de ouden beeeekenr /dyIlium, of Edijllium, een nlee
lang gedicht, waarin iees beCchrc:ven en mee po~tiCche kleuren afge..
ru3ald worde. Mee dezen n:l:!m 11noemde
oemde men ook kleine verzameliIlo
gen van poëtifche ftukjes, die verlChillencle zaken ten onderwerp
hadden, zoo dat het eClle op hee andere gcene betrekking had,
waartoe de ldy//ia van ANSINIUS behooren. Inzonderheid evenwel
wordt, in navol~Î1:g van TUEOKRITlJS, Id:lfe tegenwoordig gebruikt
v:m de verfchillcndc z:ll1gen, of onderwerpen, welke de herderdich-;
(er behandelt. (Zie: HERDERSGEDICIIT.)
IERLAND, bij de inwonirs Er/IJ geheeten, is een van de groo.
te I3ritfche eilanden, het\velk door de lerfche zee van Groot.Brilttln.
j~ gefcheiden is, en eene uitgeftrelaheid van 'ioO v. m., met ruim 6
lbillioen inwoners bevat, waaronder meer clan 3 millioen KathoIijken.
In het Noordelijk en Zuidelijk gedeelte i6 het tamelijk bcrgcrchtig;
doch de in het midden liggende landfirel:en zijn, over het algemeen II
vlak, en van vele meren en mo~rnsfen voorzien. De lucht is er ge_
matigd, m:1ar vochtig, en dc 'grond zc>er bC'fchikt voor den akkerbouw, henr.ep- en vlasteelt. De veefokkerij ma:1kt eenen voorna_
men tak van befeaan voor de inwuners
inwoncrs uit: ook de bijenteelt is er
~an veel belang; doch onder de fabrijken zijn allccn die van linnen
V:\l1 aanmerkelijk gewigt, waarvan de uitvoer, in I80~, 80 ruillioen
gulden beliep. Voorheen werd er weinig, doch, federt de toenemen.
de bevolking, wordt er zoo veel koren verbouwd, als voor eigen
gebruik genoegza:1l1l is. Onder de èe!fïtolfell leven dit eiland koper.
lood, iJzer, goud, zilver, vitriool, kalk, kristal, marmer. leiJeti;
turf, fteenkolen, en zout op.
.
Men verdeelt Ierlaud in 4 Roofddeelell of provincien, als: Leil1f1~~
Uljler, Connught
Conaught en Munfler, welke wederom in 32 graaffchappen ge:
rp'jtst worden. Men vindt er ,:an ouds driederlei fmmrnen vad 'inwoners, als: in K~rr ij' en een gedeel te van Limerick en Corle heeft· men
Sptznjtlords; in het Noordciijk gedeelte Schot/ouders, die ~og de
l1oogfchotfche taal fpreken, en in een distrikt bij Duólin amamm~
&ingen der AngelI: ; beflaande het overige gedeelte der inwoners Die
gemengde geOachten.
In de lzde eeuw werd Ier/llllà, hetwelk tot hiercoe noch onder
eenen buitenlander, noch onder een gemeenfchappelijk opperhoofd
gef1a3n had, cl oor de Ellficlfèhm veroverd, en gera:1lae daardoor
inwendig tot rllst; doch in de oorlogen van de ~'itte en roode roos
vtrklaarden zich de EIl~cllèhe \'oorfl:Uldcrs van ltr!anti VOGr het hui.
Yin
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van VORK, en moesten van IIEr\oRIK VII door de wapenen bedwoq·
gen worden, waarbij de inwoners harde onderdrukkingen verduurden.
Naauwelijks hadden de partijen zich verzoend, of godsdienst woede
verwekte eene nieuwe fchenring. Terwijl de leren aan het geloof hunner vaderen getrouw bleven, kwamen de Engeljèhm openlijk voor het protestamendom uit, waarvan het rampzalig gevolg
was , dat uit argwaan aan den eenen cn haat :lan den anderen
kant eene verbittering geboren werd, welke in 1641 , binnen weinige
maanden., aan omtrent zo,ooo protestanten het leven ikostte. De
vrees voor het vernieuwen van dergelijke tooneelen
tooncelen was oorzaak,
dat er , na de volkomen vermeestering van Ierland, Ced~rt 1691 harde maatregelen tegen de Katholi.Jken
Katholi.Jkcn genomen werden, waarvan men
eerst in later tijd is terug
tcrug gekomen. Gedurende den Amerikaanfchen
oorlog gelukte het wel aan de Ierm, alhoewel niet zonder onrustige
bewegingen, dat hun in '780 de vrije uitvoer van wollen fioffen, en
over het algemeen de vrije handel met de I3ritCche kolonien, als ook
in 1782 de onafhankelijk:leid van het I3ritfche parlement, waaraan dar
van ler/amJ volfirekt onderworpen was, bewilligd werd; doch het
hof wist op de regering zijnen invloed te behouden. De Ieren geg~
voelden wel de onderdrukkingen; maar hunne ontevredenl1eid Guimerd~ terwijl de veeteelt, inzonderheid de akkerbouw, dagelijks toe..
nam, en de linnen handel zich meer en meer uitbreidde. De Franfehe omwenteling, echter, deed de denkbeelden van vrijheid bij hen
herleven, en overal zag men in het koningrijk Whig-clubs omfiaan.
wnarvan die van Dublin de voor;1aamfle was, waartoe de achtingwaardiglle mannen, in en buiten het parlement, toetraden. Eene hervorming in hetzel\'e, en
cn opheffing van alle bepalingen omtrent de Ka ..
tholijken, waren de hoofdpunten, waarop men aandrong. Men le~
verde bij het lerCche parlement eene bill in, welke de koninklijke
magt in Ier/mld naauwer peperkte, dan in E11gelalld zelf; de koning
deed affiand van eenige
eenigc inkomsten, uit /e;'Ialld getrokken; de eigenlijke onderdrukkingen der Katholijken werden opgeheven; doch zie..
ting en fiern in het I3ritCche parlement
parlemellt werden geweigerd.
OnderrosCehen
OnderrosCchen duurde de gisting voort. Eene menigte oproerigen ,
llic
llie zich Deftnders en ook vereel/igde Ieren noemden, maar eigen.
lijk roovers, onder het masker van hervormers, waren, fchoolden bij
een, en men verCpreidde oproerige geCchriften, waarin men van
FrauCche hulp fprak, die men, zelfs in Be!fast, als eenen
cenen zegen, van
den hemel Cmeekte. Het kwam echt(!r, bij dit alles, tot geene dade..
lijkheid, en in 11et begin van 1 79'~ waren de Ieren genoegzaam in
rust. Dan, eerlang verwekte het vorderen van nieuwe lasten, het
bezigen van gefirenge maatregelen, en het begunstigen van een voor
het rijk nadeelig
eell
nadcelig plan van uitwijking, om Canada te bevolken, een
hieuw misnoegen. hetwelk echter ook nu gedempt werd. Inmiddels
fcheen
fchecn de regering van hare toegeeflijkheid berouw te hebben; ten
minllè benoemde zij in li9S 10:d CARIlAMPTON tot bevelhebber over
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:llle troepen in Ierland, met eene uitgell:rekte magt, om naar goedvinden te handelen. Zijne maatregels bevorderden eenen nieuwen opfiand
in 1796, waarbij de Defenrlers grove buiteni})origheden begingen. Dé"
zelve werd wel voor eenen konen tijd gedempt; docb hd vuur
bleef onder de asch fmeulen tot in I ï9S, wanneer een nieuwe op.
!land begon, die hoogst gevaarlijk had kunnen worden, Indien de
Franfchen de leren krachtdadiger onderlleund hadden. Eerst na veel
bloedllortens werd de rust door de Engelfche troepen en LoijaliSlrn
(Engelsch-gezinden) herfield , en het Frallfche hulpcol'ps van 1100
man moest zich overgeven.
Thans hield zich de Engelfche regering ernfrig met maatregelen bezig, om foongelijke oproerige tooncelen in het vel volg voor te ko.
men, en meende dit doel het zekcrftc rc zullen bereiken door de
vereeniging van Ierland met Grogt-Brittanje onder één parlement,
welke dan ook in 18co door PIT werd doorgezet, en met her bcgin
van het volgende jaar tot frand gebrngt. Ingevolge hiervan zendt Ierland 4 geestelijke enl!8 wereldiljke lords in het hooger-, en 100 ver_
tegenwoordigers in het lagerhuis van het Blitfche parlemcnt'; betaalt
in de lta:;ts-uitgaven; behoudt, inmiddels, zijne voorgam.de wet~e7n en verordeningen, en I:epft in plaats ":In eenen
eencn onderkoning eellen luitenant-generaal ftadhouder, die aan het hoofd des ftaatsbeftunrs
en der wetgeving fraat. De fchuld van Ierland bedroeg in 1807
de fom van 56,296,356 p. ft
IFLAND, (AUGlST WIT.HELM) zeer beroemd als fchouwfpeldichter, en als tooneelfpcler, werd in 1759 in Ha1lOver gebore~, en omving, als de zoon van aanzienlijke en bemiddelde ouders,
bij eene zorgvuldige opvoeding, een doelmatig onderwijs, van welk
laatfte hij, echter, volgens zijn eigene getuigenis ~ niet dat voordeel
.,inoogfte,
inoogfte, waartoe zij
ne talenten berek
end waren. Door reeds vroeg,
zijne
berekend
en zeer druk, de fchouwburgen te bezoeken, ontwaakte hij hem zulk
eene fterke neiging tot de tooneelkunst, dat hij de beoefening Van
alle andere kunsten en wetenfchappell liet varen, en reeds in zijp
18de jaar beOoot, tooneelfpeler te worden. Hij verlIet, buiten
voorkennis zijner ouders, f1allover;
flallover; betrad in Gotha, voor h~t
eerst, het tooneel, en ging hierop, na deszelfs ontbinding, naar
Mat/heim,
Mal/heim, van waar hij in 1776, naar BerliJn geroepen werd,
om het be[cuur van het koninklijk nationaal tooneel op zich te
nemen.. Hier benoemde hem de koning van Pruisfen in 1811 tot
algemeen be[tuurder van de koninklijke fchouwburgen, en fderf hij,
den !2zll:en van Rerfstm. 18 J 4, aan het" water in de borst. LFLAND
behoort, ongetwijfeld, tot de grootlle tooneelfpelers van onzen tijd',
en heeft zich bovendien, door het z3menfiellen van verfcheidene
toonee1ll:ukken ~ als; de Jagers, de Huisvader, de Misdaad uit eer.
bied. en meer andere, veel roem verworven.
IJ. (Het) Een zeeboezem van de ZuiderzH, die Zuifi..lhlllltJ.
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Hrekt zich van
bijna
bUna gel1e~t
gelleel van Noo,'tUlolltwd
Noord.FIol/and afzondert. Dezelve firekt
Pampus af, landwaarts in, tot aan de Beverwifk
BeJ'erwifk uit; doch befproeit,
\Toor hij daar fiuit,
fruit, de groote koopf1:ad Amflerdam, en dient haar tot
eene ruime haven. De middelmatige fchepen komen uit het ij in het
Haarlemmer-meer, dàcir
Sparen, en kunnen ver.
doelr de kteine rivier het Sparm,
volgens naar de billnenlandfche
bil1nenlandfehe freden
fteden van Hol/and varen. Bij Mili
Mui...
den ligt eene groote fluis, waardoor het ijgemeenfchap met de recht
Pech:
heeft, die naar Utrecht loopt.
, ~TS. Is water' in eeneli vasten toehand , w5arirl het door een en
zekeren gi'1!ad
gl'1!ad van koude,
koude', het vriespunt genoemd, gebragt wordt.
Zoodra , echter, de koude vermindert, wordt het weder vloeibaar,
alzoo de warmrefrof
warmtefrof zich nU weder met het water verbindt, daar
daal'
zij , integendeel, in deszelfs vasten toeftnnd, er zich van verwijdert,
en de waterdcelen
waterdeel en tlaauwer
l1aauwer bij elkander brengt, waardoor dan het
ijs
IJs gevormd wordt.
oog loopend ver.
Het bevriezen 'van het water is zulk een in het oqg
fchiJnCel,
fchiJnfel, dat de grootfre natuurkundigen het der moeite waardig gege.
oordeeld hebben, daaromtrent nafporingen te doen. Wanneer men
in een met water gevnld glas, hetwelk in de orèn lucht aan de
vorst wordt blootgeftcld,
blootgefteld, dit verfchljnfel
verfchijnfel waarneemt, dan beCpeurt
befpeurt
men, voor eerst,
ccrst, op de oppervlakte van het water een ongemee11
ongemeen
dun en
Us, en weinig tijds daarna fijne ijsdraden
cn fijn vliesje IJs,
ijsdtaden,, die met
ftralen
fchieten, en mee
met
ftralcn uit de zijwanden ván het glas fchijntli te fehieten,
dezelve zelden regtc, maar altijd ftompe en fpitfe, hoeken vormen.
Uit deze
dez~ ftralen fchijnel1
fchijnen gertadig
geCtadig weder nieuwe voort te komen,
tot dat er de gehcele
geheele oppervlakte van het water met een bekleedfel van IJs bedekt is; terwijl, gedurende dien tijd, even als bij
het
bet koken, eene menigte luchtblaasjes oprijst, di(!,
di~, bij eene lang.
langzame bevriezing,
bcvriezing, in het water verdwijnen, doch, bij eene fchielijke.
zich in het IJs vastzetten, en door hunne uitzetting fomtijds fchenveràorzakell.
ren in het IJs verdorzakcn.
Het IJs,
Ijs, offchoon de koude anders zamentrè'kt
zmnentrè'kc , hellnat
beGaat eene groo~
groO'~
tere ruimte dan het water, hetwelk oorzaak is ,dat vaten fomtijd!
fomrijd!
Hroomende;
StilCtaande waters bevriezen ligter
ligt er dan ftroomende;
van een bersten. StiIftaanne
doch fchijnt eene volkomen rust voor derzelver bevriezing ook niet
gunstig
gUnstig te zijn; hebbende men waargenomen, dat water. waarin volftrekt gecne de minHe
minne beweging was, nkt
niet bevroor, offehoOl1
offchoOl1 het
reeds eene koude verre beneden het vriespUI1c
vrieSpttI1t bezat; maar dat eene
IJs te veranfehudding genoegzaam was, 0111
ligte fchudding
om het aunHonds
aanrronds in Ijs
deren. Het IJs, fpecifiek ligter zijnde dan het water, drijft op het..
zelve. Zee- en over het algemeen alle zout- water, bevriest niet
zoo fpoedig, omdat de zomdeelen
zOlltdeelen en andere bijmengfels de warmte.
nof
rtof langer bij zich, houden. Ook zondert zich het zout, bij het
ve af, en zinkt, zoo dat het IJs
hetzelve
bevriezen van het water, van hetzeI
Uit zeewater een zuivet
zuivel; drinkbaar water oplevert. Evenwel brengeil
brengeIl
de zouten op zich zelve eene aanmerkelijke koude voort, en kan
:meM
:mCM
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men liet
het water, door middel derzelve
derze1ve,, tot eenen graad van koude
wa..
brengen, welke die van het vriespunt overtreft, en waarbij het wa.ter, nogtan!,
nogtan~, vloeibaar blijft. Hiertoe zijn de meeste zouten, inzon.inzonderheid echter falpeter, falmoniac, en keukenzout
keukenzollt gefchikt.
gefchikt, en kan
men door dezeive,
dezelve, in den zomer of boven een vuur, eene
eelle koûde
voortbrengen, waardoor het water bevriest. Op deze wijze verluijgt
men kunstijs, wanneer men, namelijk, zuiver water aan zulke ver..
koelende bijmengfels
bijmengCels , in daartoe gefchiKte
ge[chiktè vaten, blootftclt.
blootftelt. Hoe
Zich bevat, zoo veel
dichter het Ijs is, en hoe minder lucht het in zich
te vaster is hetzelve; doch ook de feUe koude geeft er eene grootere hardheid en vastheid aan, en het IJs der Polaarlanden kan met
geene hamers verbrijzeld worden. In den harden winter van 1740
bouwde men te Petersbzwg,
Petersburg , van het IJs van de Newa. een paleis,
52 voet lang, 16 breed, en 20 lang, en waarvan het dak mede
dat 52
kan0J1!1è11, van de grootte van
van Ijs was. Voor hetzelve ftonden 6 kanollr!èt1,
zesponders, met hunne af
afuiten,
uiten , benevens 2 mortieren, alle mede
van IJs, waaruit, alhoewel met de geringe lading van I! pond kmid,
kruid,
en eenen
hennep,
ep, fomtijds
forntijds ook van IJzer,
Ijzer, gevuurd"
gevuurd'w~rd.
w~rd.
een en kogel van henn
Wat het zoogenoemde )grondijs betreft; hieromtrent is men van een
verkeerd gevoelen, wanneer men 'meent, dat hetzelve op den bodem
der rivier geformeerd wordt, en daarna oprijst: het vormt zich aan
den kant of den oever, en de ftroom voert het met zich voort.
IJSBEER. (Utfus
(Ur[us Maritimus) Dit dier, tot de orde der ver..
behoorende , en ook wel de Pool.
fcheurende en roofzieke dieren hehoorende,
beer genoemd, heeft eene witte kleur en eenen langen hals en fnult
fnuit
waardoor het zich van de overige beeren onderfcheidt; voorts, even
als deze, 6 voortanden in de boven-kaak, die binnenwaarts om deu
zijling-..
anderen zijn uitgehold, en 6 in de onder-kaak, waarvan de 2~ zijling
fche langer en met puntjes bezet zijn; de hoektanden ftaan
Haan afzonder.
afzonder..
lijk en zijn kegelvormig, en rusfchen
tllsfchen deze en de kiezen ftaan nog
verfcheidene kleinere tanden; zijne tong is glad en de ftaart geknot.
Men moet den IJsbeer niet met den gewonell
gewonen witten landbeer verver...
warren, die flechts eene namurCpeling
natuurCpeling is. Hij wordt bijna 12 voet
er dan de laatCte:
laatCce: ook maakt hij een geheel
lang, en dus veel groot
grooter
ander geluid, heeft rankere .ledematen, en wit, lang, dicht en zacht
11haar.
aar. Hij onthoudt zich op het drijfijs, en langs de kusten in h,ee
hee
Noorder werelddeel; flaapt 's
'5 winters tusfchen
ttlsfchen IJs[chollen
IJsCchollen in een open
op~n
hol, en laat zich hier met fneeuw overdekken; zwemt en duikt zeer
vaardig, en voedt zich met visCchen,
visfchen, vogelen en derzelver eijeren,
walvisfchen; graaft lijken op en
alsmede met doode zeehonden en walvisrchen;
menfchen aan, zoo als, onder anderen, het fcheepsvolk van
valt menCchen
HEEMSKERK, op Nova Zembla, in 1596 ondervondt.
I}SBOOT.
geI)SBOOT. Is eene boot, op de wijze van de in Groenland ge.
bruikelijke Canots gebouwd, waarvan men
men" zich deels tot de overvaart
In de Belt, wanneer deze met drijfijs bedekt is, en deels tot
in
toC redding
van fchipbrenkelingen
fchipbreukelingen bedient. De beste foort dezer boten zijn die,
welke door Til. RIESZ·LER,
RIESZLER, een Hamburger, zijn uitgevonden.
IJS-
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IJSSEL. De oude ijsfe!.
Ijsfe!. Ifa/a
Ira/a Sa/a, is eene groote rivier, die
in het K!eeffche
Kleefrche ontfpringt, en zich beneden Kampen door 2 monden
in de Zuiderzee ontlast. De Nieuwe ijsfe!
Ijsfel , of Fosfa
Fosra Drufeana, is
RiJn, boven Arnhem.
eene groote vaart, die haar Water uit den R[jn,
ontvangt;j en zich bij Doesburg in den Ouden {fifel
f.f'fe! ontlast. Eindelijk
ontvangt
is de kleine {fsfe/
f.fsfe! eene rivier in de provincie Utrecht, die daar
door eene
Jhtphaas, gemeenfchap heeft met den
Duis, even boven het dorp Jtttphaas,
raartfelten
Rijn; van daar langs {fsfelflijn,
f.fsfelflijn, Oudewater en Gouda,
JTllartfcltm RiJn;
loopt, en boven Rotterdam in de Maas valt.
IJSZEE. Een groot gedeelte vall
van den Noordelijken Oceaan,
LaplalJd, lV/uskovië
JIIJusko'Yië en Groot-Tartarijë befpoelende ,
de kusten van Lapland,
cn zich tot aan de noordelijke kusten van Amerika uitftrekkenpe
en
uitftrekkenpe...
Deze zee, welke ook hiervan haren naam ontleent, is bijna nooit
zonder ijs, en genoegzaam drie vierde van een jaar, van Herfst- toc
tot
Zomerm.
Zornerrn. dicht bevrozen. De walvischvangst wordt er, door onder.
ander.
fcheidene
fcheidcne Europifche natien, fterk gedreven, en er komt ook veel
hout, inzonderheid dennen- en lorken-boornen,
lorken-boomen, tegen de kusten Vlm
daor de {fszee
f.fszee over
Siberië, uit Is/and aandrijven. De doorvaart dOOf
Azië, hoe dikwijls beproefd, heeft tot hiertoe nog nict
niet kunnen te
uitvoer gebragt worden.
IJ
ZER. Geen metaal is algcmeener
verlpreid, en tevens van zulk
IJZER.
algemecner ver!preid,
nl1t als het Ijzer. Men vindt het niet alleen
alIeeIl
een onberekenbaar nut
delff1:olfen
op onzen geheelen aardbol, tllsfchen de andere del
moffen vermengd,
erts. in eene verbazende menigte; maar
en op vele plaatfen , als ertS.
ook in de beide bewerktuigde rijken, fchoon in eene geringe hoeveelheid: zelfs dooril:roomt het, als zijnde voornamelijk in het bloed
begrepen, het dierlijk ligchaam. Zelden wordt het in eenen volkomenen
!laat gevonden; maar gewoonlijk verërtst ~
menen,, of gedegenen, il:aat
kalkvormig of okerachtig, en draagt, volgens zijnen blj
bIj zonderen !laat
11:aat
onclerfcheidene verbindingen, verfchillende namen. De ijzer-erten onderfcheidene
fen liggen in gang-gebergten, vlotbergen , en op de oppe rvIakte der
Duitscnaarde. Zweden, Noorwegen, Rusland, bijzonder Siberië, Duitsckland,
land , Po/en
Polen en Frankrijk, bezitten veel ijzer, hetwelk over het ge..
heel, voornamelijk, in het Noorden, te huis behoort.
.
De kleur van het Ijzer is niet altijd dezelfde. Het gezuiverde
heeft eelle
eene blaauwachtig dohkere, in het graauwe vallende kleur, anfoonen daarentegen verfchillen hier weer van.
vall. Het gezuiverd
dere foorten
ijzer overtreft in hardheid alle metalen, i$ het veerkrachtig!l:e, en
naast de Platina en Bruin!l:een, het moeijelijkst
maeijelijkst te fmelten. Het is
ook bij uit1l:ek taai, zoo dat men een pond ijzer, op het zorgvuldigst
gereinigd, tot eenen draad van 340 52 Rijnlandfche voeten kan uitrekken: een ijzerdraad, van ";0 lijn dik, breekt eerst door een gewigt
'V:ll1 60 pond en 12 Ollce
once In Berlijn hebben het de fabrijken, in
'v:m
het trekken van ijzerdraad, zeer ver gebragt.
Lucht, en inzonderheid vochtigheid, veranderen de oppervlakte van
ket Ijzer fpoedig
îpoedig in roest, waarbij het water en zjjne zamellflellende
zamenfiellende
dee..
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.deelel'l ontleed, en het water{1:ofgas
waterftofgas geboren wordt. Ten einde dit
.oeelen
gas, of die lucht, voort te brengen, gelijk tot het vullen van luch~
bollen noodig is, .'bevordert
bevordert men deze verzuring of verroesting
door zwavelzuur bij het water te voegen. Over het algemeen
brengen alle áuren
turen aan het ijzer eigenaardige verfchijnfels te
weeg. Dit metaal wordt fpoedig tot gloeijing gebragt , zelfs door
fierk wrijven en hameren; doch fmelt in geen gewoon keuken vuur.
Tot wit gloeijen heet gemaakt zijnde, is het week genoeg,
genoeg. niet algcdaantc aan te geven, maar
leen, om er d(!)or
d<l>or den hamer de begeerde gedaante
mcn we/lm
ook, om vele !lukken
llukken te vereenigen , hetwelk men
wellen noemt.
OfTehoon het ijzer door hameren, en, zeer heet z~inde, door verkoelen, eene groote hardheid verkrijgt, is deze echter, voor vele
werktuigen, nog niet genoegzaam,
genoegza~m, waarom men ooIt
ool~ het Ijzer tot
flaal bewerkt, door het beste fa ort er van met kool1l:of
koolllof te vereeni.
gen, wanneer het vervolgens min of meer gchard
gehard wordt, overeen·
komflig
Het Engelfche fiaal
komllig het gebruik, waartoe het moet dienen. lIet
overtreft andere in deu;;delijkhcid,
deugdelijkheid, behalve dat van Damascus (Zie =
t
DAMASCENER IJZER), welks
wclks zamenltelling
zamen1l:ellil1;; nog een geheim is,
doch hetwelk de groot1l:e
grootIte hardheid bezit, en echter niet bros wordt.
Ook het Blik wordt van ijzer
Ijzer gemaakt, hetwelk tot dat einde door
zware hamers tot
hierop -in
tOt dunne platen geflagen; hierop'
in water en azijn'
azijn.
be[rreken, en
en met
moer fchoon gemaakt; vervolgens met lijmwater befrreken,
ge[molten tin
wijnfceen- zout beftrooid, en eindelijk in gefmolten
falmoniac, of wijnfteengehouden wordt, hetwelk zich dan aan de plaat hecht en dezelve
overdekt.
Het IJzer bezit de opmerkenswaardige eigenfchap, dat het niet
aangetrokken. maar ook zelf tot
alleen door den zeilfteen wordt aangetrokken,
toe een'
zeilfeeen, die ander IJzer aantrekt, kan gemaakt worden, waarom ook
zeiHèeen,
deze kunstige magneten veel meer in gebruik zijn, dan de zeilfteen
zei/fteen
zelf. Bovendien is het IJzer en ftaal welligt
wellige het eenigfte metaal
metaal,5
dat der gezondheid niet nadeelig is, en zelfs in de geneeSkunde voor
ons eene heilzame kracht bezit. Het prikkelt de organifche vezels;
vermeerdert derzelver bewegingen; verrterkt
verfterkt de werking der fpieren,
fpieren 5
verlhelt den omloop van bet
het bloed, dat er rooder en krachtiger
en verli1elt
door wordt.
IJ
IJ ZERE KROON. Is de goude
gonde,t met edele gefceenten
gefteenten omzette,
kroon, welke in Monza, in het lVIilanefche,
Milane[che, bewaard wordt, en waar.
mede de koningen van Italië eertijds gekroond werden. Zij ontleent
haren
de.
baren naam van eenen ijzeren ring, of cirkel, die van binnen in dezelve gebragt is. NAPOLEON ftelde, na zijne krooning, in 1805. de
orde van de ijzere kroon in, welke ook door den keizer van Oostenrijk, toen hem in 1813 het Lombardisch.J7ênetiaanscTt
Lombardiscn-Pénetiaa1JSck koningrijk ten
deel viel, bevestigd,
gebevestigd. en onder de overige orden van zijn huis ge.
rang[chikt werd.
rangfchikt
I KONOGRAPHIE. Beeldbefchrijving, of de verklaring van oude beeldzuilen , borstbeelden, huisgoden , mozaîk werk en
etl oude
ALGEMEEN WOORDENB. lIl.
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fchilderfrukken met waterverf. Men houdt MICHEL ANGELO en UaSINUS voor de herftellers dezer wetenfchap, welke vervolgens door
JOHAN ANGELUS CANLNI en BERNARD VAN MONTFAUCON nog meer
werd uitgebreid. De eerfte gaf in 1669 zijne lkoltographie te Rome
in 4to in het licht, en van den laatften bezitten wij zijne A1ztiqui..
tls
tis e",;pliquées.
IKONOLOGIE. Beeldenleer , of de leer van de kemeekens en
zinnebeelden, onder welke goden, helden, en andere fabelachtig~
voorwerpen, alsmede verbloemde perfonen , en eindelijk verft{lndelU.
ke en zedelijke denkbeelden worden daargefteld. Dus is, b. v.
MARS het zinnebeeld van den oorlog; MUTIUs SCHEVOLA dat van
ftandvastigheid; de Leeuw van edelmoedigheid, de Pelikaan van moe·
derlijke liefde; een ki1ld, op een doodshoofd leunende en
cn bellen
blazende, het beeld van de ijdelheid van alle menfchel\ike ondernemingen enz. De beeldfpraak is oneindig rijk, en iedere eeu w
w fchonk
haar nieuwe beelden. (Zie verder BEELDSCHRIFT.)
ILLYRIE. Dit land, feden 1809 onder den naam van lllJrifche
Provincien bekend, en onder Franfche heerfchappij ftaande ~ werd in
18 I 3 door Oostenrijk weder heroverd, en in 18 16 door hetzelve tot
een koningrijk verheven; beftaande uit de hertogdommen Karinthië
en Krain, het gonvernement Triest, het Oostenrijkfche Fr; ou!. het
Kanton Civida!, het Venetiaanfche Istrië, een deel van Croatië en
eenige eilanden van den Guaxnero. De grond is er bergachtig, d~
luchtsgefl:eldheid zeer zacht, het vruchtbare land brengt wijn, edele
vruchten, olijven, vlas, hout en vele dclffl:oifen voort, en heeft
rundvee, zijdewormen en viseh. Men telt er in 4Z fl:cden 1 84 vlek·
l,en, 7000 dorpen en buurten, 1,169,167 inwoners, die grootendeeis Roomseh, deels echter ook Lmhersch of van den Griekfchen
godsdienst zijn, en behalve in den landbouw, in de mijnen, den handel en in de fahrijken hun befl:aan vinden. Het wordt in twee gouvernementen , Laibac!z en Triest verdeeld; de hoofdfl:ad is Laibac1t.
Volgens de Staats-courant van 19 V~I1 Hooim. 1822, heeft de keizer
van Oostenrijk beiloten ,de aan dit rijk getrokkenc
getrokkellc Hongaarfche
districten, weder aan Hongarife terug te geven.
IMAN. Is een van die perfonen der Turkfche geestelijkheid,
welke in de Moskeen den godsdienst verrigten. Zij bidden; lezen
den koran voor; prediken; bezoeken de kranken; fpreken den huwelijks zegen uit, en zijn over het geheel de eigenlij ke priesters der
Turken. Hunne kleederdragt is van die der wereldlijke perfonen alleen door den tulband onderfcheiden, die bij hen iets hooger dan ge.
woonlijk is. Zij worden door de Moskeen , waarbij zij aangefield
zijn, bezoldigd, en zijn bij het volk in groot aanzien.
IMPERA TOR. Beteekende bij de Rome~m , over het algemeen, den opperl1:en bevelhebber van een leger; doch eigenlijk was
deze benaming een titel, welke in onderCcheidene
onderfcheidene tijden verfchilIende
beteekeois[en had. Dus voerden de confuls, voor ûj dezen naam
droe·
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droegen, bet eerst den titel van Imperator, dien de foldaten en de
fenaat, naderhand, aan hunne veldheeren gaven, na het behalen eener
belangrijke overwinning, en welke deze zoo lang behielden, tot zij
getriullIfeerd hadden. In later tijd werd niemand meer met dezen
titel vereerd, dan die ten minste 10,000 vijanden verflagen had.
Na den ondergang der gemeenebest·regering, werd bnperotor de
yoornaamlle titel der keizers, om daardoor hunne opperfie magt aan
te duiden: inzonderheid bedienden zich de opvolgers van AUGUSTUS
van denzelven , en had dit woord eene gelijke beteekenis, als de
titel van Rex. 111
In later tijden werd ImperotfJr volkomen in den zin
van keizer genomen; ook zegevierende veldheeren gaf men nog
dien titel, welke dan in dit geval de oude beteekenis had. Ten tijde der gemeenebest-regering plaatfie men dezen titel achter den naam :
b. v. CICERO Imperotor; doch als een titel der keizers 1l0nd hij
altijd voor denzelven. - Imperator was bij de inwoners van Prae.
neste tevens een bijnaam van JUPITER, wiens beeldzuil door J.
QUINKTIUS, bij de verovering van die ftad, naar Rome gevoerd, en
'in den tempel van den KapitoIinifciJen JUPITER g@plaatst werd.
IMPROVISATOREN. Zoo noemt men in Italië die dichters,
Ilan hun opgegeven onderwelke over ieder willekeurig gekozen, of aan
werp, voor de vuist weg, hunne gedichten vervaardigen en ~pzeg
gen, of ook wel, onder het geleide van een fpeeltuig, zingen. Sedert de herleving der wetenfchnppen leverde Italië perfonen van bei.
derlei geflacht op, die zich op deze dichtkunst toelegden, en zich
daartoe in het eerst van de Latijnfche taal, welke tot het laatst der
Isde eeuw de taal der geleerden was ,bedienden. Inzonderheid
was deze foort van dichtkunst onder LEO X, en aan de hoven te
Uróino; Ferrflra, Mantua , Milaan en Napels, fterIe in zwang.
SERAPHINO n'AQ.uILA, die in 1500 ftierr, was eell' der oudfte Improvi[atoren, die, echter, bij zijn leven, met PETRARCHA om den roem
wedijverde; doch werden beiden door ACCOLTI, de eenige bijgenaamd,
overtroffen. Onder de menigte beroemde dichters van dezen ftempel,
die in het laatst der Isde en het begin der 16de eeuw leefden, noe·
men wij alleen NrcoLo LEONICENO, MARIO FILELSO , HIP\,OLITO
van Ferral'a, GWVAN'NI BATTISTA STROZZl, PERO en CESARE DA
nA
FANO. Na den dood van LEG hield men op, om in de Latijnfche
lingua
taal voor de vuist te dic!hten, en bediende men zich van de lingufl
va/gare, waardoor het getal der Improvi[atoren aanmerkelijk toenam.
SILVIO ANTONIANO, in 1540 te Rome in eenen lagen ftand geboren,
maar door zijne talenten tot kardinaal verheven, was de eerfie ; doch
de beroemdfte van alle lmprovi[atoren
Improvi[atoren was PERFETTI, die il1 1747 in
genoemde ftad ftierr, en van wien in het daaraanvolgend jaar, 2 dee·
len zijner voor de vuist gemaakte gedichten in het Jicht v erfch enen.
Zijne !ieme versmaat was die van 8 voet, de moeijelijkfte van allen,
en bij de Ita/iollen de epi[che genoemd. Hij ontving, onder BENEBENEDICTUS XIII, op het kapitool de lauwerkroon: eene eer ~ welke tot
dien
N \1 ~
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<'lien
ASSO had Jnogen
<lien tijd
t~jd nog maar alleen aan PETRARCHi\
PETRARCHA en T
TASSO
mogen te
bemt
beurt vallen.
Ondertusfchen
Orrdertusfchen bepaalde zich de kunst, om verzen voor de vuist
te vervaardigen, niet alleen tot de mannen, maar vond luen
lnel1' in Itatii
Italië
ook vrouwen, welke dit talent tot eellen hoogen
boogen trap van volkomen,
heid
beid geb
gebragt
ragt hadden, zoo als: CECILIA MICHELI van Venetië, GIO-"
GIO-'vANNA DI SANTI,
'VANNA
SANT!, en eene non BARMRA
BilRIli\RA van Corregio; doch geell
geen
van allen verwierf grooter
Mograoter naam, dan de beroemde MAGDALENi\
MAGDALENA MaRELLI FERNANDEZ, onder de Arkadiers CORILLA Olimpica
Dlimp/ca genoemd,
welke onder Fms
FlUS VI leefde, in Toskane
Toskmze woonde, en de bewondering van alle reizigers opwekte: zIj werd te Pistoja geboren, waar
zich haar taletlt,
talctJt, door veelvuldige oefening, reeds vroegtijdIg omOutwikkeLle.
wikkeUe. De goedkeuring, welke zij in Italië inoog(]:e,
inoogl1:c, bewoog
keizer FRAr,S
FRANS I, om haar naar H/eet!efJ
lPée1!e1I te roepen, wa~r zij met on011derfchcidll1g
rlerfcheidlllg Ol;tvangen,
ol~tvallgen, elJ,
en, met gunsten oveïlnden, ondIngen
ontt1agen werd.
De keizcdn
kcizcdn KATIIARINA lloodlgde
lJoOlllgde ha1r naar Petersburg ; maar het
bet
firenge
haar terug: naderlnmd
f1:renge klimaat hield haal'
naderhand werd zij door
dOOl" de akadeakade.
mie del'
medelid verkozen; in het jaar 1776 openlijk
d~r Adr:adiers
Adwdiers tot ll1C!delid
te Rome gekroond, en door den Romeinfchen
ren~at tot een' nobi·
Romein[chen [ennat
'e
cittarlifl!1 benoemd. ZIJ
Zll fiierf
Ie cittadiflll
l1ierf in Florence in Slagtm. 1800. Onder de Improl'ifatol'e1I
GIOndel"
Impl'Ol'ifatorm van O:lze
0:1ze dagen behaalde FRANCESCO GI'
1\NNI,
Uverig republikein.
J\NNI, een ijverig
republikein, den meesten roem. Hij bezong de
belegering van Genua en den {lag
J/lIaringo; begaf zich vervol.
Dag van JYlaringo;
gens naar Parijs, waar een gedicht op den Dag
nag van /iuJlerlitz
/lujlerlitz hem
een penfioen verCchafte.
verfchafte. In 1795 v:erfcheen
verrcheen een bundel zijner voor
de vuist gemaakte gedichten in het licht. Opmerkelijk is het imusintusfcilen,
rcllen, dat bijna alle Illlprovi(àtoren
Improvi{tuoren in Toskam:
ToskallC of Vel1etiii,
VenetliJ, voorllamellJl~ echter, te Siena en f7ëronrt
l1amelljl~
J7érona .geboren
~eboren zijn, en dat hun tata.
lent zich juist daar ona(g;ebroken
voorr~ep:am.
ona(~ebroken heeft voortgeplant.
INCA. Een naam, die de inboodingen van Peru eertijds
ecrdjds aan
IUllIne
hunne koningen en prinren
prinCen van den bloede gaven. Volgens PEDRO
De
DE CmCA
CIECA was dit land langen tijd het tooneel van aUeriei
allerlei foort van
misdaden, van oorlog.
oorlog, tweed ragt , en daaruit voortvloeijcnde
voortvloeijende ver.
fchrikkelijke wanordes , tot dat eindelijk twee broeders te voorfchrikkclijke
:!èhijn
fèhijn traden.,
traden-, waarvan de een l\i[,\KGOC,\PA
M,\NGOCAP,\ heette.
h[~etce. I-Jij
Hij bouwde de
flad Casco;
CIISCO; 11l:1:1ktC
m::mkte wetten; herhelde
herfcelde de goede orde en eendracht.
eendracht,
en r.am,
nam, met zijne af1lammelingen,
afllammelingcn, den naam van Inca,
fnca, dat is koning
of groot-heer, aan. Deze
Dez~ Inca's werden eerlang zoo mngtig,
magtig , dat
zij al het land, van Pasto do C,1i!i, en de rivier de 1I1aule, ten
.luiden,
I':uiden, tot de rivier Augasmago ten Noorden, vermeesterden. Hunne hcerfchappij duurde Wt
~ot de verdeeldheden msfchen
rusfchen INCA GUASCAR en ATAPALlBA,
CAR
ATAPALIBA, waarvan zich de Spanjaards bedienden, om
OIn
zich zelven meester van het land te maken, en waardoor de heerwrnictigd werd.
fchappij der Inca's ycrnictigd
INCLINATIE. Bcteckellt
Betcckent over het algemeen llcigillg';
ncigitlg'; doch in
de wiskunst de tigthg
rigt Î:1g een
er liniè
linie naar zeker punt (volgens ApPOLONIeener
ApPOLONI.

us
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us en PAPPUS).
P.t\l'Pus). lJa
ha tie
~e O:errekunde
fierrekunde bedient men zich van dit'
dit woord
voor de hoeken, die de banen der planeten en kometen, met de
baan der aarde (ecliptica), gewoonlijk zonneweg genoemd, maken.
Zulk een hoek is zoo veel te kleiner, naarmate de planeet of komeet
Z\Jlk
nieuwf1:e waarnemingen van de LA
van dien weg afwijkt. Volgens de nieuwfte
LANDE en BODE, is de hoek dezer afwijking bij lVlerkuriu.
1V1erkuriu~ 7°,
70 ,
0 , 23' 20", bij Mars 10, SI"
voor Venus 3
51" bij Pallas omtrent 30,
3°,23'
30.
0 , 19' 10", bij Saturnus zo, 3°.
bij Ceres 10°,
100 , 47', bij Jupiter 11°,
20", bij Uremus 0°,
Ce~
0 0 , 43', 45". N~auwkenriger
N:aauwkeuriger bepalingen voor Ceres en Pallas, alsmede voor Juno
Jzmo en Yesta, verwacht men van de toetoe.
verfchillende, dikwijls zeer grookomst. De kometen wijken onder ver[chillende,
te, hoeken van de ecliptica, af, vermits zij den geheelen hemel doorkrniCen.
kruifen. De inclinatie van de baan der maan is, naar gelang de zon
op haar werkt, verfchilIende,
tlIs[chen 5°,
verfchillende, doch 1l:aat
Baat ttJsfchen
50 , I' en 5°,
50 , 17'.
INCOMMENSURABEL.
INCOMMENSURAllEL. Onmeetbaar. Men gebruikt dit woord
in de wiskunde
wiskuude van zoodanige grootte, welke door geene andere,
andere.
tot de eenheid genomeuliI,
genomen~, kan gemeten worden. Van dien aard zijn b. v.
alle quadrant wortelen, welke geene geheele getallen zijn, als: de quadrantwortel van 12 is 3,4641, en zoo tot in het oneindige. Deze
eigen[chap
eigenfchap der grootheden noemt men hierom inco1JJme1J!urabiliteit.
incommen[urabiliteit.
INCUNABELEN. Deze benaming geeft men aan die boeken,
boeken.
welke met houten tafels of vormen, waarop geheele bladzijden fchrift
ge[neden waren, voor de uitvinding der beweegbare letters, gedrukt
gefneden
zeldzaamf1:e is de Apokalyp{e
werden. Een der zeldzaamfte
ApokalJ'Pfe in 8 hout[neeta[elen
houtCneetaCelen ~
in klein folio, met het daarbij geftoken
gef1:oken fchrifr
fchrift in het Latijn, waarvan
waarvall
de heer VAN
V.t\N HEINICKEN 5 ver[chillende
verfchilIende uitgaven be[chreven
befchreven heeft.
INDEPENDENTEN. (Zie ANGLIKAANSCHE KERK.)
INDIAANSCH RIET. Groeit in Amerika. Deszelfs bloemen
ria ar die van
hebben eeue
eene [chooue
fchoone roode kleur, en gelijken eenigzins naar
de [{almus.
Ka/mus. De bladeren zijn omtrent 4 voet lang en 20 duim
breed; derzelver kleur is fatijnachtig groen, en zij omwinden
ontwinden zich,
door zich bij wijze van een peperhuis uit te breiden. Op deze bladen is het, dat men de Kakau
Kakart uit[preidt,
uitCpreidc, wanneer men die droogt:
ook dienen zij dikwijls, om de gom Elemnt
Eleml1i te omwinden,
omwinden. en onl
om
es van te maken.
er korfj
korfjes
INDICTIE. (Cye/ttS
(Cyclus indictionum)
indictiommz) Cijns- of fchatting-getal bij de
Romeinen; in de tijdrekenkunde eenen kring van IS jaar genoemd, die
en
men aan deszelfs einde weder op nieuw begint. De oorfprong eu
bet oogmerk dezer benaming is zeer onzeker; doch men meent, dat
keizer KONSTANTINUS de Grootè eene foortgelijke
[oortgeliJke tijdrekening, in
plaats van die bij Olimpiaden,
OJimpiaden, h'eefr
h"eeft ingevoerd. Zeker is het, dat
de aanvang dezer lNdictien
Indictien in het vierde jaar voor onze tijdrekening
vindc
valt, wanneer men die met de jaren na dezelve vergelijkt. Men vindt
bij de fchrijvers driederlei lndictim,
Conflrmtillopolibzdict'Ïm, als de Indictt'o
Indictio ConflantillOpolital1f1,
tal7t1, die met den 1 !len
!1en van Herfstm.
Hcrfstm. begint; de llldictio
ludictio Ce/area,
Ce[area,
of [mperlo/ls,
Imjieria/Is, welke met den 24flen
24fTen dier maand !1alClI
halcn aanvang neemt,
N !1 :3,)~
en
N
~
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die, met den Inen
lfien van
en de Indictio Romana, of pontiflcn!is,
pontiflcalis, die.
dezen
Louwm. begonnen wordt. De tijdrekenkundigen
tijdrekenkulldigen gebruiken deZen
cirkel als een kenmerk van den tijd, waardoor zij een zeker jaar
oTerigen, die federr
feden de fchepping der wereld verloopen
van alle de oyerigen,
zijn, kl1nn!ln
kunnen onderfcheiden.
iNDIEN. (Zie: OOST-INDIEN.)
INDIGO. Is het zetmeel van eene plant, Indigo-plant (Indigof""
tinctorifl) genoemd, die in de OostOost. en IPest-lndien,
IFést-!l1dien. doch meest op
tinctoria)
de eilanden van Amerika groeit en aangekweekt wordt. Men trekt
Indigo. uit genoemde plant, op de volgende wijze. Na dat
den Indigo,
invalt. blad en fiengel
flengel heeft
men voor den bloeitijd, die in Hooim. invalt,
afgefneden, en van aarde en zand gezuiverd, doet men deze, zoo
fpoedig mogelijk, in eene kuip, om te weeken , en laat alles op eene
beCchaduwde plaats in ruSt flaan,
Cpoedig eene foort van
befchaduwde
fiaan, wanneer er fpoedig
gisting, onder eene aanmerkelijke verhitting,
verhitting. geboren wordt; eene
lnenigte lnchtblazen,
luchtblazen , die brandbaar zijn, en mogelijk uit wiJngeestdamp befl:aan, zich ontwikkelt, en de oppervlakte van het water,
overkoper-kleur fpelende, huid over·
allengskens, met eelle blaauwe, in koper-Ideur
trokken wordt. Alles zou nu fchielijk
fchieIijk tot aanvankelijk bederf en
geheele ontbinding overgaan, indien men zich niet hallstte,
hanstte, om hee
het
broei[el in eene andere kuip, de rustkllip
ruS/kuip genoemd, klaar te laten af.
broeifel
loopen,
dllt zich een
loop
en. en het daarin zoo lang fierk te roeren, tot dat
blaauw zetCel
zet[el van het nu goudgeel fchijnend
fchiJnend broeifel affcheidt. Wan.
Wan..
neer nu hierop .het zetmeel volkomen gezonken is, laat men het
genoemde gele water door kranen afloopen;
alloopen ; doet het zetmeel in
hare zakken; [poelt
fpoelt het met koud water af; laat het in houten kiskis.
ten uitlekken; in de fchaduw vast worden, en in de zon volkomen
droogen, waarna de Indigo gebroken, en ter verzending gepakt wordt.
droogcn,
foorten van Indigo, welke in den handel voorkomen, zijn niee
niet
Alle foürten
van gelijke deugd. De beste is hoog
boog donker blaauw; fpeelt, op den
nagel gewreven, in het koperkleurige; is zOQ ligt, dat zij op het
belIag.
water drijft, en heeft uitwendig geen wit beflag.
Bij de Grieken en Romeinen was de Indigo, blijkens het getuige.
be.
nis van DlOSCORlDES, PLINIUS, VITRUVlUS,
VITRUVIUS, enz. wel als verffiof
vermof he.
plam, waaruit dezelve voortkend; doch zij waren onkundig van de plant,
voort·
kwam. Zoo lang de West-Indifche volkplantingen nog niet hellonden,
beflonden,
kwam alle Indigo uit de Oost-Indien. en, tot aan de ontdekking der
vaart om Afrika, werd dezelve, zoo als alle andere Indifche waren IJ
langs eellen
eenen omweg, naar Europa gezonden, waardoor de prijs van den
Indigo, natUurlijk, toC
tot eene aanmerkelijke hoogte moest tHjgen; en
van daar. dat de Indigo eene dier verffioffen
vermoffen was, welke men zich
zelven, zoo men er mede wilde gefchilderd hebben, moest aanfchaffen.
De ware gelleldheid van den Indigo leerde men in Europa eerst
kennen, tocn men denzelven uit de eerfie hand verkreeg; doch nana.
fchepcn Afrika, in 1409, waren omgezeild, en
dat Europifclle
Europifche fchepen
afgelegene plaaefen
plaatren Was
was doorgedrongen, ontdekmen tot de verst afgelegeoe
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te m~n, Vlln waar de Indigo afkomstig Was,
was, en leerde zijnen heester kennen; en geene natie is er, die zich meer aan deszelfs handel
liet gelegen liggen, dan de onze. Toen in 1602 eene handel.maatfchap'
pij , onder den naam van Oost-Indifche Compagnie, tot fiand kwam,
was de invoer cn verzending, door geheel Europa, zoo fierk, dat
S
S Nederlandfche fchepen, reeds in 1631, 333,425 pond Indigo van
JJatavifJ bragten, welke voor het minst op 5 tonnen gouds ge.
fchat werden. De kultuur van de Weede Cfratis tinetoria) , voorheen
alleen de plant, welke men tot eene blaauwe verf, Pastel genöemd~
gebruikte, en in Duitsehland, FrankriJk en Italië met veel voordeel werd aangekweekt, hield op, zoo ras de Nederlandfche koop~
handel den Indigo algemeen verkrijgbaar maakte, en de blaauwverwers deszelfs uitmuntende waarde leerden kennen. Te vergeefsch
waren de pogingen van eenige fiaten tegen den invoer, en die van
Sakfen en Oostenrijk tegen het gebruik van den Indigo, welke voor
de voornaamfie onmisbaarfie verffiof gehouden werd ; terwijl men
de Wee,de alleen gebruikte, om eene vaster kleur te verkrijgen.
Ondereusfchen werd de toevoer van den Indigo, door de fiaatkundige betrekkingen van Europa, moeiJeJijker, en dit gaf aanleiding,
dat men zich toelegde, om uit de Weede eene blaauwe verf te trek.
ken, die den Indigo zoude kunnen vervangen. De keizer van OostenriJk legde, reeds in 1812, aan Dr. HEINRICH, te P lau in Bohe.
men, eene gratificatie van 5°,000 florijnen, in klinkende fpecie, toe,
om uit de pastel of weed plant eene èven fchoone kleur te trekken,
als de lndifche
lndi[che Indigo oplevert; terwijl men in Turin met de laatfie
en de pastel proeven genomen heeft, die voor deze vrij gunstig zijn
uitgevallen.
Ook in de Oost-Indien heeft men, voor eenigen tijd, uit de ongemeen groote bladen van eenen op nieuw ontdekten boom, die vele
overeenkomst met de Oleander (Larus rorea, Rhodoilmdron) heeft,
Indigo van aene voortreffelijke foore getrokken, en heefe de heer JAUMK
ST. HELAIRE, in eene ~er vergaderingen van de koninklijke Franfche
Fran[che
akademie der wetenfchappen, omtrent dien belangrijkell boom, ell
eD
de wijze, waarop men u it zijne bladen de blaauwe verffiof kan trekken, eene gewigtige verhandeling voorgelezen. Deze boom groeit
zoo wel in eenen !lechten, als goeden grond; is tegen vochtigheid.
en hitte belland, en leverde voor de O. J. Compagnie aanzienlijke in~
komsten op. In 18II
18 II verzamelde men in Bengalen, uit de bladen
van dezen boom, 190,000 pond Indigo, en in 1815 bedroeg de oogSt
teeds meer dan 2,840,000. Het is bekend, dat Engeland, tot het
jaar 1789, al zijnen Indigo uit Frankrijk en Spanje ontving: thans.
echter, kan het daarmede geheel Europa voorzien.
INDISCHE ZEE. Een gedeelte van den grooten Oceaan ~
grenzende ten Westen aan Attftralië, ten Oosten aan Afrika, en
ell
ten
heerfchcn, zoowel in ver·
tcn Zuiden aan de (!szce. Op deze zee heerfchen.
fchillende fireken
verfchillcl1de jaargetijden, onclerfcheiden
firckcn als in verfchillel1de
N n 4
win-
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,winden,
,winden" onder anderen de regelmatig afwisfelende , zoogenoemde
Mourfons. In den zomer, dat is van Gras- tot in Wijnm. heerscht
aequotol" een !1:erke
fierke Zuidwesten-wind, van !1:orm
fiorm
Noordwaarts van den oequotor
Noord·
en regen verzeld, en in de overige 6 maanden een zachte NoordOosten-wind, welke de eigenlijke 1I1ousfon
Oosten-wir.d,
Jl1ousfon is. Van den aeqtJfltor,
aequotor ,
tot 10 graden Zuidelijke breedte, waait de wind, in de wintermaanden,
uit het Noord-, en in de zomermaanden uit het Zuidwesten. 'WanWanlIit
neer de Mot/sfon zal veranderen, hetwelk tusfchen
msfchen de 14 en 28 dafii1te, windfireken
windflreken
gen van de nacht.evening gefchiedt, dan wisfelen !1:i1te,
onweders, waterhozen, wervelwinden, en de
uit alle hoeken, met ollweders,
verfchrikkelijke Taifuns (orkanen), waarbij de elektrieke flof,
fiof, waaraf,t
mede de lucht vervuld is, zich met geweld ontlast, elkander af
tot zoo lang de volgende Mousfon zich langzaam verheft, en haren
fireek neemt. Deze orde van windsverwisfeling heeft op de
vasten !1:reek
gebeele
geheele lndifche
lndifehe zee, van de Afrikafche kust tot Nieuw-Cuinea,
plaats; en wa::rfchijnlijk
waarfchijnlijk is de oorzaak hiervan daarin te zoeken, dat
worde
deze zee door een zeer hoog, bergachtig land, ten Noorden, wordt
jngelloten , waarvan de hier, in den zomer, opgehoopte
opgeh oopte wolken ell
en
jngefloten
dampen, in den wiIltcr,
winter, de zon volgende, terug keeren. De vaart
op de lndifche zee is, zoo wel uit hoofde van deze verfchilIende
winden, als wegens de menigvuldige eilanden, klippen en ondiepten,
hoogst moeijelijk
moeijclijk en gevaarlijk. De golven van Perzië, Arabië,
lJengalen,
JJengalen, Siam,
Sia!1t, Tunkin enz., de Japanfehe
.Tapo1ifche zee, en de !1:raten
firaten van
Malacca
Malacea en Szmda
St/nda zijn deelen derzelve. (Zie verder OCEAAN.)
INFANT, INFANTE. Is een titel, die in Portugal
Porttlgal en Spanjef
Spanje f
inzonderheid aan de prinfen en prinfesfen van het koninklijk huis, met
uitzondering van de kroonprinfen, gegeven wordt; voerende die
van Portugal, feden
OHIIN IV, den titel van prins van Brazilië,
federt J
JOHIIN
en die van Spanje.
Spanje, fints
Guts 1388.,
1388, dien van prins van Asturië.
./Jsturië.
INFECONDI. Een genootfchap van geleerde mannen te Rome.,
Rome,
hetwelk in 1650 een begin nam, en de fneeuw, die op eenen onvruchtbaren akker valt, tot
tOt een zinnebeeld voert, met 11et
het bijfchrifC
bijfchrift

Cerminabit.
INFERIEN. Waren bij de Romeinen offers, die men der afgeftor.
afgefior.
\>'ene zielen bragt,
brngt, opdat zij fii1
fiil zouden blijven rusten. Mogelijk zijn de
vene
exequien
exequim in de ROOlnfche kerk hieraan wel haren oorfprong verfchuldigd.
Anolyfis van hei onei1ldige,
oneindige,
, INFINITESIMAAL-REKENING, of ./Jna/yfis
bij de EngelJè!u!n
Enge1/clzen Fluxions.rekening
Fluxiolls.rekenillg genoemd, maakt dat deel van de
zuivere wiskunde uit, hetwelk de leer van de veranderlijke groot~root.
heden bevat. Zij verdeelt zich in de Differentiaal- en Integraal.,.e.
Integraal-re.
lening: de eerUe leert ons de grens-verhontling
grens-verhorfding uit de gegevene be..
xening:
trekking (reltltie)
(relatie) der grootheden vinden, en de laatfie fchr\jfc
fchrijft on'
ong
de wijze voor, om die betrekking uit de grens-verhouding op te fpo"
fporen. Offcboon
Offchoon dit deel der rekenkunst, in het dagelijkfche leven van
Ilogthans. tegenwoornut fchijnt te wezen, is zij, l1ogthans.
geen algemeen llUt
€lig ..~ in de wiSKundige
wiskundige wete
wetcnCch:lppco
n[ch:tppco onombeerlijk
olJombeerlUk geworden, en
dig
nie-
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,niemand, die iu de theorie der oneindige grootheden onbedrëven is t
zal het wagen, om in de diepten der hoogere meet- en wiskunst
door te dringen. LEIBNITZ was de eerfre uitvinder dezer rekening,
welke door HUIGENs, de broedcrs BERNOUlLLl, en in later tijd door
EULER" meer en meer tot volkomenheid gebragt werd, waartoe de
gewoonte der meetkundigen van dien tijd, om hunne vQorfrellen open.
lijk bekend te maken, mede niet weinig bijdroeg. Waarfchijnlijk
deed NEWTON, de fchranderfre denker van zijne eeuw, geiijktijdig~
dezelfde ontdekking in de analyfis; doch hij kwam er later, dan
LEIBNITZ, openlijk mede voor den dag, en konde dus dczen den
roem der uitvinding niet betwisten. Beider regt van aanfpraak hierop werd voor den regterfroel van de koninklijke akademie van wetenfchappen te Londen bepleit, 'waarvan NEwtoN zelf tijdelijk
voorzittcr was, wanncer men in de hittè van den frrijd zoo ver ging,
dat de Engelfche partij LEIBNITZ openlijk, als een plngiarius (een
uitfchrijver) ten toon frelde. Hoe bcCcliamend ook deze geleerde
krijg voor vele der eerfie wlskunstcllaars ware, die m et te veel
drift aan denzelven deel namen, en waarvan LEIBNITZ het einde niet
mogt beleven, gaf dezelve nogthans gelegenheid tot eene meer
naauwkeurige !rennis en toepasfing der ana!yfis van het oneindige,
en. over het algemeen, tOt eene meer votkofIi~ne out,wikkeling
ont,wikkeling der
wiskunde.
'
INFUL. (In het LàtiJn lnfula) Was bij de oude Romeinen dat
breede, uit witte wol befraande,
befraandc, hoofdverfierf'el, waarmede de pries.
ters, Vestaalfche maagden, ja zelfs offerdieren.
[ers,
offerdieren, vcrfchenen,
verfchenen, omdat
men de bedekking van het hoofd voor een kenmerk va~ ootmoed
hield. In later tijd bedienden zich de keizerlijke fradhouders van die
hoofddekfel tot een teeken hunner waardigheid, als hoedanig het
ook in de 7de eeuw door de bisfchoppen der Katholijke Christen.
heid werd aangenomen, die nog tegenwoordig aan den bisfchopsmlj_
ter, dien zij bij groote plegtigheden dragen, en nlen altijd in hun wa.
pen ziet afgebeeld, den naam van lnfu! geven.' Dezelve be1l:aat uit
twee groote, van boven fpits toeloopende , bladen, het eene van
voren en het andere van achter, zoodat hij in het midden hol is.
bladen zijn van blik of bordpapier, met wiere zijde overtrokken, 'en
net voorfie pronkt met een kruis•• Het voorregt van 111fuleren~ meè
den Inful verfieren , of tot bisfchop verklaren, behoort ,aan den pau~
die ook fomsijs daarmede de abten van uitfrekende kloosters vereert~
welke hierom geinfuleerde abten genoemd worden. '
INFU'SIDIER TJES, of INFUSIE WORMEN. Zoo noemt men
nlle die fchepfels, welke voor het bloote oog onzigtbaar zijn t en
nUe
alleen door het mikroskoop kunnen gezien worden. Eigenlijk IIloest
men, daar het woord i17fl1fio uitgietfel beteekent , alleen lIan zoodanige wormen dien naam gcven, die dO'or het afgieten van water
of andcre
dicrlijke of grocibare ligchamen ont.
andere \'I oei !l:offen, op dierlijke
!laan, Wllnneer men dit afgicrfcl ecnigcll
eenigcll rijd fra:m laat. De InfufieN 11 5
wor.
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wormen maken den vijfden rang in de klasfe
kla.sfe der wormen uit, en zijn
Iaatl1:e fcbakel
aanta)
tevens de laatlle
fchakel van het geheele dierenrijk. Derzelver aantal
heeft zich, in later tijden, aanmerkelijk vermeerderd, offchoon hare
beeft
eigenlijke wording, ontwikkeling en levenswijze voor ons nog een raadraad·
fel blijft.
blij ft. In alle Ililfiaand
l1:ill1:aand water, velerlei dierlijke
dierlijkè en groeibare fappen,
het vloeibaar zaad
zand val) menfchen en dieren, de flijm
l1ijm der ingewanden
enz. worden deze diertjes gevonden. Vele derzelvcn
derzelven fchijllell
fchijnen flechts
doorzigtige,
doorzigrigc, levende blaasjes te zijn; in anderen neemt het gewapend
oog aanhangfels, naar fiaarten
l1:aarten gelijkende, waar; terwijl zich de meesten
vrij levendig, en naar allerlei rigtingen, bewegen. Ook fchijnen zij
gewnarwordingen
gew.aarwordingen te bezitten; want zij vlieden. wanneer hun iets fcha.
delijks ontmoet, en wijken naar vochtige plaatfen, wanneer de vloeil1:of,
vloeifiof,
waarin zij leven, begint op te droog en. Vele fierven
l1:erven aanl1:onds,
aanfionds, wan·
wanneer zij in de droogte komen; anderen, daarentegen, kunllen jaren lang
herleveÎl naderhand, wanneer zij weder bevochtigd
gedroogd liggen, en herJeveil
beween men.
worden: zelfs beweert
men, dat velen van deze diertjes de hitte van
kokend water, en de llrenglle
llrengl1:e koude kunnen doorl1:aan.
doorO:aan. Sommigen
dezer wormen oncfiaan
oml1:aan door verdeeling; anderen planten zich door
eijeren, of levende jongen, voort. Tot hiertoe zijn er 15
IS geflachgeDachten van bekend, well\e
wel~e bijna ~oo toorten bevatten, waarvan
Schild.
waarVlln de St:hildpolypen , llaar.poIYlJen,
Haar.polypen, /.lal
wormen enz. de voornaaml1:e
Aalwormen
voornaamlle zijn.
po{yjJm,
INGENHOUS. (JOHAN) Een natuurkundige, lid van de koninklij·
koninklijwetel1fchappen te L01zden, werd in ]730
ke maatfcbappij der wetenfchappen
J730 te Breda
geboren. In 1767 begaf hU
bij een groo;
hij zich naar
naaf Enge/cmd,
Engekm4, waar hij
grooç
deel van zijn
zij 11 leven doorbragt, en verfcheidene fçhriften
fçhrinen in de Engelfche
taal uitgaf. Nadat hij hier door LUTTO.N
Ll)TTON de inenting der kinderziekte had
Jeeren kennen, reisde hij in het
Weenen, waar hij
leeren
hee volgende jaar naar Wemen,
verfcheiden keizerlijke prillfen
prinfen en prinfesfen inëme,
inënte, en daar voor een
ontving.
jaargeld van 600 ~guldens,
~guldells, met den titel van keizerlijk lijfartS,
lijfarts, ontving,
Vervolgens keerde hU
hij naar Engeland
Enge!and terug, waar hij, in Herfstm. 1799,.
1799"
merf. Men heeft aan hem verfcbeidenc
in de nabijheid van
vall Londen, fiierf.
verfcheidene zeer
nuttige febei·
fchei- en natuurkundige ontdekkingen te danken, welke in zijvoornaaml1:e zijn: No.
No~
ne fchriften vervat, en waarvan de volgende de voornaamfie
va,
"IJ~ tflta facilisque methodus curandi caiculum,
çalculum, [corbutum,
fcorbutum, podogram in
Bvo, Leijden
[UI' les JTJgéteaux.
r~glteaux. qui font C011congr. 8vo,
Lefiden 1778;
J778; Experiences [UI"
noiire
Ja puriflcation de (a;"
floiire leur grande inftuence pour .Ia
fait· atmosphèri.
tjue,
lJue, eerst in 1779 in het Engelsch gefchreven, en vervolgens door
den fchrijver zelven~ in 1780,
1730, in het Fransch,
Frnnsch, en naderhllnd
naderh~nd in het Ne ..
derduitsch overgezet; en eindelijk een groot aantal gedenkfchriften, in de
wljsgeerige
wlJsgeerige verhandelingen, en de journalen der natuurkunde te vinden.
INGENIEUR. Is een officier, welke de militaire bouwkunde bebe.
oefend
is , alsmede met den
oef
end en met den dienst der fortificatien
fonificatien belas t is,
llanval
werk~
aanval en verdediging van vestingen en met de ollderfcheidene werk.
zaamheden , welke, tot het ver!lerken
ver!l:erken van legerplaatfen en andere pomtien, vereischt worden; hij moet, bij de uitgebreidde kennis van
wis. en natuurkundige wetenfchappen,
wetel1fchappen, zich almede, ook inzonderwisheid, op :de geographie en die van de historien hebben toegelegd, tcr
tet
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verkrUging
verkrijging van welke kundigheden een onvermoeide ijver en applicatie vereischt worden. Met dit, al kan zoodanig een officier, eerst
tje
.v~le jaren ondervinding en beflendigen
bellendigen toetoe·
dan, wanneer hij, door ,vele
leg op al het geen tot zijn
lcg
zjjn vak behoort, vele vorderingen in de praktijk gemaakt, en daardoor zich in fiaat
flaae gelleld
gefield heeft, om bij alle voor'zUn vak, belangrijke diensten, ten nutte
komende gelegenheden, in 'zijn
van den fiaat uit ee
te oelfenen,
oejfenen, een goed Ingenieur genoemd worden.
INITIA. Was bij de oude Romeinen eene godsdienstige daad, welke
ter
i1~zonderheid van CERES, verrigt
ler eere van verfcheidene afgoden, inzonderheid
werd. Dezelve
Dezehl'e bellond
befiond daarin, dat men zich, onder zekere plegtigheden ,• aan den dienst van een dezer goden, voor zijn geheele
leven toewijdde, waartoe men hem bij
verfcheidene
bU nacht in {lilte
fiilte verrcheidene
offerhanden bragt, en waartegen aan
altn den Initial'us
Inttiorus alle de geheimen van
godsdienst, die anders voor hem verborgen bleven, openbaarde.
den godsdienst.
INKT. Verfcheidene fcheikundigen hebben zich beijverd, omdeze
bekende fchrijffloife
fchrijffioffe tot meerder volkomenheid te brengen. De EnEn·
gelschman LEWIS geeft daartoe het volgende voorfchrift
voorfehrift aan de hand.
Jate in 3 pint witte wijn, of ook wiJnazijn,
wijnazijn, 3 once
onee galnooten,
Men late
1 once
onee ltampeehehouc,
kampechehout, eh
eft even zoo veel groene vitriool een
een, half uur
koken; voege er dan I!
Ik once
gehsele
onee Arabifche gom bij, en giete het gehttele
mengCel, wanneer de gom is opgelost
JPengfel,
opgelost,, door eene haren zeef. - De
beroemde VAN MONS geeft de volgende zamenflelling
zamenfie1li11g op: 4 oncegal~! once wit verkalkt zwavelzuur ijzer, en !J
!1 pint water, laat
laac
nooten, ~~
men 24
~4 \lur
uur in de koude
konde trekken f;
r; doet er vervolgens !1!
2! lood
Arabifche
tlecbts,
Arabifehe gom bij, en bewlKlrt
bewaart dit aftrekfel in eene opene, of tlechts,
met een' papieren 110p
flop,, weinig gellotene
getlotene fleseh.
fleseb. - Een ander voor·
voor.
fehrift
é~n pond galnooten, 6 oncen
oneen Arabi.
fcbrlft befiaat
bellaat hierin: men neme é::!n
fche gom, even zoo veel ijzer vitriool, en 44- pint bier of water; de galnooten worden gellampc,
gefiampt, en laat men 24 uur trekken; hierop doet men
er de grof geffampte
vitriool, en laat dit menggellampte gom bij, en daarna de vitriool.
fel door eene haren zeef loopen, wanneer men goede zwarte Inkt heeft.
Behalve deze gewone Inkt heeft lJlen
men nog Londenfehe Poeder-Inkt,
welke' uit 10 once
onee van de zuiverfle
zuiverlle fijn gefcampte
geftampte galnooten, !1!J once
onee
wit koperrood, 4 onee Roomfche
Roomfehe vitriool, en 1 onee lampzwartfeJ,
Iampzwllrtfel, dat
men in een aarden pot laat bezinken, om er den droefem af te nemen;
!1
~ drachma Indigo, ! drachma
draehma zwart
Zwart gebrande beste perfike-pitten, ea
eB
I draehma zwart gebrande endivij, welk alles tot een fijn poeder gemaakt,
en vervolgens met vijgenblad-water en melk, ieder voor de helft, en eert
weinig Arabifche gom gemengd wordt. Voortsheefcmen
Voorts heeft men Drukkers.lnkt,
Drtlkkers-Inlrt,
die uit lijnolie, tot eene tamelijke dikte gekookt of gebrand wordt, waarin
men, terwijl zij nog heet is, een weinig Arabifche
Arabifehe gom doet, en vervolzamengelleld. - Ook zijn
gens met lampzwartfel vermengd, is zamengefleld.
zUn er nog gekleurde Inkten, als: roode, waartoe men! pond allerbest Fernambukhout,
ge1100ten alnin
aluin en
cn even zoo veel room van wiJnIleen,
wijn11een, in cemet !1 lood gefiooten
met!!
he zekere hoeveelheid water, tot op de helft laat
luut verkokcn,en
verkoken, en er vervolvervol·
11 s, tcrwiJl
ge
gens,
terwijl het mengfel
mengCel nog heet is, !12 lood fuiker en 2~ lood Arabifehe
Arabifche
gom bij doet. Blaauwe
Blaat/wc Inkt vcrkrijjt
verkrijit men door oplos!ingcll
oplosfingcll van Indigo,
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door aluin neergeploft, en met gom vertnetJgd; groene uIt Spaans eh
groen, gedisteleerd met wijnazijn, 'en vermengd ,met een :weillig gom,
en gele Inkt door een aftrekfel van faJfrftan', aluin en gomwater.
INKTEN. (SIMPATHETISHE) Hier onder verfiaat men vloel{loffen zonder eenige, of ten minlle merkelijke kleur, waannede
men een onzigtbaar fehrlft kan op het papier bren~en, dat men naar
welgevallen door zekere midde~n kan, zigtbaar maken. OVIDIUS gaf
reeds' aan de fireng bewaarde meisjes, -die gaarne aan humw minnaars
wllden fehrijven, den raad om zieh daartoe van verfehe melk te' bedie.
nen, en dit fehrifl', droog zijnde, met koolfl:of of roet te bellrooijen;
doch de tcheikunde heeft in de i onglle tijden ons vele en betere I uk.
ten van deze foore leeren vervnardigcn. Wallneer meil groelle vitriool
in water oplost, en er een weinig aluin bij doet, om te verhoeden;
dat de geehl(:htige ijzer-neerflag niet neerploft, dan kan men met dez'e
bJjlÖ6filJg een onzigtbaar fehrift vervaardigen; dat zeer 'zware VGor
den dag komt, wanneer men het met een goed verzadigd aftrek fel
van galnooten vochtig maakt. Ook kan :mtm uit den gewolJen zwarsen Inkt eenen Simpathetifchen ' vervaardigen, door er falpeter-Zutlr,
ter wegneming van de kleur, onder te meng'én; komende- het ,~hrift
ce voorfA:hijn, wanneer. men bet niet opgclos'te, vloeibare Alkálibe~ochtigt. De beroemde - Inkt, die in ·dè koude onzigtbaar
onzigtbnar is, maar
hU eene matige verwarming"zigebaar wordt, kan men op ecne tamelijk gemakkelijke wijze 'bereiden. Men neemt daartoe de bij de drogisten verkocht wordeude, Zaffer (SaIra) , 'en crekke daaruit, door
lIliddcl 'der Iligeslie' in koningswater " hetgeen het zuur daar van
Jcnn oplosfen , (dat is, de metaalaardevan de kobalt, welke, bij
Rel: verglazen, het blaauw oplevert) WlI:1l'na men deze oplosfing
met eellig water aanlengt, opdat zij niet'door het papier dringc. Het
fchrift met dezen Inkt is onzigtbaar; doch vertoont zieh fraai, groenachlig bl:muw, wanneer men het tot eenen zekeren graad warm maakt:
zoodrn het koud wordt, verdwijnt het wèder geheel en al; mies
g1en het nict warmer make,. dan tot het zigrbaar maken noodig is.
Met dezen Inke kan men l:tndfeh:Jppen teekenen , waarvan de boomen en de grond, door den winter ~ ,'hon 'groen verloren hebben,
en' dezelve weder in de Lente herfchcppen, zoodra men ze aan ee..
aen behoorlijleen grand van warmte bloot fielt.
,INNVJERTEL. Een gedeelte of Kreits van Oostenrijk, bf!!bande uit dat deel van Beijcren, hetwelk in '779 aan gemelde mogendheid kwam; door haar bij den vrede van Weenen, in 1809, aan
het Rijuverbond :tfgenaan; in 1810 mee het koningrijk Beijeren ver.
eènigd; doch bij het traktaat van MImehen , van 14 van Grasm.
1816, weder aan Oost(!1Jri/lt terug gegeven werd. De grond, die
door den Donau, de Inn, Sa!zaclt, Distel en eenige andere rivieren
befpoeld wordt, alsmede het Alter,. ~laan. en Zeiler-meer bevat,
is heuvelachtig en hecft vele bosrchen, terwijl landbollw en vee·
teelt t linnen CIl wollen fiolT\!ll) weverij en ecnÎge fabrijkcl1 cr d(!
111 id.
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middelen van heaaan
hellaan uitmaken.
uitmaken.,~Men
Men telt
telt:.er
:.er 5 fieáen,
fleden, !16
~6 vlekken,
3,688 dorpen, en volgens BLUMENBAéH,
BLUMEN8ACH, ,19/!,5i!8
,19;0,57-8 -inwoners.
INO. De dochter van CADjVIUS
CADII1US en HARMONIA', en tweede gemalin
van ATHAMAS. Zij haalde zich de gramîehap
gramîchap van JUNO op den ,hals ,
omdat zij den jongen BACClIUS,
BACCHUS, zoon ;~all
;~an SEMELE, zoogde. Na.
derhand, toen zij hare behuwde kinderen, PHayXUS
PH1Ü'XUS en HELLE wilde
doen vermoorden, doch deze zich door de vlilgt,
vlugt reddeden
reddedlln,, begreep
JUNO daardoor zoo veel te meer reden te hebben, om haren haat
JUNO
tegen loNo te bekoelen. Zij bragt derhalve haren gemaal ATHAMAS
tot razernij, in welke deze zijnen oud!len,
oudil:en, bij IN'O verwekten,
zoon tegcn
tegen eene rots verplettede. INO
INo nam hierop met haren
jong1l:en zoon, MELICERTES, de vlugt, en werd door ATHA.MAS
ATHAMAS tot
aan de punt eener rots vervolgd, van welke zij zich met den jongeling in zee 1l:ortte. Deze werd door eenen Dolphijn aan land ge..
brngt,
bragt, waar hem de koning SVSIPPUS liet begraven, en vervolgens
Cpelen in1l:elde, Volgens een ander ver.
verter zijner eere de IsthmiCche fpelen
haal zoude men het lijk van MELICERTES
MHICERTES eenen
eellen tijd lang onbegraven
gelaten hebben, en daardoor eClle
eene verCchrikkelijke
verfchrikkeliJke pestziekte ont.
ont1l:aan zijn, waarop dan het orakel bevel gaf.
gaf, om hetzelve met de
gewone plegtigheden ter aarde ce
te bellelIen,
bet1:elIen, en ter zijner eere fpelen
in te fl:ellen.
ftellen.
INQUISITIE. Een geregtshof van geloof,zaken,
geloofszaken, het heilig ambt
Officium) genoemd, tot welks invoering de bloedige verver.
( Srll1ctum
Slll1ctum Officiu1l1)
volging der /llbigenzm,
FYtll1krijlt,
/Jlbigenzcn, in het Zuidelijke gedeelte van Frankrijk,
in de 12de
I3de eeuw, de eerile
ude en 13de
eerfte aanleiding gaf, en waartoe
door INNOCENTlUS
It'\NOCENTJUS 111
UI het plan ontworpen en uitgevoerd werd. (Zie
ALBIGENZEN.) Deze geregtshoven, echter, alleen het weren der
ketterij, en het uitbreiden der pauCelijke
paufelijke magt bedoelende, verfchil.
verfchilden merkelijk van de InquiÎ1tie,
Inquifitie, welke in het lnatst der lsde eeuw,
door FERDINAND den Katholifken,
Katholifkm, in Spanje werd ingevoerd, en een
werk van 1l:aatkunde.
1l:aatkunde, en niet van hirarchie, was, tegen welker belang zij veeleer aanliep. Men had toen in Spanje Christenen, Mahomedanen en Joden, welke laatilen
laatnen , in de voornaamfie
voornaamt1:e fieden,
Reden,
grootendeels in het bezit van den handel waren, en vrij van alle
t30J3 een hoofdgeld
onderdrukking leefden; behalve, dat zij federt t30ll
van 30 dilleros aan de geestelijkheid moesten betalen. Hun, door
nijverheid verworven, rijkdom verwekte haat en nijd, die door dom.
me priesters gevoed werden, welke de vervolging dezes volks,
vÓlks, openkanCel , als een goed werk aanprezen. Het natuurlijk
lijk van den kanfel
natUUrlijk
Reden,
gevolg hiervan was, dat de Joden in 1392, in verfcheidene fieden,
geplunderd en vermoord werden, en velen, ter redding van hun leven, zich lieten doopen. De af1l:ammelingen dezer gedwongen bekeerden moesten nu ten voorwendfel voor de invoering der Inquifitie dienen, die dan ook,.
ook" op voordragt
voordrage van den kardinaal MENDOZA,
over geheel Spanje uitge1l:rekt, en waarbij zijn biegtvader THOMAS
TORQUElVl!.DA,
Segoyi~ in
TORQuEJ\1ADA, prior van het dominikaner klooster te SegovUL,.
1478,
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1478,
"478, door
dOOr FERDINAND
FJ!.RDINAND en IZABELLE, toC
tot groot inqui/iteur
inquifiteur benoemd,
benoemd t
en eenige jaren later door
dOOi'paUS
'paus SIXTtlS
SIXTUS IV bevestigd werd.
Dit geregcshof,
geregtshof, genera!
general lnquifition
Inquifition [uprema genoemd, werd, nadat men op den rijksdag te Toledo
Taleda de bewilliging der aanden
Handen had
weten te verkrijgen, in 1481
148 I te Sevilla geopend; door den koning
krachtdadig onderfteuncl,
onderfl:eund, en verfpreidde eerlang alomme fchrik en vreeze. Het dominikaner kloos&er,
kloos~er, in laat!ttgenoemde
flad, kon
de weldra de
laatstgenoemde fiad,
konde
bevatten, zoodat de koning het flot in de
gevangenen niet meer bevaEten,
voorilad Trt'ana
voorfiad
Triana voor hen moest laeen
lat-en inruimen. Bij het eerfte aula
aulf)
da Fé werden 7 afvallige Christenen verbrand, en nog grooeer
grooter was
het getal der boetelingen.
bóetelingen. Meer dan 17,000 gaven zich zelven •
geff.:hiedfchrijvers ~ bij de Inquiûtie
volgens het berigt van Spaanfche geft:hiedfchrijvers,
Inquilitie
aan; meer dan 2000
zooo werden in de eerfie jaren, en, tot 152Q,
ISZG, ruim
4000 menfchen ten vure gedoemd; terwijl een nog grooeer
grooter getal ver·
vervolgd werden en in naburige landen vlugeren;
vlugtren; vele Jooden
jooden naar PortuPortu.
gal en Afrika weken, en verfcheidene huizen in Sevilla
Srfvil/a en andere ae.
Heden ledig fl:olldell.
ftonden. Naderhand werden ook A1'agon,
Falencia en Sicilië
Aragon, ralencia
Aan den groot·inquifieeur
onderworpen,~ zoodat zich nu zijn regtsgeaan
groot-il1quifiteuf onderworpen
regtsge.
bied over de beide Spaanfche rijken Castilië en Aragon uitftrekte.
Afgevaardigden van het laatll:e
laati1:e boden den koning vruchteloos ,eene
aanzienlijke fom gelds aan. om van de invoering der Inquifitie bevrijd
te blijven; zelfs floeg het volk tot opll:and
opfl:and over, dien niet dan door
g.eweld van wapenen bedwongen werd.
De koning was nu onbepaald regter
regeer in geloofszaken: de eer, de
goederen en het leven zijner onderdanen hingen van zijne wilfekeur
wiUekeur
af; en wie konde zil;:h
zic;:h veilig achten, daar
danr men, onder den dekmantel van geloofsdwaIingen.
geloofsdwalingen , fiaaekundige
ilaatkundige oogmerken wilde bereiken, en
politieke ketters 11:raffen.
firaffen. Hij benoemde den groot.
groot- inquifieeur
inquifiteur , en
de geestelijke en wereldlijke bUzieters,
bijzitters, waaronder!Z
waaronder 2 uit den hoogen
raad van Castilië,
Castt'lié 1 werden onder zijn gezag verkozen; de verbeurd
verklaarde goederen der veroor.leelden vervielen aan hem, en zoo
zij al aan de Inquifitie gefchonken werden, 11:onden
fionden zij nogthalls
nogthans ter
zUner beCchikking.
z,Uner
befchikking.
Aan het hooge geregtshof, in
In later tijd, te 1I1adrt'd,
1I1adn'd, onder den groot
inquifieeur
inquifiteur vergaderende-, W:lren
waren 14 lagere regtban ken in Spanje, 3
in Amerika en 1,~ op de Kanari{che eilanden onderworpen, en Pur.
Pm_
LIPPUS II fl:elde
Helde in 1571 ook nog eene Inquifitie
Inqujfitie voor het zeewezen
in, welke PAUL
PAVL V bekrachtigde, die GERONIMO EVRIQVEZ
EURIQUEZ COt
tot eer!len
1ten regter over de
çIe ketters ter zee benoemde.
Bij het oppergeregtshof bevondell zich in later tijd 2700 :tmbtena_
BU
:lmbtena.
ren, behalve meer dan 20,000 familiares, of fpions, die door geheel
Spn.nje
SpJl.nje verfpreid waren, en meestal uit aanzienlijke lieden beilonden.
befl:onden.
Zoodra iemand door een van hun was aangeklaagd, werd tot het vatten
van den befchuldigden befJoten,
befloten, die, op de derde dagvaarding niet
verfchijnende, aanilonds
aanfl:onds met den ban gell:raft.
geftrafc , en, gevangen genomen
wordeade,
hei:.
wordeBde , dadelijk, in -een der verfchrikkelijke kerkers, die men hei.
ti.
11.
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lige lttJÎ:&en noemde, van de wereld afgefneden werd. Dij het eerll:e
verhoor werd de aangeklaagde tot bekentenis gevorderd. Erkende
h~i de aangetijgde misdaad, dan had hij zijn eigen vonnis uitgefpro·
ken; doch ontkende hij dezelve tegen de nitfpraak der getuigen, in
wier bijzijn 1 of dat van zijnen aanklager, hij echter nooit gehoord
werd, dan werd hij op de pijnbank gebragt , en of tot bekentenis,
of tOt opheldering van eenige duistere omfiandigheden gedwongen,
en als overtuigd tot den brand fiap el veroordeeld. Gelukte het den
aangeklaagden, door bekentenis en berouw, zijn leven te redden,
dan moest hij zijne dwaiing afzweren en beloven, zich aan alle firaffen en boetdoeningen van het geregrshof te zullen onderwerpen,
welke in gevangenis voor zijn leven, geesfelingen, verbeurd verkla.
ring zijner goederen, eu eerloosheid voor zijne kinderen en kindskinderen gelegen waren. Tegen eenen aangeklaagden, die zich door de
vlugt gCTed had, handelde men als tegen een en hardn ekkigen ketter:
hij werd in beeldtenis verbrand; zelfs afgeftorvenen, die meer dan
40 jaar in het graf gelegen hadden, werden, op gedane aanklagte,
veroordeeld, en de kinderen, fchoon In het bezit hunner geërfde goe~
deren blijvende, voor eerloos en onbekwaaI1I tot alle bedieningen
verklaard.
Zoo vl!!rfchrikkelijk alle deze vonnisfeIl waren; zoo afgrijsfe1ijk was
clerzelver uitvoering, waartoe een plegcig auto de Fé verordend werd.
De veroordeelden werden blootvoets, en in een verachtenik faffi'aan
kleurig gewaad (Sanhenito), voorafgegaan door de dominikaner mon.
niken, met den fuind~ard der Inquifitie, door de voornaamfie firaten
der fiad, naar de kerk geleid. Voor hen gingen de berouw hebben..
de; hierop volgde het kruis, en daarna de ongelukkigen ter dood
veroordeelden. De beeldtenisfen der gevlugtten en de beenderen
der veroordeelde afgefiorvenen, in zwarte, met vlammen en helfche
zinnebeelden befchilderde, kisten liggende, verfchenen mede in den
verfchrikkeJijken trein, die door priesters en monniken beDoten werd.
Het vonnis werd in de kerk, bij eene plegtige predikaatfie, aan de
veroordeelden bekend gemaakt, die hierop aan den wereldiiJken regter overgegeven, en, geboeid, naar de firafplaats geleid werden.
Wie zich verklaarde in het Katholijk geloof te willen fterven, werd
vooraf gewurgd; de overigen werden levend naar den brandltapel
gevoerd. De toevloed des volks was bij deze gelegenheden onbefchrijfelijk, en zelfs de koningen hielden het voor een verdienstelijk
werk t deze afgrijzelijke tooneelen bij te wonen, en de martelingen
der ongelukkige Dachtoffers te aanfchotlwen. Volgens een berigt aan ..
gaande een auto da Fé, in 1680 gehouden, was de koning van
's morgens 8 uur op het vervaardigd balkon, zonder dat de hitte
der vlam , of het groote volksgewoel hem hinderqe, of de langdu.
ri ge plegtigbeid hem verveelde: zelfs vroeg hij, ten laatfte, of et
nog meer te zien was, dan of hij nu kon heen gaan.
Zoo handelde de Inquifitie ten tijde harer verfchrikkelijke magt,
en
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en gevoelden de Spanjaarden, ten levendigrte t de beperking llt1n.
hunner perfoonliJke vriJ- en veiligheid, waartegen zijreedIl
zij· reeds io
in vroeger
tijd pogingen te werk ftelden. Dan, de gevolgen van de Inquifitie
op den [taat,
[caat, en
ell derzelver invloed op het zedelijk karakter, waren
hun toen nog onbekend. De geest des volks werd, meer door de
Inquifitie, dan door het willekeurig gezag van den vorst, aan banden
kunstvlijt werd verlamd;
verlamd, de uittnuntendfie
gelegd; de oude kunstvIijt
uitmuntend!1:e krachten
van den Haat werden ver
Hikt , en de vordering in verheven moofche.
verftikt
tntmfche.
lijke
tegengewerkt. Sedert eene meer..
liJke befchaving, voor langen tijd, tegengewerkc.
dere godsdienstige verlichting in Europa de plaats van onver!landi.
onver!1:andigen godsdienst\jver
godsdienstijver verving, kregen de geregtshoven der Inquifitie
eene andere wijziging:
wijzigillg: men zag in de afgeloopen eeuw zelden het
fchouwfpel van een verfchrikkelijk
fuaf..
verfchrikkeliJk auto da Fé, en de Inqllifitie ftraf
te alleen zoodanige menfchen, die overal de !lraf
!1:raf der burgerlijke
regering verdienen. Onder het be!luur
be!1:uur van den kundigen ARAN..
DA werd, in 1770, de magt van het geregtshof van Inqllifitie al.
leen tot hardnekkige ketters en afvalligen van het geloof
geloo f bepaald t
en moge
mogt hetzelve geen onderdaan des konings gevangen nemen,
dat_ zijne befchuldiging bewezen ware; waarop .in 1784 nog
voor dat.
werd vastgeIleid
Inql1ifitie , eenen grande, !1:aatsdienaar,
fiaacsdienaar, of.
vastge!1:eld,, dat de Inquifitie
ficier, of aanzienlijk ambtenaar veroordeeld hebbende,
hebbel1de, .,haar
haar vonnis,
!lukken, aan den koning vooraf moesc
moest
met de daartoe behoorende !1:ukken,
overhandigen.
Dan in weerwil van deze en andere beperkingen, onder de vot
vol..
gende regeringen, bleef de Illquifitie
Inquifitie nog altoos, in handen
banden van het
llaatsbe!luur, een gerchikt werktuig, om mannen, die men volgens
fiaatsbe!1:uur,
den gewonen weg van regtsoefening van geene misdaad konde over..
tuigen, ten val te brengen, en het proces, in 1806, tegen de bei.
beid\!
cl\! verdienstelijke mannen, de domheeren ANTONIO en GIERONIMO
CUESTA ,bewijst
, bewijst genoeg, dat haat en nijd, heimelijk met de Inqui.
fitie
Ode de handen in een !laande,'
ilaande" ook nog in de ijongfl:e
ongfle tijden, eeneo
eenen
verderfelijken invloed in Spanje hadden; terwijl 's konings vrijfpraak,
vriJfpraak,
waarbij hij het gedrag der InquiGtie
Inquilitie voor wederregtelijk verklaarde,
omtrent deze onregtvaardige geloofsregters , tamelijk verfchoonend
was. en het nog heerfchend gevoelen bevestigde.
bevestigde, hetwelk de zoodanigen, die in handen der InquiGtie
Inquifitie vielen, alle burgerlijke achting
onwaardig keurde. De Franrche keizer vernietigde wel bij zijnen
imogt in Madrid, in Wiuterm.
Willterm. 1808, dit hatelijk geregtshof; doch
FERDIAAND VII was naauwelijks in zijn rijk teruggekeerd, toen hij
bij een decreet van Hooim. 1814 het hooge geregtshof en de laInql1ifitie, onder bepaling, dat zij hun ambt,
gere regtbanken der Inquiiitie,
volgens de verordeningen, in 1808 be!1:aan
be!laan hebbende, moesten uitheritelde , en de bisfchop van Almeira, MILO Cooefenen, weder herfl:elde,
~OLt.G, tOt groot-Inql1jfieeur
ll\OLLG,
groot-Inquifiteur benoemde.
In Portugal werd mede, in 1557, na langen tegenfland
tegenfl:and , de Ihqni.
Inqni.
fitte ingevoerd. Het opperfle
opperfl:e geregtshof had zijne zitplaats te Lisfa-

