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AlJart (Wed •

.1.)

Boekhandelaresfc te '~ Ha!,e.

B
Ratenburg (C. A.) Hoofdfchoolollderwijzer, te Param!lriho.
Beneden (v:ln) Vicaris van St. Gudule, te nrl1sfel.
Bergh, (E. J. van den) te Paramaribo.
Bibliotheek (De) der Officieren van de 4de Afdeeling Inl"':1merie, le
Doornik.
Bodel, (C. A.) Kapt. Luiten. ter zee, te Amsterd:uu.
l~ohn, (de Erven F.) noekverknoper~ te [{anrlem.
Branda.
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Brandts (D. A. van) Doesburgh, te Wamcl.
Brest van Kempen, Boekverkooper te Brussel.
Burkens, (M. D.) Oud lile geneesheer van het hoofd-hospitaal te
Weltevreden op Java, te Zutphen.

c
Cantzlaar, (E. H.) Iste Luitenant en ridder van de Willemsorde, te
'5 Hlige.
Cleef, (gebroeders van) Boekverkoopers te 's Rage, I best pap~
Craan, (A. J.) Ontvanger der In- en Uitgaande Regten en AcciJnsen, te Milligen.

D
Deventer, (van) Luitenant der Artillerie, te Dordrecht.
Dijk, J. Sen. Z. (J. van) Bierbrouwer, te Zwolle.

E
Essenius Greve, (S.) te 's Rage.

F
Farret (0. T.) Pred. bij de Hervormde Gemeente, tC Harlinr,en.

G
Gellecom, (van) Wijnkooper, te 's Hage.
Greeven, (C. van) Boekverkooper te 's Rage.

H
Hamclbcrg, (J. R.) Predikant te Kuik.
Het Genootfchap: Diver[fl led una, te Dordrecht.
lIogevcen, (K. J.) Kapt. bij het lode Battaillon Veld.Artillerie, te
Antwerpcn.

J
J1nsfcl1, (Mr. B. Il.) Regter in ode Regtb:l1lk van eersten Aanleg, te
Gocs.
Jansfcn, (J.) l\'Ted. Doctor, tc Axel.
Jongerheld BOOJl(~, te Vlissingen.
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JorisfeIl , Comroleur der Direkte belastingen, te Antwerpen.

K
Keurenner , CA.) Commies bij het Departement van Oorlog, te
's Hage.
Kloots en Comp., Boekverkoopers te's Hage.
Koning en Zoon in Comp. (Wed. A.) Plaatdrukkers te Amsterdam.
Kouwer en Comp.; (Jan) Boekverkoopers te Wormerveer.

L
Lnmmens, (Mr. Adria::n François) Lid van het Hof van Civiele
Justitie, te Paramaribo.
Lucasfen (T.) Inspecteur der Administratie h\i de armee in OOst.
Indië, Majoor en Ridder van de Militaire Willems-orde.

M
Maanen, (Mr. C. F. van) Minister van Justitie, te 's Hage.
Martin, (F. P.) te Amsterdam.
Masman, (H. Uden) Pred. bij de Hervormden, te Paramaribo.
Meer, (P. van der) Boekverkooper te Rotterdam.
Mercker, (Jan Dan.) te Amsterdam.
Merkes, (J. W. G.) I ste Luiten. Ingen. te Gent.
MolI, (M,evrouw A.) te Amerongen.
Mos, (G.) Schout te Heumen.

o
Ophoff, (G. B.) te Amsterdam.

p
Peerlkamp, (J.) Rector der L:ltijnfche fCholclI, te Lochem.
Peters, (J. H.) Med. doctor te Wormerveer.
Poel, (van der) te Neerbosch.
Prehn, (R. van) te Zwolle.
Presburg, (Mr. D. J.) Advocaat te Paramaribo.

R
Riet
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Schout en NOtllris te Deurne, in Noord.B~aband.
Scha:lff ,
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S
Schaalf, (J. H. van der) Oud Advokaat voor het Hof van Utrecht,
te Zutphen.
Schermer. (N.) te Wormerveer.
Schuuring , (B.) Boekverkooper, te Rotterdam.
Siepkal11p, (J. P. van den) Rector der Latijnrche fcholell, te
Enschede.
Simons , (J. J.) Lt. Ka!. Ridder van de NederI. Leeuw, kommailderende het Depot Batt. der 16de Afdeeling Nationale Infanterie, te
IJperen.
Snoek, (D.) Oud Burg(!l11eester, te Cuijk.
Speelman de Krieger, Kapit. bij de 9de Afdeeling Nationale Infanterie, te 's Hage.
Steen, (K. van den) Onderwijzer te Zntphen.

v
Valkenburg, (D.) Predikant te Deurne, in Noord Braband.
Velde, (H. van de) te 's Eage.
Verweij, (B.) Rustend Predikant te 's Hage, I best pap_
Visée, (G. C.) te 's Eage.

vV
Wijck, (van der) Luit. KoHonel Ingenieur, te Mauwk hr •
Wi:smI1l1er, (J. 1\~ p'r)~kver;;or:,pei, te l\mgterda1l1.

N.
N. Deze letter beteekende oudtijds, in opfchriften. 900, en
met eene dwarsfireep er boven 900,000; doch op Griekfche munten daarentegen 50. N. N. fchrijft men, wanneer men den 11aam
van iemand niet weet, of niet verkiest te noemen. In dit geval
willen N. N. Noretur nomen (llm de naam ingevuld worden), of
ook Nomen tlesci, (de naam onbekend) te kennen geven; welk
laatfie inzonderheid moet gelezen worden, wanneer men iemands
naam niet weet. N. beduidt Numero, en NB. zoo veel als Nota
hene, dat is: let wel. N. S. is de verkorting van Notre Seigneur,
onzen Heer en Heiland, en die vnn N. T. van Novum Testnmelltum,
of Nieuw Testament. - Op Franfche munten is N. het kenmerk, dat
zij in 1I101ltpellier zijn gefiempeld geworden. - Onder de oude Romeinen en op derzelver munten beteekenc N. Nepos, NOllnius enz.;
N. C. Nero Ce[ar, of Nero C/audius; N. L. Non Uquet; N. P.
Notarius Publicus; N. B. L. Nohilis; NAT. URB. Nata/is Urhis;
NEP. RED. Neptllflo reduce; N. M. Nova moneta j N. AGR. AM.
Numera/ar agri .dmbitus; N. B. Ntl1IIerfJl'it bivus (dat is vil'us);
N. N. Duorum mumel'f1riorum; N. P. C. Nomine proprio curavit;
NAT. GAL. Nn/iolJae GaI/lis, en N. R. Nostrie enz.
NAALDEN.
Voor de uitvinding derzelve, en nog tegenwoordig bij onbefchaafde volken, bediende men zich van vischgra_
ten, puntige beentj~s en doornen. Bij de ouden werd de uitvinding
der Naalden zoo hoog gefchat, dat zij, gelijk andere belangrijke,
aan eene godheid, en wel, volgens HYGlNUS, aan BELLON4 werd
toegefchreven. Daar de Bahylolliërs en Phrygiërs reeds geborduurde
kleederen kenden, zoo mOeten ook de Naainaalden bij hen in gebruik geweest zijn. Reeds in 1370 had men in Neurenherg fabrijkeurs in Naalden, welke alleen van dit handwerk leefden; doch
langen tijd moest men zlcl~ met houten fiiftjes behelpen, en het was
niet voor omfl:reeks 1543, dat de eerfl:e fialen Naalden in EngelantI
gemaakt werden.
NAARDEN. Eene [cad en aanzienlijke vesting, in de provincie
/Jolland , NoordeliJk gedeelte, 4 uur van .t1mflel'dn1lJ en 2 uur van
Muidetl gelegen. Zij wordt aan 3 zijden omringd door hooge hei-, en
heeft alleen aan de westzijde lage weilanden; telt 1800 inwoners, en
werd omftreeks het jaar 1350, volgens handvest van hertog WILLEM
VAN BEIJEREN, gebouwd; zijnde de oude Had, nog heden OudNaarden geheeten, en nader aan de ZlIider-zee liggende J van tijd
tot tijd door dezelve verzwolgen geworden. Naartien heeft zeer
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goede vestingwerken, die door WILLEM 111, naar het ontwerp van
den kundigen inge:licur. baron VAN COEHOORN, zijn aangelegd. ea
in 1813 door de Frtlnfclzen aanzienlijk verbeterd werden, waardoor
de ftad in fcaat was, om het langdurig beleg uit te houden, hetweil< zij na de omwenteling in Slagtm. van dat jaar, tot op de wapenfchorfing in Grasm. van het volgende verduurde. Deze ftad is
in de vaderlandfche gefchiedenis zeer berucht geworden, door den
afgrijsfelijken en verraderlijken moord, door de Spánjaarden in 1572
aldaar gepleegd, en die aan de meeste inwoners der plaats, die daarbij werd in brand genoken, het leven kostte.
NABIS. Een Spartaansch koning, die omtrent 200 jaar voor on.
Ze tijdrekening leefde. Hij was berucht als eenen der wreedfle tiral)'
nen, die tevens listig genoeg was, om zich in het eerst fiil te houden.
en zelfs den fchi]n van een regtvaardig vorst te vertoonen. Voor
het overige volgde hij in zijn geheel uiterlijk gedrag de AziatiCche
despoten; wist de eene door vleijerij en beloften aan zijne zijde te
brengen, en de andere door bedreigingen af te fchrikken. Hij
werd door eene gewapende lijfwacht omringd, en had eene menigte
geheime fpionnen in zijnen dienst. leder, dien bij verdaCht hield,
werd aanflands vermoord, of gehangen. lIIJesjina en Argos liet bij
plunderen, en hij zoude zijne heerfchappij over den Pe/oponnefus,
door list en geweld, fieeds verder hebben uitgebreid, indien niet,
ten laatfle, de Romeinen, in vereeniging met de Achai,jers, hem
den oorlog verklaard hadden. QUINT. FLAMINIUS konde hem echter
niet bedwingen; doch werd hij eindelijk door zijne eigene bondgenooten , de Aetoliërs, die hij te hulp geroepen had, omgebragt, en
ontving alzoo het verdiende loon voor zijne wreedheid en trouweloosheid.
NABOB. Onder deze benaming, eigenlijk eene verbastering van
Nawauh, hetwelk eenen nfgevaardigen beteekenc, verflaat men in
de IndiJ den fiadhouder eener provincie, of bevelhebber over de
krijgsmagt ècrzelve; niettegenllaande in Indië velen den titel van Na.
hoh aannemen, zonder er ecnig regt op te hebben. De Nabob was,
volgens de oude Indifche inrigting, aan den Soubadat, , of onderkoning van een groot landfchap, wel in zekeren opzigte onderworpen; doch diende tevens tot een lleunfel van den troon, tegen de
mogelijke aanmatigingen van dezen llaatsdienaar. De Nabobs maakten
zich wel, feden de invallen van den Perfifchen Shah NADIR, van
den Groot.Mogol onafhankelijk; doch alleen, om eene veel drukIn dat rijk
kender afhankelijkheid van Engeland te ondervinden. noemt men ieder groote , die in lndostan buitengewone rijkdommen
verworven heeft, of over het algemeen in zekere Oosterfche pracht
leeft, een' Nabob.
NAI30NASSAR. Een der koningen van het oude Babylonifche
rijk, die, nadat hetzelve langen tijd aan dsfyrië cijnsbaar was geweest, Babylol/ij} weder onafhankelijk maakte, waarom ook in deszelfs
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zelfs gcfchiedenis van hem cene nieuwe jaartelling begint, de oera
Ntlbonasfarea genoemd. die met het jaar 747 vóór CHRISTUS eenen
aanvang neemt.
NABOPOLASSAR. De fiichter van het Chaldeeuwsch-Babylonifche rijk, die als aanvoerder van de Chaldeërs. een nog in krachten onbedorven herdersvolk, zich van het in weelde verzonken Babylonië meester maakte, na den Medifchen koning CY AXI\RES in de ver.
overing van Ni1liv4 te hebben bijgeCl:aan, en die den grond legde van
die heerfchappij, welke onèer .lijnen zoon NEBUKADNEZAR een aanzienlijk deel van Azië omvatte. Hij fiierf in het jaar 604 vóór 00ze jaartelling.
NACHT. In de Cl:errenkunde verl1:aat men doo!' dit woord de
tusfchenruimte tusfchen het onder. en opgaan der zon, wanneer de.
ze de aarde niet meer verlicht. Deze tUsfchenruimte is zeer ver.
fchillende. zoo wel ten aanzien der onderfcheidene jaargetijden, als
met opzigt tot onderfcheidene landen, hetgeen door de verfchilIende Cl:anden der aarde omtrent de zon, in de verfchilJende breedte der
plaatfen zelve, wordt veroorzaakt. Dus is onder de linie dag en nacht
even lang, dat is ieder van 12 uur; doch daarentegen veroorzaakt de
fchuinfche rigting van de ecliptica (zonneweg), tllsfchen de polen en
den l1equator ( evenaar), dat de nachten en dagetl zeer ongelijk zijn.
Bij ons zijn liechts tweemaal in het jaar, op 21 van Lente. en Herfsm.,
de dag en nacht gelijk; terwijl de langae en kortlle nacht, ten tijde van
den zonnelland> Op!ll van Zomer- en Wimerm. invalt. Het verfchil in
de duurzaamheid der nachten is zoo veel te grooter, hoe nader eene
plaats aan de polen ligt. Binnen de poolkringen heeft men eenmaal in
het jaar eenen dag zonder nacht, en eenen nacht zonder dag. Onder de
polen zelve heeft men een half jaar dag en even zoo lang nacht.
De eerUe begint aan de Noord-pool met de Lente-nachtevening, en
de laatCl:e aan de Zuid-pool, wauueer de Herfst.nachtevening invalt.
De l1aauwkeuri~e fierrenkundige bepalil)g van het begin van den
nacht ri~t zich naar den oogel'bIik, waarop het middelpunt van de
fchijnbare zonncfchijf beneden den horizon daalt, vermits, zoo als
bekend is, de zon door een gezigtkundig bedrog, nog dikwijls aan
den horizon [chijnt te zweven, fchoon zij reeds is ondergegaan. De
daarop volgende avondfchemering maakt, in eene llerrenkundige beo
teekenis en in de> taal van het gemeene leven, het eigenlijk afTcheidfel van den nacht uit.
. .
NACHT. (De) Is eene der ouclfie godheden, voor eene doch.
ter van CHAOS (deu Bajert) gehouden, die aan EREDUS gehuwd, den
dag en de lucht voortbragt. Ook was zij moeder van de fJarcen
of fchikgodinnen, van de Hesperidell, de Droomen, de Tweedrogt,
van het Sterflot, van MOMUS enz. Sommige dichters maken haar tot
de moeder van alle goden en menfchen, die, zoo als bekend is,
met de uiterlle naauwgezetheid werd vereerd. Een beroemd beeld
van deze godin bevond zich in den tempel te Ephezus. Zij werd
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op verfchillende wijze afgebeeld. De nieuwere fabelkunde doet baar
op eenen wagen door de lucht rijden, en bedekt haar met eenen
fluijer, die met :lerren beza-iel is.
NACHTBOOG. Zoo noemt men den boog van eenen cirkel,
die de zon of eenc fier, bij het begin van den nacht, dat is beneden den gezigteineler, befchrijft.
NACHTEGAAL. (Luscillia). Deze zoo verrukkelijk zingen.
de vogel behoort onder ,het gclbche der Motacilla, of kwikfiaartetJ. Hij heeft eenen regren , elsvormigen bek, eene rosachtige
aschgrn:1l1we klem, benevens aschgraauwe kniekringen , or zoogenoemde kniebanden ; behoort tOt de koelere en gematigder I~nd
{treken van Europa en Azië, en komt in Grasmaand tOt ons over.
De mannetjes, echter, landen gewoonlijk 14 dagen vroeger aan,
dan de wijfjes, welke laat!le zich in fchaduwrijk bosch, uit verdord eikenloof, boombast enz., een ligt in malkander gewerkt nest
bereiden, en 4 olijfkleurige eijeren leggen; doch jaarlijks herhaalde
maal broeden. Deze vogel trekt in bee laatst van Oogstmaand weder
van ons weg, maar men weet nog niet zeker werwaarts; docb, voor·
zooveel tot heden bekend is, niet naar Afrika. Terwijl de wijfjes
broeden, zingen de mannetjes het fchoon!le. In Zomermaand houdt
hUil gezang meestal op.
NACHTEVENING. (Aequinoctium). Zoo noemt men dien tijd,
waarop de zon in een der evennachts- (nequil1octiale) punten treedt,
wanneer de zonneweg en evennachtslijn (eclipticfl en aequator) elkander doorfilijden. De cirkel, welke de zon in deze punten binnen
1J4- uur f.chijm te befchrijven (terwijl zij lijnregt boven de even.
nachtslijn !laat), heet den evennachtscirkel, en dag en nacht zijn
dan op den ~eheelen aardbol even lang. De leme-nachte\"ening is
het lentepunt, (het teeken van den Ram), waarin de zon den !ll
van Lentemaand treedt, en de Herfst-nachtevening het Herfstpunt
(het teeken van de lYeegfchaa!), waarin zich de zon den !l3 van
Herfstmaand vertoont. Voor 2800 jaar was de Lente nachtevening
in het midden van den Ram, waarom dit teeken 'Y' nog tegenwoordig het begin van de zonnebaan in het Lentepunt is. Thans echter
ligt het teeken van den Ram geheel in het tweede hemelteeken (den
Stier \I), en de Lente nachtevening is in dat der Visfchen, dat is:
het fierrenbeeld , de Visfchen X, gaat onder, wanneer de zon in het
Lentepunt opgaat, en zoo omgekeerd. In de Herfst-nachtevening,
door het teeken van de Weegfchaal ~ aangewezen, gaat de zon
tegen over dat der Maagd '"J op en onder. Deze verandering in de
ligging der evel1nachtspunten. welke van het Oosten naar het Westen gefchiedt, en jaarlijks omtrent so~ feconde, of in 71 ~ jaar
één graad bedraagt, noemt men het voortgaan der Nachteyeningen.
NACHTMERRIE. Is eene ongelleldheid van het Iigchaal1l,
welke zich Comtijds in den flaap vertoont, en veroorzaakt wordt
door dat de loop van het bloed door de takke!1 der Iong-fiagader en

de

N ACH T S TUK KEN. -

N A DIR.

S

de berfen.aders in wanorde gernakt. Iemand, door deze onge!leld.
beid aangetast, meent, dat hij onder een en , op hem liggend en last
zal flikken, waaruit de verbeeldmg, door dit beang!ligend gevoel
opgewekt, bij den gemeen en man allerlei ongerijmde denkbeelden
van betoovering, enz. heeft doen ootuaan. OndertllsCchen is deze
onge!leldheid alleen toe te Cchrijven aan volbloedigheid, mangel aan
periodieke ontlastingen, het flapen op den rug. zwaar dekfel, en
overlading van de maag, waardoor de omloop des bloeds voor eeuen
korten tijd kan gefloord worden.
N~CHTSTUKKEN. Zijn fchilder!lukken of teekeningen, welke
nier door de zon of het gewone daglicht beCchenen, maar door de
maan, of eenig kunstlicht, zoo als fakkelen, enz. verlicht worden.
Zoodanige flukken vorderen eene bijzondere kunst. voornamelijk,
om dat daarin alle kleuren wegvallen, welker eigenlijke overeenilemming van het daglicht afhangt, en de kleur zich meestaal naar den
aard van de flof rigt, waardoor het brnndend licht onderhouden
wordt. Onder alle voorhanden zijnde flukken van deze foort is
het beroemd!le dat van CORREGlO, hetwelk inzonderheid onder den
naam van de Nacht bekend is.
NACHTWANDELAARS, ook lIfotlnZÎeken genoemd, heet men
zoodanige perfonen , die, gewoonlijk bij de verwisCeling der maan,
in hunnen flaap opflaan, als in eenen levendigen droom omwandelen, en verfchili ende zaken verrigten, als of zij wezenlijk wakker waren. Hunne oogen zijn daarbij veelal gefloten, en, zoo zij
al eens open zijn, zien zij nogtans niet; zoo als door velerlei proeven is gebleken. Er zijn voorbeelden van zoodanige menCchen, die
des nachts opftonden; naar eene herberg wandelden; aldaar zich lieten drinken geven; hun gelag behoorlijk betaalden; hierop naar huis
keerden; weder lIaar bed gingen, en dit alles met geflotene oogen
verrigtten. Anderen beklommen gevaarlijke hoogten, b. v. uit een
ven!ler op het dak, ea kwamen gelukkig weder beneden. Wan.
neer Nachtwandelaars zich op gevaarlijke wegen of plaatCen bevinden, moet men hen niet met geweld wakker maken, omdat zij dan
Iigtelijk door den eer!len Cchrik zouden kunnen ongelukkig worden.
Beter doet men, dat men hun opllaan in den flaap tracht voor t~
komen, door, als zij te bed liggen, eenen natten dweil voor hetzelve te leggen, vermits zij, daarop tredende, door hel gevoel der
koude aan de voeten, tot nadenken geb ragt worden, en in het bed
terug keeren.
Deze ziekte ontllaat uie eene ongeHeldheid der
zenuwen, waardoor een natuurlijk, w:larCchijnlijk door den invloed
der maan ontwikkeld, magnetisch flap end waken veroorzaakt worde.
(Zie: lVIAGNETISMUS.)
,
NADIR. Een Arabisch woord ,. in de fierrenkunde het voetpunt
beeeekenende; zijnde dat pUnt, hetwelk regt onder onze voeten
ligt, wanneer wij, in onze gedachten, van dezen eene regtllandige
lijn door den aardbol tot in het tegenoverfiaande, VOor ons onzigt.
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baar balfrond, des hemels trekken. Het Nadir na at tegen het 2enitlt, of kruinpun tover, hetwelk zich bovcn ons hoofd bevindt,
en dus overal 90 graden, of een vierde van eellcn cirkel, van den
gezigteinder ve~wljdeJ'd is. Ieder voorwerp op den aardbodem heeft
dus zijn afzonderlijk Nadir en Zenit!i, en verkrijgt een ander, zoodra het van plaats verandert.
NAEVIUS. (ClJeus) Ecn der eerlle Romeinfche dichters, die
oen eerfl:en Punifchen oorlog, wElken hij zelf bijwoondc, in dichtmaat befchreven en ook blijfpelen vervaardigd heeft. Voorts was
hij hekeldichter, en had het als zoodanig bijzonder geladen op het
geflacht der lVIETELLUSSEN, toen het magtigne in de republiek; doch
hetwelk juist ook daardoor des dichters verwijdering uit Rome bewerkte. Hij fiierf in ballingfchap te Uti!ra, onder de befcherming
dierzelfde Karthogers , tegen welke hij gellreden had. Van zijne
werken zijn niet meer, dan eenige korte fragmenten, door latere
fchrijvers aangehaald. bewaard gehleven. NAEVlUS maakt met LIVIUS
ANDRONICUS en met EUNIUS een drietal uit, hetwelk de letterkunde
der Romeinen voornamelijk heeft helpen fiichten.
NAGEL. Een gcwigt. waarmede in Enge/rmd de wol gewogen
wordt. 3~ Centena~r van 112 pond, maken een zak, houdende
S2 Nagelen, zoodat een NoU of Nagel i pond bedraagt. Te Brugge in JT/armderm houdt een Nagel 6 pond. en 45 Nagelen een'
wagen, of Chariot.
NAGEL-KLAVIER. Een muzijkaal fpeeltuig, in 1792 door
TRäGER in Des/au uitgevonden, op welks klankbodem zich ijzeren
fiaafjes bevinden, die door eene met hars bellreken koord, die door
een rad, door den voet getreden. wordt in beweging geb ragt , gefireken worden. Dit fpeeltuig heeft een en omvang van 5 volle oktaven, en de toon komt veel overeen met de Harmo11ica. - Een
ander fpeeltuig, genoegzaam van gelijken aard, hadJ OHAN WJLDE, te Petersburg , die op de helft der voriJe eeuw leefde, tot uitvinder. Het wordt genoemd de Nagel- of Rusfi[che Fiool, en
befiaat uit een bord, in de gedaante van een hoefijzer, waarop een
aantal ijzeren naaf jes , het eene korter dan het ander, naarmate van
den hoogen of lagen toon, dien zij moeten voortbrengen, geplaatst
zijn, die met eenen fioolnok gefireken worden en den toon van een
Flageolet hebben. De uitvinder liet zich met vele goedkeuring te
Petersburg 110oren. Het kan aan eene tafel gefchroefd worden, en
heeft eenen doordringenden , doch niee onaangenamen, klank.
NAHUI]S, (GERARD JOHAN) was een der beroemdfle en verlichtlle mannen, wa~rop de Nederlandfche kerk in de 18de eeuw bogen kan. AI het geen men "hier bevorens van zijnen leermeester GJJs.
BERT BONNET gezegt heeft (*), kan ook in vollen nadruk op NAHUIJS
worden to~gepast, daar hij een man was van opregte godsvrucht,
\litgebreide geleerdheid, en zeldzame welfprekendheid, die bij dit alles
(*) Zie het eerste ,lcd blauz. 391.
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zeer nederlgen geest bezat. Hij werd te Utrecnt geboren, op
den Inen van Sprokkelm. 1738, uit deftige ouders; zijnde zijn vader, te dien tijd, kannonnik van het kapittel van Oudmunller te U/recht,
terwijl zijne moeder, MARGARETHA POTT, als kleindochter van den voor.
maligenpredikant N. DE LA PLANQUE, amamde. Al vroeg eene overhellen.
de neiging voor den predikdienst koesterende, werd hij, n3 de Latijnfche fcholen , met voorbeeldige naarfligheid en ijver, doorloopen te
hebben, als een der wakkerlle jongelingen van zijnen tijd, tOt het
akademisch onderwijs, in zijne vaderfiad, toegelaten. Hier genoot hij
de lesfen in de talen, wijsbegeerte, wis-, fierren-en boven. natuurkunde ,
en voorts in alle die wetenfchappen, welke voor een geoefend en
lot zijn vak berekend godgeleerde noodzakelijk ziJn, van de beroem.
de hoogleeraren REITZ, RAU, HORTHEMELS , en HAHN; terwijl hij
voor alle die takken, welke de godgeleerdheid, uitlegkunde, en kerkelijke gefchiedenis betreffen, de lesfen hoorde van IRHOVEN, ELSNERUS, WESSELING, BURMAN, maar ook inzonderheid van BONNET.
Na 7 jaar aldaar, met roem J zijnen tijd belleed te hebben, in welken hij twee akademifche verhandelingen openlijk verdedigd heeft.
als de eerlle onder voorzitting van den lIoogleeraar I-IAUN, des tijds
de Nàtuur· en ScheidIrunde onderwijzende, handelende: over eenire
wiskundige verfchiIJen van het grootfte e1l kleinfte in de werktuigeNjke
wetenfchap (Exp/icatio quaeftionum mathematicarum de maximo et mi.
t'IÏmo in fcientid machinali); de andere onder voorzitting van den fchran.
deren BONNET, als behoorende tot het vak der wijsgeerige godgeleerdheid, en tot onderwerp bebbende: de Geloofwaardigheid van
de verhorgendheden in den godsdienst, uit de geheimen der Natuur he.
toogá. (Disfel'tatio Philofophico,The%gica, qua nxiopistia Mysteriorum,
religionis ex naturlfe mysteriis adftruitur) werd bij op den Illen
van Wiedem. 176~ in den rol der kandidaten aangetee kend en tot
den openbaren predikdienst toegelaten; voorzien zijnde met de beste
getuigfchriften van nUe zijne leermeesters, waaronder dat van den
Hoogleeraar REITZ, boven allen, de aandacht wekt; nademaal daaruit
bleek, dat hij niet flechts in het vak der godgeleerdheid, maar ook
in dat der letteren, verfcheidene proeven van zijne ervarendheid, zoo
op de kollegien, als in de beide letterkundige genootfchappen van:
Du/ces aflle omnia Mu[ae, en Tendimus aá idem, des tijds onder de'
fiuderende jeugd binnen Utrecht 'opgerigt, had gegeven.
Na eenigen tijd in de gemeente te Eede, een dorp op de Pé/uwe,
mitsgaders te Ouá.Bijerlaná, als gewoon herder en leeranr gellaan
te hebben. werd hij naar Zee/allás hoofdfiad, Miááelhuri! J beroepen.
Hier gaf hij bij tusfchenpoozen blijken, dat eene l<'tterkundige
Joopbann, of het bijwonen van gezelfchappen, waarin de geest ook
tot andere vakken van kennis en befchavÎllg wordt opv,ewekt, geens.
zins éénen godgeleerden ontlieren, daar hij op aanzoek van befhmr.
deren van het genootfchap der wetenfchappen te Plisjlngen, toen ter
tijd, onder goedkeuring van 's lands fiaten, aldaar oPGerigt, niet
A 4
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alleen het hem opgedragen lidmaatfchap volijverig aanvnardde, maar
ook door dadelijke medewerking toonde, dat hij dezen titel nict
vruchteloos wilde dragen; leverende een vertoog in: Ol'er de O/Jfloffeliikheid en Onflelfelijk/leid der zie!, welk keurig {luk in het Ijle deel
der tlitgegeJ'ene ver'Janddingen vtm het ,'oornoelllde genoot/chop te
vinden is. Omtrent dezen" tijd. die de laatlle van 's mans verblijf
te Middelburg was, huwde hij aan Ct\THARINt\ WALBI:RG VAN Mt\NSFELD, dochter van den toenmaligen Burgemeester Mr. JAN J"COB Vt\N
MANSFELD te Utrec/Jt, bij wien hij zeven kinderen heeft verwekt,
onder welke één zoon is, mee name P. H. NAHUlJS, die, nog hedendaags de voetflappen zijn's waardigen vaders volgende, in de gemeente van Haarlem het Evangelium verkondigt.
Korte dagen na de voltrekking van dezen echt, zijnde èen 9den
van Bloeim. 1770, en terwijl hij nog te Utreclzt was, werd
NAHUljS naar Rotterdam beroepen, alwaar hij 8 jaar de gemeente van CHRISTUS door pen, mond en wandel heeft geflicht, de
vraagbaak van een ieder was, en hem den eitel van Hoógleeraar in
de wijsbegeerte en zede kunde werd opgedragen, ter gelegenheid
dat hij een vroeger beroep lJaar Amflerdam, waar volgens alle gronden van zekerheid, de keuze op hem zoude gevallen zijn, beleefdelijk
had afgeflagen. Na verloop van 6 jaar, werd hetzelve echeer her.
haald, en JlU meende Nt\lfUIJS, den wenk van hooger band hierin er·
kennende, dit beroep te moeten volgen, en vertrok derwaarts den Ilden
van Zomerm. 1778. Bijna 3 jaar bekleedde hij met veel roem het
leeraarambt aldaar, waarna hij eindelijk, hoe zeer dan ook voor een en korten tijd, in eenen boogeren werkkring geplaatst werd. Na alvorens bij
Befluurderen der akademie van Stad en Lande in 1773 voorden coenmaals open Haanden leerlloel in aanmerking gekomen, en naderhand
in die zelfde betrekking. voor Harderwijk getoetst te zijn, doch
voor welker beroep hij toenmaals beleefdelijk had bedankt, werd hem
op den 16 van Wijnm. 1780, door Befiuurderen van 's lands HoogefebooI te Ley"den, het gewoon Hoogleeraarambt in de godgeleerdheid
en kerkelijke gefchiedenis, in plaats van den overledenen VAN DER
KEMP, op een jaarwedde van f 2300 opgedragen; Hij aanvaardde dezen eervollen post den 30 van Grasm. 1781, met e,"ne inwijdingsrede, waarin hij allez ins proeven van eenen bondigen redeaeerrrant,
mannelijke welfprekendheid, en ijver voor de zaak van het echte
Christendom aan den dag legde, fprekende bij die gelegenheid: over
het !chadeli/ke van het hedendaags inkruipend verfijnd Heidendom
in het Cllristendom, en dl' middelen daar tegen aan te wenden. (De
Suhti!ioris Ethnicismi, inter Christitlnos, 110sird aetate ferpenlis,
noxis ac remcdiis.)
Dan niet lang had Lei/den's Hooge fchool genot van 's mans on.
derwijs , alzoo bij kort na de aanvaarding van zijnen post, toen hij
naauwelijks een begin met zijne akademifche lesfen gemaakt had,
op den 9den van Wijnm. 1781 in den ouderdom van 43 jaar, en ruim
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maanden ontmep, kort na zijne geliefde gade J die even na het
begin zijner ziekte, door een opmerkzaam toeval, (hetwelk door het
losbreken van een's buurman's baviaan, die in hare kinderkamer gekomen was, vcroorzaakt werd.) insgelijks op het ziekbed door
den fchrik ter neder gellon zijnde, overleed.
lnOien men eenige vergelijking maken mag tllsfchen den tijd, waarin
NAHUIJS leefde en werkzaam was. en de dagen, waarin wij dit fchrij_
ven, dan kan hij onder de verlichrlle en gelecrdfie mannen geteld wor_
den, die immer de Urrechtfche hooge fcllDOI aan de Nederlandfche kerk
geleverd heeft, daar hij, wars van alle mijrtieke denkbeelden, verlichting met echte godsvrucht paarde, en in zijne gefchriften en leerredenen toonde, hoe ware nederigheid, een zachtmoedige geest, en af_
keerig van niets beduidende kerkt wisten, de voornaamfle trekken van
zIjn karakI er uitmaakten.
Dit getuigen onder andere zijne werken, waaronder, behalve de hier
voren genoemde, nog geteld kunnen worden: zUne lleoordeeling en
Nalezingen van eenige ingekomene prijs verhandelingen over àe inrigting onzer Nederlandfche fcholen, door de Heeren KROM, VAN
DER PALM en VAN VOORST, bij het Zeeuw[che genoot[chap te Plis[i1Jgen ingeleverd en bekroond, en op verzoek V3n llefluurderen door
hem beoordeeld, te vinden in het 811e deel der uit~ekomene werken
dier Maatrchappij; voortS zijne Commentarien over den brief van Judas, door zijnen ambtgenoot JzAAK DE LEEUW begonnen, en door
hem vervolgd; alsmede zijne doorloopende Verklaring over den geheelen brief en het 2de Hoofdftuk des 2dm brieft "an PETRUS; twee
leerredenen over JOB I "s. 21 b. en 2 Cor. 7. "s. 25, en 35, ter
overweging van de geoorloofdheid der inënting, te Rotterdam in
1777 uitgegeven; zijne doorloopende Verklaring over den brief van
PAULUS flflll de Phi/ippen[en 3 deel en; over Je[aias kap. 53, 54 en
55, 3 dee/en; Leerredenen Ol'er Zacllfl";as 5 VS. 5 tot 11, e .Je[aias 58
5 tot 12, ter voorbereiding van eenen dank-vast_ en Beden.
dag; alsmede nog eene leerreden over prn/In 8
4 en 5, en eindelijk over pra/m 146 ,'s. 8 b; om niet te gewagen Van zijnen bekenden arbeid met zijnen ambtgenoot J,\COBUS VAN NlJJ]S KLINKENBERG,
in het laatst v~n zijn verblijf te /1mfterdallJ, over eene verklaring van
den geheelen Bijbel, en w\l~rin hij tot de 8 éérfie hoofdfiukken van
Numeri reeds' gevorderd wns.
De geleerde HOFSTEDE, die zijn leven zeer breedvoerig bcfchreven,
en in dien voortreffelijken bundel ons verfcheidene uittrekfels van
zijne gefchriften en leerredenen gegeven heeft, verrijkt ons niet te
min met eene fchets van zijne uiterlijke hoedanigheid, als hij zegt:
" dat NAHUIJS niet flechts eene innerlijke, maar ook uiterlijke welfpre_
" kendheld bez\lt, eene deftige houding zonder priesterlijken trots, en
"geregelde gebaarden, zonder gemaaktheid had; dat zijne woorden,
" welluidend en wel gerang[chikt waren, zonder dat hij er zelf na luis.
" cerde, èn dat eene liefelijke ftembuiging, zonder in den tooncel-tooll
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" te vervallen, bem tot eeneD der bevalligfie (prekers van zijnen
" tijd verhefte.
Eindelijk, zoo iemand onder Onze NederlandCche kerk-Ieeraars, met
eenen profetifchen geest, is bezield geweest, dan was het NAHUlJS,.
die vooral in den laatilen tijd, dat hij te Amflerdam fiond, verfcheideDe wenken in zijne leerredenen gegeven heeft, en als het ware met
eene zekere zwaarmoedigheid, hem anders niet eigen, bezield was,
wegens de tijden, die op handen waren, en die zich na het jaar 1795
hebben verwezenlijkt. De geleerde SCHUTTE, des tijds rustend predikant te Amflerdam, fchreef na zijn overlijden, onder 's mans welge.
lijkend portret, de volgende dichtregels:
De kunst trof NAHUJjS beeld, en vriend/ijk oog, naar 't leven;
Zijn geest, zijn fijn vernuft, zijn doorgeleerd verfland ,
Zijn [maak, zijn gladde tong, zijn hart, aan God verpand,
Smolt Gods genade in Mn,om NAHUlJs om te geven.
Hoe blij was Neer/andsch kerk, hoe juichte 't Leijdsçh Atheen I
Dan ach! wat donderwolk, ••• wat vuur, om laag gefchoten ,
Treft hem, de kerk, de fchool, zijn huis, zijn' ambtgenoten I
Hij flerft! • • • • Neen, hij verhuist. Zijn' tent werd hem te Heen.
NAIF. Dit woord is afkomilig van het Latijnfche ntlvius, (aangeboren, natuurlijk), en beteekent bij ons zooveel als natuurlijk,
ongedwongen, ongekunileld, eenvoudig.
NAJADEN. Eene foort van Nimfen, die de befchermgodirmeo
en bewoonfiers der bronnen en kleine landrivieren waren.
NAMEN (in het F1'ansc,~ Namur). Eene provincie van het ka..
ningrijk der Nederlanden, welke ten Oosten door bet groothertogdom Luxemburg, ten Westen en Noord-Westen door Zuid·BtOaband
en Henegouwen, ten Zuiden door Frankri,ik, en ten Noorden en
Noord.Oosten door de provincie van Luik bepaald wordt. Zij beftaat voor het grootile gedeelte uit het voormalig graaffchap Namen,
uit een gedeelte van het prinsdom Luik, alsmede uit eenige gemeenten van het oude hertogdom Luxemburg, Bouillon, en eenige
deel en van het hertogdom Broband, Fransch-I1enegouwen, en het
prinsdom Have/et. Deze provincie is dezelfde, welke onder bet
Fransch beiluur den naam droeg van departement der Sambre en
Maas; behalve dat er een gedeelte van het Luxemburgfche grondgebied is afgefcheiden, en men eene ruiling van 10 gemeenten met
de provincie Luik heeft tot tland gebragt. Zij bevat 5 tleden, en
339 landgemeemen, en is in 3 arrondisfememen verdeeld. De gebeele bevolking wordt gefchat op 181,169 inwoners; zijnde die der
lleden als volgt: Nomen 18,700, Dinant 4°28, Ardenne 3,481,
FosJes 2,197. en Philippeville 1l54. Het land heeft vele bergen en
bosfchen, zoodat men er weinige weilanden vindt. De meeste en
vruchtbaarfie liggen aan de boordcn van de Sambre. Zij worden
door de wintervloedcn overilroomd, doch blijven niet te vochtig
gedurende het overige jaargetijde, en geven 2 maal '5 jaars een
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rijk hooigewas ; terwijl het frisch groen het voordeelige van den
grond en deszelfs ligging kenmerkt. In de vlakten teelt men voorts
alle foorten van granen, en op de bergen wijn. die echter, even
als de LuikCche, van eene mindere foort is. liet delfllolfelij~ rijk
levert ijzer, lood, koper, zwavel, lleenkolen, pottebakkers-aar.
de, vitriool, zwart, rood en wit marmer, leijen en andere llee~
roorten op. De lucht is er frisch en gezond, en de geaardheid der
inwoners komt meer met de naburige Hmegotlwers, dan met de Luikenaars, overeen. De Samóre en 1I1atls maken de hoofdrivieren
dezer provincie uit, en beguJ1f1igen niet alleen aanmerkelijk handel
en fcheepvaart, maar leveren ook voor de hoofdllad en hare omllreken overvloedige visch van allerlei foort op.
De hoofdllad van dit gewest, van gelijken naam, ligt in een dal,
tusCchen twee bergen, aan de Maas, alwaar zij de Sambre ontvangt,
en in een der heerlijkfte oor"en. Zij is tamelijk groot, weIbebouwd, en van eene hooge oudheid. Hare bewoners vindl"n grootendeels hun bellaan in het vervaardigen van mesfen • fcbaren en
krijgswapenen : de vrouwen maken er kant: ook vindt men er looijerijen, pottebakkerijen , glasblazerijen, porceleinfabrijlcen, papier.
molens enz., en brouwt men er zeer goed bier. Onder de openbare gebouwen onderCcheiden zich, inzonderheid, de heerlijke bisschops. en nog pracbtiger }ezuiten.kerk, welke laatlle in 1600 gefiicht werd, geheel van marmer is, en op kolommen van dien
fieen rust. Voorts vindt men in Namen ettelijke gellichten van weldadigbeid, en andere nuttige inrigtingen. In de nabijheid der fiad
verheft zich bet lI1arlagne-woud, waarin eene bekorelijk gelep,ene
kluis, of hermitage, gevonden wordt. Wanneer men van Namen
naar Luik de Maas afzakt, heeft men de heerlijkfie gezigten; zijnde dit de bergacbtiglle llreek van Nededand, uit hoofde van de
nabijbeid van het uitgellrekte Ardenner-woud. Onder de vermaken
der inwoners behooren nog het paling-trekken, de dans der zeven
Maehabeën, en de Cpiegelgevechten op fielten.
NANCY. De l:oordilad' van het Franfche departement ':e la Meurthe, met ruim 3(',5°0 inwon~rs. Zij ligt in eene zeer Cchoone vlakte,
aan de IIfeurthe, en wordt in de Oude- en Nieuwe-flad verdeeld. De
eerlle is onregelmatig gebouwd en fomber; doch de laatlle, die hare
meeste Cchoonheid aan koning ST~NISL!.US verCchuldigd is, is zeer
geregeld aangele;d, heeft prachtige gebouwen, fraaije opene pleinen, waaronder het koningsplein met de koningspoort en de PIace
ti'allitmee uitmunten, en bekoorlijke wandclplaatCen. Onder de kerken zijn de hoofd- en Fransciskaner-kerk bezienswaardig: de Jaatfle
heeft eene rotunde, en bevat het overCchot van den laatllen hertog
van Bourgfmdië, KAREL den Stouten. Men vindt in Na11CJ cene
akademie, een lyceum, een genootCcbnp van kunsten en wetenCcbappen, eelle openbare boekerij van 50,000 deel en , een natuurkun.
dig kabinet, en cenen kruid.uin; alsmede fabrijkcl1 van zijden. en
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wollen lloffen, belJangfel-papier en waslicht, welk laat!le zeer b~
roemd is, en zelfs naar Rusland verzonden wordt. Het bloedbad
van 1790 is nog in het geheugen. Nancy is de geboorteplaats van
den minister CHOISEUL, van verfcheidene fchilders en beeldhouwers,
en andere beroemde mannen.
NANGASAKI. Eene belangrijke koop!lad in het Japanfche rijk,
eene der vijf rUkslleden op het eiland Ximo (Sikof ook Ximo) , met
eene haven aan de baai van Ximo. De !lad heeft 26 !lraten en 62
tempels, waarvan de Suwa-tempel de beroemd!le is; verder heeft
zij de paleizen der gouverneurs, fcheeps-arzenalen, eenen kruidtuin,
een gevangenhuis enz.,en er is zeer veel levendigheid. De vreemdelingen worden tot de voor!lad Jakujeh verwezen, waar zij als ge.
vangenen behandeld worden; de Nederlanders tot het eiland Deftma,
hetwelk door eene brug met de !lad vereenigd is, en de Chinuzen
tot JakniJn, dat in het zuidelijk gedeelte denelve ligt. In het gebeele japanfche rijk is de haven alleen voor de Chituezen en Neder.
Dnders geopend, waarvan de laatlle de eenige zijn. aan welke de
Japannezen veroorloven, om met hen te handelen. Naijverige vreemdelingen fpreken veel van de harde behandelingen, die de Neder·
landers zich getroosten, en toonen, door hunne vervelende herhalingen hiervan, hoe zeer het hun fmart, dat van de faktorij aldaar nog
nimmer eene andere, dan de Nederlandfche, vlag heeft gewapperd.
Zij voeren fuiker, fpeceriJen. ivoor, ijzer, geneesmiddelen,
falpeter, aluin, verfwaren, laken, glas, horologies, fpiegels en
wiskunstige werktuigen herwaans , waartegen zij koper, lak, rijst,
en eenige voortbrengfels van ]apanfche fabrijken, als verlakte ware!),
porcelein enz. inrui:en.
NANIE, of Nenia, beteekent : J. een treur- en klaagzang, welke oudtijds bij begrafenisfen gezongen werd. Gewoonlijk gefchiedde dit door vrouwen, die daartoe gehuurd werden, en zelve
zoodanige lijkzangen vervaardigden. Daar dezelve meestal weinige
waarde hadden, zoo weId het woord Nanie dikwijls voor ieder
zouteloos deuntje van minnen, kinderen enz. gebezigd. 2. Verllaat
men er door de klaaggodin , welke bij het begraven van grijsaards
werd aangeroepen, en die hare kapel buiten Rome. bij de poort re.
mina/es, had.
NANKIN, of Nanquin. Eene Oost-Indifche katoenen gladde lloffe,
, van eene geel- ook wel roodachtige kleur, die haren naam van de
llad Nanking in China ontleent, werwanrts de Portugeezen haar
het eerst hebben overgebragt ; doch die de Hollanders, Enge!fchen
en Franfchen tegenwoordig in menigte ten verkoop aanbiedeo. Het
katoen, waarvan deze !loffe wordt vervaardigd, is van de Gosfypium
f'eligio[um L. De kleur derzelve is de natuurlijke, en dus echt.
De Engelfche Nankings zijn van een fijner fpinfel; maar worden van
wit katoen gemaakt en geverwd, weshalve zij geene kleur houden.
la Fra,,~rij~, Zwitftr/ntJtJ eo SokJe wonien de N:mkings veel na-
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Icmaakt. In Zwitfer/ll,uJ drukt men er verfcheiden kleuren en plltro.
Den op, en zendt er vele van naar Amerika.
NANKING, thans Kir:nninfoc, de hoofdllnd van de Chinefche
provincie Kitmulln, de tweede fiad des rijks, was de oude zetel.
plaats der keizers van China, voor dnt Ptkif'g danrtoe verkozen
werd. Schoon een derde gedeelte der fiad, bet prachtig keizer"
lijke paleis, de fierrenwacht , de grooee--tcnJpels, enz. een puinhoop
is , is het geeal der inwoners zeer aanzienlijk, en bedraagt, vol..
gens fommigen, een millioen, die zich door hunne zeden en befcha..
ving onderfcheiden. In de nabijheid der fiad bevindt zich de zoo.
genoemde porfeleinen toren, welke van gebakken fieen, met porfelein belegd, gebouwd, achtkant, !Zoo voet hoog, en van buiten mee
fchelletjcs omhangen is. ELLIS }loudt echter het bekleedfel van de.
-zen toren voor tigchellleen; ook vond hij nog eenige merkwaardige
tempels, onder anderen eenen met !Zo voortreffelijke beelden van hei.
ligen en geleerden. Nanking heefe fraaije poorten, verfcheidene
boekerijen, geneeskundige akademien. en andere wetenfchappelijke
inrigtingell, fnbrijken vnn effene en gebloemde :ulnsfen, katoenen fiof.
fen, };lorfelein, lak enz. en drijft over het geheel veel hUIldei. De
omtrek is met moerbezieboomen, katoen en rijst beplan~.
NANNINGA (WOUTER RUDOLF) werd den !2 van Lentetn. 1740.
van brave ouders , ui~ den befchaafderen bl1rgerlland, te Groningtn
geboren. Reeds als kind was bij in het uanleeren van het lezen en
fcbrijven zijnen ml\kkeren Zeel' verre vooruit, zood at zijne ouders.
zicb veel goeds van hem voorfpellende, beOoten, om hem op de
Latijnfche fcholen te doen, welke hij met eelle ongemeene fnelheid
doorliep, en waarop hem de kostbaarlle eereprijzen ten deel vielen.
Op zijn ude jaar werd hij met veel lof tot de Hooge fchool te Cro~
n;ngtn h~vorderd , en muntte ook hier verre boven anderen uit. Of.
fchoon hij zich met vlijt ook op de beoefening van andere weten.
fchappen toelegde, zoo viel nogtans zijn fmaak, inzonderheid op het
Grieksch en de Oosterfche talen, waarin hij het onderwijs vall den
geleerden VAN LENNEP en den niet minder beroemden SCHROEDER genoot, t!11 zulke groote vorderingen mr.nkte, dat hij, nog fiudent
zijnde, in zijn 18de jaar als Hoogleeraar in de Griekfche Letterkun.
de te Frllnek~r beroepen werd; doch voor welk beroep de zedige
jongeling, uil hoofde zijner jeugdige jaren, bedankte. Ook kwam
hij omllreeks dien tijd, als Hoogleeraar in de Oosterfche talen, te Har.
derwijk in aanmerking, waartoe aanleiding gaf eene door hem in 1759
gefchrevene, en onder het voorzitterfchap van den heer SCHROEDER
openlijk verdedigde disfertatie, behelzende taalkundige aanmerking~
over eenige gewigeige plaatfen van bet Oude Verbond. Sedert ver.
dedigde hij, gedurende zijn verblijf aan de Hooge fchool, nog ~
disfertatien, de eene onder voorzitting van den heer 1\1'. 1}ERTLJ~G.
Hoogleeraar in de godgeleerdheid, over den aard van het zedelijk
verderf der menfchen t en de andere over JEl. ~LII v. 31 ver!!cJe.
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ken M4TfH. XlI V. 20 t welke hij in 1763. ter gelegenheid, dat hij
de waardigheid van het Doctoraat in de theologie ontving. onder het
yoorzitcerfcbap van den genoemden Hoogleeraar BERTJ.ING. verdedigde. Deze 3 disfercatien kenmerken teil duidelijklle 's mans groote
bedrevenheid in bet godgeleerde vak. en hetgeen daaraan verbonden
js t waarin hij zich onder de Hoogleeraren GERDES, BERTLING, HOLz,ESl!eK en CHEVALIER. geoefend had. Niet fierk van ligchaams gefiel zij:1de. haastte hij zich niet, op raad van geneeskundigen, om
zich tot het kerkelijk leeraaram bt te begeven; maar hield eenigen tijd
met zeer vee! bijval, en met toerlemming der theologifche faculteit.
te Groningen lesfen over de godgeleerdheid, en ging ook nog een
jaar de UtrechtCche akademie bezoeken, waar hij inzonderheid in de
vriendfchap en hoogachting van den beroemden G. BONNET deelde.
die naderhand betuigde, " dat hij NANNINGA zelden bad verlaten.
" zonder bet een of ander van bem geleerd te hebben,"
In het jaar 1766 werd hij predikant te Oude Schoot, een dorp in
rriesland, en in het volgende jaar te Dromoyp, mede in die provincie, doch alwaar hij reeds In Louwm. 1768. aan eene uitterende
ziekte. door herhaalde bloedfpuwingen verooorzaakt, fiierf. Ge.
lUk zijn wandel ge\vcest was, zoo was ook zijn einde zeer god.
vruchtig. Bovenal muntte hij uit in ongeveinsde nederigheid, opregtheid en befcheidenheid, en zoude, bij een langer leven, buiten twijfel, als een der uitllekendlle mannen van zijnen tijd erkend geworden
zijn. Bij al1e zijne overige kundigheden had hij ook vele liefhebberij
voor de beoefening der Nedcrlaudfche letterkunde, en hoezeer hij hierin bedreven was, getuig. zijne verkiezing, in 1766, tot lid der toen
opgerigte maatCchappij van Nederlandfche Letterkunde te LeYOden.
in het eerfie deel van wdker werken. in 1772 uitgegeven, men
eene door hem gefchrevene verhandeling vindt, over het IPé,.kwoard
LATEN, als een hulpwoord der gebiedende of toevoegende wijze ge.
bruikt, welke van zijne kunde in dat vak overvloedige getuige.
nis draagr.
NANNINGA is gehuwd geweest aan eene dochter van den heer
H. WljNSDORP. in leven fchepen van Leeuwarden, uit welk
IHlwelijk eenen zoon was voort gefprocen, die in alles het e.
,·enb~eld zijns braven vaders was, doch in 1782, mede :tan ee.
Ile uitterende ziekte, in den ouderdom van nog flechts 15 jaar.
gellorven is.
NANTES. Eene der annzienlijklle (leden van Frankrijk, de
hoofdplaats van het departement Neder-Loin (Laire inferieure). mee
ruim 77,000 inwoners. Zij ligt in een fchoon oord aan de Loire.
omtrent 20 Franfche mijlen van den mond drzer rivier; is tame..
lijk wel gebouwd, en heeft 4 aanzienlijke voorfteden, I I opeac
plaat fen • 17 kerken, eenen bisfchop, openbare verza!l1elingen van
fchilderijen. genootfchappen voor den l:mdbuuw J koophalidel en
fraaije kunsten, een lyceum, eene fchool voor c.e. zeevaart. ge.
nees-
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neeskundige fcholen enz. Men vindt er eene goede zeehaven,
fcheepstimmerwerven, touw-, zeildoek-, porcelein-, hoeden- en
vooral katoenfabrijken , alsmede fuikerrafinerijen enz. In één woord,
deze itad is het middelpunt van het fabrijkwezen des departements,
en nog iterker is de handel, welken de inwoners drijven in
West-Indifche voortbrengfels op het binnenite van Frankrijk, andere E uropifche landen, Afrika en Oost-Indië: ook worden er aanzienlijke markten gehouden. De fchepen van meer dan 100 ton
kunnen niet tot Nantes. maar Oechts tot Paimboeuf, niet ver van
den mond dfo'r loire, naderen, waar de goederen in kJ einer vaartuigen moeten worden overgeladen. De itad is, inzonderheid, in de gefchiedenis beroemd door het edikt van Nantes, waarbij HENDRIK
IV, in 1598, aan de hervormden in Frankrijk de vrije godsdienst.
oefening toeitond, en hun veiligheid, befcherming, en gelijke voorregten als de Roomsch.katholijken verleende; doch welk edikt in
1685 door LODEWIJK: XIV weder ingetrokken werd. Ook in de om.
wenteling is zU zeer vermaard.
NAPELS (Hel Koningrijk) ligt in beneden Italië, en maakt federt meer dan drie eeuwen, bijna onafgebroken, met Skilië één
rijk uit, om welke reden het thans het koningrijk der heide Siciliën
genoemd wordt. Sicilië, het grootlte eiland der Middellandfclze zee,
wordt Oechts door de fmalle zee.engte Faro di MesJina, van Na.
pels gefcheiden, waardoor het vermoeden bevestigd wordt, dat beide landen eertijds aan elkander zijn gehecht geweest; doch' door eene aardbeving zijn van een gefcheiden geworden. Zij maakten in
1438 eene Spaanfche provincie uit, en werden gedurende 2 eeuwen
coor onder-koningen geregeerd, tot dat zij, bij den Utrechtfchen
vrede van 1713, tusfchen Oostenrijk en Sardinië verdeeld werden.
De eerfle mogendheid verkreeg Napels en de laatHe Sicilië; doch
-deze verdeeling was van even korten duur, als de kort daarop gevolgde vereeniging dezer landen, door keizer KAREL VI. Bij den
vrede van 1735 kwamen zij aan den Spaanfchen infant DON CARLOS,
die, toen hij, in 1759, den troon van Spanje beklom, de beide
rijken aan zijnen derden. nog minderjarigen. zoon, den koning FERD1NAND IV overliet, onder voorwaarde, dat zij nimmer met Spanje
zouden vereenigd worden. Zijne deelneming aan den jonglten oor.
log tegen Frankrijk deed hem den troon verliezen, op welken
bij niet voor 1815, door de zegevierende wapenen van Oostenrijk,
weder herlteld werd.
Het koningrijk Napels bevat eene uitgell:rektheid van 1519, en Sicilië van 587: vierkante geographifche mijlen. Het eerlte telde
in 1822 5,322,889 inwoners, en die van het laatlte, waartoe nog
de Lipari{che en Agari{che eilanden behooren, werd in 1817 op
1,713.945 gefchat. Napels wordt in 4 hoofdeelen, Carapanan,
Abruzzo, Puglia of Apulië en Calabrië verdeeld, en deze zijn, (eden
den I van Bloeim. 1816, weder in IS provincien gefplitst; terwijl ook
de
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de verdeeling van Sicilië in 3 landfchappen, het dal 'Van MII:ZIIra,
van Demontl en van Noto vervallen is, en het land nu in 7 imendantfchappen is verdeeld, die weder in districten gefplitst zijn. Beide rijken behooren onder de fchoonfic en vruchtbaarlte der wereld,
en leveren koren, olie, wijn, zijde en andere Zuidelijke vruchten
op; terwijl Napels zich inzonderheid door zijne paarden, en Sicilië
door overvlopd van granen onderfcheidt. Dan, hoe benijdenswaardig, uit hoofde van hunne bekoorlijke ligging, warme luchtllreken ,
·en de vruchtbaarheid van den grond, deze beide landen ook zijn mogen, zoo is noglans het verblijf bij dezelve, door de aardbevingen,
welke de vuur[puwende bergen, de f/é[uvius bij Napels, en de de/na
op Sicilië, veroorzaken, dikwijls gevaarlijk. (lijm zie hieromtrent:
CALABRIE C1I MESSINA.)
NAPE LS (de Stad) en haren omtrek. Deze hoofdltad der beide Siciliën behoort, uit hoofde van hare bijzondere ligging. volksmenigte en menigvuldige fchaccen van oudheid en kunst, tot de heerlijklte ltedl!lI der wereld. lij ligt in eenen hal ven cirkel aan de majestueufe golf, door de zee alhier gevormd, in de afhelling der bergen, die langzaam na den oever afdalen; is de grootlte fiad van
Italië; bevatte (in 1822) 344,176 inwoners, waaronder zich 40,000
Lazaroni, 10,600 vreemdelingen en 1100 pleitbezorgers bevonden ;'heeft
eene voortreffelijke haven; 5 kasteelen, waaronder dat van St. EllIIo
uitmunt, en 300 zoo kerken als kapellen. De huizen zijn meestal
van 7 of 8 verdiepingen; doch niet in dien edelen fmaak gebouwd,
welke men in de overige Heden van Italië opmerkl. Ondcrtus[chen
vindt men er ook ettelijke voortreffelijke gebouwen, waaronder bovenal het koninklijk paleis, voorheen door den onder koning hewoond
geworden, uitmunt; het paleis van St. Nicandro, dat der koningin
JOHANl\:A, en het paleis Capo di i}fonte met het mufeum Bourbon enz.
De grootlte, fchoonlte en levendiglle llraten in Nrlpels zijn de Taledo, Strada Chiaja en Strada del/a Ca/do1Je, waarvan de eerJle
de prachtiglle is, en naar eene markt gelijkt, waar men door de
menigte moet heendringen, en gedurig gevaar loopt, om overreden
te worden. De grooten wonen in de firaten St. Lucia en Chiaja,
die langs de zee loopen, en verwonen zicÏJ hier, inzonderheid des
avonds, in hunne pra:::htige rijtuigen. De laallle is rijk in fiatige
paleizen, en men vindt hier eenen koninklijken tuin, waarin, on.
der anderen, de beroemde groep van den Farl1efifchen /lier geplaatst
is. Het uiezigt van hier, over de zee naar den f/e[uvitls en de
kusten van Sorento, is eenig in zijne foort. - Onder de kerkgebouwen, waaronder niet één, welke eenigermate in bouworde uiemunt, bekleedt dat van den H. ]ANUARIUS. of de Dom, waarin
zijn voorgewend bloed, in eene prachtige kapel, met 4 altaarllukken van DOMENICHINO verlierd, bewaard wordt, de eerJle plaats_
Zij werd in 1299, naar de teekening van NICOLO PISANO gebouwd;
doch men heeft~ zoo veel mogelijk, getracht, 0111 haar derzelver
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.cothlsch karakter te ontnemen. Onder de fraaifie kerken telt men
el Ge{u 1/U01'0; ten minfie heeft zij de beste kapel, doch is ook
met zotte verfierfe!s overladen. De kerk van het rijke vrouwenklooster St. Chiaro gelijkt meer naar ecne danszaal, dan naar eenen
tempel; die van St. Dommico is groot; van St. Filippo Rer; rijk in
marmer en fchilderClukken; St. Pa% lJIlaggiore vertoont aan hare
voorzijde nog de overblijffels van een en voormaligen tempel van
CASTOR. en POLLUX ; die van St. dpostoli verdient bewondering,
en in die van St. Sel'ero vindt men nog eene der ingangen naar de
beroemde Napelfche Kf/tacolllbm.
Napels bezit vele inrigtingen ter bevordering van wetenfchap en
kunst. Behalve eene uitmuntende univerfiteit, thans de eenigfie
des rijks, waarbij ecne' verzamel(ng van boeken en delfIloffen , 1lerrenwacht en een fraaije kruidtuin gevonden wordt, heeft oeze fiad
7 gymnafien, vele coIlegien, feminarien, zee-fcholen en verfcheidene
aanzienlijke kunstverzamelingen. De belangrijk1le vindt men in het
paleis degli Studi, welks benedenfte gedeelte de antike 1landbeelden
bevat, onder welken wij alleen den Farnefifchen lIERKULES, de Farnefifche FLORA, de VENUS, en een en uitmuntendell ARISTIDES noe.
men; terwijl zich op de tweede verdieping eene aanzienlijke verzameling van Hetrurifche vazen, een kabinet van fchilderijen en de
koninldijke boekerij bevindt. Bovendien onderfcheiden zich nog verfcheidene andere kunstverzamelingen, waaronder het reeds genoemde
lDl1fel1m in het paleis, het kabinet \'an Cf/mp!) di 1I101lte, het mu.
feum Bourbon, dat alle de fchatten en merkwaardigheden van Her.
culf/num en POll1peji, en uit de voormalige Pi//a Farllefe van Rome
bevat, benevens eene bibliotheek 'Van 80,000 boekdeelen behooren;
wordende in het kabinet van Cf/inpo di 1I1ontt tevens, inzonrlerheid 9
een aanzienlijke fchat van gefneden 1leenen, fchilderijen enz.
gevonden. - Ten aanzien van het getal van vrome en weldadige !lichtingen, kan zich bezwaarlijk eenige 1lad met Napels
gelijk ftellen: zij bedragen niet minder dan 60, waaronder 2 groote
hospitalen voor zieken, vondelingen ,ongeneeslijken enz. Behalve deze vindt men er nog 5 anderen, benevens vele vrome broe.
derfchappen en confervatoriën, welke laatfie eenen geruimen tijd de
kweekfcholen voor de toonkunst van geheel Eu,·opa waren. Vrolijkheid en levensgenot heerfchell in Napels overal. :rerwijl het den
ledigganger aan geene tijdkorting of nooddruft ontbreekt, zijn er
voor den meer befchaafden ftand 7 fchouwburgen, waaronder del
CIlt'los, hPt grootfte tooneel van geheel E/lropf/, gevonden worde.
behalve nog het Theatro nuoyo de Florentine en St. Car!ino,
welke allen (;!chter, ten aanzien van muzijk en vertooning, flechts
middelmatig, doch waarin de balletten luisterrijk zijn; terwijl er
voor het volk eene menigt~ van feesten en verlustigingen beHa:m.
De adel is meestal rijk en bemint oe pracht: onder de burgers
hccrscht welvaart, eu de geheel onbcmiddelden der laagfie volks.
ALGEMf,&N WOORDENlI. V.
B
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LaZ!lroni, leven over het algemeen zoo matig, dat zij,
bij dcn lagen prijs rler levensmiddelen, van de geringfle verdiensten, of van aalmoez:!n, dcn rlag gemakkelijk en zorgeloos door.
breneen , nog iets voor hun vcrmaak overhouden, en, wanneer zij
geene andere nlStplaats hebb:!l1, den nacht, hier of daar, in de open
lucht doorbrengen. - De handel zoude, uit hoofde van de ligging
der Had, eenen meerderen bloei kunnen genieten: ook zijn de fabrUkcn en manufakturen , in evenredigheid van het getal van inwoners , niet zeer belangrijk: die van zijde, gralanterie-waren, porCelein enz. zijn de voornaamfle. - In Napels vindt men zeldzaam ei.
genlijk fchoone vrouwen, maar wel mannen, inzonderheid, wanneer zij in de jaren dcr jongelingfchap zijn. Voor het overige is
het volks-karakter niet zoo flecht, als het door menig reiziger
wordt afgefchilderd. Over het geheel heerscht onder de inwoners
vele goedhartigheid en 'fene voorbeeldige matigheid; terwijl men, bij
alle hunne hartstogtelijkheid, zelden van moorden hoort. De zedeloosheid is hier niet grooter, dan in andere voorname lleden, en
de neiging tot lediggang, zoowel nis tot genot, vindt haren grond
en verontrchllidiging in de Zuidelijke ligging des lands.
De omtrek "an Napels bevat, uit hoofde van het grootfche en
bekoorlijke der Natuur, en de trotfche overblijfTel en der oudheid,
die hier gevonden worden, verrukkelijke tooneelcn. . Aan de
. Westzijde der llad ligt de bergrug PoJilippo, merkwaardig door eene
grot, of gewuIfden weg, van wel 1000 fchreden lang, die door
denzelven loopt, en waarvan de ouden meermalen gewng maken;
doch die ALFONSUS I liet verbreed en , en onder den onder-koning
PETER VAN TOLEDO geplaveid werd. Boven op dezen bergrug vindt
men in eenen tuin het zoogenoemde graf van VIRGJLIUS, een Co.
lumbarium (t) met verfcheidene nisfen , waatin voorheen Urnen
llonden. De laurierboom, die er voorheen op groeide, en waarvan
ieder reiziger een takje met zich nam, is vernield. Den weg, door
de grot van PoJilippo vervolgenrle, komt men aan het meer van Ag_
Izano, hetgeen door fchilderachtige bergen wordt ingelloten , waar.van die, op welke het klooster Camaldo/i ligt, de hoogCte is. Het
gezigt van dezen bergtop, dien niemand nalaat te beklimmen, 1lrekt
zich over geheel Campal/ia Felix, ver over de eilanden en de zee uit,
en behoort ongetwijfeld tot het rijklle en verrukkelijk1le der we.
reld. Het genoemde meer bezit de eigenfchap, dat het op fommi..
ge plaatCen opbruist, zonder heet te zijn. In den Zomer, wanneer
al de hennep uit de nabuurCchap in hetzelve geweekt wordt, is de
lucht hier zeer ongezond. Voorts vindt men aan deszelfs oevers de
zweetbaden van St. Ger1l1ano, beflaande uit verfcheidene gewelven,
waarin een zwavelachtige damp uit den grond oprijst, alsmede de
yermaarde Hondsgrot , welker bodem door eene laag van koolzure
lucht .bedekt is. Vcrders komt men, lant,. eenen hollen weg, Vl1Il
hier
Ct) Ecn. oDderurdfche
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hier in een ander, woest dal, dat door de LeukogcïCche rotlèll
wordt ingeGoten, aan welker voet het Acqua delle Pisciare/!rJ l;gt,
hetwelk als een bad in een vierkant, van travertijn-ll:eenen, bct10ten
is, en een zeer warm, zwavelhoudend water bevat, hetgeen met gedruisch uit den grond opwelt. Aan de andere zijde dezer rotfen
heeft men het hoogst merkwaar.lig dal So/fatara, waarCchijnlUk door
cenen ingell:orten, vuurfpuwenden berg gevormd, die nie~ g~heel
is uitgedoofd. De grOl:d, die met een~ witachtige aluinaarde hedekt is, is van onder g.:!heel hol; ui. alle openingen ll:ijgen dikke
zwaveldmnpen op, die in het duister licht geven; terwijl het aanzetfel van den natllurlijken zwavel aan de woeste rotren het verfchrikkelJke van dit oord nog vermeerdert. Wanneer men echter
deze rotfen vorla~t, en den weg naar Puozzoli, eene ll:ad, op een
klein fchier.eHand, inGaat, ontmoet men weder aangenamer toonee·
len, en heeft men het gezigt over de zee. Men nadert de !lad
langs het overfchot eener oude !lraat, en bewondert onder weg, menig overblijfTe! van voormalige pracht, namelijk: de bouwvallen eeBer Piscina, van een groot. amphiteater, en de Termel1. De oude
via CampaM ligt aan beide zijden, en pronkt met d:: (childerachtige
puinhoopen van oude grafzuilen, die meestal uit Columbarien bell:aan,
en nog fporen van fchilderkunst verwonen. Onder de fchoonll:e
fiukken der Romeinfche oudheid, te Puo-:,::;o!i, behooren de bouwvallen van eenen tempel van JUPITER SERAPIS , welke onder Do;\n~
TIANUS gebouwd werd; doch waarvan nog Oechts 3 zuilen van Cipolillisc/z (groen It::lia:ll1sch-) marmer regt overeind fhan. De zoogenoemde hrug t'all CALLlGIJLA , in de haven der genoemde !lad, be{laat uit eene rij van pilaren, die uit de zee oprijzen, en waarfchijnlijk tot eenen dam behoord hebben. Aan de andere; zijde v:m Puozzo!i
ziet men den il/ollte Barbaro (eertijds Jlblls Gaurus, èoor zijne kostelijke wijnen beroemd), aan welks voet de akademie en het CumamtIn van CICERO !londen; de ilfonte Nuovo, welke in 1538 in
él!nen nacht döor eene aardbeving omll:ond, waarbij het nal,ijliggend
dorp Tripergole geheel verwoest, en het Lucriner.meer bUn,\ gedempt
werd; de Zweethaden van Trj/ala, ook de baden van Ni~RO genoemd, be!laailde uit eene rij van grotten, die met eenen verfiikkenden, heeten damp vervuld zijn, en werwaarts zich vele zieken
uit Napels begeven; het hol der Cumallifch~ Sybille, waarvan VIRGILlUS gewag maakt, en eindelijk het dl'eïller.1ltur, dat eene ronde~ door boschrijke heuvels omringde, kom vertoom , die waarfchijnlijk de krater v~n eenel) uitgebluschten vuurberg is. Vervolgt lIIen den weg langs den Puozzolauifchen zeeboezem, dan
komt men te Baja, door de Romeinen zoo hoog geCchat, en
doo: de oude dichters zoo dilnverf bezongen. Men vindt hier nog
verCcheidene bouwvaI\en. welke niet zoo zeer overblijffels v~n ~em.
pels, waarvoor men dezelve uitgeeft, als wel van beroemde Termen
fchijnen te wezen. Tus!chcn B'1jrl en !Jet dorp .ä1Cfdl'l (het BaND 2
lis
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i;s der ouden) ontmoet men de Piscina miraói/is (wonder-vijver),
een merkwaardig overblijffel eener oude waterleiding, welke oudtijds
tot eenelI verga.ierbak voor zoet water diende; uit een groot gebouw, op 18 pilaren rU.>tendc, bertaat, en die men meent, dat
door AGRIPPA geflicht werd, 0111 daarin water voor de Mifenirche
vloot tC verzamelen; VOOrts de zoogenoemde Cento CamerelIe
(honderd kameren) , eene rij van 12 of 13 onderaardlche vertrek.
ken. dic zeer waa~rchijlJlijk tot een groot gebou;v behoord
hebben, en eindelijk, een meer, Mare morto genoemd, hetgeen
alleen door eene fmalle engt~ met de zee zamenhangt ,en Ran
welks oever mea de Elizefch:! velden verplaatfte. - Aan de oostzijde van Napels Iigg:!n de re[Mvius, Herculanum en Pompeji
(zie deze artikels) , benevens het omtrent 3 mijlen van eerstgenoemde ftad gelegen IllStflot, Portici, merkwaardig uit hoofde eener
verzameling van m~er dan 150:> fchilderftukken op natten kalk, die
hier in 16 vertrekken bewaard worden; in Herculanum van de
muren genomen zijn, en waarvan men de levendigheid en glansrijkheid der kleuren ten hoogfte moet bewonderen. In Caferta
vindt men een prachtig lustOot , door BENVITELLI op last van KAREL III gebouwd, hetgeen wel door zijne llitg~breidheid verbaast,
doch uit hoofde van zijne fmakelooze gelijkvormigheid eerder naar
een hospitaal of kazern, dan een vorstelijk verblijf gelijkt. lieerlijk is de ligging van de beroemde waterleiding, dquiadotto Caralino, welke ecnig in hare foort is, en het water 12 mijlen ver, van
MOf/te Taburno naar Ca[erta, voert. - Niet minder bekoorlijk,
dan het land rondom Napels, is ook hier de zee. Een fcheeps.
togtje in de golf, langs de kusten of naar de eilanden, behoort
onder de heerlijkfte genietingett der ltalia:mfche relze. Capr; (zie
aldaar) ligt meer afgelegen; doch naderbij zijn het eiland Lawretto,
en omftreeks Baja en Mi[ello die van Procid;J en Ischia. Voor
het overige is Napels in zijne OIuftreken een paradijs, hetgeen de
verbeelding zelve niet bekoorlijker kan fchiIdercn. Men rijdt door
geheele bosfchen van myrthe-boomen; terwijl. olijf., kastanje- t
lauwrier., rozemarijn- en vijgenboomen, benevens de aloë, de wegen overal verG eren , en de wijnl10k , die rondom olmen en populieren flingert, van den eenen b00111 tot den anderen reikt, en den
uitmuntendften wijn oplevert. Van· hier, dat de Napolitanen zeer
uotsch zijn op hun vaderland, hetgeen zij een, uit de lucht geval.
len, ftuk van den hemel noemen, en, in patriottifche verrukking, uit..
roepen: redl Napol; e poi mlllJri , dat is: zie Napels, en fterf.
NAPHTA. (Zie: BERGOLIE.)
NAPOLEON BUONAPAltTE, of BONAPARTE, was de
tweede zoon van CAREL BUONAPARTE, een CorGkaansch edelman;
en LflETITIA RAMOLINI , en werd te djaccio in 1769 geboren.
Toen Frankrijk zich van zijn vaderland meester maakte, wilde hij
hetzelve verlaten; doch werd door zijnen oom terug gehouden;
MAR-
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MARIIOEUF bezorgde hem eene koninklijke vrijplaats in de krijg,..
fchool te Brienlle, in welke hij van 1778 tot 1784 tot officier ge.
vormd werd. Door nieuwe voorfpraak verkreeg hij eene plaats in
de militaire fchool te Parijs, en werd reeds in 1785, nog flechts
17 jaar oud, tot 2den lllitenam bij de artillerie, in het regiment
la Flre aangelleld. De algemeene gisting reeds nabij zijnde flormen voorfpellende, die voor den man van eenen Ilommoedigcn geest
groote vooruitzigten openden J voegde hij zich in de Corfikaanfche
onlusten bij de heettle partij, werd luitenant-kolonel van de nationa.
Ie garde, en vervaardigde een dichtfiuk ten voordeele der vrijheid. Gebannen door PAOLI, met zijne geheele familie, kwam hij
te lI!arfeille; begaf zich in de klubs, en beproefde het, om nog
eens als fchrijver op te treden in een gefprek tusfchen MAR AT en
eenen Foederalist, getiteld: Ie Souper tie Beaucaire, waarin de buitenfporigfle grondtlellingen vervru: waren. Dan dit, zoo min als nog
andere door hem aangewende pogingen, konden zijnen toetland verbeteren. Eindelijk werd hij tot kapitein bij het 4de regiment artillerie, onder KELLERlI1AN, die Liolt belegerde, aangelleld. Toen
de republikeinen hierop Toulon aanvielen, verkreeg hij door SALLl..
CETTE, lid der conventie, die hem aan BARRAS had aanbevolen" het
bevel over de artillerie, en had het gromtle deel aan de verovering
van genoemde tlad. In 179'~ werd hij tot bataillons-chef benoemd,
en moest Corjika wegnemen; doch zijne poging, om Ajaccio te
vermeesteren, mislukte. Desniencgentlaande werd hij, in 1795, brigade-generaal der artillerie bij het leger van Italië, hetgeen gebrekkig zamengetleld, en door menigvuldige nederlagen moedeloos,
geworden was. Hier ontwikkelde hij het eerst zijne krijgskunst,
toen eene onverwachte gebeurtenis hem in' .zijnen loop tlremde. Ro·
BESPIERE, en met hem het fchrikbewind, was gevallen; de nationale Conventie liet in alle provincien en bij de legers der republiek
de Terroristen ontwapenen, en hem in Nizza, waar hij dit ver·
fchrikkelijk flelfel predikte, gevangen nemen; doch hij herkreeg
zijne vrijheid, echter met verlies van z~jnen post bij het Italiaansch leger, en fnelde naar Parijs, om zich te regtvaardigen. Dan
zijne pogingen waren te vergeefs, en hij zag zich op nieuw hulpeloos, weshalve hij belloot, om Franlerijk te verlaten, en in
Turkije zijn fortuin te zoeken, waartoe hem echter het verlof geweigerd werd. Daarentegen verkreeg hij een nieuw kommando bij
de artillerie in Hol/and, en maakte zich gereed, om derwaarts te
vertrekken, [Oen hij , bij den optland der fekties in Paf"ijs tegen
de conventie, onder BARRAS nan het hoofd der troepen geplaatst
werd, welke deze vergadering befchermden. Hij beantwoordde aan·
de verwachting op den 5 van Wijnm. 1795, wanneer de tlrijd der
koningsgezinde partij tegen de troepen der conventie losbarste, die
bern uit erkentenis aantlonds tot generaal van divifie benoemde.
waarop hij 3 maanden daarna, in 1796, door middel van llARRAs"
B 3
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door het directoire tot opperbcvelhebber over het leger v:m Italië
werd :1allgcfrc!d. Deze, met de Wcd. van dcn veldheer EEAUHAR.
l"015 tot hicrtoe in vertrollwclijkcn omgang geleefd hebbende, 1l0nd
haar :lan EUONJ\PARTE af, aan wicn dczc rijkc vrouw hare hand gaf.
Sedert zijn verkregcn opperbevd ovcr het ItaliaanfChe leger,
begonnen zijne beroemde vcldtogtcn in dat l~lld. Zijn leger was
zwak "en in ecnen Dechten frant, en had met het Oostenrijkfche,
onder EEAULlEU, 60,000 man Herk, te firijden ; doch hij wist door
zijne taktiek het plan van den vijand te verijdelen, behaalde den
I2den van Grasm. bij Mointenotte, den volgenden dag bij Mellejimo
en Dego, de overwinning, waardoor hij de affeheiding der vij:mde.
lijke OostenrijkCche en Piemontefche legers volkomen bewerkte, en
ten laat!l:e zijn hoofdkwartier in het leger des vijands orDoeg. Hij
trok den 22 des avonds, als overwinnaar, binnen Mondooi , en ein.
digde deze zijne zegepraal en verdere roemrijke krijgsverrigtingen
met de conventie van Leobe11, op den 18 van Grasm. 1797, welke
door het verdrag van vrede van CI11l1pO FDrmio werd opgevolgd,
waarbij llij de fraten van Yenetië, waar hij de oude confiitutie vernietigd had, aan Oostenrijk overgaf, hetgeen daartegen de Cis·
n/pi/nfche republiek erkende, en affiand deed van de Oos~en,.i.ik.
rche Nederlanden.
Hierop werd I:ij tot opperbevelhebber van
de krijgsmagt aangelleld, waarmede het Directoire Engeland bedreigde; doch welke eigenlijk tegcn Egypte befiemd was. Reeds
den 19 van Bloeim. 1798 verliet hij Toulon, met eene fpoedig bijeen
gebragte vloot, en een uitgezocht leger van 30,000 man; onderwierp
op zijnen togt het eiland JJ1alta; ontCcheepte bij A/exfII1drië; nam
die frad llormenderhand in, en veroverde vervolgens Cairo; doch
den 1 van Oogstm. verCcheen de EngelCche vlootvoogd NELSON
voor A/exalldriif, en verniclue in den Dag bij dbukir de vloot van
Tou/on zoo geheel en al, dat er Dechts 2 fchepen van ontfi1:lpten
en te ]JIJ/ta kwamen.
Dit was EUONAPARTE'S eer!l:e ongeluk
van aanbelang, hetgeen in Herfstm. door de oorlogsverklaring der
Porte gevolgd werd. Dan, hij fcheen er zich niet aan te bekreunen, dat hij van Europa was afgefileden ; maar zette zijne verrigtingen in Egypte voort, hetgeen echter niet geheel overwonnen
was. De veldheer DEsAlx fioeg bij Set/man het leger van lVIURADBEIJ. en DUONAPAP.TE dempte eenen opfland, die den 21 van Wijnm.
in Cairo plaats had; maar in Syrië verhief zich een nieuwe florm,
zoodat llij den 22 van Winterm. met 12000 man derwaarts Irok; de
landengte van Suez en de haven liet bezetten, en onderzocht, of wezenlUk dat kanaal voorhanden geweest zij, hetgeen de Roode. met
de 111it!dellflluifcne.zee zoude hebben vereenigd. Na de verovering
van El-/lrisc.'z, Gafa en .Jaffa, verCcheen hij den 18 van Lentem.
1799 voor Acre; doch moest den 21 van Bloeim. ni~t alleen de
belegering opbreken, maar, met achterlating zijner zieke"n, tot den
terugtogt beOuiten ; kwam den J 4 van Zomerm., 111C t zijn aanmerke.
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gcflUo!ccn leger, tC Cairo, en hield den wankclenden moed der
Franjehen , met veel moeite, ilr:ande. Imus!i:hen waren de Turken
bij Abukir geland, en hadden zich van het fort meester gemaakt;
doch hij floeg hen den 26, en dreef hen op de vlugt; hernam het
fort, en eindigde met deze daad zijne krijgsverrigtingen in Egypte.
Ondertusfchen had hij, over Eligclrwd, berigten van den hl1gche_
lijken toell:and der republiek OlltVallgen, en was hij door SlE1JES
tot den herfielIer van hct vernederd Frrmlcrijk uitgekozen. Ilij verliet derhalve heimelijk zijn leger, waarvan de veldheer KLEBER het
bevel op zich nam; fcheepte zich, met LANNES, l\1uRAT, lkRTH1!'.R,
MARl\lONT en anderen, den 23 van Oogstm. in; fiapte den 9 van
Wijnm. te Frejus aan land, en trok als in zegepraal \laar Parijs,
waar hij den 14den aankwam. VerfchilI end was de indruI: , dien zijne
terugkomst maakte; terwijl de meeste Parijzenaars hunne vreugde
hierover aan den dag legden, waren er anderen, die zich daarvan
niet veel goeds voorfpelden. De raad der Ouden droeg hem het
opperbevel over de troepen op, met eene onbepaalde mugt, om voor
de zekerheid der volksvertegenwoordiging te waken, en den 9 van
Slagtm. 1799 wierp hij het oude fiaatsbe!luur omver. In St. Cloud,
namelijk, was de raad der Ouden en die van 500 vergaderd, en in
den laatfien verklaarden zich de republikeinen reeds tegen het diktatorfchap, toen BUONAPARTE met verfcheidene grenadiers in de zaal
verCcheen. Een luid gefchreeuw befiormde hem van alle kanten:
men vattede hem bij de kraag en nok dolken tegen hem; doch hij
werd door den veldheer LE FEVRE en cenen grenadier omzet, waarop MURAT met zijne mal1Cch3ppen verfcheen, en de volksvertegenwoordigers met de bajonetten uit een joeg. Den volgenden dag
werd het directoire door eenige weinigen, die van het geheime plan
wisten, opgeheven, en benoemàe men 3 provifionele conCuls, Buo~APARTE, SIEI]F.S en R. Ducos, die den 17 van Slagtm. hunnen
post aanvaarddcn. De nieuwe con!Htutie (de vierde der republiek)"
werd in nllerijl 2amengeaeld; den 15 van Winterm. reeds afgekondigd, en BUONAPARTE , voor den tijd vun 10 jaar, tot ecraen conCul
benaemd, die nu CAIIIBACERES en LE BRUN tot zijne ambtgenooten
verkoos. Incusfchen was Italië door den vijand veroverd, en aonden het Dui tfche rijk, Rusland, Napels en de Pot·te nog onder de
wapenen; terwijl Engelolld den aangeboden vrede van de hand wees.
In dezen fiaat vnn zaken vèrzamelde de ecrfie conful een re[erveleger bij Di/on; voerde hetzelve nog voor het einde van B1oeim.
1800 over den Bernhardsberg naar Italië, wa:lr MASSEN.'\. voor de
overmagt geweken was; trok den 4 van ZOlllcrm. binnen 111i/arln,
en heraelde de Cis-alpijnCche republiek. Terwijl MOREAU in Duitschland voorwaarts drong, werden de Oos/mri/kers, die Genua genomen hadden. omfingeld. Ecn vcldflag moest hier beflis[en, en
werd den 14 daaraanvolgende bij lIJarelJ(JO, in de uitgebreide vlakte
tusfcbcn AiesfrJl1dria en Tor/ol1a gcleverd. Hardnekkig en bloedig
B 4
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was de tlrijd, die eindelijk ten voordeele der Fl'I1I1fc!un benist. en
den J6 door eenen wapenfiilfiand, waarbij hun het groot!!e gedeel.
te van Opper. Italië werd ingeruimd, gevolgd werd.
.
nUON.~PARTE verliet hierop het leger in Italië, waarover hU het opperbevel aan lVlASSENA opdroeg, en kwam den I van Hooim. te
PariJs terug, waar men hem aan den eenen kant met de uitbundigfre vreugde omving; doch ook aan den anderen, vermits hij van dag tot dag trotfcher en heerzuchtiger werd, op zijn
leven toeleide. Er werd in Wijnm. eene zamenzwering ontdekt, en eene tweede in Wintermaand verijdeld, wanneer het beruchte helsch werktuig Oechts weinige fekonden het voorgefielde
doel miste. Er werd een firellg onderzoek na de bewerkers dezer
zamenzwerillg in het werk gefteld, en in Louwm. 1801, werden 130
perfonen van :\lIerlei ftand als Jakobijnen gevat; 70 derzelve gebannen, en ARENA, CERACHI en anderen, als deel gehad hebbende
aan de vroegere zamellzwering, geguillottineerd; terwijl alle prefekten last ontvingen, om den voorraad van wapenen op te fporen
en in bewaring te nemen. Inmiddels had men reeds den 3 van
Herfstm. 1800 eenen vasten vred~, en tevens een traktaat van koophandel, met de vereenigde ftaten van Noord.Amerika geOoten I en
zag OostenriJk, door de overwinningen van lVlOREAU, zich genoodzaakt, om, buiten EI/ge/al/d, onderhandelingen aan te gaan, welke
den 9 van Sprokkelm. 1801 door den vrede van Ltmevil/e gevolgd
werden, waarbij de geheele linl:er Rijn-oever tot aan Hol/and werd
afgetlaan. Hierop Ooot BUONAP.~RTE, den 23 van Lentem., den vrede met den kon int der beide Siciliën; den 15 van Hooim. een concordaat met den Paus; den 24 van Oogstm. een bijzonder verdrag
met Pah.Bey"eren; den 28 eene overeenkomst met de toenmalige
Bataaffche republiek; den 29 van Herfstm. den vrede te Mndrid
met Portugal; den ( van Wijnm. zelfs voorloopige vredesvoorwaarden
m~t Groot-Brittan;"e, en eindelijk den 8 daaraanvolgende den vrede met
R;lsland, welke daags daarna door eenen preliminairen vrede met de
Porte gevolgd werd. Het algemeen vredesfeest , den 9 van Slag[m. te
PariJS met veel luister gevierd wordende. was eene nieuwe zegepraal
voor den eerrten conful, waarbij men den ondergang van het leger
van Egypte vergat, welks overfchot zich in Zomerm. te voren had
moeten overgeven, en kort daarna was ingefcheept geworden.
lntl1sfchen vestigde BUONAPARTE zijne aandacht op de bevordering
van kunsten en wetenfchappen, den handel, het herfcheppen der
vloot, en op het verkrijgen van kolonien voor FrankriJk; begaf
zich in Louwmaand 1802, vergezeld van de confulaire garde, naar
Lyon, hervormde de Cis-a/piJII[c/le republiek in eene Itafj(!anfche,
waarvan men hem het voorzitterrchap opdroeg, en Ooot eind~1ijk
den 26 van Lelltem., te AIl1Îcns, den vrede met Groot-Britta1/je.
De beraadflagingen omtrent de kolonien, de verheffing van het concordaat met den pnus tot eelle rijkswet, de daarop volgende rebeling
der
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der kerkelijke betrekkingen in Frtmkri/1e, de herftelling vnn eenige
fcholen, de eerfte weder gevierde kerkelijke feesten, de nieuwe
fchikkingen omtrent de uitgewekenen - dit alles gaf den Fran[chen
ruime ftoffe tot onderlinge gefprel<ken, en was niet zonder invloed op
het beOuit van den behoedenden Senaat, van den 8 van B1o~im. om
het confuhlatrchap nog voor 10 jaar te verlengen. BUONAPARTE nam
dit aan; doch kwafie onder beding, dat er het volk zijne goedkeuring aan
gaf, en rigtte, terwijl het over de vraag raadpleegde, of men hem die
waardigheid voor zijn levm zoude opdragen, een eer-legioen op, waar.
door hij eene nieuwe magt in handen kreeg, en velen aan zich boeide. De meerderheid des volks, bij het opnemen der fiernregisters ~
zich voor den voordragt verklaard hebbende, werd hij bij een befluit van den [enaat, van den 2 van Oogstm. • plegtig tot Conful voor zijn leven verklanrd. Thans aan het hoofd van het geheele fiaatsbefiuur geplaatst. en alle onderde~len van hetzelve onder
zijne magt hebbende, verfcheen hij met alle de pracht van eenen oppergebieder , en de Senatoren legden, den 27 van Oogstm. den eed
van getrouwheid af. Sedert bepaalde zich llUONAPARTE te meer tot
de buitenlandfche betrekkingen. Het eiland Elba werd den 26 van
Oogsttn. met de republiek vereenigd; de onlusten in Zwit[erland
onderwierpen het voorheen onafhankelijk bondgenootrchap aan den
wil van Frankrijk, en Piemont werd ingelijfd; het nationaal infii.
tuut verkreeg eene nieuwe inrigting; het burgerlijk wetboek werd
vastgefield , en er werden firaatwegen en kanalen aangelegd, waar.
door aan vele lediggangers werk verfchaft werd. Onder dit alles
verklaarden zich de Engelfche dagbladen, op eene' bictere en hatelijke wijze tegCJl BUONAPARTE, die gaarne den vrede zoo lang zou.
de behouden· hebben, tot zijne vloot volkomen in fiaat was, om
den t!rfelijken vijand van Frankrijk het hoofd te kunnen bieden.
Dan EIJge!and fcheen dit niet te willen afwachten. Van beide kan.
ten voerde men luide klagten, zonder dat dezelve werden weg\
gemimd, hetgeen in BIoeim. 1803 den oorlog met Enge/mld
ten gevolge had.
lJanover wilde eene gewapende onzijdigheid
handhaven; doch werd door het Franfche leger, onder MORTIER, den 3 van Zomerm. reeds bezet, en viel, door de over.
eenkomst van Suhlingen, zonder nag of fioot,· in de magt der
FrIJn[eken, aan welken alle wapens. gefchut, voorraad, benevens
alle de paarden werden overgegeven. Engeland bekrachtigde wel
de genoemde overeenkomst niet, maar kon nogtans niet verhinderen, dat Hanover volkomen als een overwonnen land behandeld,
en ontruimd weiod; terwijl de Fran[ehen hier alles vonden, wat
zij tot een en oorlog tegen Engeland behoefden, en Duitsehland
alles ziè'h moest laten welgevallen. De eeffie Conful ontwikkelde hierop zijn continentaal fielfe"lj verbood op den 2.0 van Zomerm.
1803, den invoer van Engelfche waren in Frankri./k; verzamelde
in alle havens, van llavre tot Oslmde, fchepen ter landing in EnB 5
ge-
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ge/anti, en brngt de geheele vloot te TotJ/on biJeen, zonder dat er

van de voorgenomene landing iets

gebeufl~e;

terwijt , intusCchen, de

Enge/fchen verCcheidene FranCche en DuitCche havens, benevens deElhe
en Wezer, blokkeerden. Hierop werd den 15 van Sprokkelm. 1804

eene zamenzwering tegen BUONAPARTE ontd~kt, waarvan men PICflEGRU
en GEORGRS als de Iloofdperfonen beCchuldigde, die beiden, met nog 43
anderen', waaronder MOREAU , van tijd tot tijd, gevat werden; oordeelende men, dat de zamengezworenen met verCcheidene uitgewekenen, en EngelCclle gezanten en agenten in Duitschland, een'e ongeoorloofde verfiandhouding hielden. Het gevolg hiervan was, dat
twee militaire afdeelingen, onder COULINCOURT, in den nac~t tusfchen den 14 en 15 van Lentemaand over den RiJn gingen, en. te
midden van den vrede, in het land van Baden. Kehl en Ettenheim
bezetteden ; den hertog van ENGHIEN gevangen namen; hem naar
Parijs voerden; aldaar yoor eenen krijgsraad bragten, en in den nacht
van den 20, doodCchoten. (Zie het Aritkel ENGHlEN). Rusland en Zweden beklaagdett,' zich wel over deze fchending van het
regt der volken; doch van de zijde van Fmnkri.fk trachtte men zich
te verontfchuldigen, door de aanwijzing van een heimelijk plan, waar.
door de Engelfche gezanten FRANCIS DRAKE, te Munchen, en SPENCER SMIT, te Stutgat'tf,tt. oproer in Fra/lkrijk poogden te verwekken.
Beiden vertrokken in allerijl naar Engeland, waar men de befchuldi.
ging tegen hen wel voor l:lSter verklaarrle, doch die echter niet geheel v:m allen grond ontbloot fcheen. In Pa/'ijs gaven deze gebeurtenisfen gelegenheid. om over de noodzakelijkheid van een erfelijk
befiuur te raadplegen, en reeds op den 30 van Lentem. 1804, deed
men bij het Tribunaat den voorllag , om de regering aan eenen kei.
zer toe te vertrouwen, -en dezelve in de familie van BUONAPARTB
erfelijk te verklaren. Uit alle departementen kwamen adresfen , die
bepaaldelijk denzelfden wensch te kennen gaven, waarop den 18 van
B1oeim. het organiek fenaats-befluit verCcheen, en den 20 plegtig werd
afgekondigd, waarbij NAPOLEON tot erfelijken keizer verklaard werd.
Thans verzamelden zich de aanzieulijkfie veldheeren, als rijksmaarfcbalken, om den troon, want ook voor hen openden zich fchitte·
rende vooruitzigten; doch de keizer fcheen zijne nieuwe magt het
eerst te bezigen, om de deelhebbers aan de jongfie zamellzwering
te f1:raffen. PJCHEGRU werd reeds den 6 van Grasm. in de gevangenis dood gevonden; MOREAU , die van het plan geweten. maar er
geen' deel llan genomen had. werd tot cene veeljarige gevangenis ver·
oordeeld, maar men vergunde hem, om zich naar Amerika te begeven;
terwijl alleen GEORGES , met 9 :Inderen , den ~5 van Zomerm., werd
te regt gefield, en de overigen of genade ontvingen, of tot den kerker
verwezen werden. Sedert NAPOLEON den keizerlijken troon beklom,
ontwikkelde hij, meer en meer, zijn heerschzuchcig plan, om geheel
Europa aan zich 'te onderwerpen. Een welgeoefend , overwinnend leger: de magt van den {laat, door zijne eigene grootheid, ook in
bet
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het gevoelen der menfchen verfierkt; de moedeloosheid der naburige fiaten; de langdurige flaap, waarin de meeste mogendheden van
Em"opa zich bevonden dit alles begunstigde Zijne oogmerken ~
die, nadat hjj den 2 van Wimerm. te Parijs door den paus gekroond was, het eerst het oog op italië vestigde, de door hem
aldaar opgerigte republieken vernietigde, en den 15 van Lentem.
1805 tot koning van dit nieuwe, rijk werd uitgeroepen. Zijn fchoonzoon EUGENnfs BEAUHARNAIS werd onderkoning; zijne zuster ELISA
princes van PiotIJhino, en haar gemaal, BACCIOCHI, prins van Luc.
ca; terwijl Genua, PaYllul en Piacenza, en vroeger PiemOtlt, met
het Franfche rijk vereer.igd werden. Naauwelijks was NAPOLEON
uit Italië teruggekeerd, of hij viel, daar zich ODstmrijk op nieuw
met Etlgeland en Rusland verbonden had, in Duitschla1Jd; trok den
25 en 26 van Herfstm;" over den Rijtl; floot een verbond met Ba-tien en Wurtemberg ~ terwijl zich Bcijeren gelijktijdig bij Frankrijk
voegde, en drong gefiadig, na herhaalde roemrijke gevechten, in
Oostenrijk VOOrt. Reeds den 13 van Slagtm. 1805 trok de veldheer
MURAT binnen Weetien , en NAPOLEON in Schi5nbrunn, en 1loeg den
2 van Wincerm. de Rusfen bij Austerlitz, waarop keizer FRANS ee·
Ilen wapenfiil!l:and floot, die den 26 der genoemde maand door den
vrede van Presbut"g gevolgd werd, waarbij Oostenrijk verfcheidene
[choone provincien verloor, €U Beijercn, Baden en Wurtemhtrg
vergroot of in konillgrijken herfchapen werden. Ook met Pruis{en.
was inmiddels eene overeenkomst getroffen, waarbij dat rijk Hanover
aan Frankrijk overgaf, en daardoor met Engelatld in twist geraakte.
In 1806 firekten zich de ontwerpen van aen Franfchen keizer, wien
bij een fenaats-befiuit den bijnaam van den Grootet1 werd toegekend ~
nog verder uit. De dochter van den koning van Beiieren huwde
aan zijnen fchoonzoon B1':AUHARNAIS, en de nicht zijner gemalin aan
den erfprins van Badell; zijn zwager MURAT werd in Lentem. hertog van Cleve en Berg, en zijn broeder JOZEPH koning van Ngpel$
en Sicilië. JTetletië werd met Fra1lkrijk vereenigd; GUflstalla viel
aan PAULINE, de zuster van NAPOLEON, en NeufchateJ aan den
oorlogs-minister BERTHIER ten deel; zijn broeder LouIS werd koning van Hol/al/d; T "LLEIJRAND en BERNADOTTE werden hertogen,
en de legerhoofden en ministers verkregen, [cr belooning van hunne dapperheid en getrouwheid, domeinen en aanzienlijke gefchenken in de veroverde landen. Den l!l van Hooim. 1806 werd bet
Rijn-verbond tot fiand gebragt , en NAPOLEON voor befchermer van
hetzelve verklaard, waarop keizer FRANS de Roomsch-Duitfche kei.
zcrskrooon, den 25 van Oogstm. nederlegde , en het oude Duitfche
rijk ontbonden werd. Pruisfen , echter, vond zich in de F11Infche
firikken zoo verward, dat het zich genoodzaakt zag, om het zwaard
aan te gorden; doch deszelfs legers werden bij Jet/a en AuujJadt
geflagen; de beste vestingen vielen, door verra:td in Franfche handen;
SokJe werd van het verbond met Pruis/en gefcheiden; de keur·
VOllt
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worst vat) Hesfen moest zijn land ruimen, dat als eene overwonnen~
provincie werd behandeld, en reeds den 27 van Wijn~. deed NAPO.
LEON zijnen intogt in BerliJn, waar hij den J van Slagtm. Enge/nni in fiaat van blokkade verklaarde, en allen handel en alle gemeenfchap ten fireng!le met hetzelve verbood. Hierop beloofde de
keizer aan de Polen de her!lelling van hun rijk; Rus/and fnelde Pruis{en ter hulp, doch de ongelukkige flag bij Pul/usk op den !l6 van
Winterm. 1806, de nog verfchrikkelijker bij Eilau, op den 7 en
8 van Sprokkelm. 1807, de verdeeling der Rusfifche magt door
den Turkfchen oorlog, de gevechten bij Heilsberg , Ostrolmka en
de flag bij Frierlland, bewerkte~· eindelijk, den 7 en 8 van Hooim.
den vrede van Rusland en Pruis{en met Frankrijk te Ti/fit. Pruisfen verloor daarbij meer dan 4 millioen oHderdanen; moest bijna onoverkomelijke contributien opbrengen, en zijne besle vestingen, tot
aan derzelver volkomene afbetaling, in handen der Franfchen laten;
terwijl het hertogdom WtJ1fchauIII aan den koning van SIJkfe, en
het nieuwe koningrijk Westfalen aan HIERONIMUS, des keizers troeder, ten deel viel, die aan eene koninklijke prinfes van IYurlemlJerlr
huwde.
NAPOLEON keerde nu in zegepraal naar Pariis terug, en floot te
Fontainebleau, den fJ.7 van Wijnm. 1807 een geheim verdrag met
Spanje, tot de verdeeling van Portugal, welk laat!le rijk nu aongevallen, en welk eerfie, onder den fchijn van vrede, met Franfche
troepen over!lroomd werd. lIetl'urië werd met Frankrijk vereenigd, en men nam fierker maatregelen tegen Engeland, welke voor
den handel hoogst nadeelig waren. Steunende op zijne, door de
conrcriptie, !laag toenemende legermagt, vereenigde NAPOLEON,
te midden van den vrede, den I van LOllwm. 1808, Kehl en Kostel,
IPtzeJ en P'lisjingen met het Franlèhe rijk; bediende zich, ter be.
reiking van zijne oogmerken, van de ont!lane panijfchappen in Spanje; verhief zijnen broeder JOZEPH aldaar op den troon, en zijnen
fcaoonbroeder MURAT, in diens plaats, op dien van Napels; terwijl het groothertogdom Bet'g aan den minderjarigen zoon van den
koning van Holland gegeven werd. Imusrchen floot zich de Rusfi_
fche keizer, te Erfurt, nader aan NAPOLEON; doch El1geland, de
zaak van SptJtlje niet kunnende opgeven, kwam het hier tot eenell
oorlog. Hij vertrok den !l9 van Wijnm. derwaarts, en voerde ook
hier de Franfchen tot nieuwe overwinningen; doch de dreigende
houding van Oostenrijk riep hem fpoedig terug. Keizer FRANS nog
eens, voor zijne zekerheid, den firijd willende beproeven, verklaarde,
den 9 van Grasm. 1809, aan NAPOLEON den oorlog, dien voor Oosten.
riJk ongelukkig eindigde. Weenen gaf zich reeds den u van Bloeim.
bij verdrag over, met dat gevolg, dat den 12 van Hooim. een wapenfiilfi:md getroffen, en den 14 van Wijnm. de vrede met OostenriJk te Weenen gefloten werd, hetgeen hierbij op nieuweenige
provincien verloor, en olll.choorde cootributicn moest opbrellge~.
Se-
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$eden was NAPOLMN, die bij zijne gemalin }OZEPHINIt geene kin.