hon,
/Jon,
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l7on; de lagere regtbanken waren in andere fieden des rijks; de be"on;
groot-inquiGteur gefchiedde door den koning,
noeming van den groot-inquifiteur
koning. en
werd door del1
deI1 paus bekraèhtigd. JOHAN
JOHAN VAN
VAN BRAGANZA
BRAGANZ A poogde
wel, nadat hij het land van de Spaanfche heerfchappij bevrijd
bevrUd had,
de magt der Inquifitie
InquiGtie te fnuiken; doch bragt het niet verder ~ dan
dat hij haar belette, om de goederen der veroordeelden aan zich te
trl:!kken.
trii!kken. Na zijnen dood werd hij door de Inquifitie in den ban gedaan,, en moest zijne gemalin het onwaardig fchonwfpel
daan
fchouwfpel gedogen,
dat zijn lijk van verdere firaf werd vrij gefproken.
G~lijk de Spanjaards de InquiÎltie
InquiGtie naar Amerika bragten, zoo
voerden de Portugezen haar naar Indië over, waar zij te Coa werd
ingevoerd. In 1774 werd zij hier, echter, afgefchaft, vervolgens
nog eens weer op nieuw ingevoerd; doch later, even als in het moe.
derland, door JOHAN
JOHAN VI vernietigd. De onder-koning, graaf van
vall
SAZEDAS,
SAZEDAS, liet hierop te Coa, den 25 van llloeim.
Bloeim. 1815, alle de akten
Inquifitie plegtig verbranden, welk auto da Pé
Fé drie dagen duurde.
der Inquiûtie
INQUISITORES. Waren onder de Romeinfche keizers magifiraatsperfonèn, die naar de wingewesten gezonden werden, om de geperfon.en,
fchillen over de fchattingen
rchattingen en accijnfen te vereffenen. Bij de Fran.
Fral1kifche en Engelfche koningen waren het zekere gemagtigden, aan
.welken mede het onderzoek van regcszaken
regtszaken was aanbevolen.
INSCRIPTIE. Een opfchrift op iets, het zij dan gefileden ~ ge.
graveerd, of daaraan gehecht; dienende, om hetzelve onderfcheidenlijk
te kenmerken, of om zekere belangrijke waarheid aan de nakomc:Iingllakom~ling
fchap over te brengen. De opfchriften waren de eerlle
eerfie onderrigtingen van het menfchelijk geDacht,
geflacht, en de eerfie middelen, om de
kennis der wetenfchappen en gefchiedenis tot de nakomelingfchap
nakomelil1gfchap
voort te planten. Zoo graveerden de ouden de grondregels der wetenfchappen en van de gefchiedenis der wereld op pilaren, en fneed
PISISTRATUS onderwijzingen omtrent den landbouw op fieenen
PISISTRATUS
fii!cnen zuilen;
gelijk ook de verdragen (traktaten), ttlsfchcn
tusrchen de R01'lleinen
Romeinen en Jollen
Ben,t op koperen platen gegraveerd werden. Van hier, dat de beminnaars der oudheid altijd zoo naauwkeurig zijn in het onderzoeken
oplèhriften op oude bouwvallen, munten, gedenkpenningen enz.
der opCchriften
INSEKTEN. Behooren tot
tOt de 5de klasfe van het dierenrijk, en
worden ook gekorvC11e
gekorvene dieren geheeten,
geheeten. omdat, in hunnen volkomen
toefiand, de kop, borst en het achterlijf, als door infnijdingen en
toe1l:llnd,
gercheiden, en die deelen,
deel en ,bij
kervingen van elkander gefcheiden,
bij de meesten,
fleches àls door eenen draad, verbonden zijn. Aan den kop heb.
flechts
ben zij zeer gevoelige, draadvormige werktuigen, [prieten
/prieten genoemd,
en ,• in hunnen volkomenen 1l:aat,
fiaat, op zijn minst 6, doch fommigen een aanmerkelijk aantal meerder, voeten. Bovendien onderfcheiden zich nog alle Infekten, zonder onderfcheid, door een koud,
wit vocht. hetwelk bij hen de plaats van het bloed fchijnt
fchijm te vervlllgen,
vlngen, om welke reden zij ook door de ouden bloedeloo%~
blol!deloo~~ diertjes
zijn de Illfekten
Infekten van eene on.
on..
genoemd worden. ,Voor het overige Zijn
ALGEMU:'N
ALGEMU:N WOORDENB. lIJ.
0 0
eig..
ein
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eindige verfcheidenheid,
behoeften en
verfcbeidenbeld, geheel naar hunne levenswijze, bellOeften
eJI
befiemming
ingerigq en de fraaifte
beilemming ingerigt;
fraaifie van alle de gekleurde dieren vindt
vind,
men onder dezen.
De oogen der Infekten zijn zeer opmerkelijk: die der gevleugel.
gevleugelde, en ook van eenige ongevleugelde, zijn groote
grooee halfronde bollen,
boJlen,
die bij de meesten, echter, uit duizenden fac~ltell,
eenige..
facetten, en bij eenigen
oók uit talrijke kegelvormige fpitfen
oOk
fpiefen befiaan , welke aan de bin.
binnenzijde met onderfcheidene en glansrijke kleuren overtrokken
zijn. De oogen van deze fchiJnen
fchijnen voor de verte; doch die van
de andere !nfekten, welke enkelvoudig en klein zijn, meer voor de
befiemd te wezen. Weinige lnfekeen
lnfekten kunnen, gelijk de
nabijheid befl:emd
kreeften, hunne oogen bewegen. Hunne fprieten, of voelhoorns,
zijn bij
bU hen werktuigen van het gevoel, en komen hun, zoo wel
bij hunne onbewegelijke oogen, als in het duistere, uitnemend te !lade.
1l:ade.
zijn op de aarde en hare voortbrengfelen tot in het
De Infekten zijl1
oneindige verfpreid. Men vindt ze in het water, de lucht, op en
e.n
onder den grond, en bijna bij alle dieren: zelfs grootere Infektén
Infekten
worden weder door anderen bewoond, zoo als bijen en kevers, die
bunne bijzondere mijten en luizen hebben; terwijl alle planten,
hunne
ilechts eene enkele uitgezonderd, aan onderfcheidene Infekten ter
flechts
woning en voedfel dienen: alleen de eik wordt van 100 foorten bebe..
zocht eu bewoond. Met één w00rd,
woord, men vindt niets, of men ont·
ontdekt, bij naauwkeurig
nnauwkeurig onderzoek, er levende diertjes in, waarvan
èe
-de meesten zoo klein zijn, dat men dezelve door vergroot-glazen
eerst kan waarnemen, wanneer men el' ontdekt, die nict
niet grooter dan
blocm1l:of zijn. Zulke Infekten leggen zich tusfchen de haart jens van
bloeml1of
eene plant even gemakkelijk ter rust, als de dieren in de bosCchen, en
leven in eenen droppel water even ruim, als de visfchen in den OctOc~
Infekten leven eenzaam, en van elkander afgezonaan. De meeste InCekten
derd, zoodat velen elkander niet anders, dan op den tijd van het
paren te zien krijgen. Er zijn echter ook anderen, die van een gezellig leven houden, en zich tot volkrijke maatrchappijen
maatfchappijen vereeni.
vereen;"
gen, zoo als b. v. de bijen en mieren.
De be1l:emming
beilemming van verre het grootfie
groodl:e getal Infekten is, om anderen
te verteren en zelven verflonden
verfionden te worden, zoodat zij door het
eerlle
laat1l:e
eerile het verderf en de verrotting voorkomen, en door het laatile
cr hunne ge·
aan duizenden dieren tot voedfel ver1l:rekken.
verilrekken. Om echt
echter
gebeele uitroeijing te verhoeden, kunnen zij zich op onderfcheidene
onderCcheidene
lJeele
wijze tegen hunne vijanden beveiligen, als: door dezelfde kleur
met de gew:lsfen
gewasfen te hebben, waarop zij leven; en waardoor zij minmin.
fier ken reuk, dien zij in nood ver
der zigtbaar worden; door eenen f1:erken
ver-..
fpreiden kunnen; door bijzondere 1l:erkte,
!lerkte, en door eigen-foortige
wapenen, gelijk de knijptangen bij de kreeften, alsmede door angel» en 1rergift,
vergift, zoo als bij de bijen en eenige muggen.
gels
De gednante-verwisfeling bij de Infekten, die bij alle gevleugef.
gevleuget.
ele en ook bij eenige oogvleugelde
ongvleugelde plaats heeft,
beeft, is hoogst merlcwaar
merkwaar-..
tie
dig.
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dig. Zij worden eerst als. maskers uit\ de eijeren geboren; fommigen
met pooten , gelijk de rupfeI.1, anderen zonder dezelve, gelijk de
maden, en allen zonder vI engels. Vervolgens worden zij hervormd,
en heeten 11imfen of poppen: fommigen kunnen zielt als dan nog bewegen en voed fel zoeken; doch anderen l1uiten zich, als popjes
of gebakerde kindertjes, op, en brengen dit gedeelte van hun leven,
zonder voedfel, of van plaats te veranderen, als in eenen doodHaap door.
Gedurende dit tijdperk gebeurdt met hun de grootfre verandering,
daar zij uit den fraac van popje tot volkomene Infekten worden om.
gevormd, en op eenen bef!:emden tijd uit hunnen kerker breken. Men
ziet dan de prachtigst gekleurde kapellen I:lit een popje geboren worden,
gelijk het popje voorheen uit eene rups, welke met elkander niets gemeen hadden, en geheel onderfcheidene fchepfelen fchenen te zijn.
Vele Infekten fpelen de laatfre rol van hun leven fpoedig ten
einde; ja, fOlmnigen brengen dan niet eens eenen mond mede ter
wereld: zij eten en groeijen dan niet meer. Beide deze levensvereene derde
rigtingen hebben zij als maskers ten einde gebragt blijft er nu nog over: zij moeten hun gel1acht voortplanten en dan
nerven. Bij vele Infekten heeft nopens de voortteling, onder an,
deren, deze opmerkelijke bijzonderheid plaats , dat zij niet meer
dan eenmaal zich paren kunnen, en dit oogenblik flechts eenen korten tijd overleven, zoodat de dood zulk een zeker gevolg hiervan
is, dat men hun leven door vertraagde paring verlengen kan. - On.
der de bijen zijn de meesten gel1achtloos, en bij andere Infekten
verfchillen de mannetjes en wijfjes zoo veel, dat zij fchepfelen van
eene geheel andere foort fchijnen te wezen.
Sommige Infekten geven licht, zoo als de St.Jans-J7/ieg-ofGlimworm,
de Surinaamfche Lantaarn drager (zie beide aldaar) enz.; anderen bezitten eene verwonderingswaardige kU l1 stdrift, en vervaardigen bij de
eerfte proeven aanflonds meesterfrukken , zoo als b. v. de zijdeworm een hulzei , waarin hij zijne verandering afwacht; de bijen,
volgens meetkundige regels, hunne cellen voor hun !;ebroedfel en den
verzamelden honig, en de fpinnen hunne kunstige webben tot het vangen van hunnen roof. De voeding der Infekten is een blijk van
de hoogf!:e wijsheid des Scheppers. Een groot getal derzelven werkt
mede tot de bevruchting der gewasfen ,door de bloemfraf van den
eenen bloefem tot den anderen over te brengen, waardoor zij niet alleen zich zeI ven door de honigC1ppen der bloefems voeden, maar
ook vervolgens voor het voedfel hunner jongen zorgen, en tevens
de gefl:adige voortplanting van ontelbare gewasfen bevorderen.
Men kan de volkomcne Infekten verdeelen in gevleugelde en ongevleugelde. De eerfl:e hebben 4 of 2 vleugels, welke hoornachtig
zijn, gelijk bij de kevers; donsachtig, zoo als bij de kapellen en
zijde-wormen; net- or tralie vormig , gelijk bij de jll1Fertjens, dagvliegen of ephemeren; vliesachtig, zooals bij de wespen, bij en en mieren. Tot de twee.vlellgelige behooren de horzels, vliegende watero0 Z
fpitl.
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fpinnen
bremfen en muggen, en tot de ongevleugelde
fpinnen,, de vliegen, bremCen
vlooijen , luizen, mijten, fpiqnen,
fpil1nen, fcorpioenen , kreeften,
de motten, vlooijel1,
In.
krabben, pisfebedden
pisCebedden en duizendbeenen. Onder de ongevleugelde 1nfekten heerscht in grootte, gedaante, getal en lengte der voeten, Ie·
levenswijs en voedfel , eene groote verfcheidenheid, en geene, behalve
vlo, ondergaat, waarfchijnlijk, eene eigenlijke verandering•
v~ de 1'10,
. De vermenigvuldiging van vele Infekten is verbazend groot, en
de dragtige wij
wijfjens
konzenille-worm
fjens van fommigen, gelijk van de konzenille-wonn
en aardvlo, worden ongemeen zwaar, zoo dat men, b. v. rekent,
rekent 7
dat het achterlijf van een wijfjes witte mier wel 2000 maal groot
er
grooter
wordt, dan het voor de bevruchting was. -.
_. Het haft of oever.
oeve~
aas leeft, eenige jaren, als masker op het water, wanneer, na zeke.
ren tijd, in het midden van den zomer, binnen weinige dagen, op vele
plaatfen , duizenden als volkomene Infekten
Infekteu te voorfchijn
voorfchijll komen,
die dan flechts eenige uren leven, om hun geflacht vOOrt
voort te planten.
INSEKTEN.REGEN. Eene foort van Infekten, door REAUINSEKTEN-REGEN.
MUR ProcesjieProcesJie- of Evolutie-lnfektett
Evolutie-lnfektm genoemd, die in maatCchappij leven,
ven. en welker
welker..eijeren
eijeren tot 700 jongen voortbrengen: zij fpinnel}
in gemeenfchap
gemeenCchap een web, hetwelk a:m
aan deze dieren tot
tOt een verblijf
dient, waarin zij arbeiden , en dat zij alleen bij nacht verlaten, om
(lp
op de nabij gelegene eiken hun voedfel te verzamelen. Op deze togten
nemen zij naauwkeurig de orde van ccnen
eeuen kegeIvormigen
kegeivormigen aanval in acht.
llemen
Eerst komt er één, dan twee, vervolgens drie enz. zoo dat hun geheel leger eenen driehoek vormt, om welke reden zij dun
dan ook EvaEyolutie-Infekten
JtJtie-Infekten genoemd worden. Wanneer nu op zulk eenen rogt
togt een
eeD
norm of hevige wind ontll:aac,
trbep voorrgedreven
fiorm
ont1l:aac, wordt de geheele crbep
voortgedreven
en verfirooid, en op deze wijze ont{l:aat dan een Infekten-regen.
INSTINKT. Is die aangeborene,
aaIlgeborene, namuriJ.Jke
natuurhJke drift hij
bij menfchen
en dieren.
dieren, welke hen tot het begeercn
begeerclJ of vermijden eener zaak, en
t0t
tot zekere handelingen aanzet. Dit Inninkt,
Intl:inkt, of deze natuurdrift, is
aangeboren, want men verkrijgt dezelve niet door gewoonte of na.
nabij de geboorte van den mensch
mens eh
volging, maar zij vertoont zich reeds bU
en het dier.
dicr. Zoo loopt, b. v. de jonge eend, die naauwelijks den
dop verlaten heeft, naar het water; terwijl het jonge hoen hetzelve
ontvliedt; en zoo zoekt het pas geboren
geborcn kind, zonder aanwijzing,
aanwijzing.
de moederlijke borst, en weet er, zonder voorafgaande onderrigting,
onderrigting.
Inf1:inkt is tevens eene nade melk tot zjjn
zijn voedfcl
voedfel uit te trekken. Dit Infi:inkt
h:mgt van den eigenaardigcn bouw van elk dierdier.
tuurlijke drift, want het hangt
foort.
foore, en van zijne bijzondere ligdJamelijke
ligchamelijke gefieldheid, of zijne na.
tuur,
ontll:aat, hetwelk
tuur. af,
af. waardoor
wnardoor in hetzelve een duister gevoel ontltaat.
hem aandrijft.
aandrijft, om
hein
0111 zekere dingen te begeercn,
begeeren, anderen te ontvlieden, en hiermcde
hiermede overeenkomstig- te handelen. Het Inll:illkt
Infiillkc is van
ver(iand
onafhankeiijk, vermits het noch uit begrippen
vertland en rede geheel onafhunkeiijk,
noch denkbeelden geboren wordt; maar uit een duister gevoel van
lletgeen
)Jetgeen tot onderhoud van het leven van elk bijzonder fchepfel noodig is. Dit gevoel ontltaat waarCchijnlijk
waarfehijnlijk uit eene werl,ing
werldng vall
(jig
van de eigengen·
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gendommelijke
werkmigelijke !lof,
!lof. en der bewerktuiging
gendommelîjke menging der werktuigelijke
llelve, op de zenuwen van het gevoel; want men heeft Infiillkten
Inilinkten ~
die alle dierlijke fchepfels met elkander gemeen 11hebben,
ebben , b. v. de
, en voortteling van hun gellacht;
geDacht;
drift tot zelfbehoud, tot voedfel ,en
andere, welke alleen aan bijzondere dierfoorcen eigen zijn, zoo als;
de aandrift der watervogels, om in het water te zwemmen; terwijl
InI1inkten op zekere tijden fchijnen te flapen,
napen, en
wederom andere Inllinkten
op andere weder te ontwaken, b. v. de drift bij de trekvogels, om
zich te verzamelen en naar andere oorden te verhuizen, enz. Het
Inl1inkt
Inl1:inkt vervangt bij de dieren de plaats der rede; en tot welke kunstverrigtingen zij daardoor gedreven worden, kunnen ons de woningen
der bevers, bijen, en van meer andere dieren, duidelijk leeren. Bij
den mensch wordt het Infl:inkt
In!1:inkt door de rede geheel verdrongen, of
verzwakt, en daar, waar hetzelve nog in kracht werkzaam is, moet
mOe(
Ondertus.
hij het door zijn verfiand regelen, matigen en befiuren. Onderms.
fchen ontfiaan er ook wel eens ongewone Infiinkten, b. v. in ziek_
ten, wanneer de menging der werktuigelijke
werkmigelijke befJ:anddeelen,
befianddeelen, en gevolwordt i en in dit geval
gelijk ook het gewoon gevoel, veranderd wordt;
kan zich het Infiinkt
InlHnkt bij ons ook duidelijker, dan in eenen gezonden
verwonen. Zoo openbaart zich, b. v. in het midden eener
!laat, vertoonen.
fpij ze, en doorgaans is
ziekte, fomtijds, eenen fier
ken trek na zekere fpijze,
fierken
dit een Inl1:inkt,
Infiinkt, hetwelk eene inwendige, aan den aard der ziekte.
evenredige behoefte te kennen geeft,
geen, 'welker bevrediging dikwijls Diet
niet
alleen onfchadelijk, maar fomtijds zelfs heilzaam is.
INSTITUTEN. I.
J. Een boek, dat de eerfre
eerfie beginfelen
beginfe!en van het
B.omeinfche
Aomeil1fche regt bevat, en het laatfie gedeelte van het burgerlijk
verllaat men er inzonderheid door zoodanige
regt ilitmaakt.
üitmaakt. En 2. verfiaat
inrigtingen, welke bepaaldelijk befiemd
beilemd zijn ter bevordering eener
kunst of wetenfchap,
wetenrchap, als ook opvoedings-fchoolen voor de jeugd.
INTAPHERNES. Een der zeven Perziers , die de voornaamfie
voornaam!le
0111 den onwettigen SMARDIS van den troon
waren, en zamenfpanden,
zamenfl'anden, om
te !looten. Bij eenen opfiapd.
opfiapd, werd hij door DARlUS ter dood ver.
oordeeld ,met alle zijne daaraan medepligtige bloedverwanten. Voor
dat zij ge regt werden, ging de vrouw van INTAPHERNEs, dagelijks
dagelijks.t
voor de deur van DARIUs, den koning om genade fmeekende, met
dat gevolg, dat de vorst die aan hem •, verleende, dien zij daaruit zou verkiezen. De bedrukte vrouw, ziende, dat zij niet alles,
wat zij wenschte, konde verkrijgen, verzocht het leven van haren
broeder. DARIUs, zich hier over verwonderende, en de reden dezer
keuze willende weten, gaf de vrouw hierop ten antwoord"
antwoord» dat zij,
zU,
" wanneer het de Dood
nood eischte,
eischte. ligte!ijk eenen
cenen anderen man kon krijgen
" en andere kinderen voortbrengen; maar, vermits haar vader en
"moeder
vorst.t
" moeder overleden waren, geenen anderen broeder." De vorst
over dit antwoord ten hoogfie
hooglle verwonderd , [ChOllk
fchonk het leven aan
cn aan haren broeder,
haren oudfiell
broedcr, die hij liet in vrijheid
ondfiell zoon, en
qellen;
nellen; terwijl de andere mcdepligtigen
mcdepligtigcn werden ter dood gebragt.
003
1~
1*
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INTENSIE. INTERMEZZO.
Beteekent de inwendige !lerkte
fierkte of kracht, het geINTENSIE. Beteekem
halte,
ver!lerking der inwendige kracht, infpnnning, in tete.
balte, als ook de verfrerking
genfielling van exten(ie, of uitzetting. Dus fpreekt men van
vnn eene
Intensie van gewaarwordingen, wanneer men de inwendige, !lerkte
fierkte
derzelve wil te kennen geven, in welken zin men zich ook van het
intenlief lever:
leven noemt men een zoodabijwoord intenfief bedient. Een intenfief
nig , waarvan de duurzaamheid niet naar den tijd, maar naar de werkzaamheid en het genot, berekend wordt, en intenfoef
intenflef vergrooten beteekent, iets naar zijne inwendige waarde verhoogen; terwijl intenfiz"ntenfiteit even zooveel wil zeggen :lIs
als intenfleve aerkte,
l1:erkte, kracht, dat is:
die inwendige werkzaamheid eener ligchamelijke
Iigchamelijke !lof,
fiof, welke van de
hoedanigheid der deelen niet afhangt.
INTERDICT. Is een regterlijk gebod of verbod, waarbij iemand iets te doen of te laten gelast, en hetgeen doorgaans
doorgaaI1s uitge~
uitgevaardigd wordt, wanneer er verfchil over de bezitting van eenig
goed, of anderzins plaats heeft. Ook verfraat
verfiaat men door Inter.
dict den grooten ban, dien de paus over geheele landen, provincien
en fieden,
fteden, wier befruurders
belhmrders of inwoners zich tegen llem
hem of de gees.
telijkheid vergrepen hadden, pleeg uit te fpreken, en waarbij
wnarbij alle
godsdienstoefening ophield, en de kerken gefloten werden: de heilige Sakramenten
Sakramemen mogten als dan niet meer bediend, geene Idokken
geluid, noch eenige lijken met eenige kerkelijke plegtigheid begraven worden; terwijl men alle kruifen , beelden en altaren als onthei.
ligd befchouwde. Zulk een verfchrikkelijke ban wêrd,
wérd, onder andeande·
ren in 1208, door INNocENTIUs lIl, over Engeland uitgefproken •,
omdat koning JOHAN
JOHAN den St. Pieters-penning (*) weigerde in te
"Qrderen,
vQrderen, en aan den paus het patronaatfchap
pacronuatrchap ovcr
over de Engelfche bisbis·
dommen niet wilde laten. Nadat dezelve 6 jaar geduurd had, moest
JOHAN niet alleen toegeven; maar ook, onder de finadelijkfie
JOHAN
ftnadelijkfle vernede.
vernederingen en boetdoeningen
boetdoeningell,, de kroon, waarvan hij omzet was, als een
paufelijk leen weder aannemen, en de oproerige grooten des rijks,
door de onderteekening der Magi1fJ
Magl1t1 Charta, in 1215, waarop de Enfiellen. Hoe meer zich de
de paufen,
gelfche vrijheid rust, te vrede !lellen.
panfeo •
echter, vaIl
vall dit middel bedienden, om de vorsten ·te vernederen en
de volken te dwingen, zoo veel te meer verloor het zijne krachç.
inzonderheid feden
federt de Isde eeuw; terwijl in onze dagen van deze
aanmatigingen van paufelijk gezag niet meer gehoord wordt •
.INTERLOPERS. Zijn bij de Engelfc1ten
EngeIfchen de zoo genoemde lorrendraaijers,
reudraaijers, die, buiten eenige handel-maatfchappij,
handel.maatfchappij, ter zee handel
drijven, zonder daartoe vrijheid te hebben, en daardoor den koophandel
eener
bandel een
er wettig opgerigte kompagnie benadeelen.
benadeelell.
INTERMEZZO. Tusfch\!nfpel,
TusfchenfpeI, was reeds min of meer bij de
ouden bekend, die zekere korte, afgebrokene, los in elkander gewegewe.
vene
Vene vertooningen
vertooningell hadden, waardoor zij, van het eene fiuk tot het ande.
C") Ecne belasting van eeoen
cenen penning op ieder buis in EngelallJ.
Enge/aatl, welke aan deo
den
paus moest betaald wOl'dea;
woràea; io
in 140
740 iDlicvoerd,
iu.:evoerd, dodl
docb in de 16dc
lódc eCllw
eeuw door
dOOl- HE".
Hue.
PlUK
VHZ afgefçhaft
w~rd.
~IUI' Vnl
afgcfchaft werd.
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dere, eenen gepasten overgang zochten te maken. Gelijk zij voor.
bel1emd waren,
w~ren, om het pllbliek,
en nallukken
nafinkken hadden, die bellemd
publiek, of voor
of na het fiuk,
hunne tusnuk, met hetzelve te bevredigen, zoo dienden hllnne
fiuk, zoo veel mogelijk, met het(chen-fpeIen,
fchen-fpelen, om het voorafgaande fl:uk,
zelve te verbinden, en de langere ttlsfchenruimte
msfchenruimte van tijd tot tijd
aan
del} naam van Intermezzo's,
nan te vullen. Tegenwoordig geeft men dell
voornamelijk, aan kleine ltaliaanfche
ltaliaanCche of Duitfche, komifche
komiCche z3ngllukzangfillkken, die flechts
tlechts voor één, ten hooglle
hoogfie twee, perfonen gefield zijn,
fl:uk in het geringlle
geringfie
maar noch met het voorgaande of volgende fiuk
Intermezzo's moeten, volgens hetgeen
fiaan. De nieuwere Interme:~zo's
verband fraan.
ARTEAGA beweert, eerst Madrigalen geweest zijn, die door verfchiIlende fiemmen,
fremmen, ttlsfchen
tusfchen de bedrijven van een fiuk, gezongen
fchillende
oud!1e en fchoonwerden, en daartoe betrekking hadden. Als een der oudll:e
ae Intermezzo's noemt men: i/
Apolline col fel'pente
fie
it Combattimento ti'
d'Apolline
ferpente
van BARDI.
BARD I. Eerlang, echter, ontaardden deze Madrigalen
lIfadrigalen van hunne
eerQe
beQemming, en werden fiukken op zich zeI ven , waaromtrent
eerfie befiemming,
zich, inzonderheid, in onze dagen de Pruisfifche
zanger BIPruisüfche kamer.
kamer-zanger
ANCHI
ANCH! en de Duitfche ELEMENREICH hebben onderfcheiden.
INTERNUNTIUS. Is de naam van den gezant, dien de paus aan
buitenlandfche , kleine hoven, of bij republieken zendt, in onderfcheiding van eenen gezant van dien kerkvoogd aan grooter hoven,.
fcheidillg
die Nuntius geheeten wordt. Ook geeft men den gewon en Oostenf{ollflal1tinopel dcn
InternUNtius.
den naam van Internuntius.
rijkfchen gezant te KOllflalltinope/
INTERPOLA TIE. Is ecn
een kunstwoord der wiskunde, en beteekent het vormen van een deel in eene reeks van grootheden
groOtheden uit dedeelen van eene andere reeks. In de philologifche kritiek verfiaat
[chrij~
men er door de verval[ching
vervalfching van de eelle of andere plaats eens fchrij_
vers, door invoeging van andere.
INTERPRE
INTERPRETATIE.
TA TIE. Verklaring, uitlegging van zekere fchrljvers
volgens de regels der uitleókunde.
uitletikunde.
INTERVAL. Tusfchenruimte; zoo noemt men, in de lnn
zij k,
muzyk,
den aflland
toonen
en van elel~
aHland van twee, het zij klimmende of dalende, toon
kander - toom'erhoudillg.
toomferhouding. Ook geeft men dien naam aan de toonen
zelvell,
fraan. Het gehoor,
verhoudillg fiaan.
gehoor ~
zei ven , voor zoo ver zij in deze verhouding
namelijk,
namelijk ~ ontwaart de uitkomst dezer verhouding even zeer, als het
oog de llleet
OL mindere eenvoudigheid,
lUeer of.
eenvoudigileid, of evenredigheid, (Symetrie) van twee verhoudingen in de ruimte, zonder de verhouding zelve eerst te meten, of de nabijheid en den amand der voorwerpen te berekenen. 'De toonverhouding
(confonerenJ), wanloonverhouding is medeklinkende (collfonerenJ),
neer de getallen van de bewegingen of trillingen in zeer eenvoudige
verhoudingen fiaan, welke alle door de getallen van 1 tot 6',
cS, of derder~
zelver verdubbeling, worden uitgedrukt. De disfonerende toonverhoutoonverhot'/loo
dingen zijn minder eenvoudig: de bruikbare berusten op vermenigvuldigingen en verd~elingen van deze getallen onder elkander. De confonerende verhoudingen zijn op zich zelve voor het oor aangenaam;
doch de dis
disfrmcrcnde
fonerende alleen dan, wanneer zij tot iets eenvoudigs be004
trek.
trek-
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trekking hebben, of daartoe overgaan. Alle Intervallen worden bij den
generalen bas dool' cijffcrs gekenmerkt, en daarna ook primen, (grondtoon) [ecunden, terzfII, quarten, quif1tf!l1, [ex/eli, [eptimen, octaven (dit
zijn de eenvoudige Intervallen) en vervolgens none, decime enz. genoemr'.
INTON ATlE. B eteekellt over het algemeen de eigenfchap, om
den toon in de mllZijk, door fiemmen of fpeelwigen, vaardig aan te
geven. De Intonatie der menfchelijke fiern is in de tnuzijk van htt
graotfie belang, omdat van hare zuiverheid, van het naauwkeurig
.treffen van den toon, een groot deel van het genoegen afhangt, hetwelk het gezang verfchaft. De oorzaak van het onzui'Jer intoneren,
in het Italiaansch Jlonare en in het Fransch dcloner genoemd, wordt nog
niet genoeg opgehelderd, wanneer men haar in een gebrekkig, of
niet genoegzaàm geoefend, gehoor wil zoeken; ten minne zjjn er
zangers, die bij eene kunstmatig gevormde fiem, en bij alle voor.
regt en van een, door vlUt en inf1)anning verkregen, kunsttalent , nor-·
thans, niet zelden in de fout van valCche Intonatie vervielen, en
oit zelf erkenden, zonder het te kunnen verbeteren. Het fchijnt
derhalve, of dit gebrek 'tlikwijls meer in eene oogenbliklteIijke,
ligchamelijke zwakheid, dan in een ongeoefend gehoor, moet gezocht
worden. Dan, hoe dit ziJ; de beoefening der zuivere Intonatie
blijft altijd het noodzakelijkst vereischte, om te leeren zingen. en
kan alleen dan doelmatig geleerd en tlÎtgeoefend worden. wanneer de
leerling, niet, zoo als veelal pleeg te gefchieden • met fchielijke
fiukken, of wel met fiome aria's, begint; maar met het lang aar.houden der afzonderlijke toon en , eerst volgens hunne natuurlijke,
voortloopende orde, en dan met moeijelijke intervallen alleen aanvangt. Daar wij geene eigenlijke zangCcholen, in den fmaak, zoo als
in Italië, bezitten, waar men zich aanhoudend, en jaren lang, in
het zingen van nooten oefent,
oefcnt, waardoor men alleen die vaardig.
heid en buigzaamheid van fiem kan verkrijgen, welke wij bij de
Italianen zoo zeer bewonderen, zoo begrijpt men gemakkelijk,
waarom hét gezang, over het algemeen, doch inzonderheid de vaardigheid in fchielijke pasCages, alsmede de zuivere Intonatie van
enkele nooten,
nootcn, bij oos en elders, minder, dan in ItaliiJ, tot eene
kunst is gevormd geworden.
De Incol1atie der fpeel-, inzonderheid der blaas-fpeeltuigen, waarop
men veel zeldzamer een en zuiveren en Cchoonen toon hoort, dan
op fnaar-inllrumenten. is mede aan gl'Oote zwarigheid onderhevig.
Bij de laatlle
laatfie h!lngt het al of niet voortbrengen van een en zuiveren
toon enkel van het belluur
befluur van den arm en het fpeelmig zelve af;
doch bij de blaas- infirumenten van de oogenblikkelijke gef1:eldheid
derzelve , en den gelladigen
gefladigen invloed der lucht, waaraan zij blootfiaan.
Dit leert de ondervinding, want onder de tien.
tien, tamelijk goede, viool.
fpelers vindt men naauwelijks twee kunstenaars, dIe
die op blaas-infiruroenten genoegen geven. De beoefening der laatfie
Jaatfie moet, derhalve.
onophoudelijk daar henell
henen gerigt zIjn, om bij bet aanzetten der lippeIl
tCn
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INTRADE. INVALIDEN.
ten nnnl1wfie
nnauwl1e op de Intonatie te letten, ten einde zich daardoor:
daardoor.
fchoo.1en en vaardigen toon eigen te maken.
eer.en fchoo.len
m<:n door intol1eren,
B~ de op~lIbare G odsvereering veraaat
verllaat mEn
into/leren, een
glzang
gtzang aanhelfen, en wordt deze uitdrukking,
uitdrukking. inzonderheid door
de geestIijken gebruikt, die voor het altaar eenige woorden van een
gezang zingen, hetwelk vervolgens door het koor wordt beantwoord ..
INTRADE. (In het Icaliaansch
Italiaansch i!ltrata).
!NTRADE.
itltrata). Een kort thema van
een volfl:emmig,
voH1:emmig, infl:rumeutaal
inllrmneutaal muzijk,;
muzijk, hetwelk ter inleiding
inleIding van een
grooter
grootcr muzijkfl:uk,
muzijk!l:uk, over het algemeen van een tooneelfl:uk,
tooneel!l:uk, dient ~
en meestal ,v!ln
.V~1I1 eenen .ernftigen,
ernfiigen, of fiatigen aard
aar(.i is. Oorfpronkellj~
Oorfpronkelij~
fchijm
fchijnt de Intrade
Iutratle van de' trompetters afkomstig te zijn, die dool'
hunne fpeeltuigen
fpeeltuigel1 de oplettendheid
open..
opleçtendheid der menigte op de volgende, open.
lijke, of tooneelmatige handeling moesten oplettend maken; doch
werd dit, in den aanvang, enkel werktuigelijk hulpmiddel, van
langzamerhand, kunstmatig behandeld, waardoor dan ook bij de trom"
petten de daarbij behoorende fp,eelruigen
fp.eeltuigen gevoegd werden, en hier·
door,
door. ten laatlle, die zich kenmerkende inleitlings.muzijk
inlei(lings.muzijk ontllond
ontl1ond,t
ouverturen en fymfonien noemen. Nog
welke wij tegenwoordig ouvertUf"etz
ver!laat
klagend, onder elkander
verllaat men door bet ·woord
'woord Intrade het
bet klagend.
blazen van een korps trompetters
trompetters,, hetwelk eindelijk in een ~acht
~neh,
aanhouden
aanbouden der Dominante.. derzelver terzen en quinten verandert. Ook neemt men fomtijds het woord Introde voor !laars-inkom.
llaars.inkom.
llen
tien enz.
INTRIGUE. Een Fransch woord, lmiperij, 's !inHeb
linkfchen
en handel,
bandel,
heimelijke, 'listige aanflagen beteekenende ; doch wordt deze uitdrukuitdruk.
king ook gebruikt in een tooneelfiuk,
tooneel1l:uk, blijfpel of heldendicht,
heldendicbt. voor
dat punt
punt,.. waarin de daarin voorkomende karakters in de meeste ver..
legenheid zijn, en door bijkomende omll:andigbeden,
omfial1digheden, het zij daq
da~
treur-,.. blijteil voor- of nadeele,
nadeele.. daaruit gered worden. In een treur·
rpel of heldendicht zijn altijd twee bedoelingen; de infpanning vaD
fpel
den held, om zijn oogmerk te bereiken, en de pogingen van hun,
die hetzelve dwarsboomen. Dit veroorzaakt een' knoop, of zwarigbeid; en dit noemt men Intrigue.
held;
foldaten, welkè
INVALIDEN. Zoo noemt men dre
elre officieren en foldaten.
venninkt, en tot verderen dienst onbekwaam zijn. Zij
in den oorlog verminkt.
gedure&.lI:aac. geduren:worden meestal in een openbaar gebouw door den !laat,
de hun leven, onderhouden. De Atheners hadden eene afzonderlijke wet •, ·,olgens
•.. olgens welke
we!ke diegene, welke verminkt waren, voor
publieke kosten moesten
moesten' gevoed worden, en ook bij de Romeinen
kregen zij eenigen, alhoewel geringen, onderftand.
onderft3nd. Later werden zij
langen tijd in de kloosters verzorgd. In Parijs
PariJs werd in 1669, in de
voorftad St. GermaitJ,
Germaitl, door LClDEwlJK
LClDEW1JK XIV een prachtig Invaliden.
Invalidenhuis gefticht,
\'erzorgd worgefticht. waarin 3000 [oldaten
foldaten en 500 officieren ,'erzorgd
wor·
den, die hunne eigen kerk, ziekenhuis, opperhoofd enz. hebben.
In de eerfte
eerfee tijden
tijdel1 der omwenteling heefe deze inrigting veel geleden; doch l1llucrhand
naderhand is dezelve, onder den keizer, doelmatiger hero 05
0 5
field
lI:eld

sitS
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ûeld geworden. üeJd
Het aanzienlijk Invalidenhuis in Ber/fin,
Berlijn, is t
dm Grooten
in 1748, door FREDERIK d('fj
Groaten gefucht.
gertlcht.
10. Volgens de fabelleer, de dochter van INACliUS,
INJlCIIUS, die door JUPI-

TER
TER bemind werd, en door dezen, toen zij 's morgens wilde uit0111 zijne vrijerijc voor de jagaan, in eene koe werd veranderd, om
loerCche
loerfche JUNO te verbergen. Deze, het geval merkende , verzocht
van haren gemaal de koe tot een gefchenk, hetwelk Mar
h:far vergund
\Verd; doch zij liet hierop de koe door den honderd.oogigen ARGUS
werd;
bewaken; terwijl JUPITER aan MERKURIUS den last opdroeg, om
ARGUS door zijne fluit in flaap, en vervolgens van kant te brengen;
MERKURIUS gefchieddde. Hiérop liet JUNO
zoo als dan ook door MrtRRURIUS
JUNO ,de
nog needs
fteeds veranderde Iö door eene vlieg vervolgen: , die haar onopftOg
houdelijk zoo geweldig ftak, dat zij langs land en
eti zee, rusteloos,
JUPITER.
rondzwierf, tot dat zij eindelijk
eindei'ijk in Egypte kwam, waar JUPITER
baar derzelver eerfi:e
eerCte gedaante terug gaf, en zij bij dezen haren gege.
haar
EpAPHUs ter wereld bragt. De Egyptenaren vereerden haar
haar,J
maal EPAPHUS
volgens fommigen, on'der den naam van ISIS,
ISIS, als eene godheid.
IODE, (afKomstig
(afkomstig van het Grieklche
GriekCche woordje, dat viooltje betee.
eene donker blàauwe
blaauwe kleur, onlangs door
kend) is ee'Ile
ee'ne grondftof
grolldfi:of van eelle
eOURTOIS
COURTOIS ontdekt. Men verkrijgt dezelve het fpoedigst door vermenging van de moederloog der varek, of Tang-fode,
Tang-fade, met zwavel.
zwavelzuur, waardoor zich de Iöde, als eene blaauwachtige zwarte ftof, affcheidt.
fcheidt, en, behoorlijk gewasfen zijnde, zich zuiver vertoont. Heet
gemaakt, vervliegt
vervliegf zij als een violetblnauwe
violetblaauwe damp, nadat
voor.
nadnt zij voor:lf
af gefmolten is ; met waterftof vereenigt zij zich tot een fterk.zuur
(hetwelk de Franfche fcheikundigell
fcheikl.lndigen Hydroiöden zuur noemen), en
met Phosporus verbonden levert zij een mengfel van de kleur van
rood lak op: zelfs laat zij zich met zuurftof
zl1l1fftof vereenigen.
Argo,
IPHIGENIA. De dochter van AGAMEMNON, koning van ,1!f'gDS
in Grieken/and,
Griekenland, en van KLYTEMNESTRII.,
KLYTEMNESTRA, of volgens anderen eene
Tm.sEus e11
en HELENA, doch door KLYTEMNES.
KLYTEl\lNES.
onechte dochter van THESEUS
TRA als haar
hanr kind aangenomen.
nangel1omen. AGAMEMNON.
AGAMEMNON, in den TrojaanCchen
Trojaanfchen
oorlog,
oorlog. tot opperbevelhebber der vereenigde Griekfche vloot be'uoemd zijnde, fchoot op de jagt, te /lu/is,
Au/is, waar de verzamelplaats
dèr vioot was, eene hinde, aan DIANA gewijd, waarover deze Go;'
'tUil zoo toornig werd, dnt
dat zij, door tegenwind, het uitloopen der
'dIn
'vlOot belettede. 'De inisnoegde Grieken vroegen hierop den priester
'\'Ioot
'KALcHAS
'KALeHAs om raad, en ontvingen
omvingen ten antwoord, dat de gramfchap
van DIANA
geftild konde worden, wanneer AGAMEMl\'ON
DUN!> alleen gefeild
AGl>MEMNON zijne
rlochter !PHlGENIA
oochter
!PHIGENIA offerde.
offerde.. Lang verzettede
verzette de zich het vaderlijk gevoel tegcn
eindelijk. met eene
tegen zijnenpligt
zij nen pligr als koning, tot dat hij eindelijk,
zijne weftemming
toeftemming gaf, om zijne dochter te offeren. DeDe.
ftomme fmart, zjjne
ACHlLt.ES door het
xe werd nu hierop, onder voorwendfel, dat zij aan ACHlLt.Es
ze
worden, door hare moeder, en onder het ge.
huwelijk zou verbondcn
verbonden ,worden,
leide van eelle
eCllC tallooze
taUooze menigte mêewaardige GrifJkm.
Griekc1J, naar het altaar
gevoerd, waar, op het oogenbik, dat de offerpriester haar he,
het hart zou

door-
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doorlleken
!PIIIGENIA met zich naar
doorileken,, DIANA in eene wolk verfcheen ; lPIIIGENIA
Tauris
tOC opperTtJtJris voerde; eene jonge hinde ten offer achterliet, en haar tot
priesteres aanfl:elde.
aanfrelde. Hier moest zij, volgens de ontmenschte
ommenschte gewoon,:,
gewooll~
te des lands, alle aldaar aanlandende
nanlandende Grieken offeren; en dit deerlijk
deerlij~
Jot zoude ook haren broeder ORESTES, die wanhopend over den belot
ganen moedennoord
moedermoord,, na veelomzwervens, ook ten laattl:e
laatne te Tot/ris kwam, om de beeldzuil van DIANA weg te voeren, zijn ten
deel gevallen, indien'IpHIGENIA
indien' IPHIGENIA hem in den tempel niet herkend had.
Beiden beraamden llU
olltvlugten, en ORESTES wa!
nu middelen, om te oJltvlugten,
zoo gelukkig, om
0111 zijne züster, benevens de beeldzui1
beeldzuil van DIANA:r
DIANA,
te ontvoeren. Deze laatIte
laadte omfrandigheid
omfh1l1digheid maakt den inhoud van
het treurfpel uit: lPHIGENIA
LPHIGENIA in Tauris , door EURIPIDES; terwijl hare
bare
IPIIlGENIA in Aulis door
opoffering ten onderwerpe dient van de IPIIIGENIA
denzelfden dichter. Men heeft twee z3ngfpelen
zangfpelen in het Hoogduitsch
van gelijke nameIJ,
alsmede
nameI], met de beroemde muzijk van GLÜCK, al$mede
Tauris van GÖTHE,
GÖTIiE, welke voor een meesnog eene IPHIGENIA in TtJuris
terfruk van dramatifche
tedtuk
dramutifche dichtkunde gehouden wordt.
nlàattr) ..,
IRENE. Is: I. in de fabelleer eene der Horen (Zie 'rJldtJor)
en 2. eene l,eizerin
I,eizerin van Konfla1ltinopel,
Konflantinopel, even zeer beroemd door
.vertl:and
fchoonheid, als berucht door hare euveldadcn.
euveldaden. Zij werd
.verfiand en fchoQl1heid,
te Athene geboren, en huwde in 769 'met Lw
LEO IV, na wiens dood
zij zich en haren zoon KONSTANTIJN VI, PORPHYROGENETES, die
nog llechts
tlechts 9 jaar oud was,
was , door middel der rijksgrooten, op
den troon liet zetten. Oordeelende
ûordeelende,, zich door moorderi
moorden in deze
waardigheid te moeten bevestigen, liet zij de beide broeders van
eene zamenzwering tegen haar berokharen overleden gemaal, die ecne
Groo/en,
kend hadden, van kant helpen. Zij werd door KAREL den Grooten,
die toenmaals het Oosterfche keizerrijk bedreigde, in 788 in KalaKa/ahriê, volkomen gef]agell.
geflagen. Een jaar te voren had zij de tweede
groote kerkvergadering te Meert
MCM doen bijeellkomen
bijeeukomen , waarbij het, inflormers (lco1Zo/asten)
([col101asten) gemunt was. Toen
zonderheid, op de beelden fiormers
KON&TANTIJN,
KON~TANT1JN, echter, meer in jaren gevorderd was, ontrukte
omrukte hij haar,
jaloersch op hare magt,
roagt, de teugels van het betl:uur,
befiunr, waarvoor zij
hem
heUl in 797 liet ombrengen. ln.ENE
lRENE was de eerfl:e
cerfl:e vrouw, die het
ûoster[che keizerrijk regeerde. Zij deed haren intogt in KOl1flllnliOosterfche
KOl1jhm#nopet
nopel op eenen van goud en edele gefieemen
gefleemen glinfrerenden
glinfl:erenden triumfwagen; betOonde
fchook
betoonde zich zeer milddadig omtrent het. volk, en [chook
aan alle gevangenen de vrijheid; doch deze en meer andere kunstgrefraat,, om l1aar
pen waren niet in fraat
rijksbefiuur te bevestigen.
haar in het rijksbeltuur
KAHRL
Zij had verfcheidene
reeds befloten, om KAltRL
ver[cheidene grooten gebannen, en rceds
den Grooten te huwen, toen RICEPHORUS
RrcEPHoRUS tot keizer uitgeroepen,
en zij naar het eiland Lesbos verwezen werd, waar zij in 803 ,haar
,ha;lr
ven eindigde.
l!;.ven
misdadig 1'IRIS. in de fabelleer de hoodfchapfrer
boodfchapfrer der goden, inzonderheid
0, die haar tel'
ter belooning harer diensten in den Hemel Op_
van JUN
JUNO,
eu in cenen
eenen regenboog veranderde. Zij wordt
worde als een
tèhoón
uam, C11
een khoón
meis.
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meisje mee vleugels, in een bont gewaad, en met eenen regenboog, of
-een Nimbus, waarin alle deszelfs kleuren fpelen, boven het hoofd, afgebeeld. - Ook wordt de oogring, of gekleurde kring, rondom den
oogappel, Tris genoemd, en dragen zekere krijflnllen of kwarzen ,
waarin de kleuren van den regenboog fpelen, den naam van lris-jleenen.
IRKUTSK. De hoofdilad en kreits der provincie en landvoogdij
van gelijken naam in Siberië, aan de zamenvloeijing der rivieren Irkut
en :dngal"n. Zij is met wallen en grachten omringt, en naast Tobo/sle
de grootile en aanzienlijkl1:e llad van geheel Siberië; heeft vrij goede
finten, 4 voort1eden,
voorl1eden, 33 kerken, 122 kloosters, 2 hospitalen, I
fuaten,
fchouwbnrg, 2,500 huizen, en telde in 18 10 30,000 inwoners; die
eenen aanmerkelijken handel, inzonderheid in Chinefche waren driJven, waarvan hier de hoofdilapelplaats is. Men heeft hier het hoofdkantoor der Rufisch-Amerikaanfche Compagnie, een gymnafiutn, waa!1o
in ook de }apanfche taal wordt onderwezen, ee1,1C fchool voor de
zeevaart en eene boekerij. De wanne baden, in het Bm'gufinisch district der landvoogdij, zijn zeer heilzaam in rhumatieke en fcorbu.
deke kwalen, en worden hierom veel bezocht. waarom men in 1779,
gemakshalve, in hunne nabijheid, een dorp heeft aangelegd. De ftad
is over het algemeen zeer levendig, fchoon gelegen, en de levénsmiddelen zijn er zeer goed koop; bijzonder merkwaardig zijn hier de
Chineefche trekken, welke men reeds in de leefwijze, de kleeding en
vooral in de verkeering der inwoners ontdekt.
IRMEN·ZUIL. (Jrminfu!) Was eene, door de oude Sakfen ,
goddelijk vereerde, beeldzuil , welke, naar den fmaak der oude
Dultfellers, eenen man in volkom ene wapenrusting, met een vaandél
in de regter-, en eelle lans in de linkerhand vertoonde. Dit beeld
was de heiligfl:e afgod der oude Sakfen , en men meent, dat het bij
Eresbttrg, eene hmmer hoofdvestingen , (omilreeks het tegenwoordig
Pnderborn) in een gewijd boschje gefl:aan heert. KAREL de Groole
g€denkf1:uk der oudheid.
vewoestte in 772 deze vesting, en tevens dit g€denkf1:l1k
De gefchiedenis en beteekenis dezer beeld zuil zijn zeer duister. Voleefe Vlm IlE.RRMAN, of ARgens het algemeen gevoelen, werd zij, ter eere
III'JNIUS, de bevrijders der Dttitfchers, opgerigt ; doch vertoonde, waarfchijnlijk, het beeld eener voorname godheid hunner voorvaderen, mogelijk wel van WODAl\', en ontving den naam van lRMIN, ofHERRMAN,
eenen krijgsman beteekenende, omdat WODAN de god des oorlogs WilS.
IROKEZEN, of MOHAKERS. Zijn 5, voorheen 6 vereenigde,
vrije mtien
naeien in Noord-Amerika, welke ieder haren afzonderlijken republiekeinfchen regeringsvorm hebben, doch onder een algemeen opperhoofd {laan.
fiaan. Zij heeten .Mo!taUls, Onoputen (Oneidaers) , Onou..
dagaer, Knjugaer, Semekaer, Tuskarogaer en Sisflsfjogaer, en bewonGQ het MoTtaker!and, tusfchell de groote meren en' ,gebergten.
in de nabuurfchap van Newyork, PelJfylvanië en Maryland. De
Franfcheti, zoo lang zij in Canada naburen van dezelve waren,
warell, gelyk ook de Enge![clzen, hebben dikwijls, In weerwil der met hun ge(Jotcn
teIl
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ten verdragen, vijandelijke en wreede aanvallen van hun
h~ln moeten verduren; doch wordt hunne magt van tijd tot tijd minder. In bet
Hun-..
jaar 1700 telden zij 54,550 krijgslieden, en thans l1echts 1500. Hun
ne hoofdfl:ad
hoofdfiad is Anondago.
IRONIE. Door dit woord, van bet
het Griekfche
Griekîehe Eurol1ia
Euronia ontleend_
ontleend1
verfl:aat men, over het algemeen, fijne, bedekte [potternij,
fpotternij, heimelijke
verfiaat
fcherts. welke, onder het maskur
mMk~r van opregte eC1'lVoudigheid,
eemroudigheid, of
van Olrkunde,
onkunde, (fe
de fouten, tegenfl:rijdighedel1
tegellfirijdigheden ell verkeerdhederi der
vermetele dwazen ten toon fpreidt, en belagchelijk maakt, of diardiar..
door in een belagchelijk licht plaatst', dat zij juist het tegendeel
fchijm
fchijnt te verrigten. Deze Ironie is even min een bewijs van een
hart,1 als van een ilecht
l1echt oogmerk, en kan
kun met zoo veel goedkwaad hart
hartigheid gepaard gaan, dat zclfs
zelfs de belagchelijkfl:e
belagchelijkfie perfoon genood·
zaallt
lagchel1, of een beter inzigt van zaken
zaaln wordt, om mede te lagchcl1,
verkrijgt. De Ironie kan zich, echter, op tweederlei wijze vettoovettoo.
"de fpo>tcr
nen: aan den eenen kane
kanl: !l:an
I,unde
fposter zich houden, als of ook
befchomvt; doch
hij het valfche gevoelen of fl:elfel
fieWel voor waarachtig befchotJwt;
kan hetzelve, des niet te min, in zulk een fierk
fl:erk contra9t tegen het
ware overfl:ellen,
ill
overfiellen, dat de ongerijmdheid er van onmisbaar moet in
het oog loopen; of hij kan , van den anderen klInt,
k~nt, het masker
van onnoozelheid aannemen, war.lleer
waLneer de Ironie het karakter van
fchalkachtigheid verkrijgt. In beide gevallen, nogtnans,
nogtIluns, ligt eene
Cchalkachtige luim, een fchijnbare ernst, ten grondllage.
grondflage. OnderOnder..
tusli:hell heeft de echte Ironie DOg
ttls{èhen
nog eene zekere bijfooft,
bijfoort, welke
zich van dezelfde middelen, waardoor gene tracht te onderwijzen
en te verbeteren, bedient, om met anderen op eene kwaadaardige
wijze den fpot te drijven. Dit foort
rOOft van lieden, die hunne Ironie
daartoe bezigen, zijn ijskoude, praatzieke, lage fpotters, die voor
alles ongevoelig zijn, behalve voor de eer. om
0111 een ieder voor den
gek te
re houden. Zij bedienen zich nu eens van het masker van onon·
noozelheid, en dan eens van dat van gulle opregtheid, niee zoo zeer,
om zoo veel te gemakkelijker te kunnen misleiden (want dit zoude
hun vernuft zich fchamen) maar om daardoor de op hen loerende
tegenpartij te ontwapenen. De edele opregtheid tot een fpeelbal
410CZllcht te fl:elIen,
we·
hunner fpotzucht
fiellen, is hun grootil:e
grootfle wellust , en te we[en,
ten, dat ieder hcn
hen voor fchurken houdt, zonder dat iemand het hUIl
hUIl
durft zeggen, is hunne graotfle
grootll:e zegepraal.
IRRATIONAAL. Zoo noemt men in de wiskunde eene grootheid,
wanneer zij niet
niC't uit dezelfde ·g6lijke
deel en is te zamen gefield,
gefl:eld, als
-galijke deelen
eene andere. Eene Irrationale verhouding is eene zoodanige , waarwaar.
van de !,'1'ootheden
grootheden geene gemeenfchappelijke
gemeenfchappeljjke maat hebben, om welke
reden deze gefieldheid
gefl:eldheid der grootheden irrationaliteit genoemd wordt.'
wordt.,
IRREGU,LfER. Is over het algemeen alles, dat van den regel afwijkt:
afwIJkt;
verfl:aar men door irreguliere ruimten de zoodanige
zoodanige,,
In de wisktll1de
wiskunde verfiaat
welker zijden.
zijden, hoeken of vlakten niet van gelijke grootte of gedaangedaan..
te zijn, in tegenoverfielling
tegenoverflelling van reguliere, waarbij deze alle gelijk zijn.
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I S A BEL L
LEvtIn
E van Kastiliê.
Kastilt'ê.
flaaekundige koningin
ISABELLE "an
'Van Kastilië. De beroemde en flaatkundige