deren had, op eene echtfcheiding bedacht, welke den 16 van Winterm. 1809 tot'fiand gebragt, en op den 11 van Lentem. 1810 door
een huwelijk met MARIA LOUISE, .aans-hertogin van Ooste1lri/k, die
de kroon uit zijne hand omving, werd opgevolgd. Bijna gelijkdJ~
dig werd de onderkoning van Italië tot erf-groot-hertog van Frank.
fort, in plaats van den vorst-primaat, benoemd; Hanover met TYest.
falen vereenigd, en de koning van HollalJd tot groote opofferingen
genoodzaakt, die hierop den I van Hooim. de kroon nederlegde.
Weinige dagen daarna volgde de inlijving van Hol/and in het Franfchc rijk, welk lot ook aan Watli[erland, de Duit[che landen van
het Rijn-verbond, aan de monden van de Ems, Wezer en Elbe, de
hanzee-fieden. Oldenburg. een gedeelte van het groot-hertogdom
Berg, 1!n zelfs van Westfalen ten ~eel viel.
Thans fiond NAPOLEON op het hoogfie toppunt zijner magt, en
zag een groot 'gedeelte van Europa aan zijnen wil onderworpen.
Met Spanje alleen duurde de oorlog nog voort; Engeland was niet
overwonnen ,en Rusland bleef altijd nog geducht. Met het laamgenoemde rij k en Zweden omfionden in 1811 nieuwe twisten, welke verbazende toerustingen in Frankri/k ten gevolge hadden. Zweder. zag zich al fpoedig van zijne Duitfche provincien beroofd, en
de PruisfifcÀe vestingen met DrJntzig waren nog in Franfche handen; terwijl zich talrijke legers in Duitschland en Polen verzamel.
den, om onder de vanen van NAPOLEON tegen Rusltmd te firijden.
Hij verliet den 9 van Bloeim. 1812 St. Cloud; voerde zijn leger den
114 en 25 van Zomerm. over de Nim/en, en deed den 15 van
Herfstm. zijnen intogt in Moskau. waar een verfchrikkelijke brand
alle zijne hoop, om hier den winter met zijn afgemat leger door
te brengen, vernietigde, en hij zich den 17 der daaraan volgende maand genoodzaakt zng, om dien ongelukkigen, zoo bekeuden
terugtogt aan te nemen, welke een der grootfie legers, op een ge~
ring overfchot na, vernietigde. NAPOLEON, alles verloren ziende,
en onderrigt van de zamenzwering van MilLET, om den troon in
Frankri/k omver te werpen, verliet te Smorogno het o'lerfchot van
zijn leger. waarvan hij het bevel aan den koning van Napels overgaf, en kwam den 18 van Winterm. in PariJs terug. In Spanje
hadden. incusfchen, de zaken eenen voor hem almede ongunstigen
keer genomen, en om die natie te winnen, drong hij den paus,
die den ban tegen hem had uitgefproken, en daarvoor naar Frankrijk gevoerd was, te Fontainebleau, op den 28 van L.ouwm. 18'3,
tot eene voorioopige overeenkomst, aan welke hij den naam van
een volkomen concordaat gaf ~ en maakte nieuwe toerustingen. Den 111
van Lentem. verklaarde PruIsfen hem den oorlog, die nu door hem
in het hart van Duitschlalld werd overgebragt. NAPOLEON won den
~ van Bloeim. den veldflag bij Lutzen; den Ilo en :u daaraanvolgende de batailles fan Btlil/zen en IYurfclten; drong hierop in Sile-
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lezie, terwijl zich DA VOUST van het bevrijdde Hamburg weder
meester maakte, en floot del} 4 van Zomerm. eenen wapellllilftand. De aangevangcnc onderhandelingen te Praag, onder bemid_
deling van Oostenrijk, kOlKlen dcn vrede lliet bewerken, zoodat
nu ook dat rijk den 10 van Oogstm. hem den oorlo6 verklaarde;
doch deszelfs leger werd bij Dresdm ge!lagen, waar MOREAU doodelijk gekwccst werd. Dan, dit was ook de laatlle zegepraal van
NAPOLEON. Den 26 van Oogstm. viel de ilag aan de Kaizbacn voor,
waar BLUCHER de Frallfche:: geheel op de vlugt dreef, en op oen 29
derzelfde maand de geheele divilie van PUTHOD vernield werd. De
kroonprins, thans koning van ZwedetJ, verfcheen met zijne legermagt
in Duitschland, en NAPOLEON moest den 6 van Herfsm. Dresden ruimen, en op Leipzig trekken, om niet geheel van Frankrijk "te worden afgefneden. Ook hier was hem de fortuin ongunstig: den 16
van Wijnm. werd hem de zege betwist; den 18 werd hij volkomen
geflagen, en den 19 moest hij met een gedeelte van zijn leger naar
den Rijn terugtrekken. Na den flag van Hanau keerde hij llaar St.
CloutJ terug. De verklaring der verbondene mogendheden (Frankfort , den 1 van Willterm. 1813) had op hem geenen invloed. Hij
meende eenen waarborg in Zwit[er/alld te vinden, door hetzelve voor
onzijdig te verklaren; doch de verbondene legers gingen over den
Rijn, en de Engelfche veldheer WELLINGTON verfcheen van de PY.
reneen in de vlakten van Garollne. NAPOLEON, die, offchoon te
laat, te ra/encia, met den gevangenen Spaanfchen koning FERDlNAND, eenen vrede geiloten had, en door nieuwe vredes-onderhandelingen de verbondene mogendheden had kunnen terug houden, had
het nog in zijne magt, om zijn groot rijk te behouden; maar hij
verliet, den 2$ van Louwmaand 1814 Parijs; en veroorzaakte zijnen
eigenen val. Hij behaalde wel eene weinig beteekenende overwinning; doch werd bij Bl"ienne, den 1 van Sprokkelm. 1814, door
BLUCHER geilagen. Ook nu had hij nog eenen voordeeligen vrede
kunnen bedingen; doch oogenblikkelijke voordeelell vleidden zijnen
trotsch, tot dat eindelijk de bondgenooten den 30 van Lentem. de
Prfln[chen geheel ovërhoop wierpen, en BLUCHER des nademiddags bezit nam van den Montmartre; zoodat de imogt der verbondene legers,
met den keizer van Rus/and en den koning van Pruisfen aan hunne
rpits in Parijs. welke Ilad zich den 31 van Lentem., bij verdrag aan
hen overgaf, den bloedigen ftrijd belliste. NAPOLEON bereikte Fontaineb/eau, toen zijne vijanden reeds in de hoofdllad waren getrokken,
en werd den ~ van Grasm., door de overwinnaars, en de vertegenwoordigers der natie van den troon vervallen verklaard, die de familie
der BOURBONS op denzelvell herllelden. Hij onderteekende zelf, den 1 I
daaraan volgende, de acte van amand, benevens de overeenkomst, waarbij hem het eiland Elba. met een volkomen Souverein gezag, werd
ingeruimd, en ging den 28 te St. Rnp!rMII omllreeks Frej{(s, waar hij
voor IS jaar, tocn hij uit Egypte k"\,r:liu, onder groo~rche vooruit-
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zigtcn, was aan land gellapt, te fcheep naar Elba. Hicr ontving hij, van
tijd tot tijd, de zekerlle berigtcn van ontevredenheid met de nieuwe regering, en de verkleefdheid der fOldaten, landlieden en bezit.
ters der nationale goederen aan zijnen perfoon , alsmede van de fpanning op het congres te Weenen. Hij verliet derhalve, den ~6
van Sprokkelm. IS! 5 Elba met alle zijne troepen, uit I 100 man
beflaande, die op eene brik en andere vaartuigen waren ingefcheept,
en zettede den I van Lentem. te Camies , niet ver van Frejus, voet
.lIan land; drong ijlings voorwaarts; ontmoette op den weg naar
GrenrJble een corps troepen onder LABEDOljERE, die hem eerst den
doortogt wilde beletten, doch zich wel&a bij hem voegde; troJe
nog dien eigen avond binnen die flad; den 10 binnen Lyon, en
kwam den 20, zonder dat er een fchot gedaan was, té Parijs, hetgeen LODEWJjK XVIII in aller ijl verlaten had.
•
Naauwelij ks werd deze, bijna aan het ongelooflijke grenzende,
gebeurtenis aan de mogendheden op het congres te Weenen bekend,
of men zag zich tot nieuwe maatregelen genoodzaakt. Een geducht
leger der bondgenoot en was met het einde van B!óeim. llagvaardig;
doch NAPOLEON. wien het aan geene hulp mangelde, trok den 13
van Zomerm., over de Samhre, tegen het Pruisfische., Engelscheen Nederlandsche leger op, waarover WELLINGTON en BLUCHER het
opperbevel voerden. Bij Fleu,.us en Ligny kwam het den 16 tot
eenen bloedigen veld!lag·, dien hij W011; terwijl NEIJ ecn hardnek.
kig gevecht, met den linker vleugel, bij Q.uatre.hras, op den weg
naar Brusfel, doorflond. Het wijkend Pruisfische leger noodzaakte
ook het Engelsch.Nederlandsche tot den terugtogt tot het groote
Soigner bosch, waar het zich op eene ruime vlakte legerde, om
den aanval van NAPOLEON af te wachten, alzoo BLUCHER beloofd
had, zich aldaar met hetzelve te zullen vereenigen. NAPOLEON,
meenende !lechts de EngelfcIle achterhoede te zien, die hem den weg
naar Brusfel wilde beletten, viel met de uiterfle woede de flerke
pofitie van WELLINGTON, op de hoogte van Waterloo, aan; doch
de Britten en Nederlanders, de laatllen met onzen tegenwoordigen
kroonprins aan het hoofd, boden bem een en geduchten tegenfland.
tot dat eindelijk BWCIIER, des avonds, aankwam, en den regeer
vleugel der Fran[chen aantastte. Verfchrikkelijk werd nu het ge.
vecht, waarin zich onze kroonprins op eene bijzondere wijze onder.
fcheidde; maar ook de nederlaag des vijands was volkomen. Het Fran.
fche leger vlugtte in de grootfle verwarring naar Parijs, alwaar NAPO..
LEON den !u terug kwam; den volgenden dag, op aandrang der volks ..
vertegenwoordigers en den veldheer SOLIGNAC, andermaal, doch ten
behoeve van zijnen zoon (alhoewel vruchteloos) van de kroon aflland
deed; zich naar Mnlmaifon, en van daar na:lr Rocnefort begaf,
met oogmerk, om zich naar Amerika in te fchepen. Dan, de
Engelfche kruisf<~rs beletteden hem den overtogt, waarop hij zich
den 14 van Hooim. :lan den Engeifchen kapitein M<\ITLAND 0 ..
ver·
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vergaf, en den volgenden dag nan boord van de Be!lerop,~on naar
Engeland, en van daar. met zijn bijhebbend gevolg, naar het
eiland St. Ileletla, als gevangene, gevoerd werd. Hier leefde hij
als zoodanig te Longwood , door de Engelfchetl nnauw bewaakt,
in eene verfchilIende gemoedsf1:emming; doch genoot eene volko.
mene gezondheid, tot dat eindelijk eene ziekte hem overviel t die
den 5 van BIoeim. 1821, in den ouderdom van 51 jaar en 9 maan·
den, zijnen dood ten gevolge had. Hij werd met al:e krijgseer,
aan eenen veldheer verfchuldigd, in een, door hem zelven daartoe
uitgekozen, dal begraven. - Zoodanig waren de merkwaardigf1:e om.
fiandigheden van het leven vnn dezen man, wiens lotgevallen altijd
cen treffend beeld van de wisfelvallighcid der fortuin zullen opleve.ren; doch waaromtrenc wij het aan eene billijke nakomelingfchap overlaten, om h<!m den rang aan te wijzen, welken hij in de gefchiede.
Dis zal moeten bekleeden.
NARCISSUS. Was een fchoo!} jongeling, die op zich zelven ver.
liefde, en in eene bloem veranderd werd, welke wij nog tegenwoordig onder dien naam kennen. Hij was de zoon van den riviergod
CEPHISUS en de nimf LIRIOPE. TIRESIAS, de waarzegger, had hem
alleen dan eenen hoogen ouderdom voorfpeld, wanneer hij zich zeI.
ven niet zoude leeren kennen. De fchoone gedaante van den jongen
NARCISSUS trof de harten van alle jongelingen en nimfen. ECHO
werd zoo geheel en al op hem verliefd. dat zij, ziende, dat hare
liefde onbeantwoord bleef, zoo gramf1:orig werd, dat niets dan de
fiern van haar overbleef; doch ook nu was zijn uur geflagen. Van
de jagt verhit, wil hij uit eene bron drinken, en aan[chouwt voor
het eerst zijne eigene gedaante: zich zei ven te zien en te beminnen
was het werk van een oogenblik. Niets kan den ongelukkigen jongeling van de bron verwijderen: zijne razende drift verteert hem
en de medelijdende goden veranderen llem in de Narcis met gele
bladen. Zoo wordt deze fabel, door OVIDIUS, in zijne 11leta11lorphofen, Lib. lil., zoo meesterlijk bezongen, gewoonlijk verhaald;
doch volgens een ander berigt was het een jongeling, AMINIAS geheet en , die op NARCISSUS verliefde, en, door hem verfmaad wordende, zich zei ven van het leven beroofde. Toen nu de vergramde
goden hierop aan NARCISSUS zijn beeld in eene bron lieten be[chouwen, doorf1:ak zich de ongelukkige jongeling, en uit zijn bloed
kwam de bloem van zijnen naam te voorfchijn. Volgens een derde
verhaal, zoude hij, menende , niet zich zelven , maar zijne volkomen
op hem gelijkende, tweéling-zuster in de bron te zien, die
hem op de jagt vergezeld, doch welke hij door den dood verloren
had, zich in die bron gef1:ort hebben, of van verdriet gellorven
zijn. In later tijd vertoonde men nog bij Thespia in Boeölie, in eene
fireek. waar nog tegenwoordig, volgens het verhaal van reizigers,
vele Narcisfen groeijen , de ongelukkige broll, welke N A.RCISSUS het
eerst aan zich zei ven vertoond had.
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NARRENFEEST. Het is bekend, dat onder de Christenen, in
de middelecuwen , verfeheiden gebruiken. en ook deJlkbeelden,
heersehtell, welke zij overgenomcn, of liever zelve medegebragt
hndden uit den boezem van die IIeidenfehe volken, uit wier midden
zij tot het Christendom overgegaan waren, wnardoor reeds ja
de eerfle
eeuwen de eenvoudige, en even door die eenvoudig\Jeid, zoo eerwaardige godsdienst van den NfJzerclier. jam·
merlijk verbasterd en zelfs in eenen I-fc:denfehen vorm geldeed werd.
Hiertoe behooren voornl zekere feesten, welke door de Christenen
in de middeleeuwen, ter eere der heiligen, dikwijls op dezelfäe wijze werden gevierd, als de Grieken, de Romeinen en de oude Duit_
fehe volken hunne VEN't:S en hunnen BACCHUS, hunnen MARS
en hunne CERES vereerden, dat is, met het !lralfeloos bedrijven der grootfle buitenrporighedèn , met drinken, brasfen en
fehandelijke ontucht. (*) Onder deze feesten bekleedt, nevens het
Ezelsfeest (zie hier Ol'er deel 11. bladz. 580.), het Nart"enfeest ee.
ne eerl!e plaats, hetwelk waarfchijnlijk reeds fjloedig naar de verbreiding des Christendoms in hetzelve opkwam, en hU de middel.
eeuwfche Christenen de plaats der oude Saturl1alia fchijm vervangen te hebben; gelijk het ook, even als deze, oml1reeks kersmis of
nieuwjaar gevierd werd. In de Narrenfeesten fpeelden de monniken en leekebroeders, de diakenen en mindere kerl:elUke ambtena.
ren, den rol hunner kerkelijke opperhoofdcn. Een uit hun midden,
namclijk, werd in de ldoostcrs tot abt of prior, in andere gel1ichten tot bisfchop, of aartsbisrchop. of zelfs tot paus der narren
verkozen. en, met al de teekenen der l1agehootl1e waardigheid
bekleed, door eenen grooten floet van geestelijken, allen op de
zonderlingl1e wijze verkleed, gcmaskerd of zelfs met allerlei kleu_
ren befchildcrd, naar de kerk geleid, waar hU, te midden van
den luidruchtigen hoop, al de verrigtingen van den gewijden
perfoon , dien hij voorllelde , als het uitdeelen der bond zegelen , het
llitfpreken' van den zegen en dergelijke. uitoefende. Dit alles gefchiedde dan dikwijls door den nall:ebootl1en abt, of bisfchop enz.,
terwijl de perfonen van zijn gevolg in de kerk zelve de onbetame_
Iijkl1e danfen vertoonden, ontuchtige liederen zongen, op het altaar
zelfs dobbelden en fpeelden, oud Ieder of andere onreinheid in het
wierookvat wierpen. en zich in den drank te buiten gingen. Verder
hadden, wanneer de floet de kerk verliet, nog de grootl1e ongebondenheden plaats, zoodat men meermalen fommige ~eestelijkcl1 en
Ieeken 7.ich, bij zulke gelegcnheden, op de f1:raat openlijk zag ont.
kleeden en danfcn; ja, de misbruiken, welke bij deze Narrenfees.
[en plaats hadden, waren zoo groot, dat er zelfs in die eeuwen,
in welke de onkunde en zedeloosheid den hoogl1en trap bereikt hadden,
(0)
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34- NARUSZEWICZ ( A. S.) - NATIONALE VERGADER.
den fommigen waren, welke er zich grootelijks :Ian ergerden. Sinds
de ~waafde eeuw werden zij zelfs door conciliën en pauCcn verboden. maar met zoo weinig gevolg evenwel, dat derzelver viering tot in de 16de eeuw voortduurde, en er nog in J sde eemv
geestelijken werden gevonden, welke fiaandc durfden houden, dt*:
het Narrenfeest • \liet minder dan andere heilige dagen, door God
geboden was, en niet minder heilzame werkingen voortbragt.
NARUSZEWICZ (Ao.nl STANISLAUS) werd in 1733 uit eene
oude familie in LithaulVen geboren. en verwierf in de letterkundige
gefchiedenis van Polen, beide als dichter en histOriefchrijver. veel
roem. In 1773 droeg hem de koning op, om de eartle gewigtige
verhandelingen omtrent, de deeling van Polen, in een'e behoorlijk~
orde, op het papier te brengen; en dit wert, waarvan echter niets
in druk verlchenen is, behaagde den koning zoo bij uitftek, dat
deze hem niet alleen aanmoedi&de, om eene volledige gefchiedeni,
van het geheele Poolfche rijk te bearbeiden, maar hem daartoe ook
grootmoedig onderfteuude. Van dit werk verfcheen in Wor[chau,
van 1780- 1786 het zde tot het 7de deel, onder den titel van Historyo Narodu Polskiego od pOCZIItlrU Chresciansrwa; beginnende met
MIECZJ]SLAW !., en bevattende de regering der Pins/en. Het eerfie
deel, voor de onzekere vroegfte gefchiedenis van Polen befiemd,
hetwelk hij ten oogmerk had, om aan het einde des werks te leveren, is niet in het licht verCchenen. Dit werk, met een fchrander
oordeel, eene uitgebreide kennis, en in eenen beknopten , I1aar TACITUS gevormden, mjl gefchreven, is het gewigtigCle, dat ooit over
de gerchiedenis van Polen gefchreven is. en tevens een meesterftuk
der Poolfche letterkunde. Het is te bejammeren, dat het op verre na
niet is voltooid geworrlen. De fchrijver heeft voor hetzelve eene
verzameling van bouwftoffen nagelaten, welke hij in 360 folio deelen, uit verfcheidene openbare en familie papieren, heeft bij een
gebrage , en tegenwoordig onder den beroemden THAOAEUS van
Czo1cy berust, die de fchrijver is van een uitmuntend werk over de
!ithal/wfche ,vetten, en de bovellgemelde gefchiedenis van Polen
zal voortzetten. Ook als dichter onderfcheidde zich Ni\RUSZEWJCZ
met veel roem, inzonderheid door zijne Idyllen. Wij bezitten mede van hem eene Poolfche overzetting van Ti\CITUS in 4 deel en ,
waarin hij niet alleen den geest van het oorfpronkelijke zeer juist
gevat, maar ook de kortheid van Ilijl, tot verIVonderens toe, gevolgd heeft; voorts eene levensbefchriJving van den Lith:mwCchen
veldheer J. C. CHOD KlEWlCz; Taur'ja, of de gefchiedenis der Tataren, en verfcheidene andere fchrifcen. Hij fiierf van verdriet over
"net lot van zijn ongelukkig vaderland te W~rfc.llntllv., in 1796, in
het 63fte jaar zijns ouderdoms.
NATIONALe VERGADERING. Zoo noemt men in eenen
bepaalden zin eene zmnenkomst van een ~al1tal mannen, die door
een v()lk llit d'.'sze!!s midden gekozen zijn, en waar :tan het den
la~[
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lasC heeft opgedragen, om in zijnen naam befiuitell te nemen, en
voor zijn welzijn te zorgen. Het meest beroemd waren die foore
van vergaderingen bij de Franfchcn, welker bijeenroeping. bij
het hof, het laatlle' middel was, waarvan het zich bediende, om
d! na[ie; ten hooglle misnoegd over het fiecht belluur van 's rijks
geldmiddelen, gerust te llellen, en zijn eigen vertrouwen te herllel.
leu. Dan, . ongelukkig werd het Franfche hof, door de zwakheid
en onvoorzigcigheid zijner raadgevers, het flagtoffer van zijn eigen
plan; en de onderneming, om hetzelve tot luiiter en welvaart terug
te voeren, llome hetzelve in eenen afgrond, waaruit alle redding
hopeloos was. Voormaals had men meermalen de llanden des riJks.
dat is: afgevaardigden uit de geescelijkheid, den adel en de burgers.
en nog laaclleJijk in 1614, onder LODEWIJK XIU, bijeen geroepen;
doch begrijpende, dat de nieuwe vergadering, door de veranderde
omllandigheden, niet naar den ouden vorm konde worden ingerigt,
had men de onvoorzigtigheid , om, bij een fiaatsbefluit van den sden
van Hooim. li78, te bepalen, dat men te dezen aanzien aJle de ou.
de fiaatspapieren zoude onderzoeken; terwijl men tevens daarbij aan
eenen ied!!r vrijgeid verleende, om zijne gevoelens hieromtrent bekena te l1'laken. Er verfchenen nu, in den tijd van 6 maanden, meer
dan ~,OOO groote eo kleine fchriften, die de firijdigfie denkbeelden
over dit onderwerp verrpreidden. Schoon NECKER teruggeroepen wêrd~
en de notabelen in 1788 op nieuw vergaderden. nam men echter
de flechtlle maatregelen. B.ij de keuze der afgevaardigden hadden
reeds. in verfcheidene I!eden, gevaarlijke volksbewegingen plaats,
waarbij de adel op het uüfluitend regt van verkiezing aandrong; de
burgerftand op andere plaatren dit wiJde beletten, en men in fommige
oorden des riJks aan de hooge geestelijkheid allen invIoed wiJde ont.
zeggen. Er was dus overal onzekerheid, om dat men geenen vorm
op de verldezing enz. had vastgerteld. De burgerfcand. het grootfte
deel der nacie uitmakende, zond h~t dubbelt! getal van afgevnardigden der overige beide Handen ter vergadering, en ietkr district gaf
aan de zijne zekere volmagten , waarin de onderwerpen werden opge/Zeven, waarover men op den rijksdag wenschte gehandeld te zien;
offchoon, in de meesten dezer lastbrieven, het behoud der
monarchie bepaald werd, waren er echter een aantal andere, die.
grolldbeginfels en voorfiagen inhielden, welke voor de koninklijke
magt hoogst verderfelijk waren.
De afgevaardigden vertrokken in het begin van 1789, ten getal.
Ie van l!!OO (dus ong-elijk fterker. dan op vorige rijksdagen) Mar
Pelfai/les. Er bevonden zich vele mingegoede burgers onder.
0111 dat
ieder, !Z;:; jaren "oud, en in" de eene of andere be.
!asting dragende, verkicsbanr was. De koning had alm de rijks.
f(~:1den het regt ~oe!!ekênc!, om belnstir.;;ell te "heffen, "eene ftaatsregeling te ontwerpen, de ministers tcr verantwoording te roepen
enz.; do::h cr was niets t~n mmzien "all zijnen invloed op de raad-
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plegingcn, noch van zijne magt, om betluiten te kunnen aanne.
men of verwerpen, vasrgefteld. Ook omtrent de wijze van raadplegen onder de ftanden was niets met zekerheid bepaald. De geestelijkheid wilde, dat ieder ftand afzonderlijk zoude vergaderen';
doch de burgerl1:and drong op het gezamenlijk raadplegen bij meerderheid van l1:emmen. De eerl1:e behield van den sden van Bloeim ••
toen de vergadering geopend werd, tot den !l3l1:en van Zomerm.,
de overhand, wanneer de koning dooreene willekeurige magtfpreuk
aan ,alle wanordes een einde poogde te maken; doch de burgerl1:and.,
die iVJ1RAIlEAU aan het hoofd had, werd zoo fl:out, dat een groot
deel der beide overige fl:anden vrijwillig tot denzelven overging,
en de weerfpannigen eindelijk, op een eigenhandig bevel des konings, moesten volgen. Van dien tijd af voerden alle de fl:anden
gemeenfchappelijk den naam van Nationale "ergadering, dien zich
de afgevaardigden uit den burgerfl:and, op voordrage van SIEYES-,
reeds vroeger gegeven had. Daar deze vergadering naderhand, in 1791,
de Llaatsregeling olltwierp, zoo werd zij de Conjlituerende genoemd.
De verdere lotgevallen. derzelve behooren niet tot ons beLlek. Genoeg
is het, dat zij meer afbrak, dan opbouwde. Zij wierp het oude regeringsllelfel geheel om ver, en fl:elde een fchaduwbeeld van regeringsbefiuur in deszelfs plaats, hetwelk van den beginne af geene duurzaamheià voorfpelde, en. zoo als bekend is, niet lang daarnain duigen vieL
NATRUM. HAet mineraal, vuurbel1:endig loogzout. In Siberii,
Hongarije, en voornamelijk in Egypte, 60 mijlen ten Noord-Oosten
van Calzira. vindt men verfcheidene meren, aan wier oevers, wanneer zij beginnen te verdrogen ,eene. menigte NatruIn in kristallen
aanfchiet. De kalkfl:eenen grond, waaruit den bodem van het meer
befl:aat, lost, nametijk , het kookzout , dat zich in het water bevindt, op, en maakt het Natrum vrij, hetwelk zich dan kristalvorDlig aan fl:eenen, fchelpcn, enz. hecht. Natel' of Sadium is dat
metaal, hetwelk, met zuurftof verbonden, het Natrum oplevert. Het
werd door DA VY, in 1807, door eene fterke. elektrieke batterij,
aan de Minus-pool, het eerst fcheidkundig onderzocht. Het is zilver.
blank, fterk glinsterend, fmelt bij 100 gr. F IlHRENliEIT. vervliegt
bij eene gloeijende hitte. heeft genoegzaam de foortelijke zwaarte
van water. bruist in h& water geweldig op. en gaat aanftonds tot
zuiver Natrum over. Men kan het Natel' in fteenolie bewaren.
NATTER. (JOHIlNN LORENZ) Een der beroemdfl:e fl:eenfnijders
van zijnen tijd. die in het begin der lSde eeuw te Bilóe,.ac!z in
Zwa.hen geboren werd. Hij ging als een bekwaam juwelier eerst
naar Zwit[er/olld en vervolgens Ilaar Italië, waar hij zich op de navolging van oude gefoedene fl:eenen toelegde, en hierin zulk eene
vaardigheid verkreeg, dat men fommigen zijner kopijen van de oorfpronkelijke niet kon onderfcheiden. Zijn kunstvermogen in dit vak
werd eerlang zoo algemeen erkend, dat bijna alle vorsten van Europa
hem werk verfchaft':!n. Na vcrfcheidcne jaren in Italië vertoefd te
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bebben, begaf hij zich naar Londen. , (waar bij de fiempels des konings fneed, en lid werd van het genootfchap ter opheldering der
Gudheden) en deed vervolgens verfcheidene reizen naar Holland,
Rusland, Denemarken en Zweden, waar hij overal vorstelijk beloond
werd. In 1762 deed men hem, op de voordeeligfie voorwaarden,
den voorllag , om zich in Pelel"Shul-g neer te zetten; doch naauwelijks was hij aldaar aangekomen, of hij fiierf in Wijnm. van
het volgende jaar. Zijne verzameling van gefnedene fieenen, afdrukfels, medailles, boeken en koperen platen werden door den
grootvorst voor 114° pond ft. gekocht. NATTER fneedt inzonderheid
beeldtenisfen. Onder zijne voornaamfte werken behoort een gedenkpenning ter eere van Sir ROBERT WALPOLE, en' eene zegepra.
lende Brillamlia, op eene gemme gefneden. Hij waagde zich aan
het moeijeIijkst gedeelte zijner kunst, door, voor lord ]AMES CAVENSDISH te Londen, eene vaas op eenen kleinen diamant te fnijden, en zoude ook beeldtenisfen in dien fteen gegraveerd hebbe-n,
wanneer hij daartoe aanmoediging gevonden had, over welker gemis hij zich dikwijls beklaagde. Ook heeft hij de ftempels tot
verfcheidene medailles vervaardigd, en bekleedde eenigen tijd den
post van opper-medailleur bij de ftaten van Holland. Hij kende de
ouden naauwkeurlg; kan als de herfteller hunner kunst worden aangemerkt, en maakte zich tevens als fchrijver bekend door zijn
Traill de la mühode anli'lue de grm'er en pieres finn, compl1ree
ilVf!C 111 mélhode modtrne: (Londen 1755 in kJein folio met 37 platen) een werk, hetgeen mede in de Engelfche taal voorhanden,
;n niet minder voortreffelijk dan zeldzaam is; alzoo hij geen exemplaar beneden de !l.. guinies verkocht, en, daar hierdoor de aftrek gering was, de overigen verbrandde.. Het tweede deel van dit
werk ligt nog te Petershul"{J in handfchrift.
NA TURALIEN
zijn voortbrengfels van door de Natuur
voortgebragte ligchnmen, voor zoo ver zij door de kunst nog
geene wezenlijke veranderingen ondergaan hebben; inzonderheid
verllaat men er door die zeldzame, wel bewaarde nattlurlijke voort.
brengfels , welke in de verzamelingen van Nattlurlijke historie wor.
den opgenomen. Hiertoe behooren fchelpgewasfen, metalen, fieenen ~ gedroogde, in wijngeest gezette, of opgezette dieren, pJal1ten
enz. Een Naturalien.kabinet is derhalve eene verzameling van allerlei
voorwerpen uit de drie rijken der Nattlllf, hetwelk of door ee.
nig openbaar befiuur, of door bijzondere perConen, wordt aangelegd •.
De eerfie aanleiding tot zoodanige verzamelingen Cchijnt men in de
oudheid te moeten zoeken, wanneer men buitengewone werken.
of zeldzame natuurlijke voorwerpen, in de çempels ten toon fielde. Zoo liet PHILIPPUS van Macedon;e de hoorns van eenen wil.
den os, die langen tijd het land verwoest had, in den tempel van
HERKULES ophangen, en onderzocht PLINllJS in cenen tempel te
ROl1le den wortel van eellen kaneelboom. Dat bij deze voorwerpen
C 3
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van Nacnurlijke historie veel fabelachtigs plaats had, rpreekt van zei.
ve, en behoeft men zich, ten bewijze hiervan, Ilechts nan de
fchouderbeenderen van PELOPS te herinneren, die in den tempel te
Elis vertoond werden. Wie echter in de oudheid de eerne geweeSt
zij, die afwnderlijke verzamelingen van voorwerpen van Natuurlijke
historie heeft aangelegd, is onbekend. Waarfchijnlijk is het, dat
ARJSTOTELES eene zood"nige verzameling had, vermits hem, op bevel van ALEXANDER het zeldzaamlte uit de drie rijken der Natuur
moest gezonden worden. Ondertusfchen fchijm de ongenoegzaamheid der middelen, die men too.lmaals bezigde, om natuurlijke voor·
werpen vovr bederf te bewaren. den aanleg val, kabinetten van Naturalicn in den weg te hebben genaan. Nog onbekend met het gebruik van den wiJngeest. die allen bederf weert, legde men de aan
rotting onderhevige natuurlijke voonbrengfels in zout water of hollig, of men gOOt er wasch over. In de_ middeleeuw bepaalde zich
llet aanleggen van kabinetten van Naturalien, gewoonlijk, tot de
keiz-ers, koningen en vorst~n, aan welken men van butten 's lands
zeldzame voorwerpen der Natuur ten gefchenke zond, waartoe de
uitbreiding van den handel, allengkens, meer en meer gelegenheid
gaf. Toen, echter, de vooroordeelen, die in den beginne df'n VOOrtgang der ontleedkunde verhinderden, verdlVenen, en- de akaclemien tot
het ontleden van llJenfchcIij"e Iigcilamen vrijheid verkregen, fcllijnt
men eerst regt het nut van den wijngeest. om natuurlijke voor.
werpen voor bederf te bewaren, te hebben leeren kennen. Eerst in
bter tijd werden bijzondere verzameling ~ IJ van Nan'ralien aangelegd,
en zoodanige plaatfen , alwaar een levendig handel vertier was, waren
hiertoe bov.!dal gefc:lik .•
Ondercusfchen ontmoet men de eenigzins aanzienlijke, afzonderlijke verzamelingen van dezen aard cerst in de J6de eeuw. Dus had.
den H. CORN. AGRIPPA VAN NETTESHEIlI, PARACELSUS , C,\RDAMUS,
CORN. GESNER, GEORG AGRJCOLA en anderen, geene onbelangrijke
verzamelingen van natuurlijke voorwerpen, en de eerne katalogus
van eenc zoodanige werd door SAMUE.L QUJCKELBERG, een genees.
heer van Antwerpen, die te IngolfJadt in groot aanzien l1ond, in
1565 te 1Iluncnen in 4to uitgegeven. Tegenwoordig zijn de meer.
genoemde verzamelingen, zoo openbare als afzonderlijke, door ge
l,eel Europa verfpreid, en vindt men die genoegzaam in alle lleden
van eenig belang, inzonderheid in Parifs, IPéenen, Berli/'J, Jttla,
Dresden, Londm, lIladrid, Petersburg , en in onderfcheidene plaatren
van oos vaderland. Inzonderheid verdient het koninklijk museum te Leifdm, alsmede het ontleedkundig kabinet te Utrecht, door den Hooglecr.
aar llLEULAND vervaardigd, benevens dat van Naturalien, door den
Hoogleeraar DE FREMERY bijeen gebragt , beiden thans aan de akademie
behoorende, eene bijzondere onderfcheiding wegens deszelfs rijkdom
en fchikking, zoowel als om de deftige plaatfing der voorwerpen.
Ook het mufeum v.an Nntuurlijke historie te Grcmil:gf:!! , in 1816 door
dClJ
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tien HoogleeranI' Tu. VAN SWINDEREN opgerigt, en federt 2anmerkeJijk vermeerderd, verdient onder de akádemifche mufeëll onzes vader.
landes eenen aanzienlijken rang, en heeft inzonderheid veel gelvonnen
door het beroemde omleedkundlg kabinet van den beroemden CAMPER.
hetwelk in 1820 door Z. lVI. den koning is aangekocht, en aan de
Hooge fehool der gemelde aad ten gefchenke gegeven. Het kabinet
van Natuurlijke historie bij de Hollandfche MaatCchappij te Haarlem
is mede der bezigtiging overwaardig , en onlangs, voor de fom van
f 12800, verrijkt geworden met den opgedolven kop van den Elepha5
p,oimigenius. OpmerkelIjk is in diezeUae llad het mufeum van TEY.
LERS ftichtlng, waarin, onder meer andere belangrijke voorwerpen.
de Fos[ile kop van den Lflcerfa, uit den SI. Pietersberg , gevonden
wordt. Het kabinet van Naturalien v:m den heer QUIIESTIUS, te Leeuworden, is uit hoofde van rle~zelfs rijken voorraad, mede merkwaardig. Ook te Luik, Lmven, Genl en in andere plaanen van de zuidelijke provincien des rijks heefe men fraaije mufeën. In Denemarken eu
Zwedm vindt men geene verzamelingen van eene aanmerkelijke uitgebreidheid, en alleen in het laatstgenoemde rijk verdiellt die van bij
de univerfheit te Upral, waaromtrent de beroemde LINNRUS zich
beeft verdienstelijk gemaakt. eene bijzondere opmerking.
NATUUR. Hierdoor verllaat men: 1. het Gehee/äl of al het
gefchapene, dus zegt men: olies leef' ill de Natuur; de Nafuur is
[choon enz. 2. Den oord en de eigenfchoppen der dmgen, b. v. de
Natuur der vloeillof , eene llerke en zwakke Nawur (de natuurlijke
krachten). 3. De fcheppenèe en regerende Wijsheid, welke io het
gefchapene doorblillkt. Dit is eigenlijk eene verkorte wijze van
fpreken, voor: de oO/'Mak der Natuur: zij wordt wel eens door
godverloochen:lars misbruikt, maar bij den echten wijsgeer beteekent Natul/;', in dezen ziJl, zoo veel als God, b. v. de Na/tm,. gaf
oa" den 1ilensch de rede en IproaK. 4. De zill1ie/i.i~~ u'ereld, met
betrekking tot de meufcheu, zonder da::rbij op te merken de wereld
der Geesf.::l, als welke voor onze zintuigen onbevattelijk is. Zoo
fiaat Natuurkunde tegen Gees/klmde (Geestenleer), waan'all de Zie/KUIlde een gedeelte uitmaakt, over. Inzonderheid heeft deze beo
teekenis dan plaats, wanneer er van de aanCchouwillg dier wereld.
gepaard met de verhoogde werking der ,'e,.beeldings-kraeht gefpro_
ken wordt. Dus verneemt de profeet in de Natuur de taal der Godheid, en ziet de wijsgeer in haar de werking van tegenllrijdige
krachten van goed en kwaad, licht en duisternis. Eindelijk 5. verllaat men door NatUur, tegen kunst overgelleld, den voorhanden -zijnde voorraad van fioffen, welke voor bearbeiding vatbaar, maar
nu nog onafhankelijk zijn van eenige menfciJelijke kracht of invloed.
De beoefening der Natuur heeft de kennis van alle gefchapene din.
gen op zich zelven, in derzelver afdeclingen en zmnenbang, ten doel.
Zij is dcrha!\'e voor den menscIJ, 0111 zoo te fpreken, een toon cel •
dat zich gefiadig vernieuwt, van de: cerlle fchcppinr" en voert hem
C 4uit
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oit de zinnelijke wereld op tot den eersten oorfprong van n!Jcs.
Hier over verdient nagelezen te worden de redévocrin~ van den heer
A. VAN DEI': ENDE, Ol'er de belallgrijkheid en tllitlig!u:id l'on de he.
oefming der Natuu/",iulIde voor dell mmsc J als llIeJ1sch. In de ver.
hal1delingen van TE/jtERS tweede p,enootfc/ttlp, !luk XVI.)
NATUURI{U~DE. Is dat gedeelcc der Natuurkundige weten·
fchappen, waarin wij de eigellfchappen en krachten der ligchamen
navorfchen, ten einde tot de waarÜ:hij .. lijke oorzal,en van derzelver
onderlinge werkingen op te klimmen, en de wetten, aan welke de·
ze gehoorzamen, te ontdekken. De grenzen dezer wetenfchap ka11
men echter met geene volkomene juistheid bepalen. vermits zij in
vele opzigtenmet andere wetenfchappen. inzonderheid de fcheid.
)mnde, naauwverbonden' is. Er heerscht evenwel tlIsfchen beide
deze vakken dit voorname kenmerkend üllderfche/d, dat de Natuur.
kunde zich enkelen alleen bij de uitl:'çndige eigenfchappen der ligcha.
men hepaalt, en zich omtrent den inwendigen toe!land derzelve
niet bekommert; terwijl het laatne in tegendeel het hoofddoel
der fcheidkunde uitmaakt.
De grond tot de beoefening der Nmll1rkunde is voorzeker reeds
vroegtijdig gelegd. De menigvuldige behoeften niet alleen, maar
ook het verbazende van vele natllllrverfchijnfels, waren de eerne
:tanleidende oorzaken tot een nader ond~rz oek der Natuur. hetwelk .
niet te min in den beginne zeer onvolledig en oppervlakkig moet
geweest zijn. Er verliepen alzoo niet jaren, maar eeuwen. eer
men de gedane waarnemingen in eene wetenfchappelijke orde begoll
te rnngfchikken. Dit gefchiedde h~t eerst door de C!/(Jldeërs en
Egyptenaren, die men verhaalt, dat zich, door hunne kennis der Na·
tuur, gunstig van andere volken der oudheid onderfcheidden. In
vervolg van tijd waren het inzonderheid de Grieken, die zich op de
:tankweeking dt::r Natuurkunde tOclegden, en dezelve als eene afzon.
derlijke wetenfchap behandelden; doch aan den eenen kall[ ontmoetten
zij, in het gering geUlI hunner waarnemingen, te groote hindt:rpalen,
om eenige wezenlijke en belangrijke vorderingen in dezelve te ma.
ken; terwijl aan den anderen kallt hunne zucht, om alles te verklaren,
hen niet zelden de blijkbaar!le ongerijmdheden deed Hellen_ Intusfchen
kan men deze ijverige beminnaars der wetenfchappen de eer niet
ontzeggen, van ook in dit vak nu en dan te hebben opgemerkt. het.
geen de rijpere kennis van later dagen of geheel of gedeeltelijk
heeft bevestigcl. De Romeinen bemoeiden zich weiI:ig of niet met
de beoefening der Natuur, en eerst bij de .d1-a!Jieren in de middel.
eeuwen treffen wij wederom warme voor!landers aan van alles, wat op
de Natuurkundige wetenfch2ppea betrekking heeft. De vorderingen
der .1rabieren in de wis- en fierrenkllnde zUn bekend, en ind;en
men van deze op de Natuurkunde bcOuitell mag, dan zullen
hunne gefchriftcn n:mgaande dit omkrwerp nog wel iets goeds be.
V:Jt~e;l. Ovcri~cl1s !lond ilet in de middeleeuwen mce de Nnmurl;tlll.
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lamdc flecht gcfchapcn, daar het bijgeloof den voortgang en de
uitbreiding van elke Nanmrkundige wetcnfchap verhinderde, en ieder
van tooverij verdncht gehouden werd, die te dezen aanzien in kennis boven zijne tijd~er.ooten llitl1lumtc. 1\1en l10eg 00k over het
alge:neen in de beoefening dezer wetenfchnp een en geheel verkeerden
w.cg in, daar men, tcr verklaring van deze of gene vcrfch ij nfel.$ ,
z:ch vergenoegde met aan de ligckll1len zekere verborgene, doelt
Iiaar willekeur :t:ll1gel1omene, eigenfchappen toe te fchrijven. Eerst
in later tijd werd de Natuurkunde tot eene bondige wetenfchap
gevormd, vooral fcdert men, den raad van BACO vhN VERULhM
indachtig, de ondervinding meer raadpleegde, en zich op den weg
des onderzoeks door de wiskunde geleiden liet. Alzoo legde GhLlLEI den grond tOt de leer der bewogClle Iigchamen; STEVIN vond
de wetten van het e\'enwigt tusfchell verfCheidene krachten, en
SNELLIUS die der HraalJrcking.
IJet zoude ons te vcr afleiden, indien wij al de gewigtige ontdekkingen, feden dit tijdfiip in de N:mmrkundc gedaan, hier wilden
optellen. Het zal, vertrouwen wij, gen0eg7.:1am zijn te zeggen,
dat men op den zoo heerlijk geor~nden weg terftOnd met reuzen.
fchreden is voOrtgegmlIl, voormmelijk ook, omdat men het geluk
had otlde werktuigen te verbeteren en nieuwe uit te vinden en te
volmaken, wl1l1rdoor men het onderzoek der Natutlr met meer gemak
en zekerheid voortzette. Onder de llitfiekende mannen, aan welken de Natuurkunde groQtC' verpligting heefe, verdienen CARTESIUS ,
onze landgenoot CIIRISTIAAN HUI]GENS, en NEWTON eene bijzondere plaats. De eerl1:e wierp het fcholastieke leerl1:clfel, te va.
ren reeds ondermijnd, geheelomverre. HUI]GF.ilóS verwierf zich
een en doorluchdgen 11:1am door het toevoeg-en van den Ilinger aan de
uurwerken, de uitvinding yan de wetten van beweging des flingers en
der middenpuntkrachten , alsmede v:m de boding, en menige andere
ontdekking, waardoor hij verfchiIIer.de tal,ken van de toegepaste
wiskundige wetenfchappen aanmerkelijk uit!:Jreidde. NEwToN's roem
is vereeuwigd door zijne heerlijke ontdekkingen in de leer van
het licht, de fl:raalbreking, de theorie der kJ ('uren en de uitvin_
dÏi:~ van de wet van algemeene aantrekking. Het fpoor, door deze voorteffelUke mannen nagelaten, is dan ook, door latere en he.
dendaagfche Natuurkundigen voorgelicht, en, door nog meerdere Ir.ennis van de hoogere deelen der wiskunde, cp eene aIIezins waardige
wijze gevolgd. In het midden en op het laatst der vorige, en
in het begin van deze eeuw, zijn de grondOagen gelegd tot een
na:mwkeurig onderzoek naar de eigenfchappen en het onderling verband van de warmtefiof, het Jicht, de elektriciteit en den magneet,
en de vorderingen, in deze deelen der Natuurktmde alrede gemaakt,
zijn van dien aard, dat men dezelve met ontdekkingen van vroeger
tijd zonder blozen kan vergelijken.
Men noemt de Natum!mnde, omdat zij zich met de oorzaken
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cn wenen der nacuurverfchijnfels bezig houdt, ook wel Natullrlijk~
wijsbegeerte; en voor zoo verre die wetten door het nemen van
proeven worden opgefpoord en bewezen, befiempelt men haar met
den bijzonderen naam van Proefondervindelijke Nattl/ll"klmde.
Er zijn over dit onderwerp eene menigte leerboeken voorhanden.
Onder dezen munten uit HAUY J Trait; EI;mentaire de Pftj'jiqu~ 3~
er/it. BIOT. Traité tie Phyjique experimentale et math:11Iati'lu~, en
:Inderen. Voorts raadplege men onderfcheidene Natuurkundige journalen, zoo als, GILDERT Annalen der Phyfik, het Journol de Ph]jique, de Anna/es de Chimie, enz. waarin men de laat ne ontdekkingen in dit vak vindt opgeteekend.
NATUURKUNDIGE WETENSCHAPPRN. Onder dezen naam
begrijpt men eenige onderling zeer naauw verknochte Wetenrchappen I die gezamenlijk, doch ieder derzelve op eelle haar eigene wij·
ze, een naalllvkeurig onderzoek der Natuur ten doel hebben, en
daartoe elkander getrouwelijk de behulpzame hand bieden. Hiertoe
hehooren de natuur-, fcheid- en kruidkunde, de natuurlijke gefchie.
<lenis of natuurbefchrijving, de nerren· en aardrijkskunde enz. met
al derzelver menigvuldige en uitgebreide zijtakken en onderdeelen;
terwijl ook de wiskunde, wier hulp in vele opzigten onontbeerlijk
is, hier niet mag worden vergeten. Men befpeurt hieruit, van welk
cen wijden omvang deze Wetenfchappen zijn, daar men in dezelve
niet alleen de voorwerpen, die ons omringen en onze zintuigen aa11doen, leert kennen en onderfcheiden, maar ook derzelver eigenfchappen en onderlinge werJongell op elkander, benevens de ontelba_
re verfchijn!èls, die daaruit voortfpruÎeeu, naga~t, en de redenen, waarom die verfchijnf.:!ls dus en niet anders zijn, tracht te ontdekken.
NATUURLIJKE GESCHIEDENIS. Een belangrijke eak der
algemeene natuurkunde; bevattende eene bejèhrijving en opeelling
van de ligchamen, die zich op onze planeet (en niet van ligchamen, die zich buiten dezelve) bevinden; en wel, zoo als deze door
den Schepper of wel onmiddellijk zijn voortgebragt , of door middel
der krachten, die hij in de Natuur gelegd heeft, OIuHaan, alsmede
van derzelver tegenwoordigen toeflond, lIIasdoln en vet"1l11derillgen. Na.
tuurlijke Gefchiedenis. in eenen ruimeren zin. is zoo veel als Natuur- befcltrijving, welke eevens de veranderingen befchrijft en opgeeft. die deze ligchamen ondergaan; en zoo zoude onder dezelve
de Surrenlr ulJde, de 1I1enschkunde, in hare onderdeelen (Zielkunde,
OntleedkUIlde enz.) de Scheidkunde , de NatuurkuIlde , enz. kunnen
betrokken worden. lVIaar de Natuurlijke Gl'fcltiedenis, in den hier.
boven meer bepaalden zin, handelt alleen over de voonbrf"ngfelen
der aarde, en verhaalt, om dus te [preken I wat er 111et en door
d~zelve gefchiedt. Zij fplitst zich ilJ twee declen. Het eerne leert
ons de kenmerken en onde:-;eheidingseeekenen van elk afzonderlijk
voorwerp, het zij dier, plant of del mof: het tweede de bijzonderhedcn, wel kc bctrekkin; hebben lOC dcrzclver coefiancl, eigenfchapI pen
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pen en nuttigheid, kennen. De kennis der eerfle wordc door eene
llelfelmatige orde gemakkelijk gemaakt; terwijl die der laatf1:e alleen
door een viijcig en naan wkeurig onderzoek van ieder afzonderlijk
voorwerp kan verkregen worden. Men verdeelc de oneindige verfcheidenheid van natuurlijke voorwerpen in twee voorname :tfdeelin.
gen: vall levende, of bewerktuigde (georgonijèerde) en vnD leyenloo::,e, of onbewerktuigde (ongeol gal/i/eerde) wezens; of ook in drie grooce rijken, namelij k: in het delf(loffe/ij"~, p/aalen. en diermri.ll~, waarvan het eerUe toC de eerfi:e hoofd-afdecling, de twee and'~re tot de
tweede behooren, Deze worden bovendien nog Imder in kJasfen, orden.
ge03c!;ten, foortcn en verfcheidcnbeden gelplist. Dit gefchiedde reeds
van ouds, maar is door LINNEUS allernaauwkeurigst gednnn, dien fommigen al te onbedacht verlaten hebben, doch wiens vcrdiel~sten nooit
zullen ophouden. Behalve \'erfcheidelle :tndcre \'oortretfelijke leerboeken over de lVattJudijke Gejèlliedellis, zoo als d3t van BLl'lIJE:Nni\CtI ,
of over derzelver voornnnmfie gcdec:llcn, verdIent het Leirrbuc/r der
NaIU,..Gejèflichte v:tn ORENS eene bijzondere aanbeveling; doch den
geheel en Ichat dezer wcrel,fchap, zoo Vfr dezel\'e thans reeds beze
ten wordt, vindt men bijeen in de D:ctioll/lliirc des Sciences Naturel/cs
van CUVIER, welk onfchatbaar werk \Jog wordt voortgezet; hetgecn
ook noodig is, vermits er geen jaar omga:1t, dat deze fchat doOI op·
merkzame reizigers en nawurbefchouwers niet vermeerderd wordt.
Onder 1Il1lh:ren heeft de reis van den prins van NJEVIVJED naar EI'azilie nog onlangs een rijken voom:ld van nieuwe kundigheden opgeleverd: en wij hebben van den Hoogleeraar REINwARDT eerlang
weder veel nieuws te w2cluen; gelijk de rcis der heeren KVHL en
VAN HASSELT zoo groot voordeel in korten tijd heeft aan geb ragt ,
dat wij teregt derzelver al te vroe;!:tijdig overlijden hoogelijk betrcuren.
NATUURLIJKE GODSDIENST. (Zie: GODGELEERDHEID)
(NATUURLIJKE.)
NATUURREGT. Dit woord beteekent , of een vermogen van
handelen, dat den menseh, volgen s de uitfprank der rede, toekomt;
of dc wetgeving der rede mct opzigt tot de uitwer.dige handelingen
der menfchen; of eindelijk de wetenfch:tp. waarin de regteIl worden
ontwikkeld, zoodanig als zij door de rede gegeven en door haar ge_
kend worden. De benaming JVaruurregt is van de Romeinen ont.
leend , die echter daaraan eene geheel andere betcekenis gaven. Er
waren lateren, die, door den klank des woords misleid, het Natunrregt hielden voor de zamenvaning dier regt en , welke in den
Nacuurllaat gelden, waar geene vereeniging tot eene burgermaatfchap.
pij heeft plaats gehad. Dit begrip echter is veel te beperkt, en gaf
aanleiding tOt menig misverlland. Het Natllurregt toch geldt, \Iit
kracht der wetgevende rede, ook in den burgerUaat, zoo vcr hetzelve, door den wetgever, niet naar de behoefte van tUden en
plaat feil gewifzigd is. Om al!c verkeerde opvatting voor te komen,
willen derhalvc velen dc gellldtle wetenlchap lie\'cr fFijsfoc.;ccrtc des
Re:;!,