S9rJ

van Spanje, die in 1469 aan FERDINAND
FERDlNAND V, koning van Aragol1,
huwde, en na den dood haars broeders, HENDRIK
HENDRlIC IV, offchoon hare
huwde.
oudile
oudfie zuster JOHANNA de billijkf1:e
billijkfl:e aanfpraak op het rijksbefl:uur
rijksbefinur had,
in 1474 den troon van f{astilië
f{astitië beklom. De -beide rijken van Kmtilië en Arag01~
Aragon door haar huwelijk vereenigd zijnde, nam zij met haren gemaal den koninklijken titel
eitel van Spanje aan, waarop FERDlNAND
FERDINAND
in 1479, door erfregt , in het bezit van Sicilië geraakte, en van
1501 tot 1504 Napels veroverde. lSABELLE
ISABELLE verbond, met de bevalligheid en beminnenswaardigheid harer kunne, dcn
den moed eens helds,
li;;heid
de diepe 11:aatkunde
l1:aatkunde eens ministers, de fchranderheid eens wetgevers,
en de fchitterende eigenfchappen eens veroveraars. Zij was bij alle
naars.onderhandelingen tegenwoordig, en wilde, dat men, in alle open{laats.onderhandelingen
lijke v,erordeningen, haren naam naast dien van haren gemaal zoude
Grrmada, waardoor de Mooren uit genellen. De verovering van GralJada.
{lellen.
heel Spanje verdreven werden, benevens de ontdekking
oncdekking van Ame.
rilra, was grootendeels
grooccndeels haar werk. Ook het vuistregt ,jlecwelk
,}letwelk tot
rika,
dien tijd toe in Spanje, zoo als ook in Duitschland , ten nadeele
der openbare rust, in zwang ging, werd door het handhaven van
eenen algemeen en landvrede , alsmede door de invoering een er [poefpoedige regtspleging , door haar vernietigd; terwijl zij en haar gemaal
in 1492, door paus ALEXANDER den VI ,• in den titel van Katholl/Ir
Katholi/ft
koning. re2ds door INNocENTIUs VIII, uit hoofde van hunnen ijver
koning,
voor dien godsdienst. aan hun gegeven, plegtig bevestigd werden.
fleunrel voor
Ondertusfchen
OndertllSfchen was die zelfde ijver tevens een krachtig fleunfel
de illquilïtie,
illquiiitie, welke, inzonderhcid, op aanrading van haren biechtvader,
TORQ{)E~IADA.
TORQ{)E~fADA. in J 480 in Spanje
Spa/Jje werd ingevoerd.
ingevoerd, en eene geheele
magt
verandering in het karakter der natie te wege bragt. Voor de mage
van dit bloeddorftig
federr
bloeddorüig geregtshof vreezende, gewende zij zich federt
aan eenen ernst en centoonigheid, welke wij nog tegenwoordig in
de Spaan[che
Spaanfche natie ontdekkcn, en geheel en al ftrijdig
ürijdig is met de levendige geaardheid der bcwoneren eener
cener zuidelijke,
zuidelUke. gezegende luchtftreek.
fcreek. Met dezen laatften maatregel ftand
fwnd ook de verdrijving der
Joden uit Spanje in verband.
Men heeft ISABET,Lg
ISABEr,L& wel eens van gefrrengheid, trotschheid
trotscbheid
en onbepaalde heerschzucht
heerschzncht befchuldigd;
befèhuldigd; doch het welzijn des
rijks vorderde deze gebreken even zeer, dan hare deugden en benooelig, 0111 de trotschkwaamheden. Een geest als den haren was noodig,
heid der grooten te bcteugelen, zonder hen tegen zich in het harnas
te jagen; om Granada te veroveren, zonder de horden van Afrika
naar Europa te lokken, en de ondeugden harer onderdanen.
onderdanen, door
eene flechte uitvoering'
uitvoering der wetten geheel verbasterd, te weren ,
van brave liedeu
lieden in de waagfchaal te fielzonder daarbij het leven vall
fiierf in het jaar 15°4,
1504, nadat zij haren gemaal, op wien zij
len. Zij flien
fleeds
tleeds jalo~rsch
jaloersch was, onder eede had doen beloven, dat hij voor de
tweede maal-nict
maal 'niet zoude huwen.
ISEISE·
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ISELIN. (Is
AAK) Een verdienstelijk, Zwitfersch
Zwitferscb geleerde,
(IsAAK)
geleerde t die
in 1?!Z8
I i'28 te Bazet geboren werd, en zich in Göttingen in de regtsge.
leerdheid en !1:aatkullde oefende. Na zijne terugkomst in zijn vaderland, in 1749, vormde hij het plan, om het fiaatsregt
fiaacsregt van het
Zwitfersch eedgenootfchap
eedgenootrchap tot een !1:elfel te brengen,
brengen , en leverde
daarvan eene proeve in eene inaugurale verhandeling: TentgIllen
TentalIJe1J
jur;s publiei
pubHci Helvetici,
Helvetiei, waarop hij de waardigheid van dokter in de
beide regten verkreeg. Dehave de regtsgeleerdheid , beoefende hU
ook zeer vlijtig de wijsbegeerte en gefchiedenis, en hield zich met
de bearbeiding eener Gefchiedenis WUJ
iIJ
ww Helvetië bezig; doch werd ia
derzelver voltooijing, door zijne verkiezing, in 1754, tot lid van deIJ
den
grooten raad, verhinderd. Twee jaar later werd hem den aanzienlijken
pOSt eens raadsfchrijvers opgeen belangrijken, doch zeer moeijelijken post
dragen, waaraan het opzigt over de !1:nats-kanfelarij
fi:tats-kanfelarij verbonden was.
voorflagen in den raad, als
Hier poogde hij, zoo door ver!1:alldige
verll:andige voorllagen
door de bearbeiding van doelmatige fchriftell, zUn
zIJn vaderland nuttig
te worden, en onderfieunde
onderll:eunde nUe pogingen, zelfs van vreemden,.
vreemden,
welke da:trtoe
QVESNAJj' s ftelfel
flelfel
daartoe ftrekten;
1l:rekten; zoo als hij onder anderen, QVESNAJJ'
Staats_huishoudkunde ten !1:erkll:e
van Staats.hujshoudkunde
fierklle aanprees.
aanprees, en met den meesteIl
meestel1
ijver trachtte te bevorderen. Hij was, zoo
!1:ichZoo al niet de eer!1:e !1:ich.
ter van, ten minll:e
min!1:e de eerlle,
eerll:e, die a:mleiding gaf tot het Helvetisch
genootfchap, en die in 1777, in zijne geboortefiad,
geboorte!1:ad, de maatfchappij
ter bevordering van het goede en algemeen nuttige, oprigtte. De
rustelooze infpanlling
infpal1uing van zijnen geest, om zoowel door zijne
fchriften , als door daden, ten algemeenen beste mede te werken ~
ondermijnde ten laatfie
laatll:e zijne gezondheid, en hij- fiierf
ll:ierf in Zomerm.
1732 in den ouderdom van nog geen 54 jaar. Zijne voornaam!1:e
voornaamfie
fchriften zijn de volgende: Uber die Nothwetzdigkeit
Nothwendigkeit und Unzutängticltkeit
t"Jber dm wahren
ff7ertk der Reickth'ümer;
U'ahren WertIJ
Reicnth'iimer;
lichteeit der Praclttgezetze; iJber
iib~,. den wahren Patrioten ; iib~r Gesetzgebung und Gesetze; liber
t"Jbel'
den Werth
poNtifeIten Tugenden; die Gefeltichte
Gefchicht~ der I/Iemen/uit
tien
Wert1z der politifchen
(het beste van alle zijne fchrifren),
fchriften) , en eindelijk die Ephemeriden
tie,.
Bazel uitgetier Metzsdlzeit,
MeI1seMleit, in 7 jaargangen, van J776 tot 1782 te Bazet
komen, welke na zijnen dood door W. G. BÊCKER
BECKER tot den loden
Iodeo
f.targang vervolgd. en in 1786 te Leipzig zijn gedrukt geworden.
ISENBURG. Het prinsdom limburg
lfenbttrg befiaat,
bell:aat, eigenlijk, uit het
vorstendom van dien naam, uit de bezittingen der graven van lftn.
/ftnhurg-Budil1gen, Wachtersbaclt
Wachtersbaeh en Meerltolz,
Meerholz, alsmede uit de heer.
lijkhefd Heufenftamm van den graaf van Schönborn, eq de heerlijklijkhefdheerlijk.
heid Eppershaufell
EppershaufelJ van den vrijheer van GroschllJg.
Grosenltzg. Het wordt door
klein!le ligt aan
bet graaffchap Hanau in 2 deelen gefcheiden. Het kleinlle
.te linkerzijde van den Main, en wordt meestal door het gebied
Hes[m ingefloingeflo.
van de vrije ftad Frankfort en het groot-hertogdom HesJelt
ten. Het groot!1:e
grood1:e gedeelte ligt aan den regteroever der genoemde
rivier, en wordt ten Noorden door gemelde groothertogdom en ten
Zuiden door Hanau
I!anat!. bepaald. Het geheele land bedraagt 14 of 15
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v. m., en bevat 47,000 inwoners. De grond Is er voor het grOOt·
Re gedeelte bergachtig, en levert koren, vlas, tabak, veel hout,
en voorts ijzer en zOnt op.
De prins, in Hooim. 1806 toC het Rijn-verbond toegetreden zijnde,
verkreeg daardoor de. fouvereiniteit over de bezittingen van de drie
nog voortdurende Budingfche zijlinien, gelijk ook over die van den
grave van Schiinborn.HeufenftalHm en Lerc1zeJJfeld, en leverde 291
man; dan, daar hij zich na de gebeurtenis!èn van 1813 verwijderde,
en daardoor zijn lot aan dat van den Franfchen keizer verbond t
zoo werd zijn land door de verbonden mogendheden in bezit geno·
men, en, in gevolge der bepalingen vun het Weener congres ~ aan
Oostenrifk overgelaten. Door de territoriale vereffening, echter, in
1816, kwam het op den linkeroever van den MtJÏIl liggend vorstelijk gedeelte aan het groot-hertogdom lJesfen; terwijl de overige
deel en onder de Keur-Hesfifcne fouvereiniteit gebragt werden, onder
welke het tot in het vorig jaar eene provincie uitmaakte; doch die bij
de nieuwe landsverdeeJing in de provincie Ha/lau is ingelijfd. De voor·
naam!l:e !l:ad in de landen van lfenburg, ln het groothertogdom, is Of.
flnhack met ruim 6,000 inwoni!rs, en in het Keu~vor!l:endom Meerholz.
ISERLOHN. Eene welgebouwde, volkrijke en belangrijke Pruisflfche fabrijk en koop!1:ad, in het graaffchap ]J![ark, volgens de jongfie verdeeling tot de provincie Westpkalen behoorende, waarom zij de
hoofdplaats van eenen aanzienlijken kreits1 na haar genoemd, is. Zij Hgt
aan de kleine rivier Baren, bevat 5,196 inwoners, waarvan de Lutherfchen het groot!l:e getal uitmaken: deze hebben ~, doch de Gereformeerden en Katholijken ieder l1echts I kerk; ook is er eene Latijnfche fchool.
De fabrijken beftaan voornamelijk in velerlei ijzer waren, geel kopere
fchalen, zijde en zijden linten enz. Niet ver van daar zijn voorname
linnen-bleekerijen en de bekende geel.koper-fabrijk in der GrÜne.
ISIS. In de Fabelleer de voornaam!l:e godheid der Egyptenaren f
omtrent welker afkomst men alleen Griekfche, en wel tegenftrijdige,
berigten heeft- Men houdt haar gewoonlijk voor de dochter van
SATURNUS en RHEA. Zij beheerschte, in de gelukkigfte eendragt f
met haren broeder en gemaal, OSIRIS, Egypte, en leerde den inwoneren den akkerbouw en andere nuttige kundigheden en wetenfchappen, waardoor zij telkens, uit dankbaarheid, de eerstgemaaide korenaren, haar als een offer aanboden. Zij was de moeder van HOR US ,
die na zijnen dood goddelijk vereerd werd, en nam, gedurende zijne
minderjarigheid, na het vermoorden van haren gemaal, de regering in
handen. !sIS en OSIRIS werden, na hunnen dood, beiden als godheden vereerd, en de koe en de os, omdat de Egyptenarm den ak.
kerbouw van hun geleerd hadden, werden federt hunne zinnebeelden.
Naderhand heeft men verdicht, dat zij in de zon en de maan woon.
den, ja, men vereerde hen als de zon en maan zelve, en wel hlS
gIs de laat!1:e; en van hier de wasfende of volle maan op hunne
beeldzuilen. De Romeinen namen beide deze godheden over, en
ver-
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vereerden Im
IBIS zoo wel als de maan. dan als de gemalin van den ou.
ouden koning OSIRIS; terwijl zij haar de vruchtbaarheid toefchreven,
toefchreven.
~n haar zelfs met verfcheidene borsten afbeeldden. Volgens fommigen
zou zij 10 geweest zijn, die door de Egyptenaren als eene godheid
vereerd werd. (Zie: 10.)
JO.)
ISIS-TAFEL. ( Menfa
Menftz lfiaca, ook Tabu/a BambilJ(1)
Bamb/nlJ) Is de naam
van een oud beroemd Egyptisch gedenkfi:uk,
gedenkftuk, waarop de dienst der
godin ISIS, met zijne
zjjne plegtigheden en geheimen, was aangewezen.
Dezelve beftond
bellend bit
uit eene
eelle ttoperen
koperen tafel, met zwarte brandverf (email)
overtrokken, en met zilveren plaatjes kunstig ingelegd, en verbeeldde de zittende ISIS. Deze tafel geraakte, na de verovering valt
Rome, in 1525, in het bezit van den kardinaal BEMBO,
nEMBO, die dezel.
'zijn kabinet overgaf. Bij de
ve aan den hertog van Manlua
ManIlla voor ·zijn
verovering dezer 11:ad,
ftad, in 163°,
1630, geraakte de tafel verloren; doch
bezitten wij er nog een afbeeldfel van, door AENEAs
AENEAS VICUS
Vleus vervaardigd,
verfcheidene platen in het koper gegraveerd zijn.
vaardigd. waarna verfchejdene
ISLAM. Een Arabisch woord, oorfpronkelijk onderwerping.
naonderwerping, na·
melijk aan den wil van dep
dtlp eenigen God beteekenende ; doch verftaat men er ook door het geloof aan God, en aan den godsdienst
11:aat
van MAHoMETH;
MAHOMETH; gelijk dalI ook het lslamis1J1us
Islamismus meestal, in eenen
zin, als het Mahomelhismus, genomen wordt.
gelijken :lin,
lSLAND
ISLAND of liever USLAND.
US LAND. Een Vulkaansch, met lava bedekt
eiland in den Noordelijken Oceaan, tusfchen Noorwegen en Groenland, eene uitgeftrektheid van 1405 v. 111.,
m., en in 1801 een aantal van
49,000 inwoners bevattende. Hetzelve werd in 860 ontdekt;
ontdekt, en fefe.
dere door Noormannen, bevolkt. De bewoners van ijsland leefden
dert
368 jaar onder eene Ol1afllankelijke,
onafhankelijke, gemengde volksregering, waarna
~ij, eindelijk, in 1261 den kornng
komng van NCrJrll'egm
NOtJlwegm huldigden, welle
welk
rijk, met Ijsland,
Denemarken vereel1igd
IJsland, in 1387, met Dmetlt'tlrken
vereenigd werd.
De .tls/anders,
fIs/anders, bij welken in het jaar 1000 het Christendom werd
ingevoerd., reisden in de middelJeeuw zeer veel in vreemde landen,
200wel
zoowel om kundigheden op te zamelen, als om
0111 handel te drijven.
Anderen namen dienst onder vreemde mogendheden, en eenigen beGriekfche keizers te Konvonden zich zelfs onder de lijfwacht der Griek[che
pantinope/;
flantinopel; ja bezochten ook Jeruza/em
Jeruzalem en ROI11i'.
Romt'. De wetenfchap.
pen bloeiden in ((stand,
.f!s/oud, voor het midden der elfde tot op de helft
der veertiende eeuw, in welke laatfle
laatlte men in SkaIholt fcholen, eu
en
in Holum
Hotum geleerde fcholen had. Na dit tijdvak geraakten zij in verval;
doch
III de hervorming invoerde, welke
doeh in 1540, toen CHRISTIAAN
CURISTIAAN lIL
echter niet voor 1591 volkomen tot 11:and
fland kwam, beurden zij weder
het hoofd
boofd op. Tien jaar vroeger had men in Ska/holt reeds eene
boekdrukkerij. Men vindt op .f(s/and
f!s/and thans een bi.>fchoppelijke
bisfehoppelijke zetel
Besfe.flad. Volks.
in de hoofdplaats Reikiawik en de eenige fchool te Besfejlad.
leholen zijn er niet, onderwijzende ieder huisvader zijne kinderen;
doch het is opmerkelijk, dat een predikant een huwelijk mag weigeren,
wanneer de bruid 11iet
lliet lezen kan.
ALGI\1sUIN
ALGEM!EN WOOI.DtNS.
WOOl.otNS. 111.
lIl.
P p
Dr
Dt
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De hoofdbezigheid der /js/andm beflaat in visfcherij en v~eelt.
heeft Spa:tnfche fchapen derwaarts gebrngr, die er goed
tieren: ook heeft men, federt 1770, uit Noorwl'gm bokken derw:rartS
overgevoerd. De landbouw is cr, uithoofde der koude luchtflreek,
Vlm weinig' belang.
In weinige iheken teelt men gerst, aardappe.
ten en wortelen. De {fskmd[che mos, een bekend gras, dat op de
rotfen groeit, en bij ons een verClerkend geneesmiddel is, gebruiken
de inwoners voor hun gewoon voedfel. Men v:mgt er veel valken~
en de eider-g:tnzen (zie op EIDER.) leveren het fchoonflc dons
op. De voornaamfle artikelen van uitvoer zijn visfchen en t",:In.!nfckten worden op ljs/and weinig gevonden j doch levert hetzelvè
voor de delffiofku1ldigen eene rijke bron van waarnemingen op. Men
vindt op dit eiland den beroemden vllurfpuwenden berg HEK LA , -Wel.
ke 4300 voet hoog is, en het l3:u'st in 1796 uitbnrstte, benevens nog
meer anderen; alsmede, in het dal van Reilrho/I, verfcheidene merkwallt"dige warme en heete bronnen, bijzonder ook fpringbronnen, waarondet
de groore Geizer, ten Noorden van S/ra/holl liggende, behoort. De
opening, waaruit dezelve ontfpringt, is 72 voet diep, en 19 voet In
mil!idellijll wijd, en aan deze wijdte is de waterClraai, die nu en da"
daantit oprijst, en veelal de hoogte van 90 voet bereikt, gec!venredigd.
Werpt men neenen in den Gdzer, dan blijven zij op de opper.
vlakte van het water drijven, of wordl!n, wanneer hij omfpringt,
in de hoogte, en dikwijls nog hooger dan het water, geworpcm.
Eenige dagreizen van de hoofdnad des eil:tnds Rei/rifllPilt, onlang.
eerst gebouwd, liggen de zwavelbergen , waaruit wa:erdampen opnijgen, benevens den SlJacftll-.loku/, die eene hoogte van 4558 voet
heeft, en een uitgebnmde vulkaan is. lier geheele eiland is in 18 dis..
[rikten
trikten of 3 ambtmanCchappen, en in 184- kerfpels verdeeld. De regrs.
plcging is er uitmuntend, en men hoort er zelden van zware mis.
daden. De eenige gevangenis, welke men op [s/and vindt, is eene
geCchikte woning. Inrigtingen voor armen heeft men er niet; wordende de volflrekt behoeftigen door de gegoede ingezetenen oruJer- .
Houden. (l\len zie verder lVL-I.CKENZEE'S, Reis naar ~fsland in 1810,
waarvan de ~de uitgave in 1812 te EdiT/hurg in het licht verfchenen is).
ISLE DE FRANCE. Een bergachtig eiland, ten Oosten val\
Madagascar, in de [lIdi!,he ue, onder de 72 gr. Zuidelijke breedCé
en 73 Westelijke lengte liggende. Hetzelve is van eenen Vulkanifchen
oorCprong, voor het groot!!e gedeelte vol bergen, en van een zacht
klimaat, doch niet zoo vruchtbaar als het eiland Botlrhon. Het is ee.
der JlfascaretJi!chc eilanden, en werd in 1504 door de Porlil~e~
ontdekt, di e het Cornc noemden , en in 1598 door· de Hollantlert
uit hetzelve verdreven werden, welke het nu, ter eere van de"
prins van Orol/ge, den n:tam van Mallritiu; gaven. Na dat deze,
echter, dit eiland in 1712 weder verlaten hadden, namen de Fril".
fchm het in J 721 in bezit, en noemden het lsle tie })-tinee. Md
vindt cr vele kokos-boomen, fchoone papetiaaijcn) gromc fchlld~
padSTEPJIENSON
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plldden, en ft-aai
fraai ebbenhout. Volgens de nieuwlle
nieuwfie opgaven heeft /s/4
ISM
padden,
de Frfll1x, op s
S5f
5t v. m. 80,000 inwoners, die jaarlijks 200,000
centenaren fhiker, 6,000 ccntcmtren
aren indigo, 200
centemtren koflij, 3°00 centen
centenaren
centenaren
centenareIl kruidnagelen en veel tarwe en rijst uitvoeren. Frankrij~
Frankrijl
legde aan het bèhoud
behoud van dit eiland, jaarliJks,
jaarlijks, meer te koste, dan het
opbragt, alleen uithoofde van deszelfs groot belang voor den OostIndifchen handel. Door de menigvuldige vreemdelingen, die zich hieTf
deels om den handel, deels om
0111 hun fortuin te zoeken, ophouden,
ophouden s
hebben het zedenbederf en de weelde reeds aanmerkelijk de overhand
genomen. Het eiland
eHand heeft !l havens, de groote haven in het ZuidNoord-Oostelij"e gedeelte, aan welke
Oostelijke, en de kleine in het Noord.Oostelijlw
laatll:e Port-Louis, de eenige llad,
ll:ad, gebouwd, doch die niet bef1:raat
bef1:raat.t
en lleclrts van ellendige hutten voorzien is. De beide eilanden bie
FratJee en la Reunion (Bourbon) fionden,
t'ronden, federt 1803, onder cede Frt1l1ce
nen generaaHlOpman,
belluur uitoefende. Isllen
generaal-hopman, die het krijgs en burgelijk beUuur
Ie de France, henveIl, door zijne ligging aan de fcheepvaarc der
te
Engelfchen
EngeIfchen veel afbreuk deed, werd door dezen op het einde van 1810.
bij verdrag genomen, en is bij den vrede van 1814 aan hun afgefiaan, waardoor de Br~tfche magt in de Oost-Indien eene nieuwe
fterkte
iterkte bekomen heeft.
f1:erke vesting, met
ISMAIL. De 1100fdfiad
hoofdll:ad van eenen kreits en eene fterke
5 bastions, in de Rusfifche provincie Besfarnbien,
BesfClrabien, federt
[edert 1812 aan Rusland behoorende, met een [choon
fchoon paleis, en voor dat SUWAROW haat
in 1789 il:ormenderhand
llormenderhand innam, en na een verfchrikkelijk bloedbad
bloedbad;t
in den asch leide, 17 fchoone mos
moskeen
2Ó
keen , heerlijke bazar, en wel .2à
of 30,000 inwoners, die eenen uitgebreidel1
uitgebreiden handel dreven, bevatten..
de. Thans echter ligt zij in puinhoopen,
pninhoopen, heeft eene Griekfche kerk
docb
en klooster, eene Armenifche kerk en eene haven aan de rivier; doch
weinig bewoners en weinig of geenen handel.
ISOCHRONES. Noemt men in de wiskunde dat geen, wat tet
~elfder tijd gefchiedt. Dus heeten Pendula
Pendu/a lfochrana die uurwerken,
welke hunne beweging ter zelfder tijd volbrengen.
ISOKRA
hij 436
ISOK RA TES. Een beroemd redenaar te Athene, waar 11iJ
jaar voor onze tijdrekening geboren werd, en zijn onderwijs van de
groot1l:e meesters ontving. De zwakheid zijner item
il:em en zijne na·
groot!1e
tOelatende, om dikwijls in het
tuurlijke befchroomdheid hem niet roclatende,
openbaar te fpreken, legde hij zich vlijtig toe op het onderwijzen
der redekunst, en het vervaardigen van redevoeringen voor anderen.
Door het eerll:e vormde
vorll!de hij de grootll:e redenaars van Griekenland,
en door beiden genoot
genooi hij aanzienlijke voordeelen. Zoo ontving hij
van NIKOCLES, koning van Cyprus, voor eene redevoering, welke
zijnen naam draagt, 20 talenten C
(omtrent
omtrent 17,000
J 7,000 gulden)
gulden);; voor het
10QO drnchmen,
drachmen, (om.
(om..
onderwijs in de redekunst liet bij vreemdelingen JOÇJO
trent MO gulden) betalen, en PLUTARCHUS berigt obs, dat hem die
onderrigt, over het geheel, 1000 Minae, of 20,000 gulden, zou op.
gebragt hebben. In zijne jeugd was hij de fpeeIlllakker
van· PLAN,
PLATO,
fpeehnakker van,
PP2
met

59'6

ISO. L ERE N.

met wien hij zijn geheele leven in de naauwllevriendichap
naauwfte vriendîchap ver.
ver..
keerde. Ook SOKRATES was zijn bijzonder vriend. Na diens onon.
fchuldigen dood, die alle zijne leerlingen met fchrik en verbaûng
verbaz-ing
vervulde, had IsoKRATEs
ISOKRATES alleen
alken den moed, om zich te Athelle
Athme
openlijk in rouwgewaad te vertoonen;
verwonen; eenen
ecnen moed, waarvan hij not"
no/"
THERAi\'lENES, die door de 30 tiraneen ander voorbeeld gaf, toen hij THERAMENEs,
nen in den ban gedaan was, in het openbaar verdedigde. Naderhand
fchijnt deze flommoedigheid
iloutmoedigheid bij hem geweken te zijn, en zijn natuurlijk vreesachtig karakter, meer dan ooit, bij hem de overhand te
hebben genomen; ten minste waagde hij het in het vervolg niet,
om
0111 openlijk op te treden, en in de volksvergaderingen voor het heil
van den ilaat
Haat tc
te werken: en dit was ook de reden, waarom hij niet
tot ambten en regeringsposten geraakte, waartoe men zich ce
te Athe.tIC,
hct algemeen, alleen door openbare welfprekendh
welfprekendheid
ne., over het
eid konde
verhcffen.
verheffen.
1E0KRATES fielde
ilelde eene bijzondere verdienste in een
eenen
befchaaCden
en befchaafden
fiijl, waaraan hij veel tijd te koste legde: aan zijne bekende
bekelldf lof
lofreden
reden
arbeidde hij 10 jaar, en men behoeft zich dus niet te verwonderen,
dat zU voortreffcliJk
voortreffelijk uitviel. I-Iet
Het onderfcheidend
onderCcheidend kenmerk van zijf1:ijl is door CICERO uitmuntend bepaáld."
bepaald." De welfprekendnen fl:ijl
ISOKRATES ," zegt hij, "» is zoet en aal1genaam,
aangenaam, vol f~bran
fchran" hcid
heid van IsoKRATEs
" dere bewijzen, en welluidende zinfneden;"
»
zinCneden;" doch zijns oordeels
is zijn !lijl
flijl meer gefchikt,
gcfchikt, om de verbeelding gaande te maken, ~n
wel, om eenen dadelijken invloed op het hart te weeg te brengel'l.
Hij ",ras
\\l11S de eerll:e,
eerile, di~
dil;'! in de Griekfche
Griek[che taal de getallen, toonvallen
€II welluidendheid invoerde, en ten uiterile
~n
uiterll:e naauwkeurig, mogelijk
wel al te naauw gezet was, op de fchikking zijner woorden. Men moet
nagt hans bekennen, dat zijne redevoeringen, die de gewigtigll:e
gewigtigfle punnogthans
[en
ten der zede leer en flaatkunde
flautkunde betreffen, zich door deugd en hraaf.
braaf.
heid onderlcheiden,
onderlèheiden, en gefchikt zijn, om vorsten en onderdanen
liefde voor de waarheid, eer, en het algemeen welzijn in te boezemcn.
men. Men heefe
heeft hem wel eens befchuldigd, dat hij de vorsten te
veel vleide, en brengt daarvoor tot een bewijs bij zijnen brief, dien
hij,
PHILIPPUS , den koning van Macel1ij , reeds 90 jaar oud zIjnde, aan PHILIPPUS
MaccGonii.',
Gonii,', fchreef. Ondermslèhcn
Ondertllsfchcn wens<;:hte
wcnschte hij, dat Griekenland mogt
vrij blijven, en kon geen
gecn fierke.·
fierkel'. bewijs zijner vaderlands-liefde
vaderlands.liefde
afleggen, dan door zich, uit verdriet over den ongelukkigen flag bij
aneggen,
Chaeyonea,
Hij flierf
Chaeronea, dood te hongeren. lIU
Hierf 337 jaar
janr voor onze tijdrekening, in het 98fle
98ll:e zijns ouderdOlm.
ouderdom~. Ten tijde van PLUTARCHUS
hlld
hqd men 66 redevoeringen op zijnen naam; doch waarvan naauwehelCt voor echt gehouden werden. Tans zijn
zUn er nog 21 over,
liJks de helft
Panathenaicus de voornaamfie zijn.
waarvan dé Panegy,-iclIs
PanegYJ-iclIs en Prmathe/1aicuSo
zijn,
benevens 10 brieven.
brieven.. Ook moet hU
hij als tooneeldicluer
woneeldicluer uitgemunt.
en volgens genoemden
gcnoemden fchrijv€f
fchrijver 37 treurfpelen vervaardigd hebben.
waarvan, echter, 2 ajs
als onecht befchouwd worden.
ISOLEREN.
ISOLERE.N. DIt woord gcbrui]~t
gcbruil~t men bij de elektriciteit, walt.
wanneer
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neer men een ligchaam
Iigchaam buiten verbindcenis
verbindtenis met een ander fielt, ten
einde het de elektriciteit niet voortleide. B. v. wanneer men een
ligchaam ,dat men elektriferen wil, op eenen glazen voet zet, dan
is dit ligchaam, om dat het glas de elektriciteit niet voortleidt ,
geifoleerd,
gdfoleerd, zoo ook, wanneer men het aan eenen
cenen zijden draad hangt,
en in de lucht laat zweven. Om een te' elektriferen ,1Igchaam
,llgchaam te
ifoleren, bedient men zich van de elektrifee):-bank,
üoleren,
elektrifeer-bank, welke uit hars
is zamengefield, en op eenen glazen voet !laat.
fiaat.
ISPAHAN. (Hispahan, Isfahan)
Isfahmz) Was eertijds eene van de
grootfie fieden der wereld, en de -hoofdftad
'hoofdfiad van Perzië, in de provincie Eroch
Eraeh of TertJek
TeY/Jck gelegen. Zij had drie voorftedell,
voorfieden , van welDsenu!f'n, de voornaamfte was, waarin 100;000 A
Armermeke J ulfa, of Dschu!f'n,
niers
nien woonden; terwijl in de tweede meestal Georgianm, _en in de
derde Pal'fen~
Pmfen, of vuur-aanbidders, hun verblijf hielden. De meeste Aziatifche volken dreven er eenen
cenen uitgebreiden handel, en binnen
de vesting werd de koninklijke fchae
fchac bewaar-d. Deze, weleer zoo
beroemde fcad, in welke zich ook S
3 katholijke kloosters bevonden,
is door de onlusten, die er na den dood van den Schach NADIR plaats
hadden, grootendeels
groocendeels verwoest geworden; de huizen zijn meestal van
leem, de firaten morfig,
morl1g, en echter bevat zij, volgenS
volgens MORIER , nog
60,000, volgens DUPRÉ 100,000, en volgens KENNEIR wel 200,000
inwoners; waarfchijnlijk
waarfchijnIijk ligt de waarheid in het midden. Men vindt er
vele puinhoopen en hier onder gedenkftukken
gedenküukken der bouwkunst, praeh~
prach~
dge
tige lanen en tuinen.
ISTHMUS. Zoo noemt men, over het algemeen, iedere landland.
engte, doch inzonderheid die bij /{oritlthe, welke den Pelopol1neJus
Pe/oponne!us
met het vaste land vereenigde. NEPTHuNus
NEPTHUNus had op deze landëngte
cenen beroemden tempel, bij welke de Isthmifche fpelen, naar deze
eenen
lsthmus
Isthmus aldus genoemd, met dezelfde pracht, als de olimpifche.
olimpifehe.
wagevierd werden; gelijk ook de kampgevechten in alles dezelfde Waren. Geheel Griekenland, behalve de Eleërs, nam aan deze fpelen
deel, en HERODOTUS van Thebe, XENOKRATES, MELISSUS , PHYLACIDES, PYTI-lEAS,
PYTHEAS, EUTl-IYMENES,
EUTHYMENES, STltEYSIADES
STREYSIADES en KLEANDER worden
door PINDARUS als overwinnaars in dezelve bezongen. ,
ISTRIE. Een Kreits van het gouvernement Trieste in het tegenwoordig koningrijk IlIyrië,
Illyrië, in het Noord-Oostelijk gedeelte van Italië, hetwelk zich in de gedaante van een fehier-eiland,
fchier-eiland, in den Venetiaanfchen
tiaanfehen zeeboezem uittlrekt,
uitll:rekt, en 76 geographifche v. m. groot is.
Het grenst aan Gorz en Adelsberg , Fit/me, de golf van Triest, eu
en
J'ënetië en bevat op 56 v. m. 175,935 inwoners; heeft eene heete doch
JTenetië
op een klein gedeelte na.
na, niet ongezonde luchtl1reek;
lucht[[reek; is echter
vruchtbaar
vnlchtbaar in wijn, fijne olieën, honig, koren en fcheepshout.
Ook vindt men er goede weiianden,
weiianden , veel visch,
viseh, marmer en 1l1etmetfel-fl:eenen, fieenkolen enz. De bewoners der fieden zijn van ltaItalia:mfchen,
liaanfchen, doch die van het platte land van Slavonifchen oorfprong,
eGile zeer ruwe taal fpreken: mannen en vrouwen
welke laatfien eGlle
p 3
p P
zijn
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zijn van een fierk ligchaamsge!tel
Iigchaamsgefiel en aan' zwat:€!n
zwar.l!n arbei'd
arbetd gewoon
I:>e
fJe Yenitianen
J7enitionen bezaten voorheen meer dan twee derde gedeelten' des
Oos~
lands, en het overige, Noord-Oostelijk liggende, behoorde aan Oos.
#enT/ik,
tenriJk, en maakte een gedeelte van het hertogdom Krain
Kroin uit. In
lIet Venetiaanfche aandeel telde men 70,000 inwoners; doch [ederc
federc
Cnmpo Formio was OostenriJk ook hier bezitter van,
den vrede van Campo
die hetzelve in 18°4;
18°4, met nog andere Venetia:mfche
Venetiaanfche bezittingen,
hU
Oosten~
bU het gebied van Trieste getrokken heeft. Toen echter de Oostenrijlrfche
Ve~
rljlrfche keizer, bij den vrede van Presburg
P1'esburg,, de gezamenlijke Venetiaanfche bezittingen affiond,
af{lond, moest hij natuurlijk Istrië ook aan
IUIn
netiaanCche
FrankriJk
Frankri.fk overlaten. In 1813 werd, echter, het land weder ver.
overd ,en in 1816 met het Oostenrijks
eh koningrijk Itlyrië veree.
OostenriJksch
nigd. - Te Rovigno (Trel'igno) wordt de beroemde muskaatwijn
alleen getreden, maar niet geperst. Het amphiteater te Polo, (eer(eer~
tijds eene aanzienlijke, doch tans verwoeste !tad)
fiad) was oudtij.ds zeef
beroemd, en kon gemakkelijk 18,000 menfchen bevatten. In oude
Istrië tot lIIyrië;
IJ/yrië; maar werd door AUGUSTUS en Tl·
Tltijden behoorde Istt'ië
BERIUS
lIERIUS bij Italië gevoegd. Naderhand heeft Ymetië,
Fe1Jetië, van tijd tot
tijd, tot in het begin der Isde eeuw, het geheele land aan zieb
zicb
bet vervolg van tijd een klein gedeelte er
onderworpen; doch in het
van aan Oostenrijk
Oostenrifk afgef1:aan.
afgefiaan.
ITALIAANSCHE SCHILDER-KUNST enz. Reeds in vroeger
tijd werd de fchilderkunst door Griekfche meesters naar Italië
Itnlië en
elders overgebragt. In .Italië, waar de Natuur, het nationaal karakkarak~
ter, de luchtflreek
luchtf1:reek en godsdienst medewerkten, om haar heerlijk te doen
bloeijen,
bloeijen , bragt zij rijker vruchten voort, dan in eenig ander land.
Gewoonlijk plaatst men het begin van de gefchiedenis der ItaliaanItalIaanaanfche fchilders in de 12de
ude eeuw; doch reeds veel vroeger werd
d8n
deze kunst door Griekm en Byzantynm beoefend. Onder LEO den
Grooten werd reeds in het jaar 441 , in de Bafi/ica
Bafi/ien van den heiligen PAULUS, aan den weg.
weg, naar Os/ia,
as/ia, een groot fchilderfluk
fchilder!l:uk in
eerf1:e bisfchoppen,
mozaïk vervaardigd, en de beeldtenisfen der 42 eerfl:e
die men in derzelver kerk ziet, ziJIl
z~Jn mede van dien tijd. Mozaïk,e
Mozaïl\e
be~
en enkaustieke fchilder!tukken
fchilderfiukken waren toen de heerfchende: later begon men met eene foort van lijm-verw
Iijm-verw te fchilderen, hetwelk men a
tempera noemde. Omtrent het einde der 6de eeuw w~rden vele
fchilderfiukl~en bekend, die men niet voor een werk van
yan fierfelijke
fchilderfiuklien
hiel~, maar aan engelen of zalige geesten toefchreef, onder
handen hielq,
beroemdf1:e afbeeldfels van den Heiland, op hout gege~
welke een der beroemdfl:e
fchilderd, en in Rome deheropifo
/lcheropita geheeten, een der beroemdfte
beroemdQe
is, en hetwelk men niet dan met vele moeite in het allerheiligfie kl\l1
te zien krijgen. In de 8fie
8f1:e eeuw werd de glasrchiIderkunst,
glasrchilderkunst, mozark
mozaik
een~n gouden grond, en de emailleer-fchilderkunst
emaiIleer-fchilderkunst in italië
Itnlië ijveijV\!.
op eenen
rig beoefend, en had men er reeds vele inlandfche kunstenaars. Een
der oudf1:e
beroemde CURISTUS
oudfl:e gcdenkfl:ukken
gedenkll:ukken van fchilderkunst is de bero~mde
aan het kruis, in de kerk de Drieëc1Z!;cid
DrieëC1Jlteid te Florence, waar
waal' het
reeds
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reeds In 1003 voor handen was. Omllreeks bet jaar 1uoo
!100 fiichtte
Ilichtte
THEOPHANES, een Grieksch kunstenaar, eene fchilderlchool te rmetJi; doch de echte Italiaanfche !lij
fiijlI bloeide he.
tij;
het eerst in Florellct.
Florenu.
Om daarvan een zoo kort mogelijk overzigt te geven.
geven, zullen wij
dezelve onder drie hoofd-tijdvakken befchouwen.
10
eerJle /ijdyak,
CI;\IABUE tot R"FAEL,
Jo het eerfle
/fjdvolt, van C1:'It.BuE
RAFt.EL, ontwaakte te Pifa de kunstvlijt het eerst.
1 250 te FiorClice
eem. CI~I"BUE,
C1~It.BuE, in 1250
Florellce geboren,
gcboren,
werd door zijne tUdgenoQten
befchouwd, en was
tiJdgenootcn als een wonder befchollwd,
de eerlle, die eene juister verhouding invoerde, en aan zijne beel.
4en meer leven eo
co uitdrukking gaf, dan zijne voorgangers, GI.
Gl.
ÇNTA
GUIDO VAN SlëN"
SlëNA,, llUHt.Llllt.CO
Ç~TA PISANO, GUlDO
llVFF"LIIIACO en anderen plaats
Wtd.
\l,:ld. Hij werd hierin door zijnen
zijncn leerling,
lecrling, GIOTTO, nog overtrof·
ovemoffeo,
DAJIOTE en
PETRARCIIA was, en benevens
fen, die een vriend van Dt.NTE
cn PETRt.RCIIA
benevcns de
hiscorie-fchildcrkunst
graveer- en beeldhouw.
historie-fchildcrkunst ook het mozaïk, de graveer.
kunst, alsmede het portret-, en mini~cuur·fchilderen,
mini~tuur·fchilderen, met een gelijk
felukkig gevolg beoefende. Onder zij ne na volgers behoorden GADJ;>l.
~l, STEf"NO,
STEFANO, MASO en SIMONE
SJMONE MEMm, welke laatIte
laatItc de beroemde
PETRARCIlt. en LAVR"
Lt.URt. fchilderde. Onder Mt.SSAC"
M"s~"c;
beeldtenisfen van PETR"ncll"
èlO,
<:10, echter, verdween eerst de duisternis der middeleeuw
middcleeuw,, en
cn zag
~eu
~ell een helderer morgenrood der, kunst aanbreken. De Florentijn.
Florenti'/Il.
fche SchooJ
Schooi had, in het begin der lsde
Isde eeuw het toppunt
toppnnt van haOSIIIUS de l\IwICJS
l\h:D1cIS waardeerde alle kUlJSten
ren luister bereikt. C
COSMUS
kuusten
en wetenfchappen; llRUNNHLESC(()
llRUNNELLESCJ/l bouwde
bOl1\\'de in dien tijd den lwepel
koepel
LOREN~O GIIIDERTJ
GlllDERT! goot de beroemde de\lrcn
deuren
der kathedrale kerk; LORE)I;"o
van de doop-kapel in brons, en
DOJlO"l ELLI was voor de beeldhou.
cu DONt.l
beeldhoukunst , hetwelk Mt.sst.cclO
l\1ASSACCIO voor de fchilderlalllst
fchilder!;unst wrrd.
werd. De !lukken
flukken
kunst,
TO~IMASO Gl'lDI
Gl'JDI geoeecrn,
geheeten, en in 14°:1
1402 te St.
des laatllen (eigenlijk TOMI11ASO
Ceoyanni
Ceovanni geboren) bezitten
bezittcn houding,
hOl1din~, karalaer
kar~l;ter en
CII geest.
Eerst zijlle
ne leerlingen begonnen met olie-\'erw,
olie.verw, doch :llleen
alleen op hom,
hout, of met
gips overtrokken wanden,
w:mdclJ, te fchildcren,
fchild~ren, en
cn veel 13ter
later gerchiedde
geCchiedde
dit op doek. PAOLO UCCELLI legde den grond tot de beoefening
van het perrpcctief,
perfpectief, en Ll'CA SIGNORELLI
SJGNORELLJ en DO;\lINICO
DO:\((NJCO GIIIRLANO"·
GIIIJlLt.NDAJO, waarvan de laat!1e
laatne het vergezigc
br~gt,
vergczigt tot
to~ meerder volkomcnheid brngt.
geest
verhevcn geest
waren beide uitmuntende fchilders; doch door den verheven
van LEoNARno
nA VINCl,
)444 en gene'rven
)519)
LEONARDO DA
VII'\CI, (geboren in 1444
gcflc1rven in 1519)
vetkreeg de florencijnrche
ge!JCcl dat ern!1ig,
ernflig, diepzinnig,
Floremijnfche [chool
fchool ge]Jeel
bijna droefgeestig karakter,
karaktcr, waartoe zij "an
\'3n den beginne af over·
over1)clde, en hetwelk zij ook later met Ilomheid en
1)elde,
ell reuzenkracht, door
BUONAROTTI opgewekt, vereenigde. De R011leÎtlfche
R011Jcillfchc /chool
fchool telt reeds
ODERJGIE, die in 1300
onder hare Ilichters
nichters den miniatuur fchilder OnERIGIE,
fiierf, en de handfchriften
h:mdfchriften met kleine beelden
bcelden verfierèe.
verlierde. GUlDO
GUIDO
Pt.LMERUCCI, PILTRO
CAVALLINJ, en GENTILLE
GENTJLLE DA
FABRIANO ,vaPALMERUCCI,
PII::TRO CAV"LLINI,
nA f"BRIANO
wa·
ren de kundignen
rchilders van dezen
kundigflell zijner navolgers. Bijna alle fchilders
tijd fielden
Ilelden op hunne fchilderflukken
fchilderllukken bijfchriften, en de boodfc!Jap
boodfc(Jap
aan MARIA was hun geliefkoosde ondenvcrp.
ondenverp. In Perugio was de
voorname zetel der Romeinfche fchilders, cn
in dc
Cn reeds, iu
de I3dc
J3d~
P P 4
eeuw
PP4
c~w
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eeuw had men hier een' fchllders-genootfchap. PIETRO BAf'WCCf_
}'ERUGINO genoemd, gaf het eerst aan de Romeinfche fcllOOI meerdere bevalligheid en edeler vorm, en haar hoofd-karakter verkreeg
door hem iets gemoed(!IUks, edels, en ongekunfield natuurHJks ,
hetwelk haar altijd is eigen geblev('n. Zijn groote leerlIng RAFAëL
overtrof fpoedig alle vroegere meesters, wier karige J harde en drooge ftijl door hem verdrongen werd.
De fmaak van het Oosten kwam het eerst te JTenetie. ANDREA
MURANO en B. CARPACCIO behoorden onder de vroegfie kunstenaars, en GIOVANNI en GENTILE DELLINO zijn de uicfl:ekend'f1:e fcl1i1ders der vroegere JTenetiarmfche Schoo/. De eerf1:e werd in
in' 1424 g'eboren en frierf in 1514, en de laat(J:e arbeidde , onder lVrAHOMETlt
1I, eeneri geruimen tijd in Konflantinopel. Beiden voerden dellgloed
der kleuren van het Oosten in, en hadden eellell eenvoudigen.
zuiveren !l:ijl, zonder zich tot idealen te "verheffen. De uitmuntende ANDREA MANTEGNA, (1433 te Padtttl geboren en in 1506 ge!l:orven)
was de eer!l:e, die de :lntiken begon te beoefenen. De voornamè
zetel der Venetiaanfche fcl1001 was in gemelde fiad ; doch l\1l\NTEGNA verpJaatfle denzelven naderhand naar ,Mantua, en !'ljn fiijl vormde den overgang tot de Lombardi[che School. Iu JTerona, Bas[ano
en Brescia bloeiden de fchilder-fcholen. GIOVl\NNO VAN UDINE ,
PELLEGRINO en PORDENONE waren de bekwaamfie voorgangers van
GIORGIONE en TITIAN, de grootO:e meesters der Venetiaanfche fchoot ;
terwijl onder de Ferrarifche fchilders GALASlO , die omtren,t bet
jaar 1220 leefde, ALLIGHIERI, ALGRISI, COSUlO TURA, en inzonderheid Dosso D9sSI, (1479 geboren en 1560 gefl:orven) , de voornaamfie waren. BRAJIlANTE, die tevens een groot bouwkundige was: LIPpo DALMASI, en bovenal FRANCESCO RAIBOLINI (geb. 1450) F. FRUlCIA genoemd, ondcrfcheidden
onderrcheidden zich onder de Bolognefche meesters;
doch deze aUe werden verre overtroffen door den onvergelijkelijken
ANTONIO ALLEGIU DA CORREGGIO, die eigenlijk het eerst den grondflag
legde tot het karakter der Lombardifche fchool, hetwelk zich !l:eeds
door harmonie van kleuren, gevoelvolle uitdr~kking el! echte bevalligheid onderfch4,idde.
onderfeh4,idde.
Het twe~dP ti/dl'ak bev:'lt de grootfie meesters van alle eeuwen,
die bijna gelijktijdig, als hoofden der vier fch,olen, aIle takken
van kunst tot den hoogf1:en trap van volkomenheid opvoerden i
doch
verrclieidedoeh dit t,ijdvak van bloei duurde niet lang. Nadat verCclieidene voorname meesters der Florentijttfche [chool veel 'voor de kunst"
verrigt, en de zad te gevoelvolle ANDREA DEL SARTO (geb. 1485 en
geft. 1530), de vindingrijke BALTÀSAR PERUZZI, en de vrolijke 'RAZZl haar beroemd gemankt hadden, kwam de buitengewoonfte van
alIe kunstenaars, MICHEL ANGELO BUONAROTTI (geb. 1474, gefr.
15(0) te voorfchijll, en beoefende de beeldlJouw- , bouw- en fehilfehi!derkunst. Zijn vuur van compofiti~, zijne grondige 'beoefening der
~ntIeedkullde) de !tomheid zijner wendingerr
wendingen- en vel'konill~en wezen
hem
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Ilem
Jltm eoenen
toenl'tl geheel eigen weg ann;
a:m; doch %iJn
zijn voorbeeld werd voor
ele
nadeelig , . vermits
vermi~s zjjne
de kunst nadeelig,·
zijne navolgers tot het overdrevene
overdreveoe en
het 'verwaarloozen van den eenvoudigen zuiveren flijl vervallen moesmOfSten. Zijn groot fchilderfiuk in fresco,
fres(o, het LIJIJ/fle
L{I{I/fle oordeel,
oorded, in de
Séxtijnfche kapel te Rome, is onbereikbaar in verhevenheid van
Séxcijnfche
v:1n
[djl.
:"cijl. Rosso DE RoSSI, D. VAN
V~N .lJOLTERRA
.VOLTERRA , SALVIATI, .ANGEL-o
.ANGEL'O
BROl'\ZI NO en vele anderen W:l1'en
w:II'cn zijne leerlingen en navolgers. 111
In
1580 wekten LUDOVICO
LVDOVICO CIGOLI
C1GOLI en GREGORIO PAGANI
P~GANI eenen nieo\\len
nieD~en
geest op ... Zij
Zij keerden tot de NatJJur
NatJlur rerug, en poogden aenen b...
teren fmaak in
Jicht, en bruin in Ie
te voeren,
ilt het licht.
voercn , waarin PAGMU)
P~GMU)
D. PASSlGNAIIl1,
PAS51GNANJ, C. ALLORl
ALLORI en'CoMoDl hen' f1avolgden
navolgden.•
ROAFAéLSAl'iZlO VAN URlIlNO
., Bij de Romeinfche [(hooi
fchooJ was Rit\F~ëLSA!';ZlO
URlllNO (getr.
1483,
J483 , gelt.
getto 1520) de eerfEe van alle kunftenaars: zijn geest vertoon.
vertoo~
zijne groote fresco
fres(o fthilde~
fchilde~
de zich even zoo goddelijk verheven in zijlle
ftt,kken
fti,kken in het Vatikaan, als beminnelijk, vindiDgrijk
vindillgrijk en oorfpronkelijk
in die der Farnejina,
Farnefina, het leven van PSYCHE. vertoonende. Niet minder voortreffelijk zijn zijne ·flukken
ftlolkken met olieverw , waarvan wjj alleeu
dJne Madonne, te Dresden, Floren(e,
Mqd,id, Parijs en Ro,"
21Jne
Florence, Madrid,
voorhanden, zijne heilige CECILIA
laatfte ftuk;
CECILlh te Bolog11/3,
BologJltJ, en zijn laatfèe
de P'erheerlfJling
I/trlteerlijlting van CHRISTUS, noemen. GWLIO
GIULIO ROMANO BAGNACAVALLO,
DA CAMVAGGIO,
CAV."LLO, P. IjA
CARAVAGGIO, B. TISI en vele anderen waren
warcn -zij-zijM
ne leerlingen, en b<lkwame
bc:!kwame meesters; doch zij verlieten fpoedig den
ceeenigen regt en weg van hunnen grooten voorganger, en volgden ee·
nen anderen.
nnderen. FREDERlco
FREDERICO B~RocdlO
nAROCCIO (in 15118
JS!l8 geb. en 1612
J612 over.
vcrfpreidde, gelijk
leden) poogde dezelve tegen te werken , en verfprcidde,
ook zUne
zijne leerlingen PIlLLEGRINI
PELLEGRINI en de gebroeders ZUCHERI, een nieuw
Romeinfelle [eh
fchool;
001 ; doch leverden de laatfce
lantfte meer hebeleven in de Romeinfclle
eene geheel
hagelijke dan groore ftukken, en vervielen weder tot eéne
andere manier. Mt;ZIANO
MUZII\NO was een uitmuntend landfchaps-fchilder,
I:mdfchaps-fchilder,
en ROGARI, PULZONE
PULZO!';E en FACIIETTI muntten door hunne portret·
portretuit,'·
ten uit:
Aan het hoofd der Yenetiaanfcht
fchoo/ ontmoeten wij de uitm1ln~
Yenetinnnfcht {cltooJ
uitlnun~
rende koloristen GI0RGIOI\"E
BJlRBARELLI
tende
GtORGJOI\'E B
... RBARELLI Dl
DI CASTEL FRANCO (geb.
(geit.
1477,
fr. 151I)
I SIl) en TJZIANO
TIZIANO BECELLI,
'477, ge ft.
BECELLI. die in hetzelfde jaar geboren werd,
werd. doch eerst in 1560
J560 ftierf. De eerfce was beroemd
beroemd. door
zijl1e portretten, en de laatfie
iijlle
laatne was groot in alle vakken van kunst.
onnavolgb:tar in de verfmelcing en behandeling der vleesch-tintcn,
onnavolgb:lar
vleesch-tinten.
een voortreffelijk historie- en portret-, en de eerfie groote landfchapsfcbiJder.
fcbilder. HU
Hij bleef zich zelfs in zjjnen hoogen ouderdom .gelijk ,
én
en arbeidde veel voor Span;t.
Spanjt. Onder zijne
zUne beroeOldne
beroemdfie nukken
behooren het altaarfiuk van St. Pie/ro JI/artira,
]I/artira, zijne VENus-!Jeel.
VENus-beel.
clen,
den, zijne Bodanq/ien,
Bac!tnnalien, en zijne fpelende kinderen in Jllndrid.
Madrid. Hij
was de eerfie, die de kunsr,
fchiloe.
kunsc, om mer
met doorfchijnende kleuren te
tC fchiloeten,
relde onder zijne navolgers
n:lVolgers de uirmumendfie
uitmumendlle meesren, beoefende; en telde
ters, 'als:
'nls: Sr:nAS1'IANO
6r:IlJlSTlJlNO DEL PIO:lfBO,
PIOMBO, LOREl'\7.o
LOREN7.0 LOTTO,
LOTIo, en P"RIS
PJIRIS BOR"
BOR..
DO!';!:. in het kororict;
DONE
kororiet ; SAJA
S/I]A\'ÓiXC
\,ój\;c in het licht· eu
ell donker; Glh60;UO
GIA60:UO
P
P 5
DA
PP5
DIl
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D4
I,.. .PON'R,
.PONTI, BASSAJrI.O
BASSAPI.O geheten, die het hoofd eeller
eener geheele
gebeele kftIlder.
kèllder..
familie was, ROBUSTJ, genoemd IL TlNTORtTTO
TlNTORETTO (geb. ,,Su
'5U e..
e. geL\.
ge.(\.
1594), de pracht minnende Pt.UL
PAUL VUONKSE
VEB.ONESE (in '532 geb. en
ell ISi8
ISi'
geil.), en anderen,
gen.),
lInderen , die (jenden
lienden der V(!JJetiaanfche
Veoetiaanfche fchool
fchQol wareQ,
ware",
1>2n
Dan ook deze verbasterde, en de fchilders , die bUllne eigene vindina
vinding
\'olgdeo, waren nog fiechcer. dan die der andere fcholen , om da4
yolgdeo,
ziJ nooiç de aneiken
Intiken of het ideaal beoefend h,.lden.
h".lden.
Bij de LOlllbardifche
LOlllhardi[clte ftltooJ
Rond de gevoelvolle, b.e~jWlelijke
fchool fiond
b.ellli\Vlelijke
APiTONIO ALLEGRI, CORUGGIO
CORltEGGJO geheten,
15U). ,
geheten , (geb. 1494,
149~, geil. 'SU)..
po
hebt ctn
Ül '"
dè
pn het hoofd. Hij is de grootfie
groO[fte meester in hcbt
ltD bruin, 10
harmonie der kleuren, en in de bevalligheid van uitdrukking.
uiedtukking. ~iill,
werken , die gemakkel~k
gemakkelijk te ondetfchlliden
onderfcheiden zijn, bezitten
beûtten ee~ OIInaOU!1a.
-volgbare
NI/ehl, verfcheiclen
~oJgbare tooverkracbc:
tooverkracbt: de Heilige Nllcnl,
verfcheiden altaarfttlklceQ,
altaarftllklcel,l,
100
roo als ook de kleine Mt.GDALENA,
MAGDALENA, in J)resdm
/)resdm , de CHRISTl!S
CHRISTUS ig
iu d,
d~..
'ui.
AI1J,r.-, iIt
iJa ~(qefl.,
(tulr,o
'"1_ "1111
,'all tien
den OIiJfbecg,
Olijfbtrg, in Spa1Jj~,
Sp.aIlJ~. de d11J'~,
~<tlell., en de (tuIGken co
eD fi"esco
fresco in PIVINI,
PIV'WI, .zijn
~iJn alle werken van dezen uitmwltendel\
uitmUlltendel\
Ileeuer.
mee"er. Onder z;ijlle
zijne le.orlingen
leerlingen bevonden zich FI\ANZESCO
FJ\t.NZESCO RONDARONDA·
GATTI, LELIO OR
ORSI.
M.zz.oL~ ~
'»11,
11, Gt.TTI,
SI , en inzonderheid FaAN.lIESCO
FRAN.,ESCO MAZZ.OL:'
PARNEGGIANINO (geb. .s03,
'503, en geft.
geH. 1540). GAUDEI'iZIQ
GAUD.E~ZIQ Ft:RR"'''
F~RR~'!'
RI, behoort, nevens velo anderen, oDder
IU,
onder de {ieraden
lieraden (ler
der MilaneCche
Milanefche
fchool, en
eD LA VIZZARJO
VJZZAIUO had het als landfchaps.-fchil<!er
landfchaps.-fchilder zoo, ver
vlir ge.
g~
bragt, dat men hem den Milaoefchen
Milanefchen TITIAN noemde. SAFONISB",
AIIIGVJSCIOLA,
J530 te Cremona geboren, onderfcheidde aich
zich iq
A~GVISCIOLA, in 1530
i~
toon- en
toon.
ea fchilderkunst: zij fchilderde
fchildcrde in Madrid de PÇlmerten
P9metten van
vlln
Don CAItLOS en de gehecle
geheele koninklijke familie, en gaf aan de koko.
~Ingin ELIZABETH ondl!rwijs; doch werd in baren hoogen ouderdoU\
1I1ngin
blind, en ftierf in 1620.
16:20. LAVINIA
LAVJNIA FONTANA, ARTEMISIA,
ARTEMJSJA, GENT'"
GENT}.
LESCHI,
EI.IZAIIETTA SJRANI
LESCHI. MARIA R08USTI,
ROBUSTI, en EUZA8ETTA
SIRANJ waren alle beroemde kUllstenaresfen
kunstenaresfen van dezen tijd; terwijl CAl\IILLO
CAIIIILLQ en GWLIO PRO.
PROCACCINI zich door kracht van verbeelding en voortreffelijk kolorieç
onderfcheidden, en BAGNACAVALI.O,
BAGNACAVIoLI.O, die wij reeds onder RAFAELS
leerlingen ontmoeten, FR. PRIMATICCIO, PELl.t:·GRINO
PUU:'GRINO TIDALDJ.
TIMLDI, PASAROLLI en FONTANIi
FONTANI\ zeer bekwame Bologncfche kunstenaars wa.ren.
Het Dt/"de
ui[mun~ende
Dude ';/dvalc
tijdvak begint met de CARRACCI'S,
CARRt.CCI'S, welke uitmuntende
kunstenaars den zuiveren ftiJI
RiJl poogden te herllellen, en door de veh
tenigde beoefening der oude meesters, der Natuur en der wetenfchap.
wetenfcbap.
pen,·
pen" Áan
un de overal gezonkene
gezoDkene kunst eenen nieuwen luister.
luister trachtten
"IJ
IllJ te zetten. Hun invloed werkte Iunchtdadig.
krnchtdadig, en feden hield de
Ccholen op.
op, en befpeuren wij ilecht$
Aechu
verdeeling in 4 verfchilIende fcholen
s hoofdklasfen , namelijk: de navolgers
n:lvolg~rs der Ct.RRt.CCJ'S,
CARRACCI'S, die meQ
Elekt/"j!urs,
CARA VAGGIO, dië
EIeA!,,.ilttrs, en die van MICHEL ANGELO CARt.VAGGIO,
dié meQ
Naturl1lislm
Naturll/islm noemde, en van welke beide voortreffelijke meesters,
voornaamfle kunscllukken,
kunstllukken , wij onder hunne
200 wel als van hunne voomaamlle
eigen artikels hreeder
hrceder gefproken hebben. De leerlingen der cerf1en
ilerf1en
zijn talloos: CESAIIt~
CESAJ\& AUTUSI, GUIDO RENI, F. ALBA"l
ALBAlU (geb. 1578
'S7~
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c:n gen.
getl. 16.p),
(641), DOMENICO
DOMENJCO ZAMPIRJE,
ZAMPIRIE, genoemd DOMINJECHli'fO
DOMINJECHll'fO (geb
(geb~..
~531 en geil.
Commll1lie vanJeJ4
vantlel4
'531
gen. 1641) wareD de voornaamfie
voornaamfie:: de Commullie

,'al1 de heilige AGNES,
ell.
k.:iligm lJIERONJMUS,
luiligm
I1IERONll\IUS, zijne marteiingm
martelillgm "OIJ
AGNES s eD
fchilder!lukken in CrOlla
de fi"esco
ji"esco fchilderfiukken
CrOl/a Fer,.ala,
Ferrola, behooren onder de
uitmumendlle
uicmuncendfie des matllen.
matnen. GIOVANNI LANFRANco, in 1580 te ft,rf(lr",a
;"a geboren, en in 1647 gellorven,
genorven, ondcrfcheidde zich inzonderhei~
door de uitwerkfels der verlichting, zoo als BARTOLOlllEO
BARTOLO/IIEO SCHIDON&
SCHIDOl"&
door zijn overheerlijk koloriet. Aan het hoofd der Nalura/isNalura/is·
UtJ
HIJ !laat
fia:1t CARJ\VAGGJO,
CARAVAGGIO, die, met zijne navolgers, dikwijls de me.est
Gewone Natuur tot een model koos, en fJaafsch
Oaafsch volgden, waardoor
waa~door
<hls de echte waarde der kunst verminderd werd; offchoon men hen
dus
omzc{!"gen. ANDREA SACCHI, die zich (lerk
n~rk
geene kracht of genie kan omzel!gen.
tegen de Bamóocciaden,
Bambocciaden, door P. VAN LAAR ce
te Rome verfpreid, verzetrede , de ridder PIETRO LIBERI, ANDREA CELESTI, de pomet.fchillede
pomet.fchil.
çeres ROS.\LBA
ROSALBA CARRIERA (in 1675
J675 in Pent/iiJ
I'enelië geboren, en g~ftor
g~ftO{
ven in 17fi7),
17~7), de bevallige FRANZESCO TRE VJSAN'.
VISANI , P'I"ZETTA
PI1\'ZETTA TI.
POI.O , en de perfpektief-fchilder
perfpektief.fchilder CANALETTO.
CANALETIO, waren de beroemd.
ik
n~, Venitaanfche
Venicaanfche fchilders van dezen tijd; terwijl CARLO SIGN4NJ
SIGN.o1~1
(geboren 1628 en ge[wrven
ge[torven 1719) zich grooeen
grooten roem door oor,fprp!Ioor.fpro!lkelijkheid, en zUne zoo krachtige als bevallige behandeling der
verw~.lJ, verwierf, en zich, onder zijne leerlingen, MARC ANTO~IO
verWe~,
fRANCESCIJINI
..
fRANCESC/lINI (geb. 1648, en geft.
ge[t. 1719) onder[chcidde.
onder[cheidde. Ar.:GELIC
ANGEI..IC"
KI"o l;HIAN
(Z/~ aldaar) verdient, als fchilderes der bevalligheden, meKl'>
UHIAN (ZIe
Ge
~e alhier genoemd te
tc worden.
lIet Mowïk, waarin
w~arin men in ItaliiJ
/Ja/re vele fchilder[rukken.
fchilderftukken. om dezelve der vergetelheid te omrukken, gebrngt
gebragt heeft, moet men als
inftaande,befcbouwel~ De R()'!Itin
Ro",ein..
tusfcben fchilder- en beeldhouwkunst inHaande,befchouwen.
[de
[che mozaïk
mozark befta:tt
beHaat daarin, dat kleine.
kleine, vierkant
vierk~nt geOepene
gefJepene fteenen
fceenen of
ftukken van glas, van verfcheidene,
vcr[cheidenc, afdalende kleuren, zoodanig in
elkander gezet zUn,
elkaJlder
zijn, dat zij eelle fchilderij verwonen. TAs).
TASJ, GICIOTTO en CAVALLJl'\I
CAVALLll'>! vervaardigden reeds dezelve. De Florentijn!"',
F/orenlijnfchtl
mozaïk, d:larentcgen,
daarentegen, be{"t:lat
be[t:13t uit fceenen
fteellen van
v~n eene aanmerkelijke
grootte, zelfs van edele gefteemen,
gefceencen, die zoodanig in elkander
elkand~r WOto
WOJ'o
den gezet,
gezet. dat
d:lt zij dieren, vruchten, bloemen enz. verbeeldell.
verbeelden. _
graveerkullst onderfcheidden
onder[cheidden zich de llnlinnell
Ilnlinnm meç,e
meq,e )'fln
Y~n ~ene
In de gr:lvcerkunst
yoordeelige zijde. TOIIIASO FINIGl'ERRA,
Jsde eeuw leefdcJI
leefde~
FINIGt'ERRA. die in de Isde
was er de eerfte bekende meester in, welke deze kunst aan R.\CCIO
B.\CCIO
BANDINI mededeelde. Op hen volgde MANTEGN.1.
BANDlNJ
MANTEGNo\ ; doch MARÇO
MhRCo
A·
j\. RA!lIIONDI
RAIlIlOIXDl van Bolog11e
B%gne (1500) bragt dezelve eerst tot grootere volvol.
~Qmenheid. en zijne platen, volgens RAFAEL,
h,;are
!<Qmenheid,
RMAEL, zullen door h,are.
iuiste teekening altijd eene groote
grome waarde behouden. In zijne mama.
nier arbeidden BONASOr.:E,
DONASONE, MAR
MARCO
CO DL
Dl RAVENNA,
RAVENNII, GHISI en anderen.
anderén.
terwij! AGOSTJNO CARRACC!,
CARRACCJ, PAR~IEGG'ANO,
PAR~!EGGIANO, C"RLO
CARLO MARoTTI
MIIROTTI e~
PIF.TRO
PJF..TRO TESTA wederom in eene andere manier werkten.
werkten, en voor.
(tukken met de radeernaald voortbragten.
voonbragten. Onder de nieutreffelijke [tukken
eene vtoeger onbekende manier van uehandeJing
uehandeling invoerdell.
were, die eenc
verver·
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'gerdienen DARTOLOZZI in de gepunkteerde manier, en Cl:NEGO,
BOLPATO en DETTOLINI bijzonder genoemd (e worden; doch vooral
de t\ög le\·ende RAFAE.L l\10RGIICN, die het graveren in koper tot
c!enen tr:Ip \'an volkomenheid gehrage heert, waarvan men voorheen
geen denkbeeld had. De kunse om in' Scogliola te werken, bloeit
reeds fedcre 2 eeuwen in Toskane; zijnde- eene compofieie, uit
eenen kalkaardigen, Joorfchljnenden neen befcaande, door de delfftotKundigcn Sc/rl/i! geliee.en. Deze fceen worde tOt een fijn poeder gecalcineNd, welke hierop nngemaakt, en waarvan vervolgent
platen gevormd worden. op welke, zoodra zij verhard zijn, bloemen, vruchten, bouwkundige nukken, en zelrs beeldtenisfen gefneden worden. De holeen worden met dezelfde fcof, doch die met
vecwen , naar den aard v:ln hee voorwerp, gemengd is, opge\'uld;
vervolgens r;eefe lIlen aan het geheel een polijsrel , en men heeft nu
een vast fchildcrfcuk, heewelk met krise:ll fchijnc bedekt te zijn.
L'\;\1BERTO G(lRI onderfcl1eidde zich in onzen tiJd, ten dezen aanzien, op eene voordeclige wijze.
Met de uitmuntende mannen, die federt de laatrcc 10 ja:lr den kUDsc.
roem van Italë weder op nieuw verbreid hebben, beginc een nieuw
lljdvak. Sedert den dool! van den bevalligen ROTARI en den geleerden CAS,\i\;Q\'A fcheen het gen;e een tijd lang te fluimeren , tot dat
door CA(I;O\''\ een nicuwc geese onder de fchildcrs werd opgewekt,
\9:tarroe deze grooee lmnseenaar, door zijne bereidwilligheid, waarmede hij ieder jeugdig talent onderfteunde, veel bijdroeg. Onder de
beroemdfce der nog levende ltalbnfche fchilrlers behoort CAMOCCI_
1'11 in Rome: zijn nijl is grooesch en echt hiseorisch , en zijne overheerlijke teekeningen wordcn bijkans nog hooger, dan zijne fchilder.
ftukken, gefch:u. Zijn docd ,'an VmGl(I;lA is een van de beroemdfl:e derzelve. LANDI is de l1iefcekclldfec pomeefchilder; GRASSI beo
zit eene Olln~\'olgbare bevalligheid \":ln penfeel, en DENVENUTI,
beltuurdcr V:ln de akademie te FI~,.e/lce, is buieen tegenfpraak aldaar
de eerfce in zijn vak. Hij hecfe aan FAnRE, een Franschman, die
zich op den duur in gemcldc ftad ophoudt, eenen krachtigen mededinger, vooral in landfchappcn en herdersfcukken. Ook COLIGNON
en ERMINI, beide meue aldaar wonende, zijn bekwame fchilders.
ALVAREZ, een Spalljaard, cn AVEZ, een veel bclovcnd, jong Pene/iDan, zijn in Rome zeer gc~cht; d~)lh boven al munt aldaar tcgenwoordig uit de nog jonge, voortreffelijke kunstenaar, AGRICOLA in Uirbin()
gebaren, in wien men h('lOpt, ecnen tweedcn RAFllëL te zullen
zien bloeijen. In zl1iverr.eid van fcijl en gevoel, verwijderd van alle theatrale uitdrukking, meent men, d:lt hij alle nieuwere kunstena:trs overere ft.
ITALIAANSCHE TAAL enz. LETTERKUNDE. De Italiaan-I'che taal i~ de geerouwe fpiegcl van een volk, heewelk voor icdcr
hartstocht vatbaar is, den hoogflcn graad van gevoeligheid bczit,
en zich even nout kan verheffen, als zich tot den !laat vall b:lndi--
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dicen
diten vernederen.

Haar juiste oorfprong en hare grenzen,
grenzen· zijn
moeijelijk
moeljelijk te bepalen. Zij vormde zich later dan de Rovencaalfche
en Noord- Fran[che
Franfche dichterlijke taal, maar' veel vroeger, dan de
nieuwere Franfche. Nog tegenwoordig onderfcbeidt
onderfcheidt men in
irl de Ita~
}iaanfche
IS hoofd-tongvallell.
liaanfche Taal 15
hoofd-tongvallen." wier letrerkundige vereeniging eerst
omtrent
I3de eeuw plaats vond,;
ge..
ómtrent het midden der Isde
vond ,: wanneer
wa.nnaer deze ge.
meenfchappelijke taal van Italië, door DANTE vo/gare il/wtre
iIImtre genoemd,
en die
di~ den Toskaanfchen tOl~gval,
t01~gval, döor den Provencaallchen
Provencaallèhen verrijkt,
ten grondllage had, onder de befchaafde fianden, en zelfs aan de
hoven, gefproken werd. Kort na het tijdvak,
tijdvak. der Siciliaanfche Troulet-.
hadours, welke in den Siciliaanfchen tongval zongen, nam de letterkunde der Italia71etJ
en eigenen weg',
Italial1e;; een
ècnen
weg, toen DANTE, PETRARCHA en BOCCACCIO, in de I4de eeuw, de It:lliaanfche,
Italiaanfche, Taal' boven
bovell
alle andere nieuwere van dien tijd verhievcl1.
verhievel1. De beide eerfien
eedl:en '.
als dichters, en grondleggers van het modern romaneske beroemd,
gaven haar eellen eigenen, dichterlijken vorm, en
€n federt geraaktede Provencaalfche dichtkunst in vrrgetelheid; terwijl BOCCAÇCIO'
voor zich zelven den grond tot het ltaliaanCche
Iraliaanfche proza legde. Waar
Waar...
fchijlllijk omwikkelde
ontwikkelde zich hierop, uit DANl
fchijtllijk
DANlES
ES DivÎ110
Divina Come/Jio,.
C0111edt'a,.
een eigendommelijk
eigelldommelijk karakter in het romanesk epos, waarin ARIOSTO',
Tt.Sso,
TAsso, TASSONIE, FORTENGUERRA en anderen in de 17de eeuw [chic
fchit ..
terden , tot dat in Inter
later tijd,
t~id, gelijk bij de overige natien, ook in
Italië ecn
een modern toolleel werd ingevoerd. Ondenusfchen
Ondermsfchen had ook
de in 1582 opgerigte taalkundige akademie, de Cruseo,
O'tlsca, den Floren_
tijnfchen tongval als [chrift
fchrif. taaJaangenomen;
taalaangenomen ; doch hielden zich de
fchrijvers
niet zeer naauw aan het woorf~hrijvers uit andere provincien juist lliet
denboek Della Crusca,
O'usea, manr gebruikten ook woorden uit de tongvallen van hun vaderland. De dichterlijke taal der Bt/on
El/on SecoIo
Seeolo (van
1500- 1600) in ARlOSTO
ARIOSTO en TAsso, en de proza van BOCCACClO
BOCCACCIO en
DELLA CASA, ondergingen beide van 1680 - 1750, door den inaal11nerkelijke hervorming, bovloed der Franfche letterkunde, eene aanmerkelijke
ven welke zich echter FORTENGUERRA, C. GOZZI, ROLLI, A. ZENO, METASTASIO, GOLDONI, ALFIERI en FREDERICI in de vorige
eeuw, in hunne onderfcheidene
ollderfcheidene nukken, door een eigendommlflijk
eigendomm~lijk
dichterlijk vennogen,
vermogen, verhieven. De rij der lmprovi!atoren
lmprovifatoren (zie 1#_
~l
tlaat')
daar) begint met den beroemden LORENZO VAN
VAN MEDICIS ; en hunne
vaardigheid, om voor de vuist te ~ijmen, kan men uit den rijkdom
der ltaliaanfche
Italiaanfche dicbterhjke
dicbterl~ike taal, de menigvuldige vrijheden, ,welke
zij toelaat, het muzijkaal
,k~n'..
muziJkaal oor der Italianm,
Italio12etZ, gevoegd bij hunne
hunne. .ken
nis, zelfs onder heç gemeen, aan ARIOSTO, TAsso,
TASSO, MARINQ en
METASTASIO,
SPERQNt
METASTASlO , het best verklaren. Offchoon MACHIAVELLI, SPEfU,)Nl
en A. CARO in de 16de eeuw wel reeds in het proza eenen IlI!am
IJJIam
maakten, hebben echter ALGAROTTI, BETTINELLI, BECÇARIA en
}<'ILANGIERI,
j<"ILANGIERI, eerst in de II8de
8de eeuw, toen men den fchrijftrant
fchrijftranr 'lau
van
VOLTAIR& begon te volgen.
VOLTAIRE
volgen, zich door eenen
eellen vrijen, geestigell
geestigen Pl'o..
pl'o..
zalfchen
zal'fchen voordragt bijzondel'
bijzonder ollderfcheiden.
onderfcheiden.
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De Itflliflanfolze
ftoliflonfcke Letterkunde, voorheen een voorbeeld voor ErJE.4
fflPlI, geraakte feden
"opa,
federt de helft der I7de eèuw
eeuw in verval, inzonderheid door de, fints
Gnts de hervorming, toenemende bepaling der vrijheid
ván
wn denken en van de drukpers, en de vermind~ring van welvaart
doór het verlies van den zeehandel. Hierbij kwam nog het voor
lang toegenomen zedebederf , hetwelk de natuurlUke
natuurlijke kracht verlamd
had; de langdurige- gewoonte, om aan vreemde magt te moeten
gelroorzamen, waaruit I!en
t!en flaaffche
flaafCche zin geboren werd, en eindelijk
de menigvuldige
m~igvtlldige oorlogen, waarmede de natie van 1630 tot 1749
ce
Ce worfielen
wort1:elen had, eh.
en die haar omtrent hare eigene grootheid geheel on.
onvE!rfchillig
\'e-fcbillig deden worden. Ondertusfchen waren er nog enkele pau"
paufën, vorsten,
vorsten. en afzonderlijke perfonen ,die de wetenfchappen betèn,
vorderden, zoo als: LEOPOLD VAN MEm
MEDICIs,
CIS, de graaf MARSlGLl
MARSIGLI
P
PAZZY,
ltZZY, die infiituten
int1:ituten daarllelden,
daarfielden, welke voor de Wis- en Natuurkunde zeer voordeelig geweest zijn: voorts KLEMENS XI, BENEDIcTus
BENRDICTUS
XIII
XIU en XIV, KI,EMENS
KLEMENS XIV, mannen van groote geleerdheid; de
kardinalen TOLOMEI,
TOLO:\1EI, PASSIONEI,
PASSIONEl , ANl':mALE
ANl':IBALE en ALESSANDRA
ACESSANDRA ALBAALBI\oo
N!,
ft!, en QURINI, en eilldélijk
eindèlijk in onze dagen de kardinaal BORGIA,
de geleerde J7'enetiaan
fTenetiaan NANI, de prins van TORREMUZZA en anderen.
Ook de regering van MARIA THERESIA en LEOPOLD was voor Lomhartlye
hardye en Florence, ten aanzien der wetenfchappen, voordeelig
voordeelig;;
doch bleven, behalve de wis-, natuur·
natuur- en geneeskunde, alle ove.
r1ge ten achter; en het is alleen in deze drie vakken, inzonderheid,
rlge
inzonderheid.
dat Italië zich op groote meesters kan beroemen. Onder deze bebooren, in de wis-, waterweeg. en waterleikunde , FRISI en GIROLJlJlIO
MAZZUCHELLI,
analylis en meetkunde Bos ..
LA~lO M
.... ZZUCHELLI, en in de hoogere analyfis
COWICH en l\1.\SCHERON!;
M.\SCHEROl'/!; terwijl MANFREDO SETTALIA beroemde
brandfpiegels vervaardigde, CASSINI de fl:errekunde
t1:errekunde door gewigcige
gewigtige
optirche glaontdekkingen uitbreidde, CAMPANI in het maken van optiCche
zen uitmuntte,
uitmllntte, TORNEI,LI
TORNELLI de gronden van het perfpektief met eelle
eene
meetkundige naauwkeurigheid aanwees, en PIAZ?1
PIAZ!-l zich als ontdekker vau
van Cercs
eeres eenen onfierfelijken
ont1:erfelijken naam verwierf.
ver'wierf. lu
In de Natuurkunde, voor welker volmaking men in verfcheidene
infiituten
verCcheidene plaatfen intl:ituten
had,
bid, waren het MARSIGLIO
MARSIGLlO LANDRIANI, FELICE FONTANO, TOALDO,
TmERIO
TfBERIO CJlVALLO,
CAV,ALLO, GIOVANNI en anderen, die hatlr
haer door"belangrijke
ontdekkingen verrijkten. De plantenkunde werd door MALPWHI
ontdekkingeu
MALPIGHI,t
GroVANNI
GIOVANNI SEIlASTIANO
SEnASTIANO FRANCHI, MICHELl,
MICHEL!, GJNSEPPE GINANNI, VI'I'ALLIANO
TALLlANO DONATI en anderen uitgebreid: REDI, die klaslieke
klasfieke werken over de Natuurlijke historie naliet; FELICE FONTANO en LAZARO
kéB
SlA'LLANZANI
~A'LLJlNZJlNI dedeu
deden met de mikroskoop eene menigte van waarnemin.
gat;
ga;; terwijl VOLTA bij alle Natuur- en Scheikundigen veel roem
door zijne ontdekkingen verworven heeft, en GAGLIARDI, MALPIÇlII;
ÇlIl; PAOLO MANFREDI, en na hen SANTORINI, FANTONI en MoR."
MORt'JAGNI
~AGP(l zich ten aanzien der natuurlijke gefchiedenis van den mensch,
menscb,
~n dér ontlèedkunde
i!n
Ofltleedkunde hebben verdienstelijk gemaakt. Bij dit alles werd
de beoefenende geneeskunde niet verwaarloosd: FRANCESCO TOIr"
TOR'·
60$
W

TI
Tl

I TAL I E.