21

NAT U U R REG

~

Rrgts of wijsgeerige Regtsge/eerdheid genoemd hebben. Het N:ltuur.
regt ontwikkelt niet alleen de eerrte en algemeene gronden des
regts , maar ook de regtsbetrekkingen tllsrchen enkele menfchen, msfchen leden van maatfchappijcn, tusrchen overheden en onderdanen ..
tusrchen volken onderling, waarvan de onderrcheidene deelen de namen ontleenen van Bovenllatu/l1"klll1de des Regts, Natuur/ij"1r Pri"aatregt, lI:1lJatfchappe/ijk ,.egt, Staatsregt en I'o/kerenregt. Met de
begrippen van deugd en ondeugd hebben die van regt en onregt zich langzaam bij de menrchen omwikkeld; en de onkunde, waarin gehcÇ:l onbeCchaafde volken omtrent het regt verkeeren, zoodanig zelfs, dat zij er geene benaming voor hebben,.
bewijst even weinig tegen de wezenlijkheid van het regt, als de on.
kunde dier zelfde volken aan een hoogst wezen tegen het bellaan
van God. Tegen C .... RNE ... DES en anderen uit de oudheid, tegen MONT .... IGNE, HOUSES, SPINOSA, HOMBERGH, HELVETlUS , HUME en"
anderen uit latere tijden hebben wijzen van alle eeuwen het bellaan
van zoodanig regt "erkend en betoogd; doch even zeer toegellemd in
deszelfs ongenoegzaamheid voor de burger-maatfchappij, en in de nood.
zakelijkheid der fiellige wetten, om dat elke redenering uit algemeene
beginCelen onderCchcid~ne opvattingen niet kan verhinderen, en ook de
rede zeer veel, wat tijd en plaats betreft, uit haren aard niet kan regelen..
maar aan vrijwiilige inzettingen en bepalingen der menCchen overlaat.
Bet Na/uurregt werd bij de Ouden niet als eene afzonderlijke wetenCchap heCchouwd en uit eigene gronden afgeleid, maar Cchool onder
de Zede. en Staatkunde. Eerst onze beroemde landgenoot HUGO D&
GROOT, (1625) verhief hetzelve tot eene afzonderlijke wetenCehap, ten
einde het tot grondtlag van zijn volkeren-regt te doen verfirekken. Sints
dien tijd werd het bij alle verlichte volken met ijver" en vrucht beoe.
fend, vooral in DZ:lÏsch!and, waar de neiging tot wijsgeerige befpiegeling grooter was dan elders; doch deze werenCchap ondervond ook de
afwisCeling der onderCcheidene wijsgeerige fielfels, welke daar elkander
opvolgden. De groote fiaatsomwentelingen, in Engeland in de zeven.
tiende, en in Frankrijk Ül de achttiende eeuw veroorzaakten, dat
de gronden en waarheden dezer wetenfchap niet alleen in de fcholen der geleerden, maar ook in de openbare hooge fiaatsvergaderingen, ontwikkeld en getoetst werden, en dat hare beoefenaars vermee.,.
derden. De ijver der laatfien ver/laauwde in de laatfie tijden, toen
men haar als onzeker, overtollig, ja zelfs als gevaarlijk, uitkreet ~
evenwel op geene gronden, dan die reeds lang voorheen waren voor.
gelleld en wederlegd geworden. De oorzaak van deze verachting
was meest gelegen in de zucht, om de andere vakken der regtsgeleer<le
nudie, welke men meende. dat bij de meer algemeene beoefening
van bet Natuurregt .geleden hadden, ten koste van dit, weder meer·
deren bloei te verCchaffen. Er waren er, die dit" kunstig overlegden,
en wel den namn van NatU/Jrregt behielden, Illaar aan deze wetenfchap cellc geheel anderc in de plaats lleldsn, namelijk de Wy'sgeerte
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'Van "~t flellig~ Regt. dat is eene vergelijkende bcCchouwing van
wetgevende bepalingen. die bij onderCcheidene volken over dezelfde
onderwerpen gevonden worden, hoedanige iVfONTESQUIEU in de onderwerpen, tot het aaatsregt betrekkelijk, weleer had ingclteld. De
groote nuttigheid eener zoodanige betchouwing voor de wetgeving
zal niemand in twijfel trekken, ook hij nict, die haar de bevoegdheid
ontzegt. van voor het Natuurregt in de plaats te treden en hetzei.
ve -te verbannen. Ja velen zullen haar zelfs voor onvolledig en onmogelijk houden, indien niet de DotCom harer geCchiedkundige naCpo.
ringen aan algemeene wijsgeerige gronden getoetst worde. In ons
vaderland zjjn vooral de fcholen over het Naamrregt van VITRIARlUS
PESTEL, VAN OER MARCK en CRAS beroemd geworden. Over de
gronden dezer wetenCehap heefe onlangs (1821) de geleerde llILDERDIJK zijne mening voorgedragen, waartegen de Hoogle~r~ar KINKER
(1823) is opgekomen. die een eigen nieuw aelCel ontwikkeld heeft.
Hare beoefenaars waren dikwijls aan onaangenaamheden, ja aan vervolgingen blootgeaeld, waarvan de Hoogleeraar GRATAlIIA (1805), in eene opzettelijke redevoering, de oorzaken onderzocht heeft.
NATUURSTAAT. Het begrip van Natuuraaat is niet bij alle de
fchrijvers hetzelfde. Velen houden den N:ltuuraaat voor eellen aaat
van wildheid of volDagene aCzondering, waarin de mensch duurzaam
leeft, zonder eenige gemeenCehap met anderen van zijn geDacht. Sommigen hOUtlen dien voor een zamenwoneh van menCchen, die mee
elkander in geene aanraking gekomen zijn. Anderen weder veraaan
er eIken aaat onder, waarin de mensch leeft, behalve in eene
maatCchappelijke vereeniging , in welke hij aan regering en wetten
onderworpen is. zoodat de Natuurflaot tegen het Maatfchappelij_
Ic~ leven overgeaeld wordt. Of een Natuurtlaat, zelCs in dezen laatfien zin genomen, waarlijk onder de menrchen beilaan hebbe, worde
door velen in twijfel getrokken. Hoezeer de ontkennende beantwoording dezer vraag voltlrekt niet zoude medebrengen, dat daarom deszelfs begrip geene nuttigheid hebben zoude, ter verduidelijking der
regts- en aaatswetenCchap, kan echter het beaaan van zoodanigen
aaat met grond niet ontkend worden. Immers de geCchiedenis
leert, &.tt de maatCchappijen eenmaal getlicht en allengs vermeerderd
en bevestigd zijn, zoo dat er, voor derzelver grondvesting, noodza.
kelijk een niet mnatCchappelijke aaat of een Natuuraaat moet geweest
zijn. Ook de berigten der reizigers uit onbeCchaafde landen leeren
ons, dat er volken waren, ja nog zijn, die aan geen opperhoofd on.
derworpen, aan geene wetten gehoorzaam zijn, en of rondzwerven, of
op eene vaste, foms wel geheel ontoegankelijke, plaats hun verblijf
houden, als op Ceylon, in Graen/mul, in Pal"nguaii, van Diemens/ant/ en elders. Vraagt men, of deze Natuurilaat zoo fchoon
en gelukkig was, als de oude dichters ons dien afTchetCtcn, en of,
toen dezelve beaond, de gOUd';:l eeuw des menschdoms aanwezig
was; dan znl de ervnring een ontkennend antwoord geven. Men Ie·
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ze, hetgecn de rCÎzi;;ers ons van het leven der menfchen buiten
burgerlijke betrekkingcn vermelden, en men na het oog op den
roefi:l11d der fiaten, waar hevige olUwemelingen de banden van het
geza;; verbroken hebben, en men z:ll wcinise reden heb'Jen, aan
de droomen van hen te gcloovcn, die dezelve als benijdenswaardig
:lffchetfen. Hoewel HOBIIES, voorzeker te Herk, den Natuurllaat
:lIs eene ol1at~cbrokel1e reeks van oorlogcn en geweldenarijen doet
voorkomen, is het er echter ver af, d~t wij dien, met MOIWESQUI_
EU, als eenen Haat van vrede, ja, met Rot;ssEAt;, van ongcO:oord
geluk kunnen bercllOU\v~n; daar, zoo niet altijd geweld en onregt in
<iezelve heerrchen, toch de vrees voor b:!ide bij voortduring moet
befiaan. De fchoone en overredende fiijl van ROUSSEAV heeft velen
weggeIleeN, zoodat men in ernst de voordeelen van den maatrchap·
pelijken toefl:and, boven die van den Namurfiaat, heeft moeten betoog en • zoo uit 's menrchen aanleg en zijne uitmuntendheid boven de
dieren, als uit den coelland der burgermaatÎchappijen zelve, welker
voorcreffelijkheden hare tegenfirevers ontkend en verduisterd, en wel.
ker gebreken zij even zeer te zwart hadden afgemaald, als zij de
vrijheid en de genoegens van den Natuurllaat te hoog hadden opge.
vijzeld. De CASTILLON , FEDER en MEINEltS behooren onder de
voornaamlle tegenkanters van RovssEAv , en de verdedigers der
maatfchappelUke inrigtingen.
NATUURWETTEN. zoo kunnen in het algemeen de krachten
van het Geheelal genoemd worden, die. volgens eene vastgellelde onveranderl~ke orde altijd en overal dezelfde verfchijnfelen en uitwerkfelen te weeg brengen, voor zoo verr~ de omllandigheden, waarin zij
zich verwonen, dezelfde zijn, en alleen in de verhouding tot deze
kunnen gewijzigJ worden. In alle deze krachten is onderhouding van
het gefchapene het zigtbnre doel, zoowel in de zoogenoemde levenlo.
ze als in de bewerktuigde ligchamen; Dlaar in deze met gedurige
afwisfeling en vernieuwing. terwijl een meer befleedig onveranderd
aanzijn in gene wordt opgemerkt. Naar mate de kennis dezer
grondkrachten zich uitbreidde, naar die mate waren de pogingen, om
bepaalde wetten hieruit af te leiden, gelukkiger en duurzamer. Zoo
leerde ons KBPPLER de wetten kennen, aan welke de beweging der
planeten om de zon gehoorzaamt, en de geheele hoogere lIerrenkunde
van later tijd heeft haar gebouw op den grond dezer ontdekkingen
opgetrokken. Hij nam, na een veelj:Jrig en met onvermoeiden vlijt
voortgezet onderzoek, het eerst aan de planeet Mars, en vervol.
gens aan alle de overige planeten van ons coen bekend zonneflelfel,
waar, dat de banen, welke de planeten om de zon befchrijven, geenen cirkel maar eene ellips vormen, in welker eene brandpunt zich
tic zon bevindt. De plal'eten ::ijnderhalve in fommige punten harer
baan nader ilij de zon, dan in de tegenovergellelde, en bewegen zich
in het eerne geval fneller dan in het laatfle. Ook deze ongel UJan:ltige beweging bevond KEPI'LU;' aan eene oll·,erander!ijke wee onder-
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derworpcn te zijn: hij ontdekte namelijk, dat eene uit het middelpunt der zon, naar den verfchilIenden lhnd der planeet. getrokken
lijn. (Radius reL"for, voerflranl) altijd in denzelfden tijd dezelrde
ruimte af{jJi.idc~ Eene derde wet, door KEPPLER gevonden, is, dat de
vierkanten van de omloopstijden der planeten evenredig zijn aan de
derde magten harer afl1anden van de zon, zoo dat b. v. eene planeet,
die viermaal zoo ver als eene :tnnere van de zon verwijderd ware.
een 8 maal langer jaar zoude hebben (het kwadraat van 8 en de cubus van 4 zijn beide 6.j.); eene wet, welke de flerrenkllndigen bij hunne berekeningen op velerlei wijze te fiade komt. Hoe belangrijk
ook deze ontdekkingen van KEPPLEIt waren, fchijnen dezelve eeL
ter weinig in het eerst de opmerkzaamheid tot zich getrokken te
hebben, en hij fiierf bijna ongekend. Meer opzien baarde de
ontdekking der wct van GALILEI omtrent de vollende Iigchamen,
volgens welke de ruimten, die een vrij vallend Iigchaam doorloopt,
evenredig zijn aan de vierkanten der tijden, zoodat wanneer b. v. een
ligchaam in ééne fecunde één voet doorloopt, dat zelfde ligchaam in .
twee fecunden vier, en in drie fecunden negen voeten enz. zal
doorloopen. Uit deze wet, alsmede lIit die van KEPPLER, leide NEWTON in de volgende eeuw de wet der zwaartekracht af, van welke,
inzonderheid de latere fierrenkundigen zich met veel vrucht in hunne
berekeningen bediend hebben.
In de fcheidkunde was RICHTER de eerfee , die uit belangrijke ontdekkingen de aandacht vestigde op het onderling verband, dat er
beCtaat tllsfchen de chemifche verwantfchappen en verbindingen der
Iigchamen en derzelver hoeveelheden. Maar het was vooral BERZEL1US, die uit de kennis dezer onderlinge betrekking eene Natuurwet
afleidde, welke door de grootCte fcheidkundigen van onzen tijd als
zoodanig erkend en aangezien wordt. Er beftaat namelijk in alle ver.
bindingen eene zekere betrekking tusfchen de hoeveelheden der Iigchamen, waaruit dezelve zijn zamengefteld. Zoo is de hoeveelheiCl
zuurftof in het zuur altijd eene vermenigvuldiging van de zt1urfcof
in de basis of grondbeftanddeelen, voor een geheel getal, welk als
éénheid wordt aangenomen, en door fommigen
I , door anderen
10, door BERZELIUS
ICO, wordt bepaald. Zoo zijn in her
zwavelig-zuur IOC? deelen zwavel, verbonden met 100 deelen zuurfcof, en in het .zwavelzuur 100 deelen zwavel, met 150 deel en
zuurftof. Het eerfte moet men derhalve befchouwen te zijn zamengefteld uit I aandeel zwavel met 2 aandeel en zuurftof; het Iaatfte
uit een aandeel zwavel, en 3 aandeel en zuurftof.
Dat ook In de bewerktuigde Natuur roortgelijke wetten plaats heb.
ben. moet men uit verfchcidene daadzakcn opmaken, ofièhoon de.
zelve nog niet zoo naauwkcnrig als de eerst gemelde zijn opgefpoord.
Volgens RICHTER beeft men waargenomen, dat de plantfoonen van
de eene natuurlijke familie 2 of 4 ftofdenden, die van eene andere 5
of 10, cn die \'~1l cene derdc 3, 6, 9 of 12 hebben. Plantcn met
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10 fcofdradcn hebb~11 ook meestal 5 of JO bloem- en kelkbladcn t
die met 8, veeltijds 4 of 8. en in cvenredigheid meerder zoodanige
bladen; met één woord, gClJo~:!,"z:'l.am aitijd een gcml, dat in cene
meetkundige reeks lIlet het getal der f[Ordrnden overeenkomt; zclfs'
fchijnen de uitzonderingen wederom eenen lIIerklVaardi~cn regel tcn
gronollag te hehben. In het dierenrijk befpeurt lIlen cene foortgelijke
verhQuding van tijden. . De cijcren der kapellen en 3!ldere inrekten komen vo~gel;s RÖSEL, ten deele reeds op den 7den of ook op
den 14dcn, 21 fcen, enz. dag uit. De rupfen, zoo als ook vele
{oorren van kapellen, verandl!ren op den 7den, 14-. 2 I en !lSften dag
~nz. van huid. Ook bij de vogels bepaalt zich groOlendeels de tijd
van broeijen tot een veelvoud van 7 of 9 dagen, en vele ziekten
hebben, volgens oude waarnemingcn, eer.e zevendaagfche periode ten
grondl1ag; bellisfende zich meest op den 7den, 14 en 21ften dag enz.
gelijk ook de drie- en vier- daagfche periode bij de meesten doorloopt. Eindelijk in het dragtig zijn, zuigen, den groei en de levensduurzaamheid der dieren worden foortgelijke verhoudingen gevonden.
Men heeft verfchcidene Natuurwetten van eenen anderen aard, offchoon zij zich niet zoo als die van KEPPLER J GALILEI, NEWTON en
RrçHTER J tot een getal en eenen vasten bepa21den maat laten brengen. doch die evenwelbl\iken dragen eener hoogere en eeuwige orde
der dingen, ontdekt. en uit vcrCchillende waarnemingen kan men
tot het beftaan van andere belluiten. Aan ieder wezen in de Natuur
is zijne bepaalde plaats, zijn beftemden tijd van O\1tftaan enz. aangewezen, en zijne geheele in· en uitwendige inrigting verbiedt hem
ten Ctrengfte, de grenzen van het l,atlll1rlijk klimaat, en de beftemde tijden verre te overfchrijden. In alle {heken der aarde heeft
die merkwaardige verdecling vnn menfchen. dieren en planten plaats,
waardoor aan allen het noodzakelijkst voedCel wordt aangeboden.
Ook heeft men opgemerkt, dat b. v. in f(olJ1ji:hatka, waar het
voornaamfte voedfel va:l eenige kustbewoners in visfchen en bollen
van zeker leliegewas beftaat, het lantCte product altUd in die jaren
in groote menigte voorhnnden is, wanneer de visCchel'ij minder ople.
vert, en omgekeerd, zoodnt ieder jaar op zijne eigene wijze voor
de voeding dezer kustbewoners zorgt. Zelfs in de verdeeling der
fehadelijke en vergiftige dieren, en andere natuurplagen voor de menfehen, erkent men een hooger belluur; zijnde deze plagen alleen in
zoodanige landen het menigvuldigst. waar de Natuur den mensch
hiervoo~, op eene andere wijze, rijkelUk fchadeloos fielt.
Zoo ook vertoont zich in de Natuur een befiendig Ilreven naar
evenwigt, zoodat , vol::ens vroegere waarnemingen J op algemeen
verwoestende pestziektcn eene grootere vl'Uchtb:tarheid volgde,
waardoor he~ verminderd I!etal menfchen weder fpoedig werd aan··
gevuld. Ook hiertoe behoort de meerdere vruchtbaarheid, de grootere ligchaamsge!l:al:e, en gedeelte:ijk he' i.lIlg-cr leven van d(' plantetende diercn, in vergelijking van de minder talrijke, klein:::re, en
korter levende vlce~c:hetc::clé'.
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Behalve de opgegevene N:ltuurwetten zijn er andere, die evenwel
nog eene naden: bevestiging en onderlinge verbinding fchijnen te behoeven. Onder deze tellen wij de wet van CAMPER, volgens
welke het vllor!1e gedeelte van het mcnfchelijk en dierlijk aangezigt,
met betr~kkillg tot voorho0fd en rchedeJ, zoo veel te meer achterwaarts wijkt, hoe voikomencr bewerkmigd en meer geestrijk de wezens zijn; alsmed.:! die van Sö~nIERING, volgens welke de herf'ens, iu
evenrediglieid vaj] het ruggemerg en de zenuwen, in grootte en masfa toenemen, hoe volkomener de dieren zijn bewerktuigd.
NAU;\IAClIIE. Een woord, uit het Gricksch afkomstig, de
nabootollg van eenen zeel1ag aanduidende, welke bij den Romt;.
ne/J eene rOOrt van plcgtig, opel;Jaar fchouwfpel uitinaakte. JULIUS
CA ES AR. was de eerüe, die een zoodanig zeegevecht :1an het volk
vertoonde, hetwelk weldra dit fchouwfpel even driftig, als de overige openb:lre fpelen, beminde. Daar de Circus 111aximus, waarin deze
zeegevechten fomtijds gehouden werden, daartoe niet gefchikt was,
zoo werden onder de kdzers tot dat einde afzonderlijke plaatren aangelegd, welke men Naumachiën noemde. Dezelve hadden voor
het uiterlijke de gedaante Val. amphiteaters, alleen met dit onderfcheid, dat het ruim in het midden tot een bIlsfin (kom) was uitgegraven, waarin de zeegevechten geleverd werden. Waarfchijnlijk
waren deze gebouwen in bet eerst, zoo als de vroeg!1e Romeinfche
amphiceacers, van hout, ten minste meent men, dat DO~lITIANUS de
eer(1e geweest ziJ, die eene Naumachie van fieen liet bouwen. Deze gebouwen hadden eene verbazende uitge!1rektheid. Dat, hetwelk door AUGUSTUS werd opgerigt, was 1800 voet lang en 200
breed., en konde, behalve kleine vaartuigen. 30 fchepen met drie
roeibanken bevatten. Zij werden even als de Circus iVIllximus,
wanneer er een zeegevecht zoude plaats hebben, door onderaardfche
kanalen, in korten tijd, onder w:-.ter gezet, zoo dat dikwijls in het
bijzijn der aanfchouwers de fchepen, die eerst op het drooge lagen, vlot werden. lIet water werd gewoonlijk uit den Tiber (iD
welks nabijheid de Naumachiëll, om deze reden, meestal werden
aangelegd), ook fomtijds door waterleidingen, aangevoerd; doch liep
met gelijke filelheid weder weg, als het gekomen was. Zij, die in
deze Na1l111achië1l moesten firijden, en daarom Nllumacnillrii genoemd werden, waren, zoo als gewoonlijk de Cllltiilltores, of
kampvechters, l1aven, of lieden uit de laag!1e volksklasfe, gevange ..
nen, en ter dood veroordeelde misdadigers. Hun lot was, om te
fierven , en alleen de gunstige voorfpraak des volks t of van den
be!1uurder van het fchouwfpel, konde hen t zoo als ook de kampvechters. redden. Zoo fiepen eells de firijdenden, bij een der luisterrijklle zeegevechten, hetwelk CLAUDIUS aan het Romeinfche volk
op het meer Fucillus vertoonde, deze verfchrikkeIijke woorden dezen keizer toe: Ave, imperator, morituri te {llluta11lus, en toen zIJ
het Avete ~OS, dat zij van den vorst ten :mtwoord ontvingen,. voor
ALGEr.IEEN Wo OltDI!.:Ul. V.
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een teektn van genade hielden, en niet meer wilden vechten, moesten zij, door de verfchrikkelijldle bedreigingen, op leven en dood,
tot het hervatten van den firijd gedwongen worden. Alleen aan den
voet van den berg GriffOl1e, bij Palermo in Sicilië, meent men, in
de geda::nte van een klein meer, fporen eener oude Naumac!ûe gevonden te hebben.
NAUPLIUS was koning van El/hoM, vader van den ongelukkigen
PALAMEDES, die, toen hij den dood van dezen zijnen zoon vernam,
door geheel Gricket/land ronddwaalde, en de vrouwen der vorsten,
die om Troje te belegeren van huis waren, door jongelingen tot
echtbreuk zocht te verleiden; hopende hierdoor onderlinge tweefpalt te verwekken, en zijnen zoon alzoo wraak te verfchaffen.
Ook rigae hij, na dat Troje veroverd was, op de CaphareI[c/u rots
(een voorgebergte van EuboM), eene lichtende baak op , naar wdke
de Grieken, door fiorm beloopen. koers zettedcn, deilkende eene
veilige haven voor zich te hebben; doch waardoor zij op blinde
klippen werden gelokt, welke een goed deel der vloot den ondergang
bereiddl'. Toen echter NAUPLIUS vernam, dat ULYSSES en DloMEDEs,
de voomaamfie bewerkers van den dood van PALAMEDES, zijne lagen gelukkig ontkomen waren, fiortte hij zich uit wanhoop in zee.
NAUSIKAÄ. De dochter van ALCINOÜS, koning van Phaeacië,
of Corcyra, die toen zij, naar de eenvoudigheid dier tijden, met
h:lre dienstmaagden naar het firand was gegaan, om kleederen te wasfchen, ULYSSES, die op het eiland fchipbreuk had geleden, aldaar zitten vond, naakt en berooid, en zich met takken van boomen bedekkende. Zij gaf hem op zijne bede eenige kleederen , en bragt
hem in het koninklijk paleis, waar hij verder van het noodige verzorgd werd. HOMERus maakt in zijne Odysfee van dit verhaal een
voortreffelijk gebmik.
NAUTILUS (De) is eene zeeCchelp, welker fcImal éénkleppig
is en vele kamertjes of hokjes heeft, die door doorboorde dwarswanden van elkander zijn gefcheiden, en door eene buis zamen1langen. Door deze buis pompt het dier, dat in het voorll:e kamertje
zijn verblijf houdt, het water uit en in, om zich ligt er of zwaarder
te maken. Ook bedient het zich van de mosfel tot eene boot, zeirt
daarmede op de oppervlakte der zee, en duikt er, bij naderend gevaar, mede onder. - Men kende het dier van de groot[le foort van
dit geOacht niet, dan door eene befchrijving en niet zeer gelllkidge
afbeelding van RUMPHlUs. DENIJS DE MONTFORT, in zijne Histoire
des IIfo/fusfJues, geeft van dit dier zeer goede kenmerken op. Het
ligchaam van dezen fchelpbewoner is rondachtig, en in een en fpier.
achtigen zak biOoten, welke geene andere opening heeft, dan de
uitlozingsbuis. De huid van den rug verlengt zich achter den kol'
zoodanig , dat die tot zeilen dienen kan. Rondom den mond zijll
talrijke armen geplaatst, die in vingers l1itloopen; hoe verder deze
armen VlID deD hoornachtigen bek geplaatst zijn, des te langer Zijll
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tij. Van d~n kop ziet men niet dan den bek en de oogén, die op
zijde en onder de nrmen geplaatst zijn. Het Iigchaam loopt aan ziju
grond !luk in é~n of meer lange zenuwdraden uit, die door de bui.
van de fchelp heen loopen, om zich :lan het boveneinde vast te
hechten.
Men ziet uit deze befchrijving, dat de bewoner van den Nautt~
lus eenige overeenkomst heeft met die van eene foort van lJfadrepo_
en gelijk de Actinia gefchikt is, om zijne prooi te vangen.
die in kleine visfchen, fchaaldieren en 1110lluscae be!la~t. Zijne armen
kunnen zich naar willekeur verkorten of verlengen, en de voelers.
waar zij in uitloopen. zij n des te talrij ker, naarmate zij l211ger zijn4
Bij eene lliIle zee !leekt de Nrmti/us zijn' kop en armen buiten de
fchelp, geeft zich op, fpam de huid van het achterlte gedeelte valt
zijnen mantel, en zeilt op de oppervlakte der zee. zonder zich van
zijne lange armen, als rigtings-micldelen, gelijk de Argonauten, te be.
dienen. l3ij gewoon weder houdt hij zich op den bodem der zee.
waar hij met genoegzame {hclheid op het zand loopt. Volgens RUM.
PH lUS vindt men dezen Nautilus zeer overvloedig in de Ind,fche zu.
Het dier wordt gegeten en de fchelp tOt drinkvaten of fteraad ge.
bruikt. Men treft in groote menigte fosfile Nauti/i aàn, die zeer
wel bewaard zijn, in het zand van Courtagnon , Grignon, en op
andere plaatfen in Frllnkrijlr, als ook in Italië en Ellge/llnd. Onder de 7.even of acht foorten van Nllutili is de meest gevorm.
de de Nautilus PompilÎils, LINN. of de Paarlemoer-Nautilus, die
eene fpiraalwijze fchaal heeft, met eene hartvormige opening; de
windingen zijn aan elkander gevoegd, fiomp en effen. Men vindt
dezen Nautilus in de Indi{che en Afrika{che zee. Hij heeft gewoonlijk een half voet diameter in de breedte, en 2 of 3 duilIl
in de dikte.
NA VARR~. Dit koningrijk ontllond. toen de opvolgers van
KAREL den Grooten de naar het Westen tot de Ebro zich uit.
firekkende Monarchie niet meer konden fiaande houden. NiettegenO:aande het llÏt twee deel en beO:ond, f)pper-Navarre ten Zuiden, en Neder - NtJl'arre ten Noorden der Pyreneëll, werden beide
echter door éénen koning geregeerd, tot dat FREDINAND van Arra.
gon, in het jaar 1512, Opper-Nm'arre aan zich trok, federt welken tijd de koningen van Nm'arre alleen over Neder-Navllrre regeerden_ Toen nu HENDRIK IV, koning van dit land, den Fraufchen troon beklom, werd het daardoor met Frllllkri.ilr vereenigd.
waartoe het reeds onder KAREL dm Grooten behoord bad; en
van hier, dat de koningen van Fi"tmkri.ilr den titel van Rois tIé
Frol1ce et de NaYarre voeren. - Oppe,.-Navarre, hetgeen ook tegenwoordig Navarre heet, offchoon het eene provincie van SplJlZje is, grenst ten luiden aan ArrlJgOlz, ten Oosten aan de Pyre.
mën, ten Noorden aan Biscaye, en ten Westen aan Oud-KlJstilie.
Het bevat, op eene oppervlakte van 157 vierkante mijlen, 216,000
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inwoners ,en is, nlettegenllaande het bergachtig is, tamelijk vruehebaar. Hier omfpringt de Ebro, die de Aga en dragon ontvangt.
De luchcfèreek is er gematigd en gezond. Metalen, koren, zout,
houtgewas, wijn, olie, wild, beeren, wolven en gemfen , maken
de voornaamlle voortbren6fels des lands uit. Het wordt in 5 dis.
tricten verdeeld; de hoofdll:ad is Pmnpelona. - Het tot Frallkrijlc
behoorende Neder-Navarre, bUna 2 I vierkante mijlen bevattende,
maakt tegenwoordig een gedeelte van het departement des Hauus
Pyrlnüs uit, is bergachtig en niet zeer vruchtbaar. Voorheen
werd het door de Basken bewoond, wier merkwaardige taal als nog
in deze landll:reek gefproken wordt. - NieuUI-Navarre is eene provincie v:m Nieuw-Mexiko, in Spaansch Noord-dmerika.
NAXOS, in de oudrte tijden DJa en Strol1gy!e, doch in de tegenwoordige Griekfche taal Naxia, ook Nakfclza genoemd, is het grootlle
eiland van de Cykladen in de degeifche zee, beroemd zoowel door zijne ongemeene vruchtbaarheid, als door zijne betrekking tot de fabel.
leer van BACCHUS. Het was rijk in koren en wijn, die voor de
beste van geheel Griekenland gehouden werd. in edele boomvruchten en in marmer, waarvan inzonderheid die foort, onder den
naam van Op haltes of Ophites bekend, veel gebruikt werd. Men
noemde dit eiland, om deszelfs vruchtbaarheid aan te duiden, dikwijls
Kleil1-Si,ilië. BACCHUS was er de eigenlijke befchermgod van, ell
had er zijne voornaamlle feesten, tempels en altaren. Ook was
het hier, waar hij de door THESEUS verlatene ARIADNE zocht te
troosten: eene fabel, welke fommige geleerden aldus verklaren,
als of zij door eellige flesfchen wijn (want BACCHUS wordt ook
voor dien drank genomen) haar verdriet over de trouweloosheid van
"THESEUS verzet had (Men zie verder ARIADNE.) De eerlle bewoners des eilands meent men, dat T/wa,iërs geweest zijn, we/..
ke later door Thes[aliërs, onder aanvoering van OTUS en EPHIAL~
TES , overheerd werden. Na dat deze, uit hoofde cener aanhOl!.
dende droogte, het eiland weder verlaten hadden, zetteden zich,
kort na den Trojaanfchen oorlog, de Cl1riërs op hetzelve neder,
wier aanvoerder men meent, dat NAXOS geheeten heeft. PmsTRATUS bragt bet onder Atheenfche opperheerlèhappij; doch na
zijnen dood verkreeg het zijne vrijheid, en werd ongemeen bloeijend en mag tig. Eerlang, echter, moest ook Naxos in het Jot
van alle de eilanden in den drdipel deel en , en geraakte ooder het
gebied der Perzen; naderhand, in den oorlog van MITHRIDATES,
onder dat der Romeinen, en eindelijk, bij den val van bet OostRomeinfche keizerrijk, onder de heerfchappij der Tur/rm, waaron.
der het zich tegenwoordig nog bevindt. Thans nog heeft dit eiland.
dat den naam van Sandfchakat en eene hoofdplaats heeft, 10,000
inwoners, en levert genoegzaam haver. veel gerst, boonen, uijen,
middelmatigen wijn, vele boomvruchten, vooral abrikozen, perziken
pruimen, noten, amandelen, citroenen, oranjeappelen, olijven, enz:
op.
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op. Men teelt er ook katoen en vlas; vindt er muilezels, rundvee •.
fchapen en geiten, van welker melk men kaas maakt,. en veel.
veeteelt, visch en krabben.
NAZARENER. Zoo werden de eer!1:e Christenen fomtijds door
hunne vijanden genoemd, en nog tegenwoordig vindt men, in het
Oostelijk gedeelte van Azië, Christen-gemeenten, welke dien num
behouden hebben. De fekte der Nazareners, die reeds in het be~in
der !lde eeuw in· Palestil1a om!1:ond, oordeelde de Joodfche wet
cier plegtigheden met de voorfchriften van JEZUS te moeten vereenigen, en hield zich aan een Hebreeuwsch Evangelie van MAT..
THWS. Nog verder gingen de Ebionitetz (armen, behoeftigen) in
hunne befchouwing van de Mozaïfche wet; verwierpen daarenboven de brieven van PAULUS, en twijfelden aan de godheid van
CHRISTUS, dien zij flechrs voor een voortreffelijk mensch hielden~
Zij. hadden, gelijk de Nazereners, (waarmede men hun echter niet
moet verwisfeLen, offchoon zij een zelfde vaderland hadden en ge.
Iijktijdig ont!1:onden), een Hebreeuwsch oorfpronkelijk Ev~ngelie;
doch beide aanhangen waren van weinig belang, en hun befiaa~
f-chijnt in de 4de eenw opgehouden te hebben.
NAZARETH. Een landfladje, in het benedenfie gedeelte van
Galilea, 12 Duitfche mijlen ten Noorden van Jeruzalem, op eenen
berg gelegen, welks fchoone landflreken nog tegenwoordig door de
reizigers geroemd worden. Dit fiadje was merkwaardig door het
verblijf der ouders van JEZUS, die zich hier, na hunne terugkomst
uit Egypte, met der woon nederzetteden , en hem opvoedden. Van
hier, dat onze Zaligmaker, befpottender wijze, fomtijds de Nazere.
fIer genoemd werd. vermits de bewoners van dit fiadje niet voor
zeer befchaafd gehouden werden; zoo als dit ook naderhand bleek
uit hunne onvatbaarheid voor zijn onderwijs, weshalve hij reden
had, om er zich, na de aanvaarding van zijn leeraannbt, niet verder
op te houden.
NEBUKADNEZAR. Deze, in vele opzigten, groote vorst, beve,.
tigde door zijne veroveringen het C/zaldeeulIIsclz-Bahylcllifche, door
zijnen vader NABOPOLASSAR geflichte, rijk, en behaalde, nog bij des.
zelfs leven, de aanzienlijke overwinning op de Egyptmaars bij Cireefium. in het jaar 606 vóór CHR. Twee jaar later volgde hij zij·
nen vader op, en veroverde in 590. 11a een beleg van dertien jaar.
het oude Tyrus en andere Phoenicifche fieden. ook .Jeruzalem, uit
hetwelk hij vele burgers naar Bahylon voerde. De Ilad Babylon
vergrootte en verfierde hij derwijze, dat zij 488 fiadien of twaalf Duitfehe mijlen omtrek had, en hij zich voor fiichter derzelve wilde
gehouden hebben. Voorts hadden de Babylol1iërs hem vele nuttige
infiellingen te danken, en maakte hij zijn rijk tot het grootO:e en
hloeijendfie van dien tijd: dat hij echter, zoo als MEGASTHENES bij
Jo:VSEBIVS verhaalt. tot in Spanje zou zijn doorgedrongen, en van
daar volkplalltingen gellicht %OU hebben op de Afrikafche kust,
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fchiJnt weinig geloof te verdienen. Naderh:md verviel hij tot razernij, en werd na zeven iaar, zo:) als uit de Heilige fchrift bekend
is, van dezelve bevrijd. Hij 1lierf in het 43fie jaar zijner regering.
NECKAR. Eene zeer aanmerkelijke en aangename nVler in
Duitsclz/and. welke bO\'en het dorp Schwenningen in het Scllwartz."
wald omfpringt, verfcheidene beken en kleine rivieren ontvangt,
{l/urtemberg door!1:roomt, en zich eindelijk bij lIfar.luim in den RiJn
ontlaSt, De wijnbergen aan den Nec/:or leveren niet a\1een de
fchoon!1e gezigten, maar ook eenen voorcreffelijken wijn op, die
~e(!r nabij aan den Rijn- en Moezelwijn komt.
NECKER (JAQUES) was de zoon eens hoogleeranrs ill het
fi:lUtsregt te Gene!'e, waar hij in 1734 geboren werd, en der
lIervormda of Zwitzerfche geloofs-belijdenis toegedn:m. Nog nechts
,6 jaar oud verliet hij zijne geboorte-1lad, om in Parijs, bij den
bankier THELUSSON den handel te leeren. Hij verwierf eerlang door
zijne vlijt en nnnuwkeurighoid eene algemeene achting, inzonderheid
bij zijnen meester, die hem deel in den handel gaf; verzamelde een
aanzienlijk vermogen, en huwde in 1765 Ran de dochter eens predikants te NyOII, in het kanton Bem. NECKER, zich nu gaarne in
den eenen of anderen post van openbaar befiuur wenfchende geplaatst
te zien. -[chreef in 1769 een werk over de Oost·IndiCche compag..
nie, ·welke hij daarin verdedigde, en waarin hij de diensten optelde,
door haar, in Je zorgelijkfie omfiandigheden, aan den Haat bewezen.
Hierdoor verkreeg hij vele aanhangers, en zelfs lieten diegenen, die
zijn fielfel afkeurden, zijne talenten regt wedervaren. Om door
eenen zekeren letterkundigen naam de opmerkzaamheid tot zich te
trekken, fchreef hij in 1773, zijne Eloge de COLBERT, welke bij de
Fr:mCche akademie bekroond werd, en twee jaar later ~ijn werk: Es[tli flit' la L4gislatio1l et Ie Commerce des CroillS, welk laatfie veel
opziens ba:trde, en den grooten hoop van lezers bijzonder behaagde.
NECICER. begon nu eenen zekeren roem te verwerven, dien hij nog
daardoor vermeerderde, dat hij den markies DE PEZAY , die met Lol>EWIJK XVI eene geheime briefwisfeling hield, in zijn belang wist over
te halen. Hij liet door dezen eene memorie aan den vorst ter hand
fiellen, waarin hU van den 1laat eene te voordeelige fchets ont_
wierp; doch waardoor hij tevens de bereiking van zijn plan aanmer.
kelijk befpoedigde. Door DE - PEZAY aan den kanCelier lVIAUREPAS
aanbevolen. was het gevolg hiervan. dat hij in 1777 in de plaats
van TABOUREAU, tOt generaal controleur der finanrien werd aange.
field, zonder echter, om dat hij protestantscll was, daardoor fiem
en zitting in den raad te erlangen, wolk 1a:\t!1e hem zoo zeer tegen de
borst fiiet, dat hij. wiens be(1:uur ook door velen zeer on~nstig be.
oordeeld werd, zijn ontslag verzocht, hetwelk hem in B1oeim. 17 8 1
zonder de minste zwarigheid verleend werd. NECI{ER gaf hierop,
Bog in hetzelfde jaar, zijne CompIe rel1du. over zijn gehouden beftuur, in het licht; vertrok naar Zwitforland, waar bij de baronie
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Copet gekocht 11~d, en Ifchreef hier zijn werk: ie rAdl1linislrnlion
des FinfIJ/us de la Frnnce in 3 deelen, hetgeen eenigen voor zijn
politiek testament hielden; doch in 1788 door een ander, onder den
titel: de r Impol"tance des opinions religieufes, gevolgd werd, het.
welk welhaast in de meeste Europifche talen werd overgezet.
Ondertusfchen verlieten de opvolgers "an NECKER zijn aan ge van.
gen plan, waardoor zijne achting bij het "olk fiaag hooger rees t
zoodat hij, nadat CALONNE 's rijks gelden ligtzinnig verfpild, en
DRIENNE de geheele fiaats.machine in de war gebragt had, in 1788
terug geroepen, en in de plaats des laatfien, met fiern en zitting in
den fiaatsraad, tot het befiuur der finantien andermaal benoemd werd,
NEC('ER gaf, reeds in de eerfie dagen na zijne terugkomst, blijken
van zijne trotschheid, en deed het hof zijn denkbeeld van
eigen waarde diep gevoelen. Hij riep de Rijksfi:mden bij een;
herfielde de parlementen, en fcheen in alles de koninklijke magt te
willen verzwakken. Ondertusfchen is het uiet waarfchijnlijk, dat
wraakzucht, of eenige andere lage neigingen, hiervan de drijfveeren
zouden geweest zijn; want in alle zijne fchriften openbaart zich dui.
delijk eene overhelling tot eene onbepaalde alleenheerfching: zijne
kinderachtige trotschheid kwam welligt ook hier in het fpel. Hoe
dit zij, hij werd in 1789, toen de regering meende tegen de volks.
partijen maatregelen te moeten nemen, waartegen zich NECKF.R "er.
k!aarà had, andermaal van het hof verwijderd, en moest binnen 24
uren het koningrijk verlaten. Naauwelijks was, echter, zijne ver.
wijdering bekend, of Pal"ijs was in opfland: de Bastille werd be.
flormd, en er vertoonden zich zoodanige tooneelen van volkswoede,
dat de koning zich genoodzaakt zag, om hem dadelijk in 1790 terug
te roepen. Zijn togt naar PariJs geleek naar eene zegepraal. ZijD
eerfle werk was, om de rust te herfiellen, en de veiligheid van
per[oon en eigendom te verzekeren; doch zijn invloed op, en gunst
bij het volk had thans het hoogfie toppunt bereikt. Als befiuurder
van 's rijks geldmiddelen moest hij middelen voorn aan , die der menigte niet konden behagen; zijne gematigde gevoelens omtrent het
fiaatsbe:Îtuur firookten niet met die van de hoofden des volks, en
inzonderheid met de gevoelens van MIRABEAU, die het laatfle op zijne
zijde had weten te brengen. Bij de raadplegingen over eenen nieuwen rep;eringsvorm floeg NEcKER een opfchonend "eto, hetgeen de
koning zou hebben, voor; verklaarde zich tegen de affchafling van
adelijke titels; fiemde voor de oprigting eener Nationale bank:; keurde, toen de Nationale vergadering het zoogenoemde Roodt: hoek der
afzonderlijke koninklijke penuoenen en uitgaven openbaar maakte,
dit gedr3g openlijk af, en verdedigde de lijst derzelve. Het gevolg
van dit een en ander was, dat hij bij het volk in haat geraakte,
zijne veiligheid in gevaar gebragt en zijnen invloed vernietigd zag.
In dezen (laat van zaken verzoc;ht, en verkreeg hij, in Herfstm.
J790, bij de Nationale vergadering zUn omflag; bood de door hem
D..
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a1n de regering voorgefchotene 'l DliIlioen Iivres, met zijn huis en
toebehooren, tot een onderpand zijner braafheid aan, en verliet Pil·
,·ijs, onder het fmartelijk gevoel van zijne eergierige plans en fchit.
terende uitzigten vernietigd te zien. Op zijne reis naar Zwit!erlmuJ
onderging hij de bitterl1:e befchimpingen, en het volk, dat hem bij
zijne terugkomst in Fra/Jkrijk bijna vergood had, was thans gereed,
om hem allerlei fmaadheden aan te doen, en zelfs zijn leven te bedreigen. Hij leefde federt in zijn baronnie C6pet, waar huisfelijke
rampen zijn verdriet nog vermeerderden. Na het verlies zijner geliefde gade, poogde hij zich door letterarbeid op te beuren; fchreef
eene verdediging van zijn gehouden bel1:uur onder den titel: Su,.
f Admlnistratioll de M. NEcKER. par lui m11121'; verdedigde den koning in zijne Réftexions, adres[üs li la Nation FraYlçaife; ontwikkelde zijne denkbeelden aangaauue de uitvoerende magt in eene verhandeling: Du pouvoir exüutif dam les g,.mlds Etats; fchreeî
zijn COU,.s de la morale rtJigieufe, en gaf, behalve meer andere
fchriften, nog in 1802 een werk tegen de Confulaire magt in het
licht. Hij fiierf te Gelleve den 9den van Grasm. 1804, en liet een
vermogen na, dat. in weerwil Zijner geledene verliezen, nog zeer
aanzienlijk was. Zijne dochter, Mevrouw van STAEL, in de letter.
kundige wereld met roem bekend, heeft nog verfcheidene zijner
nagelatene werken in het licht gegeven.
NEDERLANDEN. (HET KONINGRIjK DER) Dit uieuwe rijk,
uit de vereeniging der voormalige Fereenigde Ncderkll1den, met de
Oostrnrijkfche, en het bisdom Luik, benevens eenige voorheen
Pruisûf('he en Fraufche gedeelten, zamengefreld, grenst ten Oosten
aan Duitschland, ten Zuiden aan Fran'rri./lr, eu ten Westen en
Noorden aan de Noordzee, en ligt tusrchen den 20 en zSo lengte,
en 490 30' tot 53° 30' Noorderbreedte. Het is, met Luxemburg,
ruim 79 Duitfche mijlen, van de Noordelijkl1:e punt van Groningm
lot de Zuinelijkfte punt van genoemde herrogdom, lang, en 47
breed, gerekend van ~u,.ne, in Westl'It1(111derm, tot aan Roer_
11Jot/d o\rer de Maas. en heeft eene oppervlakte van 1100 vierkante
mijlen. Het rijk is verdeeld in 17 provincien, als Noo,.d.Braband,
voormaals Sttlats-Brabrmd; Zuid. Bra band , voorheen het departement
de DY/i!; Limbu"l, voormaals het departelllent van de Neder-lJlaas,
en een gedeelte van dat van de Roer; Gelderland; Luik, voorheen het
departement van de OUr/he; Oost-F/t/(l/Ide,.m dat van de Schelde; /fest.
Ylaanderetf, eertijds dat van de Lei./e; He"egoflJllelt, voorheen het departement van Gemappe; Hol/and, Zeeland, Namm, voormaals het
departement der Samhre en Jl,faas, (met uitzondering v:m het Lux.
emburg[che); Alltwerpen. voorheen het departement der beide Nethen, Utrecht, P;·ies!alld, Overi./sfd. G,·ollingm en Drenthe. Alle deze provincien worden gewoonlijk in de Noordelijke en Zui.
delijke verdeeld, waarvan Groningen, Fries/mld. Drenthe, Ol'er;js.
ftl, C~/deriand ~ Utrecht, Holland, Zeeland en Noot·d·Braband tot de
eer.
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eerrte, en de overige tot de laatne gebragt worden. Het getal v:m der.
:zelver inwoners wordt gerekend op 5,7:! 1,714 ,waarvan 2,148,339
voor de Noordelijke en :,573,375 voor de Zuidelijke provincien komen, Men fpreckt er gedeeltelijk Nederduitsch, gedeeltelijk Wnlsch ,
(eene foort van Occht Fr:msch), ook in weinige ftr(!ken lIoogdllitsch,
en in Frieslaud, ten platten lal:de, Frieseh, Men kan de Neder_
dllitfche taal in het lJollalldsen (de gewone fchrijftaal), het Gt/denen en Ol'errijsfels, het Gronillgsen en het Ploal/Jseh veflleelen;
:zijnde het zoogenoemde Boerm-Friesdz een o\'erblijffel van de
taal der oude bewoners dezes lands, hetwelk nog vele woorden met de ElIgelfehe gemeen heefe. - De regering dezer landen
is monarch:!al, (Zie: CONSTITUTIE), en heeft aan haar hoofd
<ien oudllen zoon van den la:ullen !ladhouder der Nederlallden,
\VILLEl\l V, die, onder den titel van WILLE~I I, volgens den vastgefielden regeringsvorm, de koninklijke waardigheid bekleedt.
De Nederlandm hebben grootendeels eene zeer lage ligging.
want hier is de mond dier groote rivieren of !lroomen, de Rijn.
/I/aas, en Schelde, die, uit het Noorden van fh11llcrijlc en ZI/Iit{tr.
land komende , Noordwestwaarts in zee vloeijen. Behalve deze
hoofdrivieren , die zich in verfcheidene takken, welke verfchilIende
IHlInen dragen, verdeelen, heeft men nog de Zuiderzee, het lIaarle'n.
"urmeer, dat met deze en het IJ gemeenfchap heeft, de Biesbos,"
en de Dol/art; benevens verfcheidene kleine rivieren, die zich
meestal , of in de genoemde hoofdrivieren ontlasten, "ooral
in de voormalige OosftIJrijkfi:he Nederlar.den, of die flechts gegraven kanalen zijn. Onder de eer!le behooren de Samhre, de Lijs,
de Dender, Ruprl, Demer, Sm11e, D'j'le en ::nderen, en onder de
laatfie den Amf/el, de Eem, Schie, het Spaarn. de Zaan enz.
Door dezen voorbeeldigen rijkdom van wmer, voor zulk een klein
land, fiaan de lang liggende Ilreken :lnn gedurige overfiroomingcn
bloot, inzond erheid in Ct!der!twd en Zuid Hol/and, waar de in een
loopende hoofd-rivieren, Mans en Rf/tl. des winters het van boven
all,omende ijs, niet zonder gevaar voor de oevers, kunnen loozen,
en w:lardoor dikwijls doorbraken en o\'erfiroomingen zijn veroorzaakt
geworden, die geheele landfchappen met water en zand bedekten,
en voor een geheel jaar on\'fuchtbaar mr.akten ; zoo als in de jaren
1775.1776,1784.1799.1809, en nog la3tfieJijk in 1819, het geval was, wanneer Imizen. menfchen en vee wegfpoelden, en een
jnmmer verfpreid werd, die alleen door het medelijdend en mildadig
hart der l\'ederlandcrs konde verzacht worden. Dehal\'e dezen binnenlandfchen vijand, dien men door kostbare dijken zoo veel moge.
lijk tracht te wecren , heeft het lage gedeelte der Nederlandt1l ook
nog een ander dringender gevaar v:m de l\'oordue door te !laan, die
wel door eene lange reeks van zandheuvels of duinen, welke zich
van DllildrtrÁ"en in FrallSe" PInanderen tOt de pUilt van Tex/'l uit!lrekt, gekeerd wordt; doch reeds een en andermaal door de duinen
is doorgebroken, als:
aan den mond der Schelde in ZU!f11ul, hetDS
welk
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voormaals met het vaste land zamenhing; aan den mond der Zuider:ee, die daardoor, met de eilanden Texel, f1ic!l1nd enz. gevormd
werd, cn op de grcnzcn nlsfchcn Gro1Jillgcrkl11d en Oost-Fries/nnd,
waar de ze(: ccne ongemeen fchoo1l(~ landilreek , met 33 dorpen, in
1277, verzwolgen heen, zoo dat ook dc Noordzee op vele plaatfen
door kostbare dijken moet worden tegengehouden. Ondertusfchen
vindt men in de Nederlanden, aan den kant van Duitsch/and, ook
boogere rtreken, heide en z:mdgrondell, heuvels en zelfs bergcn, in·
zonderheid in Luxemhurg, waartoe e~n gedeelte van het woud vaD
A"dem'es behoort.
De luchtgelleldheid van dit rijk is zoo verfchiIIend als die van den
grond. In het Zuidoostelijk gedeelte op de bergen, :lIsmede in de
drooge en boschrijke gewesten van Brabl1nd, Luiker/atld en Oost·
Y/oollderen. In Gelderlnnd, Zuid.f101/I1r.d, Utrecht, Overifsfel en Groningen is de lucht zeer gezond; doch l.f/est-p/(l(mdere14 en Zeelnnd, geJijk ook Noord-Holland en Yriesll1nd. zijn door de ongefiadigheid van
lIet weder, door de zee.dampen veroorzaakt, voor de gezondheid
niet zoo voordeeIig.
De voortbrengfels des lands zijn : voortreff~lijk rundvee, waardoor
veel boter en kaas, die men voor de beste in Europa houdt, gewonnen worden; fchapen met zeer fijne wol, waarvnn ook de bekende
Texelfche en Limburgfche kaas komt; paarden, zwijnen, wild, veel
gevogelte, bijen, en eene menigte visch in de rivieren, meeren ën
aan de kusten; voorts koren, bijzonder in f'laol1deren en Brahand,
waar de beste tarwe geteeld wordt; peulvruchten, vlas, hennep,
raapzaad, t:!bak, hop, meekrap, (inzonderheid in Zeeland); ooft,
wijn :lan de 1I1ans en Moezel, en houtgewas in Luxembtl1'g , N01llen,
Henegouwen cn Luik, waar men vele bosfchel1 heeft, die, echter, in
de laf;e en aan de zee gelegene landen genoegzaam geheel ontbreken.
Vau DelfIloffen zijn de Noordelijke provincien niet zoo ruim dan de
Zuidelijke voorzien. In de eerfle vÏl~dt men flechts turf, pot-, pijp.
en ft een- of p:mnebakkers-aarde, en zout, uit zeewater bereid, als.
mede in het graaffchap Zutphen een weinig ijzer; doch de laatile Ie'Veren, behalve dit metaal, lood, koper, kalmeifleen, zwavel, Ileen·
kolen, kalk, manner en minerale wateren op, waaronder die van Spa
beroemd zijn.
De koophandel des Rijks, voorheen met dien van Engeland de
bloeijcndlle van geheel Europa, was door de voormalige vereeniging
met Fmnkriik en het verlies der koloniell bijna geheel verni~tigd;
doch [edert het rijk zijne onafhankelijkheid, en (behalve de J(aop,
Demerl1ry, E.ifequeho en Berhice) zUne volkplantingen herkregen heeft,
en door de vorige Oostetll'ijkfche Nederll11ldclI, Luik enz. aanmerke.
lijk is vergroot geworden, is de handel weder beginnen te herleven.
Ook ele groote, of Haringvisfcherij, benevens de Walvischvangst.
beginnen van langzamerhand het hoofd weder op te beuren, en vindt
bij de regering vele aanmoediging. De voornaamlle artikelen van uitvoer
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voer bellann in boter, kaas, haring, paling en andere visch; hennep,
vlas, zaden, haver, brandewijn, genever, meekrap, aardappelen,
tabak, vermillioen, gerafineerde kamfer, olie, lakmoes. aarden tabaks.
pijpen, potten, pannen. fleen, zijden en wollen flolfen. kant, Jin..
Jlen, papier, vloerkleeden , en Oost- en West-Indifche waren. Daar..
entegen worden ingevoerd: koren, hout, fleenkolen, kwikzilver,
mnger rundvee, talk, Iborstels, zijde, lakens en lIndere wollen flof..
fen, horologies, flaalwerk, tras, lampen, huisraad, minerale wateren
enz. Tot zekerheid en gemak van den handel, is in 18 I 4 te Am.
perdam eene Nationale bank, onder den naam van Bank der vereef/igde Nederlal1dfthe provincien, opgerigt, welker fonds in 5 millioen
guldens bellaat, en 5000 aandeelen, ieder vnn 10,000 guldens heeft.
De vaart naar alle de Oost-Indifchc bezittingen is vrij, behalve op
Amhoina, Banda en Ternate, en de handel op .1avll is alleen aan
het befluur van Nederlandsch Indië voorbehoud"n. Op Suriname
mogen alleen de Nededt11lders handelen, zoo als ook op Japall ;
doch CU1'ocao is voor alle volken open. Volgens beauit van ~3 van
Lentem. I 8r 5, is te Amflerdalll eene Nederlandfche, geoktrooiieerd
Jlfootfchappi.i ,'oor den Chine[chen thee-handel opgerigt, met het uit.
fluitend regt voor den tijd van ~S jaar. Haar fonds bedraagt 8000
acties, ieder van JOoo guldens, en het inkomend regt. ten laste der
kopers, 5 ten honderd; terwijl voor den handel op de Indië eene
a/gemeene Handel-maot[chappii, met een fonds van 3i' millioen, is
daargefleld, waartoe, op voorbeeld van Z. M. den koning, de Neder.
JtU/ders om firijd hebben bijgedragen.
De fabrijken des rijks behooren nog tot de gewigtigfle van Euro.
pa. Men vindt er uitmuntende van linnen, kanten, garen, batist,
gaas, lakens, welke door velen boven de Engelfche gefchat worden;
voortretTelijke fabrijken van wollen en zijden fioffen, katoen, zijde.
metaal. tahak, leder, pijpen en papier, ten aanzien van welk laatfie
de Noord-Hollandfche papiermolens beroemd zijn: voorts vindt men
in het rijk fuiker-rafinerij en, zeepziederijen, en flokerijen, waarin
kamfer, fierkwater, fijne oliën en verwen, en vooral brandewijn en
genever, bereid worden; verders bierbrouweriJen, inzonderheid in
Brahand en O~'eriisfeJ, potten-, pannen- en fieenbakkerijen, aarden.
werk- en porcelein-fabrijken enz.
De geaardheid van de ingezetenen dezes rijks kan men met weinige
woorden befchrijven: nijverheid, arbeidzaamheid, goede trouw, ver.
nuft in uitvindingen, vrolijkheid, opregtheid en mildadigheid, maak.
ten weleer de hoofdtrekken er van uit; doch de onderfcheidene fiaats.
()mwentelingen, in deze eeuw in het rijk voorgevallen, gaven aan
het volkskarakter, zoowel van de Noordelijke als Zuidelijke Net/erlanders , eenen ongunstigen plooi. De reeds wufte België,. floeg tot
Jigtzinnigbcid over, en de roem van zedigheid en kuischheid, die den
Hol/atld~r voorheen zoo gunstig boven de meeste Europeanen onder.
fcheidde, werd deerlijk bezwalkt; tcIwijl, vooral in de laatfle jaren.
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de volkomen fiilfiand van den handel de ingezetenen, nu werk. en
moedeloos ge\\'orden, tot uitfpattingen deed overhellen, en een gedeelte van den anders zoo zedelijken middelnand, welke meerendeels
tot armoede verviel, zich door ongeoorloofde, flink1i:he, of lage mid.
delen verrijkte. of tot posten verhief, Met dit alles is er nog genoeg
van de oude eigenfchappen der Neder/allders overgebleven, om hen
ook nu nog, (vooral in de NoordelijKe provincien) voor getrouw
aan hun woord. eerlijk en rond in den omgang, werkzaam, .vernuftig in uitvindingen, godsdienstig en bij uitilek weldadig te houden'
De vaderlandsliefde heeft in de Noordelijke gewesten wel in het groet
plaats; doch in het klein, in gehechtheid aan vaderlandCche taal, zeden en voortbrengfels zoude nog menige verbetering te wenCchen
zijn. Voor het overige is de Neder/ander door een taai geduld be.
roemd, hetwelk ter uitvoering zijner ontwerpen ge ene moeite ontziet,
daardoor zijn land aan de zee ontwoekerd heeft. en nog daartegen
beCchermt, en zeer veel van zijne regenten kan verdragen; maar, eindelijk, getergd, opvliegt, en niet gemakkelijk is te onder te b~en.
gen; zoo als vroegere en latere lotgevallen van dit volk daarvan de
fprekendile bewijzen opleveren.
Ten aanzien van de onderCcheidene godsdienstige genootCchappen in
dit rijk, maken de Hervormden in de Noordelijke gewesten de meer.
derheid uit; doch in de Zuidelijke de Roomsch - Katholijken. Tee
.Amflerdal1J vindt men eenige Griekm en Armeniers , en door geheel
Nederlnnd ook vele Joden, die, even als alle andere godsdielIllige
gezindheden, volgens de lbatswet, gelijke regten , en aanfpraak op
het bekleeden van ambten en waardigheden bezitten, De wetenCehappen, letteren en kunsten hebben in Nederlalld, (inzonderheid in de
Noordelijke gewesten) altijd op hoogen prijs gefiaan, en worden nog
ddaar, door doelmatige iIuigtingen, met ijver aangekweekt, zoo als
uit ondernaande artikelen kan blijken.
NEDERLANDSCHE SCHOOL. Zoo noemt men de gezamenlijke
fchilders, welke fedcn de J Sde, 16de en 17de eeuw, in eene hun bijzonder eigene manier, derzelver knnst in de Nederlanden hebben uit..
geoefend. Zij verdeelt zich in de Holland/ehe en P/aamfche Cchool,
a~n welke laatile men de herl1elling van het fchilderen in olieverf, door
JOII. VAN EljK (geil. 1441), te danken heeft. Deze !"chool onderCcheidt
zich door luister van kleuren, eene betoovercnde kracht, eene omzigtig behan(~~lde , maar necht gekozene, teekening, door uitgebreidheid van compofitie, eene bijzondere edelheid in de genalten , en
eene krachtige doch natuurlijke uitdrukking; met één woord, door
eene Coore van Nationale Cchoonheid, welke behaagt, zonder iets van
de ancike of eenige andere fchool te bezitten, Tot de J71aam/dle
fcl1001 behoorcn: FRANS FLORIS (geboren 1529, genorven ]570),
dien men den naam/che'l RAF Aër. noemde; de geCchiedenis- en
jagtCchiIder STRADAN (DE STRhET) uit Brugg!: (geb. ]536; MARTIN
DE. VOS (geb. 1535); SrRANGER (geb. 1546), PETER en FRANS PQR.
BUS,
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BUS, vader en zoon; H. STEENWIJK, de perfpektief fchilder (geb.
JSSo); DIONYSlUS CALVART (geb. 1555); de broeders PAUL en
MATTHIAS BRILL; VAN DORT (geb. 1557); PETER BREUGHEL en
zijn zoon JOHAN, en ROLAND SAVERY (geb. 1576.) Op alle deze
Cchilders volgde PETER PAUL RUBENS. een man van onvermoeide
vlijt, en eene onvergelijkelijke verbeeldingskracht, aan wien men
omtrent 4000 bekende fchildel'fiukken toefchrijfr, en die de Vlaamfche fchilderkunst tot haar toppunt opvoerde. Op hem volgden verfcheidene uitQ:ekende kunstenaars, als: FRANS SNIJDERS, (geb. 1579),
wiens jagtfl:ukken alle anderen in fioutheid overtreffen; JODOCUS MOlllPER (geb. 1589). welks bergdalen aan het oog aangename vergezigten vertoonen; PETER NEEFS, de beroemde fchilder van kerkgebouwen (geb. 1580); DAVID TENIERS, vader en zoon, die in het fchilderen van boeren-gezelfchappen, dorps-feesten enz. naauwelijks hunne wedergade vonden; CASPAR DJ!. CRAIJER (geb. 1582), die in zijne gefchiedkundige fiukken, in uitdrukking en kolorijt, RUBENS nabij komt,
en GERHARD SEGERS, als historie-fchilder niet minder groot, dan
zijn broeder DANIEL in het fchildcren van bloemen en infekten. JACOB JORDANS (geb. 1594) overtrof echter alle nafrrevers van Ru.
BENS; JACOB JANSSEN , en nog meer THEODORUS ROMBOUT , evenaarden hem in kolorijt, maar niet in groot[che gedachten; de vlijtige
LUCAS VAN UDEN vervaardigde de landfchappen voor de fchilderltuk.
ken van RUBENS, en men kan zijn morgenrood een en ieder aanprijzen. ANTONIJ VAN DIJK (geb. 1599) verwierf den naam van 'fning
der portretfchilders ; ADRIAAN BROUWER maakte zich beroemd door zijne edele voorfielling van toOneelell uit het gemeene leven; JOHAN VAN
DER MEER door zijne herders-fiukken, en ANTONIj FRANS VAN DER
MWLEN door zijne veldllagen ; terwijl FRANS en JOHAN l\'IILET,
vader en zoon, door hunne landfchappen hebben uitgemunt. Bovendien hebben zich in deze fchool onderfcheiden FERDINAND BOL,
WENCESLAUS KOEBERGl!R, HENDRIK GOLTZWS, HE~DRIK VAN BALEN,
FRANS HALS, WILHELi\I NIEUWLAND , .TACOB FOUQUIERES, PHILIP
VAN CHAMPAGNE, ERASMUS QUELLIN, ABRAHAM DIEPENBECK, THEe
ODORUS VAN THULDEN , JOHAN GOEMAR, JACOB VAN ARTOIS, BoNEWENT PETERS , DAVID KICKAERT, GONZALEZ COQUES, PETER
BOEL, SAMUEL VAN lIOOGSTRATEN, JOHAN BAPTIST MONNOIJER,
ABRAHAM GENOELS, en GERHARD LAIRESSE, die, uit hoofde zijner
menigvuldige rijkgefiotfeerde historie-fiukken en theoretifche kennis
der kUIlst, eene bijzondere onderfcheiding verdient; voorts JOHAN
VAN CLEEF, PETER EIJHENS, RICHARD VAN ORLEI], LODEWIJK VAN
DElJSTER, JOHAN FRANS VAN BLOEMAN, NICOLAUS LARGILLlERE.
ROBERT VAN OUDENAARDE, JOH. ANT. VAN DER LEEPE, CASPAR
VERBRUGGEN, JOHAN VAN BREDA en anderen.
De Hollandfche School kenmerkt zich door eelle getrouwe afbeel..
ding, zelfs van de minfie voorwerpen der Natuur; door eene groote
volledigheid, een zeer goed ligt en bruin, eene doelmatige afdaling
en
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en behoorlijke onderfcheiding der kleuren, en fijne trekken van het
penfeel; doch befchuldigt men haar van eene goourige herhaling vall
onëdele voorwerpen, en van gebrek aan naauwkeurigheid in de teekening. Haar ilichter is LUCl\S VAN LEIJDEN, die Ïll 1494 geboren
werd, en zij heeft de volgende kunstenaars opgeleverd: OCTAVIUS
VAN VEEN, van Lei/den (geb. 1586, geil. 1634), was een leerling
van RUBENS; ABRAHAM BLOEMMRT , van Gorkum, (geb. 1587, gefi.
1(17) fchilderde historien, landfchappen en dieren in eenen zeer
goeden fmaak; COiNELIUS POELENBURG , van UtreeMt • (geb. ISÇ6,
gefl:. 1(63), was bijzonder gelukkig in kleine landfchappen en kleine
figuren, en telde onder zijne waardige leerlingen DANIEL BERTAGNE
en JOHAN VAN HAENSBERGEN; terwijl zich JOHAN WIJNANTS, van
Honrlem, (geb. 1600) als landfchapsfchilder, en JOH.\N DANIEL DE
HEEM, van U/reeh/, (geb. 16°4, gefi. 1(74) door zijne treffende
navolgingen van bloemen, vruChten, tapijten enz. op eene voordeelige wijze onderfcheiden hebben. Meerder roem, dan alle deze, verwierf REMBRANDT, niet alleen door zijn overheerlijk kolorijt, maar
vooral door de kunst van de natuurlijke expresfie op zijne tronien
te brengen, hetgeen alle overige fomen in zijne fchilderfiukken vetdonkerde. HERMAN ZACHT LEVEN , dien zijne landfchappen als een'
vriend en beminnaar der Natuur kenmerken, verdient mede grooten
roem; in gczelfchaps-fl:ukken en atlasfen onderfcheidde zich GERARD
TERBURG, uit ZIJlO! (geb. 1608, gefi. 1(81); in lalldfchappen JOHAN
BOTH, uit Utrecht (geb. 1619, gefi. 165°), en HERMAN SWANÉVELD
uit lJ70erden (geb. 1620, gefi. 1699). ASSEL1JN (geb. 1610, gefi.1(80)
fchilderde veldflagen , I:mdfchappen en herdersfiukken met een gloeijelld , zacht kolorijt ; doch bezwaarlijk zal men, bij eene naauwkeuri ge teekening, fchooner kleuren en juister verlichting ontmoeten,
dan bij GERARD Douw, van Lei/den, die in 1613 geboren werd en
in 1680 fiierf, en wiens fiukken tot hooge prijzen verkocht worden.
PETER VAN LAAR fchilderde B.1l11boccinden (zie aldaar); doch werd
door GABRIEL METzu, die in de manier van TERnURG arbeidd'e, in
zachtheid van penfeel overtrotfen. De landfchappen van VENENBERG ,
van Utrecht, zijn vol leven, en frisch in de kleuren; PHILIP WOUWERMAN (geb. 1620, gefi. 16(8), de beroemdfie paarden-fchilder,
leverde veldflagen , jagtfiukken, paarden-markten, reizende (.tezelfchappen en roovers, die alJen even zeer gcfchat worden; terwijl de heerlijke Rijngezigten van zijnen leerling JOHAN GruFFERs onvergetelijk
zullen blijven. De landfchappen van ANTONIE WATERLOO, door
. WEENIX met figuren en dieren gefiotfeerd, zijn wel fom[ijds koud;
doch behagen door de naauwkeurigheid, waarmede hij het licht tUsfchen de boomen laat doorfchijnen, en den weerfchijn zijner voor·
werpen in het water. NlcoLAAs llERGHF.M, van Haarlem , (geb. 1624,
geft. 1683), een der grootf1:e landfchaps-fchilders, munt uit in zijll
kolorijt en het natuurlijke zijner groepen, en alleen PAUL POTTER
kan mogelijk met hem wedijveren. Terwijl ÀLBERT CUJ]P, geb. te
Dml-
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Dor/redt t zoo in zijne land- als water-gezigten, om de uitmuntende
uitwerkCelen zijner tafcreelen, boven allen lof geacht werd, ofCchoOll
de teekening zijner beelden minde. bevallig was, dan die van genoemden POTTER, en Lu DOLF UACIWUIZEN zoo Cchoon als fchrikverwekkend
zijne zeefiorr.len Cchilderde, onderfcheidde zich FRANS MIER IS door
eene ten uiterfie fijne en juiste behandeling van vele huisCelijke toOneelen, waarin JOH.~N PETER SLiNGELAND naauwelijks zoo naauwkeu..
rig was. GOTTFRIED SClI/\LKEN is bijna onnavolghaar in het verlich.
ten zijner n:tchtllukken; KAREL DUJARDIN was een voortreJfelijk
fchilder van marktpleinen, dieren en landCchappen. en ADRIAAN VAN
DE VELD!:: is iu zijne landgezigten en beesten bijna onbereikbaar: JACOB RUISDAAL mUIltCe inzonderheid uit in het afbeelden een er eenzame fchoone Natuur; VAN DER MEER in fiille avonden door de
maan verlicht; maar niemand heeft zijne kleine geCchiedenisfen,
tot in de minstbeduidende kleinigheden, zoo fijn en ooauwkcurig
uitgewerkt, dan ADRlAAN V.-\N DER WERF; terwijl de bloemfchilder
PETER VAN HULST alleen overtroffen werd door JAICon VAN HUIJSUM,
die in deze foort van fchilderftukken naauwelijks door iemand zal
worden p;eëvenaard. - Bij de opgenoemde kunnen wij nog voegen de
volgende, die aIlen t de eene meer t de andere minder t zich in de
HoIlandfche fchoot hebben beroemd gemaakt. te weten: CORNELIUS
KETEL, JOHAN VAN RAVESTEIN, ANNA M.\RIA SUCUUR)IANS, ADR.
VAN OSTADE ,JOHAN BOOTH, BARTIIOLUl\IEUS VAN DER HELST, OT10
MARCELLIS , JOHAN GOEDAERT, ALBERT VAN EVERDINGEN , GERBRAND
VAN DEN EEKHOUT , THEODORUS HEL:lIBREKER, l\KOn LAVECQ,
HF..NDRII( VERSCHUUR • MARIA VAN OOSTER WljIC, 'V/LHELIII KALF,
AORIAAN VAN DER KAnEL, JAN STEEN, MELCHIOR HONDEKOETER.
JOHAN VAN DER HEIjDEN, E. VAN DER MEER, JOHAN GLAUBER,
JOHAN VAN HUCHTENllERG, AUGUST TERWESTGN, JOHAN BERKOOL)E,
CORNELIS DE BRUIN, KAREL DE MOOR, FRANS PETER VERHEIJDEN, de beide HOUBRAKENS, RACHEL Ru/sCIt , FREDRIK MOUCHE.
RON, DIEDERII( VALKENllURG, KOENRAAJ) ROEPEL , JOHAN DE \VIT,
CORNELIS TROOST enz. Onder alle de opgenoemden verdienen echo
ter J. STEEN en J. VAN DER BEI]DEN eellen bijzonderen lof, zoo
door geestigheid van ordon:mtie als door namurlijk kolorijt; de ecrUe
in ziJne gezelfchappen en de laatfie in zijne fiadsgezigten.
Het is opmerkelijk, dat de Nederlandlèhe fchilderkunst, na 7.00
bng in verval te zijn geweest, thans, zoo wel in de Noordelijke als
Zuidelijke provincien dezes rijks, in onze dagen gelijktijdig het hoofd
weder opheft. Onder de nieuwere kunstenaars verdienen de fchilders
VAN Os, de vader en beide de zoons, de een in landfchappen mee
beesten, en de andere in bloem- en fruitfiukken, VAN SPAANDONK ,
SCHEFFER, PF/NEMAN, V. D. HooI], IIODGES, J. KOBELL, MORITZ,
KNIP, Vr:RIIEIjF.N, VAN DRIELST, KRUZE.MAN, KUIPERS, OMME.
GANG, DE WIT, WONDER, }ONXIS, en meer anderen eene 10ffcJijke
mclding; doelt hebben de NederJandm noch cenen MIEREVELD,
noch
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noch HONTIIORST, veel minder eenen VAN DJjK of WOUWERMAN ,
weder te voorfchiju gebragt. De onderfcheidene inrigtingcn , echter,
in ons vaderland, ter bevordering der fchildèrkunst daargelleld, leveren
eene gegronde hoop op tot hare verdere volmaking. De befcht:ldiging,
dat de Nederlandfc;le fc\100l zich kenmerkt door de daarllelling der
gewo/ze Natuur, hebben vele, bij uitGuiting, op de Hol/al1dfclte
fclzooJ toegepast, die getracht heeft, in kleine kabinet-Ilukken hare
kunst van kleurgeving aan den d:Jg te leggen; terwijl de Ylflf1l/1[./ze
daarentegen, in grootere Ilukkcn, ook zeer dikwijls de verhevene.
edele Natuur vertoond heeft. Men heeft gemeend, de VJaamfche
fchool daardoor boven de Hollandfche te verheffen; doch het is wel
mogelijk, dat juist dat geen, hetwelk men daartoe bezigde, ten na.
deele der laatfie kan uitloopen, omdat het niet op het Ulat, maar op
het hoe, der voor!l:elling aankomt. Indien GEORGE PORSTER gelijk
l1eeft, wanneer hij zegt: " de Ilukken der VJaamfche fchilders zijn
" meestal van dien aard, dat men in den voorcreffelijkell handwerker
" den dichter, in den beeldhouwer van ligchamelijke voorwerpen
" den fchepper der ziel mist." zoude dan nict de Hollandfche fc11001
in hare Ilukken juist datgem leveren, hetwelk in de Vlaamfche ontbreekt? En dat dit, nogt3ns, dikwijls hee geval zij, zal niemand
loogchenen. Tusfchcn de BollanCche en Vlaamfche fchool blijft derhalve altijd nog een onderlèheid. De laat!l:e bezit in uitvoerige !lukken luisterrijke kleuren, een betooverend heldonker .. en eene krachtige uitdrukking; terwijl de eerlle de Natuur tot bewondering, zelfs
in de geringll:e kleinigheden, nabootst, en in teekening en klenren, met de hoogst mogelijke getrouwheid, haar navolgt. Dat beide fcholen, illtusCchcn, in het praktisch en technisch gedeelte der
fchilderkunst, velc verdiensten bezitten, is nog door niemand in
twijfel getrokken; maar ook is aan de aesthetiCche vereischten door
beiden veel meer voldaan gcworden, dan men zich gewoonlijk verbeeldt j ter. minae. wanneer men aanneemt, dat er ook in het fchoo
ne foorten plaats hebben.
NEDERLANDSCHE TAAL-, LETTER- EN DICHTKUNDE.
De Letterkunde van ons vaderland, hoe zeer weinig bij buitenlanders,
en zelfs bij onze naaste naburen, de Dllit[elters, bekend, is nogtans,
in evenredigheid tot de grootte van Nederlal1d, eene der rijk!l:e van
Europa. Haar ouderdom klimt op tOt de dertiende eeuw, namelijk
als een blijkbaar afgeCcheidenen tak van het Opperduitseh, toenmaals
nog, benevens het Neder Sakfisclt, llechts verCchillende tongvallen
1.litmnkende van het Nederduitse;', hetwelk zich nog in den mond
des volks van Dllinke,'ken tot Dantzig (en nog Oostelijker op) langs
de Noord- en Oos/zeeën uitllrela. Van alle de takken van het NederDuits.h, het Neder-Sakfis.h, het Neder-RiJnse"', het naamse!:, Pries.lt, en
het Hollands.n, is het laatf1:e alleen eene beCchaafde fchrijftaal gebleven,
die allengs de oudere' takken, welke zich binnen onze voormalige
republiek bevonden, in de befchaafde zamenleving verdrongen
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heeft, terwijl het Neder[akfisc1z in den fatfoenlijken omgang voor
het Hoogduitsclz heeft moeten plaats maken, en het Ylaamsch op het
punt was,' om door het Frt1llsch hetzelfde lot te ondergaall. Deze
Ylaam{de tongval was echter de vroegst befchaarde van alle de Ne
derduitji:/ze. In dezelve waren de werken gefchreven van ]/ICOB
355 in Yluonderen (1235 - 1300), welVAN M.~ERLANT, uit Damme
355
ke , voor zijnen tijd, tamelijk hoog (}aan. Men vindt in die werken~
(Rijmkronijken , andere gefchiedkundige, zede- en zelfs Natuurkundige gefchriften in rijm), wel groote eenvoudigheid, doch weinig
dichterlijke verheffing. Zij zijn echter onfchatbaar voor de kennis
van den oorfprong der taal, waarvan zij het oudfie, eenlgzins uitvoerige, gedenklluk uitmaken, en ook van belang voor de zeden en gewoonten van de dertiende eeuw. MAERLANT had reeds vrij zuivere
gevoelens over de innerlijke waarde van den mensch, blijkens zijne zedelijke gedichten. MELIS STOK", een Hol/ander, bloeide
kort voor hem onder graaf FLORIS V, en WILLEM IIr. in Ho/land. Zijne R(jmkronijk omvat de gerchiedenis der graven tOt op de
overwinning [er zee, door WILLEl\I 111 , op de f//a1J/ingen. De fiijl
is meestal proza; de verzen zijn ongelijk; doch voor den Hol/and[chen tongval en voor de gefchiedenis heefe STO/{E groote vordiens.
ten, en is vooral omtrent de regering van FLORIS V, en JAN I en Il.
merkwaardig. Na zijnen tijd (hij overleed na het ja~r 1305) hebben wij de gefchiedenis van den LimbzII::çrc.'zCl1 oorlog (Braband[che Geestm) van JAN VAN HEW) de Spit!get Historinel van LODEWJJIC
VAN VELTHE)IS, loopende van het jaar 1250 tot 1316) en verfcheidene Romafls, meesral uit het Franseh, zoo als KAREL en ELEGAST ..
de kinderen van Limburg, VERGOET, FLORIS en BLAt'\CHEFLEUR, ZEGELIJN VAN JERUULE~I, WI\LEWJjN, eo misfchien nog andere. De
LeekenfpiegeJ fchijnt een voortreffelijk zedekundig gedicht te zijn.
heC\velk men lang aan MAER LANT heeft toegefchreven. In de
veertiende en vijftiende eeuw ging de Letterkunde niet vooruit. Allengs verbasterde de taal, voornamelijk door den overgang der grafelijkheid uit het oorrpronkelijk Nederland[C/Ze huis van Henegouwen en Beijeren in het Fran[che van Bourgondië. Deze hertogen,
die zich flechts gedeeltelijk in Nederland. doch over het meeren.
deel in Frankrijk of in de IVal[de gewesten ophielden, beminden
meer de Franfc1ze dan de Nederduit[che taal. FILIPS de Schoone en
KARF.L van Oostenrijk, heiden gehorene Nederlallders uit f/!aande.
ren, zouden misfchien de Nederlandfche Taal en Letterkunde, die de
eerstgenoemde beminde, meer bevorderd hehben, zoo hunne buiten.
landfche betrekkingen tot Spanje en het D!litJche rijk hen niet weerhouden hadden. lVIARGARETIM, dochter van KAREL V, beminde uitfluitend de Franfc'te Letterkunde, en moedigde die zeer aan. Onder zulke omllandigheden is het niet te verwonderen, dat niet
alleen de Nederlandfche taal deerlijk verbasterde, maar ook de Neder/andji; 'ze Letterkunde bijknns tot niets dan hol!e en ge~ngzins
ALGE'l. WOOR [)}::'I B. V.
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bevallige klanken verviel. Hiertoe droegen echter nog andere om·
fiandigheden bij. Van 1345 tot 1494, dus bijnn anderhalve eeuw
lang, heerschte er een hevige bur gertwist in geheel Nederland, de
bekende Hoekfche en Kflbeljl1fltlwfc/ze verdeeldheden ; terwijl gelijktijdig in Gelderland de HEECKERENS en DRoNKllonsTEN, en in FrieslalJd de Schieringers en Fetkoopers tegen elkander in de wapenen
fionden. De woestheid van zeden, d:lllrdoor bevorderd, moest na.
deelig werken op de Letterkunde. De genootfchappell van Rnetorijkers of Rede1"ijkers, die feden het begin der vijftiende eeuw,
(vooral federt de regering van FILIPS den Sc/zootlen, na het ophouden
der burgertwisten), zoo algemeen en zeer bloeijend werden, en de
Letterkunde fehenen te moeten bevorderen, hadden doorgaans zulk
een volkomen gebrek aan fmaak (door mangel aan goede modellen),
dat zij meer na- dan voordeelig waren aan de beoefening der
Letteren. Daarentegen ontwaakte na de fiichting der fcllOle van De"enter door GERRIT GROOT. en in de vijftiende eeuw met de doorluchtige mannen WESSEL GANS FORT , RUDOLi' AGRICOLA, ALEXANDER HEGlUS , en bovenal met den grooten DEsIDERlUs ERASMUS, de
zocht tot beoefening der oude klasfieke Letterkunde, die van toen
af reeds begon in Nedet"/(wd eenen harer voornaamlle zetels te vestigen. De Latijnfcne poëzij vond er dan ook reeds fpoedig beminnaars, onder welke de bevallige J ANUS SECUNDUS en de groote VAN
DER DOES uitmuntte; terwijl in den La/ii'/felzen prozallijl, na EaASMUS, H/IDRIANUS JUNlUS melding verdient. Van daar, dat op het
voetfpoor van andere landen de moedertaal bij de geleerden in geene
achting bleef, en meestal llechts door den ongeletterden fiand werd
beoefend.
Het Nt;tlerlantlfche proza had zich dus nog niet ontwikkeld. Tot
in de zestiende eeuw fchijnt men nog weinig onrijm gekend te
hebben. Van de godsdienstige gefchriften, tot fiichting, in de
kloosters opgeIleId , heeft men ook naauwelijks fporen vóór de
vijftiende eeuw. Het eerlle waarlijk verdienstelijke en geestige
werk in Nederlandseh Proza is het werk, getiteld: Bi/enkorf der
11. Room{che kerke, door den beroemden FILIPS van MARNIX ,
heere van St. /Jltlegonde. Het is eene vernuftige hekeling der
misbnliken, destijds door de monniken in de kerk ingellopen.
Ook DIRK VOLKERTSZ KOORNHERT fchreef in redelijk proza over
allerlei zedefiolfen, en vertaalde verfcheidene wijsgeerige fiukken
uit het Latijn. Deze beroemde Nederjandel" , die even als ALDEGONDE een zeer werkend deel nam in den opfiand der Nederlanden tPogen Spanje. maakte met ROEMER VISSCHER en HENDRIK
LAURENszOON SPIEGEL het beroemde klaverblad uit, hetwelk in de
Amfterdamfehe Rederijkkamer, ;n liefde bloei/ende, den eerfien fchok
gaf ter verbetering onzer diep vervallene Letterkunde. KOORNHERT
f'n SPIEGEL waren ernllige, wijsgeerige zededichters ; VISSCHER was
meer vrolijk en boenig, ook wel eens gemeen, doch fOlUtijds oor{pron-
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fpronkelijk. Van alle deze is het gedicht de HertfPiegheJ van SPIE(}EL,
GEL, hoe verouderd ook van taal, en duister door meermalen gezochte wendingen en fpreekwijzen, nog een zeer lezenswaardig gedenklluk
gedenkfluk
onzer vroegere Letterkunde, vooral ook om de oorfpronkelijke gedachten en vernuftige trekken des dichters. De dus langzaam gevorderde
Nederlandfche Letterkunde verdeelen wij in de volgende tijdvakken.
I.
J. Van 1600-1670.
1600-167°' Onder de kweekelingen der genoemde Rederijkkamers was een der voornaamfie PIETER CORNELISZOON HOOFT, zoon
eens Amflcrda1l1fc/wl Burgemeesters, in de vaderlandfcbe
vaderlandfche gefchiedenis beroemd. De jonge HOOFT oefende zich niet alleen in zijn
vaderland; ook Italië werd door hem bezocht, en van daar bragc
hij een veel liefelijker, vloeijender en welluidender dichttrant meftaar Holland, dan aldaar nog immer bekend was geweest. Zijde !iaar
ne taal is fpelend, dartel en buigzaam, en men verwondert zich over
de bevalligheid, die hij aan het Nederdllitseh weet bijtezetten. Daar hij
echter in Ita/ië
Italië reeds verkeerde modellen (vooral door den Ridder
l\'IARJNJ)
MAR/NI) algemeen bewonderd zag, zoo vervalt hij , op derzelver
fpoor, meermalen tot valsch vernuft en ijdele woordfpelingen. Zijne
Minnedichten hebben noglans
nogtans op de vorming der taal tot zachtheid
weldadigflen invloed gehad, gelijk ook zijne Geji:hiedenis[en,
Ceji.;hiedenis[en, om
den weldadigllen
baar die kracht, nadruk en bondigheid bijrezetten,
bijtezetten, welke de deftige gefchiedllijl
fchiedflijl vereischt. Ook omtrent het Treurfpel en andere dichtfoorten heeft HOOFT verdiensten, doch minder dan JOOST VAN DEN VONDEL, die, zes jaar jonger dan hij, reeds op zijn dertiende jaar deed
blijken, wat hi.i
blUken,
hiJ lIaml1als
llamaals ::;Olt zi.in.
ziJn. Van Letterkundige opvoeding
nogt:ms verfioken,
verfloken , en
cn tot den handel in het klein opgeleid, moest
nogtans
dit edele vernuft (ook al een kweekeling der kamer in liefde bloeijende ) uit zich zelve de 1100dige
noodige kundigheden verwerven, zonder
edeIne dichtgaven
dichtgaveIl onvruchtbaar of winderig blijven.
welke ook de edellte
Door geletterde vrienden met de oude LatyOnji:he
LatyOnfi:he dichters bekend
C,oiekfche, die hij eerst in latertijd, en fieeds gebrek(minder met de Gdekfche,
kig, beoefende) llelde
flelde bij zich derzelver navolging (en
ten doel. Het
Treurfpet was zijne meest geliefkoosde dichtfoort, en die. waarin hij
het meest heeft uitgemunt. Op het voorbeeld der ouden, en zijne
voorgangeren behield hij den rei. Treur- en Blijfpelen waren wel
reeds door de Rederijkers, vooral in de Zuidelijke gewesten, met
uiterlijkcn toellel
toeflel dan innerlijke waarde vertoond;
meer uiterlijken
verwond; doch eerst in de
Noordelijke, met name te Amflerdam, werwaarts vele Brabanders en
Plll1nÎl1gers
1'lll1nÏlzgel"s de wijk genomen hadden, bekwamen zij door doctor KosTER en GERBR.hND J.hNSZOON DRERO (de eerfie
eerfle was dichter van Treur-,
de tweede meest van Blijfpelen)
Blijfpelen ) eenen meer geregelden vorm. Men
dacht echter weinig aan eenheid van tijd, plaats en handeling. In
hunnen trant
mmt was het Pafcha en het Jeruzalem
.Jeruzalem verwoest van VAN
DEN VONDEL, waarin (naar RederUkerstram)
Rederijkerstram) ook zinnebeeldige perfonen voorkomen; doch naatkundige
naatkundigc gebenrtenisfen gaven zijnen
~eest weldra eene andere wending. De twisten
twistell der RemontblJltell
Remontl::\lltell
cn
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en Contra-Remonnranten, waarin VONDEL met ijver de zaak der eer!len omhelsde, deden hem den Pa/amedes, een tremfpel, wel geheel .AI/ego'·ie, doch zonder a/lego1'ifche perfonen, en Ilraks een aantal zijner beste, hoewel fcherpe, hekeldichten fchrijven. Zijn ernfiige geest fchepte meest oehagen in {laatkundige en bijbellloffen, en zijne
meeste Trenrfpelell zijn uit de H. S. ontleend; gelijk zijne Helden- en
Lierzangen grootendeels beroemde voorvallen uit ,de vaderlandfche
,gefchiedenis ten ondenverp hebben. In deze beide opzigten had hij
wel eenige overeenkomst met KLOPSTOCK , DuitschlanJs eeuwigen
roem. Zijn overgang tot de Roomfche kerk gaf mede niet weinig
,fiof aan zijne Mufe, en hij bewerkte nu niet alleen de Legende, maar
zelfs het hOQge Dogma in zijne Altaargeheimenisfm. VONDEL heeft
in zijne Rei/en van den Gfjshrecltt (dl! kerszang) , in den Lucfjer,
Adam in Bn/lingfch4p, .Jephtha en andere heerlijke fiukken getoond,
,dat de Christelijke godsdienst eene niet minder poëlifche zijde heeft,
·dan de Griekfche MytllOllIgie, die in zijnen tijd, vooral door Llltijn.
fehe dichters, zoo onmisooar werd gekeurd, dat HEINSlUS eenen lofzang op BACCHUS naast dien op JEZUS CHRISTUS plaat!le, en BARLAEU'
.in zijnen Hymnus in Christum allerlei beelden en benamingen uit de fabelleer overhoop haalde. Wij moeten VONDELS buigzaam genie bewonderen, wanneer wij de menigte dichtfoorten nagaan. door dezen
vorst der Nederduitfche Dichters met zoo veel gduk' beoefend. In
het treurfpel, den lier- en heldenzang, (het heldendicht KONSTANTJJN
de Groote werd door hem uit droefheid over den dood zijner gade
vernietigd) het hekeldicht, het klillkdicht, de befchrijvende poezij ,
kan men meesterllukken van hem opnoemen, welke met de beste
nieuwere dicht/lukken van dien aard wedijveren, en zich foms door
eene gelukkige navolging der ouden aanbevelen. Verhevenheid. beeldrijkheid, vuur, wegllepende kracht bezielen zijne reijen, en vele plaat(en zijner treurfpelen; een hartverheffend vaderlandsch gevoel heerscht
in zijne heldenzangen; zinrijkheid in zijne Bijfchriften; .Tuv(naliseh zout
in zijne hekeldichten en honigzoete liefelijkheid in enkelde zijner kleine nukjes; doch ::lles, wat hij gefchreven heeft, zijn geene meesternukken , en de bewondering voor den groot en man moet ons niet
blind maken voor zijne gebreken. Er heerfchen hier en daar niet alleen woordfpelingen, maar ook gemeene uitdrukkingen, onbefchaafd.
heid, lage en zelfs walgelijke taaI, die men wel uit de nog min gekuischte levenswijze dier tijden, en VONDELS /land in de mll:ttfchappij
kan verklaren, en mag verontfchuldigen, maar vooral niet moet goedkeuren. Twee andere dichters, bE'ide uit de hoogere {landen, hadden
elk eenen verfchiIlenden dichttrant en onderfcheidene verdienflen;
doch in buigzaamheid van talent, en kracht van genie bereikten zij
VONDEL niet. CATS is de duidelijkheid en gemakkelijkheid zelve:
zijne taal is die des gemeenen levens. doch door keur van beelden,
veredeld door het voortreffelijkfle doel. aan de reinfle zedelijkheid toegewijd. Hij fchilderc het menfchelijke leven in deszelfs
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gewigtigf1:e betrekkingen , van de prille jeugd tOt den hoogflen
ouderdom toe: van den laatlten gaf hij zelf, die 83 jaar bereikte, het voorbeeld in eene fchets van zijn leven. De eenvoudigheid, zc:lfs wel eens platheid, zijner. uitdrukkingen zou men van eenen man niet verwacht hebben, die de hoogf1:e ambten in den !taat
bekleedde, en tweemaal Raadpenfionaris. was. CONSTANTIjN HUIJGENS
was geheel oorfpronkelijk in zijnen dichttrant, die, fchoon ongemeen
nadrukkelijk, wel eens met duisterheid vereenigd is. Zijne Zedepren.
ten maken een nieuw, nog wei nig bewerkt, vak van befchrijvende
pGezij uit, waarin vernuft. en geestigheid zich met menfchenlcennis
weten te paren, en nieuwere, meest befchaafde, volken overvloedige f1:of
tot verdienstelijke gedichten kunnen vinden. Zijnen dichtbundel heeft
hU echter door de zedelooze en gemeene klucht van TRIJNTJE CORNEL1SZ bezwalkt. Niets van dien aard vindt men bij den gef1:reng zedelijken KAlIIPHUIZEN, wiens uithreiding der P[a/men en flicllleli,jkeRi,jmen ,
hoewel een weinig firoef, nogtans vol edele denkbeelden zijn, en wiens.'
lIfei[oh! Morgel1flond, door deszelfs bevalligheid en wijsgeerige wen.
ding, nog tOt model kan dienen. ln denzelfden geest, doch een gladder en vloe:baarder, dichter was JEREMIAS DE DECKER, een man uit den
koop mans f1:and , die weinig tijds over had, om zich door Letteroefeningen te befcl13ven; maar die zich door de lesfen zijns braven en
kundigen vaders. en door eigene oefening de Lotijn[ehe en eenige he.
dendaagfche talen eigen maakte, en als dichter door VONDEL, om zijne fier/ijke fJetheid, geroemd wordt. In het midden der zeventiende
eeuw onderfcheidden zich WESTERIlMN, JOHAN DE BRUINE de JOlige,
lOAN SIX, SIX VAN CHANDELIER, ANSLO (een man vol dichtvuur , wiens Pest 1'/111 Napels een mcesterfiu:C is) en de beval.
lige minnedichter DANIEL J ONCTJJS, alsmede de zaakrijke dichter van bijfchriften GERARD BRANDT. Doch ook in dit, gelijk in
verreweg de meeste andere vakken (wanneer men alleen het Minnedicht uitzondert) was VONDEL de meester. De edelf1:e vernuften,
de geleerdf1:e Hoogleeraaren op de , gedurende den Spat1fJ[chen oorlog
gef1:ichte, Hoogefcholen, vooral te Leijden, en het Amflerdam[che"
.Athenaeum, zoo als HEINSlUS , zijn vriend SCRIVERIUS, BARLAEUS.
enz. zelfs de uitf1:ekende DE GROOT beminden en beoefenden de
moedertaal. Edele vrouwen, gelijk TESSEI.SCHADE VJSSCHER en hare
zuster, vertaalden TASSO, of werden zelve door DE GROOT in het La.
tijn vertaald. De Duit[eher OPITZ vormde zijne poëzij naar de onze. In dit zelfde gelukkige tijdvak bereikte het Nederlandseh Pro2/1 eeiie zeldzame, te voren nooit gekende, en zelfs federt eerst in
onze dagen overtroffene hoogte. HOOFT was ook hier de ijsbreker.
Zijne gefchiedkundige werken (HENDRIK de Groole, Neder/al1d[che"
Historim, Rampzaligheden der verheffing van den huize lIfedicis,