60'

'ti
leè1'dé liet gebroik
RAMMÄ!tW' druktè
druk~ 111
ft leél'dé
gebl'lllk vm
VR1'I den kinabast kennen; RAMMhiJ'Nt
in
de iiektén
iiektélt en geneeskunde de voet/lappen van SVDE'NIIAM,
SVDE'NIIAIIt, en door
doór
BOREt.LI-,
praktijk HIPPOKRATe5
BORE1.L1<, BAGLIVJ
BAGLIVI (tHe
(clie echter in de prakcijk
HIPPOKRATE'S t1:tvolgde),
navolgde),
GUGLtELMINI, BELLINI en MICHELOTTI
MICHELOTTJ werd italië
l/alië het vaderland der
GUGLIELMINI,
]atro-mathemadfehe
fehool in de geneeskunde.
]acro.mathematifche fchool
ITALIE, door de Duitfc!ters
ITALIE.
Dlli/ic/urs ook IPe/$ch/and,
fPeischland, dat is, het lànd
hmd
der 01ldllitfclters
01ldui/fclters genoemd, oudtijds de zetel der vrijheid, en nog
tegenwoordig door de heerlUke tooneelen der Natuur,
Namur, en de, o~er
l1et
het algemeen,
algemeen. zachte luchtl1reek,
luchtfireek , het genoegen en de trotscn
trotsen zijnH
zijÎ1H
belVOners, en bet
het verlangen der buiten/:mders
buitenlanders - is een fchier.eiland.
fchier-eiland.
en grenst ten Noorden aan Zwitfer'land
Zwitfer'/and en Dtlitrclrldnd,
Duitscltlfl'nd, 'tén
<tén 00s.
Oeis.
ren a:ln
aan het laatstgenoemde rijk en de Adriafi(che
Adriati{che zee, of golf
V2n
ten
golfv:h1
renetiE,
Jlénetii, tcn
teil Zuiden en Zuidwesten aan de MiddeJlalldfclte
MiddeJlatldfike ZeI!,
-ze~.
en ten Noordwesten aan F,an!rl'ijlr.
Frankrijk. Van
VlIn de Zee-Alpen loopen
toopen de
Appenynen
Appenyntn midden door het geheele land; fcheiden Lombnrtfp
Lombl1rtlp
van het Genuefche en Toskaanfche
ToskaanCche gebied;.
gebied;< dit weder van Romag1JtZ, ·en
-en loopen door het koningrijk
koningriJk Napels
Napds tot aan de zee·engte
zee-engte
van
Mesjinn. Behalve de Alpen en Appenyllffl,
~n Mesjina.
Appenynm, villdt
vindt men er nog
de be'ke.lde vuurfpuwende
vuurCpuwende bergen de l'efuYius,
Pefll'Pius, in het koningrijk
Ntlpels,
Nllpels. en de Etna op het eiland Sicilië.
Sicilie.
. I/alië wONt
wordt in
ln Opper-, MiddelMiddei- en Neder-Italië
Neder-ftalië verdeeld, waarin
:lich
zich de volgende, van elkander onafhankelijke, /laten bevinden: 1tèt
~
koningrijk Sardinië, het Lomhllrrlisf:,~-Yene/;f1ansçh
LombarrJisC'It-Yene/;aansch koningrijk;
koningriJk; de
landen van de hertogen van Parma; die van den henog
hertog van M"á~
M6áe1JII;
71a; het hertogdom Ltlcc(J;
Luu(J; het groothertogdom Torknne;
TO!Jkane; de Kn·.
K!1".
keli/ke
Irt/i/ke flatlt,
flatl/, waarin het gemeenebest StllI
Sall 1I-la,.ino;
lI-farino; het koningrijk
konillgrijk
Ntipels.
Napels. en de vereenigde /laat der .Tonifc/re
.Jonifi,1re eilanden, benevens de
eilanden Ma/t/rtl,
Malt/rtl, Gozzo en Comino; doch waarvan de laatne
laatae het
:lijn, en de eer/len
befchermmg
eigendom van Enge/ond
Engdl111d tijn,
eeraen onder de lteCchennmg
van
VlIn dat rijk /laan,
/lrum, waaraan ook alle reeden en zeehavens van dit
gemeenebest coebehooren.
toebehooren. Alle deze landen, met de daartOe
daartoe behoobeh()().
93.572 Italirumfche
rende eilanden, bevatten eene uitge/lrektheid van 93,572
vierkante mfjlen,
rofjlen, en een getal van 19,69O,oco
19,690,oco bewoners, die ia
de ondetfcheidene
onderCcheidene fiaten
/laten van een verfchi/lend
verfchili end karakter, doch over het
algelt!een geveinsd , kwaaddenkend en bijgeloovig , of wel onalgemeen
godsdienstig, zijn.
ZiJll. De Italianen,
I/aliollen, van nature eene levendige geaard.
beid bezittende, zijn aan den eenelt
eeneR kant zeer harstogtelijk, inzonderheid een
ten aanzien van liefde en haat, en aan den anderen vreesachtig, en over het geheel traag. Zij beminnen hierbij de pracht,
elt
de muzijk en het fchonwfpel;
Cchonwfpel; doch voornamelijk het geld, en
zijn kundige en werkzame kooplieden; zoo
Zoo als de uitvinding en ver.
dere volmaking VlIn
vnn den wisfelhandel daarvoor een genoegzaam be.
wijs 'oplevert.
Men vindt in ltll/ië
lttl!ië weinige rivieren van aanbelang.
aanbel~ng. De voornallmite'
voornaamfl'1!
zijn tie Po en tie
de Euch, of Adige; beiden uit de AlpenontfprinAlpenoncfprlngende,, 1:0
in de Aikiatifll'le
AikiatifcIJc zee -ontImende
'onclfflende,, en de Argo
-èn
gende
~n ·zich
-zich ju
Area -en
Ti.
1'1'.

"a.
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Tiber, die haren oorfprong in de Appt11'Jnen hebben, en in ~
Tyrr/zenifche zee florren. Bovendien heeft men er verfcheidene groote
meren, waaronder Lago lIfagiore, di Lugano, di Como" ti' Iseo
en di Gorda, alle aan den voet der Alpen, behooren, waaruit een
aantal kleine rivieren flroomen, die zich in de Po ontlasten.
De luchdlreek is in Ita/ië, zoo als wij reeds aanmerkten, zeer
zacht, behalve in de ruwe bergllreken ; evellwel wordt dezelve,
door den firocco·wlnd", die in den zomer uit de Afrikaanfche brandende zandwoestijnen komt, alsmede door de aardbevingen en vuur·
f»uwende bergen, in fommige tlreken van Italië, eenigÎins vermin.
derd. In Opper.Jtalië is zelfs de winter zeer zacht, en in Napels
fneeuwt het zelden. Eigenlijk winter heef{ men alleen in het Noordelijk gedeelte van Ita/ië en op de Appenyl1en; terwijl het Zuidelijke. zeer ve~1 aan aardbevinsen is blootgetleld, die in 1783 aldaar
groote verwoestingen hebben aangerigt •
. De voortbrengCels van den grond, ofCchoon overal niet even vlijtig bebouwd; zijn aan de uitmuntende luchtllreek geevenredigd. De
voornaamlle zijn koren, zijde (inzonderheid in Piemont), katoen t
zuidvruchten, wijn, en uitmuntend marmer, voornamelijk het Cara~
r;sclt in Modena. In werktuigelijke kunstvlijt zijn de Italianen, ten
minste, andere natien niet ten achter gebleven, ofCchoon zich de
fabrijken in vele plaat fen in eenen zeer vervallen flaat bevinden: die
van zijden floffen zijn, onder alle, nog de belangrijkfte. Landbouw
en veeteelt bloeijen het meest in Opper-Italië, en in het Zuidelijk
gedeelte is de visfcherij eenbelangrijke tak van befenan.
De handel is in ItaliiJ van weinig belang. In de middel-eeuwen
waren Péne/ië, Genua, F/orellce en andere fteden de voorname fta~
pelplaatfen voor den IndiCchen wereld-handel, en de Italianen, uit
dezen hoofde, door geheel Europa verfpreid; doch federt de ont..
dekking van den zeeweg naar de Oost-illdiën ging de Aziatifche han<tel voor hen verloren, en fchiet hun thans nog alleen de handel in
eigen prodllkten, en de voorwerpen van hunne fabrijken en hand.
werken over; zQodat hunne zeevaart zich tegenwoordig niet
verder, dan tot de kusten van de Middellandfche zeef uitftrekt. Het
deel, hetwelk Venetië, Genua en Florence nog aan den algemeenen
handel h~eft, is bijna onmerkbaar. De vreemde natien brengen bunne waren, en halen hunne behoeften zelve. De bel:nlgrijkfte zee ~
havens zijn Livorno, Genua, Cil'i/tl Pét:chia, Napels, DIesfina, Palermo, Ant:ona en Pénetië. Behalve deze zijn Si1Jigaglia, Bologna t
Lucea, Dfi/aan en l'érona aanzienlijke koopCteden.
T~n aanzien der kunsten, en gedeeltelijk ook der wetenfchappen,
waren de I/aliallen de leermeesters van Eurapa, en hebben groote.
kunstenaars, en in alle vakken van kennis. inzonderheid in de ftaa~
en natuurkunde, groote geleerden. alsmede beroemde zeelieden en
aardrijkskundigen, voortscbragt. Thans, echter, hebben kunsten .en
wctenfchappen haar bloeijend tijd\'ak overleefd, cn het zijn alleen
de
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onderrcheiden. de wis. en natuurkunde, waarin zIJ
zij zich nog onderfcheiden.
In
volksverlichting zijn de Italianen nog verre ten achter, hetgeen,
voornamelijk, aan de domheid, waarin het volk door zijne priesters
wordt. alsmede aan de diepe armoede moet worden toegehouden wordt,
gefchreven, waaronder een groot gedeelte van hetzelve moet ~uchten.
ITHAKA. Een klein eiland tOt het gemeenebest der Jonifche ei/finei/andm behoorende, ten N. O.
O. van Cefa/onia,
ULYSSES,
Cefalonia, het vaderland van ULYSSES,
den ODYSSEUS
OOYSSEUS van HOMER US, in later tijd ook Thiaqui, Theaqui, CefaloCefa/onla pi,co/a
piccola of klein Cefa/onien
Cefalonien en ook; wel Fal
J7al di Compari genoemd,
nia
ge.
fchoon de EngelCchen
EngeiCehen hetzelve den ouden naam van Ithaka terug ge·
geven hebben. Het is eene kalk-fteenrots;
kalk-fl:eenrot'; die met de eilanden KalaKa/a.
Atako en Megannis, die tot hetzelve behooren, op ruim 3 v. m.
mo, dtako
ongeveer 8000 inwoners bevat en in de van goede teelaarde voorzientt
voorzien~
dalen genoegzaam koren en groenten voor de inwoners, en verder veel
korenten, de beste wijn dezer eilanden, olijven, katoen, vlas en goede
zuidvruchten voortbrengt; doch gebrek aan hout en vee heeft. Korenten. wijn·
en olijven zijn de eenigfte
J7aeenigfl:e artiI,elen
artil,elen van uitvoer. 174wijn 'en
d is
Is het voomaamCle
voomaamfte vlek.

...+....

~

J.
JACOBI. (JOH.
GeoaG) Deze bevallige Ouitfche dichter, in
(JOH. GEOltG)
voor.
1740 te Dusfeldorp geboren, genoot zijn akademisch onderwijs, voornamelijk,
namelijk. op de hooge fchool te Göttingen, waar hij met KLOTZ
bekend geraakte. Deze, naar Halle beroepen zijnde, bezorgde hem
den leerftoel
leerfl:oel in de wijsbegeerte en welfprekendheid aan de hooge
fchool
f.:hool aldaar; terwijl GUIM, die hier zijn boezemvriend werd, inzonderheid, het dichterlijk talent in hem opwekte en aankweekte.
Beiden werkten vereenigd voor de DuitCche dichterlij ke letterkunde
letterkunde,t
JACOBI , onder den invloed van GLEIM,
GLEIM. van
met dat gevolg.
gevolg, dat ]ACOBI,
IRIS. een tijdfchrift vod!"
1774 tot 1776, zijn IRIS,
VOaT het fchoone geflacht,
gef1acht,
in 3 deelen uitgaf. Zijne .duferlefenen Lieder, door J. G. SCHLOSSER verzameld, en in 1784 te Bazel uitgegeven, houdt men voor de
SElt
jOSEPH 11,
beste van die Coort.
foort. In het genoemde jaar werd hij door JOSEPH
als hoogleeraar in de fraaije wetellCchappen
wetenCehappen te Freihurg in Breisgau,
aangefl:eld; zag hier zijn onderwijs en voorbeeld met het gelukkigst
aangefteld;
üherjiüsjig Tagevolg bekroonen, en gaf van 1795 tot 1800 zijn üherflüsjig
foltenhuc!t, en in 1803 en vervolgens zijn Zakboek Iris in het licht,
flltenhu,fz,
waarop later eene uitgave zijner gezamenlijke werken, te Bazel,
Bozet, in
6 deelen verCcheen.
verfcheen. Zijne gedichten bezitten alle een gelijkmatig
karakter; doch gelukten hem het hartelijk lied en de briefvorm be,ter, dan het epigram en de satijre, offchoon in allen uitfl:ekende
uitftekende
.ter,
plaatCen gevonden worden. Men heeft ook nog van hem een leerriJk,
leerrijk.
ALOIMUIf
ALO&MUIf WOOI.DINI.
OOJlDINI. 111.
UI.
Q q
en
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en met fmaak gefchrcven llittrekfeI
antiken .get
l1ittrekfel van het,
het. kabinet van amiken
hertogs
hercogs van ORLEANS, hetgeen nader verdient bekend te worden,
dan het is. JACOBI eindigde den 4 van LOllwm.
Louwm. 1814 zijn leven,
onder het genot der liefde en achting van allen, die hem kenden.
JACOBI , (FRIEDERICH HEINRICH) de jongere broeder des boDusfeldorp het eer!l:e
eerfl:e daglicht.
vengemelden dichters, zag in 1743 te Dus[eldorp
weinig bekend geworden. In
Van zijne vroegere levensjaren is ons weiuig
1804 vertrok hij, als voorzitter van de akademie der wetenfchappen, naar 1JIfunchm,
Munchen, waar hij den loden van Lentem.
Lelltem. 1819, in het
77fl:e
77f1:e jaar zijns ouderdoms, ge!l:orven
geftorven is. Hij was dicheer
dichter en wijsgeer,
en het publiek kent hem in beide opzigten door EDUARD ALWILLS
Brieffammltmg; zijnen WOLDEMAR; zijne Brieft'
Briefe tïber
iiber die Lel1re
Lehre 'YDn
von
SPINOZA; zijn werk wider MENDELSOIINS Befchuldigungen, betref..
DAVID HUME über den Glauben, oder Ideatismus
fend diefe Brieft, en DAVID
Jdealismu$
und Realismus
Realismu$:: alle welke werken van 1789 tot 1794 in het
ul1d
licht verfchenen zij 11.
n. Als dichter onderfcheidde hij zich bij uitfrek
uitflek
door eenen krachtigen voordragt , door treffende fchilderingen van
de Natuur en het menfchelijk hart, een warm gevoel, en een~
levendige, ftame verbeelding; terwijl zijn doordringend verfrand
ver1l:and,,
gepaard wet de oorfpronkeliJkheid
frijl,
oorfprol1kelijkheid en fchoonheid van zijnen 1l:ijl,
hem den naam van den Duitfchen PUTO
PLATO hebben doen verwerven.
Ondertusfchen is er mogelijk geen fchrijver, ten welken aanzien
de gevoelens zoo zeer uit een loopen, dan omtrent .JJAconr,
ACOIH, hetgeen
aan de hem bijzonder eigene individualiteit
ittdi1'idualiteit moet worden toegefchretoegerchre.
ven, zonder welker kennis bijna alle zijne
zUne fchrifèen
fchrifcen onverfl:aanbaat
onverfl:aanbaar
SCHLEGEL heeft dus een verdienstelijk werk verrigt, door
zijn. F. SCIILEGEL
deze zoo merkwaardige individualiteit te kenmerken, in zijne beoot'.
beoot'WOLDEIVlAR
Charakteriflikm), welk werk;'
OLDEMAR (Kritiken und Charakteri(liketi),
deeling van den W
je, zoo men eenen fleutel
Deutel op JACOBI'S werken begeert, verdient ge..
lezen te worden. De twist met SCHELLING, waartoe
waartoe des genoemutld ihrer O!fenbarltng,
Offenbarung, 'aanlei.den werk, ')Ion
von den Göttllchen
Göttlichen Dingen u"d
'aanlei181I II te Leipzig uitkwam, bragt
bragr een werkje te
ding gaf, en dat in 18
voorfchijn, f:etiteld:
v(m dm
den Götr.
~etiteld: SCI-IELLINGS
SCHELLINGS Denkmal der Schrift "011
tOt een nader kenmerk en waardering
lichen Dingen (1812) , hetwelk tot
JACOBI dient, en waarin zijne betrekking tot wetenfc'hap
wetenrc'hap én
van JAConI
Theismus,
omwikkeld
Theisl.'zus, tot wijsbegeerte, godsdienst en letterkunde ontwikkeld
wordt. Ondertusfchel1
Ondcnusfcnen fpreekt het van zelve, dat deze waardering
niet geheel onzijdig is, en er een behoedzaam gebruik van moet
gemaakt worden. Hoe men, echter, over de wijsbegeerte van JA.
com
COBI moge oordeel en , hij zal altijd zijnen rang onder de edellfu
edelfl:e
fchat..
waarheid-onderzoekers behouden, die door vele diep gevonden fchatten, welken hij openbaar maakte, aan het ware en goede het zuiverfl:e
zuiver1l:e
voordeel heeft aangebragr.
aangebragt. Zijne
Z\jne gezamenlijke werken
werkell worden te
Leipzig uitgegeven.
JACOBUNEN. Deze was, in de tijden der Franfche omwente.
ling, de naam eener beruchte partij, welker oorfprong cn uitbrei:.
ding,
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ding, benevens derzelver bedoelingen t in den telkens veranderden
toefiand van zaken, niet wel bepaald kan worden, ten zij men hare
gefchiedenis in verfchilIende tijdvakken onderfcheide, en de verfchillende foorten vatÎ Jaêohiinen zorgvuldig van elkander afzondere ,
vennits dit genootfchap t over het algemeen, zoo vele veranderingen
ondergaan heeft, dat de JacobiitJcn van 1789 met die van 1794 niets_
dan den blooten naam, gemeen hebben.
Reeds voor de omwenteling te PariJs, kende men aldaar zekere
gezelfchappen, wier bedoeling was, om elkander hunne wederzijlJ.
fche gevoelens omtrent bepaalde, fiaatkundige onderwerpen mede
te deel en. Zij waren, inzonderheid, feden den Amerikafchen oorlog ontfl:aan; doch hadden geenell verderen openbaren invloed. dan
dat zij de denkbeelden van vr~jheid en gelijkheid, over het algemeen,
meer algemeen maakten. In 1789 vermenigvuldigden deze gezelfchappen onder verfchiIlende namen, onder welke, echter, datgeen het
meeste bekend werd, hetwelk de afgevaardigden van het voormalig
Bretagne onder elkander oprigtten, en waarbij zich eerlang de af·
gezondenen uit eenige andere provincien voegden. Deze mannen
badden ten oogmerk, om zich tegen het plan der regering te ver..
zetten, en alle despotieke ontwerpen, waartoe de hofpartij in Zomerm. 1789 gevaarlijke maatregelen nam, ten krachtdadigfie tegen te
gaan. Toen nu de Nationale vergadering hare zittingen naar Parijs
verlegd had, en MIRABEAU, die onder de hoofden van deze club
behoorde, het weifelend gedrag van het hof nog fieeds verdacht
hield, werd dit gezelfchap, door de toetredi'lg van verfcheidene leden,
aanmerkelijk uitgebreid, en verkreeg eene bepaalde! inrigting. Men
verkoos eene kerk van de voormalige JacobiJnen (van hier ,hunne
benaming) tot hunne vergaderplaats, die, daar zij in het midden van
Pariis gelegen was, de verfiandhouding met de afgelegendll:e p~aatfe~
dezer verbazende fiad ongemeen begunstigde. Op het voorbeeld der
hoofdfl:ad vormde men ook in de voornaamfie fieden des rijks gelijk.
foortige volksgezelfchappen, waarmede dat van Pariis, hetwelk
men als de moeder van alle overigen befchouwde, verfrandhouding
hield. Men deelde aan het laatfl:e alle belluiten
belluitell mede, en ontving
daarentegen van hetzelve nieuwe voorfchriften van gedrag•. Deze
belluiten bell:onden grootendeels in voordragten aan de Nationale ver.
gadering , waarin men de wetgevers, voornamelijk, op deze en gene
onderwerpen van beraadHaging poogde oplettend te maken; zijnde hee
oogmerk der Jacobfjnen van dit tiJdvak geen ander, dal1 om het
volk, ten aanzien van zijne regten en vrijheden vQor te lichten,
en tot het ontvangen der nieuwe fiaatsregeling voor te bereiden,
zonder dat zij op de openbare verhandelingen, welke men aan de
zorg der Nationale vergadering overliet, nog eenigen den, minfien in·
vloed hadden. In den Zomer, echter, van 179i weI:den alle deze
gezelCchappen, door de vlugt des konings naar Va,"ennes,
f7flf"enneS, van veel
meet belang, vermits alle partijen door eenen
eellen plotCelingen Cchrik geQ q~
ttof..
Q
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troffen werden, en het volk voor de wederkeering van bet desp(}/itdesplJtis-",us
mus duchtte. De Jacobijnen bedienden zich van dit, voor hen,
gunstig oogenblik, om zich invloed op,
op de verkiezingen van afgevaardigden ter tweede Nationale vergadering te ver[chafl'en,
verfchaffen, en fioor·
fioorden zich niet aan het dekreet, waarbij de Confl:itnerende
Conf1:icuerende nationale
bijeenkomst. de ontbinding vall
valt
yergadering, in de laatf1:e
laatfl:e dagen harer bijeenkomst,
alle volksgezelfchappen bevolen had.
.
aanneming der fiaatsregeling.
fiaatsregeling, in het jaar 1791 , viel er eene
Na de aannemiiIg
eéne
fcheuring onder de Parijfche .Iacoói.fnen
Jacobi,jnen voor. Sommigen verklaarden
zich vóór de nu ingevoerde Monarchale confl:itutioneele
conilitutioneele regeringsge..
fieldheid; anderen drongen ook wel, zoo zij voorgaven, op derzelver infiandltouding
inftandhouding aan, maar werkten heimelijk tor
~elver
tot oinverwerping
omverwerping
van den troon, met oogmerk,
oogmerk I om of den hertog van ORLEAN'S
ORLEAN"S de'
hoogfte
hoogfce magt in handen te geven, of om een republikeinsch bef1:uur
beftuuf
in te voeren. De eerfte
eelièe noemde men Feui/lcmten;
Feuille/nten; de Jaatrte
laatrte Or/ea..,
OrlM...
nisfen
nis/en en BrisfotMen.
Brisfotirten. De club der .Tacobi.fnen,
.Tacobi,jnen, die uit de beide
beftond, nam.
nam, onder het verward befmur
bertuur der tweede
laatfte partijen beftO!ld.
Nllti-onale vergadering, in leden aanmerkelijk toe, en won nog meer'
Nttiûnale
In fiaatkundigen
ftaátkundigen invloed, nadat keizer LEOPOLD Ir,
II, bij een manifest
vaJl
volk·'bebe.
\'ap het jaar 1792, haar perfoonlijk had aangevallen. Het volk
(chouwde
eerf1:e befchermers van deszelfs vrUheid;
VT~'11ejd,'
lchouwde thans in hen de eerfie
en firoomde
fiwomde in zulk een groot getal lJaar
naar de plaats harer zittingen,.
êhtt de vergaderingen te PariJ's
2500 menfchen bef1:onden.
Pari,js fomliJds
fomtljds uit 25°0
befionden.
ëbt
Niet minder dan 400
onderfchelde400 JacobiflJer
JacobiJl1er gezelfchappen, uit de .oilderfcheldefionden in eene geregelde verfiandhouding
ne provincien des rijks, fl:onden
Pari.fs, en men kan het getal vun
-de ]cl(:obfjnen
Ïll
met die van PariJs,
Vlln alle ·de
]acobfjnen il)
1792 op bijna 400,000 bepalen.
bepalen•
,.- Hoe gevaarlijk, ja hoogst geducht, deze gezerrcharpel1
gezelfcharpen voor de
álgemeetle rust en orde moesten worden, inzonderheid toen zich een
eell
álgemeene
ROltERTSPIERRE, DANTON en MARAT aan derzelver hoofd fielden,
ROBERTSPIERRE,
fielden ~
hebben de rampzalige gevolgen, ten affchrik van alle volken, bij wel.
ken nog eenig
eel1ig gevoel voor deugd huisvest, ten duidelijldfe
duidelijkffe geleergeIeer.Tacobijnen hadden, bij de uitvoering hllnner
hunner ontwerpen 1
aard. De .lacobifnen
tien gemeente-raad van PariJ's
ëen
PariJs op hunne zijde, en konden onder diens
befcherming de Nationale conventie trotferen. De clulJ nam, federt'
het laatst van 1792, van dag tOt
tot dag, in boosheid en onbefdl:tamdon&efcTutamd.
beid' toe, en- het luisterend publiek, hetwelk uit het laagfie gemêen
gemèen
befiond, wedijverde met de fchreeuwende redenaárs
redel1aàrs der .TacobiJncn,
Jacobifntn,
COr:.I.OT D'HERBOIS en anderen) in on(ANACHARCHIS KLOOTS, Cm.LoT
befchaamdbeid.
berchaamdheid.
, In en federt dit tijdvak was het doel der .Jacobifnen
.Tacobijnen geen ander,
aan
dan moord, plundering, en eene geheele omkeering van alle burger.
flechtf1:e volk de hoofdrol fpeelde, en iedet"
ieder
liJke orde, waarin het flechtfie
braaf man, en waar patriot tOt den bloede toe vervolgde. De zoo..
zoobrnaf
-genoemde zUI'veringen,
zuiveringen, waartloor.
waardoor, in 1793 en 1794. de verdacht~
.genoemde
firafbaarRe oogleden uit de clubs gefiooten werden, verklaarden de firafbaarlle
mer_
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merken tler heedle Jacobijnen ten volle. De t:chte Republikeinen,
die men Girondisten, of de dal- partij noemde, werden door hun..
vnder d6{l naam van berg - partij bekend, onder-clrukt; het geringlle
kenmerk van braafheid en gevoel, dat de een aan den ander gaf.
was reden genoeg. om hem op de lijst van verdachte perfonen te
plaatfen ; en het was dus niet te verwonderen, dat FRERON, LEGENDRE , en anderen, dit lot ook ten laatlle ten deel viel. Die, in de
eerfie jaren der omwenteling, door de koningsgezinden, als een hevig Jacobijn veracht werd, werd in den laatfiell tijd der Jacobijnen,
-deor dezen, als een koningsgezinde en gematigd patriot uigekreten.
Zoo lang de conventie, uit eelle llaaffehe vrees. den bloeddorstigen
wenk van ROBERTSPIERRE gehoorzaamde, en het Parijfche gemeentebellunr uit aanhangers der Jacobijnm bellond, zoo lang vielen er ook
dwizende tlachtoflèrs onder de moordbijl , of werden in bange ker.
kers opgenoten, en zoolang was er ook aan de onderdrukking hunner gehaatte heerfchappij niet te denken; doch zoodra de beruchte
ROBERTSPIERRE, met een groot deel van zijnen aanhang, onder de
guillotine viel, en de fchandelijke Parijfche raad werd afgezet, verloren ook de Parijzer Jacobifnm bunnen voormaligen invloed. In
bet eerst wil.den zij zich tegen de conventie verzetten; doch hare
onwrikbare fiandvastigheid deed hun bel1uiten, om zich aan hare maat..
regels te onderwerpen, en alzoo door eene verfumdige toegeetlijkheid
nog hun voortdurend aanwezen te verzekeren.
Ondercusfchen was men nog fieeds beducht, dat de Jacohiinen,
uit hoofde van hUl111en grootell aanhang te Parijs en in fommige provinCÏen des njks, op nieuw de overhand zouden verkrijgen; en waar.
fchijnlijk zoude dit ook gebeurd zijn, indien niet, door een gelukkig
toeval, het. proces tegen den fchandelijken C.ARRIER, juist op hetzelfde tijdfiip, ware begonnen geworden. De Parijfche J(Jcobijne"
wilden alles wagen, om dezen waardigen deelgenoot hunner gepleegde wandaden aan het zwaard der geregtigheid te omrukken;
doch het algemeen gevoelen was zoo bellisfend tegen hem, dat ie.
der, die zijne verdediging op zich nam, voor een en vijand van het
.algemeene welzijn gehouden werd. Terwijl de J(Jcobijnen, op dea
-n van Slagtm. 1794, over de doelmatiglle middelen raadpleegden~
om CARRIER te redden, omfingelde het volk van alle kanten de zaal.
tot dat de gewapende magt toe[choot, en de vergadering uit elkander
dreef; terwijl de afgevaardigde LEGENDRE. voorheen zelf een heet
Jacobijn, maar thalls een hunner ijveriglle tègenllanders, zich van
,hunne papieren meester maakte, en den neutel der zaal aan de cor.
:ventie ter hand Ilelde. Deze verbood hierop de vergaderingen der
.Tacobi.fnen, en de overige fiedel1 van Frankrijk volgden het voor.
beeld der hoofdftad. Zij werden vervolgd en befchimpt :lIs bJoed~
dorstigen cn tiranncn, en moesten zelfs hunne kenmerkende kleeding
afleggen, indicll zij hUil leven niet wilden in gevaar ftellen.
Met dit alles waren de grondltellingen der Ja.obijfJen hiermede
Q
Q q3
nog
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nog niet uitgeroeid. Zij bedienden zich op den I van Grasm,

en van den 20
20 tot !l3
23 van Bloeim. 1795, van den algen1eenen
algemeenen
nood, om eenen opfiand te verwekken; en de laati1:e was zelfs zoo
geducht
geducht,t dat de conventie hare ontbinding nabij was. FERRAND
werd vermoord; alle de overige leden namen de vlugt, behalve 14 ,t
die aani1:onds verfcheidene belluiten,
befluiten, naar den zin der Jacobi
Jacoói/ntll
i ntll ,t
namen; en het was niet, dan met vele moeite, dat men aan dit bloe.
bloevoorftad
dig tooneel een einde maakte. Door de ontwapening der voorfrad
St. Antoine verloor de Jacobi,in{che
Jacobijnfche partij haar voornaamfte bolwerk;
gelijk zij reeds vroeger aan ~ARRERE, COLLOT n'
D' HERBOlS en BILLAUD DE VARENNES , die den' 2 Grasm. '795
1795 naar Cayenne gebannen
werden, hunne ftoutft.e
ftoutlte redenaars verloren hadden. Van de genoem·
genoemde 14 afgevaardigden, die het fchrikbewind weder wilden invoeren, ftaken
fraken zes zich den dolk in het hart, toen hun vonnis, van
den 17 van Zomerm. hun bekend werd; en onder dezen bevond
zich ROl\IMe,
ROl\IME, een man van vele talenten. Sedert werden de JatoJaèo.
hijnen, door militaire commisfies, overal als Terroristen ter dood
veroordeeld; en men kan niet ontkennen, zoo men der waarheid niet
wil te kort doen, dat de moordzucht van de toen heerCchende
heerfchende partij
der zoogenoemde 1Hoderaten,
1J10derafen, ook hier, den gewonen gang van
VIUl
regtspleging vooruit liep. De kort hierop ontworpen i1:aatsregeling"
i1:aatsregeling..,
van den 23i1:en
231len van Zomerm.
Zomenn. 1795, en het op den 27i1:en
271len van WiJnm.
daaraanvolgende daargelleld
daargefl:eld Directoire, gaven, ten laatfl:e,
laatlle, aan het
Jacobinismus den doodfieek.
doodlleek.
Daar de Franfche
FranCche .Tacobi/nm
Jacobi.inen alom koningshaat predikten, zoo werd
Jacobijnfche zendelin.
hieruit den waan geboren, dat er eene, door }acobijnfche
gellichte propaganda, die overal hare demokratifche
gen gefiichte
demokratiCche gevoelens wil
wil...
invoeren. bellond,
befiond, en men haatte en vervolgde, uit dien hoofde,
de invoeren,
met eene blinde drift, elke vrijmoedige poging van edel vrijheids
gevoel in andere landen, b. v. in Rusland. Ook moest Polen, toen
het zich, in 1791 eene nieuwe fiaatsregeling
f1:aatsregeling wilde geven, het ver.
ver~
wijt van .Tacobinismus,
.Tacobinismus. onder de oorzaken van den oorlog, hooren
Groot.Brittanje, Duitschland
bleef
noemen. Zelfs Groot-Brittanje.
Duitsch/and en ons vaderland bleer
ergfl:e van alles was,
van den reuk van dat fielfel
Ilelfel niet vrij; doch het erglle
dat men in de beoordeeling van hetzelve de wijsbegeerte,
wijsbegeerte. het natuurnatuur.
lijk- en f1:aatsregt
i1:aatsregt met het .Tacobintlsmus verwisfelde, en daardoor niet
alleen de rust van vele brave en kundige mannen f1:oorde,
i1:oorde, maar zelfs
de goede zaak des vaderlands een aanmerkelijk nadeel toebragt. De
hier gegevene fchets van de FranCche
Franrche .Tacobijllen
Jacobijllerz bewijst ten volle.
allen, die met dien naam befiempeld
dat alJen,
bellempeld werden, geene JtJcobiinen.
Ja&obijnen I
in den flechtfien
flechtllen zin van het woord, waren; even min als in alldere
landen velen den naam van 1"cJlo!utiot/airen,
revolutiollairen, waaronder men meestal
verfiond, verdienden.
hetzelfde verflond,
te
JACOBSZ,
JACOBSZ. (GJISBERT) of, gelijk hij zelf gewoon was re
fchrijven, GIJSBERT
GUSBERT JAPICX, verdient, als Vriesch dichter, bijzóndebijzönde..
te onderfcheiding. In het jaar 1603, vermoedelijk te Bolsward J gebo ..
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SIS
boren, waar hij. Lèdert het jaar 1637, den post van fchoolleeraar en
voorzanger bekleedde, en in 1666 geflorv~ is, heeft hij als Vriesch
taalkenner en dichter bij zijne land- en t~idgenooten grootell
roem verworven. De oude Vriefche taal, tot het jaar 1300 onbezoedeld gebleven, en federt ,door menigerlei oorzaken verbasterd,
was, ten tijde van G. J ACOBSZ, naar het getuigenis van S. A. GABBEMA, als begraven onder de puinhoopen der verflrooijing, en zucht.
te· in de flavernij der uitheemfche
uitheem[che talen. G. JACOBSZ heeft getracht,
dezelve uit dien wefland te verlosfen , en haren vervallen glans weder op te luister-en. Van hier, bij de tweede uitgave zijner gedichten, de getuigenisfen ter zijner eere, welke meester G. JACOBSZ
vermelden, " als een perfoon , uit een eerlijk geOacht gefproten, die
"niet behoefde te fchroomell, om met de gaauwfle taalwijzen in de
"renbaan van eenen letterflrijd over de Suiverheid der Friesfche
" woorden te verfchijnen." Ook is tot zijnen lof aangeteekend, dat
de vermaarde FllANCISCUS JUNIUS uit Engeland overgekomen is, en
zich eenigen ,tijd te Bo/sward
Bolsward opgehouden heeft, om van G. JACOBSZ
in de Vriesfche taal onderwezen te worden. G. J Aconsz heeft zich,
ten aanzien der fpeIling, eenen eigen weg gebaand, waarover hij zich,
in zijne voorrede aan den l1aauwkeurigen Neder/al1de,.,
Neder/al1der, verantwoordt.
" Hij focht; - fchrijft hij daar-fijn grijze moeder-, ja beste moe" dertael in foodanige letterbeelden te bekleeden en ce beklemmen,
" dat fe een I~tterkundigen on-Frieze fou konnen lezen." Op de vraag,
of hij de Griekfche en Latijnfche talen ook magtig is geweest, hetgeen uit zijne navolgingen van ANACREON, Ct\TULLUS, HORATIUS
HORATIUs
enz. fchijm te blijken, verfchift het antwoord der tegenwoordiga
beoefenaars zijner fchriften. Sommigen meenen, dat men hier en
daal' den Latinist duidelijk bemerken kan; anderen zijn van oordeel,
dat de voonbrengfelen der oudheid, waarmede hij bekend is geweest, hem door zijne geletterde vrienden, b. v. GABBEMA en anderen, in zijne brieven vermeld, vertolkt zullen medegedeeld zijn,
of dat hij zich bediend heeft van dergelijke navolgingen, te vinden
in de Qulcken van ROEMER VISSCHER. Uit het Fransch heeft hij in
profa vertaald en verfriescht, de gefchiedenis 'Van
'Val1 DORILIS en CLEONICE, en de 'Verhandeling 'Van het leven en fler~'en, door MORNAII.
MORNAI].
Dat hij, ter befchaving van zijnen goeden fmaak als dichter, de
werken van HOOFT, CATS, HUYGENS en VONDEL gelezen heeft, is
zoo wel uit zijne brieven als gedichten op te maken. Onder de l1avo/gingen
volgingen in dichtmaat behooren, behalve de boven bedoelde versünaak van ANACREON en CATULLUS, 52 liederen van
jes in den fmaak
DAVID, waarin 's dichters gevoel van het verhevene en fchoone wel
blijkt; doch waarin ook veel gedrongens en onnatuurlijks gevonden
wordt, welligt veroorzaakt door de zucht, om te vee.l in weinige
woorden te zeggen.
Het dichterlijk vernuft van G. JACOBSZ fleekt
flcekt het meest door in
zijne overaardige Minnezfmgel1 , geestige ZamenJPrakm, en keurige
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Mengeljlofen,
laatfte, inzonderheid, TJESCK.MoAR.$
TJESCK.MoAllS ft.
fe..
Mengelftoffen, onder welke laatlle,
aengste,
LaN-GEANNE. net
nengste, en LäN-GEANNE.
/zet Friesfche
Friesfclte Freugde uitmunten. Overal
firaalt het naÏve
ftraalt
narve derwijze door, dat het bij lezing en herhaling altijd
bekoort. De vergelijkingen en toefpelingen
toefpeIingen zijn eigenaardig gefchikc
Ilaar den aard der onderwerpen, en zoo als men dezelve mag ver.
ver..
wachten uit den mond van herders en landlieden. Eene enkelde uitdrukking is hier en daar wat boersch , fchoon daar, waar zij voorkomt,
meeste. ook in de boeren vrijaadjen
zeer gepast en geestig. Het meeste,
en minneliedjes , is zeer gekuischt, en daarin wordt niets gevonden,
gevonden.
hetgeen zedige ooren kwetfen, of jeugdige harten zou kunnnn
ontkUllnlln ont.
vlammen in onedele driften. Integendeel het zedige is meestal mee
meI:
een gepast lesje en voorbeeld vereenigd. Niet alleen het lieve en
zachte, maar ook het ftoute
ftome en verhevene, kenmerkt de voortbrengzijnen eernen
eeri1:en
felen van het vernuft dezes dichters, die, vooral in 2ijnen
tijd, waarin hij de beste ftukken
nukken gemaakt heeft, even afkeerig
was van het brommende en zwellende, als van het laffe en geestelooze.
2!iet ook dat ronde, fikfche Vriesfche, hetwelk de
relooze. Men ziet
fpreuk (RJEUCHT in SLJEUCHT), die hij voerde, aanduidt, in zijne
verzen doorftralen; alsmede het ernstige, godsdienstige
godsdiensti~e en nederige,
betgeen onder de hoofdtrekken van zijn karakter behoorde. Er is,
hetgeen
met één woord, zoo veel fchoons in zijne verzen, dat men, om
dezelve te verftann,
verfraan, zich in de Vriesfche taal geoefend hebbende,
de moeite daaraan befteed
belleed,, rijkelijk zal beloond vinden. Geen won.
wontler, dat dezelve hem de vriendfchap van geletterde tijdgenooren
tijdgenooten beder,
zorgden, waarop hij, blijkens zijne brieven, grooten prijs ftelde,
llelde, en
dat ook in onze dagen, waarin de fmaak voor ware poëzij zoo algemeen wordt, de belallgfrelling
belallgftelling in zijne gedichten veel groot er is,
dan voor eene halv~ eeuw, toen dezelve bijna vergeten waren.
Schoon nog veel te weinig bekend, is echter zijne gedachtenis, in
~choon
ons vaderland, federt het vierde eener eeuw. begonnen te herleven.
De hoogleeraar E. WASSENBERG liet in 1793,
J793, onder zijne voorzitting,
verdedigen: eene Llkademifche
Akademifche pro~e van Friesfche
J7riesfche taalkunde, Wtlarjn
waari"
"erJlag
yerJlag gedaan wordt Vlm
van het leven en de gedichten van G. JACOBSZ,
welke Latijnfche verhandeling, fchoon vooral bedoelende te toOtoonen, dat hij niet onbekend geweest is met ANACREON, CATULLUS en
HORATIUS, vele keurige bijzonderheden bevat, ter vermelding van
:zijnen roem als oorfpronkelijk dichter. In het jaar 1801 zijn over
de oud Vriesfche taal en den dichter G. JACOBSZ, eenige belangrijke
aanteekeningen door prof. WAARDENBURG
W AAnDENBVRG geplaatst in het BerlitJi.
Ber/itl;.
fche
BIESTE.R. Kort daarop hield de eerw. R. Koop·
flhe Monalfchrt!1
Monatfchrift van BIESTER.
MANS, leeraar bij de Doopsgezinde gemeente te Llmjlerdam,
AmJlerdam, federe
federt
1Joogleeraar
1100g1eeraar bij de Doopsgezinde focieteit, eene redevoering over
G. JABOBSZ,
JABOBSZ, Vriesch dichter, welke, toen geplaatst in het Magaûjn
MagaziJn
Yon wetenfchap, kunst en [maak,
"on
[maak. uitgegeven bij
bi) G. WARNARS , in
het jaar 1820 met eellige
eenige bijvoegfels vermeerderd.
vermeerderd, nevens ander~
,tijner redevoeringen en verhandelingen, in het licht verfchenen is.
~ijner
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De.
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Deze redevoering, wmlrin men een kort berigt vIndt, aangaande de
uitgave der werken, den leeftijd, het karakter en de taalkennis vau
G. JACOBSZ, flrekt inzonderheid, om den dichter uit :de proeven van
zijn dichterlijk vernuft te doen kennen. Hiertoe worden de fchoollheden van dezelve aangewezen, en eenige der verzen van verfchilJende foort, ter proeve, geheel of gedeeltelijk in dichtmaat overgebragt, ingevlochten. Niet lang na de eerfle uitgave odezer redevoering
gaf prof. W ASSENBERGH ten jare 1802 in het licht: het eerfie fiuk
zijner Tooikundige bi/drogen tot den J7riesfchen tongvat , waarin hij
oangaande GIJSBE.RT ]AP1CX en deszelfi
medegedeeld heeft een l'érhoat
l'érhoaloangaande
gedichten, (grootendeeIs ontleend uit des uitgevers Latijnfche verhan.
deling over dit ontwerp). Toen in het jaar 1806 het tweede !tuk van
's hoogleeraaas bijdragen den liefhebber en der Vriesfche letterkunde werd aangeboden, vonden zij daarin eene Proeve van oudheid,
lont- en dichtkunde op GijSBERT jAPICX NI/sgierige jolle in /fojte1001Jem; ots
ols voorbeeld eener nieuwe uitgave van alle de gedichten.
Op deze wUze heeft niemand het tot nog toe ondernomen, hoezeer
lIan het algemeen verlangen naar eene nieuwe en verbeterde uitgave
voldaan is. Deze derde (de eerfle verfeheen te Bolsward in 1668, de
andere, wat de fpelling aangaat minder mIauw keurig , maar anders
vermeerderd en door S. A. GABBEMA bezorgd, te Leeuwarden in
16u), is ook te Leeuwarden gedrukt in 18zl, (n op niiz trognoaze
in forbettere trog. E. EpI{EMA. Deze uitgave bevat den verbeterden
tekst,
lekst, benevens Korte oordeel-,
oordee/-, letter- en gefehiedkundige otmmerkingen.
op de Friesicke ri/me/moIJ van G. JACOBSZ, en zal nog gevolgd worden door een tweede deel, hetwelk het Woordenboek op G. JACOBSZ
zal uitmaken.
Blijkt uit dit alles, dat men redert eenigen tijd bedacbt is geweest,
dezen Vriesfehen puikdichter de verdiende hulde te bewonen, wij
kunnen hier nog bijvoegen in het zekere onderrigt te zijn, dat zijne
fiadgenooten 's mans gedachtenis zullen trac;hten te vereeuwigen.,
door de oprigting van een even duurzaam 'áls fraai gedenkteeken ,
hetwelk, door den kunstenaar GABRIELI te Amfterdam vervaardigd, te
Bolsword , in de nabijheid der plaats, waar de dichter weleer gewoond heeft, zal gefiieht worden. Bij de oprigting van dat monument, zal de eerw. en zeer geleerde heer J. HALBERTSMA, voor'!
maals Doopsgezinde leeraar te Bolsward, thans te Deventer .. eene redevoering houden, welke wij hopen. dat fpoedig door den druk zal
worden gemeen gemaakt, benevens daarbij gevoegde aanmerkingen en
bijzonderheden uit, tot hiertoe min bekende bronnen geput, en zoowel den dichter, als de taal waarin hij gefehreven heeft, betreffende.
Uit hetgee~ ons van de fchranderheid, bedrevenheid in de Vriesfehe
fpraak. en oudheidkunde van den heer HALBERTSMA gebleken is,
durven wij ons vleijen , dat er, zoo wij dit nog mogen ontvangen i
bij hetgeen wij reeds bezitten, ten aanzien van den dichter GUSBER1'
JAPICX geeni belemmerende dlli~terheid. overblijven, en de belang(lel~
ling
QqS
0

618 JAGT- of HOORN-MUZUK. -

JAKOBA

KANNETJE~.

ling In de vruchten van zijnen geen, bij het letterlievend publiek,
zal vermeerderd, worden.
JAGT- of HOORN-MUZIJK. Eene, tot hiertoe, in Rusland
alleen gebruikelijke Muzijk, welke door omtrent 35 tot 40 perfonen wordt uitgevoerd, die allen van metale bewerktuigde Iagthoorns
voorzien zijn, waarmede ieder alleen één en denzelfden toon
rumheft , ,zoo dikwijls de voorgefchrevene noten dit vorderen. Daar
ieder toollkunst'ooaar hierbij llechts op ééne noot, en den daardoor
aangewezen toon behoeft acht te geven, dien hij, wanneer de
beurt aan hem is, moet aanheffen, en hij bij alle overigen ftil zwijgt,
1100 vooronderll:elt dit eene buitengewone naauwkeurigheid in de
uitvoering van deze foort van Muzijk, welke, echter, in Rusland op
de verwol1derlijkll:e wijze wordt in acht genomen. Men fchrijft de
uitvinding dezer muzijk toe aan zekeren MAREscH uit Jloheme, die
in Petersburg , wanr hij in 1794 merf, toonkunstenaar was, en, op
aanzoek van den graaf NARITSCHIN, Opper-Ruskeizerlijk jagenneester, in plaats van het ruw, eentoonig gebml der gewone Rusfifche
Jagthooms, het genoemde getal van zulke Hoorns, van verfchillen ..
de grootte en wijdte vervaardigde, en onder even zoovele jagers
liet verdeelen, die zich vervolgens in 3 of 4 rijen achter elkander,
met het muzijkblad in de hand, plaatften, en op den hen voorge·
fchrevel1 toon naauwkeurig moesten acht geven. Hieruit is van langzamerhand ontfiaan, een zoo volkomen en juist gespeeld orchesc,
dat men geheele partiJen, fymfonien, fugen enz. met alle mogelijke naauwkeurigheid, en zulk eene gelijkvormige toe- en afneming
der toonen, voortbrengt, dat men één enkel fpeeltuig meent te hooren. Loopers, harpeggiaturen, ja zelfs trillers, met voor- en naflagen, fpeelt men door deze muzijk op het naauwkeurigst, en men
beweert te regt, dat de Rusfi[che natie, uit hoofde van het on.
begrijpelijk geduld, hetwelk tot het werktuigmatige dezer miIzijk
verèische wordt, alle~ in ll:aat is, om een orchest van dien aard,
hetwelk bovel~dien 'uit 'Zoo vele perfonen bell:aat, te kunnen voortbrengen. Het eerUe
ecrUe orchest bezat de voorgenoemde graaf, die hec,
in 1788,
1788 , met de daartoe behoorende 40 muzijkanten, voor f 40,000
IIIIn den prins POTEMKIN verkocht; en feden zijn nu ook ce Peters6urg, Moskou, enz. verfcheidene kapellen van dien aard voor handen.
JAKOBA - KANNETJES. Deze vindt men bijna in alle verza.
melingen van oudheden; doch het zoude dwaasheid zijn, te veronderll:elIen, dat zij allen door deze Hollandfche gravin zouden vervaardigd zijn. JAKOBA rigtce
rigtte dikwijls gastmalen aan, waarop zij
de boofden der krijgsraden lJoodigde, die haar in vroegere jaren
hadden bijgeftaan, en door wier vrolijkheid zij dan hare fombere luim
'Yerzettede. Deze maaltijden waren zeer prachtig, en werden op
het huis te Teilingen gehouden. Men bediende zich bij dezelve van
Kannetjes, \Vaarvan ieder een pokaal vulde, en welke bij eIken
dronk door dè gasten uit bet venfter geworpen werden. De.e Kanl1e~

JAKOBITEN. - JAMAICA.
6"
ftetjes nu werden op eene bakkerij, niet ver van Teilingen, ell door
bijzonder begunstigd; vervaardigd, zelfs wil m~n, dat zij
zich fomtijds met het vervaardigen derzelve bezig hield, waaruit zij
dan hunnen naam zouden ontleend hebben.
JAKOBITEN. 16 de naam van die Monophyfitifche Chriscenell
In het Oosten, welke bij de kerkelijke twisten der 6de eeuw ver.
volgd en verfirooid, en door eenen Syrifchen monnik JAC OB BARDAl, of JANZALOS, onder de regering van JUSTlNIANUS, tot eene op
haar zelve fiaande, godsdienstige fekte vereenigd werden. Zij had.
den in Syrië, Egypte, en Mefopotamië talrijke gemeenten met bis.
fchoppen en patriarchen, en moesten, uit hoofde hUlmer affcheiding
van de katholijke kerk, onder de heerfchappij der Arabieren, die
zich federt de helft der 7de eeuw van het Oosten hadden meester
.gemaakt, natuurlijk nog meer toenemen. Daar echter de Egypcifch\3
JtJkoóitm de toegeeflijkheid der Araóieren misbruikten, zoo werden
zij in 135~ door hun vervolgd, waardoor zij aanmerkelijk vermin.
derd, in hunne godsdIenstoefening bepaald, en van hunne Aziatifche
broeders van langzamerhand gefcheiden werden, hetgeen ten gevolge
had, dat zij ten laatfie eene afzonderlijke fekte vormden, die nog te.
genwoordig, onder den naam van Kopten (Zie aldaar), in Egypte ge.
vonden wordt. Inwendige oneenigheden en fiaatkundige oorzaken gaven,
omfireeks dezen tijd, aanleiding tot de afzondering der Abysfinifche
en Armenifche Monoplzy[iten van den hoofdfiam der Jakobiten, die
zich, na verfcheidene proeven tot hereenigÎng door de paufen, nog
tegenwoordig in Syrië en Mefopotamië als eene onafhankelijke fekte
fiaande houdt, en uit ongeveer 3Q of 40,000 huisgezinnen be:1}aat. Deze· J
J okobiten fiaan onder het befiuur van twee door de
Turkfche fiadhouders bevestigde patriarchen, Hemmen in de gewoon.
te der befilijdenis vóór den doop, en in de leer van de eenige natuur van CHRISTUS, met de Kopten en Abysfiniers overeen; doch
wijken voor het overige minder, dan de andere partijen, van de inrigtiog en liturgie van de regt zinnige Griekfche kerk af. - Men moet
IDet deze fekte van oude M0110plzyfiten niet die Jakobiten (of non
lJlet
jurors) in Engeland verwisfelen, die zich naar den in 1688 verdre.
ven koning JAKOB II noemden, en afzonderlijke vergaderingen hiel.
den, om dat zij den eed aan de nieuwe koningen weigerden, en
nIet voor deze, maar voor de STUARTS, meenden te moeten bidden.
JAKOBUS- of JAKOBS - STUKKEN. Eene oude Engelfche
munt, ter waarde van 25 Engelfche fcheIlingen en 6 pence. Mell
lJlunt,
heeft ook breede fiukken van 23 fchellingen of 13 gulden Hollandich; doch deze beiden gouden fpecien zijn zeer zeldzaam.
JAMAICA. Eene van de groote Antiiles, 1270 vierkante mijlen be.
vattende. Het ligt tusfchen 17 0 45 en 18030' N. 1h en 281°!:lO en 284CJ
14 L. van Ferro en is 26 v. m. groot. Het is het J:)elangrijkst eiland,
dat de El1gel[clten
Engel[clten in de IJlést-lndiën bezitten. Het werd door COLUM..
DUS, op zUnen tweeden togt, iu 1494 ontdekt, en St. Jago genoemd.
JAKOBA

wan-
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wanneer zijn zoon DI!GO
Dnwo tot eerilen
eerfi:en Spaanfehen
Spaanfchen gouverneur van ()etbet.
tijd
zelve werd aangef1:eld. De bevolking des eilands was op dien tUd
;r.eer
zeer talrijk; doch de inwoners moesten ongehoorde wreedheden verzoodat
duren, zood
at er in weinige jaren niet minder clan
cian 60,000 werden
CROMWEL eene Engelfehe
Engelfche vloot derwaarts,
omgebragt. In 1654 zond CaOl\iWEL
welke het eiland voor de Britten veroverde, en het den naam van .Tamaica gaf. Vele misnoegde koningsgezinden, en verfcheidene planters
van Barbados,
Barhados, trokken nu derwaarts, zoodat, naar verloop van weinige
jaren, 60,000 blanken, en 120,000 negers op het eiland leefden. Dan.
door de verfchrikkelijke aardbeving, welke in 1692 bijna aan de geheele
oppervlakte van hetzelve eene geheel andere gedaante gaf, kwamen meer
volg.
dan 13,ooo'menfchen
19,ooo'menfchell om het leven, waarop naderhand nog de pest volgde,
Jamai.
de. die op nieuw een aanmerkelijk aantal weglleepte. Sedert heeft Jamaica nooit weder ten volle op zijn verhaal kunnen komen, zoodar de ge.
heeJe
bedroeg,'.
heele volksmenigte, in 1816,
1 g16, niet meer dan 390,coo zielen bedroeg
onder welke zich omtrent 30,000 Europeërs bevonden, die in 34 f1:eden en dorpen, doch meestal op bijzondere plantagien woonden.
De luchtftreek
iuchtfrreek van het eiland is ongezond: bij dag is het er zeer
warm, bij nacht koud en vochtig; terwijl hevige orkanen en aardbevingen er niet zeldzaam zijn; doch de grond, meestal uit gemengd kalk en
leem be!1:aande,
beftaande, is voortreffelijk bebouwd, en levert
op van alle de
in Groot-Brittanje benoodigde
kakao en katoen. Ook heeft
belloodigde fuiker, koffij, kabo
men er [choone
fchoone bosfchen, inzonderheid van mahoniehout; uitmuntende
wei1!1nden, benevens den kaneelboom, die uit Cei/on herwaarts verplant
weil!lnden,
broodvrucht
voorllaamf1:e fiad
f1:ad
is, brood
vrucht en ander Indisch voortbrengfel. De voornaamfte
op Jamaica is KingflofJ;
KingflotJ; Port-Roya/
Port-Royat heefi: eene
eelle goede haven. Het ei·
eiland wordt door eenen gouverneur, 12 raden en vertegenwoordigers des
bel1:uurd. De heerfchende godsdienst is de Anglikaanfche met vriJ':'
volks be!1:uurd.
vriJ:'
beid van alle andere; de taal is de Engelfehe,
Engeifche, en de middelen van beftaan
heid
de plantagien,
beeft ge.
ge..
plalltagien, aanzienlijke veeteelt en handel. Het moederland heeft
W0011lljk
W00111ijk 400 fchepen n4ljr
n4lj1' en van dit eiland in de vaart; terwijl er even
~oo veel waren, als nitar
nnar het moederland , met den fmokkelhandel op
$pnansch-Amerika
Spilansch-Amerika uitgevoert wordt.
JAMBEN. Zijn in de dichtkunst voeten van 2 lettergrepen,.
waarvan de eerfte
eerfie kort en de laatlle lang is. Verzen, uit deze voetJambifche verzen genoemd.
maat befiaande,
beftaande, worden Jafflbifche
}AMES. (ST.) Is de naam van het koninklijk paleis in West;.
West:.
Munster te Londe1l,
Londm, waarin de koningen van Engeland, na de verbranding van het Ilot
flot te Whiteha/l,
feden 1694, hun gewoon ver
Whitehall, federt
ver...
blijf houden. Het gebouw zelf is oud, en niet zeer groot. Het
merkwaardigf1:e
de
merkwaardigfie in hetzelve is de groote hoofdtrap, de groote zaal, dt
Lutherfche,~ (Hol
gehoorzaal, de ruime antichambre,
alltichambre, de koninklijke Lmherfche
Ho!'"...
landfche, Franfche kapellen enz. Bij dit paleis is een voortreffelijke
Tames-por/;:
tuin met overheerlijke wandelingen, onder den naam van St••Tames-pork
bekend,
&0 in
bekend. waarvan de groote laan 1000 pasfen in de lengte en 80
de breedte heeft.
heen. Jammer is het
wordt.,,(l11i
het,,dat
.dat dit park zeer !lecht
necht wordt,olli
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detliouden.
luchtllreek , lil
10 deo omtrek van St. J~",t~
/11,.,;
detlSotlden. Men houdt de luchellreek
voor de gezondlle van geheel Londen.
JANICULUS. Een berg binnen ROIIU,
Romt, aan de overzijde nri
van'
den
. . NUS, eertijds koning van !t,IIi,;,
clen Tibu, waarop J
JANUS.
Iltllii!, werd aangebeaangebe_
den, en het graf
. . , tweeden koning
konillg van ROlf1e,
Rome, geween
gr~f van NUM
NUMA,
geweest
Is. PORSENNA, koning van Elrur/ë, had op dezen berg zijn leger
nedergefl:agen.
nedergeflagen. toen hij de llad
Ilad belegerde. Tegenwoordig wordt hij
Monluia genoemd, waarfchijnlijk, omdat deszelfs aarde eeue goudMonurio
Goud.
heefe.
geele kleur heeft.
Turkseh .Tcn-l.Tlsdtjm',
.Ten-l.Tlsdzjm', dat is: nieuwe
JANITSCHAR EN. In het Turksch
foldaten,
toldaeen. aldus genoemd, omdat zij niet
niee aan Honds bij dl.'n
d~n aan vang
der Turkfche Monarchie, maar eerst in 136:2
fulean !\1t"uo
l\ll'luo I
J 36~ door fult:!n
zijn opgerigt geworden. Zij bellonden oorfpronlcelUk
oorfpronkelijk uit
uie ChristeChriseenen, die kriJgsgevang~n
krUgsgev:!ng~n waren, of door hunne ouders, uit armoede,
\toor
voor de verfchuldlgde
verfchuldigde fchatting, aan ,len
tien fultan
fultalJ :I!s
als fold:tten
foldaten werden
overgegeven; doch'
doch· tegenwoordig zijn het meestal geboren Turlun:
Turken: zij
maken het beste gedeelte van het voet\'olk der Porte uit, en beilaan
bcfla:m
rigenHjlre Janilfchlll'm,
janitfchaJ'cIJ, of JII1/ilfc/raren
JalJilfdaren der Porte,
d~
tlit de dgenli//re
Dit
Porte. en dC!
t,erillgere JalJilfcharen.
t,trillgert
JlIlli/fehllren. De eerlle zijn 162
J62 OdtlS,
OdIlS, of regimenten
{lerIe
goo m:m beilaan moet, doch dikwijls naau
ilerle.• waarvan ieder uit 800
na:lU..
welijks de helft bedr:l:Igt.
bedr:lagt. De bevelhebber
eGn Oda
Odl1_
weliiks
bevC'lhebber van ean
Odll heet Oda.
BafeM,
Barc!t;, en de opper-bevelhehber over allen is de Agl1
Aga der JanirJanil{darm. Uit hen wordt de iijfwacht des fultans genomen. Doven
llUnnC!
foldij ontv:lngen
ontvangen zij friJze
fri)ze en !cleeding. HIIIIIlC
HlInne wapenen.
wapenen,
hunne folclij
die zij echter
echeer :!lleen
:!Ileen in den oorlog dragen, en in vredestijd te KOfl~
KonjlolJlinope/
jlolllinopel be\vaard
bewaard worden, bellaan iu
in een
ecu fimpha3n,
filapha~n, pistool
pistool,f mes.
met,
eu
rabel. Zij vallen den viJnnd
en langen fabel.
vijand gewoonlijk zonder orde,
onder het luid gerchreemv
gefchreemv vnn
v:ln Allah
AI/alt (God) a:m; doch moeten,
Onlf zij geheel zonder taktiek vecheen,
vechten, het altijd
nl tijd tegen geoefende
(lru.r
foldaten verliezen,
verf iezen, weshalve
wesh~lve lij
7.ij op verre niet meer zoo gevreesd'
zijn, darl
zijn,
dart voorheen. De geringere Jallilfchoren
Jllllitfcltaren maken niet
niee zelden.
zelden
een leger van JOO,OOO
100,000 man
mau uit.
uie. Zij hellaan
heil aan alleen
af/een uit ongeoefende
hnd-mflitie. welke door geheel Turlrije
Tur/r;i~ verfpreid is,
is. meestal gcene
foldij omvangt,
leefr. Zij moeten eigenlijk alontvangt, en van handwerken leefr_
leen de plaats
pl:l:lts eu
en vestingen, waar zij WOllen, verdedigen,
verdedióen, en worden
bierom ·niet dan bij nood in her
.Trl1Jilfclrartn dra.
bieromniet
het veld gebruikt.
gebruike. De .Tanilfcltaren
dragen eeue
mu ts; doch onderfcheiden
onderrcheiden zich
eene groote :lfhangende,
afhangende, witte muts;
yoofts weinig van de kleederdragt der overige Turktn:
vootts
Turken: de kleur van
hun fcl~ed kiést
Il:lH welgevallen.
kiest ieder Imr
JANSF.NISTEN. Zoo
JANSr.NlSTEN.
ZOO noemt men in de Roomsch-Katholijke
Roomsch-Kaeholijke
ALEXANDER VII.
VII, van 1656, gege.
kerk diegenen, welke de bul van ALEXANDER
woonlijk het Formulier genoemd, (en waarin 5 fiellingell,
Ilellingeo, als door
c.
C. JANSENlUS
J. . NSfNJljS,, bisfchop van Jt'peren,
Jeperen, geleeraard , in den zin, door
den fchriJver bedoeld, worden veroordeeld), weigeren te onderteeondeneeniet. omdat zij die lleHingen
Ilellingen leeren of toellemmen,
toefie:nmen, maar
kenen; niee.
omdat ziJ
zij beweren, dat dezeh'e
dezelve in ziju werk, getiteld AVGVSTIl'fU',
AVGvsl'll'fu••
niet
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Sliet gevonden worden. In dit werk, hetgeen na den,
den. dood van
VIUl JJ\~
Jl\~
SENlUS ,• die in 1638
16,38 voorviel, in het licht verfcheen,
verfcheen t wordt de leer
van genoemden kerkvader over '5
's menfchen natuurlijke verdorven
verdorven...
heid, en de kracht der goddelijke genade, voorgedragen, ter wederlegging van fommige fchrijvers zijner eeuw, die de leer, door de
Roomsch-Katholijke kerk voor de hare aangenomen, vervalschten.
De Jezuiten, die daarin hunne leer veroordeeld zagen, ondernamen
weldra hevige aanvallen tegen hetzelve, met dat gevolg.
gevolg, dat zij in
1653, bij eene bul van INNocENTIUs
INNOCENTIUS X, de veroordeeling van de 5
fiellingen
l1elJingen wisten te bewerken. Dit gaf aanleiding tot hevige twistwi..
.Tanfenisten, tot dat dezelfde
ten en vervolgingen der zoogenoemde
zoogenoomde .Tal1fenisten.
.Tezuiten in 1713 van paus CLEMENS XI eene
.TezuUen
eelle bul wisten té verwer.
verwer..
vcn, wclke onder den naam van Unigenitus
Un/genitus be!(end
bekend is, en waarbij
101
JOl fiellingen, getrokken uit een werk van vader QUESNEL,
QUESNEL, ten
titel voerende, Zedelijke
hemerkil1gen over het nieuwe Testament.
ZedeliJke bemerkingm
worden veroordeeld: fiellingen, ondertusfchell.
ondertusfchen, welke de Janfe.
Janfenisten
fzisten,, als zoo vele grondwaarheden der Christelijke leer erken/lppellal1ten genoemd
genoemd.t
nen en verdedigen. Zij wörden
worden ook wel /lppellanten
omdat zij zich, in navolging van eenige Franfche bisfchoppen,
van het vonnis van den paus op eene algemeene kerkvergadering
hebben beroepen. Hier te lande noemen zij .zich de Clergie, omdat
hunne kerk door Priesters, onder eenen eigen bisfchop {bande,
fiaancle, benuurd "wordt, in onderfcheiding van de overige Roomsch.KatholijRoomsch-Katholijken, die alleen door priesters, van buiten gezonden, of door zendelingen, worden befiuurd.
delingen.
befl:uurd.
Ondermsfchen
Ondertusfchen maken de .Tanfenistel1
Janfenisten,, voor zich zelven, geenen
bijzonderen
bijzondereIl aanhang uit.
uit, die van de Roomsch-Katholijke kerk is
geheeIe kerk verfpreid,
verfpreid t in ge·
geafgefcheiden; maar leven, door de geheele
:meenfchap
Utreçht, at.
meenfchap met dezelve. In de provincien Holland en Utrecnt,
al.
leen. zijn zij van de overige Roomsch-Katholijken afgezonderd,
en hebben huone eigeQ
eige~ kerken en priesters.
priesters, die onder den aaresI)isfchop van Utrecht en den bisfchop van Haarlem l1aan:
fiaan: ook heb
heb...
bisfchop
ben zij eenen bis[chop
bisfchop van Deventer, doch zonder kerkelijk befl:uur.
be1luur..
De gemelde afzondering is hier te lande veroorzaakt, in het be.
be..
gin der lilde
gill
l~de eeuw.
eeuw, wanneer PETRUS
PETRUS CODDE, bisfchop van Sehaste,
Sebaste,
onder den titel van apostolisch vicaris, .het
,het aartsbisdom van Utrecht
U~.rechl
befillrende,
beO:urende, door een vonnis van de inquifitie
inquil1tie in zijne bedienfng
bediening ge..
werd·; doch vooral federc
fchorst werd-;
federt het verkiezen van C. SlE~~HO.
VEN tot aartsbis[chop
aartsbisfchop van Utrecht in zijne plaats, wanneer,Qe bisfchoppen der Janfenisten,
door de pauJ an[enisten, en die dezelve aankleefden, dOO!'
fen van Rome in den kerkelijken ban werden gedaan, waarom zij
door de overige RoolUsch-Katholijken
Roomsch-Katholijken , welken het bijwonen vao
van
hunn~n openbaren godsdienst verboden
verbodeq. is, als van de kerk afgezonberchouwd worden.
%erd, en als fcheurmakers befchouwd
,. Na dat de Roomsch-Katholijke partij zich van het onderWijs
onderwijs in
ilt
Hollandsel1 collegie te Leuven heeft meester gemaakt, hebben
het Holl:mdsch
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- JANUARI].
JANUARIJ.
(f~S
6~S
Janfem'sttn, federc
de Janfenisun,
federt het
bet jaar 1728
17!2.8,~ een colIegie,
collegie, of {emlnllll,'.m
femlnllliim t
(e
te Amersfoort, in de provincie Utrecht
Utrecht,~ waar de jeugd, onder het
.opzigt van eenen voorzitter, door meesters en hoogleeraren , tor
tot de
.geestelijke bediening wordt opgeleid. Over het algemeen onderfcheiden zij zich tot dus verre door een llrondiger
grondiger onderwij'
onderwijl in,
in. den
fliptere opvolging van deszelfs voorfchriicelJ.
voorfchrmen.
godsdienst, en eene ftiptere
OfTehoon
dèr
Offchoon zij den paus van Rome voor het zigtbaar opperhoofd der
kerke, en den opvolger van den Apostel PETRUS erkelmen
erkennen (zoo, als
uit de belluiten
be!luiten der kerkvergadering van Utrecht,
Utrer:hl, van het iaar
jaar 1763
blijkt) ontkennen zij echter, met reeds meer verlichte Roomsch-K~~
bUjkt)
Roomsch-Kg;~
tholijken, zijne onfeilbaarheid, zelfs in geloofszaken, alsmede meer
andere ,geestelijke en wereldlijke voorregten , hem nog door fommige
'Roomschgezinden
-Roomschgezinden toegekend. Onder de voorname voorf1:anders
voorfianders der
JtJfJfenisten
abc ST. CYRAN, ARNAULD, PMJtmfenisten in Frankrijk waren de abt
PASCAL, NIOLE, en inzonderheid de heeren van Port-Royal:
Port-Ro,yal: anen
allen man.
-nen, die zich, zoo door grondige geleerdheid als door hunne godSit
god~
vrucht, hebben gekenmerkt. Ook in andere landen vinden zij voor..
franders'
;en verdedigers hUllner
ftanders' hunner leer :en
hmmer regt en.
JANSVLIEG.
JANSVL lEG. (ST.) Zoo noemt Dr. HOUTTUIN dat geflacht
ge!lacht
CafJthtJris gege:VeU
gege~
van torren, waaraan door LlNNEU5 de naam van Cantharis
is: een naam, waarmede anders dl?
js:
de gewone SptJrmfche
Spaan[che vliegen plegen
te worden a:mged\ûd;
a:mgeduid; doch welke niet in dit geilacht
getlacht,, maar'
maar- in dat
der Mei-torren (Mclode
(Melode L.) voorkomen. De
De' heer HOUTTUIN fchijm:
i1a
op den, naam van St,
St. .lam-vlieg
.Tans-vlieg gekomen te zijn, door dat men iA
het Hoogduitsch
Hoogduicsch aan fommigen van dit getlacht
genacht den naam van Jo~
Jo:Jumnis-wiirtnehen geeft; eene benaming, waarvan de oorfprong
Jumnil-wiirmchen
echter, onbekend is en in
Ï11 het dlllster
dUister ligt. Ook is de naam vaD
"Iieg
."lieg zeer olleigen,
oneigen, vermits zij naar geene vliegen gelijken: het zijD
zijn
torren; doch over het
bet algemeen met meer buigzame dekfchilden bekleed, dan men gewoonlijk bij de tGrren
torren waarneemt. Ruim 30 foor.
foor_
ten, van verfchillende
verfchilIende gedaante, vorm, teekening en kleur, komen
in dit getlacht
geflacht voor, meest huisvestende in Europa, offchoon ook
.enkele
enkele in de Oost.Indië.
Oost-Indië. Men heeft eenige der [oorten
foorten van dit ge1lachr,
gefiacbr,
van wege het fchijnfel of licht, dat zij van zich afgeven, Circindela'..I
Circindela'"
-genoemd; doch te onregt, dewijl een geheel geflacht van torren, in
.genoemd;
de Natuurlijke HistOrie
Historie der infekten,
illfekten, onder dezen naam, of den Nederduitfchen van
v:tn Zantlloopers
Zandloopers (zie a/daar)
Eu_
aldaar) bekend is. Onder de Eu.
ropifche Zijn er twee, te
té weten: de Cantharis
Contkarig Nocti/fJea
Nocliluca (GlimWOfom of St. Jamvlieg)
"'Of"m
Jansvlieg),, en C. FfJsca
Fusca (Glimworm of hruine St.
SI. Jans-v/ieg),, welke bijzondere opmerking verdienen.
"V/ieg)
JANUARI], of louwmaand.
Louwmaand. Aldus genoemd naar de Romeinfèh'e -godheid
,godheid JANUS, die men met twee aangezigten, het eene naar
fch'e
het voorledene
\'oorledene,, en het andere naar het toekomende ziende, afbeeldde
(zie hier onder). Zij werd door NUMA POMPILIUS ingevoerd; be.
be.o
ginnende het jaar van ROMULUS met Maart of Lentem. (Zit
(Zie kier.
kier_
1!innende

ever
over KALENDER.)

JAN.
JAN-
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JANUARtuS.:, (Ik
(Dd lleilz'§e) -.
- . JANUS.
JANUARIUS, (de ,Heilige) de befcherm.patroon "ah het kOe

ningrijk Napels, werd in het begin der·. 4de eeuw, als een marte.
laar van het Christendom, na vele folteringen, te Puzzuol() ont~
hoofd. Zijn fioffelijk deel ligt in de kathedraal.kerk te Napels, be,halve zijn hoofd, en twee fleschjes van zijn bloed, hetwelk iJl
eeli~jafzonderlijke kapel bewaard, en van welk laatfie gezegd wordt,
dat het door eene vrome matrone, bij zijne onthalzing, zoude op'gevangen zijn; en het is dit bloed, hetwelk aan de Napolitanen,
het dweepziektle volk van Italië, nog jaarlijks tot de belagchelijkfie
plegtigheid aanleiding geeft. ZIj beweren, namelijk, van hetzelve
hetzelvett
dat het, hoe fierk ook verdroogd, nogtans weder begint te vloeijen, zoodra het in de nabijheid· van het hoofd des Heiligen gebragt
wordt. Inzonderheid neemt men daar mede, jaarlijks, op den eerften zondag van Bloeim., eene groote proeve, en is men van oordeel,
dat bet fierk bewegen van dit bloed in het fleschje, en deszelfs helder
i"oode kleur, een teekel] zij, dat de beCchermheilige het land biJzonder gun(tig is; terwijl het tegendeel niet dan een treurig voorteeken voor 's lands welvaren oplevert. OndertusCchen fpreekt het
van' zelf, dat het vloeijen van dit voorgewende bloed, waarmede,
'echter, deze vloeibare zelffl:andigheid, bij llaauwkeurig onderzoek,
niets blijkt gemeen te hebben, grootelldeels van de priesters afhangt,
en bet is waarfchijnlijk, dat de beweging en warmte der handen
'daartoe veel bijdragen: doch vermoedt de heer ARCHENHOLZ, dat
eE'oige daartoe behoorende kunstgrepen zijn verloren gegaan, en dl!
priesters van hunne rol niet meer volkomen zeker zijn.
JANUS. Eene aloude godheid der Romeinen, de god des jaars
en des vredes, de bel'cuurder van alle menfchelijke lotgevallen. Hij
wordt gewoonlijk als een oud man met twee aangezigten, het eene
jeugdig het andere bejaard, met eenen fleutel in de hand, afgebeeld.
Hij had eeneri beroemden tempel te Rome, die, ten teeken ,dat de
gelukzaligheid van den vrede geweken was, bij het begin van eiken
oorlog, geopend, en 'niet voor het herflel van den vrede gefloten
werd. ten einde de Romeinen in het eerfie geval om den laatfien
zouden bidden. Van het vestigen van den RomeinCehen 1laat toe
:op den tijd van AUGUSTUS (een tijdvak van ruim 7 éeuwen) werd
deze tempel flechts ddemaal gel1oten. JANUS was, volgens de oude
verhalen, de eerfie koning van Italië; leerde met SATURNUS t die
toenmaals uit den Hemel verdreven was, den akkerbouw en de kunfien van den vrede aan het volk, en regeerde zoo weldadig en uitmuntend, dat men het tijdvak van zijn befiuur de gouden eeuw noemde. Daar men nu niets meer wenCchen konde, dan dat ieder jaar
zoo gelukkig zijn mogt, als de jaren der regering van JANUS waren,
zoo werd hem ook den loop des jaars geheiligd, en de maand JII.
nuarij naar hem genoemd. Ook fchijm de afbeelding dezer Romein..
fche godheid, met twee aangezigten. hieraan haren oorfprong verCchut..
diid te zUn; ziende JANUS ~ namelijk, niet het bejaarde aangezigt.

vol-
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vol weemoed, terug op den gouden tijd van den algemeenen wede.
der aarde voor lang omvloden, en il:arende met het jeugdige gelaat,
vol hoop, in eene heldere toekomst, waarin een eeuwigdurende vrede het geluk der volken zal vestigen.
JANUS SECUNDUS. Werd in IS I I te Gl'al'ellltage geboren, en
was op den Latijnfchen zangberg de welluidendfl:e, en tevens een
der meest beroemdfl:e Nederlandfche dichters. Onder den vermaar.
den ALCIAAT volbragt hij te BoU/"ges zijne fl:udien, en keerde me. eenen rchat van geleerdheid, en den rang van doctor in de regten naar
het vaderland terug. Spoedig werd hij daarna fecretaris
recretaris des aartsbisfchops van Toledo, en deelde weldra in de bijzondere befcherming
en vriendfchap van KAREL den V, die zijne verdiensten op hoogen
prijs wist te il:ellen. Hij was ongemeen ervaren in de beeldhouw-, gra""
veer· en rchilderkunst; doch van zijne hand is echter niets- meer overig,
cIan een gedenkpenning, waarop zij afgebeeld is, die il:eeds van zijne
zangen het belangrijkfte onderwerp uitmaakte. - Zijne dichtwerken, die
gelukkiger der vergetelheid ontrukt zijn, dragen allen den il:empel van
ee-nen gemakkelijken dichttrant en hoogeren aanleg. Onder zijne
Oden zijn er vele, die door kracht en verhevenheid uitmunten; onder
zUne Kusjes is geen enkele middel matig; in z~jne Elegien paren zich
de fierlijkfl:e uitdrukkjngen met de welmeenendfl:e taal van het hart,
en overal is hij vloeijend en telkens nieuw en bevallig. Niet minder
gelukkig flaagde hij ook in een geheel ander vak der dichtkunst,
en was ongetwijfeld de CATULLUS en tevens de MARTIALES van zij.
nen tijd. Ook in profa had SECUNDUS eenen aangenamen bevalli~
gen il:ijl, zijne ongewone bekwaamheden in de Latijnfche taal maakten hem, zoo wel als zijne zedeli]lre hoedanigheden, bij zijne tijdgenooten geacht en gezien; terwijl zijn fijn vernuft en voortreffelijk
dichtvermogen hem de hulde der nakomelingfchap hebben doen verwerven. Eene ziekte ontrukte hem aan zijne vrienden en aan zijn
vaderland, voor dat hij den ouderdom van 25 jaar bereikt had.
JAPAN. Een groot rijk, aan de oostpunt van Azië, uit eilanden beil:aande, waarvan Niphon, Ximo en Xioco of Slkof de voorllaamfl:e zijn, die allen door bergen, il:eile rotren cn den grooten
Oceaan zijn omringd. Waarfchijnlijk
Waarfchijlllijk waren zij voorheen met het
vaste land vereenigd; doch werden door aardbevingen van hetzelve
gefcheiden. De oppervlalue van alle deze eilanden bedraagt 8,6oQm., en het getal der inwoners wordt op 30 mi/Hoen gefchat.
gerchat.
Het rijk van Japan is zeer bergachtig, zoo als de daartegen over liggende kusten van het vaste land. De meest beroemde berg heet
Furi, en is het geheele jaar met fneeuw bedekt. Ook vindt men
5 vuurfpuwende bergen op het eiland Niphon. Alleen de vlijt der
inwoners heeft den woesten grond vruchtbaar gemaakt, en zelfs de
fieil!l:e bergen bebouwd, waartoe de il:aatswetten, die den landbouw
als de hoofdbezigheid der inwoners voorfchrijven,
voorCchrijven, veel bijdragen. De
voornaamil:e voortbrengreis
voortbrengCels %n den grond beil:aan in koren, riJat, ka.
ALGEMEEN WOORDENB.
WOORDEl'~B. IU.
toen,
R r

v.

JAP A N.
'~tS
'toen,
zijde,
thee,
zuidelijke
vruchten,
'&Oen,
vruchten. tuingewas1'en,
tuingewasfen , goud, zilver,.
uitmuntend koper, tin, ijzer, zwavel, vlas, hennep, edele gefieen.
ten en kamfer. Ook vindt men er velerhande zeedieren en gevogelte. De inwoners vervaardigen fraaije zijde en katoene fiolfen, fiaalwerk, het zoo beroemde porfelein, fraaije verlakce goederen, het
fchoonfie papier van den bast der moerbezie-boomen, en meer andere artikelen. Hunne huizen zijn van hout,
hom, maar {raai
fraai en zindelijk,
en hunne fceden zeer volkrijk. Zij behooren onder de meest beo
befchaafde volken van Azië, bezitten een edel, trotsch karakter, en
zijn fchrander, verllandig
verilandig en leerzaam. Zij waarderen kunsten en
wetenfchappen hij andere natien, die zij anders, of uithoofde van hUil
flecht gedrag, of om de vernederende behandeling, welke zich de.
de~
ze uit winzucht laten welgevallen, verachten. Zij zijn voor het
()verige
overige arbeidzaam en veroorloven zich alleen vermaken tot uitfpanning, maar nimmer, om den tijd te dood en. Daarentegen zijn zij
zeer wellustig, en tot wraakzucht geneigd, welke zij dikwijls na
113
'Verloop van tijd trachten te bevredigen.
De regeringsvorm van Japan is monarchaal-despotiek. De wil des
de!
keizers is de hoogfie wet. De inwoners leven meestal in diepe arar.
moede, alzoo de tandman aan zijnen landsheer, die zich voor den
eenigen eigenaar van alle landerijen hondt, ttm minlle de helft, en
in fommige fireken twee derde van zijnen oogst moet afllaan.
amaan. Om
2amenzweringen te verhoeden, is ieder tot wachter en oppasfer over
den anderen gefield,
geileld, zoodat hij voor dengenen , tot wien hij zelfs
in de afgelegenlle betrekking fiaat, in gevaJle
gevaJIe van misdrijf, moet
boeten. Nooit wordt eene misdaad met geld, maar zonder eenige
uitzondering aan lijf en leven, door gevangenis en ballingfchap,
gellrafc; wordende elke fl:raf,
geilrafc;
llraf, met eene onverbiddelijke gellrellgheid,
zoowel aan aanzienlijken als geringen, voltrokken.
200wel
De Qorfpronkelijke beheerfchers van .Japan heeten Mikaddo, naar
den fiamvader
fl:amvader van hun geilacht. De geestelijke keizer, de hoogevroeg_
priester des rijks, noemt men nog altijd Dairi,
Dab'i, hetwelk van de vroeg.
fte tijden de titel der Japanfche keizers was, toen zij de geestelijke
en wereldlijke magt in zich vereenigden. Sedert de omwenteling,
Miawelke hun van de l:mdle
Iaatlle beroofde, leeft de opperpriester te il'lia.
eg,
eo, op het eiland Nipholl, als een gevangene van den wereldlijken
keizer, die hem
hl'm door eellen
eenen fiadhonèel',
fiadhoncer, aan hem verantwoordl'lijk,
verantwoordelijk,
Iaat bewaken; te .Jeddo,
.Jedda, op hetzelfde eiland, zijn verblijf hondt,
en den titel van /{ubo
Kubo voert. Om zich des te beter van den afllam.
amam.
meTing
meting van den ouden fiam
ilam der beheerfchers van .Japan te verzetlaatkunde van den wereldlijken keizer den
]{eren, heeft de listige flaatkunde
DaM in een heilig perfooll veranderd, dien geen menfcheJijk oog,
(lP zijn weinigst een man, die niet hl ziine bediening Haat, kan te
zien krijgen. Wanneer de Dairi, hetwelk zelden geheurt,
gebeurt, in zijnen
tuin.
tuin, of in den binnenfien omtrek van zijn uitgebreid wel bevestigd
paleis
eeaige frisfcbe
frisfcbct lucllt
allen,t op
paleis,t eesüge
lucht wil ~enieten,
"enieten, moeten zich allen
eea
eell
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een gegeven teeken , verwijderen, voor dat de dmgers den heiligen
gevangene op hunne fchouders nemen.
De godsdienst der Jap(l11nezers is van Indifehen oorfprong, zoowel
de oudere rekte Xinto, als de nieuwere Budzo, of de godsdienst van
Fo, welke uit China herwaarts is overgebragt. Behalve deze fekten zijn er nog vele andere, welke
wclke wijzigingen van gene zijn. Het
volk vereert eene menigte van onder.godheden, wier beelden in de
tempels der opperl1e godheden geplaatst zijn. De talrijke geestelijk~
heid, de monniken en nonnen, die in grooten getale in kloosters le~
leven • l1aan onder den flairi; doch nergens is de godsdienst zoo
zeer door bijgeloof en latere bijvoegfels misvormd, dan in Japon.
De fekte Budzo heeft
hecft de meeste overeenkomst met den geleerden aanhang in China, en veracht alle dwaze uitvindCels van het volksgeloof.
Sedert de komst der Europeërs, en
cn door dezen onderwezen, hebben zich de .lapan1Jezers, op onderfcheidene wetenfchappen
wctenfchappcn toegelegd.
inzonderheid op de gefchied-, l1erren. en geneeskunde.
gcneeskunde. De dicht-,
toon- en fchilderkunst worden mede Mi hen hoog gewaardeerd, en
in de laatl1e hebben zij het verder gebragt , dan de Chinezen. Zij
fchrijven zich, gelijk deze, de uitvinding van het bus kruid en de
boekdrukkunst toe. De kinderen worden vroeg ter fchole gezonden,
en zeer lheng opgevoed. De uitvoer van boeken, inzonderheid die
berigten omtrent de regeringen bevatten, alsmede van landkaarten, is
verboden; zoo als ook de invoer van uitlandfche godsdienl1lge werken.
Of Japan aan de ouden bekend geweest zij, is onzeker. De
eerl1e berigten omtrent dit rijk, ontving men eerst op het laatst van
de J 3de eeuw, door den beroemden reiziger MARCO PAOLO, die het
Zipangu noemde. In 1542 werd Japan door drie Po1"tugeefche fchepen, die toevallig door 110nn
l10nn op de JapanCche .kllSt vervielen, ontdekt , • wanneer er aanl10nds eene volkp!anting werd aangelegd, en
de Jezuit, FRANS XAVERSUS, uit Indië naar .Japan vertrok, om aldaar het Christendom te prediken, hetgeen echter door de inlandfehe priesters werd tegengewerkt;
tegcngewerkt; doch door de wereldlijke magt,
en de aan haar onderhoorige kleine vorstcn,
vorsten, begunstigd. De Portugezen hadden, in heç gehee1e rijk, eenen vrijen toegang en handel,
voornamelijk op het eiland Ximo, en de voortplanting van het Chris.
tendom door de .Tezuiten won meer en meer veld, zoodat jn het
begin der Iïde eeuw bijna de helft van het rijk tOt hetzelve was
O\'ergegaan. IntusCchen berchuldigde men de Christenen, dat zij den
keizer van den troon wilden tlooten, en het rijk aan Spanje onderwerpen. De zendelingen mengden zich in l1aatkundige zaken. en
de overige Portugezen gedroegen zich in het godsdienstige hoogst
onvoorzigtlg, waarvan het eindelijk gevolg was, dat zij voor altoos,
in 1637 , uit het Japanrche rijk verbannen werden, en de Christenen
vele vervolgingen moesten verduren, waarbij eenige millioenen men.
fclten omkwamen. De Nederlanders, die zich van deze oml1:andigfchen
heid wisten te bedienen, waren federt de eenige Europelfrs, aan welRrf
k~

6~8

I

A SPI S. -

JAS S IJ.

ken de handel in .Japan werd toeg.efl:aan, oITchoon zij :llleen de hrr..
yens van Nangajaki en De/imt1 mogten bezoeken, en zich aan [om..
mige vernederingen moesten onderwerpen; welke echter bijzonder door
de Enge!fchm, uit llalJver zeer zijn vergroot, dewijl alle pogingen, in
later tijd, door de Rusjèn en E1Jgelfchm aangewend, om onmiddellijke handel.betrekkill'gen mct Japan daar te f1:ellen, zonder
zouder eenig g-e..
volg geweest zijn. In weenvil der bepalingen, waaraan de lVeder!allders ten aanzien van hunnen handel met Japan onderworpen werden,
[chijm dezelve nogtans voordeelig geweest te ziJn; ten minste rekende
men op de helft der afgeloopene
afgcloopene eeuw, dat de Japanfche hander jaarlijks een voordeel van bijkans f 5°0,000 opbmgt, zonder het beloop
van het vertier der warcn in Indië en Europa, noch de winst van bijten minf1:e op f 25°,000 ge[chat "rerd, en
zondere per[onen, welke teu
helft aan den raad van Batavia kklV:tm,
lV:tm, mede te rekenen"
waarvan de helfc
JASPIS. (Lapis PfZJlt,'te;-i12us) Is een f1:ecll
f1:eell van allerlei kleur en
ell
teekelling; ondoor[chijnend,
fchulpachtig van breuk, zeer
ondoorfchijnend, dof en [chulpachtig
hard, en die zich zeer fraai laat polijsten.
pol;jsten. De J,1spis behoort tot het
geDacht der kiezeIaeenen, en men vindt cr vele [oorten
foorten van, waaronder de Egyptifche kiezel (Silex nilatleus), bruin van klem in allcr~
aller~
lei verfcheidenhedell,
verfcheidcnhedcll, fom tijds g('Jderd of gci1rc'èpt,
gci1re'èpt, en, met boomvor~
mige figuren, de mClkwaardigrte is, en in zijnen oor[pronkelijken
oorfpronkelijken kiezel.
kiezel~
vorm uitmuntend kan gepoh]st worden. De Buna-Jaspis
Br:/ia-.Taspis bevat insgelijks verfcheidene kleuren, als grijs, groen, geel en rood, welke zich
dikwijls vereel1igd in bandvormige ftrepel1
ftrepen verwonen. Men vindt deze
foort in Salf[en en Siberië, doch dezelve is zeldzaam. De gemeene
Jaspis laar zich ook zeer goed poli]sten,
poli]sren, en wordt Îll oorfpronkelijke
berglagen, in voortloopende aders, gevonden. Het VOOrI,ame
voon,ame kenmerk
der Jaspis-fteenen is, dat zij, met een fraai gef1agen, ;;crcdehjk vuur
geven, en geene de minfte gistll1ti in fterk water veroorzaken.
JASSIJ. Eene Tttrkfche f1:ad, de hoofdplaats van gelJeel 1I1o!dal'ië. De
dca Griekfchcn
Griekfchen godsdienst toegedaan; doch geinwoners zijn meestal dea
ftad, hoe·
nieten ook de Katholijken eene vnje godsdienstoefening. De [cad,
wel zeer vervallen, bevatte echter, voor de laati1:e
lami1:e onlusten, nog
43 kerken en kapellen, 26 kloosters, II Roomfche kerk, I Lmhersch
bedehuis, 1 algemeen ziekenhuis, I.~ paleizen der Bojaren, 6000 huizen en 25 tot 30,000 inwoners. De ftraten waren in plaats van met fteeftee~
nen, met balken en planken belegd, waaronder goten waren, die eenen
geweldigen f1:ank veroorzaakten. Men vervaardigde er veel voortreiTe~
Jijke canefas, 'die, gelijk ook de wijn van CatmwpolJ, in menigte naar
f{(}1J(lalltinopel verzonden werd. Verder gaf de pracht van het hof, onder[cheidene handwerken, de wel bezochte jr.anmrkten, en de handel,
een goed vertier. In 17:>9 en 1769 werd .lasjij door de RZlSjè71 ver~
overd; doch telkens blj den vrede terug gegeven. In 17S8 geraakte
zij in de magt van Oostenrijk en den 9 van LOllW!11. 1792 werd hier
de laatt1e vrede tus[chen
tusfchen de RlIsfen en Turken onderteekent.
onderteckent. In Len~
tem. 1753 brandde bijna de geheelc
gcheelc stad, bencven.'i het paleis van den
lIos-
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Hospod,ar
Hospodnr af en in 1772 woedde er de pest; terwijl zij nU
nu in dezen
1lrlJd
flrlJd met de Grieken door de Turken
Tur/,etJ geheel verbrand is.
JAU, JAU, JAU. Is het formulier van
vau eed.,
eed" dien de Zwarten
Zwanen
op Ct/inert
Guinen aan de blanken doen,
doeo, waarhij
waarbij zij hun aangezigt, de
borst, fchouders
ligchaml1 aan de voetzooIen der blanken
fehouders en het geheele ligchaam
wrijven;
wrijvcn ; de handen driemaal zamen 11aan;
flaan; met de voeten tegen den
grond ftampel1,
[tampen, en de zoo
zoogcnoemde
genoemde FetisJèn
Fetisjèn kus
kusfen,
fen, die zij aan hun.
hun..
beenen dragen.
ne armen en beem~n
JAUER GESINDEL. Is een rondzwervend volk in Zwaben, het.
welk de zoogenoemde Heidenen zeer nabij komt; doch van dezelve
iS onder!èheiden.
onderfèheiden. Zij maken onder zich een bijzonder gild uit, en
hebben ecne
eene afzonderlijke fpraak.
hetwelk door de !haat
fhaat
JJA
A VA. Een groot eiland in Oost-Indië, herwelk
SUl1rla
Sunrla van Sumatra wordt afgefchciden,
afgefcheiden, en van het Westen naar
het Oosten loopt. Het ontleent
ontleem zijnen
zijncn naam van Djang, eene foort
van hert. waarvan de inwoners voorheen leefden, en bevat ten Wes.
ten het koningrijk Beuntam
Bamtam , Jakatra, met de regemfchflPpen,
regemfchappen, benebene.
yens
vens het koningn]k
koningnJk Cheribon;
CheribolJ; in het midden ht!t
h~t rijk van Materml
Materfllz,,
en ten Oosten het eiland 1I1adura,
JllJadura, met de oosteliJke regentfchappen.
Dl1itfche mijlen, en het
Deszelfs oppervlakte bedraagt 2400 vierkante Duitfche
getal van inwoners wordt op bijkans 2 millioen, volgens fommigen op
een grooter getal, zielen begroot, die uit oorfpronkeh1ke
oorfproakehlke inboorlingen,
Maleijers,
Makijers, en naburige eilanders bcO:aan,
bell:aan, welke allen den Mahome·
Mahomedaanfchen godsdienst belijden; alsmede uit Chinezen en Europeërs.
Het eiland, waarvan Batm'ja,
Batm'ia, de zetel van het beO:uur,
befl:ul1r, en door de
Hollanders geO:icht
gefl:icht werd, (zie aldaar) levert veel peper, fuiker, kof.
fij en rijst op, uit welke laatfte
Iaatfte te Batavia de armk
arrak gemaakt wordt,
en VOOrts indigo. vogelnesten, fpaansch riet, edele ge!l:eenten
gefieenten enz.
Ook bevat .JaFel
.TaFt] vele goud- en kopermijnen. De Engelfehen
Ellgelfchen hebben het,
gedurende de Franfche
Fran[che overheerfching, eenigen tijd in bezit gehad;
doch het ',verd
werd in 1814 aan het rijk der Nederlanden terug gegeven.
)El\NNE
JEANNE D'ARC. (Zie: MAAGD VAN ORLEANS.)
JEDDO of I]EDDO. De hoofdftad
hoofdfl:ad van
nn .Japan,
.Tapan , ten Oosten van
Nipholl, aan eene baai van dien naam liggende, met meer dan een mil.
hoogfte twee
lioen
Hoen inwo!1c;rs.
inwoners. De huizen z~jn
zUn meestal van ééne, ten hoogfl:e
verdiepingen, en van winkels voorzien, en de haven is zoo droog, dat
de fchepen,
fèhepcn, op eenen ;lff1and
"mand van 5 Franfche mijlel1,
mijlerl, het anker moeten
Kubo, of keizer, die Ilier
hier zijn verblijf
werpen: IIet paleis van den [{ub;,
houdt,
boudt, en hetwelk als eene vesting gebouwd is, heeft 5 uren in
den omtrek, en vertoont reeds op ziçh zelven eene aanzienlijke
f1:ad.
aanzienl~lke fl:ad.
Behnlve
Behalve verfcheidene ruime zalen, is er eene van 600 voet lang en
ell
·soo
"soo breed. De zuilen van dit paleis zijn van ceder-, kamfer- en auau·
der kostbaar hout,
hom, en in de geboorzaal,
gellOorzaal, waarin de keizer de afgezanten
ontvangt, fiaat een troou
troon van louter goud, die met !l:eenen
fieenen vall
Valt
eene
.Teddo
~ene onfchatbare waarde omzet is. De partikl1liere
partilmliere huizen van .Jedda
;djn
;lijn van hom,
hout, doch wit bepleisterd, zoodat zij van Heen gelijken. Daar
Daal:
R r ;)3
het
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het
v:m rafels eo
Ilo el en hier onbekend is, zoo zet men zich
bet gebruik V:ln
eD /loeIen
zicb
over het algemeen, ulfs de keizer, op matten of tapijten neder.
wetgeving den God van
JEHOVA. ZOO noemde MOZES bij zijIJe'
zijlle' wetge\'ing
ABRt\!l1BI,
.... K en JhlWB,
ABRAHA~I, IZA
IZAAK
JAKOB, en gaf daardoor zijn volk het verheven denkbeeld van den eeuwigen en ollvernnderlijken;
ollveranderlijken; wam .Je,'1ol'(1hs
.Je!J01'ohs
beteekent
fn zijn :wl,
beteekellt in hee Hebrecuwsch:
Hcbreeuwsch: die is, die was, l'n
:w!, den onveranderlijken. Blijkbaar !temt
nemt met deze beteekenis het volgend op.
fchrift
fchrife overeen, hetwelk boven den tempel van 151S
Isls geplaatst was:
Ik ben
wat was, is, ell
C/J mijll
mijn Jluier
jl/Jier is lIog
nog door
hen alles
ni/es wot
en zijn zal, CIl
Jehol't1 met den Egyl'leen' ftervelillg
ftervdillg opge!(t;t.
opge!l:[[t. In hoc ver, echter, .JehOM
EgYI'tiCchen
tifchen hw
ll'w in verband Haar,
naat, en of MOZES het denkbeeld van den
c·enigen God van de Egyptifche
omleelid heeft, dan of
Egypcifche geheimen omleend
de Egyptenal"m
d~r lJehreeuwe/J hebben
Egyptenarcn hetzelve uit den'
den· godsdienst
godsdIenst der
beflisfen; doch dit is zeker,
overgenomen, kan men niet bepaaldelijk beflisfell;
dat de Mozaifche bedeeling,
bedecling, door de zuiverheid van haar denkbeeld
omtrent
olldhe~d onderomerent God, zich boven alle volks-godsdiensten der olldhe:d
fcheidde, want het
hee maken van eenig beeld en geliJkenis van .Jehova was
daarbij uitdrukkelijk verboden, en moest IIij alleen als de onzigtbare
beCchermgod en koning van het huis van Israël, door gehoorzaambefchermgod
fl:ipte opvolging der door Moheid aan zijne voorfchrifcen, en eene /lipte
ZES, in zijnen naam, verordende gebruiken, vereerd worden: noggodsdienstig !tel
fl:elfel,
bragt zoo wcl
wel de aard van dit godsdiensdg
thans brage
fel , als de bekrompen denkbeelden der Ilebreetllven,
met zich,' dat de dichtkunst
flebreeuwCIl, l11et
beelde~
en het volks-geloof het wezen van den onaan:lienlUken
onaan:lienlijken door beelden,
verzinnelijkte; zUne
zijne tegenwoordigheid in vlammen en wolken, zijne
.... ":
woning in de heilige verbondsark, en hierom, federt
federe den tijd van 0DA,,:
VlD, zijnen zetel bij Uitfluiting
uJtfluiting in den tempel op den berg van Siot~
SiOl~
plaatfl:en.
plaatl1:en. Deze bekrompen volksbegrippen werden wel na de Babijden invloed der wijsbegeerte e)1
C)l des Chris,,:
lonifche gevangenis, door oen
tendoms , van
va~ langzamerhand, opgeklaarder; doch het geloof, dat
bi;zolldere
1ldere be~llllstiger
be;;-unstiger van hun vólk was, zal de Joden, zo~
God de biizo
lang zij
zU den gefchiedkundigen grond van hunnen godsdienst vasthouzU ook de beteekenis van
den, altijd bij blijven; gelijk zij
V:tll den naam van
.Tehova liefst in dien zin opvatten, dat God voor hen is en blijven zal,
hUil ne voorvaderen W:lS.
was.
.. .,
.•
hetwelk hil voor hUllne
jELGERI-IUIS. (RIEl\'K)
JELGERI-IUIS.
(RlEl'm) Deze al0111
alo111 bekende
bekcnde NederlandCche
NederlandCçbe pOf-:
pOfo:
vet-fchilder
te Lec'lIwardell
'IJ ,, en doorreisde een groot
~et-fchilder werd tc
Leeuwarden gebor
geb or '11
zIJn Ie vea onze vaderlandCche
vaderlandfche gewesten, overal zijne.
zijne,
gedeelte van 7.lln
kunst oefenende, in gevolge
gevolge waarvan men ook alom van zijne portret-:
portret,,:
ten met pastel gecraijoneerd aamrelè
aamrei'c •. Volgells
Volgens zijne nagelaten regis-.
ters beloopen dezelve het'
het -verbazend
verbazend getal van 7763 perConen,
perfonen , en zijne vaardigheid
~en zomer dikwijls
vaardigheiq hierin was zoo groot, dat hij in
ilJ ~lelJ
.tUd over
twee op cenen dag afwerkte,
afwerkte. en
CIJ d1n
d~n nog 'tijd
~ver had, om eene
IIvondwanneling te doen. De goede fmaak,
Cmaak, ilJ
in z(Jnc
ZUlle nukken gevonden
avondwancteling
fprekende gelijkenis, maakwordenrle,
fikfè)lc teekening en alt;jd
alt;}d fprt:kende
wordenrie, de fikfè:lc
"'eek, in later
la,er dageIJ,
zeer ;c\\'iIc:.
;;ewi!,\
ten zIjn werk,
dagen, zeel'
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Toen in 1776 het bekende werk van C. PHILIPS over het perfpeltperfpe)tnukje in het licht, waarin
tief uitkwam, gaf hij daartegen een klein !lukje
waariu
laatllen tijd
hij de misvattingen van den fchrijver aanwees. In zijnen laatften
llij
hield hij zich nog fieeds
fteeds met dit nuttig deel der fchilderkun5t
fchilderkunst bezig,
waarvoor hij eelle
eene groote geestdrift bezat, ell'
eu ten welken aanzie
aánziene
ne
zijne kunde en bekwaamheid bij de lwmstfchilders
kunstfchilders over bekend is.
Hij had ook veel genie voor de graveergraveer~ en etSkll\1st,
etSktlOst, nam inzonLierheid onderfcheidene proeven, om in de Engelfche manier te fchrafchra..
derheid
pen, welke echter niet Mar
naar zijnen zin uitvielen, waarom hij dan
ook dit werk geheel liet liggen. Van zijne fiukken in olieverw
zijn op het raadhuis te Leeuwarden eenige voorhanden, die waardig
zijn, om bezigtigd te worden.
In het laatst zijns levens, meer het gebruik van glazen voor het
gezigt behoevende, vond hij eeu'
een' dubbelden bril uit, door welks
bovenglazen hij het model, en door de onderfte
onderfie op zijn werk
zag: beide hadden verfchilJende
verfchiIlende brandpullten.
brandpunten. Hij vond veel
genoegen in l1et
het zamenftellen
zamenfiellen van kleine tooneeIen,
tooneelen, en maakte
er een, hetwelk
hetweIl, hij met gefchilderde beeldjes fiojfeerde, de gefchwgefchwe
JOZEPH
OZEPH in onderfcheidene vertooningeu
vertooningen voorfielJende
voorfiellende , wel
wel-..
denis van J
ke door A
A.• .lELTEl\lA
JELTEMA te Leeuwarden in dichtmaat bezongen werden
Hij maakte de voorwerpen voor de conus- en cylinderwfpiegels
cylinder~fpiegels van
allerlei gedaante, en liet derzelver confl:ructie,
conilructie, om die op eene gena.
makkelijke wijze te kunnen teekenen, bij zijne overige fchetfen nll.
JEWERHUIS bereikte den hoogen ouderdom van ruim 77 jaar t eu
JELGEll.HUIS
fiierf te Amflerdam.
Amflerdam, waar hij zijnen laatfl:en
doorbragt. op
laatUen leeftijd doorbragt,
den 17den van Grasm. des jaars 1806. Hij was een man van een
zeer
~eer goed zedelijk karakter, die zich, om aan zijn talrijk huisgezin een eerlijk bellaan
beilaan te bezorgen, vele opofferingen getroostte. Hij
bad al den aanleg, om uittemunten
uittemunteu., ware het geval hem zoo diensdiens.
tig geweest. als zijn' ijver en werkzaamheid verdienden. Hij had
~eer veel gelezen, en was met alles, wat de verheven wetenfchal'wetenfchnl'zeer
pen betreft, bekend; doorlas de meeste wijsgeerige werken met
geestdrift en vrucht; had
h2d eene meer dan oppervlakkige kennis van
de wis- en natuurkunde, en kocht tot de beoefening van dit een en
ander den tijd uit,
uIt, door 's
'5 morgens ten 4 tlUr,
uur, wanneer zij n gezin
nog in diepe rust lag,
lag. het bed uit te flappen. In den laatfien
laatilen winter van zijn leven doorliep hij zijn geliefkoosde perfpektief geheel
en al, en bewees door bijgebragte teekeningen, dat de halve mans
wélvoegelijkfie, en meest met de Natuur flrokende
hoogte de wélvoegelijkfl:e,
llrokende van
den horizon is, in kunsttafereelen.
kUllsttafereelen. Over het zon- en maan licht heeft
heefe:
hij veel gefchreven, met betrekking tot de fchilderkunst, en wel door.
werkte grondlesfen
grondlesren nagelaten. CAS PER PUU,IPS,
PHlLIPS. die ook over het
maan-Iicht in kunsttafereelen gefchreven heeft,
heefe, zwaait hem lof toe,
en erkent, dat hij in dtt
drt opzigt van JELGERHUIS
JELGERIWIS veel geleerd heeft;
terwijl de hoogleeraar CAMPER, in een zijner werken van hem gege.
tuist: '2 dat hij de eerCtt
eerCte fchilder
rchilder was, die ontdekte
ontdekte,t tt.t
~c voorwe
voorwer......
Rr 4
4n pOft
IJ
pet1

~3:&
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" peil
pen nimmer goed kunnen worden afgebeeld, Eén
Eèn zij
z~j dezelve zoo
" ver van den ziener verwijderd, als zij zelve groot
Het
groOt zijn." is te bejammeren, dat de fortuin zulk een man niet beter gediend
heeft: hij zou waarfchijnlijk dan nuttiger voor het publiek geweest
fireefde er echter altijd na. Nog te Leeuwarden wonende,
zijn. Hij flreefde
eelle prijsnaag van het Bataafsch genootfchap te
beantwoorde hij eene
Rotterdam,
betrekking tot de [fchilderrfchilderRotterdmn, welke in het geheel geene betrelddng
of teekenkunst had, en behaalde in 1774 daarop de gouden medaille. (*)
. JENA. Eene flad
aad in Thuringen, onder Sakfen-Weitnar
Sakfen-Weimar behooren
behooren...
de. Zij ligt ter plaat!te,
!tort, in
plaatfte , waar de Leuthra in de SaaIe flort,
dal; telt 4400
44°° inwoners, en! is inzond erheid beroemd
een bekoorlijk dnl;
beroemdfie geleerden van
door hare hooge fchool, welke vele der beroemdfle
Dultschland
Duitsch/and onder hare leeraren en kweekelingen telt, alsmede uit hoofde vlln
VRn de daaraan verbonden geleerde en wetenfchappelijke inrigtingen.
Zij was voorheen een eigendom van
vun de gezrnuenlijke
gezaUlenlijke Ernestenifche
huizen; doch tegenwoordig fiaat
flaat zij alleen onder Weimar en Gotha.
De hooge fchool werd in 1548 door JOHANNIS
JOHANNIS FREDERIK
FREDERIK gell:icht,
gefiicht,
en, na zijnen dood, in 1558 ingewijd. Het getal der fiudenten
fludenten beliep in vroegere tijden wel eenige duizend, en bedroeg in 1818
18lS
Buderfche, en nader·
nadernog 634: Hare boekerij, welke eerst door de Bttderfche,
hand door de Buttnerfclte
Bttttnerfche verzameling is vermeerderd geworden , is
zeer aanzienlijk en wordt op 3°,000
30,000 boekdeelen gefchat. Voorts.
heeft zij een inf1ituut
inftitllut voor vroedvrouwen, voortreffelijke
voonreffelij ke klinifche
inrigtingen, een ontleedkundig theater, eene
eeJle verzameling van wis
wis...
en nacuurkllndige
natuurkundige werktuigen en
ep modellen, een muzeum,
muzellm, en een kabi~ovendien ecn
een aanzienlijk fonds. Nog.
net van delffioffetl,
delffioifell, en bezit bovendien
vindt men in Jena vele geleerde genoot[chappen
genootfchappen , en is de 11:ad
fiad te
te...
vermaard door den veldllag
veldflag , op den 14den
J4den van Wijnm. 1806
vens vermanrd
nabnurfcbap. tusfchen de Fra1Jfche1J
Franfchen en Pruisfen voorgevalvoorgeval~
in hare nabnurfcbap,
Ien, en
laatfl:en volkomen gellagen
len,
e11 waarbij de laatften
geflagen werden. De burgers
befiaan
be11:aan van de hooge fchool, eenige handwerken en handel.
JENNER. (EDWARD). Geneesheer te Bel'ke!ey,
Berkeley, in het
bet graafgraaf~
fchap Glouchester in
iJl Engeland. HIj zag iJl
in ]749 het eerfie daglicht, en
behaalde veel roem, door de uitvinding en verfpreiding van de koena~
pok-inenting. Reeds in ]776 begon hij zijn onderzoek van de natuur der koepokken, en viel, na verfcheidene na[porillgen
nafporingen en waarwaar~
ongefl:eldheid door ineming,
nemingen, op het denkbeeld, om die ongefieldheid
gelijk de kinderziekte, eerst .van de koe, en toen van het eene
menmen·
(.)
(e) De vraag was deze:" welke en hoedanige verl>
ver;' eringen zzijn
iin er te maken
omtrent den
deu vorm en toefiel
roe11el der vaten, fournuizen of fiookplaatfen en
cn vunrgan
vunrgan...
dell aanleg en de benurio
beUurin g der brandfroffe~
brandP.offen.
gen, alsmede omtrent de foorten , den
in alle trafiken onzes lands, en in allerlei andere gevallen,
gevallen. waarin vochten moegekookt. en in den vereischten gl aad van hitte onderhouden
ten heet gemaakt,
gemaakt. gekookt,
,t
fpoedigfie, gemakkelijkfic
gemakkelijkfie en
CI1 minst kostbare wijze, en
t' worden
worden,t om dit op de
ele fpoedigfre,
..
tt met den besten ultO.g
utt/lag te doen? ZIe: /76rh.
Perh. "ani
vanlltct
hei B.,.
Bili. Gendolr.
Gcn~o/f. "tin
v ... Praef
Pracf
w;jsûcl"rte t zde deel RoU. 1775.
" "j,I'v.
••,rv. 'I/I;j5"&Z",.te.
"
"
"
..
h
••
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;menfchelijk
.menCchelijk voorwerp tot het andere, voort te planten. Eene reeks
mt:t
van geregelde proeven, door hem in het werk gefield, zag hij m~
een goed gevolg bekroond, en hij deelde zijne gelukkige ontdekkin)798 in eene verhandeling, getiteld:
her publiek mede in 1798
gen aan het
Onderzoek u'egetJS
wegens de oorzaken
en uitwerk
fels van de Fariolie
Fario/ie Far:Faeoorzakm etJ
uitwerk[e1s
.cinae
,cinae ; zijnde eene ziekte, in eene der westelijke graaffchappen
G/ouchestershire, ontdekt, en onder den
van Engeland, inzonderheid Glouchestershire,
naam van koepokken bekend. De twee volgende jaren gaf hij zijne
verdere ondervinding, in onderfcheidene fiukjes, in het licht, ,die
die naderhand tot één deel verzameld, in het Nederduitsch door Dr.
DAVIDS overgezet, en te Haarlem, bij den boekhandelaar A. LOOSJES,
uitgegeven 7.ijn,
fiukje uitgaf, onder den
zijn, waarop hij later een klein !lukje
titel: de OorJProng der Far:r:inae-inenting,
Faeeinae-inenting, waarin hij verflag geeft
eerile proeven en waarnemingen hieromtrent.
van zijne eerfte
Niettegenfiaande het verdienstelijke zijner ontdekking konde hij
Niettegenftaande
de pijlen van den nijd en de kwaadaardigheid niet ontgaan; doch ten
laatile
waar:leid boven, en behaalde eene zepepraal,
laatae dreef de waarheid
zepepraaI, roem.,
roem~
rijk voor den uitvinder en de vrienden der menschheid; want niet
koepok~inenting in Groot-Brittanje gevestigd , maar
alleen is de koepok-inenting
niet l1echts
flechts in Europa,
maakte ook eenen fpoedigen voortgang , uiet
lUaar
Amerika_ In EngeJllaar ook in andere werelddeelen, bijzonder in Amerika.
land werd de koepok-inenting
koepok~inentillg onder de land- en zeemagt ingevoerd, bij
welke gelegenheid de genees- en heelmeesters der vloten Dr. JENNER,
onder eene gepaste aanfpraak, eenen gouden gedenkpenning aanboden, hetwelk door andere eerbewijzen van onderrcheidene
onderCcheidene geneesgenootfchappen gevolgd werd. Het parlement fchonk hem
kundige genomfchappen
f0111 van 10,000
eene fom
JO,OOO p. fi., en cr werd, niet lang daarna, om
eene grootere uitbreiding aan de gelukkige uitwerkfels dezer uitvin..
ding te geven, een genootfchap,
genoot[chap, onder den naam van het Jennersr:n
Jennersen
genootCchap , opgcrigt, dat den koning tot befchermheer, en de
genootrchap
koni.ngin tot fchmsvrouw
oudfie prinfen werden
koni.llgin
fchutsvrouw heeft. De vier oudl1e
vice-beCchermheeren,
lPales, hertogin van Tork,
vice-berchcrmhceren, en de prinfes van 1-Pales,
met de vijf prinfes1èn,
prinfesfen, namen den post van vice-befchermvrouwen
(lP
op zich.
'
Op het vaste land werd deze uitvinding met niet minder toejui~
[Oejui~
Pruisfen
eerfie gekroonde
ching ontvangen. De koning van Pruis
fen was het eerfte
hoofd, dat zijn eigen kroost aan de inenting der vaccine onderwierp.
Duitsr:h1and volgde zijn voorbeeld, en moedigde de
De keizer van Duitschland
algemeen in werking bren
brenging
terwiJl' de' kei.·
ging door belooningen aan; terwiJl.
zerin weduwe van Rusland
Rusltmd de nieuwe olltdekking met hare aanhou.
aanhoudende befcherming
befchenning begunstigde, en. om hare achting aan Dr. JENNER
vao eenen
te betuigen, hem eenen ring van groote waarde, verzeld van
brief, in de vleijendil:e
vleijendfie uitdrukkingen vervat, door lord ST. HELENS,
deed ter hand !lellen.
fiellen. In het kort, de nieuwe praktijk, zoo wel.
dadig voor het menschdom, is aan een fireng onderzoek, bij de
meest verlichte natiel1
van Europa, onderworpen geworden, en hoe
naticn v:\n
R r5
naauwna:lUw-
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naauwkeuriger zij werd onderzocht, zoo veel te
ce roemrijker was hare
zegepraal.
jERICHO, was eene fiad
f1:ad in het oude .Tt/dea,
.Tudea, ten Noord-Oosen van jeruzalem. Zij was beroemd, inzonderheid ten tijde van
·SALOMON, weg-cIls
tuinen van balfemboomen, palmen en ro'SALOMON,
weg-ens hare tLlinen
jlen boschjes , en dreef Herken handel in balfem en fpecerijen.
zen
fl:aat op hare plaats het dorp Rioha, volgens VOLNEY
Tegenwoordig fiaat
VOLNEl'
Rhan, hetwelk eenige ellendige,
ellendige. door Arabiererz bewoonde hutten
bevat; de tuinen en boscbjes
boschj es vindt men er niet meer; doch wordt
de \:>alfemboom
palfemboom nog aangekweekt. In onze tuinen herinnert ons een
aene zonderling gevormde, welriekende bloem,
rankaardig gewas, met eene
die wij de roos van
val1 Jerhho noemen , aan deze flad.
fl:ad. Waarfchijnlijk werd zij ten tijde der kruistogten van daar tot ons overgevoerd.
JERSEU.
jERSEU. Een eiland in de BritfclJe zee aan het Westelijk einde
van het kanaal, tegen over de kustcn
kusten Vlln
Vfln Normandië. Het behoort aan Engeland, wordt door twee forten befchermd, en is met
Guem{ey,
Guern{ey, dat
pat er zeven mijlen
mijlea af ligt, bij eenen oorlog tusfchen
dat rijk en Frankrijk,
FrankriJk, van_het
v/ln_het hoogfle
hoogfl:e belang. Hetzelve dient als
dan aan de kapers, die hee
hec geheele kan~al verontrusten, tot eene
Franfchm ware, den
wijkplaats, en zoude, indien hee
het in handen der Frallfchen
UIt de Oost- en Tf/est-Indiën.
If/est-Indiën, omdat de koopvaarhandel der Britten mt
dij fchepen van daar hier voorbij moeten, niet alleen zeer onvei.
lig maken, maar ook tevens eene landmg
land!llg der Franfchen in Engeland
aanmerkelijk
Het
anmnerkelijk begunaigen.
begunaigcn. Uet getal der bewoners van .Terfe1
.lerfeJ
wordt op 22,800 gefchat, die voornamelijk van de veeteelt en vis·
fchcrij,
fcherij, welke hier zeer aanmerkelijk
aanmerkeliJk zijn, alsmede van het breijen
van koufen , mntfcn
el]' den fmokkelhandeI leven: de granen en
mncfcn ellz.
el1z. elr
overige levensmiddelen ontvangen zij echter uit Engeland. Zij bemeest;]1 nog Fransch;
lijden allen den Lutherfchen
Lmherfchell godsdienst; fpreken meestal
Engelfchm,, die in alle de voorregten der natie deelen J2
doch zijn Engelfehen
offchoon zij geene vertegenwoordigers in het parlement hebben
offchool1
hebben.•
JERUZALElVI, de hoofdllad
hoofdflad van juderl,
judert, thans tot het Turk..
., JERUZALEM,
felle
febe Pa{chalik
pa{chalik van DatNtJskt!s
DafNaskus behoorende • levert tegenwoordig al.
leen bouwvallen op, die ons aan hare vorige pracht en grootheid
herlnn~ren. De omliggende landflreek
herlnn!ren.
landfl:reek vertoont met hare kale krijt..
rotfen en zandbergen, die boven onbebouwde, fieenachtige
Heenachtige dalen
zich verhefFen,
verheffen, een woest en trèurig
treurig gezigt: men vindt er gèell
geen
gras, geen koren-veld, en naauwelijks hi~r en daar een eenzame
ceder. Het langwerpig vierkant, hetwelk
fl:erke torens be
hetwell~ de door fierke
be-...
vestigde ringmuren vormen, bevat nog de 4 heuvels Sion, l1ezetha,.
l1ezetha ~
Moria en Acra, waarop het oude jeruzalem gebouwd was. Het
tegenwoordige wordt door Turken, Christenen en Joden
joden bewoond,
die hier in eenen armoedigen toe!1:and
toeiland leven. De gedenk!1:ukken,
gedenkf1:ukken,
welke deze fiad in de gefcbiedenis der wereld belangrijk maken,.
verdeelt CHATEAUBRIAND in 6 klas[en,
klasfen , die te gelijk de verfchilIende
tijdperken haret l\Ïstori<l
ldstori~ aallwijz()U,
aanwijzel1, namelijk: ill
in oud
Olld Hebreeuwrche
Hebreeuwfche.2

G{ick.,
Griek.,
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Griekfche en Romeinfche voor CHRISTUS; Romeinfche en Byzantynsch-Griekfche , uit de eerfl:e
eerfte eeuwen des Christendoms, toen
Jeruzalem den naam van Aelia Capitolma
Capitolll2a droeg; in Arabifche
ell.
ArabiCche en,
Moorfche; Gotlufche,
Gothlfche, uit den tijd van het Frankifche koninkrijk
Jeruzalem, door de kruisvaarders gelticht,
Jeruzalem',
gefticht, en eindelijk in Turkfche
fl:ukken.
fiukken. De Arabierm noemen Jeruzalem nog tegenwoordig elCods, dat is de Heilige, de Turken Soliman en de Joden vereeren het
als het middelpunt van hun vaderland, en den zetel hunner aloude
grootheid; terwijl de Christenen nooit zullen vergeten, dat hier d~
plaats der bela\lgrijkfl:e
belal1grijkfie tooneelen
rooneelen uit 's Heilands leven, van z~n
fierven , zijn graf en de wieg van hunnen godsdienst geweest is.
hee Heilig graf, de voornaamfte
voornaamfie der Chris[enkerken,
Christenkerken ,
De kerk van het
brandde in 18u af, doch het klooster, waaronder zich eigenlijk het
graf bevindt, bleef vrij. Verder zijn hier vele moskeen, kerken,
kapellen enz.
JERUZALE!W, (JOHANN FRIEDRICH WILHELM) werd in 1709
te OS1Jobrug
OS1JfThrug in Westphalen geboren, waar zijn vader fuperintendent
was. Reeds vroeg ontwikkelde zich zijn 11ÎtmUntende
uitmuntende aanleg, zoo
dat hij reeds in 17:24,
fehool te Leip17!l4, behoorlijk toegerust, de hooge fchool
Lep:ûg
zig betrad. In zijn 2 II!1:e
fie jaar keerde hij naar zijn vaderland terug;
doch bezocht kort daarna de Nederlanden, waar hij nog eenige jaren
te Lei/den
fl:udeerde. Van hier begaf hij zich naar Göttingen, van
Lef/den ftudeerde.
waar hij, na verloop van 3 jaar, eene reis naar L07lden
Londen ondernam.
Van hier keerde hij in 174° !Jaar
naar Duitsch/a1Jd
Dttitschla1Jd terug, en werd door
den herrog
hertog V3n
v~n Bru11swiJk
Brunswijk tot hofprediker,
hofprediker. alsmede tot onderwijzer
en opvoeder der gezamenlijke vorstelijke kinderen, inzonderheid
van den toenmaals
toenm~als zevenjarigen erfprins eARL WILHELM FERDlFERmNAND benoemd, welken eervollen post hij in 1,42
Ii'42 aanvaarde.
a:;nvaarde. Aan
hem is men de oprigting van het College Carolinum te Brunswijk ver·
verfchuldigd, hetwelk niet alleen door eene voorbeeldelooze vorming
van jongelingen van alle natien, maar ook door zijne leeraren , waar.
onder JRRUZALEM
JERUZALEM zelf, EBERT, GlIRTNER, SMITH,
SMITH. ESSGHENBERG en
!U1deren.
naderhm1d, zoowel binnen- als bnitenlandsch.
!\l1deren, naderhand,
buitenlandsch. zoo beroemd
geworden is. Behalve dit college heeft ook de fiad Brunswijk
Brunswijle
de inrigtÎ)lg
inrigti;Jg en daarfielling
dan~eg,
daarflelling van haar armbefiullr
armbeftuur aan 'hem
hem te dan~e1'l,
voor welk een en ander hij dan ook de erkentenis van den hertog
genoot, die hem tot proost van het St. Crucis en Aegidius:klooster;
~n 1749 tot abt van Marie1;tha!;
Mariet:tha!; in 1752 tot abt van het klooster
Riddi11gshaufen,
Riddingshaufen, in de nabijheid van Brunswijk,
Bntnswijk, en eindelijk in 177 1,
kallCelier aan de lllliverfiteit
univerfiteit te Göt.
toen hij
bij voor het
bet beroep van kallfelier
Göt1Ï11{!;en
Wolftnbut-,
til1gen bedankte, tot vice-prefidenc
vice-prefidem van 11et
l1et college te Wo!fenbut-,
te! benoemde.
Een man, als JERt:ZALEM,
JERt:ZllLEM, v~n zulk eene uit!1:ekende
uitftekende geleerdheid,
en met
me: een zoo braaf hatt,
batt, had ook in zijnen huisfelijken kring een
kommerloos leven verdiend; doch het lot wilde het anders,
anders. en hij
~Ç>est llÇ>g in l:;tcll
Ir.ten Qll(h;rdolll
fmart verduren, dat zijn
~gest
Qtuh;rdoll1 de pijnigende [mart

barbar·
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hartelijk door hem geliefde zoon. qie te lFétz/ar de rcgtcn beoefen.
de, zich in eene vlaag van zwaarmoedigheid door het hoofd fchoot;
en het was dit treurig geval, hetwelk aan GÖTHE, de gr~mdaof op.
leverde tot zijn Lijden 1'an den jongen WERTHE;I\. Hoe hnrd ook
deze nag voor JERUZA LEM ware, wist bij er zjch echter door mannenmoed boven te verheffen,
verheffcn, en wijdde zich nog in den laten avond
zijns levens aan zijnen uitgebreiden werkkring met een en voorbeeldigeIl ijver, tot dat hij op den aden van Herfstill. 1789. in het
80fte
80fie jaar zijns ouderdollls, met eene
ecne opgeruimde ziel en ftille
fiille onderwerping, aan de gevolgen eençr beroerte, zagtkens ontl1iep.
De 'hertogin weduwe van Brzl11swijk LUl1enburg liet in de klgosterkerk van Riddiligshaufen, waar 's ~ mans ftoffclijk
fioffclijk deel rust, een
openlijk gedenkteeken voor hem oprigren, waarvan het opfchrif~
door deze vorstin zelve vervaardigd werd.
JERUZALEM ftond
fiond als godgeleerde, als denker en geleerde, onder
zijne tijdgenooten op eenen trap, dien iJechts weinige bereiken; inzonderheid behoorde luj, in zijne eerstgenoemde betrekking, onder
die zeldzame mannen, die het wezenlijke van den godsdienst van
onder[cheiden, hunne ge~
des zelfs bijhangfels voorzigtig weten te onderfchciden,
~oelells met bcfcheiclenhcid
befcheidenhcid voordragen, en gereed zijn, áezelve,
op eene betere overtuiging, te laten varen. Zijne Yerhandelingen
Drer de yoorllaam!le 'W(Jarheden vrJll den Godsdienst, waarvan in
1773 bij ,de boehandelaren SPRIET en Zoon, te /1mjlerdam, eene
nederduitfche vertaling is uitgegeven, zijn een duurzaam gedenkteel>en van zijnen wijsgecrigen
wijsgeerigen en ol1derzoeklievenden geest, en te·
vens een ontegenzeggelijk bewijS zijner gematiGde dcnkwijZtl
denkwijZtl in het
godsdienstige, zoodat de meer gevorderde nakomelingfchap niet zal kunnalatcn, dun!(baar te erkennen, dat aan den verdiensteli]ken -JERUnen nalaten,
~ALEM een aanmerkelijk deel van hare betere inzigten en uitgebreider
kundigheden toekomt. Ook zijne "erzameling van Leerredenen, in
1788 en 1789 te BrU12Slllijk uitgekomen. ademen denzelfden geest.
: JEZUITEN. Eene Katholijke orde, door een Spaallsch edelman, INIGO VAN LOYOLA gefiicht, en in 1540 door den paus PAUL
III bevestigd. Zijn voorname doel bepaalde zich tot de opvoeding
der jeugd. De paufelijke fioel, echter, die door de Hervorming,
inzonderheid door het gezonken aanzien der bedelmonniken, een be.
l~ngrijk fieunfel verloren had, bediende zich van dezelve.
Het
genootrehap moest alleen uit kundige en bekwame 1nannen beilann,
beflaan, die
hnnne opperfl:en blindeling
blindeIillg gehoorzaamden, het protestantendom
moesten trachten te ondermijnen, en de onfeilbaarheid van den paus
met al hun vermogen fchragen. Het Roomfche bof, hen dus als
ijverigfte verdedigers befcbol1wende, liet derhalve gewillig toe,
zijne ijverigfie
dat de orde, welke oorfpronkelijk tot ÓO bepaald was, van dag tot
dag aangroeide. en reeds op het einde der 16de eeuw ontelbaar
werd: zelfs gelukte het den je'l>uite12 , die, behalve de ordes-gel of"
te, ook nog die gedaall
gedaan hadden, om onder de Heidenen te prediken,
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ken, om zich over de geheele bekende wereld te verfpreiden , en
hunne leer allenvege in~ang te doen vinden. De generaal der orde
had ziJnen zetel in Rome; doch niet een ieder werd in de diep!l:e
diepfle ge.
geheimen derzelve ingewijd, maar kreeg alleen daar omtrent zoodanige
ophelderingen, als zij ne opperhoofden, die hij mogelijk niet eens
kende, doch welke zorgvuldig naar ieder aankomeling onderzochonderzoch~
ten, noodig hielden.
Het valt 'niet moeije!ijk te begrijpen,
begrUpen, hoe gevaarlijk zulk
znlk een ge.
nootCchap voor allen moest worden, die niet tot de Roomfchen be.
nootrchap
hoorden, en hoeveel zelfs Katholijke hoven van deze orde te duch.
duchten hadden, wanneer zij het wagen durfden, om hare !l:aag
flaag toene.
mende magt te beperken. Daar nu de .Tezuiten, in hun uiterlijk
gedrag, de firengfl:e
flreng!l:e deugd en zedelijkheid huichelden, bovendien
meestal lieden waren, die wcreld- en lEenfchenkennis
n~enrchenkenllis bezaten, en be.
be..
ter met de grooten wisten: 0111
om te gaan, dan de flordige bedelmollnibedelmonniken, zoo kregen zij weldra eenen gereeden toegang tot alle hoven,
en werden de biechtvaders en geheime raadgevers der vorsten. Hunne zcdeleer
udeleer was hoogst gemakkelljk
gemakkelijk en behagelijk. Naar hun gevoelen, beh
oefde men zich op
beboefde
up zijn
Zijn doodbed alleen tot de heilige
maagd te wenden, en alle zonden, die men in zijn leven bedreven
had, waren op eenmaal geboet; terwijl men, het beeldtenis van
MARlt\,
MARI,\, als Amulet, bij
bU ZIch dragende , naar welgevallen konde
koude
zomlit;cn,
zondie;cn, zonder dat men deswege eenige gevaarlijke gevolgen voor
het heil der ziel
zielee te vreezel1
vreezell had.
Bij
BU zulke grondbeginfels
grolldbegin[els viel het den .Tezuitm niet moeijelijk, de
zwurcfle
zwartfle O1\dengden
Ol'deugden te verdedIgen,
verdedigen, oproer aan te fioken,
fl:oken, en ieder
plan, dat voor hun oogmerk gunstig was, door de kracht hunner
overreding door te drijven. Men zag in de afgeloopene eeuw,
hoe gevaarlijk deze mCll[chell
mcnfchen voor rIjken
r'ijkcn en !l:aten
fiaten werden, en hoe
zU,
zij, door hun onderwijs, de harten hunner kweekelingen vergiftigden.
De beroemde fiaatsdienaar
fl:aatsdienaar PO;\lBAL
PO;\1BAL verdreef hen het eerst, in 1759,
11it
uit Portugal, waartoe een opfland,
op!l:and, dien zij in Paraguarif
Paraguarij tegen
de Portugezen verwekt hadden, de eerfle
eerf1e aanleiding gaf, waarbij
nog kwam, dat men hen befchuldigde,
beCchuldigde, het plan tot 's konings vermoording begunfligd
beguniligd te hebben. Het Fran[che
Franfche hof volgde in 1764
1764het voorbeeld van Portugal,
gel~jk ook Spanje 3 jaar later, benevens
PortlIga!, gelUk
vCI[cheidene
"\Vel is wnar,
vCllcheidcne lta!inanfche
lta!iaanlche vorsten. ·Wel
waar, CLEMENS XIII verzettcde zich met alle zijne l1lagt
zettede
magt hiertegen; doch konde niets ten
Z~jn opvolger, CLEMENS XIV,
voordeele der
dcr Jezuiten uitwerken. Zijn
een pans,
paus, zoo als er nog geen geweest is, gaf eindelijk gehoor aan
de herhaalde aanzoeken der Bourbonfche
BourbonCche mogendheden, en hief, bij
eene
eel1C bulle van den 22Ifl:en
I [ten vun
van HOOlm.
Hoolm. 1773, de Orde der Jezuiten
op. Overal verdreven of vervolgd, en zelfs uit de bezittingen der
Kathohjke mogendheden in Amerika verjaagd, doolden zij troosteloos om, en fmeektell
Cmeekten om belèherming. In enkele kleine ftaten
fl:acen werden zij hier cn
en daar toegelaten; doch de volkomenfie rust vonden zij
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in het Noorden, in Pruisfen en in Rusland. In het eerst gelloemdo
:ijk moesten zij, echter, hunne ordesideeding afleggen; hunne inrlgting vaarwel zeggen, en zich onder den naam van priesters van
het konÎllklijk fchool-inll:itulJt, alleen tot het onderwijs der jeugd bepalen; doch welk in!l:ituut door FREDRIK WILlIELM II ook werd
opgeheven. In Rusland, in welk rijk, in 1772, verfcheidène oostelijke deelen van Polen werden ingelijfd, behield KATHARINA de
.Tezuitm mede alleen uit infchikkelijkheid omtrent hare Katholi.lke
onderdanen, en uit hoofde van het nuttige hunner fchool-inrJgtingen. Zelfs hielden zij hier, in 1782, eene algemeene congregatie (vergadering), en bragten het bij de keizerin zoover , dat paus Pms Vl
de keus van den nieu wen generaal-vicaris bekrachtigde, en de orde,
voor het Rusfifche rijk, in haren vorigen fiaat weder herfielde.
Inttlsfchen namen de om!l:andigheden, ook in Rome, door den dood
van CLEMENS XIV, in 177/~, voor de Jezuiten eenen gunstigen keer.
Zijn opvolger zich voor een vriend van hun verklarende, hielden de
Exjezuiten de bulle van zIjnen voorganger regtftreeks voor onwettig,
omdat men hen onverhoord veroorqeeld had, en bleven aanzien_
liJke geestf'lijken, die veel vermogende vrienden hadden. en aan
welken gewigtige leeraars- en kerkelijke ambten werden toevertrouwd.
Zij hoopten op hunne her!l:elling, en bragten het in 1801 ook zoo
ver, dat paus PlUS' VII hunne orde in H1!st-Rusland en Litt/tau.
wm bè\'eslÎ,,~de, en die kerkvoogd haar heimelijk in 1804 op het
eiland Sicilië lIerf1:elde. Het was dus niet te verwonderen, dat
dèZc p3\!S, die nog in 1806 eenen ex-jezuit voor heilig ver.;
klaard had, toen hij in de lente van 1814 de handen vrij kreeg,
de orde der Je;.uiten plegtig vernieuwde. Ingevolge hiervan open.:
den zij den 1 [I van Slagtm. des genoemden jaars het noviciaat te
Rome; ruimde men hun in den herfst van het daaraanvolgende een
uimoocollege te Modena in, en verzuimden zij niets, om ook de uitnoodigin~en der koningen van Sardinië, Napels en Spanje te volgen; in we~k laatst genoemde rijk hunne orde in zegepraal terug
keerde.
Jezuitm in bovengemelde
Onder de guuftig[te
guuftigfte voornitzigten der Jezuitefz
landen, ontvingen zij in andere zoo veel te onverwachter en gevoeliger tlagen. De keizer van Rusland, ALEXANDER, gaf den lfien
van Louwm.
Louwll1. 1817 bevel, dat alle .T(zuiten onverwijld Peters_
hurg moesten ruimen, welk bevel, waarvan de uitvoering dar.le.:
lijk volgde. daardoor werd aangedrongen,
aangedrongcn, " dat deze ordesle" den den waren Griek[chen
GriekCchen godsdienst poogden te ondermijnen,
" en, door het hun verleende vertrouwen te misbruiken, jongelingen
"en jonge dochters van het geloof afkeerig maakten." Het
Portugeesche hof, dat reeds in Rio de .Talleir(J zijne ontevredenheid
Porcugeesche
ontevrcdenheid
over 's paufen herfielling der .Tezuitell had te kennen gegeven, verklaarde in Grasm. 1815 aan zijnen minister PINTO te Rome, dat de
prins regent de vroegere verordeningen in Portugllt tegen de Jezuiten
teil
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ten firengl1e
tlrenglte zoude handhaven, welke belluiten
befluiten de overige gekroongekroon.
de hoofden ook hier omtrent mogten nemen, cn gaf hiervan aan den
paufelijken Nl11Jlius,
Nuntius, en aan alle zijne mlllisters aan de l<.uropifche
k.uropifche
hoven behoorlijke kennis. Ook in Duitsch!rmd blIjft het openbaar
inzonderhcid~1
gevoelen bij lJoortduring tegen de jezuite/l, voor welke, inzonderhcid
zeer naJeelig
naJeeiig is geweest eene kleine verzameling van akten-!l:ukkcn,
akten-!l:ukken,
door den ridder R. H. v. LANG in 1815 uitgegeven. onder den ti..
tel van: Rel'erendi
Rel1erendi in Christo Patrr't
Patrls }ACOBI
JhCOBI lVlARELLI S. J. Al\IOR&S
A~IORES
GermfJl1iae Monarchii l1uper
nuper apertis
e Scrilliis pl'ovinciae [uperioris
fuperioris Germal1iae
brevi
hrevi libelle expofit , waarin
w:tarin men de fchandelijk!l:c
fchandelijkl1:e wandaden en gruwelen leert kennen, die in de collegien der Jezuiten plaats hadden, doch door hUllne
hunne opperl1en
opperl1:en altijd zorgvuldig werden verbor.
verbor~
gen gehouden. Men kan dus , na het gebeurde, bij de l1eeds
ll:eeds
toenemende verlichting, het bijna voor onmogelijk houden, dat
de orde der Jezttiten immer hare vorige magt zal kUllnen
kunnen herkrij_
herkrij.
gen, oITchoon
ofTchoon men niet kan ontkennen, dat velen harer kweekelinkweekelin.
gen nog tegenwoordig, echt ]ezuitisch
Jezuitisch handelen.
JEZUS, bij welken naam naderhand dien van CHRISTUS, dat is
'gezalfde of koning, gevoegd werd, was een zeer buitengewoon
perfoon , de grootll:e
grootlre en verhcvenl1e,
verhcvenl1:e, welke immer op aarde verfcheen. Zijne moeder was MARIA, cene Joodfche dochter, wel arm
en gering, maar van een godvruchtig en onbefproken gedrag,
bedrag, die
uit het geilacht van DAVID afkomstig was, en met zekeren .TOZ~.PH,
JOZ~.PH,
een timmerman van zijn handwerk, mede uit dat geilacht af11am.
amam~
mende, in ondertrouw llond,
Ga/i/ea woonde; om
rlond, en te Nazareth in Galilea
welke reden JOZEPH bij de Joden. over het algemeen, fchoon
fchoOll te
onregt , voor den vader van JEZUS gehouden werd,
werd. alzoo zijne gege_
boorte geheel buitengewoon en wonderda'Hg was, en reeds van zijne hemelfche afkomst getuigde. MARIA, namelijk, volgens het verhaal van LUKAS, door eenen Engel berigt zijnde, dat zij eenen zoon
zoude haren,
baren, dien zij TEZUS moest heeten, ontving bij die gelegengelegen_
heid tevens van denzelfden hemelbode de verklaring, dat hare zwanger.
heid daardoor bewerkf1:elligd
bewerkl1elligd zoude worden, dat de Heilige Geest over
Allerhoogflen haar zoude overhaar zoude komen, en de kracht des Allerhoog(len
fchaduweII,
fchadulPetl , met bijvoeging, dat daarom het heilige, dat uit haar
geboren
ZOON zoude gmoemd worden. Ingevol.
gebarm zoude worden, GODS ZOON
ge hiervan bragt dan ook MARIA, ten gewon en tijde, haren zoon
ter wereld, doch niet te Nazareth in Gati/ea,
Ga/i/ea, maar in een klein vlek
of l1edeke,
Il:edeke, Bethlehem in Judea, waar ook koning DAVID het eerfte
eerll:e
licht zag, en wenvaans
wenvaarcs zij met JOZEPH, ter gelegenheid van eene
algemeene opfchrijving des Joodfchen volks" gereisd was. De geboor_
te van den jongen Heiland maakte een diep vernederend en armoedig
vertoon; doch de goddelijke Voorzienigheid zorgde, dat zijne ware
grootheid en verhevene hel1emming
hell:emming tijdig genoeg aan den dag gebragt
werd, door zijne geboorte dadelijk aan eenige vrome herders, op
tene
daar..
eene luisterrijke wijze,
w~ze, bekend te maken; terwijl weinig tijds dur
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na eenige geleerde lieden van aanzien uit het ODsten, deswegens'
door Goddelijke Openbaring verwittigd, het kind JEZUS, of den nieuw
geboren kóning der Joden, zoo als zij hem aanduidden, hunne hulde
boden, en met hunne gefchenken vereerden. Van's Heilands vroe·
ge jeugd, en hergeen hem verder tot zijne mannelijke jaren weder.
voer, hebben wJj geene andere berigten , dan dat hij , volgens
de Joodfche wet, op den achc(ten dag befneden. en kort daarna
door zijne ouders naar Egypte gevoerd werd, om de woede van
HERODES te ontwijken. Na den dood dezes dwingelands keerden
zij met he,:n naar Nazareth terug, waar hij vervolgens werd opgevoed, en zich, tot zijne openbare verfchijning in de wereld, voornamelijk fchijm opge11Ouden te hebben. Voorts vindt men, met
betrekking tot zijne jeugd, nog aangeteekend~ dat twee godvruchtige
menfchen hem in den tempel te Jeruzalem openlijk voor den langverwachten Verlosfer van Israe! erkenden, bij gelegepheid, dat zijne
ouders hem,. volgens de wet van MOZES, als een eerstgeborenen
den Heere voorllelden ; dat hij reeds op zijn 12de jaar In den tem~
pel openlijke blijken van zijne ongemeene Wijsheid gaf; van tijd tot
tijd de aanmerkelijklle vord.eringen
vord.&ingen in godsdienstige kennis en deugd
maakte, en toenam in gunst bij God en de menfchen.
Toen nu JEZUS omtrent den ouderdom van 30 jaar bereikt had;
dat is in het lsde jaar der regering van keizer TIBltRruS, en gedurende de prediking van JOHANNES den Dooper, trad hij openlijk
als leeraar te voorfchijn , en dat wel onder de merkwaardiglle" omfiandigheden. HIj liet zich namelijk vooraf door JJOHANNES
OHI\NNES in den
Jordaan doopen, bij welke gelegenheid hij, in het bijzijn van dezen,
een openlijk en wonderdadig getuigenis uit den Hemel, aangaande
zijn karakter en gezag, en tevens eene ongemeene mededeeling van
den invloed des Heiligen Geest ontving. Hierop zonderde hij zich,
volgens het gebruik der priesteren en profeeten onder de wet, en
wel, op het voorbeeld van MOZES, 40 dagen af, om zich tot zijnen gewigtigen post voor te bereiden, waarna hij openlijk begon te
prediken, en gedurende 3 volle jaren, ten dien einde, de meeste
firekcn
fireken en plaatren van het joodfche land doorwandelde, en zijne
leer door zijn heilig voorbeeld, en tevens door zoo vele en zulke
groote wonderen bevestigde, als nimmer een gezant van God gedaan
heeft. De korte inhond zijner leere was deze: hij befchreef God, dien
hij bij uitllek zijnen Vader noemde, als den almagtigen, wijzen en
goedertieren Onderhouder en Bc!1uurder van alles, die niet alleen voor
de menrchen,
menfchen, maar ook voor zijne overige fchepfelen en gewasfen des
velds, op ecne
eene vaderlijke wijze zorgde; dat deze in zijn hefl:nur,
hetwelk hij zijn koningrijk noemde, beide boozen en goeden deel gat
aan de algemeene blijken zijner gunst. met één woord, dat hij volmaakt goed en barmhartig was, hetwelk nu inzonderheid was geble>ken in de zending van hem zijnen eenig geboren zoon, op dat allen
die hem gehoor gaven, en in hem geloofden en zich bekeerden,
niet
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nict
lliet 111lcell
nlIeen niet gcllrafc
gellraft zouden worden voor hun bedreven kwaad,kwaad,
toekomcnd eeuwig
eeüwig gelukkig leIe.
maar deel zouden verkrijgen aan een toekomend
tot God
ven. Hij onderfcheidde 's menfchen geheel en pligt in liefde toe
en den naasten: de eerfl:e
eerf1:e befl:ond,
bef1:ond, inzonderheid, in gehoorzaamheid
aan Gods bevelen, zoo als zij nu door hem, Gods zoon, verkonlaatf1:e in hec
het weldoen aan allen, zonder er
digd werden, en de laatfl:e
zelfs de vijanden van uit ce
te zonderen , aan welker vergeving van
onzen kant, zoo zij ons mogten beleedigd hebben, hij de goddelijke vergiffenis van onze misdaden ten naauwfl:e
naauwfie verbond. Onder de
bijzondere pligten prees JEZUS de vreedzaamheid, opregtheid, voorzigtigheid en nederigheid, de matigheid, kl1Îschhdd
kuischhdd en vergenoegdvergenoegQheid, bij alle gepaste gelegenheden, aan, en wilde, dat men der
burgerlijke overheid geven zou, hetwelk haar toekwam. Van
zich zelven fprekende, leerde hij, dat God {hem
ihem alle magt in he.
mei
iu
meI en op aarde 11ad
IJad opgedragen, zelfs die, om eeuwig te leven in
eene heerlijkheid, die hij bij God zijnen vader had, eer de wereld
was; dat hij door hem was verordineerd tot eenen regter van levenden en dood en , en, na het volbrengen van zijnen last,
last. en het
doorfl:aan
doorf1:aan van het bitterst lijden en den fchandeIijkften
fchandelijkfien dood, zoude
herrijzen,
herrijZen, en vervolgens opgenomen worden aan de regterhand zijns
vaders in den Hemel.
Ondertusfchen
Ondercusfchen maakte deze leer, hoe zeer van haren Goddelijkcll
Goddelijken
oorfprong getuigende, over het algemeen, weinig indruk op het gros
zijner tijdgenooten. Slechts een klein aantal, cn
en meest lieden vall
van
gering aanzien, geloofden in hem en werden zijne discipelen, maar
over het geheel werd hij door de Joden niet aangenomen of erkend.
voornaamll:en des volks,
Inzonderheid werd hij door de hoofden en voornaamfl:en
de priesters en wetgeleerden, zoowel uit hoofde van hunne verkeerde
weg~ zijne vrijmoedige
denkbeelden omtrent den Mesfias , als van weg!,!
befl:raffingen
bef1:raffingen van hunne ondeugden en gebreken, veracht en gehaat,
mee dat gevolg, dat hij, op de wederregtelijkfl:e
met
wederregtelijkll:e wijze, door den
Joo<jCchen raad
Jooqfchen
raa~ tot den fchandelijken en fmarcelijken
fmarteIijken kruisdood werd
verwezen, dien hij, na veelvuldige voorafgaande fmaadheden en wreewree.
de mishandelingen, op de openbare fl:rafplaats Golgotha, even buiten
Jeruznlem,
Jeruzalem, met eene gelatenheid en onderwerping, onderging, waarvan de gefchiedenis geen voorbeeld oplevert. 's Heilands fterven
fl:erven ging
feil, die de
gepaard en werd gevolgd door de ontzettendfl:e
olltzettendf1:e gebeurtenis
gebeurtenis[ell,
aanfchouwers met verwondering en vreeze vervulden, en den Heidenfchen
dellfchen hoofdman, die bij het kruis de wacht hield, deed uitroemensch was "egtvaardig,
r-egtv(Jardig, hij was Gods zoon!
pen: waarlijk, deze mensen
Dit getuigenis, gevoegd bij de openlijke verklaring van den Romein.
mein[chen
meinfchen landvoogd PILATUS, en het onberispelijk leven van JEZUS,
dat volkomen zonder fmetten was, moet ons ten volle van zijne
onCchuld,
onfchuld, zoo wel als van de waarheid en goddelijkheid zijner leer,
overtuigen; gelijk dan ook de goddelijke
goddeiijke Voorzienigheid dezelve op
de duidelijkfl:e
duidelijkf1:e en doorluchtigfl:e
doorluchtigll:e wijze heeft gehandhaafd,
~eh:lIldhaafd, niet alleen
ALGEMEEN WOORDENB. IU.
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JEZUS

SIRACH. -

JICHT.