enz.) munten uit door eenen bij uitftek krachtigen, gefpierden.
cn tevens zeer bloem- en beeldriiken !tiJl: hij fchildert (vooral in
zijn meesterfiuk, de Nedcrlandfcl1c Historiell) de gebeurtenisfen •
E :3
meer
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meer dan hij dezelve verhaalt, en op elke bladzijde ontmoet men den
dichter. Door eene twee en vijftig maal herhaalde lezing had hij zich
T I1CITUS zoo eigen gemaakt, dat hij zeer veel, ja geheele wendin .
gen, doch bovenal de ongemeene kortheid en bondigheid van dien
grooten fchrijver heefe overgenomen; doch hij is doorgaans fchi!derachtiger, gelijk TACITUS over het algemeen wijsgeeriger is. Deze
zelfde 'eerfie Nederlandfche Gefchiedfchrii~'er (in den zin der ouden)
was de grondlegger der ware NederduitCche fchrijfraal. Het is waar.
wij zagen reeds ALDEGONDE en KOORNHERT, ook in proza, eenige niet ongelukkige proeven nemen; doch hoe arm en gebrekkig verCchijne daar de taal nog, bij den rijkdom vergeleken, die
HOOFT ten toon fpreidt! Er is bij den laatfien een fier en jeugdig
zelfvertrouwen, dat in deze reeds zoo rijke taal alle hulp en alle
middelen van vreemden ter zijde fielt. Zij wil alles uit haar eigen
boezem fcheppen, en het gelukt haar doorgaans, met eenige uitzon.
deringen. Van toen af fchuwden alle goede Nederland/ehe fchrijvers
in dicht en ondicht die bastaardtaal, waartoe het BOllrgondifche hof en
de Rederijkers het fein gegeven hadden, eu één groot ma~ was
de herfielIer der taal.
Anders was dit in de Zuidelijke gewesten, die nog aan Spanje on.
derworpen bleven. Hier bleef, door de naauwe gemeenfchap mee
de Walfche gewesten, door de Franfclze hofeaal , door de affcheiding van de groote Noordelijke modellen, en door den afkeer zelfs
van de verbeteringen. welke dus genoemde ketters in taal, prozafiijl en dichttrallt invoerden, de fpraak meer met bastaardwoorden doorvlochten, de voordragt miu gekuische, de poëzij meer plat.
Daar dit echter meer in den "OT/IJ en de keuze del" fioffen , (imm :rs
de zegeliederen op hunne nederlagen konden de Zuid-Neder/anders
niet fmaken) dan in de zielsgefieldheid der Belgen lag, zoo moesten deze den zinrijken , bevalligen , en huisfelijken CI1TS, die de taal
des gemeenen levens fprak, el) de zeden cn gewoonten (destijds
nog bij de Noord- en ZUid-Nederlanders genoegzaam gelijk.) in
vloeijende en algemeen verfiaanbare verzen voordroeg, verre de
voorkeur ~ geven boven groot ere • fioutere, doch voor hen , min
geCchikte Dichters. Ook is C.ws nog (ot op deze dagen voor de
Belgen een huisboek gebleven, en, hoewel een Protestant, zelf door
hunne geestlijken hoogelijk geroemd. In de Loti/nfehe poezij over.
troffen de Be/geit, door de meesterfiukken van fommige .Tezuften. zelfs
de Noord-Nederlanders. Hoe aanvallig voorts. hoe liefelijk, en voor
aardige wendingen gerchikt. reeds de Hollandfche taal was, blijkt
uit DE BRUNE'S IFétJleen der Yemt/fim. en vooral uit de Holla1Jd.
[ehe Arkadio van HEEMSKERK; een boek vol geest en vernuft, doch
ook wel eens tot dat fpelrnde en onnanmrlijke vervallende, hetwelk uit de fc hooI van MARINI, met HOOFT, te midden zijner
uit ItlJ/ië medegebragte rijkdommen, was binnen geQopen.
Il. Van 1670-'720. lIet tweede tijdperk der herleefde Nederland-
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[che Taal en Dichrkunde mag men oml1:reeks het jaar 1670 dagteekenen. De heer DI VRIES heeft in zijne beroemde Gefchiedenis
tier Nederltmdfche Dichtkullst doen zien, dat de groote worl1:eling
tegen Sp/mje, die den geest der Natie tot de hoogl1:e fpanning
verhief, denzelven in alle vakken van menfchelijke grootheid, ook
in de Letterkunde, zeer deed uitmunten. Na den Munjler[chen
vrede verflaauwde die geest, of ontaardde in driftige burgerge_
fchillen, en hierdoor daalde of verbasterde ook aUengskens de
Dichtkunst. Reeds bij JAN. VOS vertoonden zich hoogdravende
winderigheid, opgeblazene wartaal, en walgelijke wreedheid in de
fchilderingen; en toch werd hij hoog geacht bij velen zijner tijdgenomen.. Dit was een teeken van verval, en van overfpanning,
die eerlang in ver/lapping moest eindigen. De groote geest van HOOFT
en VONDEL bleef ec hter nog menigen Dichter bezielen, onder welke
gewis ANTONIDES VAN DER GOES, door zijnen overheerlijken ljjlroom,
de kroon fpant. Dit meesterl1:uk, waarin men. ja. hier en daar, veel
vals eh vernuft, misbruik der Mythologie, en winderige hoogdravenbeid opmerkt, is toch over het geheel ee!le parel aan Neer/auds
dichtrenkroon , en een der eerUe befchrijvende dichtl1:ukken, waarop
Nederland mag roemen. Hoe keurig zijn niet de befchrijvingen der
onderfcheidene voortbrengfelen, door de fcheepvaart tOP het IJ aangebragt ! Hoe edel en nieuw zijn de beelden, die hij gebruikt, b. v.
het firelen der korenaren door den Zephyr, bij dat van het goudgeel
hair eens kinds door de voedl1:er! ANTONlDES fiierf jong, misfchien
ware hij anders een VONDEL geworden. VOLLENHOVEN munt uit in
Bijbelfiof, welke federt VONDEL bij vrlen geliefkoosd werd. OuD ...... N verlustigt zich daarin, en in de befchouwing van de Stantsgevallen zijns tijds; doch hij is, zoo het fchijm, met opzet duister en
gewrongen, bij vele blijkeil van vernuft en fchranderheid, die echter
niet zoo rijk zijn, om (gelijk bij HUlJGENs) voor zijne vele gebreken
tot vergoeding te firekken. HEijMAN DULUART , JAN LUIKEN in
zijne Duitfche Lier, (een bundel meestal onberispelijke minnedichten, die bij. uit kwalijk begrepene godsdienstigheid later zocht te
vernietigen) en fomtijds in eenvoudig fchoone voorebrengrelell ter eere van den godsdienst), vooral ELlShBETH HooFMhN , hadden nog
groote, de laatl1:e zelfs uitl1:ekende verdiensten. Maar toen A NO. PELS
in zijn opzet /laagde, om het Nederlllndsche, n:l:lr het Grieksch gevorme
de, treurrpel door het Fl'anfche te verdringen; toen de Neder/anders,
in plaats van oorfpronltelijke dichters vertalers werden, en KATHARIN A LESChlLLE zich door eene middelmntige overzetting, van op
zijn best mitidehn:uige F1'Iln[che fiukken, een' groot en naam verwierf;
toen d:! Nate eindelijk zich naar de Fral(fi-' he vlugtelingen , ge_
loofsbroeders, die zij in haar· midden had opgenomen, begon te
vormen: - töen zag men de blijken van verval ([e~en welke ANTONlDES vergeefs uit alle kracht worl1:elde) reeds duidelijk geno~g; doch
ARNOLD MOONEN, en LUKi\' ROTGANS, op het einde der zeventiende,
E 4
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en in het begin der achttiende eeuw levende, hebben. bij alle de genoemde gebreken, toch nog fporen van de fchoone tijden van
VONDEL, die bij den vroeg overledenen LUCAS SCHERMER nog
menigvuldiger fchitteren, nagelaten.
De hoofdwerken van den NederJanl/fclzm Prozallijl in dit tweede
tijdperk zijn die van BRANDT J vooral deszelfs Leven Win den Adt»irQQ/ DE RUITER, en zijne Kerkelijke Gefchiedenis YQn Nedet"IQnd, onder den naam van Historie der Reformatie. Dezelve hebben niet
die duisterheid en firoefheid, welke men bij HOOFT niet miskennen
zal. Zij zijn voor den algemeenen lezer verfiaanbaarder en doorgaans
vloeijender gefchreven: daarbij is de taal altijd zuiver en edel; meer.
malen verheft hij zich, hij het melden der verdiensten van DE RUITER,
tot de hoogte van zijn onderwerp: doch ook vertoeft hij niet zelden bij al te kleine bijzonderheden, en bezit noch den veel be.
fchouwenden blik van HOOFT, noch deszelfs fchilderachtig penfeel.
Deze vermelding. ook van kleinigheden, die den fiijl des gefchiedfchrijvers moeten omluister.en. vindt men bijzonderlijk in de drie
lnatfie deelen van de Historie der Reformatie, waarin hij zich geheel
in godgeleerde gefchiJIen verdiept. SWINNAS fchetfie met leven en vuur
den tweeden El1gelfchen oorlog, (1665 - 1667) en DE GROOT vond
in KASPAR BRANDT eenen waardigen levensbefchrijver. Andere
'Ioortbrengfelen van welfprekelldheid waren g<,ring in getal. De
beroemde FRANCIUS trachtte haar bij de hnfelredenaars te bevorderen door de fchoone voorreden voor zijn e vertaling van een
werkje des kerkvaders GREGORIUS. Ook had men eenige niet onvermaarde redenaars, vooral VOLLENllOVEN {in cteszelfs bundel Heer.
lijkheid der Regtvaardigm, ~de drie zoner1 van GERI.RD BRI.NDT enz.;
doch over het algemeen flond de kanfel-welfprekendheid op eenen
zeer lagen trap. D~ geleerden beminden en beoefenden het Nederduitsch niet meer, gel~jk in hec vorige tijdperk, en men !telde er
fomt~lds, zoo als de oudere BUR~lAN, eenen roem in, het niet te ken.
nen, ja te verfmaden. Ook verviel de poëzij hoe langs zoo meer tot
berijmd Proza, en de Natllurdiehter POOT was, in het begin der
achttiende eeuw, voor langen tijd de laatfle waardige handhaver van
Nededands roem in dit vak. Ongemeen liefelijk als minne- en landdichter floJfeert deze min geletterde landman zijne tafereelen, ztlfs
uit de Griekfclze fabelleer, met groote bevalligheid en zulke dichterlijke fieraden, welke, uit den aard zelve des onderwerps geput,
geen moeijelijk zueken naar opfchik verraden, gelijk zoo vele dichters dier eeuw behoeven. Nog heden kent men fommige van POOT'S
gezangen van buiten, hetwelk gewis met geene van iemand zijner
tijdgenooten het geval is.
lIl. Van 1720-1774. Immers na POOT verachterde de Nederlandfohe Dichtkunde hoe langs zoo meer, vuoral door den invloed der
geestverfiikkende Kunstgeno()tfclzl1ppen, welke zich feden ANDRIES
PELS lot op eenc ongeloofelijke menigte hadden vermenigvuldigd.
C:J
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en cen onbegrijpelijk gezag hadden verkregen. Dichters. die geen
lid van dichtersgilden waren, werden verketterd, misten alle gezag p
en zagen hUllne feilen op cene kleingeestige wijze breed uitgemeten;
terwijl men de klein1l:e misllagen opving, en daarentegen de bepaalde of wa~r:lchtjge fchoonheden of geheel over het hoofd
zag, of aan die beuzelingen opofferde. Zelfs betere Dichters p
een ARNOLD HOOGVLIET, een DIRK S~!ITS, de begaafd~ LUCRETIA WILHELMINA VAN MERKEN, gevoelden den invloed dezer
genootfchappen, of van den geest, dien zij verfpreidden. Het
werd fmaak, zich eenen bijbelheld te kiezen, waarvan men niet
eene daad dichtedi/k voor1l:elde , maar deszelfs leven heri/tnde.
Mannen. met geen vonk dichterlijk vuur bezield, doch die geen e
bijeenkomst van hun dichtgenootfl:hap verzuimden, en daar glad
en vloeijend leerden rijmen, waagden zich aan die taak. Andere
maakten 110[-, Stroom- of 1I1enge/dichten. netjes, keurig, glad. doch
flaauw en vervelend. Men vertaalde meest uit het Fransch. en
het Fral1fche Treurfpel was voor het dmflerdamfçhe tooneel (nog
den eenigen ilaanden fchouwburg) de eenige bron, waaruit men zonder veel geest des onderfcheids putte. Doch deze zelfde. voor de
poëzij zoo onvruchtbare, tijd was eene waarlijk goude eeuw voor
de Toalgeleerdheid. Hoezeer ook de zeventiende geenszins arm
was aan fchrijvers over de taal; hoezeer VIIN DER MJjLE. reeds in
het begin dier eeuw, in eene LOli/nfche verhandeling de overeenkomst van hct Nederduitsch met het Perzisch aantoonde, en den
rijkdom van hctzelve ontvouwde; hoezecr nog vroeger KILIhAN
deszelfs voortreffelijk IFoordetihoek, nog zoo onmisbaar voor de kennis van verouderde woordcn, had in het licht gegeven; hoezeer HOOFT
en VONDEL zelve ook het werktuigelijke der taal ijverig beoefenden;
(mogt de zachte vrouwelijke gellachtsbepaling van eerstgemelden niet
uit de taal verdrongen zijn ,) hoezcer eindelijk HOFMAN en MEIJER (in hunnen Woordenfchat), HOOGSTRATEN (in zijne GeOachtlijst)
cn andercn, nuttige hulpmiddelen tot beoefening der taal aan de hand
gaven, zoo was toch nog geen wijsgeerig zamen1l:el over den aard,
den oorfprong en de vorming der taal voorhanden. Eerst de geleerde
LAMBERT TEN KATE verrijkte onze letterkunde daarmede in zijne
Aanleiding tot de ke1lnis "an het vedevener deel der Nederduitfclze
[prakt!: en hoewel HUlJDECOPER minder Systematisch was, fpreidde

hij echter in zUne aanmerkingen op MELIS STOKJ>, doch vooral in
zijne Proeve van Taa/- e/I Dichtkunde, misfchien nog diepere kennis
ten toOn van de gronden en fchatten der taal. LELIjVELD was de derde
van dit edel klaverblad, en van toen af vormde zich eene onafge.
brokene reeks van fchrandere taalkenners, onder welke WAGENhAR en
KLUIT de beoefening van de Gefchiedenis des Vaderlands, met die
van des zelfs taal, op de gelukkiglle wijze wisten te vereenigen.
Van deze Gefchiedenis haddcn BOR, VAN METEREN en REIjD in den
eenvoudig verhalenden , HOOFT en DE Gr.OOT in dell me,r fierlijE5
ken
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ken {lij I wel de fchitterendlle partijen befchreven; DouzA , MAT'
THEUS VOSSlUS en anderen 'hadden de oudere gefchiedenis opgedol.
ven; AITZEMA en WICQUEFORT hadden tot de nieuwere bouw{lof.
fen verzameld; doch een geheel bellond nog niet, toen WAGENAAR
zijne PaderlalldJèlle Historie beCchreeC. Dit werk, het voortbrengCel
van taaije vlijt, van meer dan tien jaren onderzoeks, en zuivere
waarheidsliefde, mogt aan fommigen niet behagen, die ongaarne- de
verkeerdheden van eenige Regenten, al was het dan ook volkomen kalm en hartStogteloos, in hare geheeIe naaktheid zagen blootleggen ; de overgroote meerderheid der Natie juichte die onderneming
toe. en WAGENAAR vond zich aangemoedigd, om bij zijne Gerchledenis des Vaderhmds ook die zijner geboorte{lad Amflerdam te 'voegen. Bij de meeste eigenCchappen van eenen Gefc!tiedomlerzoeker (een
wijsgeerigen blik op de gebeurtenisfen uitgezonderd) voegde WAGI!.NAAR ook de duidelijkheid, het eerlle vereischte van eenen gefchiedCchrijver: doch 7ladruk en flerlifkheid ontbreken hem grootendeels. In de taal is bij bij uitnemendheid zuiver en keurig. Om.
trent een niet onbelangrijk deel der Gefchiedenis, de PennilJgkunde,
had GERARD VAN LOON groote verdiensten. NOORD KERK fchitterdeals Regtsgeleerde door eenen uitnemend fierlijken en krachtigen {lijl;
eene zeldzame verdienste des tijds, zoowel in dichtmaat als proza.
f)e kanCel-voo/-a"ogt bezat nog zeer weinig kanfel-weijprckendlteM_ De uitllekende beoefening der Grielrfche en Latijnfche Letterkunde, welke hier in het midden der achttiende eeuw onder HEM6TERHUIS, WESSELING, DUKER, n'ORvILLE, VALCKENAER, RUHNKENlUS , SCllRADER, BURMt\N, WijTTENBACH, en zoo vele anderen
meer, eene gouden eeuw beleeCde, bragt Oechts weinig bij tOt aankweeking der Vaderlandrche. Men dacht en fchreef veel beteren fommigen ook liever, - in de Latifl1fohe, dan in de moedertaal.
IV. Van 1775-1824. Het was tusCchen 1770 en 1780, dat zich eell
betere fmaak in Nederland begon te vertoonen. Men was dien aao
twee ·Yriezen verCchuldigd, O. ZWIER VAN HAREN, en SIMON STVL.
De eer{le, benevens zijn broeder WILLE", was een groot vriend der
VaderlandCche vrijheid; die ook het huis van Oranje verheerlijkte, bei.
de te zamen in zijn uitmuntend Dichtlluk , de Geuzen. (WILLEM had
vroeger eenige fraaije Lierzangen en het Heldendicht Fri!o uit de fabelgefchiedenis uitgegeven.) De Geuzen munten uit door alle de eigenCchappcn, die den waarachtigen dichter kenrchetCen, door verhef..
fing, zwier, gloed van verbeelding, innig gevoel en fmaak voor het
fchoone en goede ; alleen d.e uiterlijke vorm, de fomtijds nlwe fiijl;
en verwaarloozing der taal, ontfierden dit meesterlluk ; doch de
laatfl:e druk van 1776, zoo wel als de latere bewerking van FEITII en
Bll.DERDIJK, namen op onderrcheidene wUze deze gebreken weg,
en verhelfen de Geuzen tot het Nationale Heldendicht van Nederland.
De geneesheer SIMON STIJL vereenigde, in zijne Opkomst en Bloei
der Yercenigde Nederlanden, de ficrlijkheid en bondigheid van HOOFT,
de
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de levendigheid van BRANDT, en de duidelijkheid van W AGENAM,
zonder de duisterheid van den eeu', de gerektheid vau den ander',
en de befchroomdheid van den derden. In den tweeden druk voorzag
hij zijn werk met eenen frnaijen flotzang ter eere van het Vaderland.
W~inige Neder/rmdfche Gefchiedfchrijvers werpen zulk eenen wijsgeerigen blik op de gewlgtigl1:c gebeurtenis fen, zien zoo diep in de oorzaken, en ontwikkelen zoo goed derzelver gevolgen. Sedert 1776
begon ook de jeugdige BILDERDlJK zich als oorfpronkelijk Dichter, docil verrijkt met alle de fchatten der oudheid, verre bo.
ven zijne oudere tijdgenooten te onderfcheiden. - Ook de andere ge ..
westen bleven bij Holland en Fi-ieslt1lld niet achter. RHIjNVIS FEITIl
fchitterde in Ovel'ijs[el als een der eerlle lichten onzer herlevellde
poezij. In Staats-Broband bloeide de freule DE LANNOY, de vriendin van FEITH en BILDERDUK, door keurigen en krachtigen dichttrant,
doch ftierfreeds in hare jeugd. In Zeelalld gaf de jonge BELLA:I1Y!lan
Nederl,md eenenuatuurdichter, door eigen aandrang tot een der geliefdHe volkszangers der Natie gevormd; doch aan Utl'ecJtts Hoogefehooi in
den omgang met RAU, KLIJN, HINLOPEN cn VAN DER PAL!\l, alle jongelingen van den fchoonften aanleg. ontwikkeld. nELLAMY fiierr
vroeg, nog cer hij eenen fiand in de Maatfchappij bekleedde. Ook
de voortre/relijke NIEUWLAND, die l1iet minder in de afgetrokkenlle
wetcnfchappen, dan in de Dichtkunst uitmuntte, werd vroeg aan
het bewonderende vaderland ontrukt. In weerwil dezcr verliezen,
in weerwil der noodlottige oorlogen, binnenl:mdfche verdeeldheden.
rampen en fchadcn van allerlei aard, die het vaderland federt het
jaar 1780 teisterden, en alle kracht en geestverheffing fchenen te
moeten verlammen en ontzenuwen, verhief zich echter de Nederlondfche Letterkunde, ja misfchien juist door die normen des te
meer, en bleef zelfs op eene glansrijke hoogte in de drie heilIoo·
ze jaren, toen de Frallji:he keizer ons vaderland met zijne reusach·
tige heerfchappij had vereenigd, en geen middel verzuimde, om
den volksgeest, die door eene Nationale Letterkunde zoo ongemeen
wordt opgebeurd, te fmoren. Amsterda1n (door HELl\IERS, LOOTS,
VAN Ht\LL enz.) wedijverde met Rotterdam; (ToLLENs, Il\IMERZEEL
en anderen) Gl'onitJgm mogt zich op SPANDAW, Cdder/and op
LULoFs en STAIUNG beroemen. Geiijktijdig met de poëzij verrees
ook de welfprekendheid; vooral die van den kanfel bereikte cenen
voorheen nimmer beklommen trap, waarop ongetwijfeld de meer·
dere onbekrompenheid van begrippen, vooral onder de Protestanten
in Nederland, eenen grooten invloed uitoefende. VAN DER PALM
overtreft alle '\roegere en latere Nederlandfche redenaars (volgens
het eenparige oordeel der Natie) in duidelijkheid, nadruk, bevalligheid en natuurlijkheid van llijl; om nu van zoo vele andere
beroemde kanfel-redenaars niet te gewagen. In de Taalkennis ging
BILDERDIJK door diep wijsgeerige inzigten (vooral omtrent de geOach.
ten) zelfs TEN KATE cn HUJJDECOPER te boven. SJEGENIlEEIl: regelde
de
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de fpellhlg naar den voorgang der oudheid, en het hedendaagrcbe ge..
brui"; WeiLAND gaf eene fpraakkunst en een uitvoerig Woordenboek der taal, en OF. VRIES eene Gefchiedenis harer Dichtkunst. Dus
verhief zich de Nederlandfch~ Letterkunde; terwijl ook uitllekende
geleerden en beofen~ars der oude Litteraruur, een Dg BOSCH, VAN
LENNEP, BOSSCHA , VAN CAPELLE en anderen, in de moedertaal
fchreveo, en dezelve door hunne bijdragen verrijkten. Men mag dus
zeggen. dat dit bloeijende tijdperk onzer Letterkunde het vroegere.
der zeventiende eeuw in overvloed en waarde van voortbrengfelen
:llthans evenaard ~ en dat er geen land in Europa is, hetwelk ons
plekje gronds in gewrochten van goeden fmaak, genie en geleerdheid, naar mate van deszelfs kleinen omtrek, overtreft.
Het karakter der Neder/andfche Letterkunde fchijnt hooge et·nu
te wezen. Immers VONDEL, DE DECKER, ANTONIDES, BRANDT,
SMITS, de VAN HARE~S, FEITH en BILDERD1JK wijdden hunne lier
bij voorkeur aan de hoogere belangen der menschheid of des vaderlands. In het minnedicht waren wel HOOFT en POOT zeer gelukkig;
doch grondtoon. der poezij werd het nooit, zoo als in Fl"fmkri.ik in de
achttiende eeuw. Het Treur[pel heeft menig meester nuk aan te
wijzen; het Bli.ifpl!/ genoegzaam niet een. Alle pogingen, om het
Izoogere bli/fpel (comédie de caract~re) in Neder/and over te planten.
zijn mislukt, fellOon HOOFT en LANGEN9IJK in oe klucht en liet
lagere blijfpel vrij goed mogten tlagen, en NOMSZ nu en dan ook het
hooge re nabij kwam; doch hij bereikte het niet. Zou OIlS volkskarakter, de in hetzelve heerfchende ernst. welke, zich ontfpannende,
wel eens tot het andere uiterne plagt over te fiaan, hiervao niet de
oorzaak zijn? Dan de nieuwere tijden hebben wonderen gedaan:
de Natie is ook zeer in uiterlijke befchaving gevorderd; de dichtgloed, die haar verwarmt, koestert zelfs, gelijk onder Italiës zachten
en mildell Hemel, maar· met meer kracht, algemeener kunde en heili.
ger gewaarwordingen, dan bij het verbasteerde nakroost der Romti,zen , eenen improvi[ator, wien ook reeds de Buitenlander vereert.
Zou dan het befchaafde Blijfpel alleen nog blijveu ontbreken? Wij
gelooven zulks niet, maar hopen, dat zoowel de kunst van ME.
N4NDER als die van SOPHOCLES , en alle hoogere Dichtfoorten ,
fieeds hooger bij ons mogen klimmen, en, met befchaafden en
fierlijken Prozallijl, ecme wijsgeerige ontwikkeling der Gefchie.
nis, en een hoelangs zoo dieper indringen in den grond en
het wezen der tale vereenigd, eenen onvergankelijken eerekrans
voor Nederland zullen vlechten •
. NEDERPLOFFING. (Prtcipitatie) Een der belangrijklle puntelt
van de leer der fcheidkunde, waarop de ontleding en zamenfielling
van alle Iigchamen gegrond is ,en van welks juist begrip alles af.
hangt, om in dezen tak van wetenfchap eenigt! vorderingen van aanbelang te maken. Uit de verfchilI ende verwantfchap der ligchamen
volgt, dat daarin ook hooge en lage trappen plaats hebben, dat is :
dat
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dat de verwantf~hap van eenig ligchaam, tot andere Iigchamen, veel
of weinig wezen kan, en zich derhalve veel gemakkelijker met het
i!ene dan met het andere zal verbinden. Hieruit volgt: 1. dat een
iigcbaam, hetwelk ,de grootlle verwomfchap tot een ander toont te
bezinen, ,ook het nnauwst met hetzelve vereenigd wordt; 2. dat
zood:mige vereeniging door geen ander ligchaam, hetwelk met een
van beiden eene mindere verwantfchap heeft, kan verbroken, of van
een gefcheiden worden '; maar 3. dat alle zamenflellingen van twee
zelfllandigheden door een derde ligchaam, hetwelk grooter verwantfchap met een der beide eerfien heeft, dan wel deze onderling bezitten, noodzakelijk moeten ontbonden worden. De fcheidkunàige
vereeniging van twee ligchamen wordt derhalve verbroken, zooora
men er een derde ligchaam bijvoegt, dat tot een der overige ligehamen in grootere verwàntfchnp flaat, dan deze tot elkander. Het
nieuw bijgevoegde ligchaam verdringt een der overige, en vereenigt
zich met het andere tot een nieuw Iigchaam: b. v. wanneer men in
een fleschje eenig vocht giet, uit eene vereeniging van kalk en falpeter-zuur befiaande, welke beide zelffinndigheden met elkander in verwamfchap Ilaan; er een weinig Vlm in een k<!lkje doet, en, voor een
derde ligchaam, er een weinig potas-ch, of liever 'eene ontbinding
van potasch in water, bijvoegt, dan wordt de vereelliging van den
kalk en het falpeterzuur dadelijk verbroken, om dat de potasch grootere verwantfchap met het falpeterzllur heeft dan de kalk. De potlIsch verdringt in dit geval den kalk, en vereenigt zich met het falpeter-zuur tot een nieuw ligchaam: met andere woorden, het laatfte laat
het eerfte los, om zich met de potasc!J te verbinden J waarvan dan
ook het gevolg is, dat de kalk, wederom vrij geworden zijnde, zich
zigtbaar, door zijne e.igene zwaarte, op den bodem van het glas af_
zondert, of zinkt; en het is deze kunstbewerking , waaraan men den
naam van Nederplo!Jillg of Precipitatie gegeven heeft. Zij is voor de
fdleidkunde van het grootfte belang, om de oorfpronkelijke befcanddeelen der Iigchamen te lerren kennen, hunne onderfcheidene graden
van verwancfchap te beoordeel en , en nieuwe zelfftandigheden te vormen, die J van andere, haar voorheen eigene, krachten afgefcheiden t
tot bijzondere oogmerken kunnen gebruikt worden. Vele gewigtige
werkingen der Natuur, voornamelijk toen de tegenwoordige gedaante der aarde door geweldige fchokken bepaald werd, berusten oor.
fpronkelijk op de uitkomst der Nederploffing. Zoo meent men b. v_
dat de graniet, door zulk eene algemeene Nederploffing is gevormd
geworden. De fcheidkundige Nederploffing gcfchiedt op tweederlei
wijze: namelijk, langs den natten en droogen weg, dat is, in het
eerfte geval, wanneer de oplosfing, die van het opgeloste Iigchaam
moet worden afgefcheiden, vloeibaar is, of in het laatfte, wanneeer
zij eerst door vuur vloeibaar moet gemaakt worden. Ook heeft men
voorbeelden van fcheidkundige ontleding door Nederploffing, waar_
bij bet afgefcheiden belianddeel niet zinkt, maar in de vloeiftof, waar.
in
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in het zich bevindt, rond zweert; zoo als, b. v. als men een weiIlig nenzo~-gom in fwrken brandewijn of voorloop laat oplosfen ,
wanneer men eene heldere roodbruine vloeifwf verkrijgt; maar zoodra men er e(!nig watcr bijdoct, wordt dc nenzo(! afgdcheiJen. Niet
altijd echter wordt het afgcfcheidcn bt!fcanddeel wcrkelijk neergeploft, of in de vloeifcof gelijkelijk verdeeld of verfpreid; maar fomtijds vervliegt hetzelve, onder de gedaante eellcr luchtvormige vloei_
Hor, of zoogenoemde lucht, hetw~lk men in de fcheidkunde opbnlÏ·
fint: noemt.
NEDERRIJKS- WALD. Dit is thans bekelld als eelle buur[chap, behoorende onder het fchoolambt Groesbeek in Gelderland, en op eene,
llaar evenredigheid van derzelver bevolking, zeer groote oppervlakte
flcchts 390 inwoners bevattende. Voormaals was het Nederrijks-wald,
gelijk nog de naam aanduidt, een uitge!1rekt bosch, op fommige
plaatfen digt met firuwelen bewas fen , en op andere met hoog op..
gaande boomen bezet. In dezen wefiand bevond hetzelve zich nog
in de 14de eeuw, gelijk uit oorfpronkelijke fiukken van dien tijd
duidelijk blUkt. Sommige fchrijvers meenen in hetzelve het [acrum
nelJtllS te zien, waarvan TAclTus Hist. lib. Ir. c. 14. 15 gewa:tgt.
Zeker is het, dat het zich oudtijds, van het riviertje de Niers en
den omtrek der fiad Ca/kar, tOt digt bij Nij1l1ege;z uitfirekte, en tot
de domeinen van den Duitfchen keizer behoorde, en dat, van KAREL den Grootc/z af, vele keizers er achtereenvolgelijk het vermaak
der jagt genoten. Tevens bezaten de burgers van Nijmegen het voorregt, er dor hout te mogen fprokkelen, alsmed e het groene hout.
voor zoo ver het nog buigba3r was, te mogen afhakken, en, in het
gemeen, alle takken, die zij op hunne kar fiaande bereiken konden,
ce mogen afhouwen; een voorregt , in de middeleeuwen niet ongewoon, en met de fiaatsgefieldheid van dien tijd overeenkomstig. Naderhand, namelijk in de 13de of I4de eeuw, kwamen de graven van
Kleef en die van Gelre ieder in het bezit van een gedeelte van het
Nederrijks.wald. gelijk thans nog de uitgefirektheid gronds, welke
te voren door hetzelve beilagen werd, voor het grootfie gedeelte
onder Pruisfisch gebied is; maar ook in de natuurlijke gefieldheid
van het Nederrijk1-wnld hadden van tijd tOt tijd groote veranderingen
plaats. De bos[chen werden uitgedund, het zware hout verdween,
en de beroeringen en gedurige oorlogen der Isde en I6de eeuw gedoogden niet, dat de nu ombloote fchrale grond in bouwland werd
herCchapen. In den aanvang der I7de eeuw vertoonde het Nederr;f1cs-wa/d, althans voor zoo ver hetzelve op Geldersch grondgebied
lag, niets dan dorre heiden, door enkele firuwelen afgewisfeld;
maar van dezen tijd af, vooral kort nadat de Munfierfche vrede de
mst van Europa had verzekerd, werd~n, op koste van bijzondere
perConen, vele dier woeste gronden ontgonnen, hetgeen mede in het
laatfte gedeelte der vorige eeuw met een groot aantal morgens land
plaats had, zoodac thans de dalen en vlakten grootend~els, (fchooo
door
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door fierke bemesting) vruchtbaar bouwland of weelderIg finlikgewas,
en alleen nog de fchraalfie heuveltoppen en hoogten heide-velden
verwonen.
NEDER-RIJN. Eenc PruisfiCche provincie, den naam van een
Groot-hertogdom voerende, welke in 1815 op het congres tc 'Peenen aan Pruisfen werd afgefiaan; doch waarbij, bij den tweeden Parijfcllell vrede, nog een klein deel van Frankrijk gevoegd werd. Zij
ligt deels op den linker oever van den Rijn; grenst aan de PruisfiCche provinciën Culik en Cleef, Berg en IPéstphalen, de Nasjàu[,he, groothertogIijk Hesfifche, Hesfen-Homburgfc/ze, O/dmbuIgjèlze,
Cobllrg!,he en Befje/felle 0 ver-rijl1f,he landen, Frankrijk en het
koningrijk der Neder/al/dm, en bevat aco v. m. en 235,000 inwoners.
De grond, offchoon over het geheel meer bergachtig dan elfen, bevat echter ook vlakten, en vele vruchtbare dalen aan clen Rijn, de
Moezel en Nahe, en over het algemeen vele bekoorlijke landltreken.
De voortbrengCels des lands befiaan in de gewone huisdieren, wild.
visch, allerlei granen, ooft, tuinvruchten , vlas. hennep, hop, tabak, wijn, inzonderheid aan de Moezel, Aa}' en Nl1he, en veel hout.
voornamelijk in het Zuidelijk gedeelte. In het delffioflijk rijk vinde
men zilver, ijzer, koper, lood, galmei, marmer, fchiefer, tuf-,
zand- en molenfieenen, baCalt, porphier. aluin, brllinfieen, zwavel,
fieenkolen, zoue en minerale bronnen. De voornaamlle fabrijken
zijn in Aken t Eupeu en Montjoie, waar de laken-fabrijken tot eellen
hoogen trap van volkomenheid gebragt zijn, en ook voor buiten
's lands arbeiden. Voorts vindt men hier Iinnen-, wollen-, zijde- en
lintfabrijken , alsmede voor verwfioffen, leder en porCelein, ijzer.
{hlal, koper, mesfing enz. met alle welke artikelen eenen levendigen
handel wordt gedreven. De inwoners fpreken meestal de Duitfche
taal, met het Fransch vermengd, en behooren grootendeels tot de
Roomsch-katholijken, ofCchoon er ook Protestanten en Joden gevonden worden. De provincie wordt in de regeringsdistrikten ./Jalren,
Coblenz en T,.;er verdeeld.
NEGERS. Een menCchen-ras in Afrika, dat zich van de monden van de Smegl1t en Gambia tot diep in het binnenfie des lands
uitflrekt, en zoowel ten aanzien van godsdienst, levenswijze en karakter. als door zijne geftalte, van zijne onderdrukkers, de Moore",
onderCcheiden is. De Neger heeft bij eene meer of mindere zwarte
kleur, eene dikke, voor het gevoel zachte huid, een bijzonder frerk
riekend zweet, en meestal kroes, wollig haar, dat doorgaans zwart,
maar ook ComtiJds roodachtig is. Aan zijn Cmal, als in een gedrukt,
hoofd fteekt het benedenfte gedeelte van het gezigt verder vooruit,
dan bij de overige menCchen.l'2sCen. De platte neus, en de hoog
opCtaande lippen, hoe gewoon ook anders bij de zwarten, zijn hem
echter niet al gemeen eigen, want men vindt Negers met verheven
neuzen en fijne zwarte lippen. Daarentegen hebben zij gewoonlijk
wel geregelde, witte tanden, die zij zeer goed onderhouden. In hunne
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ne gelaatstrekken is vele verfcheidenheid: bij dezen zijn zij gror,
bij genen fijner; fommigen hebben groote, anderen kleine oogen, van
verfchilIende kleur; terwijl men hier een fcherpzinllig, daar een dom
gelaat aantrefc , en er Negers gevonden worden, die befchaafde Europeanen zelfs voor fchoon zonden houden. Zij zijn, met uitzonderiug van enkele ftammen, van een feerk ligchaamsgefcel, hebben eene breede bom en fcerke fchenkels, lange, doorgaans een weinig
binnenwaarts gebogene, beenen, en breede voeten. Zij zijn zeer
vlug en rterk, en overtreffen, onder de heete luchtfcreken , de Europennen in allerlei LiJort van ligchaams arbeid. Zelfs zijn de vrouwen
voor een e groote illfpallning van kracht gefchikt, en worden, zoo
als bij de meeste wilde volken, door de mannen tot zwaren arbeid
misbruikt; doch ook in haar geboorteland, als vrije menfchen, bearbeiden zij in hUil ne zwangerfchap, en terftond na dat zij gekraamd hebben, het veld. Zij zijn niet van alle bevalligheid ontbloot, en onder fommige CLammen, zoo als de .Ta/oft en Fu/ahs, vindt men er,
die op haar 12 en 14de jaar eene fchoonheid bezitten, die mogelijk
in Europa geheel onbekend is.
Er bevinden zich, volgens Zm~lERi\lAN, van de Negervolken flechts
nog maar 4 hoofdnatien : de Fe/ups, de Ja/ois, de Mandigoes, en
de Ful/ers of FIJ/a1s, waarvan de laatfte door zindelijkheid, werkzaamheid en verCLand , inzonderheid, boven de overige uitmunten,
en den landbouw m~t vel~ zor5vuldigheid beoefenen. De invloed
Tan het klimaat veroorzaakt bij de Negers, over het algemeen, eenen
hoogen trap van zinnelijkheid. Hevige driften fpannen beurtelings
geest en ligchaam geweldig in; beide ontfpann en zich daarna in
dezelfde mate, en neiging [Ot rust is er het eigenaardig gevolg van.
Hij zuigt. dus eene hooge mate van zorgeloosheid als met de moedermelk in. en wordt door overmaat van verzadiging onverlchillig:
zelfs gaat zijne traagheid, volgens het getuigenis van geloofwaardige
fchrijvers, fomtijds zoover , dat hij op zijnen vruchtbaren grond honger lijdt, en zich zelfs ter prooi geefc van de aanvallen van ver_
fcheurend gedierte. Lichtzinnigheid, trotschheid, liefde tot de vrouwen, en wraakzucht drijven hem Comtijds tot de gevoellooste wreedheden. De veelwijverij is bij dit volk nog in zwang. Ondertusfchen heeft het karakter van den Neger ook eene gunstige zijde, en
warme vriendCchap, getrouwheid, kinderliefde, goedhartigheid en
ware edelmoedigheid behooren onder zijne deugden. waarvan men,
ten bewijze, vele voorbeelden zoude kunnen bijbrengen. Ook heeft
men bevonden, dat. zoo al niet bij geheeIe Negervolken , nogthans
bij vele enkele derzelve , verfcheklene takken van moeijelijke kunstvlijt , met een go~d gevolg, worden beoefend, als: de geheele bewerking van het ijzer, het lederbereiden , het weven van onderfchei.
dene fioffen, het bierbrol.lwen uit koren, (Ho/cus [picatus) en uit
een' zekeren wortel, in plaats van hop, die Cenen aangenamen bitteren (jnaak heeft, het bereiden van bus kruid enz. Voorts bezit
de
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de Neger niet alleen eene beOisfende neiging tot de dichtkunst,
maar hij weet ook, bij gunstige gele~enhcill, zjj.jlen bijzonderen
aanleg daartoe te ontwikkelen. Zelfs verwonen zich hij den on!.Jefchaafden Neger teekenen van dichterlijk vcrnllfc , en vÏildt men bij
deze natie rondtrekkende barden (Gourils) , die de d~den der Grooten
of zelfs den lof en de gefchiedenis van eenen ï.::der, die bclallt;flel.
ling inboezemt, voor de vuist bezingen. Ook vindt men onder dé
Negers ~ die de hoogere weten[chappen beoefenen, en war~n cr,
die, om hunne talenten, als leden van de akademie eer wLt~llrchap
pen te Parijs werden aangenomen; terwijl anderen zich flls voortreffelijke geneesheeren, kanfelredenaars , wij~geeren en fchrijvers onderfcheiclden, onder welke laaEaen SAUCHO en VASSA in Engeland nog
9nlangs zeer beroemd waren. Men vindt derhalve zoowel onder di~
volk, als bij de blanken, den uitmuntendlh~n aanleg voor oefening
en befchaving; doch onder Afrika's brandende luclJtflreek zal zich
dezelve moeijelijk verheffen tot groote wcrkzaam 11eden en ondern~
mingen , waartoe gedurige infpanning gevorderd wordt.
De oorfpronkelijke godsdienst der meeste Negervolken , o[fchooll
bet Evangelie, en inzonderheid het l\1ahomethanendolll, ook hier
en daar in Afrika is doorgedrongen, is het Fetisllltls, of de aanbid..
ding van het een of ander voorwe:p V:111 Natuur of ktl!lst, hetgeen
hun opmerkelijk voorkomt, of voor hen b~lal1grijk is. Zoo vereert
men in ,nida It, op de kust van GUil1e11, b. v., eene fchoone !lang,
welke zelfs haren eigen tempel heeft, en bij andere natien den tijger, de zee, de groOte hagedis. een bijzonder foort van boomen enz.
Onder de voornaamlle uitrpanningen der Negers behooren zang en
dans. De laatae is, zelfs in den {laat van flavernij, voor hen eene
behoefte. De muzijk, welke daarbij plaats heeft, is meestal aa tig ;
de gezangen zijn eemoonig en treurig; doch de Negers zijn zoodanig met dezelve ingenomen, dat dikwerf verfcheidene dorpen in SInr/iambill, die op eenen kleinen aflland van elkander liggen, des
na~hcs beurtgezangen onderling aanheffen. De huwelijks plegtigheden
verfchillen wel bij da onderfcheidene Negervolken, doch beftaan, zoo
als bij de meeste onbefchaafde naeien • in het koopen van meisjes.
De bruidegom, aan wien een meisje bevalt, koopt hetzelve van de
ouders, welke bovendien van hem verfc:heidene gefchenken ontvan.
gen. In lf7hidah trouwen de groot!!11 alleen kinderen van 8 tot JO
jaar; doch nergens loopt dit vro~gtijdig trouwen in zulk een uiterfte.
als aan de goudkust, waar vaders hunne kinderen reeds aan elkander verlooven, terwijl hunne vrouwen er nog van zwanger zijn.
De Negers bereiken over het algemeen geenen zeer hoogen ouderdom.
De meeste begraven hunlle dooden terilond onder de aarde, en zetten
dezelve bij in daartoe gemaakte graven. De 1I1al1di;lglJes echter verbranden dezelve, als zij meen en , dat de zieken door vergif geilorven zijn. Sommigen bouwen op het graf eene kleine hut, en leggen
rondom dezelve eenen kleinen cuiu aan; terwijl anderen de lijken in de
ALGEMEEN WOORDtNS.
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woning zelve begraven, die dan door de familie verlateft wordt.
Men kan omtrent de onderfcheidene Negervolkenmeerder vinden in
het werk van E. A W. VON ZIMMERlIfhN, getiteld: de darde etI kare
/JelVoners, [ deel.
NEl] (MICHlEL), l\'Iaarfchalk van Fronkri/k en hertog van Elekin·
gen, in het jaar 1769 te Soor Louis geboren, was een der beroemdlle
velJheeren onder NAPOLEON, in wiens oorlogen en veldcogten hij
eene uitllekende en luisterrijke rol fpeelde. Ook in 1813 diende hij
elen Franfchen keizer met veel ijver; doch zag zijne pogingen tot
wering van den vijand mislukken. Toen PariJs reeds ingenomen was,
en. NhPOLEON bij Fontainebleau over zijn te nemen beO uit n&g wan~
kelde, was NEl] de eeril:e, die het waagde, om hem 'onder het oog te
brengen, dat de oorlog, verder voortgezet wordende, het karakter
van eenen burgerkrijg zonde aannemen. Na de herllelling der Bour.
hons llond de maarfchalk in hooge achting, werd door den koning
in de kamer der pairs benoemd, en toonde de uiterlle onderwerping.
Toen NhPoLEoN il!de Lente van 1815 op nieuw in FranlrriJlr drong,
droeg hem de koning het bevel over een aanzienlijk leger op • en
vertrok hij onder de il:erklte betuigingen van zijne getrouwheid en
ijver voor zijnen vorst. Dan, in plaats van den voondringenden vijand tegen te houden, ging hij den 13 van Grasm. met zijn geheele
leger tot hem over, en gaf dus het rein van eenen algemeenen afval.
NAPOLEON benoemde hem in de k~mer der pairs. en gaf hem het be.
vel over 8 regimenten voetvolk en 4 :afdeelingen nliterij, om daarmede den oorlog in de Nlderlanden te openen. Tegen zijne ge.
woonte voerde hij bij Waterloo niets buitengewoons uit. Toen alles
verloren was, nam hij, na 's konings tweede terugkomst, de vlug[;
doch werd eindelijk gevat en naar PariJs gevoerd, en door de ka.
mer der pairs te regt geil:eld. Zijne voornaamil:e verdediging was de.
ze: " hij had de tanding van BUONhPhRTE als eene dwaze daad be.
" fchouwd; maar te duxone hadden hem zijne agenten de zaak uit
"een geheel ander oogpunt vertoond. waardoor hij was medege.
" aeept geworden, om eenen burgerkrijg te verhoeden, en tevens.
" omdat BUONAPARTE hem had doen verzekeren. dat de buitenland~
" fehe mogendheden. en met name Engdand, hem door den veld~
" heer KOT. tER op het eiland Elba hadden berigt gegeven, dat de
,. B(Jur!J(Jns niet langer konden regeren, en de koning van Rome en
" zjjne moeder zoo lang in Weenen blijven zouden, tot dat hij Frad.
" rijft een liberaal tlaatsbelluur zoude gegeven hebben. - Ik her.
" bale het," verklaarde hij, " voor geheel Franlrri/lr, voor EuroptJ
,. en voor God, die mij hoort, dat ik bij de ongelukkige dwaling,
.. waarvoor ik reeds zoo veel geboet heb, Dooit eenig ander denk.
"beeld beb gekoesterd, dan om van mijn ongelukkig vaderland
" den burgeroorlog, mee alle zijne rampzalige gevolgen, af te weren.
" Dit vaderland heb ik fteeds boven aUe andere voorgetrokken. Is
" dit nu eene misdaad, dan boude ik mij overtuigd, dat de koning,
die
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" die zijn volk bemint, deze ongelukkige dwaling zal vergeten, en
" dat de wC[, wanneer ik voor haar moet bukken, flechts een en
" verdoolden ond~rdaan, maar geen en verrader, zal geftraft hebben."
Den 6dcn van Winterm. had de laa[fte zitting der kamer plna[s, waar.
in de pleitbezorgers van NEl] nog alles aanwendden, om l1em te redden; doch het was vruchteloos. Hij werd nog dien ei~en avond.
bij meerderheid v~n [[emmen, als fchuldig aan hoog verraad. ter dood
veroordeeld, en onderging reeds den volge'nden dag, in den tuin van
Luxemburg, zijn vonnis met de onverfchrokkenheid eens krijghelds.
NEITIl , NEITI-JA. Eene der latere EgyptiCche godheden, die te
Sais in Neder-Egypte vereerd, en als befchermgodin van hetzelve
befchol1wd werd. PLATO noemt haar de Athene der Grieken, en
men meent, dat zij door eene volkplaming in Sais (Cekrops) naar
Athme is overgebragt geworden. Zij frhijnt in later tijd met de
lfis verwisfeld te zijn. Aan haren prachtigen tempel te Sais, welke
op haar feest jaarlijks verlicht werd, las men dit beroemd opfchrift:
;/t ben alles, wat was, was ;s , en wat ziJn zal: geen fterveling ligt.
Ie miJnen {lui/er op. De zon was tni/1I kind.

NEKO of NECHO. Een der beroemdfte Egyptifche koningen.
die omtrent 600 jaar voor onze tijdrekening regeerde. en inzonderheid door zijne, fchoon mislukte, proeve. om de Middel.
land/dze met de Roode zee door een kanaal te vereenigen , eenen
naam gemaakt heeft. Volgens een oud berigt, dat wij bij HERODOTUS vinden, zouden de Egyptenaren. onder zijne r~gering. Afrika
hebben rondgezeild. Ook als krijgsheld was hij in het eerst zeer gelukkig: hij onderwierp Syrië en Palestilla aan zijne heerfchappij;
doch werd naderhand door NEBUKADNEZAR overwonnen, en verloor
weder al zijne gemaakte veroveringen.
NEKROLOGE. Door dit woord, uit het Grieksch ontleend,
waarin het over het algemeen een dood-register beteekent , verLlaat
men de befchrij\'ing van het leven van geflorvene merkwaardige.
doch mees[al van geleerde, mannen. In de kloosters en geestelijke
KatholUke Llichtingen gaf men den naam van Nekrologe aan de lijst
van abten, opzieners enz. die zich door weldaden en erfmakingen bij
de (lichting bijzonder verdienstelijk hadden gemaakt.
NEKROMANTIE. Een woord, uit het Grieksch afkomstig,
waardoor men oud[Uds de voorgewende kunst verllond, om, door het
te voorfchijn roepen van dooden, toekomstige dingen te kunnen
voorfpellen. Zij is uit het Oosten afkomstig, verliest zich in de griJze oudheid, en werd van daar naar Crieken/arJd ov.ergebragt. Het oorfpronkelijk denkbeeld, en de menigvuldige omäardingen van de oude Ne.
krolnmltie valt moeijelijk nnauwkeurig te bepalen, zoolang wij over den
eigenlijken oorfprong van het bi.igeloof, en deszelfs overgang tot de Crieken, geene volkomen afdoende ophelderingen hebben. Er zijn er, die
beweren, dat de Nekro11/a1Jtie niet allereerst uit Egypte of Perzil,
naar Grieki'11{al/(! gekomen , m~ar in dit land zelf omllaan zij; doch
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dit valt moeijelijk te bewijzen. De eerll:e Griekfche Cc1niJver, waar·
in wij een voorbeeld van Nekromantie vinden, is HOMERUS , die iR
zijne OOYSEE, door ULYSSES, de fchim van TIREslhs laat opkomen;
doch dit bewijst reeds, dat deze fooft van waarzeggerij in Grieken ..
III11d reeds vroeger is bekend geweest. In verfcheidene plaat fen val!
dit land had men godfpraken van dood en , wier oorfprong zich in
de aloude gefchiedenis verliest, die in Thes[a/ië, het vaderland van
alle tooverij. door priesters en andere daartoe ingewijde perfonen,
in tempels, werden uisgefproken, en waarmede altijd vele tooverkunfien gepaard gingen. Deze zede gaf, in latere tijden, in Griekenland a:mleiding tot de grootfie wreedheden. Men fchreef aan het
menfchelijk bloed, en alles, wat van de gálg, of uit het graf kwam,
eene hoogere kracht toe; zelfs rukte men half verbrande menfchen
van den brandfl3pel, begroef anderen levend. fneed de omijdige
vrucht uit 's moeders ligchaam, of flagcce menfchen, alleen, 0111 htlnJle geesten of fchimmen, voor dat zij nog naar de benedenwereld konden verhuizen, omtrent de toekomst te kunnen raadplegen. In zoover zich de opgeroepene Cchimmen, (en dit was de oude en gewone zede) aan den bezweerder vertoonden, noemde men de Nekrolllantie voorfpelling der Cchimmen, of van afgefiorvene zielen.
Eerst bij het geheele verval van het Heidendom hield men zich fomtijds te vrede, wanneer men flechts de fiem van den afgefiorvenec
uit het graf hoorde. Sommigen noemen deze kunst Nigromantie, het
welk dan door Zwarte kumt zoude moeten worden overgezet.
NEKTAR. Eigenlijk godendrank, gelijk Amhrofia godenfpijs was.
Van daar wordt alles, wat voortreffelijk van fmaak is, nektar en
IImhro/ijn geheet en. Ten opzigte nu van dezen godendrank en fpijs
moet men in aanmerking nemen, dat, daar de ouden, aan hunne goden
menfchelijke gedaanten, menfchelijke behoeften en hartstogten toekenJlen, zij het hun ook niet aan voedfel konden laten ontbreken: doch
daar zij hun de onfierfelijkheid toefchreven, en dus ook natuurlijk
uit eene andere fiof, clan de mensch. z:lInengefield verbeelclden, zoo
firoamde hun. volgens deze denkbeelden, geen bloed door de aderen, maar een ander vocht, ;,hor genoemd; en geen wonder alzoo,
dat ook zij eene andere fpijs, eenen al)deren drank nuuigden, dan de
menfchen; en van hier het denkbeeld van nektar e:t ambrofijn.
NELSON, (HORhTIO) Lord r;,ot:i'1t, was een der dnpperll:e en
roemrijkfie zeehelden van GrtJot-Brittannie, en, volgells de geloof~
waardigfle fchrijvers, de vierde zoon van EDMUi'öO NEI.SON, te Bumham-Thorp/!, in het graaffchap Norfolk, en van KhTHAInNA StiCKLINO , dochter van den domheer van dien naam, te Jl7estmunfJer. Hij
werd in J 758 ter eerstgemelde plaatfe geboren, en genoot zijn eerUe
onderwijs op de fcholen van Nrm"i,h en Nortlz If/alsham; doch werd
reeds in Zijll I2de jaar daaraan onttrokken, en, met toeflemming zijns
vaders. dOOF zijn oom MORITZ SUCKLING op zijn fchip t't/! Raifln"tlMe vaD 64 nukken genomen, hetwelk destijds was uitgerust tot
ee·
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~nen zee-oorlog tegen Spanje, waarvan het bezit der Fa!lr!andfo'"
,ilIInden het punt des g.efchils was. Offchoon de twist fpoedig ver•
.elfend en de manfchap hierop ontOagen werd, had NELSON echter
zoo veel behagen in het zeewezen gevonden, dat hij zich feden daarlIan geht'el toewijdde. Door zijnen oom voortgeholpen, woonde hij
verfcheidene fcheepstogten bij, en keerde .telkens met nieuwe kundigheden terug, tot dat hij eindelijk in Grasm. 1777, na het afleg,geg van ZijD examen voor den zeedienst, tOt 2den luitenant op bet
fre~at Lowefloffe van 32 ftukken, gevoerd door kapitein WILLIAM LoCo
KER, werd aangeCleld. Hetzelve kruiste voor Jamailra, en dwong,
.onder een en hevigen 11orm, eenen veel fterkeren dmeri/rtuln, om de
vlag te firijken. De eerfie luitenant te vergeefscIl beproefd hebbende
.om het vijandelijk fchip in bezit te nemen, wilde de bootsman in de
boot fpringen, maar NELSON hield hem terug, zeggende I " thans is de
ft beurt aan mij; wanneer ik terug kom is het de uwe;" bereikte ten
volle zijn oogmerk; verkreeg ter beloolling het bevel over den ~cbo
lier, die bij het fregat behoorde, en bevoer met denzelven den Noordelijken oever van St. Domingo; terwijl moed en waakzaamheid hem
~lle gevaren deden overwinnen. Sir PETER PARKER, met den aanvang van J779 het bevel in die wateren overnemende, benoemde hem
tot 3den luitenant op zijn fchip Brislol, en nog in dat jaar tot lfien,
wanneer hij reeds het bevel over de brik Etldger op zich nam, welke beClemd was, om de kusten van JJjuskito en de baai van Hont/u,as tegen de Amerikafche l<apers te beveilip;en. Na het afloopen van
dezen Ccheepstogt, waarbij hij, in zijne jonge jaren, eelle bedacht:;:aarnheid en koele bedaardheid ann den dag legde, die het talent van
den geboren krijgsheld kenmerken, werd hij tot post· kapitein ver.
heven. en verkreeg het Fregat Hillc/zinbroocke van 32 flukken, hetgeen in de Atlanti(che zee lag. In 1780 gaf de onderneming tegen
de Spaanfche bezittingen in Zuid-dmeriktJ aan NELSON de eerCle gelegenheid, om zijnen moed te [Oonen; doch zoude hij ook wellige,
met velen zijner togtgenooten, eene prooi der gele koortS gewordel1
:.tijn, die op de vloot heersclue, indien hij niet naar .!a11lnika ware
terug geroepen, om het bevel over the Janus van 44 fiukken op zich
te nemen. Intusfchen noodzaakte hem zijne verzwakte gezondheid,
kort daarna. om naar Engelnnd terug te keeren; manr naauwelijks
was hij herCleId', of hij aanvaardde in 1781 het bevel over bet tweemastfchip Albemnl"le, waarmede hij in de Noordzee kruiste, waarna
hij in het volgende jaar mt!t een konvooi naar NeW'Jorlr' fievende, om
onder het bevel van SAM. HOOD gefield te worden; doch hier viel voor
den jongen held niets merkwaardigs voor. Na 7 jaar te vergeefsch eenen moeijelijken oorlog tegen de vrijheidlievende Noord-.1meriknne1l
gevoerd te hebben, moest het trotfche Enge/and in Louwm. 1783
cenen vrede fluiten, waarbij het de onatnankelijkheid der 13 Vereenigde! Staten erkende, en alles, wnt het tot hiertoe in bezit had, heloofde
te zullen ruimen. NELSON geraakte hierdoor buitea werkzaamheid.
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en bet was niet voor Lentem. van het volgende jaar, dat hem hee
bevel over de Boreas. van 28 !lukken, werd opgedragen. welk fchip
naar de West-Indien be!lemd was. Op de eilanden Ollder dim wind
handhaafde hij ten !lrengfle de Navigatie-akte, en nam zelfs fOi11lnige Amerikafche vaartuigen weg, die hij juist, naar zijne meening, op ee·
nen onregtmatigen handel betrapte, waardoor hU zich zoo veel verbittering op den hals haalde, dat hij naallwelijks zijn fchip durfde verlaten. Dit gedrag, omtrent de thans erkende Noord-Amerikafche vrije
fiaten, liep zekerlijk tegen de grondbeginfels van het volTesregt aan;
maar werd evenwel, na een oppervlakkig onderzoek, door zijne
. regering gOE'dgekeurd ,bij welke zijn willekeurig gedrag, dat hij zich
In 1787 huwde
hier veroorloofde. zijn crediet deed toenemen. NELSON aan FRANCISCA BERBERT, wed. van Dr. RESBIT; eene Westlndifche vrouw van het eiland Nevis, welke voor onzen zeeman,
die zijn teeder gevoel op het woeste element behouden had, alles was,
wat zij behoorde te zijn.
De vrede ter zee nu over:,1 weder herlleld zijnde, zeilde NELSON
naar het vaderland terug, waar hij te Norfolk. gedurende denzelven,
voor zich en zijne familie leefde, tot dat de oorlog in 1793 tegen
Frankrijk uithrak, wanneer hij het bevel verkreeg over de /Iga111em.
non, van 64 !ll1kken. Hij !levende mee dit fchip naar cle Middel/and.
[ehe ue, onder den vlootvoogd SAMUEL BOOD. die hem reeds fpoe.
dig met belangrijke opdragten aan Sir WILLlAl\I HA:\IILTON. destijds
zaakgelas:,,!('e van El1ge/al1d aan het hof der beide Siei/ien, naar·
Napels zond, waar hij met dezen en diens echtgenoote , Lady 11...MILTON , ,(zie aldoor die vertrouwde vrielldfchap floot, welke in de
gefchiedenis van zijn afzonderli.ik leven zeer belangrijk is. Na dat
NEL~ON eenig Napolieaansch kri.igsvolk naar Tou/oll
gevoerd had,
keerde hij tot de vloot in de Middellandfche zee terug, en nam een
aanmerkelijk deel aan de inneming van Bas/ia en Ca/v;, op de reede
van Corfiea, waarbij hij het ongeluk had van zijn rebter oog te
verliezen. In het jaar 1794 werd lord SAM. BOOD, door den vlootvoogd HOTHAlII afgelost, die aan NELSON zijn geheele vertrouwen
fchonk, en aan hem het bevel over een geheel fmaldeel van fregatten opdroeg, waarmede hij zulke gewigtige dien!len bewees, dat
hij tot over!le der Marine veheven werd. Sir JOHN JARWIS (Lord St.
YtneC/lt) , die in Slagtm. 1795 HOTIIA~I in het opperbevel opvolgde,
begeerde, dat NELSON de decoratie van eenen commodore zou dra.
gen, en vertrouwde hem in het volgende jaar het bevel toe over een
fchip van 74 !lukken, de Kapitein geheeten. In den flag van Sprokkelm. 1797, tegen de Spaanfche vloot, vertoonde zich onze zeeheld
op het luisterrijkfie , en bragt veel toe tot deszelfs gelukkige gevol.
gen. Hij veroverde een fchip van 64 en een ander van J 12 !lukken
door elltering, en ontving op het verdek van het laat!le den degen
'\'an den Spaanfchen kapitein. De ovenvinning van den vlootvoogd
JARWIS was beflisfend, en bet berigt, dat deze da:!rvan lIan den mi.
nis·
21

NEL S 0

N. (ft.)

21

I(!.ter ..aD' oorlog gaf, %00 vereerend en roemrijk yoor NELSON.
dat hij 21van den koning den rang van eenen comre-admiraal en de
eereteekenen der Both-orde, en bovendien van de beide huizen eenen gouden degen tcn gefchenke ontving. Nadat hij den last tot
bet vervoeren van het garnizoen van l'orlo-fèrrojo volbragt had,
ging hij, als contre·admiraal der blaauwe vlag op de The[eus van 74nukken over, en ontving het oppertoezigt over het. binnen-esql1ader
bij de belegering van Cadix. Op ontvangen berigt, dat er in de haven
van Santa Cruz een rijk geladen Spaanscll fchip lag, werd NELSON met 3 Iiniefchepen en eenige fregatten afgezonden, om hetzelve
en te gelijk de plaats te nemen; doch dit plan, met hoe veel beleid
ook befiuurd, mislukte, alzoo de Spfmjaarden te wel voorbereid waren: zelfs kreeg de Britfche held, die zich aan het verfchrikkelijkst
vuur bloot fielde, een fchot in den regter arm', die af.gezet moest
worden, onder welke fmartelijke kunst-bewerking hij zich met de onverfchrokkenheid een's zeemans gedroeg. De gewonde en verminkte
zeeheld keerde nu naar Enge/o1ld terug; ontving van den koning, voor
zijne zoo trouwe diensten, een jaargeld van 1000 P. St., en van de
fiad Londm het burgerregt , waarvan hem de akte in eene gouden
doos, van groote waarde, werd overhandigd.
Na zijne volkornene herfielling werd de I'anguard van 74 nukken
voor hem uitgerust, waarmede hij zich, na veel ginds en herwaarts
zeilen. ten laat(le den !l9 van Grasm. '79.8, op de hoogte van Cadix, weder mf't den vlootvoogd, graaf ST. VINCENT, vèreenigde.
die hem den eervollen last opdroeg, om met eenige fchepen Tou/on
te befpieden, alwaar door de Fro1lfcIJetJ, onder BUONh"ARTE, de Egyptifche expeditie werd uitgerust. Door fiorm gedrongen, om hier
zijne genomene fiandplaats te verlaten, omfnapte de Franfche vloot.
waarop hij eene verfierking van 10 liniefchepen, en tevens den last
ontving, om haar onverwijld op te z~eken. NELSON had nu eene
vloot onder zich, waarvan de groote fchepen alleen 1022 (lukken ge.
fchut voerden; Hij (levende, op bekomene berigten hl Sicilië, naar
de Egyptifche kust; doch aldaar vroeger dan de vijandelijke vloot
aankomende, en de haven van .dlexondrie ledig vindende, zeilde hij
terug naar Sicilië, waar hij nu met zekerheid vernam, dat de Franfche vloot naar Egypte gezeild was. Hij fnelde nu andermaal derwaarts; vond haar bij .dbukir voor anker liggen; tastte dezelve aan ..
en leverde haar diell gedenkwaardig en Dag, welke hare geheele ver.
nieJing ten gevolge had, offchoon zij ongelijk llerker dan de 13ritfche
was. Deze beOisfende overwinning was rijk in derzj:lver fiaatkundige gevolgen; doch niet minder roemrijk voor NELSON, die v:m alle
kanten bewijzen v:m dankbaarheid omving. nehalve, dat de beide
lJUizen hem openlijk hunne erkentenis betuigden, verhief hem de koning tot pair des rijl,g, met den titel van Boro1Z Nf.LSON van deo
.Nijl en Bumluztn-Thorpe, en een jaargeld van !l000 P. St.; de Oost_
Indifche compagnie t aan welke hil dadelijl.: berigt van tijne overwin-
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ning naar
n~ar Bomhay
Bomhoy gezonden had, gaf hem een gefchenk van 10,000'
pond; de 1l:ad
flad LOl1deIJ
LOl/dm fchonk hem eenen
eellen kostbaren degen;
dcgcn; het Turksch
Turkscb
genootCchap een rijk zilveren fcrvi~s, en de kapitcins
kapiteins zijner vloot
genootfchap
hcm eenen
ecnen tweeden
twcedcn rijk verfierden degen, met zinnebeelden,
vercerden hem
vereerden
è.en O:Jg betrekking hadden. Ook buiten 's lands' huldigde men
die op èen
2i.jne verdiensten;
zijne
verdicnsten ; de Turkfche
Turkfchc keizer zond hem te Napels eene tI;grtt~
oigret.
te, (!lraalbol;d~l)
(flraalbol~dd) van diam:uJtell,
diamalJtcll, benevens
benevcns eenen
ecnen kostbaren fabelpels i
mocder eene
ecnc met brillanten verûerde
verfierde doos; de keizer van
diens moeder
RlJs/and zijn met diamanten
RlJs/alld
lliamanten omzette portret, vergezeld van eellen
eigenh:mdigen
elgenh:mdigen brief; de koning van Sardinië eene gelijke doos, en
van de inwoners van Zal/te
Zt11lte omving hij eenen
een en gouden degen.
Toen in Willtermaand
WilJterma:md 1798
J798 de Pran[chen
Pranfch~n binnen Napels
N4pels gedrongen wr,ren.
wr.ren, en hier de Pa/'thmopeifche
P01'thC110peifche republiek gevormd hadden,
NELsa:, hen
hcn in Zomerm.
Zomenn. des volgenden jaars tot den aftogt,
dwong NELSON
11:1111
n:lm in naam des konings FERDINAND van de 1l:ad
flad weder bezit, en
verkiaarde
verki:tarde het tmkta~t,
traktant, door den kardinaal RUFFO en den commocommo.
FOOTE met
mct de
dc nieuwe republikeinen genoten, voor nul en van
door Foon
omfiandigheid gewagen"
gewagen,
onwaarde; en hier moeten wij van eene omflandigheid
welke zich te regt
rcgt als een zwarte vlek in het anders helder en fchitfchicterend leven van del:
del, held vertoont. I-lij liet, nameliJk, den prins
CARRACIOU,
CARRACIOLI, die zi.::h
zi.:h aan het hoofd der opfiandelingen
opflandelingen tegen de
Rourbo:JS
Bourbo:lS bevond, voor eenen
cellen krijgsraad brengen en oph:ll1gen, welk:
welk
lot ook nog verfcheidene
verfcheidcne Napolita/lell
Napolitallen , uit de edeHle
edelfle geOachten, die
in de ol11wemeling
om wemeling waren gewiklield
gewikkeld geweest, ten deel viel; en zulks,
niettegenfiaande
nlettegenfbande in het 1J [te
fle art. van gemelde traktaat" aan dien prins,
»" zoowel :tls
als aan de overige rcbellen
rebellen tegen den koning en het rijk, am,.
1I1id~
" nestie verzekerd
vcrzekerd werd." Lord I{EITH nu het
hct opperbevel in de Mirldellalld,'è'ze zee vcrkre~en
delltJlld,'de
VC!r!,re~en hi!bhcnde,
hebbende, ondernam
ondcrnam NELSON, in gezelfchap
gezelCchap
van Sir WIl.UA:\!
WJJ.UA~I en Lady H.\:IIlI.TON,
H.UIlI.TON, eene reis door Duitschland.
Duitschlontl;
ankerde, na eene
ecne afwezigheid V:1I1
van 3 jaar uit zljn
zijn vaderland, den 6
van Slagtm.
Slagtrn. J800, voor {[rml/oud;
Hal'lIIout!J; werd 'aan land overal met de
uitbUndigfle vreugde omvangen,
ontvangen, en in Louwm. 18o[
1801 tot vice-admi·
uitbUndiglle
raaI
raai van de bl~auwe vlag verheven. De Noord!1:he
Noordfthe mogendheden zich
vcrboliden he!Jbende,
he~bende, zond het Britfche hof, zon·
tegen Engeland verbollden
der formeele oorlog-sverklaring,
oorlogsverklaring, eene aanzienlijke vloot, onder HJJDE
})
}> ARKF..R.
ARKER, in de Nuordzee.
NrJordue. Nf~~.SON
N[~;.SON wns de tweede in het bevel;
pl:nme
plantte zijne vlag op de St. George van 93
9.3 fl:llkken,
nukken, en beval de
voorhoede. De
Dc eerlle
eerl1e aanval was op Denemarken
Denclllarkm gemunt: de vloot
vcrlies, onder het vuur der beide kasteelen, door de
zeilde zonder verlies,
Sond; lag den 2 van Grasm. reeds voor de haven van Koppennage,
Koppenhoge ,
en vernielde de' geheele Deenfche vloot, waarvan nu het overfchot
naar Engeland gevoerd werd. (Men
(Mcn zie Denemarken en Koppenha.
Koppenhll.
~e.)
{{e.) Deze gebeurtenis werd onmiddellijk door een vergelijk gevolgd,
gefchillen met Z'.fIeeden
Z",eedm en RTISlond
Rusland werden fpoedig veren ook de gefchilJen
effend, zoodat de oorlog in die wateren voor de Britfchc
Britfche vloot ge.
effend.
~inqi~ was, die nu D:lar
~in(U~
n:laf Erlge!t1IuJ
Engeland terug
tefug keerde.
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Hee duurde echter niet lang, of NELSON kreeg bet opperbevel over
een esquader van J 6 fchepen, om de coerulltingen der Fran[cken lang'
de kusten gade te f1aan. Hij had eene uitge!lrekte volrnagt , verfcheen den 4 van Oogstm. voor Bologl1e, en waagde den 15 een en
aanval, die eèhter mislukte, en waarbij hij met geen gering verlies
werd terug gedreven. Thans volgde de kortilondige vrede van ,dmiens, gedurende welken hij de eerile geruste dagen van zijn woelig leven, op het door hem gekocht landgoed Merton in Surre"
doorbmgt. Eene lange rust werd hem echter niet vergund: bij de
vredebreuk met Frankri.ik verkreeg hij dit maal het opperbevel in de
JlliJielltmd[che zee, en zeilde in Bloeim. 1803 op het fchip f'if:tory
van IIO fiukken, door het fregat Ampltion vergezeld. uit Portsmoutlt,
om de Toulon1'chc vloot te bewaken, die echter, uithoófde de Britfche fchepen de bavens van Brest, B~/ogne en Roehefort in het oog
hielde'h niet in zee ilak. De aanhoudende blokkade verveelde den
Britfchen held, die eindelijk in 1805 zijnen wensch. om den vIjand
het hoofd te bieden, vervuld zag. De Franfche vloot had, zonder
bemerkt te worden. met I1 Iiniefchepen en 2 fregatten. Torllofl
verlaten, en zich met een Spaansch fmaldeel voor Cadix, 6 wel bemande liniefchepen ilerk, vereenigd. NELSON zocht haar lang te ver.
geefsch op, en zeilde eindelijk n~ar Engeland terug, alwaar hij ver.
nam. dat zij weder te Cadix was binnen geloopen. doch van daar
andermaal, nu tot 35 Iiniefchepen verfierkt, had z~e gekozen, en
zich nu openlijk vertOonde. Hij zocht haar, nu 26 Iiniefchepen
{lerk. dadelijk op. en ontmoette dezelve bij de- kaap Trafo/gar, alwaar op den ul1en vlln Winterm. 1805. tusfchen de beide vloten,
den grootfien zeeflag geleverd werd. dien immer in onze dagen plaatS
had, en met de volkomene nederlaag der Fran[clten en Spaanfcltm
eindigde; doch ook aan den dapperen NELSON, die door eenen doadelijken kogel getroffen werd, het leven kostte. Hij tlierf in de ar·
men van den zeekapitein BEATTY. Zijn lijk werd. na gebalfemd te
zijn, Ol' de ne/ory, waarop hij gefneuveld was, naar Engeland ge·
voerd. te Portsmout" in eene kist gelegd, welke na den nag van A.
buldr. uit de hoofdmast van het veroverde Franfche admiraalfchip,
"Orient, gemn~kt, door kapitein HALLOWEL aan den lord gefchon.
ken, en met vlaggen van de I'ïelory omwonden was; vervolgens te
Creenwielt 3 dagen ten [Oon geHeId; op den 8ficn van Louwm.1806
over den Theems naar Londen gebl'1lgt. en met eene l1a:ufie. aln zijnen hoogen rang voegende. in de SI. Palllskerk begraven. Zeven
poinfen van het koninklijk huis volgden zijn iloffel~jk deel derwaartS,
en het dankbaar vaderland beIjverde zich, om aan de naaste bloedver.
wanten van .den gefiJeuvelden held, door eerceekenen en belooningen,
zijne crkentenis uittedruklcen. en deed den tirel van lord op zyneD
broeder overg:1:tll.
NEl\1EISCHE SPELEN. Deze fpelen, die met de Olympifche,
Pythifcne en lstmifcbe tot ecn "erecllibin~h~Unt van Critk,,,IIIIIJ dien-
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den, ontleenen bunnen naam van de kleine plaats Ntmtil (thaDS N~.
meo), alwaar zij gevierd werden. Volgens het Chronicon van EuS!:~
BlUS, zouden zij alleerst in het !2de jaar der 53fie olympiade zijn ingevoerd geworden. Zij beilonden in wedfpelen, wedloopen, ligcha.
melijke oefeningen van allerlei aard, alsmede in dichterlijke wedilrij.
den. De kampregters (Agonotheten) bij dez.! fpelen, die om de 2 jaar
in den zomer, tot een aandenken aan HERKULES, die in deze landfireek den Nemeifchen leeuw geveld had, gevierd werden, waren
uit Argos. Sicyon en Corinthe gekozen: zij droegen zwarte rou~klee
deren, en waren beroemd wegens bunne ilrenge regtvaardigheid en
onpartijdigheid. De prijs vOOr den overwinnaar beilond in het eerst
in eenenkrans van olijftakken, doch in later tijd van klimop.
NEMESIS. Was bij de Grieken en Romeinen de godin der firtffende gcregtigheid, die tevens billijke handelingen beloonde. Haar
afkomst wordt zeer verfchilIend opgegeven. Sommigen houden haar
voor de dochter van EREBUS en den Nacht; anderen voor die van denNacht alleen, en wederom anderen van den Oceaan en den Nacht.
Zij wordt als eene ftatige vrouw met vleugels afgebeeld, ~ met eene kroon op het hoofd; houdt in de eene band eenen toom, en ill
de andere eenen maatftaf, en rust met den eenen voet op een rad;
verbeeldende de toom het tegenhouden van alle onregtvaardige bedrijven; de ma3tfcaf de billijke wedervergelding, en het rad en de
vleugels de fnelheid, waarmede de ftraf de ondeugd altijd op de hielen volgt. De godin draagt ook den naam van ASTREA , alsmede val)
RHAMNUSIA, omdat zij te Rhamnus, in Äflika , eenen tempel had.
Men moet, echter, de NEMESIS van de overige godinnen der geregtigheid wel onderfchèiden, want zij is alleen de voorftandCter der
ftraifende geregtigheid; terwijl TUEMIS alleen over het burgerlijk regt
gefteld was.
NENNDORF. Een dorp in Westphalm, door zijn bad en koude zwavel.bronnen beroemd. Het bad omCpringt aan den landweg,
èiie van Hanover naar het graaffchap Lippe, in het prinsdom Mintim,
voert, en heeft eene fchoone omliggende landnreek. Reeds de geneesheer GEORGE AGRIKOL .... maakt van deze baden, als zeer oud,
gewag in een geCchrift van het jaar 1546; doch de tegenwoordige
aanleg, met de daartoe behoorende gebouwen, werd eerst in J 789
en 1790 tot eenige volkomenheid gebragr. Aan fchoone wandelwegen ontbreekt het hier niet, en de bronarts houdt zich hier genadig
van Bloei- tot Herfstm. op. Niettegenftaande het water tlit deze bronnen altijd koud is, bevriest het nooit in den winter. Men fchrijft
mm hetzelve velerlei genezende krachten toe, als: in borst-, onderfcheidene huidziekten, gebrekkige maandzuiveringen , jicht, Ctrammigheid in de leden J gebrekkige fpijsverterillg enz.
NEOLOGIE. Een woord uit het Grieksch afkomstig, oorfpronkelijk eene nieuwigheid in de t:lal aanduidende. In eene, hiervan af.
geleide, beteekenis gebruikt men ook het woord Nt~/ogie voor allerlei
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nieuwigheden; doch gewoonlijk voor nieuwe, gevaarlijke of verachte
gevoelens; en het is in dezen hatelijken zin, dat de orthodoxen. in
de I:tatf,e helft dl:r vorige en nog iu de ,egenwoordige eeuw, de ge.
voelens der hetrodoxeu met den naam van Neologie, en hunne voor.
iianders met dien van Neologen befcempclden; doch men vergat hierbij ongetwijfeld liie nijheid van godsdienstig onderzoek, welke iede.
ren redelijken menscl! tOckomt, en zoowel in onze natuur gegrond
is, als zij ons door den Z2ligmaker zelve, wanneer bij ons vermaant:
Onderzoekt de [chnften, en door PAULUS, die zijne tijdgenooten vermaande: beproeft alle di/lgm, wordt aanbevolen.
NEOPTOLEMUS. De zoon van ACIlILI.r:s en DEïD~MI"", ook
PVRRHUS geheeten. Hij werd door zijne moeder zorgvuldig ópge.
voed, doch nadat ACHILLES in de belegering van Troje was omgekomen, toog hij naar het Griekfche leger, om zijnen vader op te vol.
gen, en wonde zich zijner afkomst waardig. Na Troje' s val viel hem
HEKTORS vrouw ANDROM~CHE ten deel, en keerde hij, volgens fommi.
gen, naar het vaderlijk gebied in Thesfalië terug; doch' volgens het
meest aangenomen gevoelen fcichtte hij in Epirus een nieuw rijk, en
rekenden de volgende Epiri[c1/e koningen zich van hem afkomstig.
Behalve ANDRoM~cHE heeft hij nog twee vrouwen gehad, HERMIONE, de dochter van MENEL~US, en L .... NASSA, de dochter van CLEO.
n .... EvS. Naderhand werd hij door ORES'fES omgebragt uit minnenijd we.
gens (JmMIONE, die aan denzeh'en vroeger verloofd Was. Deze laatfte
gebeurtenis is het onderwerp van het teurfpel ANPROMACHE van RACINE.
NEPAUL of. volgens de uitrpraak, NEPAL. Een Aziatisch land,
een der onmiddelhare O. Illdi[ciJe Stateli aan deze zijde der Ganges.
Het grenst teil Noorden ,en Oosten aan Tibet en Bostall en ten Zui_
den en Westen aan de Britfche bezittingen in Hindostan, tot bet
pre{jd~ntfchap Calcutta bchoorende . Daar het \'3n alle kanten met
bergen omringd is, kan men er flechts door bergpasfen indringen. Heert men het fneeuwgebergte beklommen, dan komt men
in het vruchtbaar, met dorpen bezaaid, dal van Nepaul, hetwelk 3 tot 6000 Engelfche voeten boven de zee ligt. Het genoemde
gebergte hangt met den bergketen Himalaya;, of het Immls-gebergte
aan een, waarvan de hoogtle top, de Witte berg, of Dhawalogil'i,
aan den oorfprong van den vloed Glalldoc, volgens de opgave van
den En~e1!chen vestingbouwkundige, WEIlB , zich 27,000 zoodanige
voeten boven de oppervlakte der zee verheft, Nept/uI gelUkt ten aanzien van zijnen grond, naar een Zwitzersch landfchap. De bergen leveren koper, ij zer, jaspis, marmer en bergkristal, en de grond rijst,
tarwe, gerst, mais, rogge, fatfraan, gember, fpeccrijen, olie, katoen
enz. op. Eene der voornaamrte voortbrengfels, echter, is de Narkotfche
gom, welke van de plant D[dia verzameld wordt; gezuiverd MUl11ia
beet; als hars brandt, en waarvan npiaten bereid worden. In het dieren_
rijk is inzonderheid de MllSkus.Rhee merkwaardig, doch vindt men hier
ook olifanten, rhinocerosfen, tijgers enz. De luchtftreek is er helder
fll
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-en gezond: In den zomer is het er zeer heet; doch de winter brengt
weinig vorst aan, en nooit waait de Noordewind in deze dalen. De
jaarfaiz oellen zijn voor het overige dezelfde als in het hoogere Hindostan; alleen begint de regentiJd vroeger. De inwoners, omtrent twee
millioen bedragende , worden als goedhartige, arbeidzame, en, met
uitzondering der oorfpronkelijke bewoners, als dappere menfchen gefchetst. ZiJ zijn in kunsten en handwerken niet onbedreven, en ook
met de wetenfchappen niet onbekend; ten minne moet men dit opmaken uit eene boekerij van 15,000 handfchriften, welke KIRKPATRIJ[
in de ftad Bfll'goflS biJ eenen Nep(Julees vond; doch zij bepalen zich
het mee5t tot de fterren-voorzegkunde. De bevolking beCtaat uit verfehiUenda geringe fcammen, waarv:m de Hi11do's, Newars en Manjees de
voornaamlle zijn, in wier handen zich de regering des lands bevindt. Behalve deze zijn er nog Dhel1Waren en Butias ; doch de oorfpronkeIijke
inwoners zijn de Newars, die zich boven alle andere naburige volks..
fcammen onderCcheiden; meestal handwerkers zijn, en bij de welke de
veelwijverij nog in zwang is. De godsdienst der Hindus is in Nepaul
meer zuiver bewaard gebleven, dan in het overige Hindosfan, en ook
heeft nog de gruwelijke gewoonte plaats, dat de vrouwen zich, te ge.
lij\< met de lijken van derzelv,er mannen, verbranden. De hoofdtalen
'2iJn de Nepaulfche, welke vele overeenkomst met die van de Bin.us heeft, en de Negar; , aan welke men nog eene hoogere oudheid
dan aan de S:mkritifche toefch rij fc. De nijverheid der ingezetenen
bepaalt zich tot het vervaardigen van grove ka toe ne ftoffen, ijzer. en
koperwerk. Hunne mesfen , fabels en degens zijn zeer goed, en zij
gieten voor hunne tempels groote klokken. Uit den bast van fommige boomen maken zij papier, en uit rijst en wijn bereiden zij branqewijn. In het dal van Nepaul, waarvan de hoofdflad Kadmantloe
50,000 inwoners bevat, (volgens KIRKPATRIK en HA~uLTON 20,000)
ligt de beroemde tempel van Sumbhunat. aan Rudda gewijd , dien de
ingezetenen van Tibet als hunnen wetgeyer vereeren.
NEPHELE. De moeder van PURIXUS en HELLE. (Zie: ARGO.
NAUTEN.)
NEPOS. (CORNELIUS) Een beroemd Romeinsch gefchiedfcbrij.
ver uit Bostilia, in her Veroneesch gebied, die in de gouden eeuw
der Latijnfche taal leefde, en onder het driemanfchap merf, waarfchijnlijk 37 jaar voor onze tijdrekening. Hij leverde verrcheidene
uitmuntende fchriften, wa.1rvan echter alleen zijne levensbefchrijvin.
gen van beroemde veldheeren tot op onzen tijd zijn bewaard gebl~
ven. waarin hij, in eenen klasfieken frijl, met veel duidelijkheid,
het leven van 15 van de merkwaardiglle helden der oudheid fchetst,
wier karakters over het algemeen treffend geteekend zijn; doch hij is
Comtijd. in gewigtige zaken te kort, waardoor hij ons weinige opheldering omtrent de gefchiedenis geeft: ook heeft hij niet altijd. uit
zekere bronnen gerchept.
NEPTUNUS. Vol,ens de fabelleer der Cride" (bU welken hij
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heet), en der Romeinen de go~ der zee. Hij was de tweede zoon van SATURNUS en RHEA, en een broeder van JUPITER en
PLUTO. Daar hem zijn vader naar het leven fiond, werd hij heimelijk in Boeütie, een landfchap in Griekenlalld, opgevoed, en verkreeg,
bij de verdeeling van het rijk der wereld onder zijne broederen, de
heerfchappij over de zee. Zijne gemalin W:1S AMPHI'fRIT& t eene
dochter van OCE.'\NUS, en hij zelf wordt als een ft~rk gefpillrd en gehard m:1n, met den drietand in de hand, afgebeeld, welke zijn ver.
mogen aanduidt, om Je zee te kunnen verontrusten, en weder tot
bedaren te brengen. Over het algemeen zit hij met zijne gemalill op
eene groote zee-fchelp, welke door paarden (volgens de nieuwe fa.
belleer door dolpbijnen) wordt voortgetrokken. In zijn gevolg bevinden zich Tritom , die op eel1e foort van fchelpäardige trompet'en
blazen, Nereiden en Najaden. Hij bad op bet eiland Euboea 1 thans
Negropont, in den Ár,hipel, eenen beroemden tempel 4 en ter zijner eere werden bij de Grieken de Isthmi(èhe fpelen gevierd. Voor
het overige zoude hij ook bet paard voortgebragt , en de rijkunst
uitgevondltn bebben.
NEREUS. Bij de Grieken en Romeinen eene der zeegoden. die
onder NeptNntls fionden. Hij was een zoon van OCEANlJS en THE_
TIS, of, volgens anderen, van PONTUS en de AARDE. Hij bezat de gave
van te kunnen voorfpellen, en, gelijk allfi! watergoden, ook die, OIR
zich in allerlei gedaanten te kunnen veranderen. Bi) zijne gemalin
DORIS, eene dochter van OCE.'\NUS, en bij andere godinnen, verwekte
hij de Nereïden, of zeenimfen. Zijne woonplaats is in de Aegeifohe
zee, en de dichters fiellen hem voor als ecnen grijza:trd met een
achtbaar gelaat.
NERO (Ll'CIUS DO;\IITIUS, later CLAUDIUS DRUSUS). Deze, door
zwelgerij, wellust en wreedheid, zoo beruchte Romeinrche keizer
was de zoon van DoauTlus AENon.'\RBUs en AGRIPPINA, de dochter
van GERi\UNICUS. Toen zijne moeder nnderhand aan den lceizer
CLAUDIVS huwde, werd hij door dezen als kind aangenomen, en volgde
hem in het 541le jnar onzer tijdrekening, en het 17de zijns ouderdoms , in de regering op. Hij had eene voortreffelijke opvoeding ontvangen, en was door BURRHUS, den overfie der lijfwacht, in alles
onderwezen, wat den grooten veldheer en fiaatsman moet vormen;
ter',vijl SENEC.'\ hem met de wijsbegeerte en fraaije letteren had bekend gemaakr. Het begin zUner regering was zàcht en gematigd;
doch de vleijerijen en verleidingen van den vrijgelate1}en NARCISSUS,
en andere losbandigen, verfiikten in hem al het gevoel voor het goede, dat hij nog bez~t; en nu gaf hij zich, ~olJder de minfie fchaam.
te. aan de voorbeeldeloosfie zwelgerij, aan de opvolging der laagfie
en fchandelUklte lusten, en aan de grenzenlooste wreedhéld over. Hij
liet zijncn fchoonbroeder BRITTANNICUS, zijne moeder AGRIPPIl\A, benevens zijne gemalinnen OCT.'\VI.'\ en POPPAEA SABINA, en vele van de
edeUle Romeinen i ombrengen, onder welke laattleD ook zijn leerPOStIDON
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meester SENECA was, wien hij het bevel toezond, om zich zelven van
kant te helpen. Rome werd door hem, zoo men zegt, om zich zei.
ven een levendig tooneel van den brand van Troje te verfchaffen,
-aangel1:oken: de brand duurde 9 dagen, en de fchoonlle gedenkftukken d~r kunst en geCchiedenis werden eene proOI der vlamme.
Hij befchuldigde de Christenen van de oorzaak v:In dezen brand, en
liet hen deswege door het geheele rij k ten fircngfle vervolgen. Ten
boogl1:e bouwziek zijnde, liet hij de Ibd, fraaijer en prachtiger dan
zij voorheen was, weder opbouwen, w:.arvan zijn paleis, onder den
naam van Dol1ZZls flZlrea bekend, een der merkwaardigrte gedenkllukken oplevert. Zijne verkwisting in andere opzigren , in zijne klee<ling, jagtgereedfchappen enz. was even grenzenloos , als zijne milcl<ladigheid aan het volk in Rome, hetwelk hij door de kostbam'lle gefchenken verrijkte; terwijl de provincien onder Zware lasten gebukt
gingen. Dikwijls, echter, waren de luimen van dezen tiran ten hooglle kinderachtig en belagchelijk. Wanende, dat hij een meester in
verfcheidene fraaije kunsten, voornamelijk in de toonkunst was, liet
bij zich openliJk hOOTen, wanneer hij door faldaten liet waarnemen,
welke perfonen niet g('negen fchenen, om zijne Ilem of fpel te bewonderen. Ook in het wagenrijden wilde hij fchiueren. Hij trok met
een leger van kunstenaars in zijn gevolg door geheel G,.iekenlund,
en behaalde natuurlijk in alle plegtige wedllrijden en fpelen den prijs.
Eindelijk werd het Romeillrcl~e volk zijne huitenrporigheden en
wreedheid moede, en de flpl1:and, welke in de provincien tegen hem
omllaan was, floeg tot RO/~e over. Van allen verlaten, vlugtte hij
naar zijn landgoed, en eindigde hier als zelfsmoordenaar zijn fchandelijk leven in her 321le jaar zijns oudwloms, en op hetzelfde 00gen blik , dat hij op last van den lenaat zoude zijn gevat geworden.
Hoe groot en billijk de vreugde over zijnen val ware, ontbrak het
nogtans niet aan de zoodanigen • die hem, zelfs na zijnen dood, nog
bewonderden, vergoodden en terug wenschten. Men be!lrooide zijn
graf met bloemen, en plaatlle zijn Ilandbeeld naast het fpreekgelloel.
te: met één woord, het aat;denken aan dezen wreedaard bleef bij een
groot gedeelte van het volk en de foldaten, waarbij hij zich door
zijne verkwistende gefehenken had bemind gemaakt, nog langell tUd
dierbaar. Jammer is het, dat van T ~CITUS dat gedeelte is verloren
geraakt, waarin eelle naauwkeurige befehrijving van het karakter en
de regering van NERO vervat was.
NER VA. (MARCUS COCCEIUS) Deze was de eer!le Romeinfehe
keizer, wiens geOaeht niet oorfpronkelijk uit Rome of Itl1lië aflcomfiig was. Zijne voorvaderen waren namelijk Grieken van het eiland
Creta, doch ~ie zich vervolgens na de verovering van Griekenlnnd
te Rome hadden gevestigd, en, in zulk een aanzien waren geraakt,
dat zijn overgrootvader, grootvader en vndcr tot de waardigheid van
conful waren opgeklommen. Ook hij, die te NanJi in Uml·rien geboren was, werd, in het 71!le jaar onzer jaartelling, eonfnl te ge21

lUl~

NES SUs. -

fiJk

NES TOR.