in de v~rwoesting
verwoesting van Jeruzalem, den tempel en den geheel
gebeelen
en Jood.
{ehen
[chen 11:aat,
fl:aat, eenige jaren daarna door de Romeinen, en de ver11:rooiverfl:rooi·
jing van het rampzalig overfchot
over[chot des volks over de geheele aarde;
maar wel inzonderheid door zijne, door hem voorfpelde, opwekopwek.
king uit den dood ten derden dage, en zijne daaropgevolgde wegneming ten Hemel, nadat
l1~dat hij 40 dagen hier op aarde nog met zijne
discipelen verkeerd, zich onderfcheidene malen aan zijne leerlingen,
en
cn eens
eenS aan 500
500 te gelijk, vertoond, en de eeril:en
eerfl:elJ vermaand had.
hadde , om te Jeruzalem te vertoeven, tot dat zij den Heiligen geest,
geest t
dien hij hun beloofd had, en hen in alle waarhp.id
waarheid zoude leiden,
ontvangen zouden hebben.
JEZUS SIRACH. Een Palesti,infche
Palestijnfche Jood, die omtrent 140 jaar
voor
VOOI' onze tiJdrekening,
tijdrekening, na zijne komst in Egypte, voor de AlexanAlex3ndrijnfche Joden, de zedefpreuken in het Griekscll
Grieksch overbragt,
overbragt , welke
zijn grootvader van gelijken naam, in Palestina, in het Hebreeuwsch
had opgefteld.
opgefleld. Deze overzetting is dat boek, hetwelk onder de apokrijfe fchriften van het oude Testament, onder den naam van: het
hoek 'Van
SlRACH, dat is, den Sirocide,
Simcide, geplaatst is. Ware
boek
,'an ]J".zus
E,ZUS SmAcH,
het oorfprolJkelUke
oorrprollkel~jke nog voorhanden, dan zoude dit boek, uit hoofde van deszelfs zuivel'
zuiver godsdienstigen inhoud, en rijken ièhat
lehat van
aanzien.
voortreffelijke regelen van deugd en levenswiJsheid,
levenswijsheid, eenen aanzieno:lder de I-IehreeuwfChe
Hebreenwfche letterkunde bekleeden. Zelfs
lijken rang oader
Christen godsdienst-Ieeraars bedienen zich van dit ongemeen bevattelijk gefchreven boek, als de mi/dfl:e
mild11:e bron van bUbclfche
bijbclfche bewUzen
bew~jzen
voor bijzondere pIigtc\1,
pligten, voornamelijk bij het onderwijs der jeugd.
JICHT. Is eene der pijnlUkfl:e
pijnlijkfl:e ziekten, die, wanneer zij zich Îll
Ï11
hare ware gedaante vertoont, en tOt
tot volkomen r1jpheid
rIjpheid gekomen is,
is ~
door eme
e!m! zwelling van de gewrichten mlO
aan handen en voeten kennèlijk
is. 1\1el1'
1\1en' noemt
Doemt ze
~e Podagra
Podt/g7'a of voeteuvel, wanneer zij het on·
onderfl:e gedeelte van den voet aantast, waar zij zich het meest in den
àer11:e
grooten toon plaatst;
ilJ de knie, en
grootell
phatst; Gonogra,
GOlJagra, wanneer zij zich iIJ
Chiragra, wanneer zij z1ch in een of beide handen zet. De .licht,
Jicht,
fc1lOon de ware aard dezer ziekte niet genoegzaam bekend is, eri
fcllOon
hare oorzaken
~orzuken duister zijn, wordt meestal bij overerving waargeno':
men, en inzonderheid door eene, lang voorbereide, verzwakking
van de voedende welktl1if,en
den om';'
wel kWÎgcn veroorzaakt, waaraan die van dcn
loop des bloeds een aanmerkelijk deel hebben. Somtijds komt hier
pijn in de gewrichten bij, die langs zoo heviger wordt, tot dat de
affeheiding
flan haar, en de aanaffcheiding van eene kalkaardige 11:of
fl:of in dezelve aan
aan.
ziekte, een einde maakt. Blijven zoodanige gezwelfen ,
vallen der ziekte"
zonder pijn, na de genezing
gcnezing terug, dan noemt men die Jicht-knobhels. Niet zelden, inzonderheid
inzonderheld bij eenen 1100gell
110ogen ouderdom en
afnemende krachten, is de Natuur niet meer fterk
ee"
iterk genoeg,
genoeg. om eenen volkomen aanval der .licht
Jicht met hare cr/fis
crifis voort te brengen,
en dan omll:aan
om11:aun er, met mindere hevige aanvallen van koorts, maagmaag~
herfens , naar gelang het
kramp
ktamp en ontUekil1g
omflekillg in de lever, borst en hel'fens,
c
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een of :rnder
:inder deel Vl\n
V!'lll den zieken het zwakfie is. Dikwijls is deze
onregHmatige Jicht doodelijk.
onregelmatige
Tol hiertoe is het zelden gelukt, om de Jicht volkomen te genezen, en heeft men zich bijna alleen tot verzachtende middelcn
middelen moeten bepalen, en,
en , over het algemcen,
algemeen, waargenomen, dat een fo[0bere leefregel en genoegzame ligchaamsbeweging, met zorgvuldige
vermijding van vochtige koude, de beste behoedmiddelen zijn tegen
dezc ziekte. Vele fpecifieke
fpecificke middelen, meer op zoogenoemde on·
ondeze
dcrvillàing,
dervinding, dan wel op rede frcuncnde,
fieunenue, zijn van tijd tot tijd tegen
waar onder ook een, onlangs door
dezelve aan de hand gegeven, Waar
PRADJER
PRADIER uitgevonden en aangeprezen, en door de Franrche
Franfche regering van hem gekocht en
ell bekcnd
bekend gemaakt.
gcmaakt. Het beftaat
beflaat uit: 6 dr.
Mecca-balfem, I once
Mecca-ba/fem,
ollce R. Kina, lI once Safraan, I once
onee Salie,
12. 'onee
brandewijn. De Meconce Sasfàparille,
Sasfoparille, en 3 pond gerectificeerde brandewiJn.
Meeea-balrem
ca-balfern wordt in een derde deel van den wijngeest opgelost; de
verdere zelf1l:andigheden
zelffiandigheden worden in de overige deelen 43 uur ge
getrokken, en dan beiden met elkander gemengd en doorgezijgd. Kort
voor het gebruik mengt
mengc men een deel van deze tinktuur met 2 of
3 deelen
deel en kalkwater, en fchudt de flesch fierk om, op dat er geen
geel1
bezinkfel
cene pap van lijnzaden ; 11rijkt
l1rijkc
bezinkCel kome. Hierna bereidt men eene
dezelve eenen vinger dik op eene fervet,
fervet" , en begi.et
beg~et deze pap mee
zoo veel van dit vocht, dat zij daarmede doordrongen
dooJdrongen is, waar.
na men dezelve op het aangedane d~el legt, en, om de wannte te
meer te behouden, dit met een en doek van Renel
flenel of gewast
gewnst taf
bedekt. De pap wordt'om
wordt"om de Sl,~
2,~ uur vernieuwd.
JODEN. Zijn, volgens hunne eigene gefchiedfchrijvel's,
gefchiedfchrijvers, affhun.
affr:unKallt1an,
melingen van den aartsvader AnRAHAM,
ABRAHAM, die uit Chaldea naar Kal1!Jan,
federt
reden Judea genoemd, getrokken zijnde, aldaar, onder andere kinderen, eellen
eenen zoon verwekte, IZAAK geheeten, welke mede eellen
eenen zoon
ZOOIl
had, JAKOB en ISRAEL genoemd. Deze JAKOB verwekte 12
I z zonen,
een van welke, JJOZEPl-I,
OZEPH, door zijne broeders, uit afgunst, voor !laaf
flaaf
verkocht zijnde, naar Egypte werd gevoerd, waar hij eerlang tot
hoogen fraat geraakte, en zijns vaders huisgezin, uit hoofde-van zwaren hongersnood
hongetsnood uit Kanaan derwaarts getrokken, een vrij verblijf
redert twee eeuwen aanmerke.
bezorgde. Het nakroost van J
J A!{on,
AROB. federt
aanmerkelijk vermenigvuldigd,
vermenigvuldigeI, moest in Egypte harde onderdrukkingen, lla
~a dell
den
verduren, en was eindeiijk genoodzaakt, om het
J OZEPH, verduren.
dood van J
rijk te ruimen, en or.der
olider het geleide van MOZES en AARON door de
Arabifche woestijn, waar het op eene wonderdadige wijze van het
Kanann, het land zijner voorvavoorvltnoodig onderhoud verzorgd werd, naar KanarJn,
ders, trekken. MOZES voorzag hen, op hunne reis derwaarts, vall
van
wetten, en zij verdeelden het land, na·
na' deszelfs verovering onder
JOZUA,
JOZUA, in 12 flammen
fiummen , die naar JAIWBS
JAROBS 12 zonen onderfcheidel1
onderfcheiden
werden. Zij werden eerst door regt ers , naderhand door koningen geregeerd, ouder
onder den vierden van welke laatHen
Iaatficn 10
Ia fram1l1en
!lummen van de
cus[chen het rijk Vlllt
overige afvielen, waaruit een burger.oorlog, ttlsfchel1
VIl11
Is.
SS 2
Is4
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IsRAEt,
ISMEL, of del'
der 10 llammen,
fiammen, en het rijk van .luden,
.luden , of de fiammen
fi:unrnen

JUDA en BENJAMIN, omfl:ond,
omfiond, die, lIlet
met de hulp der nnburige
naburige
van JUDA
d:lt de 10
IO
volken gevoerd wordende, eindelijk ten gevolge had,. cl:!t
fiammell
fiammen naar Asfyrië, en de overige naar Babylon, gevankelijk wer·
Hamva..
laatUe, ,toen reeds naar een hunner fillmva
den weggevoerd. De laatfl:e,
deren Joden
Jodm genoemd, verkregen van CYRUS verlof, om naar
l1a~r hun
vaderland terug te keeren, en vestigden (536 jaar voor CHRISTUS)
eenen nieuwen ftaat in Jt/dea,
Judea, die wel van de Perzifche regering
befl:uul!
afhankelijk was, doch voor het overige een eigen inwendig befiuul!
JJ'<ld, hetwelk uit hooge-priesters en oudften
lJad,
oudftell des volks, volg~ns de
Mozaïfche
infl:elling, beilond.
befl:ond. Deze twee fl:ammen
tedere,
MozaïCche inflelling,
flammen leefden Cederr,
met de overige, onder Perzifche, Griekfche,
GriekCche, Egyptifche en S)'Irifche
S~rifche
opperheerfchappij , waardoor zij onder alle deze volken vermengd
I8 eeuwen geleden, van de Rowerden, Wt
tot dat zij eindelijk, nu ruim 18
meinen, die geheel Azië overweldigd hadden, Hl
Î11 HERODES
HERODES eenell
eenen
vreemden koning ontvingen. De regering van dezen vorst, die alleen den naam van den Grooten verwierf, omdat hij zich onder de
veelvuldige onlusten wist te handhaven, was V00r
v~or de Joodfcne
JoodCchè natie
de dubbelzinnigheid van zijn 'gods.
in geenen
geel1en deele gunstig. _ Bij dedubbelzinl1igheid
werdelI de grooten, die aan zijne zijde waren,
dienstig karakter, werden
langs zoo onverfchilliger'
ol1verfchilliger' omtrent hunnen ouden godsdienst; terwijl
zijne moorden, aan zijne familie gepleegd, gepaard Hlet de Ol1ci!Ql'''
onclQ1'drukkingen der Romeinen,
Romeil1et1, het volk .alleen,
,alleen een diep gevoel vlln
v!ln zi~
eigen ongeluk moest inboezemen, waarbij nog kwam de geheele 0!1<O!1E:Iardin,g
aan~
:lardjn,~ van
Vlm den godsdienst, en de zedeloosheid van het hof, die aan
..
zienlijken en minderen geheel bedierf.
fl:aat der Joden ten tijde van CHRISTUS koms~
Zoodanig was de flaat
op am'de, welke groote gebeurtenis nog door HERODES beleefd werd;
werd~
om
0111 nog zijne laatfl:e
laatUe dagen meE den 13ethlehemitiCchen
Bethlehemitifchen kindennoord
kil1dennoord
te bezeedelen. Dan, 110ch
l10ch hij, noch zijne opvolgers, noch de aanfhtgen der PhariCeeuwen
Pharifeeuwen konden het lot der Joden veranderen, die:
flagen
den eenigen troost, die zij nog in de oude voorzeggingen val). den
Mesfias hadden, door hun hnlfl:alTig
haIaarrig ongeloof, verwierpen. Onder de
opvolgers van, HERODES
HERODES werd hun land geheel als
IIls een Romeinsch
wingewest behandeld, en door laQdvoogden
lII11dvoogden onderdrukt, waarvan het
gevolg was, dat het getergd,e
getergde volk (66 jaar na'8
na's HeiLands geboor.
te) tot opfl:and overnoeg,
overfloeg, waarvan de geheele ondergang
ondergang: van den
joodfchen flaat
fl:aat het gevolg was. TITUS veroverde in het 7ofl:e jaar
onzer tijdrekening Jeruzalem; de tempel werd eene
eel1e prooi der vlam_
vlamme; de aad werd getJecht,
getlecht, en allen, die niet bij dezen ramp om.
omkwamen, werden of voor naven
fla-vel1 verkocht, of verdreven. Meer dan
100,000 Joden lieten bij de belegering en verovering der flan
fl:ad het leven, en men kan geene gruweldaad of iammer bedenken, welke dil:
d~
mlgelukkkig volk hierbij niet moest verduren.
gehee1e aarde verfpreid; cloeb
doeb
Sedert geraakten de Joden over de geheele
da kracht
bezaten in hunne natuurlijke fchranderheid
fchral1derheid en nijverheid, in de
van
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hnnllen gods dienstijver, en in de letterkundige rchatteu ht1nne~
keiIi'ge fchriften eeR eigendom, hetwelk hun overal deed ingang vin.
den, en de voortduring van hun uationaal be!laan konde verzekeren.
Zij vonden in tllle landen des Romeinfchen rijks, en in het Oosten
roe aan -de Gtmges, waar de uit de Babylonii'che gevallgenis ach..
ter geblevene aanmerkelijk vermenigvuldigd waren, Jodcn-genootell
Joden-genootell
ea oude geloofsbetrekkingen. Egypte en de geheele Noordelijke kust
van Afrika was vol )oodfche volks-plantingen, en in de !leden van
Klein-Azië, Griekenland en Italië waren duizenden in het bezit van
bet hurgerregt; en dus werden de Joden, hun lies ondanks, door hunne onderlinge verbindtenis en heilige fchrifren, werktuigen ter uitbrei.
ding van het Christendom, hetwelk flechts weinigen van hun aannamen; zelfs waagden zij het, onder keizer JULIANUS, om het bouwen
van eenen nieuwen tempel, in 'het door HADRIANUS herbouwde
herbonwde JentOI:alem, te beproeven; en alhoewel dit hun plan mislukte, behielden
zij toch in hun, in Tiberias , her!lcld Sanhedritt (waarvan ter dier
plaatfe tot in 4] 5 voor de Westeri'che, en in Babylon tot 1038 voor
de Oosterfclle
Oosterfche looen een prefidemfchap beO:ond), een vast fieunfel;
terwijl hunne bloeijende akademien in het Oosten tot kweekfcholen
voor hunne leeraars diendeti, waarvan zich vele door uitft ekende
kundigheden onderfcheidden. Aan hun is men de verzameling der door
overlevering voortgeplante uitleggingen van, en bijvoegfels 0p, het Ou.
de Tewlment,
Tescnment, onder den naam van Tnltl'Jud bekend, die in het jaar
500 ;VQlrooid werd, verfehuldigd.
Gedurende het verval der wetenfch2ppen in Europa bleven de J~
den, door hnnne inrigtingen van onderwijs, nog altijd op zekeren trap
van befchaving, welke hun zelfs invloed en aanzien verfchafte. Zij
maakten zich meester van den handel der oude wereld, en werdell
als geldfc!ueters en onderhandeI2ars~, ja niet zelden in gewigtige amb·
ten, v-oor vorsten en grooten onontbeerliJk; en, offchoon zij federt
de 7de eeuw, door de onverdraagzaamheid der Christenen, vele en
harde vervolgingen moesten verduren, zag men hen juist in die landen en tijden, waarin men het gruwelijkst tegen hen gewoed had,jo
eerlang het hoofd weder opbeuren. Het gelukkigst leefden zij onder
de Mahomedanen; terwijl, gedurende de Moorfche heerfchappij, in
Spanje hunne welvaart en geleerdheid op nieuw begonnen te bloei.
jp.n. In de freden van Frankl"i,ik, Duitschtal1d en Italië ruimde men
hun, federt de 11de eeuw, eenige !lraten en afgeOotene pleinen in 'I
waardoor bij de vervolgiIJgen
vervolgitJgen,, tel) tijde der kruistogten , dikwijls
flagcoJfers der volkswoede werden. In verduizenden op eenmaal flagtoJfers
volg van tijd verklaarden herhaalde fynodale beD uiten , en bepalingen der Dverheid de Joden onbekwaam tot het deelgenootfchap
aan de burgerlijke regten der Christenen. en het bekleeden vall
openbare, ambten. Er werd hun nergens een gerust en vreedzaam
verblijf vergnnd, dan onder betaling van zekere ZW:lre fchattingen,
waarvoor zij de omniddell\jke
omniddell\jkc bcfchcrming van ~s lands overheid
S s3
moes-
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Jlloesten koop en. Deze en foortgelijke behandeling was niet zeer ge..
fchikt, om hunne bekeering tot het Christendom te bevoxderen; en,
alhoewel zij, in het laatst der Jsde eeuw, in Sprmje en Portugal
aan het geweld toegaven, en zich in menigte lieten doopen, was
de il:orm, echter, llaauwelijks voorbij, of men zag hen weder in de
fyl1agogel1.
011dermsfchen blijven zich de Joden onder alle hemel-fireken
hemel-il:reken ge·
lijk. Hunne bepaaldheid tot handwerken, die meer list en
eu behendig..
heid, dan aanh
oudende vvlijt
lij t vorderen, heeft in hun karakter trekken
aanhoudende
gedrukt, waardoor zij dikwijls voorwerpen van ~verachting geworden
zijn. De enkele braven , die in de laatfie
laatfl:e tijden als kundige wijsgee.
ren en geneesheeren onder dit volk hebben uitgemunt, zoo als SPI..
NOZA, MOZES MENDELszooN , MosEs
MOSES KUIl en anderen, behooren
door den gang, dien hunne befchaving nam, meer tot de Christe4
nen, dan tot hun eigen volk: het gros der Joden konde, uit ver.
fcheidene oorzaken, geen en lust hebben, in die edele denkbeelden en
gezindheden, die den mensch in den fiaat
fl:aat verheffen en tot algemeen
nuttige daden aanvuren. Eerst in de laatl1:e
laatfl:e helft der vorige eeuw
begon men, benevens andcre
andere menfchelijke regt en , ook die der Jo.
den te erkennen, en op de verbetering van hunnen bnrgerlijken en
zedeJijken toel1and
toefl:and bedacht te wordcn.
worden. De Joodfche natie in Eurg..
pa nadert, bovendien, meer de zeden en befchaving der Christenen,
zonder echter hunnen godsdienst te verloochenen; tel'wijl hunne ge·
loofsgenooten onder de Mahomedanm en Heidenen nog in het lot
hunner barbaarfche gebieders deel en , en zelfs in den eenigen, in
1772, nog bel1aanden
befl:aanden Joodfchen fl:aat
il:aat der
dcr Palafcha, in het Westen
van Habesclz, volgens de berigrcn
berigtcn der jongl1:e
jongfl:e reizigers, nog onbe..
fchaafd zijn, en in grove onkunde verkeerell.
JOHANNES, de Dooper, werd 6 maanden voor JEZUS uit eene
aan deszelfs moeder verwandte priester familie, in Judéa, onder zoO..
danige voorteekel1en, geboren, die hem als een van God, tot bij.
:londere oogmerken, beilemd
beHemd werktuig kenmerkten. Hij verkoos de
firenge levenswijze van eenen Gode geheiligden; gewende zich vroeg.
tijdig aan de eenvoudigfre
eenvoudigfte fpijze en Ideeding , en verkreeg, door zijn
eenzaam en ernil:ig
ern11ig onderzoek der Heilige fchriften, en zijn indrin~
gen in den geest derzeI ve, die onafhankelijkheid en il:erkte van ziel,
welke hem, bij zijne op treding als profeet, een voorwerp van
nlgemeene bewondering maakten. Zijne leer bevatte eene dringende
aanfporing tOt boete, en ter voorbereiding van het Godsrijk, het.
welk aanl1aande
aanHaande was; terwijl hij zich aankondigde als den voorlooper
van den grooteren profeet, die na hem komen zoude, en zijne be..
il:emming, om voor dezen den weg te bereiden, met zoo veel ij
ver
ijver
nis zelfverloochening en nederigheid vervulde. Hij doopte talrijke aan~
hangers op het geloof aan zijne leer,
lecr, en verwierf onder aanzienlijken
en geringen zeer veel aanzien. Toen hem, echter, bU den doop,
dien Jl!.ZUS zich van hem in de JorJa(uz liet toedienen,
toediencn, deszelfs hoo ..
~
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gere zenèing bekend werd,
werd. wees hU
hij zijne leerlingen tOt dezen
dezen' nieuw{!n
nieuwen
hif moet
leeraar , en zag, zonder de min!l:e nijd, hoe zijne woorden: hiJ
'IJIasfen
utasfen ell
en ik moet afnemm,
afnemen, vervuld werden. Voor zich zelven
zeI ven bebe..
gecnen rOeL11, noch eenig verder gevolg zij
ner pogingen:
zjjner
geerde hij geenen
alleen handhaafde hij het regt, om de waarheid te fpreken; doch
werd, omdat hij die eens onbefchroomd aan eenen
eellCn vorst gezegd had,
er het flagtoffer van, en door HERODES ANTÏPAS
ANTÎPAS in Ca/Ji/ea,
GalJilea, ter
gunf1:e een
er wraakgierige vrouw, in dcn kerker van kant
kallt gcholpen.
eener
Een 3antal
aantal zijner discipelen bleef hem nog in den dood getrouw,
en door hun werd ongetwijfeld, onder den naam vau SaMen of Johannes-Christenen, in het Oosten, aan de Irak en Shuster, die godsdienstige fekte geil:icht, welke nog tegenwoordig in wezen, en bij
welke JOHANNES de Dooper
Daoper een voorwerp van bijzondere ver.:~ering
vef(~ering is.
JOHANNES, de Evangelist,
Ellangelist, is onder de karakters der Christelijke
cudheid een der fchoon!l:e en beminnelijk!l:e. Op de roeping van JEZUS
verlaat hij zijn vis[chersnet,
visCchersnet, en
CD. volgt den goddelijken leeraar
leeruar van dien
tijd af met eene onwankelbare trouw. Niet alleen op zijne reistogten is hij altijd bij hem, en in alle omil:andigheden
omil:andighedel1 zijn vertrouwdft~
vertrouwdfte
vriend; mallC zelfs, terwijl de overige discipciel1
discipcien vlugten , vergezeld
hij zijnen dierbaren meester onder het kruis, waar deze hem de zorg
voor zijne moeder opdraagt. Hierom wordt hij bij uitftek de disci~
pel genoemd, dim JEZUS lief had. De zachte, teedcre, wel geplaatCte ziel, welke allenvege
allenveg~ in de fchriCten
fchriften van JOHANNES doorplaatfte
ftraalt, maakte hem bij uitftek gefchikt tot eenen waardigen
waal:digen leerling
onzes Zalig1l1akers,
Zaligmukers, wiens gezindheid geheel de zijne was. Hij fchreef
het Evangelie waarfchijnlijk voor de verwoesting van Jeruzalem, die
70 jaar na 's Heilands geboorte voorv
V06r1l iel, zoo als ook zijne brieven.
In het eeril:e is zijn blijkbaar oogmerk, 0111 het geloof aan de grootheid van JEZUS te bevestigen, en de laatfte
laat[te ademen eenen
eellen geest van
echte Christelijke liefde. Het boek der Openbaring. aan JOHANNES
t<>ege[chreven,
t<>egefchreven, en niet voor het laatst der vierde eeuw algemeen voor
een apostolisch werk gehouden, fchoon
Cchoon in den Oosterfchen trant en
in eene Christelijke verrukking gefçpreven
gefchreven,, is zijner waardig, en
voornamelijk ten dienste der gemeenten van het eigenlijk Azië ge ..
fchikt, welke hij beftrafe,
beftraft, vermaant, en tot flandvastigheid
il:andvastigheid in de
leer aanmoedigt, en waarin hij te gelijk de toekomstige lotgevallen
il:ijl, opvan CHRISTUS kerk, in eenen
een en verhevenen, prophetifchen flijl,
geeft en voorfpelt. JOHANNES hield na de verwoesting van Jeruzalem meestal zijn verblijf te Epheze, leefde eenigen tijd als balling
op Patmos , en mogelijk ook wel in Rome; doch kwam naderhand
in Epheze terug, waar hij eindelijk in hoogen ouderdom il:ierr. De
kerkvader HIERONIMUS verhaalt, uit zijne laatil:e levensjaren, eenen aan.
rloel1lijken trek. Toen het hem, namelijk, door wakheid des ouder..
doms, niet meer mogelijk was, om uitvoerig in de gemeen.te te kunkun~
Ilen fpreken, liet hij zich altijd naar de vergadering dragen. el1 riep
!len
haar, zoo dikwijls
elkander!
dikwijis hij binnen kwnm, toe: Kiltdern1!
Kinderel1! bCHli1lt
bCH/iltt t/kallder!
S '4
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Hierop hem vragende, waarom hij deze woorden zoo onophoudelijk
herhaalde, en niets anders zeide, gaf hij dit antwoord: omdot het
des Heerm gebod is, en zoo hieraan voldaan 'Wordt,
wordt, is het geuoeg.
genoeg.
JOHANNESBERG , of Bisfchopsberg. Een dorp, met een
ecn fraai
bergilot , in eene bekoorlijke landllreek,
IandHreek, in Rheingau gelegen. Voor.
maals behoorde het tot het bisdom Fulda, toch nu tot het ambt
Rudesheim in het hertogdom Nasfau.
Nas[au. Het is wegens den voortref.
R0nwijn beroemd, die aldaar groeit; doch wordt die van
felijken R'Jnwijn
het bergllot
bergnot voor den besten gehouden. In het jaar 1807 werd dit
die
onderhoorigheden, door NAPOLEON aan den
flot, met
mct al deszelfs onderhoorighedell,
maarfchalk KELLER.MAN
KELLEl\.MAN gefchonken ; maar is na de bevrijding van
Duitschland aan Oostenrijk ten deel gevallen. Een ander Joha1212es~
Duitschltmd
Jr;hatmesI;erg ligt in het Keurvorstendom Hesfen
Hes[en,, provincie Fulda,
Pulda, heeft een
fcllOon kasteel, dat voorheen e ene abtdij was, en 162 inwoners.
JOHNSON, (SAMUEL) een der groot!le
groot!1:e Engelfche
Engelfehe geleerden,
in 1809 te Lichtfie/d, in Staffordshire
blij.
StaJfordshire geboren, gaf reeds vroeg blijbuiçengewone vermogens van geest. De oude klasfiken,
ken van bui~engewolle
vooral de Romeinfçhe,
Romeinfehe, waren het voorwerp zijner vroegere oefening,
.'en
en verfeheidene
verfcheidene overzettingen uit HOMERUS , H ORAT
\lRAT IUS, VIRGILIUS,
enz., welke hij toen vervaardigde, verraden niet weinig taalkunde eu
ell
."eel
veel dichterlijk gellie. Later onderfcheidde hij zich op de hooge
fehool ce
Oxfot·t door eelle
hex~
eene meesterlijke vertaling, in Latijnfche hexfchool
te OXfol·t
:tmeters,
J 731, uit hoofde zijner
ameters, van POPE'S Mesfias. Nadat hij in J731,
behoeftige om!1:andigheden,
behoefdge
omllandigheden, de hooge fchool moest verlaten, verkoos
voordeeJen van zijhij Birmingham tot zijn verblijf, waar hij in de voordeelen
nen letter-arbeid zijn onderhoud zocht, en een opvoedings-in1licuul!
opvoedings-in1lituut!
()prigtte.
laatfl:e echter nam niet op: hij kreeg flechts 3 fcholieoprigtte. Dit laatlle
ren, waaronder de naderhand zoo beroemde GARRICK, dien hij, later,
naar Londm
L012dm verzeIde , waar hij andermaal van zijnen letterkundigen
letterknlldigen
:trbeid
arbeid bekrompen moest leven, en met den ongelnkkigen
ongelukkigen SAVAGB.
SAVAG&
bekend werd, wiens leven naderhand door hem zoo meesterlijk he
be~..
ftelde hij hier redevoeringen voor verfeheidene
verfcheidene
fchreven is. Ook 11:elde
leden van het parlement, en onder anderen de zoo zeer beroemde
van den heer PIT, welke hij zoude uitfpreken, toen men hem zijne
zijue
jeugd te laste legde
legde;; doch die nooit uit zijnen mond kwam.
tijdfl:ip daar, waarop }OHNSON
JOHNSON den grondill1g
grondilag tot zij
zij...
Thans was het tijd1lip
ne volgende grootheid moest leggen. Hij gaf namelijk, in 1738,
zijne beroemde fatire: L012don,
London, eene navolging der derde fatire van
JUVENALIS, ill
hoofdftad on.
on..
in het licht, waarin hij de dwaasheden der hoofd11:ad
navolgbaar fchildert. Zij werd tweemaal in eene
eelle week gedrukt, en
bragt den uitgever veel voordeel, en den fchrijver niet weinig roems
aan,
aan. Zelfs was POPE er zoo mede ingenomen, dat hij den dich~er in
perfoon poogde te leeren kennen. Op dit werkje volgden zijne De.
De..
hn/tm "(In
hatten
Win den Senaat te Groot-Liliput,
Groot-Lil/put ~ welke eigenlijk ophelderen.....
de uittrek[els
uittrekfels uit de redevoeringen der beroemd!le
beroemd!1:e parlementsleden
van dien tijd bevatten, en door JOIINS ON zelf flcchts
Oechts tot 1743
'743 ver
ver·..
vol
vol...
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volgd; doch naderhand door HAwKEswoRT tot 1770 zijn voortgezet. In het jaar 1739 gaf }OHNSON in druk uit: A. Compleat vindica-

/;on of the lkenfers of the page from the ma/iciolls and fcandalous asper.
sio1t$ (jf Mr. BROOKE, author ofGustavus Pafa: zijnde een irtmike aanval op de lords kamerheeren, die BROOKE'S trel1rrpeJ, Gustavus Pafa ~
goedgevonden' hadden te verbieden; alsmede Marmot" Norfolcienfe,
or an esfayon a allcien! prophetical in[cription in Moukish rhyme,
latdy diseovered near Lynne in Norfolk, bij PROBVS BRITANNICUS;
een gefchrift van eenen lhlatkundigen inhoud, waarover hij in h~)1.
h~'h.
tenis zou geraakt zijn, indien hij zich niet door de vlugt gered
badde. Vervolgens verfcheen in 1744 zijn bovengenoemd Lifo of
RICHARO SAVAGE, en een jaar later zijne Miscelianeous ob!ervationf
on t!le Tragedy of Macbeth, with f'emarks on Sir THOMAS HAUMER'S
dition of SHAKESPEARE, waarop hij in 1747 zijn plan bekend maakte
tot de uitgave van een Woordenboek voor de Engelfche Taal, waarvoor hij bij den boekhandelaar ROBERT DODSLE1J een honorarium
van 1575 p. fr. bedong. Hetzelve ver[cheen in 1755 in 2 deelen
in folio; overtrof de froutfl:e verwachtingen, en werd in 1785 reeds
voor de 6de maal gedrukt; terwijl JOHNSON zelf er in het volgende
jaar een uirtrekf.el
uittrekf.el van leverde.
Terwijl hij zich met dit belangrijk "werk onledig hield, gaf hij nog
andere in het licht, welke der Engelfche letterkunde ten {ieraad ver!!
firekken. Onder deze behoort het pendant tot zijn gedicht London,
ten titel voerende: the Fanity of hllman Wishes • hetwelk in 1749
verfcheen, en eene naarvolging der lade fatire van JUVENALIS is. In
1750 begon hij een tijdfchrift
Rambier , waarvan in 1752 het
tijdfchrifc the RambIer
laatfl:e fruk uitkwam. en dat 11let [zulk eene algemeeue goedkeuring
omvangen werd,
werd. dat JOHNSON er nog de Jade uitgave van beleefde.,
Hetzelve werd in 1758 door eeu ander tijdfchrift: the !dIer, en het
jaar daarna door zijnen meesterlijken f1:aatkundigen, Roman, History
of RASSELAs , Pr/nee of Abysfinia, gevolgd. JOHNSON frond thans
op het toppunt van zijnen roem, en ontving van het hof eene jaar.
wedde van 300 p. fr. welke hij tot aan zijnen dood behield. Eindelijk verfcheen in 1765 zijne lang beloofde nieuwe uitgave der werken
van SHAKESPEARE, welke aan kunstkenners echter niet geheel voldeed,
waarom hij zich ook naderhand met GEORGE STEVENS vereenigde
tot eene nadere uitgave derzelven ,die in 1774 in 10 deelen in 8vo
uitkwam, en in 1778 herdrukt werd.
Nadat hij nu nog eenige fraatkundige fchrifcen had uitgegeven, ge.
raakte bij door zijnen twijfel over de echtheid der Osfianfclze Getliehten , waarvoor hij openlijk was uitgekomen, met MACPHERSON,
dien hij, misfchien uit vooroordeel tegen de Schotten, wantrouwde,
in eenen hevigen twist, en begon, toeu hij reeds 70 iaar oud was,
zijn beroemde werk: The Lives of the most eminent English poets;
behelzende fiene reeks van levensfchctfcn, die zich door eenell meestcrlijken fchrijftral:t, en vele fchrandere
fchranderc aesthetifche aanmerkingen aan-
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offchoon zij niet geheel van partijdigheid zijn vrij te plei
pI ei..
prijzen; otrchoon
ten. ·Dit
Dit werk kwam van 1777 tot 1781
l781 in het licht; werd eindenieuw uItgegeven, en was het
lijk in 1790, in 68 deelen in 12° op nieuw.ultgegeven,
fiierf den l3den
lmttfte,
laatfte, dat uit JOHNSON'S
OHNSON'S pen vloeide. Hij ftierf
laden van Winte1Jll.
tenno 1784, Zijn vriend JAl\lES
JA!VIES DOSWELL,
DOSWELL, en ARTH. MURPHEY
MURPHEY hebben zijn leven in het Engelsch be[chreven, en zijne gezamenhjke
werken, lnet uitzondering zijner dichterlijke, zijn in 1786.
1786, door
HAWKINS te Londen, in 12 deelen
deelcl1 in groot 8vo, gedrukt geworden.
JOL. Ecne
Eene foort
fooft van kleine [pit[e
fpit[e vaartuigen, die in Denemar!ten
len en Mttskovië
Mltskovië gebruikt worden.
JONCKTqS (DANÎEL
(D.\NiEL A
AIlRÁHAMSZOON)
Dor·
13 RÁHAMSZOON) werd in 1600 te Dor(lI'ccht geboren. Hij ontving eene geleerde opvoeding; legde zich
t/rccht
z~ine geboorop de geneeskunde toe, welke hij ver[cheiden jaren in z\ine
teftad uitoefende, en vertrok om!l:reeks
omftreeks 1643 naar Rotterdam, waar
midllij tot lid van de [chepe115bank
fchepcn"bank verkozen werd, en met eer en mid.
fchrif·
delen in 1654 ten grave daalde. Zijn karakter blijkt uit zijne fchrifgevoel voor het goede en [choone,
ten. Bij een warm gcvoel
fchoone, bezat hij
tevens eenen vlugtigen en hoogvliegenden geest, en zijn fiandvastige
ftandvastige
wil, om al de gaven van hart en verlland tot nut en genoegen van
vall
anderen aan te wenden, verdient de dankbare erkentenis der nakonako~
melillgfchap. JONCKT1JS
JtlelilJgfchap.
JONCKTIJS moet reeds vroeg de Nederduitfche lier bebe·
bandeld hebben. Dij
Bij een der eerfte
eerfie drukken zijner minnedichten,
bllndeld
Rofèlijm
Roftlijm Oogjes geheeten, welke tus[chen 1620 en 1623 te Dordrecht
verfchenen, zijn ecnige
eenige losfc
los[e versjes gevoegd,
gçvoegd 1 Kusjes genoemd, die
bij de blijken van dichterlijke waarde vele kenmerken van jeugdige
l>ij
vrolijkheid,
~rolijkheid, zelfs van dartelheid, dragen,
cragen, waarvan de overmaat zoo
wel in de algemeelle
algemeene ondervir,dillg,
ondervin:lillg, dat in dicn
dien leeftijd, waarin alles
medcwerkt, om voor en door de liefde, en voor de bevallige Sexe te
medewerkt,
zingen, alsmede in den tijd zelven,
zei ven, ecnigermate
eenigermate verfcllOoning
ver[chooning vindt.
Eenige jaren later kwam eene nieuwe uitgave, met het blazoen der
Ecnige
DOrd[ehe
D"drd[che maagd in het licht, welke voor de beste gehouden wordt,
elf J
J ONCKT1JS
ONCKT1JS deed voorafgaan door eene verhandeling over de vraag:
Wat de 1lIeeste
meeste krocht geeft, om liefde te verwekken. In deze uitgave
i~ veel ten goede veranderd; terwijl van de ftraks
firaks gemelde versjes
flechts
flèc1lts een, getiteld: eerfle Huwelijks
HuweliJks kusjes, is bewaard gebleven;
~i.inde eene allerkeurigfte navolging van het !lofte
20fte der Bafla van on.
:lijnde
ten beroemden dichter JANUS
JANUS SECUNDUS. 13ijna
Bijna gelijktijdig, voor
:len
1639, verfcheen van hem eene vrije vertaling van de voornaamfie
voornaam!l:e
gedeelten van het Latijn[che
Latijnfche werk van den Franfchen
Fran[chen geleerden, SEN.
~ERT of SENNERTUS ,;
NERT
,; over de Tooverziekten, welke men toen ten tijde
door toovermiddelen
toovermiddelel1 trachtte ,te genezen. Terwijl de regtsgeleerde
N.EEMsKERK zich het lot der _be[chuldigde
HEEMSKERK
befchuldigde tooverhekfen aantrok, be.
be·
fchouwde JONCKT1JS
JONCKT1,lS de ziekten van ligchaam en geest, die men aan
tooverij toe[chreef,
toc[chrcef, gcneesgenees- en zielkundig. Dit werkje werd in 1646
te AlIZflerdam
Amflerdalll bij G. );\.NS
JANS vAN VEEN, op nieuw gedrukt; is voor
bijgeloof
belangriJk,
en werd vergezeid
vergezeld of'
of
lle
!;c[chicdenis van het bij
lIe gefchicdenis
geloof belallgriJ
k > eu
ge.....
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gevolgd
wel' de Steek~
dl
gevolgq door de verhandelingen: over
Steek. e1I
etl Sc/zotvrijeN;
Schotvrije,,; tie
ff/apellzo1j'; de bevrijdin{!,sktmst
bevrijdingskzmst tegen de Ilekfen;
Hekfen ; den Nestelknoop ,
lJ7apetizolf;
en tie
cle kracht tier
der lnbeelding; welke verhandelingen, hoe opmerkelijk
ge[chiedellis van den voortgang der verlichting, tegénook voor de gefchiedenis
woordig van minder gewigt ziJn, nu het geloof aan den duivel,
met alle [poken,
fpoken, hek[en
hekfen en bietebauwen geheel verdreven is.
Onder de dichtwerken van JONCK'rlJS
ONCKTIJS behoort verder zijne Heden.
tfJsfdzm dezelve, hettlaagfche
Twist{!,efPrek tfJsfchm
naagfche VENUS en MINERVA , of Twistgefprek
als· de geurigfle
welk als'
geurigfre vrucht van zijne kunde eu fmaak, én als eene
der beste voortbrengfels
voortbreng[els van onzen Parl/asfus,
Parllasfus, in het luimige vroilrijd tuslijke, en ook het hekelachtige, befchouwd
be[chouwd wordt, en den frrijd
tus·
fchen
/evenslt/st, of zingenot, en wijsheid of liever geleerdheid, berchen levens/fiS!,
vat. In dit werkje worden alle wetenrchappen
wetenfchappen beoordeeld, en hetgeen VENUS daarin zegt van de godgeleerden, regtsgeleerden ,
nees- en heelkundigen, wijsgeeren, letterkundigen, oudheidminnaars,
gefchiedfchrijvers enz. is zeer belangrijk. Het was ligt te voorzien,
dat dit werkje niet aan allen' konde behagen. De godgeleerden inin_
zonderheid, die hij
h~i vrij onzacht behandeld llad,
had, bewerkten bij den
kerkenraad, dat hij voor denzelven geroepen werd, en men hem hier
het vonnis voorlas, waarbij hij voor"
voor» een bitter Satirist, en voor niets
" minder dan een paskwJl-fchrijver
paskwll-[chrijver verklaard werd, wiens fchendig
»
deszelfs
" boek, zoo wel als desz
elfs fchrijver, zoo bij den politieken als
geJlraft te worden; weshalve hij zich
" kerkelijken regeer, behoorde gefiraft
" van het Heilige avondmaal had te onthouden, zoolang hij door
" leedwezen over de begane feilen
feilm hun verder zoude komen te
"leedwezen
"voldoen." Men weigerde hem een affchrift van dit vonnis, be-.
be..
fp;-ekm, deed men
nevens de opgaaf der feilen, en, toen hij wilde [preken,
hem opmerken, dat hij aldaar alleen ver[chenen
verfchenen was, om te hooren.
Het gevolg hiervall
hiervan was:, dat nu eerlang (1642) van hem', doch
zonder naam of woonplaats van den drukker, in het licht kwam:
Apologie of gedrongm on[chuld,
ol1fchuld, 1"oel"e11de
l'oerende zijn misduid twlstgefPrek,
~istgelPrek,
welke in zijnen tijd zoo veel geruclm
geruc11tS gemaakt heeft, en
eu i\vaarin
>Waarin betoogd werd, dat hij, kennelijk over de godgeleerden in het algemeen
gefproken hebbende, de Dort[che
Donfche kerkelijken zich dit niet bijzonder
behoefden aan te trekken.
Ondenusfchen gaf deze onlust waarfchijnlijk aanleiding, dat JONCX"
TJJS 1 in 1643, van Dordrecht naar Rotterdam verhuisde, waar hij,
T1JS,
zagen, tot fchepen benoemd werd, waartoe iezoo als wij boven zagen.
ie-mand iu
in dien tijd, lidmaat der kerk zjjn
zijn moest; zoodat de fmet, hem
in zijne geboorreflnd
geboortefind aangewreven, hier en elders niet zeer frerk
ilerk
moet gekleefd hebben. Te Rotterdam fchreef hij een werk, getiteld:
de Pijnbank weder[proken
wederjproken enz. hetwelk hij aan de heilige geregtigbeid toewijdde; alsmede nog eene verhandeling, den titel voerende:
der llJanfJCIZ
Mam/elt opperwaardigheid heweerd
bewc('rd tegm
tegen de vrouwelijke lofredenen
Yt1l1
geenen deele,zoo
decie, zoo als mell
men
Ytlfl Dr. VAN DEVERWJJI(,
BEVERWIJK, in welke hij in geeuen
wamde der YIOUWen,
vlouwen, moor
Ul:tr.r alleen den te
ligt zoude vermoeden,
vermoedcn, de
cic w:\:nc:e
hoog-
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boog.gunden lof beftreed , wnartoe deze dichter, in zijne verfchoon.
Hjke dweeperij met het behagelijke voorwerp vervallen was. Onder zij.
ne losfe verzeil vindt men een krachtig dichtauk: het 'verheerlijkt
BetlzJehem, waarin het gewigt van 's HeiIands geboorte, op eene
waardige wijze, met gemoedelijken ernst bezongen wordt, hetwelk
de bedenking van fommigen moet wegnemen, als of JONCKTJjS; omtrent het godsdienstige en zedelijke, een weinig te los zoude geweest
ziju. Ons bei1:ek gedoogt' niet, om verder over dezen Nederlandfchen puikdichter tlitteweiden ; doch wij verwijzen den lezer tot de
keurige verhandeling, tot opCchrift voerende: DAN IEL J ONCKTIJS, be-,
li:houwd als fchrijl'er en dichter, te vinden in het Gefchied- en Letterkundig Mengelwerk Vtm Mr. JACOBUS SCIIELTEMA, III deel, I
Huk, welke der lezing overwaardig is, en met het volgend krachtig
getuigenis van eenen onzer bekwaamtl:e en meest toegejuichte kunstl'egters, JERONIMO de VRIES, belluit: " JONCKTJ]S is een dichter
" van de allereerile
allereerfle klasCe. Mannelijke woorden gaan hier gepaard
" met eene gemakkeliJkheid en losheid, welke in de beste gedich..
" ten van HOOFT doorHralen. AJlerwege vloeijen zijne gedichten
" over van nieuwe wendingen, geestige vonden, beCchaafde uitdruk" kingen , fraaije beelden en overliefelijke tegenflellingen. Het een"voudig fcboon der Natuur heeft bij opgevangen, en aan anderen
" voor oog en oor gebragt. Het hooge met het zachte, het floute
iloute
" met het teedere, heeft hij naar den aard des onderwerps vereenigd.
" Als door eenen ilroom in levendig gevoel en treffende beeldCpraak
" weggerukt, heeft hij zijne gedichten en gezangen doen vloeijen
" tot allerlei bekoorl~jkheid. Hij is rijk in uitnemende navolgingen
" van oude GriekCche en LatijnCche dichters.' Tot vorming van den
" fmaak was zulk eene navolging der Latijnfche poezij noodig, en
" door deze beoefening werd hij in fl:ant gefteld, kracht van zaken
" met keur van zachte woorden tot eellen liefelijken minnekrans te
" vlechten."
JONES. (WILLlAM) een der fiichters, en langen tijd voorzitter
van de AziatiCche maattèhappij van Calcutta, werd in Herfstm. 1714
te Londen geboren, en gaf reeds vroeg blijken van buitengewone bekwaamheid, om talen te leeren. In zijn 18de jaar betrad hij de hooge fchool te Oxfort, waar hij zich in de OosterCcbe letterkunde, in~onderbeid in de Arabifche taal oefende, en zich vervolgens tevens
grootflen ijver op het Perzisch toelegde. Ook het Turksch
met den grootilen
fprak hij, en had zelfs de wortellerters der Chinefche taalleeren kennen; terwijl hij zich mede in de nieuwe talen, voornamelijk in de
Portugeefche en FranCche,
Fran[che, vlijtig geoefend
Italiaanfche, Spaanfche, PortugeeCche
bad. Nog geen 22 jaar bereikt hebbende, voltooide bij zijne commentarien over de Aziati[che
AziatiCche dichtkunst, Cchoon hij dezelve eerst lang
daarna uitgaf: een werk, hetwelk, zoo er geene andere gedenkteekens van zijne werkzaamheid heilonden,
beflonclen, genoegzame proeven van
zijne ongewone kennis der OosterCche talen, en die van Grieken.
Grieken-
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land .en Rome, alsmede van eenen finaak
fmaak en geleerdheid, verre zij..
ne' jaren' overtreffende, z(mde opleveren. De koning van Dencl1H1f'DeneNJllr'ken in 1768 een Oosters
eh handfchrift, eene level1sbefchrijvillg
Vlll1
Oostersch
levensbefchrijving van
verlangel1de vertaald.
vertaald, te zien, en daartoe;
daarto~
N 4DIR SHAH bevattende, verlangellde
naar. Oxfort gezonden hebbende, !lam
ONES dit werk op zich, en
naar
Ilam J
JONES
1l:uk op eene zoo edele en welfprekende wijze in het
bragt dit !l:uk
hunne
Fransch over, dat Franfche oordeelkundigen hem daar over hUllne
Franseh
kogoedkeuring betuigden, en hij te gelijk daarvoor tot lid van de ko.
11inklijKe
Ilinklijke maacfchappij
maatfchappij te f{l}jIpen.'zagen
f{oppel2.'zagen benoemd werd. Voor de,ze
overzetting, welke in 1770 in de Franfche taal gedrukt werd;
overzetting.
werd, vindt
men eelle verhandeling over de Oosterfche dichtkunst, die zeer veel
nieuws
nieuws''en
en belangrijks vervat.
~,H4le
-.IWe zeer het zich ook liet aanzien, dat JONES
JONES zich aan de Ooseer
Ooster..
fcbe dichtkunst zoude toewijden, benoot
fdJe
bciloot hij echter, op zijn !l!llte
221le
jaar, .de looptlaan
loophaan eens regtsgeleerden op te treden, waarbij hij nog~
IMS de beoefening der Oosterfche letterkunde 11iet
0UlS
niet verzuimde. Dus
zagen van hem, van tijd tot tijd, het licht: een fchrander en ·geleerd
.geleerd
wettcn van borgcogt;
borgtogt; eene overzetting van de reQnderzoek van de wetten
erme Hingen,
Hingen. van Athene, met eene
devoeriijg van Is.\Eus,
Is.mus, over de erflte
inleidende voorreden, en oordeel.
oordeel- en gefchiedkundige aanteekeningen ;
een bundel van Aziatifche gedichten, onder anderen eene vol:komene
volkomene
overzetting der Moallaktlt,
Moa//akat, of der zeven AlÎatlfche
Aziatlfche gealichtcn
gedichten bevattende', welke in den tempel te Mekka hangen; zijne, tegenwoordig
nog hoog
boog gefchntte
gefchatte Perzifche Grammatica, en eindelijk een eigen
gedicht, Caisfa (over het fchaakfpel) Alle deze gefchriften verbreid.
verbreid...
tie groocfte
den fpoedig zijnen roem, en bragten hem in J.ennis
kennis met qe
grootûe
geleerden van zijnen tijd.
Omftreeks het jaar 1782
I78z deed JONES
JONES eene reis naar Ft:tlnkri/k;
Ft:ankrijlr;
waar hij zich eenige maanden in PariJs
Parijs ophield, en vertrok, in het volVlm het opperger,egtshof
oppergeregtshof te Ctllcutta
Calcutta be..
gende jaar, nadat hij tot lid van
noemd was, derwaarts.
derwaarrs. Op deze reize kwam hij, onder anderen, te
Hinzuan,
/linzuan, of Jo/zanna;
Jo,'!anna; een fchoon, klein eiland, aan het Noorden van
de [traat
ftraat van Mofambiqye,
Mofambique, dat federe
reden eeuwen door eene volkplanting
v.an Arabieren bewoond werd, en hem de eerfle
eerrte gelegenheid aanaaubood, om.
om, tot geene geringe verwondering 'van de opperhoofden
opperhooFden des
eUands,
eilands, waarvan hij eene helangrijke
belangrijke befchriJving gegeven heeft, in
het Arabisch met hun te fpreken.
fprekcn. Op deze zelfde reize ontwÏerp
ontwierp
hij het plan tot het geleerd Aziatisch gcnootfchap,
gCllootfchap, hetwelk hij kort
lla
na zijne aankomst te C(Jlcutta
C(J!cutta bekend maakte, en welks eerfte verga.
dering hU
hij in Sprokkelm. 1784- met eene plegcige
plegtige redevoering opende.
Het eerfte, dat hij nu zelf, ter bevordering der Aziatifche letterletter_
Sanscritifche laaI,
taal,
lmnde,
kunde, ondernam, was de vlijtigfte beoefening der Sanscricifche
welke hij zich binnen drie jaar zoo eigen maakte, dat de geleerdlèe
geleerdl1:e
BramÎlIen
Bramillen daarover zoo verbaasd als verwonderd waren. In 1785
1785
Azeatic.1I1t'scelJany
verfcheen te Calcutta een periodiek werk: the Azeatic-lI1iscelJany
11 etwelk
ctwelk grootendeels uittrekfels uit boeken bevattede, die iJl
iu Eur:'
p4
pil
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llitgekomen,
Indien -betrekking
uitgekomen, en tot de
dil Indien'
betrekking hadden
badden ~ en
waarvan de eerfte
eerCte !l deelen vele bijdragen
bijdragcn van JONES inhielden. Inzonderheid bevlijtigde hij zich, om zijnen landgenoot'en
vol.
landgenooren eene volledige verzameling van de wetten der Hindus
Hint/us en Muzelman12e1Z,
Muze!mannm, uit
het Sanscritisch
-Sanscritisch en Arabisch, te leveren, waartoe hij de onderfl:eu
onderfteu.._
Britfche regering, en de medewerking der geleerdfte man..
ning der BritCche
nen daar te lande, genoot:.
genoot:, het geheele plan ontwierp,
omwierp, cn zelfszelfs. de
handfchdfien
handCchriften riazag , waaruit men moest putten.
puttcn. In 1789 verfcheen
verCcheen
l!1:e deel' der Refeardes van het gcnootfchap
~enootfchap te Calmtla,
Ca!clltla,
liet 11l:e
waarvan JONes niet alleen de keus der opftellen, maar ook den druk'
bezorgde, en zijn eigen werk hee
het derde en leerrijkf1:e
Icerrijk1l:e gedeelte uit-uic.'
maakt. Gedurende zijn leven kwamen er nog !l2 deelen, en' na zij.:
nen dood' nog
nog'- 3 in het licht. Door dit werk is men veel n3ltUw.
keuriger van de gefchiedenis,
geCchiedenis, de oudheden, kunsten en' weten..
fchappen van Indien onderrigt geworden, dan voorheen het .ge-.
ge..
val was. In hetzelfde jaar leverde JOt)lES de Engelfche
EngelCche vertaUog uit
het SancritiCche van een oud, Indisch tooneelfpel,
tooneelCpel, Sacantala, het..
welk een echt·
echt, en aanvallig
aanvalJig tafereel
taCereel der oude Indifche
IndiCche zeden bev·at
bev:at f'
en buiten twijfel eene der grootfte
groot1l:e merkwaardigheden is, welke tOt
ArabiCche letterkunde> is bekend geworden. KALiDAS"
hiertoe uit de Arabifche
die er de fchrijver van is, leefde nog voor de geboorte onzes
Zaligmakers , niet lang na TEltENTIUS
TERENTIUs , en vervaardigde meer toa..
neel!l:ukken
neeHl:ukken en gedichten, waarvan de Saca12tala
Sacalztala tot hiertoe alleen
werd overgezet. Van dit fl:uk
fiuk heeft men eene Hoogduitfche vertaling
v-an
V{ln G. PORSTER
FORSTER en HUTTNER, als ook eene Nederduitfche, welke in.
in,
179 2 in gr. 8vo
Bvo bij den boekhandelaar A. LOO~JES,
Loo~JEs, te Haarlem is
uitgegeven. In 1794 verfcheen
verCcheen zijne letterlijke overzetting uit de San~
critiCche taal van de verordeningen van MENU, (door de Indianen
als het eerf1:e
eer1l:e van alle gefchapene wezens, en als hunnen oudfien en
heiligllen wetgever geëerbiedigd), waarin het geheele Indisch fie1fel
fie1Cei
vim
teil
Vlm godsdienstige en burgerlijke pligten vervat is, en hetwelk hij ten
voordeele van bankbreukige fchuldenaars uitgaf.
Tot dus verre fpraken wij van 's mans verkregene kundigheden en
werken_,
werken" die door derzehler verfcheid
verCcheid enheid en uitgebreidheid verre
de vatbaarheid van de onderfcheidendf1:e
onderCcheidend1l:e vernuften fchijnen
Cchijnen te overtref
overtref...
feil; doch bij zijne vorderingen in de talen van Rome, Griekenland
féli;
GriekmlalUl
en Azië, voegde hij ook de kennis van de wijsbegeerte der landen,
en vàn alle fraaije en -nuttige
l1uttige wetenCehappen, die er zijn aangekweekt
geworden. De f1:elfels
fielCels van de akademie, het Lyceum, en den Por4
Por.
ficus waren hem niet minder bekend, dan de leerf1:ellingen
ticus
leerfiellingen van de
Veda's, of de godsdienst der oude Perzial1en.
PerzÎal1en. Er waren in de daad
weinige wetenfchappen,
wetenCehappen , die hem vreemd waren, en in velen waren
zijne kundigheden zeer gegrond. Met de theorie der toonkunst was
hijgemeel1zaam;
hij gemeenzaam ; met de belangrijke, laatfl:e,
laatfte, fcheikundige ontdek·
onedekkiugen
kiagen was hij bekend, en zijne bewondering over de gedaante van
het menrchelijk
menfchelijk ligchaam deed hem, een geheel akademie jaar I de
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lesfen over de Olltleedkunde
o11tleedkunde bijwonen. Zijne laatl1e
Iaatil:e en,
en'
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geliefdft~

ftudie was de kruidkunde, welke hij bij gelegenheid van' eene ver.....
fiudie
voornaamftedrietige kwijnende ziekte begonnen had, en federe
federt zijn voornaamfte>
laatfl:e verhandeling,:
vermaak in uren van llitfpanning
uitfpanning bleef. Zijne !aatfl:e
welke hij in de maatfchappij voorlas, was eene befchrijving van de
uitgezochtfie Indiaanfche planten; doch van welke wij niet weten, of
uitgezochtHe
zij in openlijken druk verfchenen is. Met één woord; JONES bezat
zulk eene uitgebreide kennis van kunsten, wetenfchappen en, talell,
alll
talen, als:
niemand, ten minfl:e in eenen hoogeren graad, immer bezeten heeft.
J30vendien won hij door zijne maatfchappelijke en bijzondere deug:'
rlen de genegenheId
genegenheid van allen, die hem kenden; terwijl zijne te.
te·
den
genwoordigheid het genoegen van alle gezelfchappen uitmaakte. Hij
ontHeking in de lever, ( eene ziekte, in de Indien
fiierf aan eene omHeking
zeer gewoon) op den z7!l:en van Grasm. 1794. De heer WILLIAl\f
WILLIAIVC
DUNKIN
graffchrifr, en in de E,I
DVNKIN vervaardigde op hem een Latijnsch graffchrift,
En..
gelfche
ge1fche kerk te Ca!eutta
Calcutta plaat!l:e men eene fraaije grafllaaId
grafnaald , waarbij
de Oost-Indifche Compagnie zijn frandbeelri
ftandbeeld voegde; terwijl zijne
weduwe aan
Îll!n het univerGteits-coJlegie
univerllteits-col!egie te Oxfort, waarvan hij in zijn
leveri lid was, eene grafnaald fchonk, waarvan de kosten 500 p. fc.
re ..
beliepen, en die door den beroemden JOHN FLAXl\1AN
FLAXMAN in eenen
eeNen 9~
door'
tioor' 'de
de beoefening der oudheid, gevormden fmaak, ontworpen ,elI
uitgevoerd we'rd.
wc'ro.
JONES. (PAUL)
(PWL) Een beroemd Noord-Ameriknansch zeeheld;
in Schot/alld
Schotland geboren; doch die zich in Amerika nederzette , en al
al~..
daar in 1775 het bevel over een fchip verkreeg, dat tot het fmaldeel
van HAYIUNS
HA Y!UNS behoorde. In het volgende jaar werd hij door l1et
het
congres tot z'ee-lmpitein
ollder~
zee-knpitein der Vereenigde featen
ftaten benoemd, en onderfcheidde zich in dien post door eene ongewone dapperheid, en wa.;
w~
zenlijk fchitterende
fcllitterende bedrijven. Aan het hoofd van 30
30 vrijwilllgé\'Sl
vrijwilIlgersa
zenJijk
IP/tite haven; verbrande de fehépen;
fchépell'vermeesterde hij het fort van 1f7/tite
dié
die zich
zieh aldaar in de haven bevonden, en vernagelde het gefchutJ
gefehutJ
Schotland, om den graaf van
valt
Hierop ftuurde
Huurde hij naar het Noorden van Schot/and,
SEtKIRK op te ligten ,• hetwelk hem waarfchijnliik
waarfchijnIiik zoude gelukt zijn,.'
indien niet de graaf, door een voor hem gelukkig toeval
toeval,,ware
'ware uft)
ttfol
wezig geweest; echter noodzaakte hij de gravin, tegen zijn' eigen
eigen';;...
V:ln zijn fcheepsvolk, om hem:
lijk karakter, en alleen op a,andrnng
á,andrang van
al haar zilver over te geven. Bij zijne terugkomst dwong hlj hèCl
hl?tl
fregat de Draak,
aan"!..
Dra/tk, om de zeilen te ftriJken, offchoon zijn volk aan
merkelijk minder in getal was, waarna hij naar de haven van
Brest terug keerde, en meer dan 200
zoo gevangenen met zich brngt.
bragt.
eenen anderen togt naar het Noorden van Ier~
Ier..
Thans' werd hij tot eenell
land beftemd, waartoe hem door Frankrijk het bevel over 3 fche.'
fehe:
Ierfche kusten verontrustte;
pen werd opgedragen, waarmede hij de lerfche
Iiniefchip, die de
verfcheidene derzelve verwoestte, en een fregat en liniefchip,
Oostzee-vloot geleidden, na een verfchikkelijk gevecht, veroverde,
Waarvoor
waarvoor hij van LODEWrJK
LODEWfJK XIV de orde van verdiensten en eenen
eenell
gou·
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goóden
ZJjne krijgskundige loopbaan eindigde met
gortaen degen
gegen omving. Z1jne
den Amerikaal1fchen~oorlog.
Amerikaal1fchen"oorlog. Nadat hij voor zijne bijzondere zaken
f1:ierf hij, na zijne terugkomst
eene reis naar Holland gedaan had, fiierf
te Parijs, .in
,in het jaar 1792, en werd aldaar met veel fiaatfie op het
kerkhof der Protestanten begraven. Dez.e
Deze uitinumende
uitinuntende zeeheld
was mede een beoefenaar der wetenrchappen.
wetenfchappen. Wij bezittel'l.
bezittel'l, van hem
Gedenkftukkken, benevens
eene Verkorte Engelfche Gefchiedenis, en Gedenkflukkken,
nog verfcheidene andere werken.
.
JONIE. Dit land 1l:rekte
firekte zich eertijds uit, tusfchen
tusrchen de rivieren
Hermus (dlans
(t11ans Sarabat)
Sm'ahat) en 1I1eander
1J1ea12der (tegenwoordig Minder), langs
d-e
rl-e kusten, tegen over de eilanden Samos en Chios. Het grensde
a,an [{arië"
Karië" de Aegeïfche zee, /ieolië
L/eolië en Lydië, en werd door handel.
handel,
fcheepvaart en landbouw, fpoedig, een,
bloeijel1dfre gewesten
een. der bloeijendO:e
Klein.Azië. Het bevatte 12 1l:eden,
O:eden, waarvan Ephezl!
Epheze de voor·
van [{lel1z.Azië.
naamO:e,, en tevens de beroemdfie
naamfre
beroemdil:e fiad
il:ad van
VRn dat werelddeel WilS,
was, die
afzonderlijk
vrijil:aat uitmaakten, doch onderling, toen Metlié
afzonderlij k eenen vrijO:aat
Medië
en andere Aziatifche rijken in magt toenamen, een verbond floten,
17erbo,Jd bekend is. De
hetwelk onder den naam van het Jonifche Verhord
afgevaardigden van iedere 1l:ad
fiad kwamen jaarlijks bij een en tempel van
NEPTHUNUS bijeen, welke zich in een heilig boschje; aan den voet
voec
ge-..
van den berg Mycale, niet ver van Epheze bevond, om over de ge
meenfchappelijke belangen te raadplegen. Toen echter het Lydisch
koningrijk in magt toenam, moesten verfchcidene
verfcheidene fieden
neden van het
zich aan hetzelve onderwerpen, en zelfs onderwierp CRÖSU9
verbond ziçh
ten laatil:e
laatO:e het geheele Jonifche gemeen eb est aan zijne heerfchapplj ;
doch veroorloofde hij hun, om, onder betaling eener jaarlijkfche
fchatting en het leveren van hulptroepen, naar hunne eigene wetten
te mogen leven. CRÖSUS,
CRÖSVS:, naderhand door CVRUS beoorloogd, en
bij Thymbra overwonnen
over,Wonnen wordende;
wordende, wilden de Joniers zich aan den
l.a
..t!l:en op dezelfde voorwaarden onderwerpen;
onderwerpen, als zij voorheen aan
l.a~tO:en
den eerften
eerO:en gedaan hadden, doch CYRUS
CVRUS dit van de hand wijzende.
wijzende ~
maakten zich de JOl1iers
JOlliers gereed,
gereed; om hem te beoorlogen; maar moesmoes..
t.en ten laatfte, in weerwil van hunnen dapperen tegenf[and,
tegenftand, met de
overige Aziatifche Grieken, onder zijnen fchepcer bukken. Het Perzisch ~uk met tegenzin torfchende,
torfchende; vereenigden zij zich onder de
regeting
r~geting van DARlUS IlYSTASPIS,
HVSTASPIS, met de Metiters,
MeNters , en verjoegen or
of
doodden de ftadhouders en vorsten der Perzen, waarin zij heimelijk
heimelijk;
door de eigenlijke Grieken, inzonderheid door de Athet1ers.~
AthetTer$.~ emftig
ernftig
onderfteund werden, door wier hulp zij de [[ad
Had Sardos veroverden
ell
en verwoestten. Dan, daar de Joniers , niet lang daarna, door de
Europifche Grieken verlaten werden, geraakten zij op nieuw onder
llet
Perzet1, en moesten zelfs, in den onttJet nu nog harder juk der Perzen,
ftllnen oorlog tusfchen dezen en
ftanen
ell de Grieken, hulpbenden tegen hunne eigene landgenooten leveren. Toen derhalve de Perzen een en
andermaal door de Grieken geilagen
gel1agen waren 1 geraakten
gera:akten de JOllÏ(!rs
Joniers met
de overige Aziati[çhe
AziatiCche Griekm
Grieken in opftand,
opfcand, en herkregen eindelijk.
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door de LCJCedemoniers
Lacedemoniers en Atheners geholpen, bij den Cimonirchen
Cimollirchen
vrede, hunne onafhankeliJkheid, welke zij echter, ten laatfte
laatfi:e ,~ onder
ARTAXERXES lVINEMON
lVINEl\10N weder geheel verloren. De Dzcedemoni~rs
Dzcedemonirrs Ollo
DIt-derfteulJdclJ
derfi:el1ndcll hen th~ns wel tegen de Perzen; doch daar zij, uit
uie
hoofde van binnenl:mdfche
binnenlandfche oorlogen in Griekmland,
Griekm/and, hunne krijgs.
krijgscn met de Perzen den be.
benden uit Azië moesten terug trekken, en
roemden Altalcidifchen vrede floten, zoo waren de Aziatifche
AziatÎfche GrieCrieken genoodzaakt, om op nieuw de Perzifche
Perzjfche opperheerfchapplj te
erkennen, tot dat ALEXANDER
ALEXANDER hen weder van dezelve onchief. Setoen de Romeinm
dert genoten zij eene tamelijke vrijheid; dóch [Oen
Romdne"
meesters
JomïJ, door ongehoorde
mee!ters van Azië werden, ging het rijke JOfJië.
Saraceen en aan
belastingen gedrukt, weldra te gronde, terwijl de Saraceemn
den
del1 nog' overgeblevenen bloei van deszelfs [teden den laatften
laat[ten doo.
doo..
delijken Dag coebragten.
.To1Jiers waren als het meest vertroetelde, doch tevens als het
De .TolJiers
beminllelijkftc, volk onder de Grieken bekend. De kunsten der
beminl1elijkftc,
hoogfcen top geklommen
geklommen;'r
weelde en overdaad waren bij hen ten hoognen
doch, desniettegenftaande,
dcsniettegenftaande, bezaten zij groote verdienften ten aanzien
<ier wetenfchappen,
wetenfehappen, die onder hen het eerst bloeiden, en waarin zij
de leermeesters d~r overige Grieken werden. IdOi\lERUS,
I-JOl\7ERUS, waarfchijn.
waarfchijn ..
lijk de eerfte van alle Griek[che
Griekfche dichters.
dichters, de geneesheer HIl'l'OI{RI\HIPPOKRATES,
Al'ltLLES, de wijsgeeren PYTHI\GOTES , de fchilders PARRHASIVS,
PARRHASIUS, en APItLLES,
PYTHAG()oo
Joniers.
RAS, XENÖPIiANES,
XENOPHANES, ANAXAGORAS enz. waren alle .Joniers.
JONISCHE EILANDEN. (J7ereenigde
(Pereenigde Staten
Statm der) Deze Re.
publiek, welke 50 v. m. en 187,000 inwoners bevat, werd voorbel1uiheen de Zeven-eilanden genoemd, en volgens de voorloopige befluiten van het Weener
Wemer congres, bij eene overeenkomst tus[chen
tusfchen de
hoven van lFéenen, Petersburg , Berlijn
Ber/ijlt en Londen, den 5 van
Slagtm. , en bij het verdrag van den 20Jl:en
20f1:en daaraan volgende,
volgende. beide
Parijs genoten,
te PariJ's
gel1oten, opgerigt, en onder Britfche befcherming geJl:eld.
gefield.
Zij beJl:aat,
ver[cheidene kleinere, uit de 7 hoofd-eilanbef1:aat, behalve uit ver[eheidene
den: C01fu
COlfu (voorheen Corcyra) met 72,000 inwoners en eene Joni.
Joni..
fehe akademie; Paxo lUet
met 6,350; Sm/ta
Santa JJlaura
JI.faura (oudtijds Leukadill,
Leukadia,
beroemd door de rots, van welke zich SAPPHO en andere ongelukkige verliefden in de zee Jl:ortte~),
f1:ortten), met !)I,440;
~ 1,440; Cephalonia
Cepha/onia met
63,222; Tlzeaki,
waarfchijnlijk het oude
Tlteaki, of Klein Cepha/on/a;
Cepha/ol1la; hoogst waar[ehijnlijk
Ithaka, met 7°00; Zal1te
Zaute,, (oudtiJds ZacYllthus)
Zacylifltus),, de bloem van den
LCl'ant,
Lel'ant, met 37,180,
31,180, en C~rigo
Ct:rigo (voorheen Çythera), in het Zuiden van
Morea, aan den mond der Aegei[che
Aegeifche zee, met 9,477 inwoners. AI
Al..
Ie deze eilanden, behalve Cerigo en 3 kleinere, liggen aan de kusten
Livadië en Albanië,
eel1e zachte
van L;~'adië
A/bant'ë, in de Jonifche
Jomfche zee, en onder eene
IuchtJl:reek. De grond is er grootendeels zeer vruchtbaar, en leluchtfireek.
vert alle zuidelijke vruchten van den 370 breedte in overvloed.
Hout, echter, en edele metalen vindt men er weinig: daarentegen
is de uitvoer van krenten alleen, jaarlijks, aanmerkelijk,
wo als ook
aanmerkel~k, zoo
van olijfolie, waarvan op Corfu 3 millioen boomell
boomen g~vonden
gevonden
ALGEMEEN WOORDENB. III.
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JORDAAN. (De) JOSEPH H.
De bewoners, die tot de Griekfche
GriekCche kerk bebooren
belJOoren

worden. t~
zijn Nieuwe Grieken, vol geest, en bezitten een warm gevoel
voor vrijheid en vaderlandsliefde: ook bevinden zich onder hen
lroli/men en Joden.
ltrJliallen
Het bezit dezer eilanden is belangrijk, omdat zij door de fierke
llerke
COtju, hetwelk, zoo als ook de overige eilanden, rui..
ligging
lîgging van COljU,
·me
me havens heeft.
heeCt. de fleutel
/leutel van
VUil twee zeeën zijn; Griekenland
Grieken/and
dekken, en het Oostelijk Italië in toom houden., Corfu en Zante
zijn tevens zoo veel als bruggen, langs welke men in Albanië en
eu
Macedonië dringen, en 1Ilorea,
Archipel, bezetten kan.
ft/orea, bi;nevens
b;;nevens den /irchipel,
Inzonderheid kunnen de E1Jgdfc!zen,
Enge/felzen, de Alba1JCZC1Z
Albanezen en lIiaiIJotten
Maillotten hier
inzonderheid
voor hunnen land en zeedienst werven, en worden de inwoners voor
uittuuntende matrozen, en die van Cep,1;olonia,
uitmuntende
Cep,~a/onia, in zonderheid;
zonderheid, voor
kundige zeelieden gehouden. Zij hebben meer dan 200 vaartuigen en
500 barken in zee. Het Engelsch belluur
bel1uur was voor dit gemeenegemeencbest niet onvoordeelig, en het regt van befcherming voor Grool..
plaatfen der
brittanje van veel belang, hetwelk in de vestingen en plaatCen
Joni{che
bezeuin g heeft; terwijl
tcrwijl hunne gewaper.d,~
ll::tJt
Joni[che eilanden bezettin
gewapeI:d'~ l1::tJt
onder den opperbevelhebber der Brit[che
Britfehe troepen ftaat.
ftam. De Oas
OOS-..
tenrijllfche handel met deze republiek heeft gelijke regten met deIl
tenrijkfche
d~n
;EngeIfchen
;Engelfcllen;; doch de buitenlandCche
buitenlandfche mogendheden mogen hier alleen
handel.confuls
bande I-confuls houden.
JORDAAN,
Arden. Deze, door heiige
herinneringen 9
JORDAAN. (De) thans /irdetl.
heiIge herinneringen,
merkwaardige rivier, ol1tfpringt
omCpringt aan deQ
delól voet van hc~
he" gebergte /inAnti-Libanon in Syrië uit twee bronnen; doorCllijdt
doorfnijdt Palestillá
Pa!cstillJJ van het
Noorden naar het Zuiden, en ontlast
ontlMt zich in de Doode zee. I-Jare
Hare
'V{)orheen
voorheen bebouwde oevers zijn thans woest en met riet :en
;en andere
planten
bewasCen, en haar geel troebel water, dat echter bij het
pinnten hewasfen,
l1itrcheppen
nitCcheppen helder wordt en veel viseh
visch bevl1t,
bev:lt, rolt.
roh, hlngzaam
bngzaam door het
}/ebreeutven noemden haar den .Jordaan, dat is rivier
zand voort. De Hebreeu'.vm
z2nd
lies gt'ngts,
geregts, en bl]
bIJ de ,drabieren heet zij tegenwoordig Nahor.el-Chi.
NahfJr-el-Chi_
rin. Zij fchrijven
godsdicnstige fifwasiingcn
rill.
Cchrijven a:;n
aan de godsdienstige
r.Cwasiingcll in dezelve ge.
genezende krachten toe, en voor de ChrÏ5tenel1
Cbristellfl) fJl
eR Joden is :lÏj
aij eeu
-voorwerp van eerbiedwekkende befchouwing.
--voorwerp
. JJGSEPH
0SEPH H.
Il. De tijd, wllarin
\\r;mrin deze zeldzame, en tOt
tot groote dindin•
~el1 befrcmde,
\\'ercld vcrfcheen,
.gen
befl:emde, monarch op het toon('el
tooneel der wereld
v erfeh een , (in
Lentem. 1741) was even zoo oorlogznchLig
Lcntem.
oorlogznchtig , en zijne finten
natcn waren
even zeer in onrust, als toen Illi
IJlj hetzelve weder moest vaanvel
vaarwel
zeggen. Reeds was FREDERIK de Groate
Groo.!e bezitter van de'
dc· telle
tene helft
Beijerfche leger de Oostenrijkfche
van Silezië; reeds naderde het BeijerCche
'grenzen, en eerst na verloop van 7 jaar maakte
l1J~akte de vrede van Aken
dken
aan den oorlog een einde; en mogeJ~jk
mogelijk verwekten wel alle deze omftalldigheden, in later tijd, in hem dien oorlogzuchtigen geest, welke
1hndigheden,
met zijn overige menschlievellde
menschlievende glèanrdheid
geaardhcid !liet'
IJiet fcbijnt
Cchijm overeen te
ftemmen.
ZUllEf moeder droeg, waarfchijnlUk,
wnarfchijnl~jk, v:eef
v.eel
flemmell. De handelwijs zijmr
tot de vorming van zijn brakter
en
karakter bij. Zijn
Z~n levendig temperament cn
toe
baar