21

met VESPASIANUS, en in 90 met DOMITIANUS, dien hIj naderhand
In 96 in de keizerlijke waardigheid opvolgde. Het begin van zijn~
regering, zegt PLINIUS, was het tijdperk van het terugkeeren der
vrijheid; en inderdaad 'kan men van hem af het begin rekenen van de
gulden eeuw der RömeinCche alleenheerfching onder TRA] "'NUS, HADIUANUS, ANTONINUS PlUS, en MARCUS AURELll1S. Als mensch en als
keizer, met voortreffelijke deugden begaafd, bedoelde hij het welzijn
"an den fiaat. en had flechts een groot, onoverkomelijk gebrek, dat
van zeventigjarige grijsaard te zijn, toen hij het gebied aanvaardde;
<loch niet blind voor hetzelve zijnde. zocht hij er het nadeelige van
te vermijden, door als zoon en opvolger aan te nemen den besten zijner onderdanen, den wijzen en goeden TRAJANUS. Slechts één iaar
en vier maanden mogt Rome hem als keizer bezitten, gedurende welken tijd hij echter de rust en den bloei van het volgende tijdperk
voorbereidde.
N ESS US. Een der Centauren, uit IXloN en eene wolk geteeld.
Hij had aan HERKULES zijnen bijfiand aangeboden, om DEiANIRA aan
de andere zijde eeller rivier over te brengen; doch toen hij van
deze gelegenheid misbruik wilde maken en haar geweld aandoen,
werd hij door HERKUI.Es van den anderen oever door(choten.
Stervende gaf hij aan DEiANJRA een kleed met zijn bloed doortrok.
ken, zeggende, dat het de kracht had, om liefde te verwekken.
Toen naderh~nd HERKULES in liefde jegens JOLE ontfioken was, en
hij op den berg Oe/a aan JUPITER offeren zou, zond DEfANIRA hem
het bewuste klee.i, hetwelk hem, dadelijk nadat hij het had aangetrokken, door deszelfs gloed zoo fchrikkelijk pijnigde, dat hij zich
uit wanhoop op den heiligen brandllapel wierp, ·die al wat menfchelijk
2an hem was verteerde, terwijl het goddelijke ten hemel werd opgenomen.
NESTEN. (INDJAANSCHE) Zijn nesten van Indiaanfche vogels,
die in zoover een voorwerp van handel uitmaker. , als dezelve voor
lekkernij gehouden, en jaarlijks bij duizenden aan de keukens ,an
Indiaanfche en Chinefche grooten verkocht, en zelfs naar Europa
gezonden worden. Men rekent, dat er jaarlijks wel 4 milIioen van
deze Nesten worden ingezameld. Zij worden gebouwd door eene
zwaluw (Hirundo Esculenta) , die op Java, de Philippijnen , Tun.
kin, C()c!tin-dzina enz. te buis behoort, en in de oever- en bergholen zijn nest maakt. De beste en meest-gezochte zijn wit,
doorrchijnend, van de grootte van een eenden-ei, en befiaan biJ.
na geheel uit eene voedzame , geiei-achtige zelffiandigheid, welke
nog niet genoeg bekend is; doch die men meent, dat door den vo·
gel oit half verteerde wormen wordt voortgebragt. Men fioot dezelve tot poeder, en mengt ze onder andere (piJzen • of kookt ze in
vleeschnat.
NESTOR. Een der Griekfche helden, die zich zoowel door zijn
"erfland, nIs door zUne zachte en wegflepende welrprekendheid kenmerk.
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merkte. Hij was de y.oon van NELEUS en CHLORIS, werd ce Geranla
opgevoed, en volgde zijnen vader als koning van Pylo$ op. Reeds
in zijne jengdige en mannelij ke jaren onderfcheidde hij zich door allerlei groote daden en ll:oute ondernemingen; docn verwierf ook reeds
vroeg den roem eens verfl:andigen raadgevers, en voortreffelijken re21
d€naars. Zijne woorden vloeiden zoeter dan honig van zijne lippen,
en droegen het kenmerk van waarheid en wijsheid. Toen de krijgs ..
togt tegen Troje werd ondernomen, nam NESTOR, in zijne reeds ge~
vorderde jare~l J er deel aan, en zeilde met eene aanzienlijke fcheepsmagt derwaarts; doch zijne jaren waren te hoog, om aan de gevechten een perfoonlijk aandeel te kunnen nemen. Volgens de l/iade
fpeelde hij hierbij meer den rol van een verftándig, wel befpraal~t
grijsaard en raadgever, dan van een krijgsheld. Hij ftierf in hoogen
ouderdom te PytO$, waar men nog laat gemeend heeft, zijn huis en
~raf te vinden.
NET. (Een) Behalve het gewone, bekende weeffel van touw
of garen, heeft dit woord nog andere beteekenisfen. In de ontleedkunde noemt men het Net of netvlies dat huidachtig gedeelte in de
ingewanden der zoogdjeren , hetwelk netvormig met vaten doorweven
iS; zich gewoonlijk van de maag tot in den omtrek van den navel
uitCtreke, en uithoofde van zijn vet dient; om de nabij liggende ingewanden geftadig lenig te houden. In de meet- en teekenkutlst ver..
ftaat men door het woord Net die reg te net- of tralievormlge lij'nen,
welke op gelijke afftanden onder regte hoeken kruifelings g.etrot"..
ken worden 1 om eene naauwkeurige teekening gemaklreliJ~r te maken. Zoo ook geeft men den naam van Net aan die cirkels en lijl1en, welke elkander op wiskundige, aardrijkskundige landkaart.en
doorkruifen. In de vergezigtkunde verftaat men door Net eene 'figuur in kleIne vakken verdeeld, of zoo als zij op zich zeI ven is,
of ook zoo als zij door een en fpiegel, een genepen glas, of' door andere gezigtktmdige oorzaken, worde terug gekaatst. In het eerfl:e geval
noemt men het Craticulam Protocypi Ectypi. Eindelijk noemt mel1
in de weverijen een Net de verwarring van gebrokene , en door de
onachtzaamheid van den wever niet wed€r aan een geknoopte, ketting meè andere draden.
NETELS. Zijn planten met fiaande haren, die bij het aanraken
in de huid dringen, afbreken, en onder dezelve een bijtend fap uitfrorten 1 hetwelk een hevig branden veroorzaakt. Ver[cheidenc Netels bezitten geneeskundige krachten; velen leveren een gezond voe.
derkruid op, en anderen hebben draadachtige vezels, die even als vlas
tot een fl:erk garen kunnen gefponnen worden. Van hier het Netelgaren , waartoe men eertijds in Duitschland den bast van den ftengel
gebruikte, en het Neteldoek, hetgeen voorheen in Frankrifk in PI'eardië , van gefponnen Netels geweven werd, en een graauw Iinnel1
opleverde; doch tegenwoordig niet meer wordt vervaardigd. De
Wogulen aan de rivier Twoda, gelijk mede de fJafdtiren, Samojeden"
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en de Tor/aren aan de Janifei, bereiden uit de Netels ccne foore van
linncn. n eteen en touwwerk.
NEURENBERG. Deze oude, voormaals door haren handel zeer
aanzienlijke koopf1:ad, weleer door de nijverheid en kUllstmin harer
bcwonerell en hare bclangrijke geden knukken der oudheid beroemd.
behoort cot het kon ingrijk Bei/eren, en ligc aan de Peg/Jilz, die haar
in [\vee deelen verdeeld, welke de Sehnlder- en Lorcllzer-zijde, naar
twec kerken van dien naam. genoemd worden, en bevat 27,000 inwoners. Onder de gebouwen zijn bijzonder mcrkwaardig: het raad.
huis, hct :mnzienlijklte van Duitschlolld, heewelk 30 glasramen breed
js, eenen voorgevel van 275 voee lang heeft, en vele uiununtendc
zeldzame fchilderflukken , inzonderheid van ALBRRT DURER, bevat;
voortS het rijksOot , of het fort in de ftad , weleer de zetel der burggraven van NeurellbcTfJ,; de kerk van Aegidia, in 1718 in den ltaliaanfchen fmaak weder opgebouwd, en andere. Wijders behoort' onder de fabrijken genoemd te worden de koperfmits-molen, welke
zeer merkwaardig is, doch zelden aan vreemdeiingen vertoond wordt.
Men vindt hier verfcheidelle boekerijen en kunstverzamelingen, eene
fchilders-al!ademie, 72 grooee en kleine armen gellichten, een rijk
hospita:tl, een aanzienlijk weeshuis, eene kweekfchool voor fchoolonderwijzers, eenige geleerde en nuttige genootfchappen, enz. De
handel, fcllOon minder bloeijende dan voorheen, is echter, voornamelijk door de inlandfche fabrijken , thans nog van veel belang.
NEUSHOORN (Rhinocel'os) Een getlache van zoogdieren, toc
de orde der dikhuidigen bchoorende. De dieren van dit gellacht hebben, als algemeene uitwendige kenmerken. een groot en lomp ligchaam; dikke ledematen; de 4- pooten in 3 vingeren verdeeld, waar...
van het uiteinde met eelle hoornachtige hoef bedekt is; eene zeer dikke huid, zonder lwar en rimpelig, bij fommige foorten groote plooijen
vormende; een' verlengden ncus, dragende. bij beide de kunnen,
nu één, dan weder twee hoornen, die nict aan het been vast, maar
alleen met de huid zamen gcgroeid zijn; zeer kleine oegen; de ooren
verlengd, veel kqrter dan de kop; de lippen "oortlirilekende en zeer
beweebbaar; eenen korten ilaan, cn twee mammen mm den buik ge.
pla'ltse. De tanden van den Neushoorn verfchillen bij de bijzondere
[oorten in hoeveelheid en vorm, en zijne hoornen hebbèn geene
beenachtige as, gelijk de herkaauwende dieren; maar zijn zaamgefield uit hoornachtige vezels. Hij is een plantëetend dier; heeft
een zeer lang darmkanaal; eene ftevige m2ar enkelvoudige maag;
eellen zeer grooten blinden dnrm, en geene galblaas. De levende Rhinoceros-foortcll vindt men in Afi'ika, vooral in de omllrel:en van
de /{aop en in Ah'J'/yl1ien, in Azië enz. Men heeft nog geen en !c~
vend , in Noord- of Zuid-.1/1lerika aangetroffen. Hij zoekt befchadnwde en vochtige plaatlen op, ell is niet ligt te temmen. Men onderfcheidt deze dieren niet donr het ~ctal der hoornen, m~~r door
de maal. en fili,it,nèC:!l.
- ..
To:
~inqi~ was, die nu D:lar
~in(U~
n:laf Erlge!t1IuJ
EngelandI'

N E U S H OOR N. (Rhinomos)
Tot de eerfie foort hehoort: De Rlzinoceros Indicuf of' Afiaticus
(Cuv.) lllet 14 maaltanden in de onder- en boven.kaak, waarvan de
onderfle dllbbeld zijn; 4 voortanden boven en onder, waarvan de
onderfle kegelvormig, de bovenll:e eenigzins gekwabd zijn, maar
geene hoektanden. Hij woont in de Oost. [ndim ; heeft aan het einde van de bovenlip eene filllitachtige. zeer beweegbare haak, waar.
21
van hij zich tot het
aanvatten en opheffen van kleine dingen zeer behendig weet te bedienen, en eet kruiden en takken. Men heeft er
in '739 een uit Bengalen naar Londen gevoerd, welke reis meer dan
JOOO Louis gekost heert: hij was twee jaar oud; gebruikte dagelijks tot voed fel 7 pond rijst, 3 pond fuiker en veel hooi en gras.
De hoeveelheid drank was aanmerkelijk. Deze Rhinoceros houdt zich
aan de oevers der rivieren en in moeraslige plaatfen op, en is, over
het geheel genomen, een zeer dom dier: zijne huid heeft bet aanzien van geplooid te zijn, en is voor het overige ruwen rimpelig.
Hij neemt voor den olifant, wel is waar, de vlugt; doch het is zoo
niet, dat er tllsfchen deze dieren eene aangeborene en alooosdurende
vijandfchap zoude plaats hebben. Het wijfje brengt gewoonlijk één
jong ter wereld. Het fchijnt, dat zij niet langer als 9 maanden dragen.
Eene voldragen vrucht is reecls langer dan 3 voet. Dit dier gebruikt zijnen hoorn. om in de aarde te wroeten, en heeft Diet alleen eenen zeer fijnen reuk, maar ook een uitmuntend gehoor. Zijn gezige
is zwak. ZUne fiern bell:aat in een geknot, even als dat der varkens. Hij eet meer dan 180 pond daags; drinkt zeer veel; leeft afgezonderd en loopt langzaam. Men vindt deze foore van Rhinoceros
in Indien, vooral over de Ganges, en volgens fommigen zou men
cr ook in ~1bysfinie a~ntreffen.
'
De !!de foore, Rhinoceros StJmat1·enfls (Cuv.) , heeft twee groote
fnijtanden, onder en b{wen, in plaatfiiJg veel verfchilIende van de eerfte foort; eene dunne huid, bijna zonder plooijen, met kort zwart
haar bedekt, en twee korte hoorns, zijdelings zaamgedrukt. Men heert
deze foort niet, dan op Sumatra waargenomen.
De 3e foort, Rhinocel·os AfricaIJtJs (euv.) heeft,geene fnijtand~n,
zelfs geene tusfchen k:taksbeenderen; de huid is zeer glad en zonder
groote plooijen; de kop is met twee hoorns voorzien, die bijna kegel vormig, en minder onbewegelijk, dan van het eerCle foort zijn. Hee
is zonder twijfel deze foort, die men nooit levend in Europa, ten
minste in latere tijden, gezien heeft.
De 4e foort, Rhinoceros Simus, werd in Londelz uit de binnentanden van Afrika door Mr. I3uRCIJELL overgebragt , en kenmerkt
zich vooral door zijne breede lippen.
Fosfile beenderen van den Neushoorn "heeft men overvloedig in Siherlë gevonden, en ook op fommige plaatfen van Duitscltland en
Italië. In 1770 vond men bijna een geheel geraamte, met de huid
en fpieren, in den zandigcn oever van de W,Ihoui in Sióerië. Alle
de beenderen, die men verzameld heefe, fchijnen tot twee verfchil.
len.
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lende [oorten behoord te hebben, welke men niet met de nog be{taande levende foorten moet venvanoen. De eerfie foore is de door
CUVIF.R befchrel'ene fosfile R,'lilJoceros ~'(m Sióerië, de 2e de Rhino-

(eros vfln TosCflnen.
Itfllië heeft zeer vele overblijffels van Neushoorns opgeleverd, voor.
al de oevers van de Po, in Lomóardije; de berg PuLgnosclJ; enz. maar
geene zoo overvloedig, als de ra/-d' /1/"110, waar men echter nog
meer overblijffels van Elephanten en Rivierpaarden gevonden heeft.
NEUWIEO. De hoofdfiad van het Pruislisch graaffchap lFicd, en van
den kreits van dien naam, aan den Rijll, over welke hier eene vliegende brug loopt, en die zelden in deze il:reken toevriest. De fiad ligt een
uur van /111dernoch en 3 uur van Koblentz, in een fcllOon dal; is tamelijk regelmatig gebouwd, en telt 4,400 inwoners, waaronder 'zich van
genoegzaam alle godsdienstige gezindheden bevinden, die onderfclieide.
ne fabrijken van zijde-, katoenen- en wollen fiolfen, hoeden, tapijten.
koufen, meubelen enz. hameren. Onder de bezienswaardige gebouwen
behooren : het relidentie-Ilot, met eelle hoogst belangrijke verzameling
van Romeinfche oudheden, welke in den omtrek der fiad zijn gevonden; de hoftuin , en het huis der Moravifche broeder-gemeente, of
Hernhutters. Buiten Nellll'ied verdienen de overblijffels cener Ra.meinfche tl:ad en Romeinfche tl:ratcn, benevens het lustIlot 111011 repos, de opmerkzaamheid der reizigers. De eertl:en werden In 1791
ontdekt, wanneer men achter Biber, een half uur van de fiad, op
eene hoogte, de eertl:e fporen van een kasteel vond, dat 634 voet
breed en 840 voet lang is, en door eenen 5 voet dikken muur van
verdediging, met uittl:ekende wrens, is omgeven. In het binnenfie
van het kasteel is een ruim badhuis, welks voormalige fchoonheid
men aan de bouwvallen kan herkennen. Het omliggend veld is op_
gevuld van overblij ffels van Romeinfc11e bouwkunde, waarover de
ploeg loopt. liet lustOot Jlfon l'epos ligt op eel1cn berg, een uur
ten Noord-oosten van NelJlricd; is van eene eenvoudige bouworde;
van ééne verdieping, en levert een fdwon, uitgellrekt gezigt op.
Achter hetzelve is een bosch, hetgeen in 7 lanen verdeeld is, en aan het
einde van eelle derzeh'e wordt men door een laag liggend, bekoorlijk
dal verrascht, alwaar langs eene heldere beek eenige fraaije huizen gevonden worden. Onder de voorthrengCels van Neuwied behooren koren, peulvruchten, gencverbesfen en porasch; terwijl de naburige wijnber~cn, inzondcrl1eid aan de Aor, eene goede foort van rooden wijn
opleveren, welke onder den naam van Bieióert (B1eekert) bekend is.
NEWA. (De) Eene zeer vischrijke rivier in Ruslal1d, die bij
SeMusic/burg uit het meer Llldoga komt. in verCcheidc:ne takken
Petersburg doortl:roo!1lt, en zich na cenen loop van Ilechts S mijlen,
van haren oorfprong afgerekend, in den zeeboezem van /{rool1flaa
ontlast. Zij is O!1ltrent 200 vademen breed en 2 diep, en kan dus
groote fchepen voeren, die derhalve ook dikwijls te Petersbflrg gebouwd worden. Men roeJ)t het water van deze rivier uit hoofde
v~u
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van de5zelfs helderheid en Iigtheid J weshalve het in genoemde Ilad
zelfs om te drink~n en tot het bereiden van fpijzen gebruikt wordt.
NEW.CASTLE. Eene flad in Engeland aau rie TyIIC, de hoofdplaats van NorthtJlIIuerland, met ruim 36,000 inwoners. Men heeft
er eene beurs, een algemeen ziekenhuis, een gasthuis voor kraam..
vrouwen, voor zeelieden en voor behoeftigen, alsmede eenen doolhof,
en zij telt JOO koopvaardij. en 400 kolenfchepen. Van veel belang
zijn .bare onuitputtelijke fieenkolen.mijnen, waarvan er 115 meer dan
7,000 mijnwerkers bezig hOllden; terwijl zij nog bovendien, aan
ruim J500 bootsgezellen, 9,000 zeelieden, en JOOO andere perfonen
werk verfchalfen. Onder deze bergwerken verdient het nabij Ne,p..
cos/Ie liggende, zoutwerk van lYilliskll de hoogfle bewondering (zie
aldoor). Het is dieper, dan de ertSgroeven op den Horz, en loopt
bijna eene halve mijl onder de zee voort, zoodat de oorlogfchepen
boven de hoofden der arbeiders zeilen. In dit bergwerk leven ge.
beele familien bij elkander, die het daglicht fchaars te zien krijgen.
Bijzonder fcllOon zijn de inrigtingen, waardoor de fieenkolen van
de mijnen naar de fchepen. zonder dat men menfchen of paarden
.noodig heeft, vervoerd worden: door een eenvoudig werktuig gaan
de wagens heen en· weder. Jaarlijks worden er 17 millioen Amfl~rdam.
fehe mudden uitgevoerd, terwijl de llad zelve 3 millioen mud verbruikt.
De fteenkolen-fchepen zijn de eerfle kweekfcholen voor Engelfche matrDzen, die van deze eerst op koopvaardij. en naderhand op oorlogfchepen overgaan. Men vindt in New costIe en in den omtrek vele ijzer· en
ftaalfabrijken, alwaar ook gegoten eijlinders en wagenraderen gemaakt
worden; voorts glasblazerijen, potten·, aardewerk-, loodwit-, falpeter-,
zeildoek., fod2. en hagelfabrijken , vitriool-ziederijen, zoutwerken uit
zeezout, goud. en ziIver-r.afillerijen, om het goud en zilver te zuiveren, zeepziederijen, lijnbanen, fcheepstimmerwerven enz. Ook is hier
de groote ijzer fmederij van CRAWLEYS, waarin-alle ijzeren werktuigen,
van de geringfle fpade af tot de zwaarfle ankers toe, vervaardigd worden.
NEWTON. (lzAAK) Een der oorfpronkelijkfle en diepdenkendfte Wijsgeeren, Natuur- en Wiskundigen, die immer leefden, werd in
1642 re IPolflrope, in Lir.colshire, geboren. Hij verloor zijnen vader
vroegtijdig, doch ontving van zijne moeder eene zorgvuldige opvoeding. In zijn J2de jaar betrad hij de fc!lDol te GrolltholJl, en in zijn
18de ging hij naar COl11bridge, waar hij zich voornamelijk in de wer.
ken van KEPPLER en DESCl\RTES oefende, vermits EUKLIDES hem reeds
te gemakkelijk was. In 1664 vond hij de rekening der oneindige groot.
heden uit, en werd tot kandidaat bevorderd, waarna eene naallwl!euriger
waarneming van het prisma hem tot eene nieuwe theorie van het licht
voerde. In 1665, uit hoofde eener aanClekende zielae, Comhridge verlatende, hield hij zich eenigen tijd op het land op, en gaf het vallen van
eenen appel hem aanleidmg, om over de wetten der zwaartekracht na te
denken. BARROW in 1669 zijnen pOSt vnn Hoogleeraar in de wiskunde
nedergelel-ld hebbende, volgde· NEWTON hem daarin op, en bekleedde
dien
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101dien ~7 jaar met veel roem. In 1675 zond hij zijne nieuw uitgevondene
fpiegel-telleskoop ~an de koninklijke akademie der wetenfchappen te
Londen; in 1676 en 1677 omwikkelde hij het eerst zijne nafporingen
omtrent de Centripetaal-kracht; in 1080 deed hij verfcheidene fier.
renkundige waarnemingen omtrent de roen zigtbaar zijnde beroemde
komeet, en gaf zijne onderzoekingen omtrent de eerUe in 1687,
onder den titel van: Philofophiae 11atura/is prineipia lIjathemo/iea,
in het licht. Dit beroemde werk, waarin, op de afgetrokkendfte
denkbeelden der wiskunde, een nieuw Uelfel van Natuurkundige wetenfchap gebouwd was, verwierf niet aanftonds de verdiende goed}~euril1g, welke het naderhand ontving. Hij drong daarin tot de gebeim!1:e wenen der Natuur door, en ontwikkelde haar met eene konheid, welke voor den grooten hoop bijna onverflaallbaar was. Zelfs
de beste wiskundigen moesten het beoefenen; doch toen men het
ook leerde waarderen, kende de bewondering ge ene palen, zoodat
de markies DE L'HoSPITAL, een groot wiskunstenaar, aan de Enge/reken,
die hem bezochten, vroeg: "eet en drinkt NEWTON- dan niet, gen lijk een ander mensch? Ik houde hem voor eenen hemelfchen
" geest, die met de !1:of geene gemeenfchap meer heeft." Hij werd
in 1696 muntwaradijn, en 3 jaar later muntmeester, in welken post
hij, bij de toenmalige verandering van IDuntfpecien, zijn vaderland uitmuntende diensten bewezen heeft. In 1703 werd hij voorzitter van de
akademie der wetenfchappen, welke waardigheid hij tot aan zijnen dood
bekleedde: ook bij die van Parijs was hij de eerf1:e , dien men tot hare buitenlandfche leden benoemde, en de koningin ANNA verklaarde
hem in 1705 tot ridder. NEWTON verbond met zijne uitftekende talenten het voortreffelijkst karakter, en was tot zijn Bofte jaar bij aan110uclendheid gezond , tot dat eindelijk de dood in J 727, in het
8sne jaar ZijlU ouderdoms , aan zijn leven een einde maakte.
NEWTON heeft zich in de wis- en n:uuurkunde, inzonderheid door
eene nieuwe theorie van het lichr, door de nafporing der aantrekkingskracht, het uitvinden der differentiaal-rekening, door eene nieuwe theorie der kleuren enz. beroemd gemaakt. Ten aanzien zijner wijsg-eerige
gevoelens volgde hij het fpoor van BACO, en overfchreidde nooit de
grenzen der ervaring. Ruimte en tijd waren bij hem dargeen, wnt zij
bij ons zijn. In de Godheid vereerde bij den magtigen en wijzen veroorzaker van alles, en nooit noemde hij den na:l11l van dit wezen, als
met den hoogrIen eerbied. NEWTON is nooit gehuwd geweest. Zijn !loffelijk overblijffel ligt in de abtdij V:lll TFeslmtmfler te Londen, wer.
waarts het door den grootlcanfelier en de pairs van Engeland gebragt
werd, en waarin men voor hem een fraai gedenkteeken heeft opgerigt, dat met bet bekende Latijllsch opfchrift pronkt, hetgeen hierop
neerkomt: " dat zich de fiervelingen verheugen, dat er zulk een fie" raad des menfchelijken ge!1nchls op :larde geleefd heeft."
NJAGARA. Eene der grootf1:e rh'ieren in Cal1ada in j....rfJord-Áml!·
,i!((l, Zij heeft haren oorfprollt; in het meer Eric, ontlast zich in
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dat van Ollfor"'" en is zeer beroemd door den watervni, dien zij on·
middellijk bij hare uitvloeijing l:it het eerstgenoemde meer vormt,
en hier in eene breedte vnn ~226 V., van eenc lijnregte hoo~te vnn ~oo
v., met wik een gcra~s nederllort, dat men in d'.! nabijheid den gro~d
voelt fchudden, en het ruifchen op eenen anland van 5 111. k~n hOOTen.
NICEA. Eertijds eene ~:mzienlijke, doch thans vervallene Ilad
van Klei,l.Azië in BilllinilJ, vermanrd wegens twee aldaar gehoudene
kerk\'ergaderingen. De eerfie werd door KOr-;STAr-;TIJN tlm CrGoten
i:l 3~5 bijeengeroepen, voornamelijk ter bijlegging der verfchillen met
de Arianen, wier gevoelens door 3 rS r.nllwezige bisfchoppen in die
bijeenkomst werden vt:roordecld; terwijl in de tweedc, die in 71l7,
onder de keizerin IRE:-:E, plaats had, l~e wijze v.an de vereering der
beelden werd vastgelleld. KAREL dc Groole, echter, fchreef in zijn
werk: tie il1lpio illlogilm1ll CII/IU, tegen de geno.nene befluiten hier.
omtrent, en verbood ill 794, op de fynode te fi-otll..forl, alle zoo·
danige ven~erin~ in het Frallki(clze rUk.
NICHOLSON. (WILLIAM) Een voortreffelijk Engelsch wiskl1n·
dige, die in Londm en an,lere plantfen van Engeland opvoedings.
fcholen oprigtte, en verfcheidene werktuigelijke kUlIstOukken ver.
vaardigde. Ook heeft hij vcle nan1l1 rkundige werken gefchreven,
en ánderen, zoo als van CU.\PTAL en FOURCl{t"I\, iu het Engelfche
overgezet. Een zijner laatlle werken is t!ze Bril/is!, El1c,.cl0pofdia,
6 "01., welke van 1807 - I 809 in het licht verfcheen, toen hij
wegens fchulden in de gevangenis zat. Hij tlierf in Zomerm. 1815.
NICIAS. Een der voomeffelijklle Atheenfche veldheeren, door
braafheid Jliet minder, dan door dapperheid beroemd, en bij zij.
ne medeburgers wegens milddadigheid vooral gezien. Hij bloeide ten
tijde van den Peloponnefifchen oorlog, en ontnam als bevelhebber der
Atheenfche vloot den Loudoelllolliers het eiland Cytllertl. Vervolgens was hij de voornaamfie bewerker van het vijfcigjarig belland
tusfchen de oorlogende partijen. Hierop werd hij met ALCIBIADES
en LAMACIIVS als veldheer verkozen in den togt tegen Sicilië, fchoon
hij deczelven Ileeds had afgeraden. Nadat zijne ambtgenooten waren
terug geroepen, belegerde hij Syramle, en zoude die Ilad waarfchijulijk hebben ingenomen, indien eene Sparraanfche vloot niet ter hulp
ware toegefchoten. De Athmienfers zonden wel verllerking onder bevel van DEl\IOSTHENES, doch de onvoorzigtigheid van dezen bereidde
aan het Atheenfche leger de nederlaag_ Het overrchot van betzelve
had zich nog door een tijdige terugtogt kunnen redden; doch de
bijgeloovige vrees voor eene maansverduistering deed NJCIAS het ver.
trek nog een paar dagen ui:fiellcn, en dit gaf den vijand gelegenheid tot
een nieuwen :t:mval, waarin hij zelf en DEMosTuENEs gevangen wer.
den. Deiden fiierven in de gevangenis. Deze nederlaag had plaats in
413 voor CHR. Het leven van NICIAS is door PWTARCUVS bcfchreven.
NICOCLES. De boezemvriend van PHocroN, met wien hij te
gelijkertijd ter dood veroordeeld werd. (Zie: PHOCION) Toen hij
dcn_
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denzelven fmeekte, d:tt hij hem zoude toefiaan, om het eerst den
giftbeker te drinken, amwoordde PHOCION: » gij vergt van mij waar.
" lijk eene zware en moeijelijke zaak; doch daar ik II in mijn ganfchc
" leven nimmer iets geweigerd heb, !la ik u ook dit toe."
NICOLAI. (CRISTOPH FRIEDRICH) Deze geleerde, beide :tls
fchrijver en boekhandelaar zoo beroemde man, werd in 1733 te BerliJn geboren, en fiierf aldaar in het jaar 18lJ. Van zijn 5de jaar af.
toen hij zijne moeder verloor, leefde hij, afgefcheiden van zijne ou.
dere broeders en van jeugdige vermaken, tamelijk eenzaam in het
huis zijns vaders, die, daar hij den geheelcn l1ag in zijnen boekwin_
kel bezig was, zijnen zoon weinig zag; doch hem aan eene fiipte
gehoorzaamheid gewende, en met ernst, maar vrie!Jddijk behandelde.
De jonge NICOLAI leerde dus, van jongs af, oin zich met zich zei·
ven bezig te houden, fchikte zich uit noodzakelijkheid tot een werkzaam leven, en volgde zijnen llerken trek, om zijnen geest te volma.
ken. Hij bezocht de reäalfchool te Berlijn, waar zijn moed en lust,
[er befchaving en uitbreiding van zijn verll:and, een krachtig voedfel
ontvingen; doch men zond hem, tot zijn innig leedwezen, naar Fronkfort aan den Oder, om den boekhandel te leeren. Hier maakte hij zich,
in zijne tusfchen·uren, de Latijnfche, Griekfche en Engclfche talen
eigen; las de beste dichters, en maakte aanmerkelijke vorderingen in
de wis-, gefchiedkunde en wijsbegeerte, doch bovel;al in de geieerde
gefchi,edenis. In 1752 keerde hij tOt den vaderlijken boekhandel terug, welke bem den geheelen dag bezig hield, ZOOllat hij l'tn vroegen morgen en laten avond, ja zelfs geheele nachten, moest te ba:tt
nemen, om zich aan zijne letterkundige oefeningen toe te wijden:
de muzijk alleen verfchafte hem eenige tllsfchenpoozing. Zoo leefde,
NICOLAI 3 jaar, w:mneer hij eindelijk, onder de beide partijen van
GOTTSCHED en BODl\1EJl. die toen in de Duiûche letterkunde plaats
hadden, als [chrijver optrad. en in 1755 zijne Brie[e iiber den je/z.igen Zuflalld der fchönen Wisfenfchoften in het licht gaf. Dezelve
baarden veelopziens, daar hij niet alleen geene partij koes, maar de
gevoelens van beide genoemde fchrijvers, op gronden, afkeurde. Omtrent dezen tijd geraakte hij met LESSING en MOZES MRNDELSSOHN
bekend. Deze drie jonge vrienden volgden, zonder dat zij ilJ' de geleerde wereld eenige betrekk~ngen of uitzigten hadden, alleen' hun.
nen ijver voor de wetenfchappen, en onderzochten in hunne onderlinge zamenkomsten, vrijmoedig, de gronden voor of tegen een gevoelen, zonder elkander te misleiden of te vleijen.
In het jaar 1757 verliet NICOLAI den boekhandel, en leefde van een
gering inkomen. De fchriften van WJNKEL1I1AN, en het befchollwen
der kunstaukken , waanoe hij alle gelegenheid had, maakten hem
met de beeldende kunsten en bouwkunst bekend; terwijl zijn vriend,
de Pruisfifche krijgsraad MARPURG, hem in het toonzetten onderrigtte.
Met één woord, hij maakte nu vorderingen van de etne wal en wetenCchap tot de andere, cn drong tot de hem nog onbekende deeltn
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,ler letterkunde door. Dan, reeds in den Herfst van 1758 werd hij
tn zijnen letterkundigen loop eelligermate gc!lremd door den dood
zijns ouderen broeders, die bezitter van den vaderlijken boekhandel
gebleven was, en welken hij nu, uithoofde van het belang der familie,
verpligt was, over te nemen. Hij deed dit ollder huisfdijke zorgen;
w:;nt hij was in 1760 gel.uwd; doch wist, door zijnen tijd wel te
befieeden, den afgebroken draad fpoedig op te Vatten. Zijne eerfie
belangrijke or.derneming was de uitgave der Bib/iothek der Schönen
Wisfel1fchaften te Leip:dg, 4 dcelen, waarin l\IENDELSOHN mede de
hand bad; doch droegen beide, vnn het sde deel af, derzelvcr tlitgave aan WEISZE over. Van 1759 tot lï6S gavcn de drie vrienden, door
ABBT, RESEWJTZ, GRJLLO en SlJLLZER onderfieund, de Briefe. die
neueste Litcratur hetreffel!d, ia 24 dcelcn, in het Jicht; doch waaraan NJCOLAI, uit hoofde zijner overige beroepsbezigheden, flec1m eellgering aandeel had. Naderhand, de handen luimer krijgende, ondctlIam hij de uitgave eener d/gemeine Deutfde Bih/iothek, wa~raan een
groot ~:lIual beroemde gelcerden uit alle oorden van Duitschland ar.
beidden. Dit werk bevorderde de vrij heid van denken; be!1reed niet
zelden vooroordeelen en dagelijkfche gevoelens met een goed gevolg;
onderwierp elk nieuw !lel fel aan een genreng onderzoek, en had op
de wetenrchappeJijke befchaving van Duitschland een en gewigtigen
invloed. Tot het jaar 1792 verfchenen van deze Bibliotheek 107
deelen en nog 2 1 als :mnhangfels, te Berlijn en Stet/in, in het
licht. Sedert werd zij niet meer bij NICOI,AI uitgegeven, maar onder-den eitel van Neue d/gemcinc Deatfche Bibliothek te ri-ïel vervolgd;
doch van het s6!te deel af nam hij de t;Ïtgave op nieuw op zich,
en Goot het werk met het jaar 18 0 5.
Nadat NICOLAi het groote werk derA/gemeine Deutfche Bihliothek
aan den gang gebragt had, legde hij zich, redert 1770, op de beoefening van de fiaatsgeneldheid, het fin:mtie wezen en den handel van
hot Pruisfich rijk toc. Zijne Charakteristifche /Jnekdoten von König
FRIEO!UCH 11, en van eenige perfonen , die hem omringden, van
17 88 tot 1792 te Ber/ij"" en Stettin in 6 !tukken uitgegeven, zijn
nUe voor de gcfchiedenis belangrijk. Zijne beoefening der Rrandenburgfche gefchiedenis brngt hem in kennis met den ftaatsdienaar van
HEllTZBERG, die hem in 1777 toegang tot de koninklijke archivèn
verleende,. waardoor hij werd in nma gefield, om zijne in ) 769 -reeds
uitgegevene Befchreibung yon Eer/iu und Potsdam "aanmerkelijk te
kunnen verbeteren, zoo als dan ook daarvan in 1786 eene nieuwe uit.
gnve in 3 deelen in het licht kwam. Gelijke onder!1euning vond hij,
toen hij in het jaar 1791 ondernam, om de onnaauwkeurigheden vall
ZIMMERMANN te Hanol'er in de Cefchichte FRIEDRICilS des Crofsm
te wederleggen , hetgeen hij deed _in zijne freimtïthige Al1l1Jedrungen über des Rillen 1'on ZIMMERlI11\lXN Frflgmente iiber FRJEDRICH
dm Groften.
Sle.~hts zelden ,'olld NICOLAf tijd. om zijne lewndige, heldere
ycr.:
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verbeeldingskracht te voigen. Hij was een goed waarnemer, en bet
zonderlinge, dat hij in de menfchen opmerkte, gaf hem fiof tot zijne
romans, waarvan echter geene aan ele flrenge eifchen eens kunsrreg..
ters beantwoordt. De voomaamfle roman is: Lehen und lIfemungelT
des j~Iogisters SED.\LDtJS NOTHANKER, 3 deelen, waarvan 4 uitga_
ven verfchenen, en welke in het Fransch, Deensch, Hollandsch CR
Zweedsch werd overgezet. De vervolgzucht der regtzinnigen wordehierin ten toon gefield; huichelaars en dweepers worden ontmaskerd,
en de vrijheid van denken wordt ten fterkfte aangeprezen, Hieruit
ontftonden verfcheidene twistfchriften; doch de meeste tegenfpraak
ondervond zijne Bcfchreibung eilJcr Reife dureh Deutseh/and untl
die Sehweitz in J!2 deelen, met aanmerkingen over de geleerdheid,
kunstvlijt , godsdienst en zeden van de volken dier beide landen, waar.
tegen DLUIIIAUER eenige fpotfchriften uitgaf. De llrijd werd echter
het hevigst, toen NJCOLAÏ zich tegen de f(rit/lehe P/zi/ofophie verklaarde, waarvan hij de waarde miskende. Door zijnen omgang met
MENDELSOIIN aan de mogelijkfie bepaalde denkbeelden in de befpielende wijsbegeerte gewoon, konde hij de nieuwe taal van de Kritik
der ,.d,Jen Permmft niet begrijpen, offchoon hij der fchranderheid
van haren fchrijver regt liet wedervaren. De hoogmoed en overdrij.
ving van fommige f{antÏtmen verbitterden den ouden denker, die deels
in genoemde reisbefchrijving (waar het echter hiertoe niet de plaats
was), deels in zijnen roman, Lttben und J1leW1J11gen SEMPRONIUS
GtJNDIDERTS, de afwijkingen van de KamiaaIifche van zijne eigene
eenvoudige befchouwing der wijsbegeerte belagchelijk poogde te
maken. HIeruit ont(lond eenen hevigen pennenfirijd, waarin zich
Jon. GoTTLlEll FlCllT" , in ~lCOLAl'S Leben tmd fonderbare lJfeinungen, blijkbnar boven alle anderen, in heftigheid ollderfcheidde, en
een.:: hem ollw~ardige rol fpeelde.
Imusfchen kan men niet ontkennen, dat Nlcor.AI zich grootere verdiensten door zijne gefdiedkundige nafporingen en verzamclingen ver.
wierf. en dat hij in hct lettcrkuIJdig vak veel UlltS fiichtte. Van
hier dan ook, dat hij bij de' akadcmicn van wetenfcbappen van BerliJn en MUl1ehe/l tot medelid werd aangenomen, en door die van
Petersburg tot haren korrespondent verkozen. In zijn 7 I fle jaar verloor hij in eene hevige katrrrale koorts zijn rcgter oog; doch niets
firemde zoo zeer de werkzaamheid van zijnen geest, of ondermijnde
zijne levcnskracht meerder, dan het ongelukkig lot zijns vader!ands,
Hct is hier de
welks nieuwcn luister hij niet mogt beleven. plaats nict, om hier eenc volledige lijst van alle door hem vervaardigde of uitgegevene werken te leveren, daar dc belangrijkfie reeds
door ons genoemd zUn.
NICOlVIEDES. De naam van dric llithynifche koningen, van welke dc eerfie weinig hekend is, en in het jaar 281 voor onze jaartelling
aan dc regering kwam, en de tweede zijnen vader PnUSJAS ombragc,
omdat deze den ROllleinen in alles onderd,:nig w~s: doch ook hem
C 5
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wachtte een gelijk noodlot, daar hij door de hand van zijnen zoon
SOCRATES fneuvelde. Deze laatlte werd door zijnen broeder NICO111EDES Hl verdreven, maar door MITIIRlDATES herfleld; doch moest
den troon, in het jaar 90 op bevel der Romeinen aan NICOI\IEDES
weder amaan. Deze laatlle NICO~IEDES nu was den Romeimn zoo
onderdanig, dat hij even, als een vrijgelaten Onaf, zijn hoofdhaar
af[choor en eenen hoed opzette; zeggende, eene vrijgelaten der Romeinm te zijn, welke hij ook bij uiterllen wille tot erfgenamen zijns
rijks benoemde.
NIEllUHR (CARSTENS), werd in J733 in het land Iiadeln gebo.
ren, en in J760 te Koppenhage tot ingenieur-luitenant benoemd. Toen
het Deen[che hof, op voordragt van den beroemden Oosterling MICHAëLIS, door den graaf van llERNSTORF onderlteund, beOoot , om
eenige geleerdeh, op zijne kosten, naar drabi/! te zenden, om nieuwe ontdekkingen ten aanzien van dit land te doen, werd ook Nlg.
BUHR daartoe befiemd, met nog vier andere geleerden. Deze vijf
reizigers, waarvan aan CRAMER en FORSKAL de Natuurlijke gefchieden is , aan HAGEN de Oosterfche talen, aan BAURENFEIND het teekenen, en aan NlEBUHR de aardrijkskunde werd opgedragen, verlieten
den 4 van Louwm. 1761 KoppenhaEe, en namen den weg over KOIIftantinopel, door Egypte, naar Jeniën. Dan, binnen den tijd van een
jaar fiierven, zoo hier als op den weg naar Indië, alle zijne togtg~noo.
ten, waardoor het geheele oogmerk der reize zoude zijn verijdeld
geweest, indien niet NIEBUHR het fiommoedig beOuit genomen hadde, om dezelve alleen te vervolgen, en den arbeid en de waarnemingen zij:;er overledene reisgenooten over te nemen, en in zich te
vereenigen. Hij keerde in 1767 eerst terug, en gaf in 1772 te Kop.
penltage zijne Befcltreihul1g von drabien, en van 1774 - 1778 zijne
Reishefcltreihung nacn drahim. uni anderen umliegenden Liindern,
(welke beide werken in onderfcheidene talen, en ook in de onze,
zijn overgezet), alsmede P. FORSKAL descriptiones ammalium enz. en
diens Flora Aegyptiaco-drahica in het licht. Met de uiterlte naauw.
keurigheid alles onderzoekende, en nooit op vreemde berigten afgaande, zag hij altijd uit eigen oogen, en liet zich lleeds door waarheidsliefde leiden, wáardoor zijne berigten omtrent Arabië eene
hooge waarde verkregen hebben. Na zijne terugkomst werd hij in 1668
Ingenieur-kapitein te Koppenhage, in 1778 koninklijk justitie-, in 1808
flaatsraad, en in 1809 lid der Danehrogs-orde; terwijl hij tevens bij
het Nationaal inltitullt in Frankrijk onder zijne leden werd opgenomen.
NIEMEN. Is de Poolfche benaming van de rivier Memel, die
ill het Rusfisch gouverment /{ursk ontfpringt; in eene flreek van
30 mijlen de grensfcheiding tusfchen Rusa!nd en Nieuw-Oost.Pruisfen uitmaakt, en zich z mijlen achter Tiljit in twee armen , de
Rusf en de Nieuwe Gi/ge , verdeeld, waar deze zich eindelijk in
het KIll'ifclte /laf ontlasten. De Nicmcl1; welke in den zomer beo
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vaarbaar is, werd in onze dagen bijzonder merkwaardig door de
zamenkomst der beide keizers van Rusland en Frankrijk, welke
den !IS van Zomerm. J 807 op dezelve, en wel op een vlot plaats
had, en door den vrede van Ti/fit gevolgd werd; nismede door den
overtogt vnnhet Franfche leger, in den zomer van 18J2,naar Rusland
en deszelfs terugtogt in den winter deszelfden jaars.
NIEREN. Zijn twee ingewanden, van het dierlijk ligchaam. befiemd, om het bloed van de overvloedige waterfiikfiof en andere
fioffen te bevrijden. Bij den menseI! hebben zij eene langwerpig
ronde, naar eene boon gelijkende gedaante, en aan iederenkant van
het Iigchaam ligt er ééne. Zij zijn van eene digte, vaste zelmandigheid, van eene bleekroode kleur, welke echter aan de buitenfie
randen donkerder wordt. en zijn uit de fijnfie bloedvaten zamengefield. Uit deze randen komt eene pijpvormige zelffiandigheid voort,
waarin men van 8 tot J 1 piramidale afdcclilJgcn kan onderfcheiden, welke uit de teedere kanalen van den pisgang zijn zamengetield; Illet der.
zelver, naar den binnenfien rand der Nieren gerigte, punten z:unenloopen, en Nier-tepeltjes genoemd worden. Deze oiltlasten hun af_
gezonderd vocht in gemeenzame vliesachtige buisjes, die alle in eene zakvormige opening eindigen, welke men het Nier-bekken noemt.
Dit heeft de gedaante van eenen trechter. en verlengt zich in eene
tamelijk ruime buis, welke tot de pisblaas voortloopt; dezelve doorboort, en zich met haar vereenigt, zoodat de afgezonderde pis gefiadig in de blaas afdntppelt. Elke Nier heeft eenen flagademk, die
onmiddellijk uit den fiam der groote flagader voortkomt; zich in de Nier
inplallt; over hare geheele oppervlakte ver[preidt, en ten deele in de
terugvoerende takken vereenigt, en het overige bloed weder door
cene nierader in de holle ader terug brengt. Het werk der Nieren.
om de pis van het bloed af te zonderen , wordt befiuurd door zenuwen, welke uit een weeffel van verfcheidene draden van de onderblliks-zenllwen beftaan , de Nierader tot in de binnenfce der Nieren bij blijven, en het werkmi!; :tan den gang houden.
Verfcooringen in de werkzaamheid der Nieren veroorzaken Nierziekten, die deels algemeene kenmerkcn, b. v. van ontftcking, verëttering en brand bezitten, en deels door de bijzondere eigenfchappen van
dit werktuig bepaald worden; en onder deze behoort de freenziekte.
Daar met de toenemel,de jaren de bouw der beenderen voltooid, en
dus de hoeveelheid der phosphorzure becnaardc daartoe niet meer
noodig is, zoo volgt hier uit van zei ven , dat het overvloedige daarvan, als eene vreemdaardige [rof, in het Iigchaam moet terug blij_
ven, henvelk nog meer het geval moet zUn, wanneer, door een overmatig gebnlik van [pijs en drank, te veel ftil;[tof in omloop komt;
zoo als dit bij in weelde en werkeloos levende perronen het geval is ,
wanneer dan niet zelden de arthitris (jigt) haren oorfprong herneemt,
die zich door eelle overmatige voortbrenging van kalkaarde onder[cheidt. Zoo lang deze bij celle volkomene werking der Nieren door
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de pis woret afgeleid, kan er geene fteenziekte plaats hebben; doch
vermindert. bij het klimmen der jaren. die werking. dan wordt de
kracht der aardachtige ftof zoo veel te groot er ; hare neiging rot kris.
talliratie, die zoo veel te fterker worde, hoe dikker de pis is" ver·
krijgt de overhand, en er begint zich cenen fteen van phosphorzure
kalk, of van phosphorzure zomen, fomtijds met eenige flijm ver.
mengd, te vormen, rondom welken zich nu, van tijd tot tijd, meer
zulke: aardachtige deelen aanzcnen, hetwelk gewoonlijk bij den nier.
Heen bij het nierbekken gefchiedt. Dikwijls glijden zij van daar door
den pisweg in de blaas; doch niet zelden blijven zij op hunne plaats.en groeiJen tot zulk eene aanmcrkelijke grootte aan. dat zij het ge.
heele nierbekkcn vervullen, deszelfs gedaante aannemen. en zich
zelfs in verfcheidene takken tot den nicrkelk, voortplanten.
NIEUW-RRITTANNlE. Zoo wordt ook Labrador genoemd.,
(zie aldaar), bencvens cene groep cilanden, tot Auftra/ié behoorende , welke ten Noorden van Nieulfi-Guinea ligt, van hetwelk zij 'door
de Dampiersftraat is afgefcheiden. Deze eilanden !trekken zich uit
van 2 Wt 6°. 30' Zuidelijker breedte, en fommigen er van werden
In 1617 door de Nederlanders LE MAIRE en SCHOUTEN reeds ontdekt; doch voornamelijk werden zij door DAMPIER , in 1699, naderbekend ; terwijl men nog naauwkeuriger bepalingen omtrent dezelve
aan BOUGAINVI'LLE en DENTRECASTREAUX, welke laatlle zijnen wgt
in 1792 en 1793 ondernam, te dankcn heeft. Behalve vele kleine
eilanden behooren de groot ere Nieulfi-Brittml1lie, Suphem, Nieuw~
Ier/mul cn Nietl1l1-!fanover, (de beide laatflen zoo wel als de Admif'aliteits, de Yijf en twintig, de 11sJchel's, de Schoutens en andere
mede door LE MAIRE, en SCHOUTEN ontdekt) met nog anderen tol:
deze groep. De voonbrengfels dezer eilanden beflaan in honden, zwijnen, duiven, papegaaijen • velerhande viseh. gember, muskaatnoten j,
peper, Kokosnoten. pifang. fllikerriec, betel, bamboes, aloë enz.
Nieulfi-Brittannie is het grootfle van al deze eilanden, waarvan zich
de zuidkust over de 8 mijlen uitfirekt. Het land wordt van bergen
doorfileden • wier toppen zich in de wolken verliezen. De oevers leveren, echter, het fchoonfle gezigt der wereld op; terwijl zij meI:
fraaije boomen verlierd, en met cen bevallig groen bedekt zijn. -De
grond fchijm cr zeer vruchtbaar. eD men vindt er liefelijke dalert
en beken. De bewoners zijn wantrouwende. verraderlijke Paputls.
van eene geelachtige kleur. van eenen levendigen. Ilrijdharen aard'~
groot, met lange, zwarte. wollige haren, en hebben geregeld aangelegde plantagien van pifang, jam bos en fuikerriet.
NIEUW-CALEDONIE. Een eiland in Auflralië, 3'25 v. m. in
zijnen omtrek bevattende;' door Co OK op zijne tweede reis in 1774
ontdekt, en naderhand door DENTREcAsTREAux bezocht, en aan de
Westzijde opgenomen. Het ligt van ~o tOt 2::°, 3° 1 Zuidelijke breedte, en 182 tot 135° Oostelijke lengte, is 55 tot 60 mijlen I:mg eIT 10
tot IS breed. De Zuidelijke, Westelijke en Noordelijke kusten zijn
van
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Nao gevaarlijke rotsbanken omgeven, welke den toegang tot hiertoe