J
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brulr onverzettelijke wil verdroegen zich dikwijls niet met elkander:
hij gehoorzaamde dan wel, maar alleen uit eerbied en niet uit over~
tuiging. Zij was vroom, en, de zoon br.fpeurende hoe veel mis.
bruik men van hare godsdienstigheid maakte, verkreeg et:l1en onver.
winnelijken afkeer van dê geestelijkheid. Zij fielde eenen te hoogen
prijs op de geboorte of afkomst harer onderdanen, en hierdoor ont.fiond
frond in hem , reeds vroeg, eenen weerzin tegen onverdiende voor.
relten , eu befchouwde hij de menfchen alleen als menfchen.
Olldercusfchen barstte de 7 jarige oorlog uit, en alles was voor
den erfgenaam des troons gereed, om zich naar het leger te begeven, toen THERESIA van befluit veranderde en hem terug hield. In
1760 huwde JOSEPH met de prinfes ELISAIlEl'H van Parma; doch hij
verloor haar reeds in het tweede kraambed; zoo als ook zijne tweede gemalin, de Beijerfche prinfes JOSEPHE, hem fpoedig door den
dood ontrukt w~rd. Na den vrede van Hubertsburg, in 17640 werd
hij tot Roomsch koning verkozen, en het jaar daaraan, na den dood
zijns vaders, tot opperhoofd van het Duitfch~ rijk. Zijne moeder
verklaarde hem wel tot mede-regent, en gaf hem het befcuur over
de legers; maar hield zelve het eigenlijk bewind in handen, en floot,
toen in 17/7 de bekende fueeesfie-oorlog
fuccesfie-oorlog cusfehen
cusfchen Oostmri/k en
Pruisfen uitoral{, zonder voorweten van haren zoon, met FREDI!:RI!{ den vrede.
In het jaar 1779 fiiel'f
f1:iel'f THERESIA, en hit kwam JOSEPII in het volle bezit zljher ermaten:
er[fl:aten: 40 jaar oud, gezond, vol vuur, gebieder
over meer dan 22 millioen menfchen, en over een voortreffelijk leger, fpande hij de verwachting van geheel Europa. Hij werd door
zijn volk aangebeden; alleen de Înlandfche adel -en! de geestelijkell
meenden hem te moeten vreezen , en na verloop van eenige jaren was
het misnoegen over hem algemeen onder alle fianden. Hij \roerde
eene meerdere vrijheid van de drukpers in; hefte het verband tusfchen
fehen de klooster-broeders en het hof van Rome op, en regelde de
pennoenen: de Joden verkrege.ll meer vrijheid, de lijfeigenfchap werd
afgefchaft , en alle nonnen- en vele monniks-kloos~ers werden vernietigd: zelfs ging JOSEPH , toen zich de paus in 1782 te fYeenen bevond, met het laatfie voort, zoodat in 8 jaar het getal der kloos.
terlingen in zijne .fiaten van 63,000 op 27,000 verminderd was.
afgefehaft, en
Voorts werden bij een nieuw Wetboek de doodftraffen afgefchaft,
zag men, zonder aanzien van perfoon, in de hoofdftad des rijks. ba.
ronnen en graven, wegens begane misdaden, in kluisters de firat{!n reifiaatsbefiuur, de openbare opvoedin,g, het
nigen. Alle takken van fiaatsbefruur,
bnrgerlijk en kerkelijk beheer werden verbeterd; doch de hervorming~
hervormil1g~
die hij in Hongarijen ondernam, waar hij alles
aIles op den voet, als in
zijne overige Dllitfche fiaten, wilde brengen, . veroorzaakte aldaar
eenen opfialld, die alleen door de teregtfielling van de hoofden er
van, HORIA en GLOS KA , gedempt werd. Hierop volgden de twist
met de rereenigdc Nederlandell over de Schelde; de ollderhandelingen,
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Plaanderen tegen Bcijeren
vorsten-vcr'gen, om J7/al1nderen
Befjeren te verruilen; het vorsten-vcr:.
~ond, en den dood van FREDERII{ Il, zonder dat dit alles eenige gehond,
wigtige gevolgen voor den keizer had.
Na dat JOSJ1.PH,
JOSI!.PH, die in 1781,
1787, onder den naam van
vaU graüf
graàf van Fal·
Fal,
kenftein, eene reis naar den Krim deed, waar hij in Clterfon
kenflein,
Cherfon door
de Ruslifche
Rusfifche vorstin op het luisterrijkst ontvangen werd, van dezeldezel·
ve was teruggekeerd,
teruggekeerd. begon voor hem een keten van rampen, waarwaar·
Oostenrijkfche Nedere:.
Neder:.
van zijn dood de laatfle
laatll:e fchakel
fehakel was. In de Oostem'ijkfclze
Janden barstte een opfrand
op11and uit:
uit: JOSEPH trok alle nieuwigheden
weder in, en de rust fcheen weder te Iweren.
keeren. Hierop
I-J~rop volgde in
1788 zijne oorlogsverklaring aan de ..Turken;
Turken ; een krijg, die wel in de
eerae
eerO:e maanden voor hem eene g;;lukkige
gelukkige wending fcheen te nemen.;
nemen,;
doch zoo veel te ongelukkiger gevoerd werd. De Oostenrijkers
trokken terug, en leden veel door de gevolgen der ondragelijk!t!!
ondrngelijkn~
hitte., en de ongezondheid der luchtftreek.
luchtfireek. De keizer zelf kwam
hitte"
ziek en afgemat,
afgeum, diep gegriefd door het ongeluk zijner legers, in
"Vinterm.
lVeenen; en, alhoewel in het volgende laar
Jaar het geluk
'Vinterm. te lPéenm;
aan LAU.
LAUzijne wapenen op·
op' iedere fchrede volgde, Belgrado zi::h
zi~h :lal1
DoN
DON overgaf, en de RI/sim
RI/s[m groote vordl.!ril1gen
vorderingen m:1ukten,
m~akten, was echter
echte.r
Duitschlalld, onder alle deze zegepralen, ten hoogfle
hoogf1:e bezorgd
geheel Duitsch/alld,
voor het leven des ll10narchs
mOl1archs,, dil,)
di~ veel aan
a:ln ziels- en
eu ligchaams.finarligchaams,nnar~
te leed.
In Slagtm. 1789 werd hierop de nieuwe wet or
op de belastingen
bebstingen
eigenhJke oorz:t1k
oorza~k vanl
vm~ 's vorsten vol..
ingevoerd, welke men als (ie
c'e eigenllJke
gende ongelukken
ollgelukken kan befchouwen. EdelEd(!l- en lundlied.::n
landlied"n waren er
ontevreden over, en het fein
rein tot eene
eCl1e algemeene wanorde en
cellen
Ne..
eellen openbaren f,rijd
Erijd was gegeven. Hierbij kwam nog, dat de Ne~
der!afJden, in dezen tijd, volkomen in opftand geraakten; zich
derlanden,
voor "vrij verklaarde\1
verklaarden ; de keizerlijke troepen uit alle provincien ver·
verdreven, en allee:1 Luxem
Luxem'mrg
'mrg nog aan den keizer lieten behouden,
bereidwlllJgheid, om alles toe te geven, met trotschheid vel:verwiens bereidwIlligheid,
11garer2, waarbij
wa~rbij de algemeene ontevredenfmaad werd. Ook de HfJ
H&'Jgaren,
ontevreden·
heid Dechts
nechts onder de asfche gefmeuld had, ftaken
fraken het hoofd op, en
cn
vorderden hunne vorige regten
rcgten en fcaatsgefteldheid terug; en nu ver·
verJ790~
klaarde }OSEPH,
JOSEPH, tot verbazing van geheel Europa, in Louwm.
LOUW111. 1790~
alle verordeningen, gedurende zijne regering gegeven,
trekken,
g2geven, in
iiJ te trekken"
en v:r!1ietigde
v:f1Jietigde da~ldoor met éénen
éél1en nag zi;n
z~n moeilclijk
moeildijk werk. Ook
in Tyrol vertoonde
verwonde zich het misnoegen, en poogd~ JaSEPH,
OSEPH, om ook
daar alles op den ouden voet te herCtellen.
herftellen.
Wij zullen hier geene fchets geven van den diepen indruk, welke
frappen, waartoe welligt de noodzakelijkheid hem
deze vernederende ftappen,
drongen, op zijnen geest te wege bragten. Genoeg is het, dpt
dflt hij reeds
in Sprokkelm. 1790 de zekerheid van zijnen naderenden
nHderenden dood bezefte" en den 20ften derzelve ''niet
niet meer was. }OSEPH
JOSEPH had een
zeer levendig temperament , bezat' eene rnstelooze werkzaamheid;
was genegen.
genegen, om te heer[chcn,
heerfchcn, op te bouwen en af te breken,
en
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-en
oen niet vreesachtig in gevaren. nij
[lij beZàt
beznt een levendig gevoel voor
menfèhen.
mcnfèhcn. waarde; ecrbiedigde
eerbiedigde dezelve in allen,
r.lIen, en hield zich overtuigd,.
overtuigd~
dut iedèr
ieder braaf man aanfpraak
aanflJfUak û?
up de achting van anderen had, offclJOon dezen ook door omftandigbeden in aanzien boven hem mogten
fcJlOon
verheven zijn. Hij liet de tot hiertoe gefloten diergar,rde
diergar.rde tot eene
algemeene wandei-plnars
wand{~l-plnats openen, en boven deszelfs ingang deze
woorden lÎ:ellen:
ftellen: Plaats Vtm
Ya7$ PémMaJi:,
Férmaak, arm
aal. alle
alJe lIIclifchen
wellfl:hen toegewijd
tloor tlerzcher
dcrzd,'cl' hoog/è,'zatter;
hoogfëhatter; terwijl hij, op het
hee verzoek van fommibijzondere Handen ter wangen , om den Prater flechts aan eenige
eenigc bijzol~dere
deling toe te fwan,
ft.1an, op dat men zich daar met zijns gelijken koukonde vermaken, ten antwoord gaf: wanneer i/,
i,~ allecll
allecn met
mct miins
miJns geti/gelil.
/ren
IW1 wilde omgaan,
omg-aan, zoude ik iJl
ill het keizerlijk graf bij de kapucijnen
,moeten
:moeten nederdalen, elt
eIt daarin
daad n mijne dagm
dagen doorbrengen. FREDRIK II
.fchreefaan VOLTAlll.E ten zijnen aanziene het volgende: " In het kort,
" hij is een keizer, zoo als Duitschl'::JJid
Duitschl.1lid III
111 langen tijd nier
niet gehad heeft.
beeft.
opge~
" Schoon opgevoed in pracht, leeft hij Ilogthnns
IlDgthal1s eenvoudig; opge.
~,
vleijerijell, is hij echter befcheiden, en,
cn, :llhoewel
~ groeid onder vleijerijelJ,
alhoewel braltbran."
naar roem, offert hij evenwel zijne eergierigheid aan z.iJqen
~ dende nanr
z.iJqeu
" pligt op." lIet is blijkbaar, dat JOSEPHS
OSEFHS geliefkoosd denkbeeld
beftaan hebbe, om, in de,u
peCtaan
d~l eigenlijken zin,
zill, zelfheerfcher te zijn,
en het groote werktuig van ftaat geheel eenvoudig en alleen te befturen.
l11j door eigen nadenken, of door de kennis vall
Huren. Alles, wat luj
van
andere landen, als eene
hij' ook
eelle nuttige
nmtige inrigting bcfchouwde,
befchouwde. wilde hiJ'
in zijne ftaten
Ctaten invoeren; maar hij bedacht niet genoeg, dat hij met
.andere menfchen en andere betrekkingen te doen had; dat langdurige
gewoonten, en door de oudheid geheiligde gebruiken, zich niet op
eemnanl
Jaten veranderen, en dat de menCchen, op welke hij wilde
cemnaal laten
werken, die kunde en ervaring niet bezaten, welke hij had opgedaan. Wanneer hij het nut van iets duidelljk
duidehjk inzag,
bzag, wilde hij, dat
het ook aanftouds
aanftollds zou werken; doch niemand verftond hem, of
wilde hem verftaan
verft aan , en vooroordeel en eigenbaat legden hem dui,.
dui~
zend hinderpalen in den weg. Deze cegenftand,
tegenftnnd, uit zulke o\lzuivere bronnen voortgevloeid, maakten hem natuurlijk onbuigiaam
en
onbuigzaam cn
ftreng in zijne befluiten;
bef1uiten; en men wordt, zi]nes ondanks, door een
zacht gevoel van weemoed
weenlOed getroffen, wanneer men aan de nagedach.
nagedach"
tenis van J
JOSEPH
OSEPH eene ernftige en onafgebroken
onaCgebroken befchouwing
beCchouwing toe·
wijdt. Een wijze, die altIjd het goede wilde, en het echter ~oo
zeiden konde ter tlÏtvoer
zelden
uitvoer brengen; een regént •, die alleen
allecn het geluk
ftaten bcdoelde,
zijner aaten
bedoelde, en dezelve ongelukkig maakte; een vader,
die zich voor zijne kinderen opofferde, en er niet eens d'mk
d'lIlk voor
genoot; een mcnscll,
menseI! , die alle menfchen beminde, en van hun ge
geene
ene
hUil gehaat
blijken van wederliefde omving, en eindelijk zelfs door hun
werd; een vorst, aan WleIl,
wam, door zijnen vroegen dood, niet eens
den troost vergund werd, om
0111 uit de harde {Jagen
flagen des noodlots,
noodlors , wel
wel"..
ke hij moes
moestt verduren, de lecringen
kcringcn te kunnen trekken, die er iN
liggcll
opgeJlotCJl, en door welker hulp hij mogelijk alles weder
liggen opgei1otcl1,
zou>
T t 3
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zoude goed gemaakt hebben, wat hij door zijnen te grooten Uv
Uver
er
bedorven had. Dan, hij konde de fchool der ondervinding niet afloopen, en die der vorsten is bovendien zoo moeijelijk en van eell
een
zoo langen dllLlr.
dULlr.
JOSEPHINE, eigenlijk JOSEPHINE TASCI-IER
TASCHER DE LA PA.
GERIE, eerfre
eerfte gemalin van den gewezen Franfchen keizer NAPOLE
NAPOLE...
ON, dochter des heer~ll
he~r~n DE LA PAGERIE en
eu diens echtgenoote CHARe
Cl-IARLOTTE ANDIFFREDY, werd;:den
werd;:(len 24-ften
24ften van Zmnerm.
Zomerm. 1764 te Ma1-ti
Marti..
tlique
tzique geboren, en huwde voor het eerst aan den voormaligen vice.
vice..
graaf ALEXANDER BEAUIIARNOIS,
BEAUHARNOlS , die mede tcr genoemde plaatfe
geboren,
nader..
geboren. voorzitter der Conüimerènde
Confriwerende vergrdering,
verg~dering, en
hand opper-veldheer van het Rijnleger was ; doch die in 1794,
lHmd
1794 I
()p
up vonnis vall de revolutionaire regtbank , geglllllicioneerd
geglllIlitioneerd werd.
werd~
Ook zijne echrgenQote
echtgenQote JOSEPHINE.
JOSEPHINE viel nu in handen van dit bloed.
dorstig geregtshof, en werd in den kerker geworpen, waar men
zegt, dat NAPOLEON het eerst kennis aan haar zoude gekregen
hebben. Kort daarna geraakte zij onder de befcherming van BAIlBAR..
RAS, en was, zoo als men het in Frankrijk noemde, zijne bijbij.
zondere vriendin; doch dit hield NAPOI.EON'
NAPOLEON' niet terug, om na hare
n~nd te dingen, te meer, daar hij door haar bezit niet alleen een
-band
aanzienlijk vermogen verwierf, maar inzonderheid zich van de alles
gUl1st van BARRAS hoopte te verzekeren.
afdoende be[c!Jermil1g
befcherming en gunst
Sften
Hij huwde ook werkelijk aan mevrouwe BEAUHARNOlS op den Sfien
van Lentem. 1794, en verkreeg te gelijk hèt bevel over het Itali..
llansche leger. l\1[en
Men meent, dat J
J OSEPHINE zich aan haren tweeden
toegene~enheid zou verbonden hebben. Hij liet haar,
gemaal uit ware toegenegenheid
z:jnen roem en luister deden:
met de daad, in z:jncn
deelen: zij doorreisde m~
liem
JÎern in trimnf de veroverde Italipanfche
ItaIi~anfche fiaten, cn
en omving
ontving overal
ue hulde, die men den held van Maringa
verhief'
-de
Man'l1go toezwaaide: ook verhief
~Îj haar in 18°4
1804 tot keizerin van Frankrijk, en liet haar den 2den
~ij
van Wimerm. deszelfden jaars, als zoodanig, plegtig kwonen.
kJ;oonen. On..
derttrsfchen
zij in haar huwelijk, van de zijde haars
dertrrsfchen fchijm het, dat zIj
gemtm1s, vele onaangenaamheden moet gehad hebben, waarvoor zij zich
gemimis,
1I11een door de rijke gefchenken, die haar
h:1ar van alle kanten van zoo-.
1\lIèeu
berçiking val!
Villl ee,Il
ee.1l
dallige
wel ke hare gunst, ter ber~iking
danige lieden tOl!ftroomden,
toefl:roomden, welke
of ander
allder doel, behoefden, fchadeloos wist te .ll:ellen,
il:ellen,
Jül>l_PHINE had bij haren eerfl:el1
eerften echtgenoot. BEAUHARNOlS
JG,n>HINE
BEAUHARNolS ,• eenen
~Oon , die in 1781
l781 geboren werd, met name EUGENIUS, en eene
"'200n
èochter, welke in 1783 ter wereld kwam, en HORTENSIA CECU,I.\
CECILI.\
heette; doch haar huwelijk met NAPOLEON bleef zonder kinderen; en
dit was waarfchijnelijk
waarfchijnel0k eene biJkomcnde
bijkomende rede, waarom deze haal'
haar
eene echt[c]lCidiug
echtfcIlCidillg met haar bedacht was. Dezelve werd
gemaal op eenc
1809, in weerwil van de
ook met de daad, den 16 van Winterm.
Wlnterl11. 18°9,
tegenkanting der kerke, tot (tand
teg'enkanting
fl:and gebragt.
geb ragt. JOSEPlIINE behield pen
~elI ti.
t~l en ran;;
t~1
raa;; eener gekroonde keizerin; verkreeg een jaargeld van 2
milIioCll
ruilIiDen Franken
Frankeu uit 's
'5 rijks fchatkist,
fcllatkist, en bovendien het luscllot
lustIlot La..
La+
~cn,
~Ctl,
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ken, bij Brusfel, tot haar verb;ijf". Men he('ft gedacht. dat
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zeer
aln Frat1krijk gehecht was, en eenmaal zich wegens hare verftooting
zoude wreeken, doch men heeft niets van dien aard vernomen: integendeel leefde zU zeer afgezonderd; was nog getuige van de groote verandering in Frankrijk, en ftierf, na eene korte ziekte, den.
30 van DIoeim. 18 r 4.
'
JOSEPHUS. CFLAVlUS) Werd 37 jaar na CHRISTUS geboorte, te
Jeruzalem, uit een priesterlijk geDacht geboren, en in later tijd
een fieraad der Pharifeeuwfche fekte, tot welker aanhang hij behoQf~
de. Te Rome, werwaarts hij eene reis ondernam, wist 'hij
-hij de gunst
van keizer NERO en de keizerin POPPIlA te verwerven, waarop hij
vervolgens, bij zijne terugkomst in .Tudea , het bevel over l}etJoodfche leger omving. Gedurende 7 weken ftond hij met·
met Ulo~
en ftandvasligheid het beleg der vesting Jotapata door, en welligt;
zouden VESPASlANUS en TITUS, hetzelve nog hebben moeten opbreken, indien zij niet door de verraderij van eene11 Jood ware v~rOo
verd geworden, bij welke gelegenheid 4°,000 inwoners neergefabelJ,
neergefabel~,
en 12,000 gevangen genomen werden. JOSEPHUS yerkreeg zijne vrÛ.
heid, en 'dit bewoog hem, toen hij hierop met TITUS ter belegering
voor Jeruzalem trok, om bij zijne la~ldgenooten aan te dringen, de
genade der Romeinen af te fmeken. en zich aan bun over' te geven:
dan, in plaats van aan dezen ver11:andigen raad het oor te leenen; wiel'..
pen de Joden hem, terwijl hij onder de muren der ft:\d met hun
fprak, met fieenen, zoodat hij bijna dood op den grond viel. en hij
in hunne handen zou gevallen zijn, indien de Romeinen hem niet
gered hadden. Na de verovering yan Jeruzalem verleIde hij keizer
VESPASIANUS. in het jaar 71, naar Rome, waar hij zoo wel door de-zen, als door zijnell zoon en opvolger TITUS. met onderfcheiding
behandeld werd. Uit dankbaarheid nam hij den_ familienaam van
VESPASIANUS, FJ,AVIUB, aan, 'en fchreef vervolgens zijne GeJckie..
denis der .Topdfche Oorlogen, in 7 boeken, welke eerst in, he~: $y.
risch en daarna in het Grieksch verCcheen, en in levendigheid en
fchoonheid van fiijl. onder alle Griekfche gefchiedfchrijvers,' ~
naast aan L1VIUS komt, waarom hij ook door HIERONll\iUS de Griek.
fche LIVJEJS genoemd wordt. Zijne .Toodfche Oudheden, in 20 boe.
ken, zijn mede uitmuntend gefchreven; doch de Christenen leggen
bem ten laste. da. hij in dit werk de wonderen van CHRIS'rUS ver~
min kt , en alles met flilzwi]gen voorbij gaat of verzacht, hetwelk de
zoogenoemde Heidenen eenigzins zoude hebben kunnen' beleedigen.
Als een fchrander ilaatkundige paste hij de voorzegging van den MEI..
SIAS op den keizer VESPASIANUS toe. ZUne 2 boeken tegen APlON,
een AleX1lndrUnsch fprnakkundige en openbare vijand der Joden, bevatten kostbare fragmenten uit oude Hjstorie-fchr~ivers. De beste
uitgave zijner werken is die van HAVERK,\ilIP, te dmjlerdam, in 17ztS
in het Grieksch en Latijn in het licht verCchenen.
JO UY. .Een vlek met 560 inwoners, een fraai not en een park,
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Fransen departement Seine
Oife, niet ver van Yerfailles,
in het Fransc,~
Seille en Oi[e,
Perfajl/es,
beroemd wegens eene katoenfabrijk aldaar, waarvan 1200 werklieden
befiaan.
beflaan. Zij werd in 1760 opgerigt, en levert katoenen, welke
zich, inzonderheid, door derzelver fraaije en duurzame kleuren aanprijzen, en bijna door geheel Europa, onder den naam van Toiles
Toi/es de
.Toll'j
.'otlJ bekend is. Er is ook bij de fabrijken een vermaard Chemisch
laboratorium.
JUBELJAAR. Dit had, onder de Joodfche fl:aatsgefl:eldheid,
fi:aatsgefi:eldheid, ie·
ieder softe jaar plaats, wanneer de !laven
flaven vrij gelaten, de fchulden gege.
lost, en de verpande en verkochte landerijen aan de familie, waaraan zij
behoorden, terug gegeven werden. In
Iu zulk een jaar·
jaar mstte
nlstte men van
deel.
allen veldarbeid; at, hetgeen de grond van zelf opleverde, en deelde daarvan aan de armen mede. Vijanden moesten zich met elkander
bevredigen, en, om ook het geheele volk met God te verzoenen,
ging de Hoogepriester in het heilige der heilige des tempels ~ en beo
be.
werkte door gebed en olTerhande
olrerhande voor hetzelve vergeving van fchuld.
Op dien tijd heerschte door geheel het }oodfche
Joodfche land vrede 'en blije!.
blijd.
eerfte dag van zulk een jaar werd door bazuinen, of
fchap, en de eerlle
boorns,
booms, aangekondigd.
De ltoomfche
Roomfche kerk nam het denkbeeld van zulk een algemeen
tijdfiip van verzoening over, en de paus BONIFACIUS VlIr verklaar
verklaar...
de in 13°0
1300 het eerfte jaar der nieuwe eeuw voor een jubeljaar, of
'ubilaeum, waarin allen, die naar Rome ter bedevaart gingen, en .,rovrome giften mede bragten, een groore
groote aflaat verwierven. Het voordeel, hetwelk de Roomfche kerk hier van trok, en de wensch, dat
ieder Christen zulk een jaar beleven mogt, bewoog eerst CLEMENS
VI in 135°,
soO:e; vervolgens URnANUS
1350, om ieder 50lle;
UallANUS VI, in 1389, om
a3lle, en eindelijk PAUL
PAUr. II, om: elk 2511e
2s!l:e jaar voor een Ju
ieder 3311e,
Ju-..
beljaa, te verklaren. De aanmerkelijke [ommen,
fommen , welke hierdoor
beljaa~
RlJme geb ragt werden, maakten de regeringen opmerkzaam, en
naar Rome
FAUL was verpligt,
tOt
PAUL
verpligt , om zekere leerken
kerken in de Christen-landen tot
genade-plaatren
genade-plaatfen voor de zulken aan te wijzen en te verklaren, die
de bedevaart naar Rome niet doen konden; doch alleen onder voorwaarde, dat de meeste voordeel en dezer provinciale Jubileen in de
Roomfche fchatkist moesten geftort worden. De gelden, voor zulke
algemeene aflaten bijeengebragt
bijeengebrngt,, werden nu eens.
eens _tot den Turkfchen
Pieters-kerk
oorlog, en dan eens tot het bouwen.der
bouwen- der St. Pieters
- kerk te Rome
laatfee voorwelldfel zij, feden
befteed , onder welk laatfce
federt de 16 eeuw, bij
aauhoudendheid gevorderd werden. De hervorming echter, waartoe
het werk der aflaten
aAaten inzonderheid aanleiding gaf, verminderde deze
aanmerkelijk, en het Jubeljaar, dat BENEDICTUS XIV in
inkomsten aanmerkeliJk,
J750 uitfchreef,
uit[chreef, was van weinig gevolg.
Th::ns noemt men zoodanige bijzondere feesten Jubilieen, welke
door openb~re inrigtingen,
inrigtil1gen, na verloop van
vall zeker tijdvak,
tiJdvak, bepaald
en door Regenten enz. op het 50fte
50[te jaar hunner ambtsbediening, of
door
.echte lieden
vijftigjarigen trouwdag Ejevierd
gevierd worden.
dborcchte
UcdC!lJ op hunnen vijfti~jarigel1
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JURILATE. Is de naam van een der bewegelijke feesten bij de
Roomfche kerk, aldus genoemd naar het eerlle woord van Pfalm 66,
volgens de ru/gata, waarvan het lfie vers alsdan wordt voorgelezen, en aldus begint: .Tubilate Deo, Omnis terra, dat is: Juich
Gode! g;j ganfche aarde!
JUCHART. Eene benaming, hoogst waarfchUnlijk van de Latijnfche Juger, Jugerum afkomstig; eel1e, inzonderheid in Zwitfe,..
land, bekende landmaat, volgens PLINIUS zooveel lands inhoudende,
als men op eenen dag met een paar osfen of paarden beploegen kan.
Deze maat bedraagt bij de Zwltfers 140 BazeHèhe roeden in het vierkant; doch is dezelve in fommige plaatfen veranderd. Derzelver vergelijking met de Rijnlandfche maat vindt men in T. MEIJERs Pkme.
melde: over het algemeen; worden z Jucnarten op één morgen Rijnlandfche maat gerekend.
JUCHTEN. Bij de Muskoviten of Rusfen Juft genoemd; eene
foort van wel bereid, geverfd leder van osfen-, paardenhuiden, kalfs-,
geiten- en bokken vellen, hetwelk gebruikt wordt, om fioelen, riJtuigen enz. te overtrekken. Men heeft er drie foorten van, als:
.rood Muskm'isch, wit Engelsch en zwarte Jraan-juchten, of zoo
.genoemd Smeer-leder. Het Muskovifche leder is het beste, en heeft
,11og
,110g niet, in die volkomenheid, kunnen nagemaakt worden. Men
meent, dat de kunst, om dit laatstgenoemde leder te bereiden, door
de oude Bulgaren, een nijver en vernuftig volk, is uitgevonden.
Tegenwoordig, drijven de Rusfen met het jJ;Juskovisch
jJ;luskovisch leder eenen fierken handel. De kcnteekenen
kenteekenen van hetzelve zijn, dat het op de
vleesch-zijde fcllOon
fcllDon wit, doch op de andere zijde geheel rood, niet
verfchoten, of met zwarte vlekken, aangenaam en fierk van reuk, en
zacht en lenig op het gevoel is. De fchoonfte Juchten worden in
het .Taroslawfche, [{ostriJmfche, 1'Ieskowfche en Orenburgfche gemaakt.
JUDICA. Een van de beweeglijke feestdagen der Roomfche
kerk, op den 2den zondag voor Pafchen invallende. Met dat woord
begillt in den Latijnfchen bijbel, onder den naam van rulgata bekend, den 43ften Pfalm vers I: Judica me Deus enz., hetwelk beteekent: rigt mi}, of doe mi}
mi;' regt, 0 God! en het is naar dit eerfie
woord van dit vers, hetwelk alsdan wordt voorgelezen, dat men
dezen feestdag Judica noemt.
JULIAANSCHE PERIODE. Eene reeks van 7,980 jaar, na
welker verloop de zon- en maan-cirkels, te gelijk met den Cyc!o
il1dictiomtm (een tijdvak van 15 jaar) alle gezamenl~ik op nienw beginnen. Deze periode krijgt men, als men deze drie Cyclo's met elkander vermenigvuldigd: zij werd door SCALIGER uitgedacht, en mee
veel nut in de tijdrekenkunde ingevoerd.
JUL IA. Deze, door hare buitenrporigheden, zoo :beruchte vrouw,
eenige dochter' van den keizer AUGUSTUS
AUGUSTUS en SCRIDONIA, bezat veel
CClle buitengewone fchoollheid, en eenen
aanvalligs in den omg'1tlg; eelle
zeer
ANTYLLUS, ouqll:cn zoon
zecr befchanfdell beest. EersL werd zij aau ANTYLLUS,
Tt5
van
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vtln ANTONIVS verloofd; daar echter deze verhilldtenis niet tot !land
kwam, zoo huwde zij aan lVfARcELLUS, den zoon van OCTAVIA-,
welke uit haar eerf1:e huwelijk gefproten was: dan, daar deze )wrt
daarna 11:ierf, zoo werd zij de gemalin van M. VISPANIUS AGRII'PA,
bij wien zij 3 zonen en 2 dochters kreeg. Reeds bij het leven van
dezen haren gemaal, leidde zij zulk eene buitenfporige levenswij1:e,
dat deze hierover een zeer groot harteleed gevoelde. Zij gaf zich
over aan de omhelzingen van alle jonge mannen uit Rome, en oordeelde, dat zU haren gemaal alleen in zoover behoefde getrouw te
zijn, dat zij hem geen vreemd kind ter wereld bragt. Geheel. Rt)..
me kende haar buitenfporig gedrag; AUGUSTUS alleen was er niet van
onderrigt. Na den dood van AGRIPPA huwde haar vader haar aan Tlw
lIERlVS, wien haar gedrag zeer wel bewust was; doch 'die zich niet
tegen des keizers wil durfde verzetten. TULIA-liet
TULIkliet zich door dit nieuw
huwelijk zoo weinig in haar fchandelijk gedrag beteugelen, dat TIBtRI-vs gedwong'ell werd, het hof te verlaten: zelfs ging hare fchaamte.
loosheid zoover , dat zij eIken morgen het f1:andbeeld van MARS zoo
vele kroonen liet opzetten, als zij zich den vorigen nacht had latelil
onteeren. Haar vader, die ten laatlle haar buitenfporig gedrag onc.
dekte. verbande haar op een woest eiland aan de kust van Campa.
nië. met name Pandataria , werwaarts hare moeder haar vergezelde.
AUGUSTUS, in het eerst van geene verzachting van Uraf willende hoo..
ren, liet zich eindelijk bewegen, en haar naar het vaste land, naar
de f1:ad Rhl!gium vervoeren, zonder, dat zij naar Rome mogt terug
keren. Na den dood des keizers werd haar wel verdiende lot zeer
treurig. TIBERIUS behandelde haar nu met de grootlle wreedheid;
floot, haar in cenen eigenlijken zin in haar huis op, en onthield haar
:telfs_ het geringe jUllrgeld, hetwelk haar vader haar had toegelegd';
.e11 dus ll:ierf zij, na eene 15 jarige baUingfchap, in gebrek en be.en
hoefte.
lULfANUS, (FLAVIUS CLAUI)IUS) Romeinsch keizer, wien de
Cbristenen den bijnaam van apostata (afvallige) gaven, werd - in de
4de eeuw te KOi1jlofJtinopei geboren. Namtwelijks 6 jaar oud zijnde,
werd zUn vader JULIUS CONSTANS , broeder van KONSTANT1JN deh
C,.ooten, met verfcneidene zijner bloedverwanten, door de folclaten
van zijnen oom, keizer CONSTANS II. vermoord, welk lot hij met
zijnen broeder GALLUS , ter naauwernood, ontkwam. Beiden wer•
.clen' aan de opvoeding van EUSEBIUS van Nicomedië toevertrouwd;,
.en in het Christendom opgevoed, hetwelk toenmaals lr.1l1 het hof der
keizers nog weinig bekend was: zelfs wij dde men hen aan den prie~.
terfland, ten einde hen van den troon te verwijderen.
Ondertusfchen had deze opvoeding bij beide broeders eene ze~
verCchilIende uitwerking. GALLUS verliet nimmer het Christendom;
maar pleegde nogtans de grootlle buitenfporigheden en ongehoordfl:e
gruwelen, en werd door keizer CONSTANS , omdat hij hem, zoo
als men zegt, wilde onttroonCll, ter dood veroordeeld. JULIANUS ,

daar.
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warentcften
ooaretltcg-en , legde zich met veel vlijt op de beoefening der frani.ie
fraai.ie
wetenfchappen en de wijsbegeerte toe, en begaf zich, 14 jaren oud
zijnde, naaf
naar Athene en Ntcomeodië, waar hij het onderwijs van ver..
fcheidcn leeraren, inzonderheId van den drogredenaar LIBANIUS,
fcheiden
LIBANlUS, ge
ge~
..
noot, en be!1:emd
be!l:emd werd, om het Christendom met den zoogenoem.
Heidenfchen godsdienst, die toen !log
nog voorhanden was, te ver..
den I-Ieidenfchen
wisfden.
wisfLlen.
Nadat CONSTANS aan }ULIANUS
JULIANUS het bevel over het leger tegen de
Duitfckers,
eenen
Duitfchers, van welken hij een
en inval in de Romeinfche provincien
duchtte, had opgedragen, liet hij hem te MitOfJI2
Mi/amz plegtig tot
tOt Cae{m'
Cf/era,'
uitroepen, en ontviug hij Hg
J-Ig [,ENA,
LENA, 's vorf1:en
vorll:en zuster, tot zijne gema.lin. De jonge held tfok
trok hierop, flechts met een gerIng
ger;ng aantal troepen, naar Gat!ië;
Ga!!ië; veroverde verfcheidene !leden;
!1:eden; floeg de Duitfchers
in een hoofd treffen , waarbij 7 hunner vorsten tegenwoordig waren,
bij Straatsburg; zuiverde Gallië volkomen van den, vijand; vervolgde
de Duitfchers
OVer den Rijn, en beoorlogde hen op hun eigell
Duitfclzers tot over
grondgebied.
JOLIANUS onderfcheidde zich echter niet alleen als krijgsheld;
JULIANUS
maar gaf ook blUken van zijne gefchiktheid tot regent. Hij gaf aan
Gallië
Catli! een geheel nieuw !laatsbefruur;
!1:aatsbe!1:uur; verdeelde de uitgaven meet
doelmatig; verminderde de lasten; fchafte de misbruiken af in het
regtswezen , en bouwde !leden
!1:eden en vestingen. Onder deze zijne po.
pogingen, om het welzijn van een uitgel1rekt
uitge!1:rekt land te bevorderen,
werd hij door CONSTANS van llö/lingen
Höllingen befchuldigd, van zich onaf.
onaf..
hankelijk te willen maken, ja zelfs, hem van den troon te' willen
ilooten, waarvan het natuurlijk gevolg was, dat de ergdenkende
fiooten,
CONSTANS , jaloersch op de fchitterende voordeelen, welke JULI
JULIA.
A..
NUS in Gallië behaald haèl, laag genoeg was, om de Galliërs tegen
NUS
voorhem op te ruijen , en de beste troepen van zijn leger, onder voor.
wendfel
wendCel van die tegen de Perzen te moeten gebrniken
gebruiken,, terug te vor.
vore
fJeren.
<leren. Het bevel hiertoe
hierwe bragt de foldaten
foldmen in opltand,
op Hand , die hunnen
Caefàr
Caefor JULIANUS
JULIANUS , in welrwil
we~rwil zijner tegenkanting, in het jaar 360,
tot keizer uitriepen. CONSTANS vorderde, dat hij de keizerlijke
waardigheid zoude nederleggen
nederleggel1,, Wllartoe
waartoe hij ook zeer gezind was;
maar de Gallifche
GaIlifche legioenen wilden het anders, waarop CONSTANS
een leger tegen JULIANUS
midde..
JULIANUS liet optrekken. De laatl1e,
laatile, nu op middeten van verdediging bedacht, verliet Gallië, waar hij 5 jaar had
len
doorgebragt ; veroverde Sermium, de hoofdfrad
hoofd!1:ad van Illyrië; belegerde
Aquileja. en vernam op dat tijd!1:ip
tijdfrip het overlijden van den keizer
CONSTANS. Hierop doorliep hij Thracië, e!]
e!1 kwam in Wimerm.
Wimenn. 361
te KonftatJtinope!,
Konflantinopel, waar hij plegtig tot Romeil1sch
Romeinsch keizer verkozen
werd. Sedert hield hij zich met de verbetering van 's rijks toelland
bezig; fchafte eene menigte misbruiken af, en verminderde zijnen
!JOffl:oet
homoet aanmerkelijk: door welk een en ander de lasten op een vijfde verminderd werden.
jULIANU$ vertoonde in alle de betrekkingen van
vau zijn
JU!,.!hNUS
zVn openbaar en
ell
.
af.
af.
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afZbnderlijk levcn
leven ~en waarlijk groot en edel karakter. Offchoon hij
nfznnderlijk
hemclde,, was
wel den I-Ieidellfchell
Heidcnfchen godsdienst in al zijnen luister herilelde
echter omtrcnt
omtrent dc
de Christenen
Christcnen zeer gematigd, cn waarzijn gedrag eehter
decrde
zeden, welke hun godsdiemt leeraart ,•
deerde hij de zuiverheid van zedcn,
in hare gehee[e
geheele uitgef1:rekthcid.
uitge!l:rekthcid. Dun,
Dan, alhocwel hun in de uitoefening
van denzelven geene
gecnc hindc;-palcn
hinde.palen in den
dcn weg leggendc,
leggende, ontnam hij.
hij,
nogtans. aan hunne kerken derzelver ,dikWiJls,
• dikwijls, aanzienlijke f1jkdomrIjkdomnogtans,
men, die hij dan aan de foldaten uitdeclde;
uitdeelde; terwijl hij ook fomtijds ,
wanneer hij hen door vleijerij
vleiJerij en weldaden niet tot het Heidendom
konde terugbrengen,
terugbrengel! , zich van middelen,
middelen. tot den godsdienst geene
betrekking .,hebbende.
Zoo, b. v. verbood hij
hebbende , tegen hen bediende. Zoo.
hun, om als pleitbezorgers in regten
regt en op te treden, ftaatsbedieninilaatsbedieningen te bekleeden , en zelfs.
zelfs, 0111 openlijke leeraars te worder:
worden;; wel
wetende, hoe vele hulpmiddelen zij in hunne fchriftcn,
befchriften, ter beo
firijding van het Heidendom, in handen hadden.
Hoe zeer nu ook JULIANUS op de uitroeijing van den Christelijken
godsdienst bedacht ware,
warc, wilde hij, echter, vooraf den oorlog tete.
gen de Perzen ten
tcn einde brengen. Zijn eerfte
eerl1:e veldtogt was gelukkig:
veroverde verfclJeidene
verrcheidene fteden,
l1:eden, en drong tot Ctesip!zon
Cres/plzofJ door; doch
hij V'erovérde
moest toen, door gebrek aan leeftogt, weder terug trd:ken,
trekken, ontving
eelle gevaarlijke wonde, en ftierf
l1:ierf daaraan in 363, in het 3zile
32[te jaar
eene
zijns onderdoms. Men maakte voor hem dit graffc1Jrift:
graffclIrift: "Hier ligt
" JULI
ANUS , die aan de oevers van den Tiber
JULIANUS
Tibcr zijn leven verloor. Hij
" was een uitmuntend vorst en een dapper krijgsheld."
Voor het overige is er mogelijk geen vorst in de oude en nieuwe
verfchiIlend oordeel
fdrijvers een meer verfchillend
gefchiedenis, over wien de fchrijvers
Eelligen oordeelen
oordcelen ,• dat hij zoo vele goede als
geveld hebben. Eenigen
flechte hoedanigheden bezat, zoodac
zoodat men zijn karakter even gemakkelijk kon laken als prijzen. Zijn haat tegen het Christendom haalde
hem de verachting der oude Christen-fchrijvcrs
Christen-fcIlfijvcrs op den hals; doch
wanneer men bedenkt, welk eene kloosterlijke opvoeding hij Olltwng,
olltvjng,
verltand en zijne natuurlijke levelldigl;eid
levelJdjgl~eid
en hoe weinig zijn verlicht verf1:and
van geest voor de kluisters ecner overdrev,ene godsdienstigheid, waarwaar.
toenmaals het geheele Christendom bel1:ond,
uit toemnaals
beftond, gefchikt was, zal
men over hem een zachter vonnis moeten vellen. Matigheid, ingeto~
ingetogenbeid , regtvaardigheid en dapperheid waren zijn hoofddeugden. Hij
genheid,
\vas een kenner en bevorderaar der wetenfchapp.:!n, en tevens zelf
een fchrijver. Onder zijne, ons nog overgeblevene, werken, munten inzonderheid eetlige
eel'lige 'Sati1-e;z
'Satiren uit.
uit, waaronder die op de Cae[ars,
en de Misopegon, eene Satire op de inwoners
inwoncrs van .dntiochië,
Antiochië, de
opmerkelijkll:e zijn. Hij fchreef ook een werk
opmerkelijkl1:e
wer~ tegen den Christelijken godsdienst, waarvan eenige fragmenten zijn bewaard gebleven,
FranÎche taal zijn overgezet.
die door den markies D' ARGENS in de Frallfche
Neiging tot bijgeloof en dw~eperij,
dw~eperjj, en eene laakbare vooringenovooringeno·
menheid met
me~ het ongerijmde ll:elfel
nelîel der ni2\lWe
lli~uwe Platoniîche
menbcid
Platonifche wijsgec.
wijsgeereu,
ren, waren vlekken in zUne
zUne; auderzins
anderzins verlichte dCllkwljzc,
dcnkwljzc, en
cn kenkellm\;r·
mt:r-
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merken hem als eenen vorst der 4de eeuw, waarin [oorrgelijke
foorrgelijke droo·
droo.
merijen veel opgmlg
opgan'g maakten.
meriJen
JU LIJ, of HOOIMAAND. De zever.de maand des jaars, welke
Romeil1CIJ eertijds QUÎntilis
31 dagen heeft, en bij de Romeilletl
QUÎnti/is genoemd
werd, omdat zij, van Maart afgerekend, hunne vijfde maand uituit·
maakte. Eindlijk kreeg zij, bij de invoering van de .luliaanfche
.TuIiaanfche tijd.
rekening, van JULIUS CAESAR haren tetienwoordigen
tegenwoordigen naam, omdat
die keizer in dezelve geboren was. KAREL
KAREL de Groote gaf aan deze
maand, in onze taal, den naam van [/ooim.,
Hooim., omdat men dan, zoo
als bekend is, gewoonlijk het hooi inzamelt.
JULIER. Eene puufelijke
paufelijke munt,
mnnt, doende omtrent 8 Fran[ehe
Franfehe Sous.
Sous•
. JULIUS CAESAR.
CAESAIL (Zie: CAESAR.)
JUNG. (JOH.
(JOH. I-ItINR.)
HEINR.) genaamd STILf.lNG,
STILI.1NG, wns
was geheim horraad
hofraad
Beden, en werd, in 1740, in een kleill
klcÎlI
van den groothertog van Br:dl'1l,
zijn
dorp in N.1s[ou-Siegm
Nás[au-Sirgm geboren. Zijn leven heeft hij zelf in,
in. zijll
HElNRlCHS SlILLINGS
51ILLINGS Jeugd, .lollgeiings-jareIJ
.Jollgelings-jareIJ
zooveel gelezen bock, I-IElNRICHS
en
Freemdelillgjchap, naar waarheid en met openhartigheid
openbartigheid befchrct:1Z Vreemdelillg/chap,
befchreven. Als de zoon \'an arme landlieden, moest hij in den beginne
en ; doch zijn reeds vroeg hoog
er zwevende geest,
het kleermaken leer
leeren
hooger
met ware vroomheid vereenigd, voerde hem, van fchrede tot fchrede,
van fchoolmeester, kantoor-bediende, geneesheer, openlijk leeraar
leemar in
de kamerale wetenfchappen
wetenfchappell , door een rusteloos
resteloos werkzaam en veel
bevattend leven, tot zulk cenen trap vall
taal-j
van vorming van geest en taalt
als zelden een man van zijnen fiand
!land ten deel valt.
Te Straatsburg oe[eede
oe[el;de hij zich i'I
Ïi.l de geneeskunde, en hier
werden GÖTIJE
GÖTHE en HERDER zijne akndemie.vrienden.
akademie.vrienden. Te Elberfeld
bekleedde hij, na het voltooijen zijner geneeskundige fiudien, den
post van geneesheer, en ~ vond hier gelegenheid, 0111 het ligten
Iigtcn van
de kataract te beproeven, waarin hij zoo gelukkig ilaagde,
Daagde, dat hij
aan een zeer groot aantal blinden het gezigt weder gaf. Hiervoor
behoeftigen, waar,!
waar~
vorderde hij niet alleen
aIJeen niets, maar liet zelfs de behoefrigen,
aan hij zijne voornaam!le
voornaamfie zorg wijdde, met gefchenken henen gaan,
Op zijne wetenrchappelijke
wQtenfchappelijke loopbaan kwam hij in het kameralistisch
kameralistiscb
vak, en werd, bij het vestigen der hooge fchool
Keizerslauteren ,
fcllOOI te Keizers/auteren,
in 1774, een der verdienstelijkfie
verdienstelijkl1:e leeraars
leeruars bij dezelve. In 1784
) 784,~
in het
bet zelfde vak naar Heide/berg verplaatst, en ee~1ige
ee~lige jaren later
lateI.'
11aar /{arlsruhe
w~s hij de eerl1:e
ecrfie in Duitschlol1d,
f{ar/sruhe beroepen, WQS
Duitsc/zlmld, die her.
hetzelve wetenrehappelijk
wetenfchappelijk bearbeidden, en het ijs
~s brakelI.
brakell. Ook fchreef
wetenrchnp, over het fil1antie~
fiJ1antie~
hij leerbueken
leerbaeken over alle takken dezer wetenCchnp,
wezen, de politie-kennis, vee-anfenijkunde
vee-artCenijkunde enz., welke
wel ke nog tegenwoordig op hooge
llOoge ièholen gebruikt worden. Hij bezat eene ongemeene vaardigheid van geest, en een en bij uitfiek
uit!lek Icvelldigen
Icvendigen en
dllidcliJken voordragr,
be_
voordragt , waarbij het hem zelden mislukte, om de be.
langfielling en de geheele aandacht zijn~r
zijl1~r toehoorders te boeijen. Zoo
ZOQ
wel hierdoor. [als door zijne fchriftell
fchriften verbreidde zich zijn roem
:lIs akademisch leeraar , cn
en wie eenmaal zijn onderwijs gehoord
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verkleefd.
ll:erke en levendige neiging ter be.
Intusrchen gevoelde hij eene f1:erke
vordering van godsvrucht en deugd, welke alle zijne overige poginpogin·
gen en aandrift tot
toe werkzaamheid nog. verre overtrof. Hij had het
zijnen verheven en vriend, den groothertog van Baden, KARL FRIEDilICH, tC
DIUCH,
tc danken, dat hij, zonder tot bepaalde werkzaamheid verver..
pligt te zijn, naar Heide/berg en van daar naar Karlsrulte beroepen,
en hier in de gelegenheid gefield
gef1:eld werd, om voor zijne godsdienstige neiging geheel te leven. Zoo wel in het letterkundige, als door
de uitgebreidf1:e
uitgebl'eidll:e briefwisfeling, en zijnen, bij mel1fchen
mellfchcn van ver[chil.
verrchi1~
lende denkwijze, gezochten en gemoedelijken omgang,
amgang, heeft hij ee
ee·..
nen grooten invloed op zijne ti)dgenooten
ti]dgenooten geoefend. Hoewel vele
indiYÎdueei mogen geweest
befpiegelingen te indh'idueel
zijner godsdienstige berpiegeIingen
zijn, en hier en daar tot dweeperij aanleiding gegeven hebben, wa'
wa,
hij zelf nogtans geen dweeper in die mate, als
ills velen zich hem VOOl'"
fielden; waartegen zijn geheel voorkomen, zijn open en helder oog,
en nog meer een langdurig gefprek met hem, waarin altijd gezond,
getond,
onbeneveld verll:and,
verf1:and, en eene juiste befchouwing der menfchelijke be-be.
langen doorfl:raalden,
doorf1:raalden, reeds getuigden. Zoo als hij geleefd had, waS
was
ook zijn !'cerfbed;
!l:erfbed; alleen
alieen fcheen toen
verfchei.
wen zijn geest, -gelijk uit verfcheizinnelijke,f
dene zijner uitdrukkingen bleek, reeds vele, misfchien te zimlelijke
voorll:ellil1gen
!'caat der menfchel1 na den dood en de eeu..
voorf1:eJlingen van den !l:aat
wigheid, tegen zuivere en meer gelouterde, verwisfeld te hebben.
Hij !'cierf
18 I 7 :tan
aan een verval van
fiierf te Kar!sruhe den .22 van Grasm. 1817
krachten. Van zijne fchrifcen zijn in onze taal, onder anderen, in
het licht verfchenen : Zijne Kmdsheid,
Ktmlsheid, Jongelings-jaren en Yreemderreemde1i1Igsfchap;
Graauwe mal);; THEOBALD, de Gefchiedmis
Gefchiedenis der oyer"
over'"
lingsfchap; de Graauwemall
den Christdijken
Christelijk en Godsdienst; Tooneelen uit het rijk del'
winning 'Van
'VI1n dm
det'
geesten; Theorie
Theorr'e der Geestenkunde ; Brieven over !tet
het Kotltolicismut
Katholicismut
en Protestantismus enz.
JUNIJ,
JUN IJ , ZOMER- of WIEDEMAAND. De zesde flla:tnd
maand van
vat1
het jaar. Zij heeft 30 dagen, en olltving
ontving haren eerll:en
eerf1:en naam waar.
waarBRUTUS,
US , eerlten
eerften burgemeester van Rome. In
fchijnlijk van JUNIUS BRUT
deze maand treedt de zon op den z~i1:en
2~!1:en in het teeken van de kreeft;
naat dus in den middag-cirkel op haar hoogst, en vormt den lang([ell
Iangf1:ell
dag, maar ook den kortf1:en
konll:en nacht; gelijk ook met dien dag de zo.
zomer begint. KAREL de Groote gaf aan deze maand den naam van
Brach of Wiedemaand. omdat, inzonderheid, omtrent dit jaargetijde
Braelt
de landerijen, welke niet bezaaid worden, gehraakt
gebraakt of gewied, dat is;
met deR ploeg of de eg gebroken, en tot de bezaaijing in den aan{laanden Herfst toebereid worden.
{banden
JUNIUS. (ADRIANUS) Verdicnt
geleer.
Verdient onder de Nederlandrche
Nederlandfche geleerden, in het gemeenehest der letteren, de eerUe plaats.
plaats •. Hij zag te'
te
Hoom het eerfl:e
cer!'ce daglicht; legde den grond zijner letteroefenÎngen
letteroefeningen te
[/dar/em,
lldarlem, toenmaals beroemd wegens zijne fcholen, en ging daarna
>
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en vervolgens naar Parijs en Bologne, in welke !le-

den hij zich in alle takken der wetenfchappen, maar boven:!l in de g~
neeskunde ,oefende. In 1553 vertrok hij naar Engeland, W<\:lr hij
eerst bij den hertog van No/fo/Ir, en nader,band bij eene vrouwe van
den eeraen rang, tot lijfarts werd bevorderd. Onder andere werken.,
die hij hier fchreef, vervaardigde hij een Grieksch en Larijnsch
Woordenboek, dat meer dan 5 of 6000 woord2n bevatte.
JUNIUS was niet alleen een groot taalkenner en fchrander genees..
heer, maar ook een goed dichter, waarvan hij in 1554 een blijl,
gaf door een gedicht, hetwelk hij ter gelegenheid van het huwelijk
van PIlILIPPUS II van Sp.mje met MARIA van El/tTe/mul vervaardigde.
De onlusten, welke op dien tijd dat rijk verdeelden, deden hem llaar.
zijne geboortefiad terug keeren. Vervolgens, door den koning van
DenellJarken naar zijne aaren gelokt, verroefde hij kOl'èC'n rijd in f(/;p ..
petJhflge, eu vertrok van daar n~ar Haar!cm, W3ar hij met veel lof
d~ geneeskunde oefende, en tot voorzitter van het geneeskundig ge~
Dootfchap werd verkozen. JtJNIUS, niet minder bedr~e.J ia de va·
HolI,md tot ge ..
derlandfche geCchiedenis, werd door de naten van lJolI,md
fchierlCchrijver van dat gewest aangefield
ZOl! dezen post zeker.
aangefleid , en zou
lijk met luister belileed hebben, indien Illj de laarfle
laarfic hand had m~
gen leggen aan het werk, dat na zijnen dood, onder den titel van
vnn
Batnvia, in het licht verièheen. Hct merkwaardig beleg vall
\'311 !Jaar.
km, iiJ 1572, hetgeen hij geraden oor(~ccldc, te moeten olltwi.lkèn~
olltwi.lken~
beroo!üe h cm van zijne heerlij kc en wel voorzien e bockerij, waarin
zich vcrrcht:idene
zamenflelhng hem veel
vcrCcht:idene werI.:en bevondcn, wier zamenfielhng
werks gckost' had, en die hij met weinige moeite voor de drukper~
zou hebben kunnen gereed makcn. Verdrietig over het verlies van
zulk eCllen
eenen fchat, vertrok hij naar Zeeland, waar hem te lUidde/.
burg, door medewerking van \VILLEnl I, van !ladswege, eelle jaar.
ZeeuwCche lucht had
wedde als geneesheer wc(d toegdegd; doch de Zeeuwfche
op zijne gezondheid eenen nadceligen invloed. Hij vertrok naar Ar~
ncmuidm, waar hij in Zomerm. 1575 fiierf.
uaar
frierf. Zijn lijk werd llaar
Middelburg gevoerd, alwaar zijn oudlle zoon een graiTchrift van zijn
eigen maakfel op zij n graf Iif]t !lcllen•.
Onder de werken, door JVNIVS nagelaten,
nagelatcn, en nog voor handen.
bevinden zich: .t1ni::zadvcrforllln libri [ex. COlllllleIJtarim de Coma;
AdflgiorUI1l ab Erasllio omisforfllll
omisfomlll Cen/uriae oclo cum di1l1idia; .dpp~
dix ad Epitlzeta Textoris; O'-C01JUS E1Jo1'l'afio'/UfI1 flO/JIericarum e:J:

EuJiathii Commentariis collectus, in tJnum rolumen; Nomenclator;
Commentarius de /lnno et lIfen[:bus; verCcheiden
verCcheidcn foorten van Latijnfi::he gedichten; de overzetting van EUNAPIUS de Fitis SophislanJm
SophislanJm.p
van HESYCHIUS MlLESlUS, van de Sympojiaca van PLU1'ARCHUS, en van
de geneeskundige vraagflukken
vraagfiukken van CASSlUS .Talrofophista.
.Tatrofophista. Vaam heeft
heefe
hij een groot getal oude LatijnCche fchrijvers, met zijne aallteekegegeven, als: NONIus MARCELLOS ~ PLAUTU~t
ningelJ , in het licht gegeven.
~ENECA,
~E.NECA, PLI1'IlUS, VUlGII,lUS.
VUlGII,lUS, HORATlUS en anderen.
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JUNlUS , (FRANC!SCUS) werd in 1589
J 589 te Heide/berg geboten.
geboren. Zijn

eerf1:e plan, om zich in den krijgdiellst te begeven, werd door het
befl-and van 1609 veranderd, hetgeen hem deed befluiten, om zich op
bea-and
de wetenfèhappen
wetenfchappen toe te leggen. Hij deed ten dien einde
eillde eene
eelle reis
naar Frankrijk, en van daar in 1620
J 620 naar Engeland, waar hij toegang en een vast verblijf bij den graaf van ARUNDEL
ARuNDEL kreeg, en 30
jaar vertoefde, in welken tijd hij zich met veel vlijt op de beo erefening der Angel-SakGfche
op de oude
Al1gel-Sakfifche en'
en- Noordfche talen, alsmede OP
taal der Gothen, Franken. Kimbrm
/{imbrm en Vriezen
P,'iezm toelegde,
toelegde: waardoor
hij de woord-afleiding van vele Franfche, Spaanfche en ltaliaanfche
Italiaanfche
namen leerde kennen; want de Gothen, Walldaleu,
WalJda!en, FrtJukm,
Franken, Boul'Bourgondiers en Duitfchers verfprcidden hunne taal door de landen, die
zij veroverden. Zie hier, waartoe deze nafporingen, volgens den geleerden GRAEVIUS , del1
JUNIUS opleidden. " Na ..
den onderzoe!dievendcn
onderzod:1ievenden JUNlUS
" dat hij op de beoefening dezer talen zich lang genoeg met veel
" vlijts had toegelegd, zag hij, hetgeen hij ook getuigde aan allen,
allen t
" met welken hij over dezen tak van geleerdheid handelde, dat het
" Gothisch de moeder is van alle overige Teuronifche of Duitfche
" talen, uit welke voortgevloeid is het oud Kimbrisch, door de genakomelingfchap overgeleverd, als" denkfl:ukken der Runen aan de llakomeling[chap
" mede het Zweedsch.
wel~
Zweedsch, Deensch, Noorweegsch en IJsiandsch,
USiandsch, in- wel" ke talen de menfchen van die gewesten toenmaals hunne gedachten
" plagten mede te deelen. UIt
Uit het Angel-Sakfisch, hetwelk of eene
" dochter van het Gothisch.
Gothisch, of eene zuster is, uit dezelfde moeder
" geboren, is ook voortgekomen het Engelsch, Schotsch, Neder~
Neder" duitsch en oud Vriesch. Aan het Gothisch en Sakfisch is het Fran" kisch of Fransch de geboorte verfchuldigd, hetwelk wederom de
" moeder is van het Hoogduitsch."
JUNlUS
JUNIUS begaf zich uit Engeland naar Ho/kwJ,
Hollmui, waar hij zijne taaI~
taalkundige oefeningen verder vlijtig vervolgde, en alleen het gerucht,
dat in eenige dorpen van Vriesland nog het oude Saklisch gefproken
werd.
benuiten , om naar die provincie te reizen. Hier
werd, hem deed befluiten,
vertoefde hij 2 jaar; vertrok toen weder naar Engeland. en wel naar
Oxfort.
Oxfort, waar hij zich eenen gelijken tijd ophield, en vervolgens
naar
Nnar zijnen neef IZAAK VOSSlUS te fflîndfor,
fVilldfor, waar hij, na verloop
van een jaar, z~jne
aan
zijne dagen eindigde. De hooge fchool te Oxfort, :Jan
welke hij bij zijnen uiterf1:en wil zijne handfchriften maakte, liet
ter zijner eer een fraai gedenkteeken oprigten. Verfch
eidene boeken
Ver[cheidene
waren de vruchten van zijn werkzaam leven, onder anderen: de 4
Evangelien
Evange!ien in de Gothifche
GOthifche taal, met een uitgebreid Woordenboek,
en eene verhandeling: de Pictura Veteru11Z,
Peteru11Z, of over de fchilderkunsc'
fchilderkunst'
der ouden. 1TUNIVS
UNIUS was
wns niet alleen een man van veel omvatgeleerdheid, maar ook van een voorbeeldig deugdzaam leven.
tende geleerdheid.
Nimmer gaf hij blijken van ongeregelde èrjften: om
0111 de goederen en
l1et aanzien dezer wereld bekommerde hij
bij zich weinig; de bockcn
boeken
waren zijn eenigl1:e
nicmand, zOllder
zonder beeenigO:e vermaak, en mogelijk heeft niemand,
l1a
na..
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111l<leeling
nlldeeling zijner gezondheid, ooit zoo veelletterwerk
veel letterwerk verrige;
verrigt; want
hij fiudeerde dagelijks 13 of 14 uur. Met dit :lUes was hij vriendeliJk en fpraakzaam jegens allen. die hem kwamen bezoeken, alhoewel hij niet gaarne van zijnen letterarbeid werd afgetrokken! - Zijn
godgeleerdvader, mede FRANCISCUS geheeten, en hoogleeraar in de godgeleerd.
heid' te Le{jdefl,
Le{jdeI1, muntte niet alleen uit in uitgebreide geleerdheid,
maar ook door eenen onberispelijken wandel; doch bovenal door zijne gematigdheid omtrent anders denkende in zaken vao godsdienst.
Uit zijne fchool ontving de NederlandCche
Nederlandfche kerk vele geoefende
leeraars, en hij genoot veel roem in de waarneming van zijnen pOSt,
tot dat de pest hem in 1602 wegrukte. Van hem zijn een aantal
fchrifccn door den druk gemeen gcmaakr.
gemaakt.
fchriftcn
JUNO. In de fabelkunde de koningin der goden. cene dochter
van SATURNVS en RHEA, de zuster, en naderhand gemalin van JUPITZR,
TER, dien zij door hare jaloerschheid kwelde, en met wien zij dik.
wijls in onmin leefde. Naast hem was zij de hoogfte en magtigfie
godheid der Grieken, die haar HERE noemden, en der Romeinen.
De kinderen, dIe
die zij bij JUPITER had, waren HEBE, de godin der
jeugd; ILITHEA,
ILlTHEA, de godin der barenden; MARS, de god des oorlogs,
en VULKAAN, welke laatfie zij echter, uit haar zelve, buiten \'ereeni~
0111 de.
deging met haren gemaal, zoude hebben ter wereld gebragt , om
zen, die MINERVA uit zijn hoofd had laten te voorCchiJn
voorfchiJn komen,
te trotfeeren. Volgens fommige fchrUvers
fier
fchrijvers bragt zij ook het man
monfier
TVPHON ter wereld, waaraan anders eene geheel andere afkomst
TYPHON
wordt toegefchreven. JUNO wordt als eene vrouw van een maje.
fiueusch voorkomen afgebeeld, met eene kroon, of Diadeem, op
het hoofd, en eenen fcepter in de hund.
hand. NaaH
Naan haar ziet men eene
paauw, haar geliefde
geltefde vogel, en fomtijds
Comtijds zit zij op eenen wagen,
die door twee paauwen getrokken wordt. De gezellinnen van JUNO
waren de Nimfen, Bevalligheden, of Horen; doch waarvan JAIS
JA13
voornaamfte was. Zij werd algemeen vereerd in Grieken!and,
de voornaamlle
waar haar voornaamfie zetel te Argos was, in welker nabijheid
zich haar beroemde tempel, Heraet/IJI,
HeraeulJI, bevond. Bovendien had zij
te Olympia, te Samos in Arkadië, te /{orilltne,
/{orÎ1/tne, Lakonië, Sparta
onderCcheidene tempels, waarin men haar, onder verfchilen Rome onderfcheidelle
verfchil.
Iellde benamingen, zijne hulde bood. Men verbindt met JUNO, gege.
woonlijk, vier onderCcheiden
onderfchciden denkbeelden. Volgens den Orpltifchen
Orpltifclten
godsdienst was zij het zinnebeeld der beneden-, zoo als JUPITER dat
der boveu-wereld,
boven-wereld, ook wel der lucht over het algemeen. Met dit
denkbeeld vermengde zich een afzonderlijk gevoelen, hetwelk men uit
den Pala$gifchen
Palasgifchen godsdienst ontleend had; en volgens welk zij
zU de kohunne manier
ningin del; goden was: vervolgens hadden de Pheniciers hnnne
van denken, en verwisCelden
verwisfelden VENUS URANIA, onder welken naam
zij de Natuur vereerden, in Griekenland met JUNO, die als zoo_
zoo.
danig, inzonderheid te Argos, geëerbiedigd werd; terwijl eindelijk
de dichters haar als een zinnebeeld van alles
allcs befchouwdcll,
bcCchollwden, wat de
ALGEMEEN WOORDENIl, lIL.
V v
oog.
oog-
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oogmerken van anderen konde verijdelen, en h~ar
haar in het karakter
eener vijandige godin vertoonden, die de aanl1agen
aanflagen van JUPITER en
andere goden, helden of menfchen dwarsboomde.
JUNTA. Eene vergaderi:1g
vergaderiag van perfonen in Spanje, door den
koning verkozen en bijeen geroepen, om haar over deze of gene
regeringszaken te raadplegen; doch die hij naar goedvinden weder
kan doen fcheiden. Na den dood van eenen koning wordt er ge.
woonlijk zulk eene .Junta aange(]:eld
aange[l:eld , die de zaken der regering
waarneemt, tot zoo lang een nieuw vorst den troon beklimt, wan.
neer zij weder ontbonden wordt.
JUPITER. Volgens de fahelleer de god des hemels,
hemelS, de vader der
goden en menfchen. Hij was de zoon van SATURNUS en RHEA;'
RHEA t'
de broeder van VESTA, CERES, JUNO, NEPTHuNus
NEPTHUNUS en PLUTO. Om
hem aan de vervolgingen zijns vaders, die hem naaf
naar het
her leven fiond,
fl:ond,
te onttrekken, verbergde hem zijne moeder in een hol, op h€t eihind
eiland
Kreta, waar hij door de Nimfen werd opgevoed. Groot gewor.
den zijnde, onttroonde hij SATURNUS, en deelde de heelfchappij
heerrchappij der
wereld met zijne beide broeders. NEPTHUNUS verkreeg de zee en
PLUTO de beneden-wereld; doch voor zich zelven . behield hij hel;
hel;.
TittWel1, de broe.,
gebied over hemel en aarde. Hij voerde met
mer de Titalterl,
broe.'
ders van zijnen vader, en de Gigol2ten
Giganten (reuzen) eenen langdurigell
lungdurigen Qor~
oor~
log, waarin hij echter
echtcr volkomen zegepraalde.
zegepraaldc. JUNO ~as zijne ge.....
malin, doch niet zijne eenige minnares. Hij heeft vel{eheiden
vel{~heiden bjj~·
bij"namen, die van zijne eigenfchappen,
eigenrchappen, van de dingen, die onder zijn'
gebied Honden, en·
en' de plaatfen
plaatren , waar hij inzonderheid vereerd werd,
ontleend zijn. De Grieken
Grieke12 noemden hem ZE US , en bij de Romeinen
Rome/nelt
FERlcTRIUS, ELICIUS,
had hij de biJlUlmen
biJl1alllen van FER:cTRIUS,
ELIClUS, STAT OR , CAPITOLINIJS,;
CAPlTOLINtJS:;
enz. Hij was de hoog(]:e
hoog[l:e godheid bij de ouden, en zijne vcreerlng
vereerlng
plegtigrle en meest algemeene. HU
Hij had verfcheiden orakels in
de plegtigr1e
Ct·leken/oud,
Griekenland, namelijk, een te Dodona,
Dodollfl, een
ecn ander in de heiligc
heilige grot
op den berg Ida in [(reta,
Kreta, en een derde te Otimpia
Olimp/a,hctwelk
,hetwelk echter
fpoedig ophield. Onder de menigvuldige tempels in Griekenland,
Griekel2/and,
~!tn hem toegewijd, was die te Olimpia
~!ln
O/impia de beroemd!1:e.
beroellldlte. In denzeI.
ven fionet
fl:onn zijne beeldzuil
bceldzuil,, van elpcnbecn,
elpenbeen, met goud ingelegd, en ·van
'van
mOQsterf1:uk van den bekenden
eene verbazende grootte; zijnde een moesterlluk
kunstcnaar PHIDIAS, herwelk
Griekfchen kunstenaar
hetwelk eene
eenc ~Igemeenc
~lgemeene bcwondering
bewondering
verwekte, doch, helaas! voor ons is verloren gegaan. WaarCchijnIijk,
Waarrchijnlijk,
echter, zijn ons in de menigvuldige voortreffelijke koppen van J
UPI.
JUPI.
TER, die men op qemmen vindt, nog dÈl hoofdtrekken van hetzelve
overgebleven. Hij wordt met eene eerbiedwekkende majetleit afgebeeld, meestal
meèstal zittende op eenen troon, met den blikfem In de reg.
ter.
eenen fcepter, of eene Yktol'ia,
Yictoria, in de linkerhand; en eene
ter· en eellen
kroon, of Diadeem, op het hoofd; 11:aallde
:idel:1nr; zijn meest
llaande de :tdelanr.,
fOlUtijds zijn fchenker, de fchoone GANY·
GANY.
geliefde
~eliefde vogel, en ook fomtijds
MEDES, aan zijne zijde.
JURA. Een groot gebergte, de noordelijk.'!
noordelijk~ voortzettil1g
vaorczetting der in

de

Sa.
Sa-
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zich verheffende Alpen, hetgeen daar, waar" de RlJlJlte door
hetzelve i1:roomt, den naam van J U1"tl omvangt; doch ook door de
StZvoy~

lagere bergen van bet kanton Waadt met de hooge Berner.Alpen
In verband i1:aat; in verfcheidene lange rijen ttlsfchen de FranCche
en Zwitferfche grenzen loopt; zich eindelijk in het voormalig Franfehe kanton van den Boven-Rijn verdeelt; zijnen cOosteIijken hoofd.
arm door het Helvetisch kanton S%thllm uitfl:rekt, en aan de Oostzijde van het Frickthal in het kanton Aargau , aan 'den Rijn. eindigt, waar dan, aan de Dnitfche zijde, de Scllwarzwald eene verlenging van dit gebergte uitmaakt. De Westelijke ,arm der Jura loopt
,(1001' het departement van den .BoYet1-rijtz verder noordwaarts, fcheidt
dit vervolgens van het departement des Vosghes af, en verkrijgt
"hier del} naam van het Voghefisch gebergte.
De Jura, welker middelbare hoogte van 2000- tot 3000 voet bo..
ven de oppervlakte der zee bedraagt, was reeds aan STltAno, onder
den naam van Joras, bekend; en PLINlUS, CAESAR en PTOLOMEUS,
mnken er mede gewag van. Digte kalkfleen maakt den grondflag ell
het voomaam!l:e
voomaami1:e bel1:anddeel van de menigvuldige beddingen in, dit
gebergte uit. TalIooze
Tallooze verfl:eeningen, eene rijke asphalt-hrou
asphalt-hron bij Tra..
'vers, en eene fchoone gipsmijn omfl:reeks Boudry, to onen genoeg2aam, dat de Jura tot den rang der vlotbergen -behoort. Verfcheidene deelen van dit gebergte zijn merkwaardig wegens de uitmuntend
fchooue
fchoone gezigten, de vruchtbaarheid in zeldzame, fraaije en nnt_
tige gewasfen, en de verwonderlijke kunstvlijt van derzelver bewo.
ners. Grootsch en tevens bekoorlijk is" vooral het gezigt van onder
de dennenboomen, en op het veelkleurig grastap~jt, waarmede de
top van deu
den Dote, de hoogl1e verhevenheid van de .JUrtl , bedekt is.
Men ziet er eene uitgefl:rektheid der A/pcm
A/pen van omtrent 100 FranCche
mijlen, zoo als zij zich van Dauphine tot aan den St. Gothard uitfirekken. Aan het Noord-oostelijk einde der bevallige valei van Tra"ers ligt het dorp Nocfflngue, en tegen over hetzelve verheft zich,
in de gedaante van eenen hal ven cirkel, eene loodrcgre muur vall
1'otfen, welke met de aangrenzende hoogten eene
cene verbazend groote
"kogelvormige verdieping vormen, Cut do Pau genoemd, die van het
(losten naar het Westen omtrent 3000, en van het Noorden naar
,het Zuiden omtrent 4000 voet wijd, en. terwijl' zij aan den Westkant amfitheatersch wijs oprijst, alleen a~m de Noord-Oostzijde open
-is. Deze bergen zijn, even als nog anderen van de JlIra,
Jura, door de
bezoeken van groote kruidkundigen beroemd. die zich, ter "geree~
der vinding en zelfs naauwkeuriger kennis van de' opmerkelijkîte ge.
-wasfen • door eenen der zonen doen vergezellen uit het gàstvrije huis
-wasfen,
-van den braven ROBER.T, beneden in het dal liggende. Men vindt
in deze gidfen bewaarheid, dat het den bergbewoneren dikwijls al'leen -aan eene wetellrchappelijke vorming mangelt, om goeM kntid.
kenners te worden.
y.. Eeu geregtshof van gezwoofnen, in Eng~!arfd gew00nV v 2
lijk
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lijk uit 12 perfonen befl:aande,
betlaande, die door den regter verkozen en bij
eede verpligt worden, om de gepleegde daad, welke het voorwerp
van eell
een burgerlijk, of lijffl:raffelijk regtsgeding uitmaal<t, met de daarbij ltangevoerde bewijzen, voor en tegen den aangeklaagden, nadat
hun de akten, w~larop het aankomt, zijn voorgelegd, naar hunne
flemluen
Beste overtuiging, te onderzoeken, en bij meerderheid vall fiemluen
fchnldig zij ,waarna zij
te verklaren, of de aangeklaagde at of niet fchuldig
bdlisfing aan den regter
uitfpraak zij
de eindelijke bdlisung
regeer overlaten, wiens llitfpraak
dan aan!l:onds
aan!londs aan partijen bekend mal,en.
m€t
mahn. Deze Jury's moeten
moetel} m(lt
ge ene regts.regtsfialld zijn, en behoeven geene
den aangeklaagden van gelijken !l:alld
geleerde :kundigheden te bezitten, omdat zij alleen over daadzakell
geleertie
oordeelen, en alleen naar biliijkheid en de llitfpraak van gezond ver..
fiand
fland te werk gaan.' Behalve dit geregtshof, \ de kleine Jury ge.noemd,
noemd , waarmede de Jury de jugement bij de FralJfchm vele over..
eenkomst lleeft,
11eeft, hebben de El1gelfchen
EngeIfchen nog eene groote Jury, uit
be!laande, die de genoegzaamheid der bijgebr:lgte
bijgebmgte getui..
17 perfonen bef1:aande,
aanklagt, ,onderzoeken.
gen, ter onder1l:euning
ondet!l:eul1ing eener aanklagt"
onderzoeken. Een foongelijk
foortgelljk
Frankrijk,.i tot het jaar 1809, onder den
gel'egtshof
geregtshof beil:ond
befl:ond ook in Frankrijk
naam van Jury cfaccufation. Men vindt in de lage zoo wel als hooge,. geregtshoven dergelijke gezworenen. Bij de Cours d'asfifes hier
te lande waren, voor het jaar 1813, 36 Jury's, die over het feit
van den befchuldigden moesten oordeelen.
JUSSIEU. (ANTOINE en
cn BERNARD DE) 'Twee broeders, die befbeiden zoo wel in de beoefenende genees-, als in de kruidkunde hebben uitgemullt.
bragt
uitgemunt. ANTOINE deed vele plamkundige
plantkundige reizen, en bragc
uit Spanje eene
eelle talrijke verzameling van planten mede; fchreef vervolgens over verfcheiden onderwerpen der Natuurlijke Historie en
geneeskunde, en !l:ierf in het jaar 1758, het 72!le
72!l:e zijns levens, algemeeil wegens zijn menschlievend karakter betreurd wordende.
13ERNARD, te
hoogleeraar in de kruidkunde bij
tc Lion geboren, was hooglceraar
Botanifcl!en tUin
eU fchrijver van I' Histofre
den Botanifchen
tuin des konings, en
Histoire des
plantes
/lUX environs
p/anus,, q/li Izais[ent aux
elwirons de Paris,
Poris, welke in 1725 werd uit'gegeven. Hij had: het genoegen den Ceder van den berg Liban01J,
LibanolJ,
die in den koninklUkcn
koninkl~jken tuin ontbrak,
fiekonthrak, en waarvan hij zelf twee !l:ekhud mede gebragt , onder zijne
ken onder zijnen hoed uit Engeland
El1gelaud had
boomen , in den tuin te zien opgroeijen.
oogell, boven alle andere boomen,
opgroeljel1.
LINNEUS bezocht hem bij zijn
z~in verblijf in Frankrijk, en woonde
eene ·zijner
Boranifche wandelingen bij. Nadat JVSSIEU
JVSSIEU zich langen
'zijner Botanifche
eel1e fielfelmarige
ilelfelmarige verdeeling van het plantenrijk had bezig
tijd met eene
70{l:e jaar zijns levens.
gebouden,
gehouden, fHerf
fiierf hij in 1777, in. het 7ofl:e
JUSTINIANUS' I. Keizer van het Oostersch-Romeillfche
Oostersch-Romeinfche rijk,
werd in 482 te Taurifium
Tauri/i'um in ltlyrië geboren, en door THEOPHlLUS , die hem in de wetenrchappen
wetenfchappen onderrigtte, opgevoed. In
521I werd hij tot conful
COl1ful benoemd, en in 527, na den dood
het jaar 52
van zijnen oom JUSTINUS
JUSTlNUS J. [ot
tOt keizer uitgeroepen. Thans huwde
.hij aan de beruchte THEODORA,
THEODoRA, die hij van eelle fcholl.tvfpeelfter
fchoutvfpeelfter
en
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en openbare boeleer!ler
boeleerfier tot den keizerlijken troon verhief, en die zich
cenen onb~pnalden invloed op zijnen geest wist te ver[chaffe:1.
eenen
verfchaffe!1. Onder zijne regering fionden
1l:onden de partijen van den Circus.
Circus, onder den naam
v.an J;/alluwen
/;/n6uwen en groenen, tegen elkander op. Door de geweldige mid.
delen, welke hij aanwendde, om het daarnit
daaruit omHane oproer in
i~
Konftantitzopel te !lillen,
Konftanti11Opei
fiillen, maakte hij het nog erger. en een veroörzaakte brand legde het grootfie gedeelte der fiad,
fl:ad, met hare fraaifte
fraaifl:e
zaakce
gebouwen, in de asch; zelfs liep zijn leven gevaar, en was hij op
print, om zijn rijk te verlaten, toen
het punt,
wen hij door den moed en de fiand.vastigheid zijner gemalin
~emalin werd teruggehouden. Nadat door firoomen
~loeds, en een verb:jzend
verb:}zend aantal
=lanea! teregtil:eIIingen
teregtll:ellingen de woede der partijen
geruid
was;~ eindigde JUSTINIANlJS'
geruId was
JÛSTINIANtJS' den oorlog mee
met de lfauriers.
I[f1uriers, en,
behaalde in de jaren 5z3
sz3 , 542 en 543, door zijnen veldheer BELISA_
BELISJ\iuvs , drie beroemde overwinningen op de Perzen. Deze verwoestPanda/en in Afrika, en voerde GEL!GELl~
te tevens in 534 het rijk der Fandalen
MIR,
zelfs koning, gevankelijk naar Konjlantinope!. Sprnje
MIR, des
deszelfs
Spqnje en
Sicilië werden heroverd en de Oost-Cothen, die Italië in bezit hadden, overwonnen;
ovecwonnen; zelfs drong BELISARIUS
BELISARIUS in 536 toc
tot in,
in Rome •
waarop NARSES.
JUSTINIANUS, in 553, aän'
NARSES, een ander
all der veldheer van JUSTlNIANUS,
ruin'
het opgemelde rijk een volkomen einde maakte. Door deze overwin.
Romein[che rijk, voor een
eeu gedeelte, zijne vorige
ningen herkreeg het Romeinfche
uitge!1:rektheid.
uitge!lrektheid.
.,
}tJSTINIANUS,
herficJd ziende, be.i
JUSTINIANUS, de rust llU
nu van binnen en buiten herfield
bc.i
paalde thans zijne geheeIe oplettendheid tot de verbetering der wetten,
en liet door 10 kundige regtsgeleerden een nieuw wetboek ontwerz1jnde eene verzameling
pen. Hierop liet hij de Pandecten volgen; zljnde
van oude regterlijke uitfpraken, die ten minste in 2000 ver[chilverfchiIverfirooid waren, en het eerst in 1553, te Florence,
Florence"
lende werken verfl:rooid
in 3, deelen
deeIen in fol. gedrukt werden; vervolgens de Injlitutiones,
lnjlitutiones, wel.
wel..
ke op,
op. eene bijzondere klare en duidelijke wijze den oorfprong
oor[prong aller
wetten, en de grondbe!landdeelel1
grondbefianddeelen der regtsgeleerdheid ontwikkelen,
omwikkelen,
eu
en eindelijk de Novellen,
Novellm, waarin de verfchilIende
verCchillende wetten, federt de
ver[chijning van genoemde werken van JUSTlNlANUS
JUSTINI.~NUS gemaakt, zijn bijverfchijnillg
'Verzameld. Alle deze ver[chillende
een 'verzameld.
verfchillende werken zijn later onder den
titcl , Corpus juris civilis , begrepen, en ook meestal alalgemeenen titel,
zoo gedrukt geworden.
Behalve de zorg, welke JUS'fINIANUS
JUSTlNIANUS aan de uitvoering der
WetteIl
1l:eden,
wetten beff:ecdde,
befl:ecdde, was hij op het bouwen van nieuwe ff:eden,
en het
he~ verfierken
vel'ff:erken en verfraaijen van anderen bedacht. Hij ff:ichtte
fiichtte
aDdere kerken die
v,erfcheiden prachtige gebouwen, en onder 3l"dere
V.erfcheiden
van St. Sophia te Kotl.jlantitlopel,
Kotljlantitlopel, welke bij den bovengenoemden
brand geheel vernield was, en een meesterf1:uk van bouwkunst oplevert; doch door de Turkm
Turken in eene Moskee is veranderd. Het alal.
taar in dezelve was geheel van goud en zilver, en met eene
cene tallooze
menigte edele gef1:eentcll,
gef1:eelltel1, van de verCchillendl1e
verfchiJlendff:e foort, v~rfierd;
terwijl het geheeIe
geheele gebouw de Ilooglle
hoogf1:e pracht kenmerkte. Op het
V v 3
ein
VvS
ein-..
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ebde
ein'Je v:m
V:'In zUn
ZUil leven werd deze vorst gierig, wantrouwend
w:mtrouwend 'e:!
'e:l wr(!ed.
wr~ed.,
IIij
Hij drukte het volk door bel:utingen,
bel:lltin;;en, en g3f een gretig gehoor a:m
ail~
all~ :l3nkl:1gren;
keilt niet den fch:tndeliJkcn
fch:1l1delUken ondank jegen~
all.:!
aankbgcell; en wie kem
n~:I.ISA:RTUS,
llEI.IS,,:RTUS, dien hij
hU nog, in
ilJ zijnen hoogen oudefGom
ouderco11l vervolgde ti
Hij l1ierf
l1i~rf 'in het
h~t 'j3ar
'j~:lr 565, het 8-t1le
8.:.l1e zijns levens, nadat hij ru!ni
rufll1 3S'
en een h:1\f
half jaar geregeerd had.
. .
. ..
.
TUSTINIANUS den bijnaam
bfjnaam van
van· dm CrOIJCrOOe
De 1lakomdingfchap
nakomelingfcha? heeft JUSTINIANUS
Im
fm gegeven, dien
dicIJ hij nogtws
nogtans in vele opzigteu niet verdient. Hit.
Hi!,
\vas wel is W:lar
oo!,undi~; r,~f ziJIJcn
fi:t:tt gehe~l
nieuwe,...
waar ni ct oo!;undi:.:;
ziJllen (bat
gehe~1 nieuwe
bevordcrde kunsten en we~.
voor die tijdr'n,
tijd ... n, voorbeeldeloozc wetten; bevorderde
tenf.ch3ppen;
j/alldalm;', verdreef de C()I/ICII,
C()tlJCII, en b~eJd:;
tenfchappell; overwon de f/rllldalm;'
beeld::
da~rdoor tic
(Ic gre:lzen
tirc:JZcn Zijns rijks verder uit, d~1I
d~n alle
:tlle zijne
zUne op,,;,ol-.
OPVQ!-.
de d3~rdoor
gers in 11:1:1,
l1ii:1r waren; doch de minne
minn~ dezer
deze( groot<!
groote" ·:dadcIJ
';dadel) vol\Y6ërdi!
vo.l~êmél
hij zelf;
zelf. be
De her\'orming
hcrvürmin~ der wetten was meeml
meestal net
net. wet)(
werl( ::~rt
VUlt
reg[sg'eleerd~lJ,
eIJ de blo~dige
veldflngen, w:r:1rdoor
w:rardoor zIjn
re~tsg'eleerd~n, en
bloedige veldOagen,
zijn wankelende troon een nieuw fleunfel
l1eunfel ontving, werden door zijrte"uitzyrte'uitmunteJld~ veldheeren
DELlSARIUS en NARSES
NARSES gewonnen. Hij zelf be.
nlllntendc
vcldheeren DELIS"RIUS
bezat eerie grenzcnlooze
grenz:!nloaze eerzucht; putte zijn land uit door groote
gromt:
znt
geldverfpillingen; !lond
tOe,
Hond der geestelijkheid te vele voorregten eoe,
geldverfpiIlingen;
wa:trdoor zij eerl:lng
eerbng voor den l1aat·
l1aat gevaarlijk werd, en vertoonde ~
waardoor
over bet :tlgcmecn,
al:;clIlecn, bij verfcheidcne
verfcheidene gelegenheden, eenen kleinmo~~
oigen geest. Eindelijk verleidde
digen
verleidJe hem zijne te hevige liefde voor zU';
zU"ne gemalin tot vele d\V,mheden.
dw,mheden. Zij beheerschte hem geheel en
al ; nam aan alle regeril1gsz:tk~n
:11
regcrillgszak~n deel, en werd zelfs tot medemede-regelltes verkozen. Om h:tar
regentes
haar opperriebied
opper;;ebied bij de vrouwen in een
bewaren, fchonk zij :tan
levendig :t:lndenkcll
nandcnkell te bewarcn,
nan het vrouweliJk
vroU\vellJk
geOacht "cIc
geO:tcht
\'ele voorregtt:n, die nog in het wetboek h:tars
haars gemaals te
vindell
~iJJdell zijn.
Onder JUSTlNI":-;US
JGSTINIAl"US werd het Oostl:lfche
Oost~lfche rijk, meer dan eens door
Iantlte fcha..
fcha.
aardbevingen
nardbevingen en pest bezocht. Onder hem verging de laatlte
ROlilein;;"/ze republiek, met de eerbiedwaardige mullen
duw der Romeinf.:he
nalllen van
C()n[uls en Senaat. De fcholen der
\Ver.;
Confuls
dcr wijsbegeerte in Athene, wer";
den door hem geflot~n.
gefJot~n. D:tarentegen
Daarclltegen voerde hij de zijdewormen, uit
!let
het Oosten, in het
hct ROlllcinsc.1
ROlllcinsclz gebied in.
in•
. JVSTINUS
JllSTINUS Il.
11. Was de opvolger van JUSTINIANUS.
JUSTINIANUS. Deszelfs ge.
malin SOl'lIL\,
SOI'III/\, oefende op het rijk denzelfden invloed, als THEO.
DoRA
nOR,\ onder JlISTINlgl·S.
JUSTINIM\l'S. Zij belcedigde
bclcedigde den
dcn w:tkkeren
w:lkkeren veldheer
vcldheer
NARSES, die zich hil:rop
L()ngobardm,
NARSES,
hierop met A LllOÏN
LIJOÏN , den koning der L()ng()bardm,
ltah~:, in 568, :lan
nan JUSTINVS
vereenigde, en met hem
hcm ltah;",
JUSTJNVS II ontnam.
Voor het overige, werd de regering
re;;ering \':tn
\':In JUSTINUS,
JUSTINUS, door velerhandè
yngelukken, gekenmerkt.
JUSTITIA. De geregtig-heill,
001; ASTREA
JUSTITIA.
geregtig-heid, oo!:
ASTRE:\,, TIIEMIS
TlIEMIS of DICE genoemd; doch had men bij de R.ol/Jcii1C1/
ROI/Jeinell 110g
nog eenc
ecne andere,
nndere, van deze
v~rfchi\lende , JiI,1i:ir., welke mei!
v~rrchillendc
melJ in e~ne
e~lle zittend.:!
zittend..! honding,
houding, met
cene feh:!al
feh:\al in_de eeue,
eenC, cu cellen
eellen feepter
reepter in de :lndere
alJdere hand,
h:l11d, ar.
af.
"~eldt.
":cldt.
JUT.
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JUTLAND. Een
E.en fchier.eilnnd,
fehier-eiland, grenzende ten Zuiden aan het 1ler12er.togdom
_togdom HoJjlcin,
HoJflein, en wordende voor het overige door de Noord- en
Oost-zee bepaald. Het beaaat
berlaat uit Noord- en Zuid-Jutkmd,
Zuid-Jutland, welk laatfie eigenlijk niet anders is, dan het hcrtogc'om Sleeswijk ; doch
Jut/and genoemd. HetHet_
wordt het eerile
eer11e tegenwoordig, inzonderheid, Jatland
nan Denemarken,
Aalburg,
zelve behoort aan
Dencmarkm, wordt in de 4 flift-ambten
aifr-ambten Alllburg,
Wiborg, Aarhlls
Aarm:s en Rijpen
Rijpm verdeeld, en bevat 424 v. lU. met
400,000 inwoners. De veeteelt in paarden, zwijnen,
zwijnen. fchapen,
fchapell) voOrvoor,namelijk in ruoovee,
rundvee, is er zeer aanmerkelijk. Jaarlijks worden er
80,000
osfell
30,000 magere os
feil verkocht, en bovendien wordt er nog veel ge•
vleesch naar Frankrijk , de Nederlam/cn,
Neder/anqen, Hamburg en de
. zouten vleeseh
·Antillifohe eilanden verzonden. Ook de graanbouw is er vau
van veel
-belang, en levert niet alleen genoeg voor het land zeI ven , maar, zoo
visfcherij, ook voor de verzending nog eenigen voorraad op.
,wel als de visfeherij,
.wel
JUVENALIS. Een Romeinsch Satiricus, die in de eerile
]UVENALIS.
eer11e eeuw
onzer tijdrekening, onder de regering van DOl\lITIANUS
DOMITIANUS en TRAJANus
TRAJANUS
leefde. In het 87ste vers zijner 7de Satire den zeer gezochten
gczochten pantopanwluime-fpeler
mime-fpeler PARIS duchtig gehekeld
gehekcld hebbende, werd hU door Do?tnDOl\IlTIAAN (anderen zeggen ADRIANUS), onder voorwendfd van eerbewijs,
als Praefccttls
praefecttlS ,Cohortis,
uiterfle grenzen van Egypte ver.-als
,Cohortis , naar de uiterl1e
wezen; doch kwam onder TRAJ
TRAJANUS
t\NUS weder te \Rome
Rome terug, waar hij
'zijne 16 Satiren, in 5 boeken (.waarvan de echtheid echter wordt
-in twijfel getrokken) eerlang bekend maakte. lhj hekelde in dezelve.
·in
onbefchroomd, en
cn met niet weinige bitterheid, de ongebondenheid
Romeinen. Zij zijn tot eelle
eene
zijner eeuwen de bedorven zeden der RomeifJC71.
nadere kennis van het gedrag en de levenswijze van dit volk, in die
tijden, onontbeerlijk. Derzelver fliJl
aijl is niet zoo fierlijk als die vall
HORATIUS, maar ook niet zoo duister als die vun
HORATJUS,
van PERSJUS.
PERSIUS. - JuJu..
-VEN
·VEN ALIS fiierf te Rome
Romt! in het 82fie
8211e jaar zijns ouderdoms.
JUVENTA,
jUVENTA, of JUVENTAS, was bij de Romeinen de godin der
je\lgd, welke echter niet met HEBE moet verwisfeld worden, verindh'1c!/leel maar een abJlract
abjlrar:t perfoon is. Zij had op
mits zij geen indil'ldueel
het kapitool
kapitooi eene kap{;!,
kap.:l, cn 111en
Inen ziet haar op munten, dikwijls met
eene offerfèhaal
otfe1'ü::haal in de Ilnkerhnnd;
Unkerhnnd; terwijl zij met de regter cellen
eellen
legt, omdat de jongelingen, wallwanwierookkorrel op eenen drievoet lc~t,
tlcer zich bij hen de
dc baard begon te vertoonen, aan haar wierook
tJeer
-offerden.
()tferd en.
JUWEEL.TOR (De) behoort tOt
JUWEEL-TOR
tot het geDacht
gellacht der Curcu/itJ's,
CurculirJ's,
.olifantjes,
-olifantjes, of fimit-torren (Zie: OUFANTJE&), hehbende Erazilië tot hare woonplaats. Noch
NochLINNEUS
LINNEUS noch HOUTTUIN fchijnen
haar gekend te hebben, daar zij bij hen niet voorkomt. Zij draagt
Curclilio
rcden dezen
dczen naam,
naam. en den Latijnfchen
Latijnrchen van -Cul'C1Ilio
niet zonder reden
.Imperia/is:
.Imperialis : want de rijkdom eu
en pracht·
pracht- van kleuren en fchitteren011'1 zoo te
de
dc glanzen, welke men in haar ontwaart, maken haar, Oln
ecrftc van alle torren, bijna in al dCrZelver
derielver geDachten.
ge!1achtcI1.
[preken, tot de ecrfte
IIet maakfel dezer tul'
tor komt nagenoeg
nu?,cnoeg overeen 111et
llJet de geheele rest
rcst
V v 4
der
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Cttrculio's. Zij heeft zes pootell,
pootel1, welker
welkel' fchenkels, en verdere
cler Curcu/io's.
laatf1:e geleding bevindt
geledingen, met fijne haren bezet zijn. Aan de laatl1e
klaallw; aan den fnuit llann
zieh eene klaauw;
l1aan twee kleine voelertjes, en onon.der de dekfchilden liggen de vleugels opgevouwen. De grondkleur
.,dezer
dezer tor is zwart, doch over haar lijf loopen over langs goudkleurige
groene firepen
llrepen , welke, over de dekfchilden, naar den hals toe, in
al~ in eene groeve, aan elkan.
elkankleine fiippen eindigen: doch zoo digc,
digt, alp
der fiaan,
llaao, dat ze eene lijn gelijken. Maar om het onbegrijpelijk prachprach.
fchepfal tè zien, en tot verbazing waar te nemen"
nemen,
tig fchoone van dit fehepfel
helmoet men hetzelve door het mikroskoop befchouwen, en wel bij hel.
zonoefchijn, z()odanig,
Zbodunig,' dat de zonnell:ralen
zonnetlralen op hetzelve vallen,
vallen"
deren zonnefchijn,
of
of' ook wel bij den avond onder de verlichting van eene wel zamen..
gel1elde
gef1:eIde mikroskoop-lamp. Als dan verfchaft dat befchouwen
befchotlwen een ge.
noegen , dat tot verrukking opvoert. Elke afzonderlijke, kleine,
verdiepte goud-groene vlek op den rug of de dekfchilden, welke
pe11:aat, verfchijnt
eigenlijk uit fchubbcn van verfchillende kleuren benaat,
nu voor het oog als een verhevene ronde knop in eenen zwarten
gevat , en men verbeeldt zich verfcheidene edelgel1eenten
edelgefleenten te
rand gevat,
zien als: fmnragden,
fmaragden, fafleren,
fufieren, robijnen, hijacinthen en anderen, op het
prachtigrl:e
elk~nder gezet. Aan de zijden der tor, en van onprachtigfl:e bij elkander
cler aan hare dekrchilden,
der
dekfchilden, ontwaart men lange rijen van de~e edel.
edelgefieentel1,
zijn, ell niet zoo
geile
enten , zonder zoo in zwarte randen gevat te ziJn,
glansrijk en fchitterend als die van boven. De haren aan de fchen.
keIs eo
en verdere geledingen der pooten,
poot en , vertoon en zich als zilver-drakels
den, aan dewelke zich hier en daar een weinigje goud-groenen
onderfle
glans laat waarnemen; doch de goudgele draden, aan de onderl1e
Uie
geledingen van den voet, fchijnen wel gouden franjes te zijn. Uit
deze befchrijving van het fchitterend voorkomen dezer tor,
tol', valt ligt
en van zelve,
zelvc, op te maken, dat geen dier op den ganrchen
ganfchen aardbo.
haar, in fchoonheid ~ evenaard , zelfs niet de inderdaad overheer.
dem hanr,
lijk prachtige, door verfcheidellheid,
verfcheidenheid. afwisfeling en ineenmenging van
kleuren, het oog verbazende en verlustigende kolibrietjes. Om al
deze fchoonheden te beter, ell
eu ieder derzelve meer afzonderlijk, door
bet mikroskoop te befchouwcn,
befchouwen, heeft men uitgevonden het uitwendi_
het
uitwendige dezer tor te ontleden, en in opvolgende orde in daartoe gefchik.
gefchikte doozen, te planeren. ten
tcn einde elk gedeelte op zich zelve te kUl],
kUIl<
nen waarnemen. Van de gedaante,
gedaante. kleur, huishouding en het voed..
fel harer wormen of maskers, is, tot hiertoe niets bekend; ook niet
van het voedfel en de levenswijze
levenswi1ze der torren zelve: doch een en allo>
Ill)ól
der zal
znI wel overcellllemmen
overeenl1emmen met die der overige Curcu/irls.
Curculir/s.
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-(.e.eJ-Dladz.
Bladz.
F
I
Fiool
Fäbel
Fabelkunde , Fabelleer
S
Filbelleer
Fabius MaximlIs (Quintps)
S
Fabius (NlImerills)
(Numerius)
6(5
Fabricius (Cajus)
Fabricills
Fabricius (Johann Christian) 7
Fnbricius
Albert)
8
FlIbricius (Johann I1lbert)
Fabrijk
FabrlJk
Fabronie (ADgelo)
CADgelo)
Facade
9
Facciolato (Giacolino)
Facette, Fassetto
FaSiettQ
10
Fachingen
FlIc Simile
Fac
SimiIe
Faculteit
Fagel (Gnspar)
(GlIspar)
Fagot
u
Farhrenheit (Daniel Gabriel) 13
Fakir, of Fakkier
Fakkeldans
Faktoor
Faktorij
FaktOrij
14
Faktuur
FaJlC2 (La)
FallC2
Falangcs
l'alconet (EticnnC')
CE ticnnC')
Falerner-wijn
Falll'ner-wijn
faliskers
Faliskers
Faikenblllj.;
FalkenblJl~ C
(Gerard)
Gerard)
15

•

-

IUIds.
!11ds.
Falklandsche eilanden
IS
Falsaris, F:ftsariu.
F:ftsuiu,
leS
16
Falset
Fama
Familiaren
Fanaal
Fanam
11
Faoatismu.
Fanarismu.
Fandango
Fanfare
Fanga
Fanoe
Fantasie
Fantaseer-machine
Fantaseer-machIne
18
18
Fantome (Zie: Phanth04
Phantho..
me)
Farce of Farse
Farding, of Fastblng
Farinelli
Farinclli
Farnesisch Paleis (Het)
19
Faro, ook Farao
Fasces
.J10
lO
Fascetten
Fasch (Karel Fred. Cbrist.}
Fascinen
Fasti
F2tl
organa
Fata 1\1
Morgall2
Fatigeren
~.
Fatum
Fauchct
Fallchct (De Abt)
SZIt
t:
X
X lIX S
5
Fau.
'au.
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F:lunen
23
Faul1us
Faullus
F:mstina (De keizerin)
F!lux-Pas
F:lUx-Pas
Fav:ut
(Ch:lrles Simon)
Fav!lrt (Ch!lrles
24
Fazant
F~ZRnt (P/IO[ianus)
(PlIOftanus)
Februarij
2$
f~cialen
ciaien
f:.8
Feen
f~en
16
fqhm
&jth (Everard)
&lth
Fe.itama (SijbT:llld)
Fejtama
(SijbT!llld)
~7
F<:.licitas
Fc.licitas
F<:.loek
Fc.loek
FQlonie
28
&nelon
~nelon (FMIn!
(Fmn! de Saligoac
Saligoac:
de la Molte)
Motte)
Ferdusi (Hass:m Ben
Bco Sherifsjlah)
j1:lh)
[e]guson
[~guson (Adam)
Sl9
519
f.qmatc
f~mate
flfl"nambuco
fcrrnambuco
Feronia

-

[~ra
terrara

[uretum
ÛTretUIll
içrro
{_Ç.f\lla
mla
f.t
feston
&cicheD
&icheu
F
fc:ttmantje
c:ttm:mtje

go

---

f~ud:lI·Stelsel
f~ud!ll-Stelsel

(Zie: Leenjltelsel)
., ..stelsel)
f,Çuillanten
f~uillanten
f!z
f~z en l\1:1rokko
M!Il'okko
FijlKker
fi"kker
Fichte (Joh:mn Gottlieb)
Gottlicb)
fj~htelberg
F.l~htelberg

Fidalgo
l'idQi·Commis
l'idQi-Commis

31

31
.....
33
33

-
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Bladz·
Fides
33
Fielding (Henry)
34
Figurant
flgyrine
Flgurinc
Figuur
Filangieri
Ca.
Filnngieri (G:lct:mo
(G!lct:mo of Cajamn)
jatnn)
Filius ante P:ltrcm
P:ltrem
35
finaal
~inaal
~1!1gals-Hol
fipgais-Hol
,
Finistcrrc (OB KrJllp)
Finisterre
Kali})
~ïnlnnd
Finland
fiorijn-Gras
~iorj.iri-Gras
36
firmament
'3~
Firman
Firm:m
_

-

-

J1'in~ian
~in~ian (Kqrel
(K:)rel Jozef, Cranf
Crnnf
~pJ
Heer
van)
,
_.!IJ
Firnn
tir
...,.
Fiskaal
Fi;t
riJt
~
Flaccus (Zie: lIoratin.)
flaccus
lIor:ltiu.)
}o'lpgeolet
}o'l:tgeolet
flpmen
fl!lmen
flnmingo
flamingo
Flaminius (Ticus QWllctius)
Quillctius) 41
Fl.,msteed
Fl.,mstccd (John)
Flank
FI.eurieu
CIa.
Fl.eurieu (Charles Pierre Ciaret, Graaf vtm)
van)
4~
Flcury (Andreas I-1erkules
Fleury
Herkules
van)
..
Fleurus, Fleurs.
Fleury
43
Flcurs.
44
Flintglas, of Kiezelglas
Flip
flora
Flora
Flögel (Carl
(C!lrl Friedrich)
Fricdrich)
Florence
45
Florcntijnsch-Lnk
Florcmijnsch·Lak
47
FlorcmijnCchc-stccU
Florcmijnfchc.stccu
FIO.

-
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Florcntijnsch-Werk
'lorcnt~nsch-Wcrk

Bladz.
47

Jo1ore t, Floretzijde
Flore
FJori:m Clean
(Jean Pierre
pierre Clä(1S
Cla(lS de)FJorian
Florlda
Flonda
48
Floris (Frnns)
floris
(J:!eob)
Flurijn (Jaeob)
49
(Lucius Annius)
tlorus (Lueius
50
Flotillc
Fluit
51
Fluitsehil',
Fluit
Flu itsehil'.
rne
fne
52
Fluxie-Rekening
Fo, foe
Focus
54
Foeder:llismus
Foederalismus
Folie D'Est>agne
SS
Foelie
Foetus
Fokkc Simonsz. (Arend)
Fokke
Foneet
57
Fontaine (Jean de la)
Fomaineble:!u
Folltaineble:1U
font:!n:!
S8
font:!na (Feliee)
Font:ma
Fomana (Karel)
Fontanes (Louis de)
Font:!nes
S9
Fontelloij
Fontenoij
Dot-olltenelle CDernard
(Dernard Ie Do.
t-olltellelle
vier de)
60
Fontenoij
Fontinalien
Fominnlien
torbans
frorbnns
Forlalle
Forl:mc
Formeij (J. H. S.)
61
Farm·erts
FU\ïllosa
Forskal (Peter)
}o'orslcr (Johallll
(Joh:ulII ltcinhuld) 62
Forster
Forster
ForsIer (jOll~llN
(joi!;lnM GI:()r~\!
G~()r~\!
Adam)
G4
Adalll)

d83

Dladz.
Forte-Pi:mo
Fone-PillllO
6.1
Ó!f
Fortuna.
Fortuna, ~
de Fortuin
dd
dei
"Porum
'torum
I"ossili~
Fossili:t
Fosta
Fosta
-_
Foster (Jam es)
Foureroy (Antoine Fr~çols) 61
Fox (Georgej
(George) Zle~ Kw:..
kers
_

--

Folt
Fox (Charles
(Chnrles J:lmes)
Fmije
Fr:laije Wetenrehllppen
Wetenrehnppen
1"l"dgment
Franc
rrancard (Jakob)
Frnncisk:Jnen
Frnncisk:lncn
Franciu5
Fr:lncius (Petrus)
Franeker ,
Franke (Augost
(August Hennann)
Franken
Fr:lnken
Franken.wiJn
Fr:llIken.wiJn
Frankfort aan den lIfe;n
Mein
Frnnkfort aan de Oder
FrankIin (Benjamin)
Frankrijk
Frans de 1I
Fransche school of (childerCchilderkunst
Fraosche Taal-,
Ta:t1-, Dicht- eb
en
Fransche
Letterkunde
Frea (Zie: Freija)
Frcdcrik de
dl! Il
11
Frederik
Frederik Hendrik
Frederik Willem 11
Frederik V
Fregat
Fregatoo
Fregaton
Fregat- V ogcl
frciberg
Frciberg
Frcija
'!' t 5S

iS
,/i
_

73
75
7S
76
77
71
_
79
_

8'

8j

8f
81
89
-

9+
95

~

91

9&
Frc.

684

I

N n
11 0
Bl:ldz.
BI:ldz.

98

Freju&
FrejU&

Ji'FeSCo-schUderell
Vresco-schlldereo (Al)
(AI)
Ftles
Frles
99
ftiesland
friesland (Zie: Vriesland)
frjeten (Zie: vriezen)
friezen
friou
Fliscbe-Hafc
(Zi~: Haft)
Flische-Hafc (Zie:
Fritte (Zie: Glas)
Fronde
Frontesplc:e
Frontesplce
Frontignan
~tontignan
fruceu3l'ius
fructuuius
100
fluseum
rlUStUm
fl}cet·
Houe
fllcet·Houc
Fuero,
Fuero5

-

fupie
fllP'-

u
U D.
D1aJz.
D1:tdz.
Fuge
Fuger (Frederik Hendrik)
Fulahs, of Fuliers
Fulda
Fulton (Robert)
Fulvia
FungiteIl
Fungiteo
Funta
Furieo
FurieD
Furmerius (Bern, Gerb.)
Funnerius
Furth
Funh
Fusilicr
FusiladcQ
Fusiladco
Fusee
Fuste
Fustl
Fust!
Fuszli (Johan Caspllr)

'00

100

101
lol

.oa
loa
103
10J
10 4
1°4
lOS
l°S
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G.
Dladz.
G

10
1°77

Gaas

è:;aba~a .
tab:tra
Gabare
G1bare
G~bl1ema (Slillon
Gabbesna
(Slmon Abbes)
Cabellell
Gabelleo
Gabina
Gabrieli
G~brieli (ltath:lrlna)
(Kath:lrlna)
Gabueriba
Cad
Gad
(;.aderea
G,adereo
Gaeofogie
Gaeorogie
C2eta
Caeta
Gaillud
Gail1ard (GJbriel
(Gabriel Henry)
Gainsboroul;b
Gainsborougb
Gal

108

109
110

111

DlaJz.
Dladz.
Galaeca
Galatca
lU
JU
G:llatie
G:l13tie
G:!le (Punto de)
Galen (Jan van)
113
liJ
Galenus (Claudius)
Galerij
Galilea
114
Galilei (Galileo)
IJS
Galjoenen
117
Galjoot
GaUi
Gallica:lOsche
Gallica:msche kerk
Gallicië en Lodomirii!
Lodomirit!
118
Gallicismus
119
Gallië, Galli:!
G:l!li:l
J:Ó
Gallicnus
GaJlicnus (Publ. Licinius]
Lici1'lÏus] 1:0
G3lo
Gal-

-
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Bladz.
Bladz
13ladz
! 43
J20
oros)
uo
Gaza (Theodorus)
143
hias
Gallimat
GlIllimatbillS
144Gazelle
1#
Gallomanie
Gazorne
Gazometer
Galon
Gazopyrion
GalmeiJ
GnlmeiJ
hl
Gebaren, Gebarenspel
Galvani (Aloysius)
Geberu
Gebern
14.1'
Galvanismus
n
Gebroke
t
25
146
da)
Gmna
Garna (Vasco
126
Gedaante der Aarde
Gambe
Gedakt
J4S
Gambia
Gedege.lln
Ganganclli (Zie: Clemens
_
XIV)
Gedenkpenningen
14-9
Gedenkteekens
en
lSO
Gmfg:tri
Gang:llidden
den
heden
aardighe
waardig
Gedenkw
1~7
7
Gedenk
1
2
Ganges
. ...;
Gedike (Frederik)
128
Gallymedes
Gal1yme
koper
Geel
Gans
JS!
Geelzucht
leugel
Ganze-v
Ganze-vlel1gel
fS2
Geertmidenberg
Gap
Geest
Garamanten
Geheugen (Het)
ltites
Garamalntites
Garama
JS4
(Het)
Gehoor
GaT0I1l1e
Garonne
Geiser (De)
J29
129
ISS
Garde
JSS
Gnrde du Corps
Gela
llt
6
Gardes d'Honneur
JS6
J5
Gelaatkunde
Garrick (David)
IS?}
J5?!
Geijn (Het)
Gärtner (Karel Christiaan) 131
JS3
158
ch-jaar
ch·jaar
Gelaleis
)
G~daleis
Gärtner
Gärtl1er (Jozeph
_,
van)
Hendrik
133
Gelder (Arend
Ganlrnna
Garumn
160
Gelderland
Garve (Christiaan)
J34Gelée (Claude )
134Gas, of Gaz
161
Gelei
135
Gaslicht
136
gelikt
of
Gelekt
Ouden
Gastmalen der
J 37
137
Gellert (Chris taan Fürch.
Gastromantie
tegott)
Gastvrijheid der Ouden
139
(Aulus)
Gellius (AuIus)
(Jean
eau Henri)
16"
Gathy (J
....,
ph)
Gelon
Garterer (Joh. Christopb)
163
cns
Geltvark
ens
Gau of Gow
GeItvark
J63
_
_
Geluid
G:mbius (H. D.)
Gaubius
J4~
142
16+
Gaveaux (Pierre)
J64
Gemappe
143
Gavinies
Gavil1ies (Pierre)
Gemara (Zie: Talmud)
l'S
Gavot
Ge!Darke

-,
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l65
l6S
Cember
Gember
Gemma Frisius
,66
Gemmen
Gems
Gend
Oend (WilIem Joseph van) 167
Gender (De)
Gertealogie
GeslachtGet\ealogie (Zie: Geslacht·
kunde)
168
Geneeskunde
Generaal
17°
17
J7 1
Ge hemd e '
Gehemtie'
Genet
Genetkat
Geneve
Gelleve
174
Genghiskan
Cenghiskan
175
Genie (Het)
176
Genius
Sillery ,
Genlis
GenUs (Brulard de Sillery,
Gravin van)
va1z)
Oel1oot,fchappen (Geleerde) 177
Oenootfchappen
181
Gens d'armes
182
Geiiserik
Getlserik
G-ent
183
183
Gentleman
Centry
Gentry
Genua
185
Geocentrisch
Geolfrin (Mevrouw)
(lI1evrouw)
Geoffroy (Etienne Louis) 187
Geolfroy
1 87
Geographie (Zie: Aardrijkskunde)
Geologie
188
Geomantie
Geometrie (Zie: Land. of
A:lrdmeetkunde)
George I (Lodewijk)
Ceorge
George 11 (Augustus)
George 111
IU (Wiilèm
(Willtm P'reVree
189
r89
cdk)
orik)

-

-

Bladz.
Btadz.
Georgica
Georgicè
I9C)
19CJ
Georgië
~
Georgië
Gerade
'91
Geranites
Gerard (Alexander)
Gerord
Gel.'ard (Joseph George)
Gerbenek
Gerbel1ek
194Gerbert (Martin)
Gerefonneerden
195
Geregtshoven
Geregtshovell der Liefde
Gennain
CrfltlJ[ St.)
Germain (De Grfllflf
1%
196
, Germanen
197
Germ:micus
Germanicus (Drusus)
, Germanismus
199
Gennen
Germen
Gerocomia
Gerontes
Gerrophores
Gerst of Garst
Geschiedenis, gefchiedkunde 120t)
~oö
GespanschappeIl
AOl
A01'
Gespanschappen
i Gesternte
Geszner (Salomo)
12~
~C»
Geta (Septimills)"
(Septimius)"
SI
~o3
03
Geten (De)
Geuns (Matthfas
(Matthias van)
~og,
!log,
Geuns
Jan van)
Genns (Steven Jau
!;nI
Geus
lUI
Geuzen
Gevoel (Het)
Ge\veten (Het)
IHll
l2lll
Geweten
Gewetens-Vrijheid
iIS
Gewetens-zaak
Gezang (Het)
Gczigt
Gezigt
12T4
u4
Ge:tigtkullde
17
Getigtkunde
217
12
Gezigtpunt
.!18
Ghijben (CofIlelia)
(Cornelia)
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Gialtolino
Gibbon (Eduard)
Gibralter
Gicht
Gierst
Giesckc (Nicolas Ditrich)
Giesekc
Gif (Zie: Vergif)

lUS

Gletscher
Glimmer

111.9
419
Uo
!Uo

Glit
-..
Globe
Glogau
GI~atl
A38
Glosse
...,.,
Glover (Richard)
Gluck (Christoph)
~39
Gmelin
;!40
.Gneis
Gnomen
'4-1
Goa
Goad
~4J1
Golische seeen
Goäsche
steen
Gobelin (GilJes)
(GiIles)
Godcfricd vtln
viJ.u l3ouillon
Douillon
Godefricd
Godenspijs
~
~43
Godewijk (Margaretha)
......
Godgeleel'dh!.!id (Christelijke)
~
Godge1eerdh!.!id
(Christelij~).,.jo
G.odgeleerdheid
C..odgeleerdhcid (Natuurlijke)
(NatUtlrlüke) 244~44
Godspraak (Zie: Orakel) !l45
245
Goedaert (Johannes,)
-..
(Johannes]
Goede (Christian August
Gottlieb)
Goes (J. 1\.
J\. van der)
~6
!t46
Gogel (Izaak
(l:laak Jan Alexander)
"41
~1
Golango
Golallgo
~49
Golconda
..-,
Goldoni (D. Karel)
GoJdolli
Karet)
Goldsmit
GoJdsmit (Oliver)
1150
Golf
!t5l&
Golius
GoJius (Jacobus)
<Jacobus)
Gom
!$4
Gomlak
fa5S
Gonambuch
Gondels
~s6
1l.~
Gong
___

lt2!
221

Giganten
Gilbert (Nikolaas Joseph

Laurens)
I.aurens)
Gilden
Gijrollwen
Gijiouwen
Gilibert (J. E.)

cm
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A!1!3
!1!1!l

_
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Otl-Polo (Caspar)
Gti-Polo
Gimle
(Lucn)
Giordano (Luca)
Gips
1!l5
Ull5
Girande
Glrardoll
(François)
Gtrardon (Pr:111çois)
Grrasol
u6
Glrasol
1t1l6
Giro-ban), (Zie: Bank)
Giro-ball!,
Gironde
Gjorwel (Karel Christoffel)
Christo!fd) 229
22.9
Glacis
Glacliatores
Gladiatores
Glaris of Glarus

.....

Glas

Glasblazerijen
Glasblazerij(!n
Glasgow
Glasporselein
Glas-porselein
Glas-Schilderkunst
Glas-Schilderlmnst

«'37
Bladz.

!l3 0
1132
lt32
233
233
234234

Glauber (Joh. Rud.)
Glauberzout
!l3S
!l3S
Glaucus
Olaucus
Gleichen (Ernst, volgens anderen Lodewijk, Gn.of
Gr4t1fvan)
van) -_
Glelm (Johann Ludewich
Wilhelm)
WiJhclm)
236

~39
~$1

--
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-

..,..

-
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Gorani (Jozep4
(Jozep~ Granfvthl):
Cratif "#IIl Gor-
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Gordel (Maagden)
1156
Gordiaanschc knoop
Gordon (Lord George)
257
Gorgonen
Gorinchem
1158
Gosen, Gosi
Gosl
1159
!!S9
Gotha
Gotba
Gochard, of St. GothardsGothard
berg
~60
260
Gothen
Gothenburg
!26I
116'1
Göttingen
Gottscb
Gottsched (Johann Chris
Cbris..
stoph)
Stoph)
~62
262
Goud
263
Gouda of ter Gouw
!26S
A6S
Goudader
!266
266
Goudslagers
Götze (Johann August
Ephraim)
Graad
116
267
Graadboog, of Sc. J:tkobs.
Jakobs.staf
star
Graauwtjes (Zie: Grisaille) !l68
268
Gracchus
Gradeer-Huis,
·Huis, of Lekwerk
'Gradivuu~
'Gradiv
s69
2
~69
Graduaat
Graevius (J. G.)
GralF
GrnlT (Anton
(Ancon)
'Graham
'Gr:thams Hemelsch Bed
(Dr.)

-Grammatias
Grammatica
Gramme
Cranaat
Cranaae
Granaatboom
Granada
Granada (Nieuw
(Nieuw j)

0
270
A7

li7
'7 1

27~
272

Bladz.
Grandjenn (Jean)
:172
Granicus
Graniet
Granvelle (Zie: Perrenot) ~73
Grass (Karel)
Gratien
Grätz
!Z74
~74
Grauwbunderland
Grau-d'o
Grnu-d'orgon
~75
!J7S
Grave
'8
's Gravenhage
glG
276
Graveren
l7S
~78
Graves.w
Graves.
wijn
ijn
Gravitatie
Gray (Jobann
(Johann:r)
a)
Grecque Cà
(il La)
179
~79
Greenwich
-'
Gregorius VII
VU
280
ASO
Grein
ABs
28~
Grenoble
Grenock
Gretry (Andre
(André Kroest-M
Ernest-Modeste)
des te)
Greuze
s84
~84
Greve
Greve (E. J.)
siS
1%85
Greve (Ia)
~86
s8G
Griekenland
s81
Griekenland (Groot)
Grieksch-Jaar
h. Jaar
288
d8
Grieksch-Vuur
Griekschea kerk
Crieksch
Grieksch
Griekschee Kunst
291
119!
Grieksche Letterk
Letterkuunie
nde
5192
Sl911
Grieksche Zee
303
Griesbach (Johann Jacob)
Grietenijen
305
30 S
Griethui
Griechuizen •, gebf)1'1n
geboren Carelius (Maria Louiza)
300
Grijs,
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Bladz
Grijs
307
Groot-vorst
326
3°7
Grillenwerk (Zie: GrotesGrot
quen)
327
Grotesquen
Grimm (Frederik Melchior
Guadalquivir
328
von)
Guadeloupe
Griphi
g09
Guarini (Giovanni Battista) 3°9
Gl'isaiIle
Gl'isaiIIe
Guercino (Frans Barbieri,
GuercÎno
Grisons
bijgenaamd de Cento)
Groef-Kompas
Guerike (Otto van)
321)
SIp
310
GueriIlas
Groenland
Groenlands-vaarders
all
Guernsey
311
gIZ
Groen-Tapijts-geregt
Guglielmi (Pietro)
312
Groep
Guiana
330
GroIlo
Grollo
Guido
Gnido Aretinl1s
Aretinus
331
33 1
Giondbas, of FundamenGiondbas.
Guido
Gnido Reni
. tele Bas
Guigues (Joseph de)
'3~'
'3~'
Grondkrachten
GuilIottine
Guillottine
333
333
Grondstoffen
Guinea of Guinij
Grondtrekken
Guinea
1
3 4
334
Grondvergadering
Guirlande
335
Groningen
Guitar
15
3315
Gronovius
Gulden getal
3 17
Groot (Hngo de)
318
Gulden-vlies (Orde van het) Groot (Pieter
CPieter de)
20
336
Gustavus I
320
Groot-Admiraal
21
Gustavus
(lI) Adolphl1s)
GustavllS CH)
Adolphus)
33ZI
Groot-Brittanje en Ierland
338
Gustavus 111
338
Groot-Heer
325
Guttenberg (Johan) Zie:
Groot-Hertog
339
Boekdrukkunst
Groot-Kmis
Groot-Kruis
Gyges
Groot- Prior
Gymnasium
34°
Groote Blinde
Gymmlstik
Gymnastik
Groote Blinde Ree
Gymnosophistel1
Gymnosophistell
. S4
34 1
Groote Bramsteng
Gynaeceum
Grootte (Schijnbare)
Gynaeologie
Groot-Vizier
Gyromantie
32 6
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H.
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34 1

H,
H.
Raafner
Haafner (Jacob)
Haai
Haar
Haarlem
Hoorlemmer-meer
Haas (Frans de)
Haas (Guillaume)
Haas (de)
Hnbdala
Habeas Corpus (De acte)
Habsburg
Hackert (Philip)
Hades (Zie: Pluto)
Hadrianus (P. AeJius)
AeIius)
Hadschi
Half
Haft' (Het)
Hagedorn (F. van)
Hagel
Hahn (Philipp Matthaeus)
Haijdn (Jozef)
Hakim
Hakkebord
Halberstadt
Halde
Halfrond
Halicarnassus
Hnlle
Halleij (Edmond)
Haller (Albrecht)
Hallifax
Halve kleur
Halve kogels (Maagdenburgsche)
Halve maan
mmm

343
345
34 6
348
349
35°
352
354
355
35 6
357
35 8
359
361
s6r
362

363
364
368

Bladz.
Halve toon
369
Hambroek (Antonius)
Hamburg
Hamelsveld (IJsbrand van) 372
37~
Hamerslag
374
Hamilkar
Hamilton
375
Hmnilton (Lady)
Hamilton
371
Hamiltor.
Hmnilton (Elisabeth)
Hanau
379
Händel (George Friedrich)
Handschriften
380
Hangmat
3Sl!
38l!
Hannibal
Haul1ibal
Hanno
Hauno
383
Hanover
384Hanover (De Hoofdstad) 386
Hanzeatisch Verbond
387
Harderwijk
89
3389
Harem
39°
Haring
391
Harlekin
Harlekil1
392
Harlingen
394Harmattan (De)
395
Harmer (Thomas)
Harmonica
Harmonichorde
396ó
Harmonie
397
Harmonie van Orpheus
398
Harmoniek
Harp
399
Harpe (Jean François de la)
Ia) 400
4°0
Harpeggio
Harpijen
4°1
Harpoen
Har-

691
I N HOU D.
Bladz.
Bladz.
Heilig Verbond
401
Harpokrates
HlU'pokrates
5!l4
5144
Heilig Verklaring
Harris (James)
42 $
4117
Hein (Pieter Pieterzool1)
Pieterzoon)
427
Harrison (John)
402
4°2
Heinneccius (Johann GotGOtHars
Iieb)
lieb)
403
Hart (Het)
40 3
428
Heijden (Jan van der)
Harts (De)
406
406
Hartzoeker (Nikolaas)
407
Heijne (Christian Gottlob) 4 2 9
4°7
408
Harvey (William)
Heinsius (Daniel
CDaniel en Nikolaas) 43 t
Bosch, (MatHeijningen
Harwich
theus van)
Simons) 4°9
409
Hasselaar (Kenau Silllons)
432
Heksen
Hasselt
434
Helden-dicht, Episch GeHasselt
44 10
dicht
Hastings (Warren)
Helder
(De)
Hatscherif
411
411
436
Helena
Hattem
Helena (St.)
Haubitse
412
437
Helden-vuur
Haute.liee
Haute.lice
4-38
Helgoland
....,
Haut-relief (Zie: Bas-relief)
Bas.relief) Helikon
Havana (St. Christoval de la)Heliocentrisch
Haver
439
lIeJiocometes
HeJiocometes
Haverij (Zie: Avarij)
413
Heliometer
Haverkamp (Siegebert)
Helioskoop
Hazardspelen
Heli (Maximiliaan)
HeIl
Hebe
414
Hellas
Hebert (J. R.)
44°
Hellend vlak
Hebreeuwsche Taal
415
Hellenismus
IIeIIenismus
Hebriden, of Westersche
Hellenisten
Eilanden
416
441
44-1
Heller
417
Hecate
Hecatombe
Darçl;t..
Hellespollt (Zie: Dar~;t..
nellen)
Hecla
Hec1a
Hector
Helmers (Jan Fredrik)
Hecuba
Helmont (Jean Baptiste) 445
Heelkunde
AbeiIlard).
Helosise (Zie: Abeillard).
418
Heemskerk (Jakob van)
Heloten
420
Hefboom
HefboolU
Helschc
4Mi
Helsche steen
446
Hedschra
Hegira , of lIedschra
Helsingeur
(Zie:
Elseneur)
4 23
Heidelberg
Helst (Bartholomeus V311
v~n
Heidukkcn
der)
4~4
lIel.
lIelxx xX z2

-
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Bladz.
Helvetië (Zie: Zwitserland) 446
HelvetÎ\llss (Claude Adrian)
HelvetÎl
Helvoetsluis
447
Hemel (De)
Hemel-Globe
448
Hemispheer
449
Hemsterhuis (Tiberius)
Hemsterhuis , (Frans)
45°
nefde
Hendrik de Pierde
45 1
Achtste
de
Hendrik
Henegouwen
452
Henke (H. P. C.)
Hennep
453
454
Hennert (J. F.)
457
Heptagon
Heptandria
Heptarchie
Herakliden
Herakliet (Zie: Demokriet) 458
Heraldiek
,)1fllm
H c1'mm
Heraut
(J ohann Friedrich
Herbst (Johann
459
Wilhelm
Wilhelm))
um
Berculan
(lohann Gottfried
Herder (Iohann
von)
461
46
i"',C
Herder-ii"'lt
46 .
Herder-1
Herfst (De)
464
Herkules
465
"tad
Hermadl"tad
Herma,u
Hermaphroditos
466
Hermen
Hermeneutiek
(J ohann Timotheus) 467
Hermes (Johann
Hermes
istus
Hermes-Trismegistlls
_
Hermiet
Hero
68
4468
lls
Herodottls

Bladz.
Heroen
469
Heroïde
Heroide
Herons-Bol
tlls
Herostrams
470
Hemhut
Hernhut
(Autonio)
Hétirerli'- (Al1toni
HélireiiHersens
472
Hert (Het)
474
474enz.)
Hertha (de Goa Tellus
'8 Hertogenbosch
's
475
Hervorming
475
Berzberg (Ewald Friedrich
Herzber
47
graaf van)
47 8
479
Hesiodus
479
_
Hesperiden

-

Hesperus
Hespern
Hesselink (Gerrit)
4So
480
Hessen
481
481
Hessen-KasseI
482
Hessen-Darmstad
(Llldwig)
Hesz, (Ludwi
483
Hetaren
Heterodoxie
Heterogeen
484
484
Hetman of Attaman
Hevel (Een)
Hexagon
485
Hexameter
Hexandria
Hexapla
Hibernië
486
HibrUisch
Hibri.iisc
Hidalgo
Hierarchie
87
4487
Hieres en Hirische Eilanden
Hieroglyphen
488
rokratie
Ri rokracie
ntic
Hieromantie
......
Hieronymus (De Heilige)
HierolJym
Hie.

-....

--

I N
Bladz.
Hieronymus van Praag,
489
(Zie: Johann Husz)
Eleusis)
(Zie:
ant
Hieroph
High-Wayman
Willem)
Higt (Ernst WiIlem)
Bigt
493
Hijacintt
Hijacin
Hijder-AH
Rijder-A
494
illl
Hildeshe
HiIdesheini
495
Hinde
Hinderlaag
InOOSt 111Hindostan (Zie: Oost

oU
H
HOU
Homerus
Homilien

D.
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Bladz.
50~
5°9

516
510

Homilius (Gottfri ed August)
mrisch
Homoce
HO!llocc11trisch
Sll
(Zie.:,: Hetoro ..
Homogeen (Zie
geen)
Hondekoeter (Gillis de)
Honds-dolheid
Hondsrug
Sl'!a
sch_ Water
Hongaar
Hongaarsch.
5 13
Hongarije
di~n)
Honig-D auw
Hindus
st (G.)
rst
Homhor
Hontho
496
Hippokrates
5 14496
(Het)
Hoofd
Hippodromus
497
Hoofman (Elizab eth)
Hippopotamus
SIS
Hooft (Pieter Corneli sz.) 5 1 6
Hirschberg
Hooge Scholen
Hirschfeld (Christian Cay
5 19
Hoogstraten (David van) 522
Lorenz )
498
Hoogte
Hobbes (Thoma s)
Hoogte-Cirkel
Hobo
499
(Amold )
Hoogvliet (Arnold
Hoche (De veldheer Lazare) _
ud
Hoogwo
Hochheim
00
5°0
5
Hoorn
Horhkirchen
523
Hoornfl:
Hoorn1l:een
luwuwKabeljat
Kabeljan
en
Hoekfchen
Hoekreh
524
Hoornvlies (Het)
fchen
501
Hoornwerk
Hofnar
5°1
0m))
Waterh00_
(WiIhelm
Hogarth (Wilhel
Hooze n, of Waterho
503
zen
Holbein (Hans)
5°3
Hop
Holberg (Ludw ig, vrij504
S~5
heer van)
Horatius Flaccus, (Quintl1s) 5~5
5°4
505
(De)
Holen
Horen
Holen
505
506
Horiah
Holland
506
507
Horizon
Holometrmll
52 6
Horologie
Hollebeek (Ewald )
Ho]stein
Holstein
Horosko op
8
5
508
Hosta
0
Holstein (Kornel is)
527
Hospodar
Holty
I-Iolty (Ludwig Hcinrich
h)
Clll'isto
Hostie
Christopph)
x 3
X
Hor.
XX3

su

--

-

-

-
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Bladz.

Hottelltotten
Hottentotten
Houding
Houel (J. P.)
Hotltskoolbrallderij
HolltskooIbranderij
Houtsneekul1st
Houtsneekunst
Howard (John)
Huber (Ulrik)
Hubertsburg
HIJberts burg
Hudsons-baai
Hugellooten (Zie: Parijsche
Hugenooten
Bruiloft)
Huid (De)
Huigens (Christiaan)
Huigens (Kol1stantijn)
(Konstantijn)
Huijdecoper (llaltha(nalthazar)
zlIr)
Huijzum (Jan van)
Hulk
Huil
HuIl
Humaniora
Hume (David)
Humeur
Humus
Hunnebeddell
Hunnebedden
Hunnen (De)
Huronen
Husz (J
ohann)
(Johann)
Huzaren
Hyaena
Hyaella
11m3 I.erna,
Hydra Vtm
I~erna,

----__

27
55~7
22
5

529
53°
531
533

534

535

536

538

539
54°
541
542

544

Bladz.
HydrauIiek
WaterleiHydrauliek (Zie: W'aterleikunde)
545
Hydraulus
Hydryaden
Hydrogeen
Hydrographie
Hydromantische-Machine
Hydrometer (Zie: Water.
meter)
Hydrophobie
Hydrops
""!'!"
~
Hydroscopium
Water';
Hydrostatiek (Zie: Water':
546
weegkunde)
Hydrostatische Balans
Hydrotechnica
H ydrotechnica
Hygeeja, Hygiea
Hygrometer (Zie, Vochtmeter)
Hymen, Hymenaeos
Hymettus
Hymnen
Hyperbole
547
Hyperboreërs
Hypermnestra
Hypocondrie
Hypocritisch
549
I-Iypothenuse
Hypothenuse
55°
Hypothese
Hysterie

-

545

....

-=~~~~:z~~--

I.
Bladz.

I

550
55°

Ibarra (Joachim)

Jberie

55 1

Bladz.
Ibiboboca
Ibis
Icarus

551
55z

leh.
lch.

I

N H 0
Bladz.

Ichnographie
Ichoglans
Ichthylogie
Icosandria
Ida
Idalium
Ideaal
Idealismus
Identiteit
ldioma
Idioot
Idiotikon
Idololatrie
Idria
Idylle
Ierland
Ifland
Iflalld (August Wilhelm)
IJ (Het)

55z2
55

~Ts

55 8

ijsbeer
Ijsbeer
IJsboot
IJssel
~Tssel
Ijszee
Ijzer
IJzer
lJzere
IJzere kroon
lkonographie
Ikonologie
Illyrie
lman
Iman
Imperator
Improvisatoren
Inca
Inclinatie
Incommensurabel
Incunabelen
Independenten (Zie: AngIikaansche kerk)
Indiaansch Riet
lndiaansch
Indictie

559

553

U

D.

691
697
B1adz_
BladzS66
Indien (Zie: Oost-Indien) 566
Indigo
Indische zee
67
5567
Infant, Infante
568
Infecondi
Inferien
Infinitesimaal-Rekening
Infnl
569
Infusidiertjes
Infnsidiertjes
Ingenhous (Johan)
S7°
Ingenieur
Initia
571
Inkt
Inkten
5111
Innviertel
Inllv~ertel
Ino
57l
573
Inquisitie
Inquisitores
577
Inscriptie
Insekten
Illsekten -regen
Insekten'
regen
SBo
Instinkt
Instituten
S8I
SSI
Intaphernes
Intensie
582
S82
Interdict
Interlopers
Intermezzo
Internuntius
583
Interpolatie
Interpretatie
Interval
Intonatie
sS4
s&4Il1trade
Intrade
85
'5SSS
Intr;~'1le
Intr;:ue
Invaliden

-....-

554

5SS
555

557

560
561
562
56z

563

564

565

-

.....

-

10

SBîS
SBiS

Iode
Iphigenia
Ire-

69&
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N
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0

Bladz.
lrene
Irene
Iris
lrkutsk
Irkutsk
Irmen.Zuil
l1'Okezen
Il'Okezen
Ironie
Irrationaal
Irregulier
Isabelle van [(astitië
Kastilië
lseUn
IseUn (Isaak)
Isenburg
lserlobn
lserlohn
Isis
Isis-tafel
'Wlam

U

D.

Bladz.
Island
593
Isle de Frallce
594
Ismnil
Ismail
595
Isochrones
Isokrntes
Isokrates
Isoleren
596
Ispahan
597
IsthulUS
Isthmus
Istrie
Italiaansche schilderkunst
598
Italiaansche Taal, Letter~
Kunde enz.
604
Italie
I talie
607
Ithaka
60 9
60

587

588

589

-

590
59 1
592

-593

-:H<J.

Bladz.
(J ob. Georg)
60 9
Jacobi (Joh.
609
Jacobi (Friedericb
(Friederich Heinrich) 610
}acobijnen
Jacobijnen
Iacobsz, (Gijsbert)
614
}acobsz,
Jagt- of Hoorn-muzijk
618
es
Jakoba-Kannetj
Jakoba-Kannetjes
619
Jakobiten
}akobusJakobus- of Jakobs-stukken
Jamaica
aica
JaIJl
Jamben
620
James (St.)
}aniculus
621
Janieulus
JJanitscharen
ani tschare-a
Jansenisten
623
Jansvlieg (St.)
J1lnuarij
J-anuariJ
}anuarius,
624
Januarius, (de Heilige)
Janus
Janus Secundus
625

Bladz.
Japan
625
628
Jaspis
Jassij
Jau
Jau, Jau, Jan
62 9
J auer Gesil1del
Gesilldel
Java
Jeanne cl'd' Arc (Zie: Maagd
va'n
vàn Orleans)
OrIeans)
Jeddo of Ijeddo
Jehova
630
63 0
JeIgerhuis
Jelgerhnis
Jena
632
Jenner (Edward)
Jericho
633
Jerseij
Jeruzalem
Jeruzalem (JOhltllll
(Johnnn Friedrich
WilheIm)
635
Wilheltn)
Jezuiten
636

Je.
Je-

[I N
N

0 U D.
HOU
H
~99
Bladz.
Blaüz.
Blaaz.
Jezus
Ju1iaansche Periode
Juliaansehe
639
665
Jezus Siracfl
Si meu
Julir!
64 2
Jicht
665
Julianlls (Flavius Claudiu~) 666
Julianus
Joden
643
Jnlij
Jlllij
669
Johannes, de Dooper
646
Julier
Julicr
-...'
Evangelist
Johannes, de Eva1zgeiisI
Julius Caesar (Zie: Caesar)Jutius
647
Johal1uesberg
Johannesberg
648
ltU1g
Jtli1g (J011. Helnr.)
Heinr.)
Johnson (Samuel)
Junij
670
jol
650
0
J nnius (Adrianus)
(Adriallus)
65
Jonekt~s
JoncktUs (Daniel
(Dalliel Abrahams.
Junius (FranciscuS)
(Franciscus)
Juniu5
67 e
zoon)
Juno
673
loncs
Jones (\Villiaut)
(lViIIiam)
Junta
674]ones
Jones (Panl)
(Paui)
Jupiter
655
Jonie
Jttra
Jàra
656
Jonifche
JOl1ifche Eilanden
657
Jl11'Y
JUI'Y
675
JJordaan
ordnan, (De)
658
Jussicu (Antoiné en
cn BerBer.
Jussieu
Joseph II
Joscph
nard de)
676
Josephinc
Josephine
662
66z
Justinianus II
JJosephus
osephus (Flavins)
(Plavius)
Justinus II
663
678
]ouy
lOlly
Justitia
Ju~eljanr
664
Jutland
679
JubiIare
JUbiIare
Juvellalis
665
Jllvenalis
Juchan
Juchari:
Juventa
Juvellta
Juchten
(Oe)
Juweel-Tor (De)
Judien
Judica

--,

-

-
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VERBETERINGEN
VOOR

HET

T WEE D EDE E L.
23 v. o. {taat: cn
en Cadix genoemd. lees:
/cBS: en Cadir
Gatiir (dat is
Bladz. 5 reg. z3
eene omtuinde
plaats)genoemd
Gro~tbrittal1nie
BrittamlÎe
9
1:( v. b.
Gro~tbrittann;e
Brittmmk
zs 9-1
9-12
NEMBSIAMUS.
115
z V. b.
NEMESIAN,
NEMI!SIAWs..
1I
V. o.
Schoonc
Schoolfche
Schoone
GASTOU
_
GASTON
37
O.
GAST OU
4 v. o.
4 V.
Caracten
46
v. O.
o.
Cm'octm
- Ca,"aiten
Cal'aiten
19
SI
19 v.
V. o.
onrustigcMder_
oproerigen MORISKOS- onrustige
Neder.
landers
llinden

10'/

V F.

693
Blad",.
Blad".

107

R

12- 1 3

1°9

13
9

1°9

4

119

23

1:23

lZ

123

144
154
12
Blaf!;:;.
Bla(/;:;.2!21Z

weg blijven
en in ,
lees: en is in
van D ALAl
ALAI LAM/\
LAMA enz. - van den DALAl
LAMA, die door
de lUansC'hu's&
lUanschu's&
v. o.
achter MicARTNEIJ
o.
MicARTNEU nog te voegen.
Lord ANHORST, en in de reis van VAN
BRAAM
V. o. moet een bemin!le1ijk
bemin/Jelijk karakter wegblijven.
v. o. achter: mededeelde te voegen: In het fpecu!(/~
fpecul(/~
th'e,
ti1'e, of in Physicis, zoo als men zeide, hield
grootelldeels met de .dkademisten;
/lkademisten; doch
hij het grootendeels
in het zedekundige , inzonderheid, met de

Stoi'cyneIJ.
StoïcYIZe/2.
v. o. flttat: (aanhangers van lees: (aanhangers vall
v.o.ft!lat:
PLATO en de Sto'i..
PLATO )en de eu4.
en~
cy11m)
cy!Zen)
O.
AULETAS,
AMLETES
:zZ v. o.
e,
10 v. b.
Gllilicie,
Gallid
ff7allachj'C/J
fYa!!achj'eIJ
9 v. o. flaat: op het eit1de der 7e.lees: in de 8e.

IIz-I3
z- I 3

9 v.
~16

!l64
333

TI E T
E R I N GEN.
TER
is nog heden ~'OOI'
,'oor het grogtfee
grOf)tfie gedeelte
gedt'elto in

v. b. mOet:
wezel{,
v:b. /laat:
flaat:
v. b.

O.

5 v. O.
5 v. o.
v. o.

1

v.b.

361
376
37 8

13
44
!l2
ll!!
24
ll4
8
B
22
22

v. b.
v.
o.
v.o.
..... b.
v.
b.
v.b.
v. o.
V.o.
~. o.

4-34468

-

ABDERAMEN

CRI'.BILLON

-

VOLTAIRE

Chas!a

-

Lasfrl

moet de geheele volzin: van Hif
Hij beoefen.
beoefengela.
de enz. tot behelpen, worden weg gelaten, ~•en in des
zelfs plaats gelezen: Hij
deszelfs
werd eerst tot den geestelijken ftand be.
fiemd; vervoJgem
vervolgem in de talen en
eu mathen:acifche I:undigheden
hundigheden onderwezen; doch
ten
tea laatfie
laatl1c aan zijn
zUn lot overgelaten, vermits
hij l,ever
l,evet buiten beroep wilde leven, dan
ann den wil zijns vaders, om tus.
ms.
zich aan
rchen pleitbezorger. prokureur of gege.
neesheer te kiezen, te onderwerpen. Hij
vatte derhalve de pen op, en werd enz·
die aan enZ. gevaargevaar-lees
Jees die voor enz. ge.
gelij k fchli n en.
vaarlijk zijn.

10

339

ADDEIUIAMi\l\l
ADDERHAMflM

DODECADRtJM

....
. DODECAEDRUM

.Tacquelitts
Jacquelins
Berkel
Kleine Aa

-

Jacobins
Borke!
Borkel
Grltder
Grut/er

ULSILAS

-

ULFILAS

SUORRO

-

SNORRO

-

EREBUS
EREnus

_

EREBUS

545
SR4

9 v. o.
ERF!3PS
16 v.
o.loko}. Caractm
v.o.lokol.

600

11

v. O.

ZO -

ERFIIL'S

_ ((traYten
Caraïten
B(j
Bti

Bij den uitgever
onderftaandè wel'uitgel'fl" \'fin
van dit lPóordenhoek
lFoorrlfnhoek zijn de onderflaande
!.'m gedrukt en alom te bekomen.
hekomC1Z.
'ieu
Heertm
Heerrm,, handboek der geschied. der oude staten, door Dorn
Seiffen,
SeifJen, leeraar aan de Latijnsche scholen te UtreGht, 2de druk.
Handboek der geschiedenis van de staats
staats;;el1eldheid
6ef1:eldheid van Europa
ontdek.
en deszelfs volkplantingen, van derzelver begin, sedert de ontdekking van beide Indiën, tot aan derzelver herstelling, na den val
worden van
van den keizerlijken troon in Frankrijk, en tot het vriJ
vriJworden
Dorn
Zuid-Amerika. Vertaald en met aanmerkingen voorzien door Dom
Scijfm,
leeraar aan de Latijnfche scholen te Utre<ch(,
Seijfen ,leernar
Utrecbf, 2 deelen. '
Nieuwmhuis,
re~
Nieull'e1Jhuis, wiskundig leerboek, eerste deel; bevattende de reken- en meetkunde, met II platen, dito 2de deel;
deel i Algebra.
Nitsch, beschrijving van het huiss2li]k
huisseIi]k leven, de wetenschappen.
wetenschappen,
zeden, den godsdienst, staat en krijgskundigen toestand der Ro11de tijdperken der natie, uit het Hoögd.
meinen, naar de verschilIe
verschille"lde
Hoogd.
door If.
deelen.
II. WeijtilJgh,
Weijtingh, 2 deden.
Ruthelfol·t, tafereel der oude geschiedenis, bevattende de vordeRuthe/fort,
ringen der fraaije kunsten en wetenschappen, 2 deelen.
J. Vosmaer, M. D. en Haogleeraar
Hoogleeraar te Utrecht. 'Apothekers Woor.
denboek of uitvoerig zamenfl:el
zamenl1el der Apothekerkunst, en daartoe -voorvoor.
Alphabetische orde.
bereidende wetenschappen, in eene AJphabetische
., Jo
J, van Wifk Rz., nieuwe handleidi;1g
handleidi:1g tot de aardriJkskunde,
aardriJksknnde, met
beheleene uitmuntende kaart van ons vaderland, Iste deel, 1818, behel~
zende Portugal, Spanje, Franlmjk,
Franknjk, Grootbrirtunje
Grootbrittanje en Ierland, en
Nederlnnd; welk laatste bijzonder breedvoerig behandeld is.
Nederland;
- 2de deel, 182 II,, behelzende Denemarken, Zweden, Noorwegen
en Rusland, (het 3de deel is ter perse.)
- Aardrijkskundig schoolboekje volgens de nieuwste landsverdee.
ling, met acht nieuwe kaartjes, .2de
iing,
2de veel vermeerderde druk, 1820.
Ook zonder kaartjes.
Epistola Critica in Euripidis Alcestin. Scripsit ad J. ten Brink,
Lit. Hum. in Acad. Gl'on.
J. Leut/ng.
Gron. Prof., .J.
Lenting.
Euripidis lVIedea,
.T. Lenting.
Meden, cum adnotat
adnotat.• J.
LentiJzg.
Jacohs
Jacohs,, Grieksch leesboek voor eerstbeginnenden, ten gebruike der
Latijnsche scholen, 1lste
ste deel, ade druk, door J. Leen, rector
'Latijnsche
te Zwol.
tc
- 2de deel, behelzende de geschied. van Athene.
-deel.
- 3de "<leel.
dcel, poëtische afdeeling.
afdceling.
- 4de deel,
Handwoordenboek der Griekfche
Griekrche taal, ten dienste der scholen',
scholen'.
door J. T. Bergman.
Brb"der,
Bröder, Larijnsch
Latijnsch leesboek voor eerstbeginnenden, ten gebruike
rler Latijnsche scholen, 2de verbeterde druk, door P. lmmink, recder
tor te Ootmarsum.
Seiffim, Grammatica Latina in llSum scbolarum,
Dom Seijfell,
scholarum, 3 tomi (Etymologie, Synt~1xis
mOlogie,
Syllt~xis en Prosodie.) In deze Grammatica zijn tevens
de eerste beginselen zoodanig
zoodal1ig behandeld, dat de leerlingen
lcerlingen van het
begin af geen andcr
ander leerboek Iloodig hebben.

Djj,.ing~ vertalingsproeven voor meer gevorderde leerlingen in de
Dlj"ing~
Latijnsche taal,
Lntijnsche
tanl, lste deel, met eenc
eene voorrede voorzien van proBosscha , het tweede deel bewerkt door B. F. Nagel,
fessor H. BIJsscha
rector te 'liel',
Tiel, oohelzende
behelzende eene korte schets der Rom. geschiedenis, van de stichting der
d€r stad Rome tot den ondergang des Westerschen keizerrijks.
F,.ieseman,
Friesemem , nienw
nieuw Nederduitsch - Latijnsch woordenboek, 2 deel en.
Dit woordenboek, met de grootste naauwkeuriglleid
naauwkeurigneid bewerkt, maakt
mankt
met het Lexicon Latino-Belgicum van .Tungst
IDet
Jungst een schoon geheel
uit, en beiden zijn onmisbaar voor de studerende jeugd •
•lungst,
Jtmgst, Lexicon Latino-Belgicmn
Latino-Belgicum ex maj ori Schcllcriano
~C'hellerjano aliisque
cene aanprijzende
smdiosae juventutis.
juvcl1tutis. Mct
Met eene
contractum in tlsum
usum studiosne
BIJsscha.
voorrede van professor H. Bosscha.
lillguae Graecae,
Graecac, editio
cditio tertia. Ecn
Struchmeyeri, Rudimcl1ta
Strucnmeyeri,
Rudhnenta linguae
Een
voor leerlingen der Griekfche taal onontbeerlijk, en in verfcheidene
ver[cheidenc
fcholen
fcholcn van ons vaderland, zoo wel als in Duitschlal1d,
Duitschland, met groot
voordeel ingevoerd,
inge.voerd, allemuttigst fchoolboek.
Lehmall, Handbuch der deutschen Sprache, enthaltend
enthàltend Auszüge
Lehman,
klassischen Schrifstellern und Dichtern der Deut_
bes ren klassischcn
aus den bestcn
schen, 2te Auflage.
Meidinger, nieuwe beoefenende
beoefenellde IIoogduitsche
IIoogdl1itsche Spraakkun§t,
Spraakkul1;;t, of
lNieuwe
Nieuwe en vermakelijke leerwijze,
let!fwijze, om de Hoogduitsche taal·te
taal-te lee..
ren, ade
2de verbeterde druk.
Neues deutsch - holländisches und hoIländisch
holländisch - deutsches Hand..
wärterbuch,
verbessel'te Auflage.
wörterbuch, 2 Theile, 2te verbesserte
Summlung auserlesener Geschichten und Erzählungen zmu
zum Nmzen
Sammlung
Nutzen
llnd
und VergnLigen
Vergniigel1 derer, welche die Deutsche
Demsche Sprache erlernel1
erlernell wollen,
me verbessertc
.!lte
verbesserte Auflage.
deelen,
A. C. IV.
fIT. Staring
Staril1g.• gedichten, 2 deel
en , in carton.
cart on.
A. val;
/1.
van Steenderen, verzameling van opstellen of oefeningen voor
Nederlandsche jeugd, om het Fransch te leeren
de Nederlnndscnc
Ieeren schrijven, naar
teiddraad van ./lgrons
/lgrons opstellen, bevattende de verbuigellde
den ieiddraad
verbuigeIlde rededeelen.
Wilmfen, Herjilia's jeugd, of verhaal van een in vele verzoekingen
b!:~af gebleven meisje, een boek voor jonge dochters, met eene plaat.
bt~af
- Mannelijke groothcid
van zfel
ziel en heldendapp2rheid;
hehlendapp2rheid; in ta[ereetafereegrootheid van,
geschiedeni~,, voor de Neder!. jeugd, met 8 plaatjes.
Jen uit de geschiedeni;
len
- de kindervriend, 3 deeltjes, nieuwe druk.

Meidinger, Franfche leesoefeningen, geschikt 0111
0'111 in het Neder..
duitsch
nuitsen te vertalen, 4de druk.
Grammaire Allemande practique, 10 edit.
Meineke, oefeningen om het Fransch te Ieeren schrijven, een handhand.
hoekje om uit het Hollandsch
I-Iollandsch in het Fransch te vertalen, doot
doO!
troekje
S. J. M. 'Va/I
van Moock, kostschoolhouder te Delft, tweede druk.
drnk.
S••T.
J. 111.
IJiI. van Moock, Thêmes pour ceux qui commencent àà traduire du Français et HoIl:mdais.
dufre
Holl:Tndais.
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