onmogelijk gemaakt hebben: alleen aan de Oostzijde kunnen de fchippers met minder gevaar naderen , offchoon ook bier verrcheidene koraalbanken gevonden worden.- Door het geheele eiland loopt eene
bergketen, die zi.ch ·trapswijze 3,200 voet verheft, en ncchts op ee.
nige plaalfen door dalen wordt afgebroken. Over het geheel levert
hetzelve een fomber en eentoonig aanzien op. Behalve de gewone
Aufiralifche voonbreng[els, vindt men er ook granaten, zandlleen ,
asbest. fpekfieen, ferpentijnlleen, en men meent ook metalen. De
negeräardige bewoners van dit eiland hebben in hun gelaat vele over.
·eenkomst met die van vtm Diemens/and. Zij loopen bijna naakt; dragen alleen om het midden van het lijf eenen frrik; verbouwen Jambos, Arum, fuikerriet en pilàng, welke laatfie men in geregelde lanen
.geplant vindt; doch eeten ook eene foon van groote, zwarte [pinllen, die zij over het vuur braden, en zelfs !tukken van zachte [pekneen. Volgens COOK zouden zij ook het vleesch hunner verflagene
vijanden nuttigen. Hunne woningen hebben de gedaante van eenen
,bijënkorf, en zijn van binnen met matten van kokosbladen behangen. Zij fchijnen zich meestal op het vervaardigen van wapenen
toe te leggen; hebben geen' boog of pijlen, maar bedienen zich van
eene foort van lanfen, die tot 15 voet lang zijn, en welke zij met
eene tamelijke kracht en zekerheid, ooor mi.ddel van een elastiek
,koord, aan het midden van de lans gebragt , weten te werpen : ook
gebruiken zij firijdkolven en f1ingers. Omtrent het karakter der Nieuw·
Caledoniel's Ioopen de berigten .der beide zee-reizigers, die dit eiland
bezocht hebben, merkelijk uit een: COOK be[chrijft hen als goedhartig, vriendelijk en zonder wantrouwen; terwijl DENTRECASTREt.UJ( dezelve affchildert als wrokke dieven, woest en firijdzuchtig, en zelfs
.nls men[chen-eters.
NIEUWENHUl]ZEN. (JAN) Deze waardige iV,'/erlallder werd
den 4 van Herfstmaand 1724 te Haarlem geboren. Schoon tot den
boekhandel opgeleid, werd hij tot eene andere befiemming ge[chikt,
en moest in de hand der Voorzienigheid een heilrijk middel worden,
om , door leer en voorbeeld, deugd, ware ,"erlichting en· meer
algemeen geluk onder het menschdolll te bevorderen. Tot een kerkgenootfchap behoorende, waarbij, volgens de gewoonte van dien tijd,
het leeraarambt door de deugdzaamlle en kundiglle leden, ook zonder voorafgaande, geleerde letteroefeningen , werd Ivaargenomen,
onderfcheidde hij zich eerlang van eene zoo gunstige zijde~ dat hem
deze vereerende bediening in zijne geboorce!lad werd opgedragen,
en hij vervolgens naar elders beroepen, cn aldaar tot leeraar plegtig in·
gewijd en bevestigd werd. Vier en dertig jaar llichtte hij de doops.
gezinde gemeenten te iJ'Iidde/lzarnis, /Jardenburg en lI1onnikketzdal1l,
en toonde in deze zijne ambtsbediening, hoc hoog hij de deugd, op
den godsdienst gegrond, waardeerde. In· 1751 huwde hij aan GEZI.NA WIJNALDA van DokkufII, waarbij hij 3 kiuderen verwekte, en met
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welke hij ruim 36 jaar in den genoegelijkllen edit geleefd had, toell
zij hem, in zijnen ouderdom van ruim 63' jaar, door den dood omrukt
werd. Ge\'o;!lig trof hem d~ze n~g, en ecnige jaren later uiet minder het verlics van zijnen :lCll~in.:;5\Valrdigea zoon M.\RTI~US, een geneesheer te dmflerdn:n; doch hij dro~g die zijn lot mee eene llille ge·
latenheid en onderwerping aan <len Godd~lijken wil, en hield niet op,
met rondom zich zoo veel goeds te verfpreiden, als hem mogelijk was.
Naeuurlijk moesten de nagelatene gefchrif[en van eenen man, van
zulk eene beproefde deugd, die zelfde zuivere godsvereering ademen, welke hem zoo zeer bezielde: getuige hiervan is zijne verhandeling over de vOl)rlreJlèlijk,~eitl der Wijsheid. Ondercusfchen zouden
wij hem te vergeefs in den rang dier geleerden zoeken, welke hunnen naam door hunne fchriften, door vernuftige uitvindingen en geestige ontdekkingen vereeuwigd hebben; maar hij verwierf. daarentegen,
eenen onfterfeliJken roem als llichter der Maatfchappij tot NUl van
net Algemeen, wier heilzame bedoelingen en gezegende invloed op
de bevordering van waarheid, deugd en algemeen menfchcngeluk bij
een ieder bekend zijn. Door ondervinding geleerd, dat het een
groot gedeelte zijner landgenooten, in min aanzienlijke llanden, aan
die noodi\!e hefcllllving ontbrak, waardoor zij de zuivere genoegens
des levens fclmldeloos konden genieten, hunne pligten behoorlijk vervullen, en het einde hunner b.!llemming op deze aarde blijmoeèig
afwachten, ontvO:1kt~ dit hee me!1schlievend en gevoelig hart van
den waardigen NI~:lIIVE~I/U'JZEN, die van. nu af h~t heilzaam en
grootsch denkbecld vormde, om zoo veel mogelijk h ct lot, inzon.
derhe~d dier~enel1, te verbetcrcn, wclkcn hét aan tijdelijke midde.
len of genoegzame gelcgenheid mangelde, 0111 aal1 de befchaving van
het verlland, en de vorming van het hare te arbeiden. Dan, ter berei.
king van dit zijn doel mocstcn de voorwerpen zijner edelaardige pogingen uit de oawctcndhcid gcrukt; de nevelcn van vooroordeel en en
wanbegrippen bij hen opgeklaard; hunnc. fmaak voor het goede en
fchoone opgewekt, en !1l1n de deugd en zuivere godsvereering, als
~e eenige bronnen van waar geluk, worden geleeraard.
Bejaarden
moesten hiertoe vcrbeterd, en het opkomend geOacht daartoe opgeleid en gevormd worden, waartoe bij de eerllen de leeslust 'moest
worden opgewekt, en voor d~ laatfien het geheele onderwijs verbe.
terd of hervormd. Hij declde zijn wel doordacht plan aan zijnen
firaks gemelden zoon, en een gcring aantal edeldenkcnde m3nnen mede, die hetzelve ten volle goedkeurden, zich met hem vereenigden,
en hetgeen de waardige man aan uiterlijke betrekkingen en geleerde
kundigheden ontbrak, aanvulden. Aldus werden rceds den 116 van
Slagcm. 1784 te Ednm de eerne grondOagen gelegd der l\1aatfchappij,
tOt de edelfie en heilzaamlle onderneming llrekkende, waarop zich
eenig land immer heeft kunnen beroerJcn. Het is wel waar, dat dezelve fpoedig door de ijverige hulp van menfchcnvrienden mecr \V~rd,
dan hetgeen vader NIEVWENHL'I]ZEN bedocld h:!d ; doch hct eerlle
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ontwerp, de lichte vonk, die de geestdrift voor het goede en nut.
tige bij zoo velen ontbranden deed, is toch van hem. Deze Maat.
fchappi.i verfpreidt haren gezegenden invloed niet alleen door alle ge.
westen van ons vaderland, maar zelfs tot in andere werelddeelen;
terwijl naburige vo:ken zich beijveren, om hare voonbrengfels op
hunnen bodem over te brengen, en zelfs het hoogfle benllllr dezes
lands hare waarde erkent, en hare verdiensten huldigt. Dij hare oprigting benond zij flechu uit weinig leden; doch telde in 1787,
toen het hoofdbenuur derzelve, door eenige zamenloopende omftan.
digheden van Edam naar Amfttrdam verlegd werd, reeds 11 departe_
menten, en fl!dert is dezelve zoo aanmerkelijk toegenomen, dat zij
in 1823 uit 156 departementen en 10,947 leden benond. NJEUWENHUIJZEN befchouwde, onder eene zelfvoldoende bewustheid, dat hij
zijne zwakke pogingen bad a,1ngewend, om het hem toevertrouwde
talent met alle zijne vermogens wel te befteden , met een dankbaar
gevoel den zegen, welken bet der Algoedheid behaagd had, aan deze
zijne pogingen te fcbenken, en ftierr den 24 van Sprokkelmaand 1806,
zacht en kalm, te MOlmi!dttndam, in den ouderdom van ruim 81 jaar,
alwaar de door hem getlichte Maatfchappij in de kerk, waar zijn fioflelijk overblijffel rust, een eenvoudig marmeren gedenkteeken voor
hem deed oprigten.
NIEUWENTI]D (DF.RNARDUS) ontving het leven in het jaar 1654
te IYestgrafsdfjlt; legde zich, overeenkomstig d~n wil zijner ou.
ders en zijne eigene neiging, op het befchouwend gedeelte der geneeskunde toe , en oefende naderhand dezelve als arts in de ftad
Purmtrtnd, waar hij de burgermeesterlijke waardigheid bekleedde,
en in 1718 flierf. Zijne mikroskopifche waarnemingen, met onver.
moeiden vlijt door hem gedaan, Zijll bekend. Hij geraakte met
LEIBNJTZ in gefchil over zijne Allo/y(is infinitoruln; had in het eerst
behagen in de wijsbegeerte van CARTESJUS , doch, de zwakheid van
derzelver vooronderftellingen merkende , verkoos hij de proefondervindeliJke natuurkunde; ~af daarin lesfen in zijne ftad; fchreef tegen SPI.
NOZA, en zijne Wert/dbffohouIfI;ng, waartoe hij in het eerst geen drukker
kon vinden. Hij wordt nog bij velen onzer landgenooten hoog gefchar.
NIEUW·FOUNDLAND. Een Engelsch gouvernement in NODrd.
Amtriltll, met 90,000 inwoners. waartoe, behalve het eiland van dien
naam, de eilanden Ánticostt, Ptrfo, Magdalma's-ti/nnd en het kleine
eiland Btl/t_lslt behooren. Het eiland NitUlfl.Foulldland is een grOot
eiland, ruim 1600 tot ~ooo v. m., met 70,000 inwoners bevattende.
Het wordt door de nraat Btlk.lslt van NDord.Amtrika gefcheiden,
werd reeds zeer vroeg door de NODrman~n gezien, en in 1497 door
GIOVANNI en CABOT ontdekt. Toen zich in de J6de en 17de eeuw.
ook de Franftlltn hier vestigden, die er den naam van Tt"t-NtuVI!
an gaven, ondlond er onophoudelijk twist, tusfchen hen en de
E",tlfo"m, welke door den· vrede van Utrecltt, waarbij het geheele
eiland aan de laatnen werd afgenaan, fchenen geëindigd te zijn. Dan,
d:tnr
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rlaar zich de Frtmfchm het regt hadden voorbehouden, om aan de
belangrijke visCcherij langs de kusten van Bonavista cot aan de kaap
Riche deel te mogen nemen , zoo duurden de oneenigheden met
Enge/mul over de uitvoering van dit pUilt voort; doch bedongen
de Franfc!zm hij den ParijCchen vrede van 1783, eenige voordeelige
voorwaarden, ten aanz ien der beroemde visfcherij op Terre-Neuve,
welke echter, Cedert den olUwentelillgs-oorlog, geheel in handen der
Engelfehen geraakt is.
Niettegellaande al1e kusten van dit eiland de rijk/le vischvangst op·
leveren, zoo is echter de zoogenoemde groote visCcherij, op eenigen
affiand van de kaap Race, als het Zuidelijkst pUilt, de voordeeliglle.
Men "legt zich nogtans hier het meest op de /lokvischvangst coe,
welke visCchen door anderen, die hun COt voedfel dienen, herwaarts
gelokt worden. Men vangt ze van het begin van Sprokkelm. tot in
Hooim., in de Zuidelijke /lreken van de groote bank, en kan over
de belangrijkheid dezer visfcherij oordeelen, wanneer men in aanmerking neemt, dat Engeland, toen het nog in dezelve met Frankrijk
deelde, alleen jaarlijksch meer dan 600,000 celJtner /lokvisch vervoer.
de, waarvan de waarde op 3 cot 4 millioen daalders geCchat wordt;
terwijl FrankriJk, hetwelk in zijn aandeel aan deze visCcherij aanmerkelijk bepaald was, ten zelfden tijde, er jaarlijks nog olUtrent 3 mil.
l;oen Iivres bij won. Alleen het Noordelijk en Westelijk gedeelte
van het eiland heeft eellen helderen hemel. De winter is er zeer
ruwen fireng, en de zomer kort en onverdragelijk heet. St •.Tall en
Plai!ance, of P/acentia, zijn de hoofdplaatfen van het eiland. De
haven van St. Jall kan 500 Cchepen bevatten, en hier wordt de
meeste visCcherij gedreven. Het land is onvruchtbaar, vol bergen,
poelen en moerasCell.
NIEUW-GUINEA, ook wel het land der Papuas genoemd; een
uitge/lrekt eiland, tot /lujlmlië behoorende , hetwelk ten Zuiden
door de /lraat Torres van Nieuw-Hol/and, en ten Oosten door de
Dampiers-flraat van den Archipel Nieuw-Brittmmie wordt afgefcheiden. Offchoon onder alle landen van /lujlralië het vroegst en wel
door de Nederlanders ontdekt, is het echter tot hiertoe nog weinig
bekend, en weet men niet. of het uit één of meerder eilanden beo
fiaat. FOREST r,lleen wierp het anker in eene baai aan den Noordelijken oever; Co OK landde aan de Zuidkust, en DAMPIER , CARTE.
RET, BOUGAINVILLE, OE.NTRE.CASTREAUX en anderen, die deze kusten
bezochten, /lapten niet aan land, maar bezochten Oechts eenige naburige eilanden; terwijl LE MAIRE en SCHOUTEN, die langs het grootfie gedeelte der Noordkust l1:evenden, wel verfcheidene bijeenkoms,
ten met de naburige eilanders hielden, maar almede op tJet hoofdeiland geenen voet aan land zetteden. De grootte van dit eiland kan
men derhalve al1een gisfen • en wordt gewoonlUk op 13,000 v. m.
gefchat. De Noordelijl;e kust heeft, mei :tlle lme bOgtCll, waarfchijnlijk, eene ICl1~te van 450. Geheel .'\'t"!.'u:I'.G!li.7cr; ~rc!;t zich
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v:m den 4etju4tor tot 10° Zuidelijke breedte, en van 1.j.8 tot r7 80 OOS.
telijke lengte uit. Ten Westcn liggen verlcheidcne kleine eiländen.
die in verband met dc 1I1olu!.:km {han. De kmten vertooncn zich
hoog en bergachtig, en in bet binnenlle gedeelte verheffen zich hoo·
ge, ten deele altijd met fneeuw bedekte, berg~lI, en vindt men roo.
kende vulkanen. Van welken aard deze bergen zijn, en welke fch:1tten zij bevatten, is tot hier toe nog niet volkomen bekend. De
voortbrengfds van dit eiland beft aan in zwijnen, honden, para.
dijs.vogels, dniven, papegaaijen, zeeg:mzen, visfchen, nagelen, gember, muskaamooten1 kokos. b:!tel, f:lgo, broodvruchtcn, pif:mg,
platanen, bambus enz. De bewoners, tOt het Neger-ras behoorende.
hebben opllnande lippen, platte, breede l~euzen ~ eenen wijden mond,
groote oogen, en glansrijk zwart, wollig haar. Zij zijn fierk gefpierd; hebben eene zeer zwarte, ruwe Illtid; gaan genoegzaam naakt.
en bedekken al1een het midden van het ligchaam met een kleed, uit
lwkosnooten vervaardigd, hetwelk na~r grof doek gelijkt. De wo.
ningen dezer eilanders zijn op palen gebouwd: nit dezelve loopt c(!·
ne foort van lange brug, zoo hoog als het water gewoonlijk kome1
kan, en zij dienen tot eell verblij f voor meer dan één huisgezin.
Hun huisraad beftaat uit e~l1ige matten, horden, C~nen aarden pot,
enz. De mannen Îchijnen zich enkel met de jagt en den oorlog op te
houden, welken lalitClen zij met boog en pijlen van 1al11bus·riet voeren. COOK ontdekte, bovendien, in eene der ([reken van het eiland, onder de bewoners een z onderling wapentuig; zijnde een
korte Clok, dien zij in dc hand hielden, en aan heide zijden zwenk.
ten, wanneer er vuur en rook. als uit ecn afgefchotcn vuurroer , uit
te voorfchijn kwam, zonder eenen !lag te geven, dat fleehts korcen
tijd duurde. Door de Chinezen, welke met de bewoners handel dt'ij ...
ven, fchljnt:n eenige gebruiken van den eerdienst van Fo hier ingang
gevonden te ht'bben. De reizigers onderlèheiden driederJei foorten
van bewoners, namelijk: Papllas , van het ras der Negers; lIarafo.
1'Q$, die men zegt in het binnenfie van het eiland op boomen te Ie.
ven, en Badfchuer, of Ortw.Badfc!lfJs 1 een trekkend visfchers.volk.
hetwelk digt nan de kusten, en gedeeltelijk cp de naburige eilanden
woont. en zich met de visfcherij bezig houdt.
NIEUW-HOLLAND. Her vaste land van du{lrallë. en het grOOtfie eiland der aarde, naar deszelfs cerCle ontdekkers, de lIolI.'1I1dert
aldus genoemd, die dikwijls de Noord. eu Westkust bezocht hebben.
Het ligt tllsfchen de 130 tot 1710 Oostelijke lengte, en 100 37' tot
390 Zuidelijke breedte; wordt' door de firaat Torns van Nleuw.Cul.
nea, en door de Basfes-flra(lt van "all Die11lens/and afgefcheiden,
en lIan tijne Noordelijke, Westelijke en Zuidelijke kusten door de In.
diftlte, en aan de Oostelijke door de zoogenoemde Slille zee, of ded
Groolen OCMan, inge!lOlen. Deszelfs grootte wordt op meer dan
150,000 vierkante mijlen gefchat, en verfchilt dus weinig van dievau
Eut"optl. Mcn kent Ilechts weinige kustfirekell VIIIl dit uiegefirekte
AWF.i\f. WOOROltNB. V.
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land; kunnende men de overige, uit hoofde van ondiepten, of he·
vige biandingen der zee, niet genaken. Sommige kusten hebben een
ruw, onvruch tb aar aanzien, anderen groote vruchtbare iheken,
waar planten en dieren, die derwaarts zijn verplaatst geworden,
ongemeen wel aarden. lIet binnenl1e des lands is genoegzaam ge.
heel onbekcnd: mcn vindt er vele bergen, waarvan men alleeil de
blaauwe bergen kent, die de fneeuw-Iinie niet bereiken. Deze bergketen maakte tot hiertoe het doordringen onmogelijk, en eerst federt
1815 gelukte het aan de B,-itten. om dezelve over te trekken. en
500 mijlen ver van de kust in het binnenlle vau het land te dringen,
waar zij vruchtbare landilreken ontdekten, en eene nieuwe Had, Bot·
hurst geheeten, hebben aangelegd. De luchtllreek is er over het geheel aangenaam. Somtijds zijn de zomers buitengewoon heet; in den
winter valt er veel regen; fiormen en onweders zijn er menigvuldig,
eu ook heefe men er aardbevingen befpeurd. Groote rivieren zijn er
zeer weinig: de Howkesbtlri hield men tot hiertoe voor de grootl1e;
doch de Enge!jc,'Jen hebben onlangs eene nog grootere ontdekt, wel.
ke eene ongemeene fchoone landllreek door[lroomt ,die eenen vet.
ten grond, kalk11een, fchiefer en goed timmerhout oplevert. Zij
hebben aan deze rivier den naam van Loc!z!an gegeven, en men meent,
dat ·zij de reeds vroeger ontdekte i11acquari is. Zij is be\"aarbnar, en
ontvangt verfchcidene ::ndere aanzienlijke rivieren. Aan zeeboezems,
baaijen en bogten ontbreekt het Niemv-Hollmld niet. Onder de eer.
fien is die van Ca:-pmtaria, die zich aan de Noordkust bevindt, en
80 mijlen breed en ] 20 lang is, de voornaamlle. De \'oortbrengfels
<les lands beilaan, uit het dierenrijk, in de {{,1IIgueroll, het fnavel·
dier, de Dingo, of Nienw-Hollandfche hond, de vliegende eekhoorn,
de buidelrat, papegaaijen , de Nieuw.HolIandfche kafuaris, de prachtige Mailt/ra, het witte w:lterhoen, de zwarte zwaan, en ander ge.
vogelte; langs de kusten vindt men iee-elefamen, haaijen, walvis.
fehen, robben, llckel-roggen en panrlfchelpen. Het plalltenrijk beo
vat palm-, f.1g0, pepermunt· , roode en gele gomboomen ; eene
foon van mahonijhout, eene nieuwe foort van kajapmboom, jam.
bos, wild vlas, enz.; terwijl men in het delfIloffelijk rijk fporen van
ijzer en koper. graniet, porphier, bnfalt , kalklleell, Ileenkolen. die
naar BengalelI en de kaap tie goede Hoop gezonden worden, en fieen.
zout heeft gevonden. In de Europifche volkplantingen tieren de Eu.
ropjfche huisdieren, graanfoorcen en tuingewasfen , oof[, wijngaarden,
tabak, hennep, vlas enz. zeer goed. De oorfpronkelijke bewoners
fiaan op den laagllen trap der befchaving, en behooren tot eene foort
van Negers. zij zijn· bijna naakt, of met dunne dieren-huiden bedekt; eten bijna alles raauw; Oapen ouder den blooten hemel, 0 f
in eene armzalige hut, of kruipen in de holen van rotft:n, en halen
hun meeste voedfel uit de rivieren en de zee.
De Oostkust van Nituw-Holkmd h·eet Nieuw Zuid-Jl~tll!is, en hier
he bb en de Britten, feden 1787 ee.De volkplanting v:m misdadigers
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aangelegd, welke zich van tijd tot tijd zoo zeer heeft uitgebreid, da.
er zich thalls verfcheidene Heden en plaatfen in bevinden, en het gebied eene uitgeflrektbeid van 3300 v. m. bevat, hetgeen onlang.".
door het overtrekken der blaauwe bergen, nog is vergroot geworden,
en waartoe ook de volkplantingen ,'mI rail Diemens/anti behooren. In
1817 telde men 20,379 inwoners, waarvan 3:214 in Ytm Dielllt;zsland woonden. In Nieuw Zuid-lfTal/is waren ~7 ,450 acres land be~
bouwd, en men telde er !l8so paarden, 38,<>5° fiuks rundvee, 66,700
fchapen, en 11,4°0 varkens. De hoofdflad dezer kolonie is Sidnefi,
waar men ook onlangs eene bnnk heefc opgerigt. Deze fiad ligt aan
de Zuidzijde der heerlijke Port-Jackfom-baai , is de verblijfplaats van
den gU!lVerneUr, en heeft eelle haven. fierrenwacht , magazijnen, en
2600 inwo::Jcrs, die in verfcheidene fabrijken, inzonderheid van linnen el~ laken hun beflaan vinden.
NIEUWJAARS.GESCHENKEN. Nog tegenwoordig kan men
in het Oosten niemand, en nog minder een hoog, aanzienlijk perfoon,
bl!zoekcm, zonder een gefc!1enk mede te brengen; en zou dus deze gewoonte n'tet reeds vroeg, op den eerilen dag des jaars, in gebruik
geweest zijn? In Rome behoorde het tot de voorregten der Patriciers,
dat ieder kIit!nt aan bun een Nieuwjaars_gefchenk brengen moest. De
Romeinfche keizers vorderden eene fchatting van gelijken aard van
alle de burgers en ingezetenen van Rome, en CA1.L1GUr.A omving de.
zelve in perfoon , buiten de del!r v~n zijn paleis. Ook de oudfte
Duitfdzcrs kenden dit gebruik, hetwelk inzonderheid in Franken en
Bei/eren her langst heeft ftand gehouden. In later tijd is dit gebruik,
zoo als ook in ons vaderland, aanmerkelijk afgenomen.
-NIEUWJAARS WENSCHEN. Derzelver oorfprong is bij deRo..
17Ieimll te zoeken, bij welke reeds van oude tijden, bij openbare
magifrrams.perfonen, ot' den eerften dag des jaars, eene ft:l[Îge opwachting plaats had , doch die van ge ene gcfchenken verzeld gingen;
maar voornamelijk tot een bloot ceremonieel, en enkelde gelukwenfching bepaald waren. Dit gebruik ging uit het Heidendom tot het
Christendom over, en werd, daar zich hetvelve niet, zoo als io
den beginne, alleen tot ftaatsperfonen bepaalde, maar zich van tijd
tot tijd al verder en verder uitftrekte, voor velen een wezenlijke
last, waaraan men in onze dagen door niets beduidende kaartjes trache
te gemoet te komen.
NIEUWLAND. (PIETER) Deze beroemde Nederlonde,., Hoogleernar in de natuur- verhevene wis- en fierrenkunde aan 's land.
Hooge fcllOOI te Lef/den. zag den 5 van Slagtm. 1764 in de Diemermeer het eerfl:e daglicht. Hij was het eenig kind van BAREND
NIEUWLAND , gehuwd met l\1ARRETJF. KLINKERT, die, in den geluk,.
kigen middelfiund geplaatst, zich en zijn gezin, door zijne vlijt, een
eerlijk en genoegzaam befl~an verfchafte. Beide bezaten een gezolld
oordeel, voorbeeldige deugd, onopgefmukte menfchenliefde, en eet!
zeer gevoelig hm; en deze hoedanigheden wijzigden hunne bijnl on.
J

H

2

be-

116

N I E

U W L A N D. (P.)

begrencde kinderliefde zoodanig • dat de eerite ziefs-il1'drukken van
hunnen PIETER den grond legden tot dat groot karakter en dien
inborst, welke zich naderhand zoo luisterrijk bij hem omwikkelden.
Zijne beide ouders waren zijne eerl1:e leermeesters, en gaven hem onderwijs in het lezen, fchrijven en rekenen, waarbij zijn vader hem
nog bovendien in de beginfelen der wiskunde onderrigtte. zoodat
hij met de 6 eerl1:e boeken van EUCI.IDES bekend werd. De verdienstelijke AENAE. vernemende, dat een zoo jong kind, toen nog geen
JO jaar oud, reeds zulke aanmerkelijke vorderingen in dat vak gemaakt had, gaf den vader vooreerst aanleiding, om hem daarin verder te brengen. en verledigde zich kort daarna, om hem zelf te on.
derwijzen.
Ondercusfchen vertoonde zich in NIWWLAND reeds zeer vroeg ee.
nen dichterlijken geest, en maakte hij van zijn 7de jaar af reeds eenige versjes, welke weldra van dien aard werden, dat eenige heeren
uit dmjlerdn/N, toen hij nog maar IO! jaar oud was, van dit zonderling kind gehoord hebbende, hem kwamen opzoeken, en zijne
versjes in li75 lieten drukken. Hierdoor meer bekend geworden, inzonderh·~id bij den eerwa:M"uigeumenfchenvriend BERNARDUS DE BosCH,
beOoot deze, zoodra hij 's kinds vermogens doorgrond had, nog
in dat zelfde jaar, om hem in huis te nemen, en voor zijne opvoeding te zorgen, waarin, hij door zijne huisvrouw CATUhRINA
DE VRIES. welk~ NIEUWLhN[} Hceds als eene andere moeder befchouwde, getrouwelijk onderl1:eund werd. Hard viel wel de fcheiding van 11lm kind aan de waardige ouders; doch bezef van deszelfs
waar belang, en kennis van het hart huns weld"oeners, dedell· hun het
waardigrle, dat zij in de wereld hadden, in de weldadige handen van
dien b,aven man overgeven, en zij hadden het genoegen, dat hUil
zoon zich de liefde en achting des geheelen gezins, ja van het ganfche gcflacht, in het welk hij zich zag aangenomen, dubbel waardig
maakte.
De uitmuntende Jmo:,mro DE BOSCH, op wiens zuivere fmaak, uit.
gebreide geleerdheid en voortreffelijk hart ons vaderland te regt roem
draagt, belastte zich inmiddels met het onderwijs van PIETElt in d~
oude talen, waarbij men met den vluggen jongeling eenen kortereIl
weg, dan gewoonlijk, inf1oeg. Men leerde hem de eenvoudige beo
ginfels der taalkl1nd~, en de voorna:un(le gronden, waarop de L:uijn.
fche rust, en bragt hem vervolgens toe de fchrijvers zei ven , zoodat
NEPOS en TERENTIUS, waaraan men zijne vlijt bcl1:eedde, weldra door
den ijverigen leerling verl1:aan werden. Bij dit onderwijs werden de
reeds gelegde gronden van wiskunde, onder opzigt van den vermaarden AENhR, verder beoefend, en de uren van uitfpanning verrijkten
het jeugdig brein met eenen fchat van historie-kennis, en a:mverwance
kundigheden; terwijl zijn gelukkig geheugen zich niets Het oluliJappen,
van hetgeen daarin eens was opgenomen. Onder dit alles liet NII::vw.
LAND zijn dichtvermc>gen niet flapen. Ilmr kweekte he, van tijd tot
tijd
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en de proeven zijner vorderingen in dit vak,

bij verfcheidene gelegenheden uitgegeven, vertoonen ons eellen oor-

fj'>ronkelijken dichter, die, wanneer hij in dit vak had kunnen door
«beiden, door zijn kloek vernuft en uitgebreide geleerdheid, niet
'.Ineen VONDEL, CATS en HOOFT, maar zelfs de oude Griekfche en
Latijnfche dichters, zoude op zijde gefireefd hebben; waarvan zijne
gedichten, in 1783 uitgegeven, de voortrefi'elijkfle blijken ople.
veren.
Zoodanig waren de vorderingen van onzen NIEUWLAND , toen bij
reeds in 1777 wt de lesfen der Am11:erdamfche Hoogleeraren werd
toegelaten. Hij fprak in 1780, onder voorzÎning van den Hoogleer.
aar TOLLIUS, openlijk eelle door hem zelven geflelde Latijnfche re.
devoering uit, waarin ieder zoowel de voortreffelijkheid des op11:els,
als de bevalligheid der uitvoering bewonderde; verdedigde in 1183,
onder den beroemden WJJTTEl'\BACH, eene verhandeling de MUSONIO,
P/zilofoplzo Stoico, waarin niet alleen het leven van dien wijsgeer,
maar inzonderheid deszelfs gevoelens, in eenen bevalligen en zuiver
Latijnfchen !lijl worden voorgedragen; werd vervolgens In 1784 on.
der de kandidaten tot het Hoogleeraarambt in de Lacijnfche lelterkunde te Franeker geplaatst, door den dood van den uitmuntendell
Hoogleeraar en dichter J. SClIltADER opengev:tllen ,. en begaf ziçh nog
in hetzelfde jaar naar Lei/dm, om zich onder den grooten RHUN.
JlENIUS en anderen verder te volmaken.
Tot hiertoe had NIEUWLAND zich, bijna gelijk:ijdig, op lener-;
wis- en natuurkunde toegelegd; doch nu maakte hij de laatlle dezer
wetenfchappen tot zijne hoofdl1udie. De verdienstelijke Hciogleeraar
VAN SWINDEN, juist naar Á11Ijlerdam verplaatst, toen NIEUWL<\l'\D van
Lei/dm terug keerde, wai vervolgens zijn voornnamfie leermeester iu
de wis., nmuur· en llerrenkunde; terwijl hij inmiddels, om dien
IIoogleeranr te Franeker te vervangen, andermaal onder de kandida.
ten geplaatst werd. In 1786 werd hij te Leijdm tot kandidaat in de
wijsbegeerte en wiskunde bevorderd, en op het einde van dat jaar,
wederom, onder de kandidaten tot den leerlloei in de wijsbegeerte
en llerrekunde, te Franeker, door het vertrek van den Hoogleeraar
J. S. BRUGIIfANS naar Leifden opengevallen, benoemd. In bet vol.
gende jaar, door de Admiraliteit te .dmflerdam tot eene commisfie befloten zIjnde, tot het bepalen der lengte op zee en de verbetering
der zeevaartkunde, werden daartoe de heeren VAN SWIl'\DEN, NIEUW.
LAND en VAN HULST VAN KEULEN verkozen; en welk deel hij alm
dezelve gehad heeft, blijkt uit de redevoering, welke de eerstge·
noemde, ter nagedachtenis van zijnen voortreffelijken leerling, beeft
uitgefproken.
In hetzelfde jaar 1787 werd Nll:UWLAND tot Hoogleeraar in de
wiskunde te Ulu:;,"t heroepen. IIij nam dezen post aan; doch aan.
vaarddo dien ~iet. alzoo de veranderde getl:eldheid van zaken den
beroemden IIC:'l'\EllT, cicn hij vervangen moest. tot die Hooge
11 3
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(c!!oo! deed terugkeerclI, waarna hij in 1789 door betll1l1rdercn van
het Amtlerdamsch Atheneum tot lector in de wis-, 1lcrren- en zee~
vaartkunde beno::?l11d werd, welken pOSt hij aanvaardde mct eene redevoering: o!'er het lIut, dat de uitbreiding van de ZeCl'aart aml de
lIfaat[chappij in het algemeen heeft tOf'Jcbrogt, eli ilJ !zet ,'ervo!g Ilog
doet ~'erlilac/ltC1/. Uit hoofde dezer nieuwe betrekking gaf hij eene Zeel'flflrt/wnde in het licht, welke van groot belang voor het vaderland.

fehe zeewezen is , doch Wllarvan alleen het eerCte deel bij zijn leven
vcrfcheen. Eindelijk werd NIEUWLAND in 1793 tot opvolger van zijnen
,)verlcdenell vriend, den uimllntenden Hoogleeraar DA~IEN, naar Lei} den
i-,eroepen, om aldnar de nnttwr·, verhevene wiskunde enz. te leemren ,
\\'~:Jrbij nog, door den edelmoedigen afHand van den voortreffelijk en
Hoo;~leeraar VAN DE W'1j:\PERSSE.. het vak van 1lerrenkunde gevoegd
werd. Hij aanvnardde zijnen nieuwen post den 28tleu van Herfstm.
!:let eene redevoering: de I"t1tiolle disciplinarunt Phyficm"utlZ cum ralialJe degatltioruiII, quae vac(wtur, Litterarum comparata et ex u.t.'·arlJl1lfjIU 11tlt!Jra illl!.;ti"ata, welke redevoering, overal kenteekenen van belezenheid, fijn vernuft en oordeel, van verheffing hoven
vooroordeelen, en vnn waarheidsliefde dragende, volkomen het denk..
l::eeld bevestigde, hetwelk men zieh van NIEUW LAND gevormd had.
Hij vc;rvulde zijnen post op eene alleszins waardige wijze, en over..
trof zelfs aUe verwachting. Zijn geliefkoosd vak, de wiskunde, was
bij hem ge ene enkele weten Cc hap van lijnen, cirkels en driehoeken,
m:tar eene algemeene taal, volmaakter, dan alle andere, toepasfelijk
op alles, waar gl'natheid in aanmerking komt; eene wetenCehap , die,
in plaats van drooge en ongevoelige denkers te vormen, of het vuur
-van den redenaar én dichter uit te dooven, integendeel den geest gewent, om waar te nemen, en, om wel waar te nemen, nimmer valfche
begrippen te trekken, de krachten der verbeelding te Cpannen, en te
gelijk te beletten, dnt zij niets overdrevens voortbrenge. Hij vereenvoudigde niet alleen aUe takken der wiskunst, en benam haar bij
zijne leerlingen, die eenigen geest en werkzaamheid bezaten, al haar
fehrikverwekkend vermogen; maar behandelde, met hetzelfde vernnft ,
ook de natuur- en !l:errenkunde. welke door hem, insgelijks, klaarheid en eenvoudigheid ontvingen.
Niet lang echter had NIEUWLAND het genot van zijnen pOSt, maar
werd reeds den 14den van Slagtm. 179+ der geleerde wereld door den
dood ontrukt, nadat hij zijne voortreff.:iijke vrouw, ANNA HART.
WIGIENA PRUISSENAAR, 2k jaar vroeger verloren had. Gevoel, waar·
hcidsliefde en !l:andvastigheid waren de hoofdtrekken van zijn karakter. Hij dacht ~Itijd het beste van zijnen evenmensch; bedekte een
leders fouten, {'n zocht, door anderen goed te docn. de belooning
in zijn eigen bart. Niets hield hij voor CclJOon of begeerlijk, dat geen
....:larheid was, en deze deed hij om geen~n prijs te kort. Hij gaf zij.
)J~ gedachten zonder fchroom of veinZl!rij" [e ken1J2n, zonder die r.~n
,:;r,:md op te dringen; verdroeg aUe te ocI11pr:l:lk" en bezat de zcidz:-
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Z:lme kUllst, hoezeer zijne gevoelens ook van :mdt!rell mugten vcrCchii.
len, deze nimmer te belcedigen. Nlct ~~n woord; eene r~dc, opgehel.
derd en verfierKt door eenen, 's menfchen oog omfchuilenden gods.
dienst, verlichte hem; diepe afkeer van al wat la~g is, vurige en fcandvas.
tige neiging toC al wat groot en regtvaardig I;:::n genoemd worden, beftuurden zijne daden, verwarmden zijne ziel, en deden hem over alles zcge.
pralen, en alles uitvoeren, wat goed is. Door zijnen namurlijken fmaak
voor eenvoudigheid ontweek hij allen praal en wcclde ; was vatbaar
voor hartelijke vriendfchap, welker wett~n hij nimmer fchond; in den
dagclijkfehen omgang overal geliefd en gezocht; in tegenfpoed ftand.
vastig, en bleef fteeds zijne beginfelen getrouw. Dat zijne uitgebreide geleerdheid en edel karakter naar verdienste gewaardeerd werdel}, blijkt uit zijn lidmaatfcha? van onderfchidene geleerde genootrchappen als: van Göttingeu, Gotha, Elfurt, Haarlem, Utrecht.
nisfingen , Lei/den, en Fe/ix meritis te Amflerdam, in welk laatfte
hij vele vertogen voorlas, waarvan een derzelve : OI'er de Betrekkelijk~
waarde der verfchillellde kumten en wetell[clzappen, en een ailder.
over de Gevoeligheid ,'(m het hart, in het A/gemeen Magazijn zijn te
vinden.

NIEUW-MEXIKO. (Zie ol.'der MEXrKO.)
..
NIEUWOLD. (J. H.) D~ze groote opvoedkundige werd den
J7 van Slagcm. 1737 te Gerkerlrlooster, in Fries!tllJd, geboren. Zijn
vader, hier predikant zijnde, O!ltVi!lg hij aldaar, en vcrvo:gcns te
Ten Boer en op het Hooge Zfl2d, zijne eerûe opvoeding. Na eeni.
gen tijd de Latijn[che [chool van Appi/lgadr7111 bezocht te hebben
werd hij reeds in zijn 13dc ja~r mar de akademie bevorderd. lmus~
fchen bleef hij echter, om zijne jeugd, nog eenige jaren bij den pre·
dikant SLUITER te ROI'em, van wa~r hij zich nnar de Hooge fchool
van Grollingen begaf, en van daar nog een jaar Ilaar die van Utrtcht.
Rijkelijk voorzien van alle die kundigheden, welke den leeraar van
den godsdienst betamen en verGeren , werd hij te Grollingen in 1763
met lof tot den gewijden leer/loei toegelaten, en te Heu1J1eJ1 in Gelderland in 1764 beroepen. Hier zocht de fee ten "geest dier tijden den
edelen jongeling te doen vallen. Er werd namelijk een voorloopig
examen voor de klasfis van Ny"megen vereischt. Alle leden waren
Coccejanen. NII!.UWOL D heette eeD I'oeritlfln, en daar hij tevens niet
die fl:renge denkbeelden over het Avondmaal had, welke toenmaals
beerschten, zucht men hem daarom te weeren. Deze pogingen echter
mislukten, zoodat men hem eindelijk toeliet, fchoon met onverdiende
vermaning tot vordering in de waarheid. Nu was hij ::an de gemeente
van Heumrtl toegewezen, en deed aldàar zijne intrede op den 14" van
Hooim. ]765. Slechts ruim een jaar bleef hij hier, en vertrok toen
naar Ofdeboom in 1r,"iesltll1d, alwaar zijne leerredenen, mer ijver en
belangtleIIing, ~ehoorll werden, offchoon hij er \'eel le;:ds moest
verduren. Korren tijd echter bleef hij ook hi::r, en het aanzienlijk dorp" Warragil, nabij LU1Nardc!1, werd in 1770 de plaaTs,
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wa~r hij verder zijn leven flijten, en zijne nuttige lesfen verbreiden
zoude. Deze, toenmaals' zeer verwaarloosde, onkundige en dweepzieke
gemeente veroorzaakte hem, in den beginne, veel verdriet; maar dit
wekte hem op. om op verbetering ernstig te denken. In den begi~
Ile bemoeide hij zich lJlet den landbouw, en heproefde vele dingen,
welke, door fOlntJligell uit zijne gemeelJte nagevolgd, volgens hunne ei.
gene getuigenis, het begin hunner welvaart waren, en velen aan helD
verbonden.
Daar eçhter de zedelijke belangen zijner gemeente {leeds het zwaarne bij hem wogen, zocht bij den oorfprong van het bederf hierin
optefporen, en vond dit ;tI fpoedig in het verwaarloosde onderwijs
der jeugd, dat allerwege zeer flecht, maar nergens zoo, als in zijne
eigene gemoente, was; en dit was het begin van zijn opvoedkundig
Jeven, dar, door het fchrijven van zeer vele kinderboekjes, dubbeid
miCtig was, ell waarmede wij mogen rekenen, dat bij omltreeks het
jaar 1773 be;onnell i--. Zijn vriend en vervolgens zijn ambtgenoot in
het fcllOolwe::en, WESTER, die als onderwijzer met ijver zijnen pOSt
waarllam , ell eenige jaren later de aandacht op de verbetering van
het onderwijs vesti:;de, nam veel van hem over, hoe zeer hij, meer
voor zijnen tijd, d3n voor de nakomeIingfchap, nuttig werd. EelIen meer regtsltreekfchen invloed op het onderwijs kreeg hij door
zijne aan!l:elIing tot fcIlOolopziener, in welken werkkring hij tien
jaar lang het nut der lieve jeugd bevorderde, en aan velen, die hem
opvolgden, de W:lTe gronden tot een verbeterd onderwijs aanwees.
Zeer veel bragten hier aan toe, ( d~3r hij het gebrek aan goede kin~
derboekjes zag) zijne menigvuldige kinder[chriften, welke allen duideJijk aantOonen zijn!) groote Idnderkennis, en zuivere begrippen omtrent de mededeeling van nUes, wat den kinderen noodig en nuttig is.
Zijne ecr!l:e werkjes waren allerlei kleine boekjes, losfe bladen,
raadgevingen, fchuiflijs[en enz. welke moesten dienen, om de kinderen
op eelle gemakkelijke wijze, zonder het Inngwijli:;e fpellen, het le~
zen te leeren ; iets, dat jn dien tijd, waarin men geene andere middelen van aanvankelijke vorming, dan het lezen, in de fcholen kende, of althans gebruiken durfde, van het hoogst belang was.
In eelle leerreden t welke hij hield over Spreuk. 22 \'S. 6, ontwikkelde hij het om werp, w:mna hij wilde, dat men de jeugd onderwijzen zoude, Ilamelijk: dat dell kinderen duidelijke, en voor
hunne vatbaarheid befchikte, denkbeelden zouden worden medegedeeld:
I. PIJn zich zclveJl. 11. I all de wereld. lIJ. Fan God, den
Heer der were/d. Naderhand fchree r hij ook, naar dit plan, de on_
derfcheidcne kinderboekjes, welke men van hem heeft, waarvan wij
de titels hier laten v< Igen.
J. OVER DEN II1ENSCII ZELVEN.
I. Foor UIl Jdl1d, om zich zelf te lurm kelmen. 1792. Op eene
:13l1gename wijze wordt h;er het kind met zich zelf bekend gemankt.
20 IPij .,fjtl lcil1dere.; met d:II."idcr. wa::nn de Iieillc jegen.. den nnas~
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ten. de pligtcn jegens anderen, in den kinderlijken kring, bet kind
worden ingeprent. 3. /ets voor een kif/d over ziJnen rIlder en zijne
lJlvetkr, waarin op eelle yoortreffelijke wij~e wordt aangewezen, wat do
ouders voor het kipd, en welke des~elfs pligten jegens hen zijn. 4. Htl
;s toch goed, dat er vele t1Jf!11[chm il/ de wereld Zij1Z; wllarin de lief..
de jegens geTingen en grooten , door het bezef, hoe de een den ;mder niet ontberen kan J aan het kind wordt ingeboezemd.

11.

OV~R DE WERELD.

5. lets voor kinderen. Over alles een weitzigjt of cme Ic/eitze wereld.
Nunde. In dit bo:!kje wordt het kind tot God, den oorfprong Vatl
alles goeds, en Wt blijdfehap , vrede en liefde onder elkanderen opgeleid. 6. Het voorjaar of de Lente. 7. De Schuone Natuur, en
de Heer der Natuur, of de Nazomer en de Herfst. 8. De [dtoone
Naluur, en de Heer der Naluur J of de Winter. Deze uitmuntende
boekjes hebben alle dezelfde firekking, om der jeugd de fchoonhe •
. den der Natuur, in ieder jaargetijde, te doen gevoelen.

111. VAN GOD, DEN HEER DER WERELD.
9. leIS vlm God, voor ten kind vall vflf lOl us jaar, waarin, op
eene zeer treffeIlde wijze, de jonge kinderen met God en zijne volmaaktheden worden bekend gemaakt. 10. De eerfle gefchiedenis/en VII"
hel ,'o/maakte kind, dat er ems op de wereld geweesl is; zijnde een'e
befchrijving van de kindschheid van JEZUS. 11. Férhllal van hel hes18 kind, hetgem er eens op de wereld geweest is, waarin bet kind
het gedrag van het kind JEZUS, omtrent ouders, kinders en oude lieden, ter navolging wordt voorgefield. 12. Hel volmaakle kind,
waarin het gedrag van het kind JEZUS omtrent God, tot een voorbeeld
va11 navolging, voor kinderen wordt opgegeven. 13. De IWllalfjarige JEZUS; behelzende een verhaal vall JEZUS verblijf in den tempel.
toen hij u jaar oud was. 14. JEZUS hel beste voorheeld, met de
3 vorige werkjes onder éénen titel begrepen. 15. JEZUS Kinderliefde; eigenlijk eene kinderpreek over MARC. 10 vers 13 - 16. En 16.
De ge[dliedenis 1Jan dm Gudsdiemt;/I twee deeltjes; behelzende eene
korte bijbelfche gefchiedenis voor kinderen, vol treffende aanmerkingen.
Behalve deze heefe men nog drie nummers van: Iets voor een jong
{çhoo/meester; hebbende men hem van de voortzetting van die werkje.
tot groot verlies voor het onderwijs, weten af te fchrikken. Na zijnen dood werden nog van zijne in handfehrift liggende werkjes.
door den fchoolopziener H. W. C. A. VISSER, uitgegeven: I. Het
Jeven van JEZUS voor kinderen van vijf lol zeven jaar, hetwelk mea
als een vervolg op de eerfie gefchiedenisfen van JEZUS, en den Iwaalfjarigen JEZUS berchouwen kan. 2. Hel/even vfln JEZUS VOOI' meel' gea
'Vorde/"dm, in twee deeltjes. Deze voortreffelijke werkjes zijn uitgege_
ven bij THlEi\lr: te Zutphen. 3. Nage/ntme verhandelillgen, 2 deelen, bev:mende onderCcheidene uitmuntend behandelde onderwerpen:
gedrukt te Al11fterdnm bij B"IJERJNCJ{; zullende het derde deel. het
welk nog moet volgen, behelzen. I. Iets over nel vereenvoudigen
H5
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"all PESTALOZZ('S atlnvnnkelyïl onderwy's. ~. Benige at11l!e/Jingm
lot het onderwy's van kitlderen;n de Nederduitfche Mal. 3. Hand/ei.
lii/lg tot lut ollderwy's ;'J de Frfm{t:he taat. 4. rerJlroou/e gedodten over OItderwijs en opvoeding, en S. Handleiding tot het beoefe..
nen VI1ll killderlylee taa/kullde.
NIEUWOLD beproefde, gelijk wij boven zeiden, vele nieuwe middelen ter bevordering van den landbou\v. Het bouwen van Chicorei,
toen in Pl"ies/I11Id nog onbekend, werd op ZUt1 voorbeeld en raad,
door eenigen uit zijne gemeente, met het beste gevolg beproefd. Het
dieper omdelven van den grond, en het aanäarden der gewasCen, werd
door bem :lIs een zeker middel , t~r bevordering van de grootte en
vruchtbaarheid der gewasCen, :lange wend. Het bouwen van het vlas,
van den tabak en van de rijst, werd ook door hem met het beste
gevolg ondernomen, en zelden werd er een plekje gronds gevonden ,
zoo vruchtbaar als de pastorij-tuin te WflI'/'i1ga.
Als leeraar verdiende-hij ware hoogachting. Zijne katechiCatien wa.
ren voor zijne leerlingen vrolijke uren, waarna zij hartelijk verlangden t en niemand wist meer mensch· en kinderkundig te ond<!rwijzen,
dan hij. Zijn onderwijs was niet in den gewonen vorm ingerigt:
hij las met zijne leerlingen gedeelten van de kinderboekjes, welke hij
had uitgegeven, en, bij deze lectuur, wist hij door den toon van
zijn lezen, en onverwachte kinderkundige opmerkingen, het hart te
roeren; terwijl hij, alle geCchilpumen daar latende, hen l1:eeds tot den
Schepper en zijne volmaaktheden, tot christelijke liefde en deugd zocht,
op te leiden. Bij zijne leerredenen zocht hij vooral het eenroonige
te vermijden, en het hart te trelfen, hetwelk hij vooral wist te doen
door af\visCeling ia het gezang; door een hartelijk woord tusfchen
beiden in te vo::!gcn; door hier of daar iets van het gezang te herha.
len. of zulks door een kind te laten doen; en ook zeer dikwijls
door beurtgezangen van mans en vrouwen. Veel malen nam hij , voor
zijne leerredenen. lange teksten; dikwijls geh::!ele Pf.,lmen. Door de
karakters, waarmede hij fchreef, had hij onbegrij?elijk fpoedig zijne
leerredenen gereed, en zulks meermalen, onder het drinken van eell
kopje thee met anderen. Vooral behande~de hij Doop en Avondmaal
op de plegtigfte en bartroerendl1:e wijze. In de verkeering boeide
Jlij dikwerf, met onbegrijpelijke vrolijkheid en liefde, de harten aan
zich, en bragt vreugde in elk gezelfchap. Nergens was hij liever,
dan oDder zijne vertrouwde vrienden; de lijdcndcn eu droefgeestigen
wist hij dikwijls, door een zacht en. hartelijk gezang, op eene onDavolgbare wijze, op te beuren en te bemoedigen. Van de muzijk
was hij een hartstogtelijke liefhebber, en hierin had hij het zeer
ver gebragt. Zijne fantafie was voortreffelijk, en dikwijls verdreef
hij door haar de treurige oogenblikkcn, welke zijne ziel, door de
()uaangenaamheden , waarmede hij te worl1:elen" had, benevelden.
Armen en kranken vonden in hem eenen weldadigen h'!lpcr , die
bun verkwikking en verl1:erking bezorgde, welke hij aan niemand wei.
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genIe. Chri5telijke verdraagzaamheid was een hoofdtrek In zijn karakter, en deze was te fchooner, daar clezelvc niet uit ligtzinnigheid,
maar uit \vare, teedere godsvrucht omCproot. In het uiterlijke, zoo wel
als in geheel zijne levenswijze, nam NIWWOLD zeer weinig de
plaats hebhende gewoonten in acht. !lij at, drcnk en fliep, wanneer de natuur zulks vorderde, zonder z:ch aan d.::n tijd te !looren.
In zijne kleeding was hij zeer afkeerig van uiterlijke praal, en welligt werd dit wel eens te ver gedreven; maar hierin, gelijk in ZOG
vele andere opzigten, geleek hij naar den beroemden PESTALOZZ1,
en had ook, even als deze, zijne opvoeding vooraJ aan zijne moeder
te danken. Beiden legden zich ook het eerst toe op den landbouw en
vervolgens op de opvoeding en het onderwijs , wnarin zij onder
den grievendilen tegennand en miskenning volhardden, zonder zich
door iets te laten aftrekken. De openbare erkentenis llic1me hem, in
1820 onder begunstiging en aanmoediging van den koning, een gedenkteeken in de groote kerk te Leeuwordm, hetwelk, door de eenvoudigheid van het geheel, zeer wel overeennemt met de eenvoudigheid des mans, ann wiens nagedachtenis hetzelve gewijd werd.
Nadere bijzonderheden van dezen oorfpronkelijken en verdienstelijken opvoedkundigen vindt men in de Herinnering non J. H. NrEUWOLD, dOOf· H. W. C. A. VISSER, Sneek bij Sl\IALLENBURG 1814 en de
P/egtige ToewiJding van het mO/lument, geflicht ;n de Groote kerk te
Leeuwardm, 001J J. H. NIEuwoLD, Amflerdom bij BEljERINCK 1822·
NIEUW-SCHOTLAND. Een Britsch gebied in Noord-Amerika,
~en fchiereiland, tllsfchen de 43° 30' en 46° Noorderbreedte, het.
welk door de fmalle zeeëngte Camo ten Noorden van het eiland
kaap Breton gefcheidcn wordt, en alleen tcn Westen met Nietnll.
Bru/Jswijle zamellhangt; terwijl de Atlontifche Oceaan het van drie
kanten omringt. Ebbe en vlocd zijn hier zeer nerk, zoodat het wa.
[er niet zelden 40 voet hoog rijst. De uitgenrektheid van dit eiland
wordt begroot op 653 v. m., en het getnl der bewoners op 80,000,
welke in Enge/fcnen, Frtmfcl1m en DlIitfc/zers benaan. Op eenen
nffiand heeft dit fchier-eiland, uithoofde van zijne hooge en rotsachtige kusten, een woest aanzien; doch is van binnen zeer vruchtbaar.
De lucht is er tamelijk gematigd; maar langs de kusten vochtig en
nevelig. De zomer is bier beeter dan in Engûaná, en de koude
duurt 4 of 5 maanden. Aan nuttige voortbrengfels ontbreekt het die
land niet. De bosfchen leveren overvloedig eiken-, dennen-, ceder-,
beukenhout enz. op. Men verbouwt koren. erwten, boonen, ha.
ver, vlas, tuingewasfen en ooft. en inzonderheid wordt er veel mais
gewonnen. Aan vee, visch. en peltdieren heeft men mede geen gebrek. De voornaamne handel benaat in pelterijen, hom, visch
en een weinig potascr.. Behalve de veeteelt en ·lnndbouw, is de
visfcherij hier vnn belang. Men bouwt er fchepen en vindt er handwerkers voor de gcwoonlijk!le en ollontbeerlijkfle behoeften. Nieuw.
ScJzolkmd wordt verdeeld in 7 land- of graaffchappen, waarvan Hal-
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lifl1x de hoofdfiad is. Zij ligt aan de zee, heeft eene goede en vei.
lige haven, waarin oorlogfchepen kunnen liggen; belangrijke fcheepstimmerwerven, en 8000 inwoners, die met Nooni-dmerika eD de
lYest-/ndien handel drijven.
NIEUW-VORK. Eene der provincien van de Vereeenigde Staten
van Noord-Amerika, voorheen een deel van Nieuw·Nederiand uitgemaakt hebbende. Zij grenst cen Noorden aan het meer Ol1larCO, en Canada, ten Oosten aan Vermout, Masfachllfets en C01mecticut, ten Zuiden aan den Allalllifchen Oceaan, Nieuw./erfty en Pelljylvanie, en
ten Westen aan het meer Eri en Opper-Canada; bevat ::nooo v. m.,
en telde, volgens de laatfie berigten, niet minder dan 1,384,000 inwoners, daar zij, in tegendeel, in 1810 niet meer dan 918,699 bevatte<ie. De zeer verfchilIende grond is grootendeels goed, vooral in het
Westelijk gedeelte. Naar het Zuidoosten wisfeit de oppervlakte met
aangename heuvels af, doch in het midden is zij bergachtig; ten
Noord-oosten golfvormig ; aan den kant van de meeren vlak, eu aan
het Ztlidelijk gedeelte weer heuvelachtig. Het land wordt door ver.
fcheidene bevaarbare rivieren doorfheden. De luchtfireek is in het
Zuid.oostelijk gedeelte veranderlijk; tusfchen de bergen is· de winter
lang en fireng; maar in het Westen is de lucht gematigder. Slechts een
gedeelte van den grond wordt voor den landbouw gebezigd, en brengt,
behalve andere graanfoorten, voornamelijk tarwe, vlas, hennep,
ooft, tuingewasfen en hout voort. Aan de gewone huisdieren, wild
gevogelte, visfchen en bijen ontbreekt het hier niet, en men vindt
overal vOQrcreffelijke weilanden. Voorts bevat het DelmoffeIijk rijk
ijzer, lood, koper, zink, marmer, kalkfieen, fchiefer, gips, talkfieen en zwavel. Onder de fabr~jken behooren, inzonderheid, lakens
en andere fioffen, leder, brandewijn, papier, hoeden, glaswerk,
fuiker, olle, ijzereren gereedfchap, en kruid. De uitvoer is aanmerkelijk, en de handel veel van belang.
NIEUW. VORK (oorfpronkelijk Nil'yw-Amflerdom) De hoofdfiad
van bovengenoemde provincie der Vereenigde Noord.Amerikofche fia.
ten, en eene van derzelver gewlgtigfie fieden. Zij ligt op eell eiland,
aan den mond van de rivier H/ldfon, en bevat 1°3,700 inwoners.
Men heeft er 53 kerken, waaronder die van SI. Poul en de heilige
Drie!enheid zich bijzonder onderfcheiden. De flad is meestal wel en
regehnatig bebouwd. Onder de openbare gebouwen is de Foederol./lal
bet fchoonfle paleis, waarin WASHINGTON, a~n het hoofd van het congres. op den 30 van Grnsm. 1780, den eed op de confiitutie aflegde. NieuW-Jor" i, de zetel van de regering des landfchaps; heeft eene
Hooge fchool met eene boekerij, een lVIuzeum, een ontleedkundig
theater, met eene drukkerij; voorts eene Lntijnfche fchool, twee tee.
kenfcholen, een genoolfchap ter bevordering van nuttige kundigheden, en een geneeskundig en huishondkundig genootfcmp. De handel
is bier van groot belong: men heeft er 5 banken, 9 compagnien van
verzekering, een haudel.coJlegie, eenc uitmulltc::dc hav;:n en reede;
m~[
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met fraaije kaden, dokken, en fcheepstimmerwerven, hetwelk :tiillS
dient en ingerigt is, om den koophandel te bevorderen. De jaarlijkfehe invoer bedran~t 56 milliocn Dollars. Nieltw.york drijft zijnen
uitgebreiden handel op Europa, de Oost- en If/est·/ndim en Chil1a.
Men vindt hier 30 boekhandelaars en 20 afzonderlijke boekdrukkerijen, en jaarlijks wordt hier eelle openbare markt voor den boekhandel
gehouden. In den omtrek der fiad heeft men vele landhuizen en
buitenplaatfen.
NIEUW.ZEELAND. Een aanzienlijlt Innd in Aujll'olië, dat door
de Cooks-fJraat in twee eilanden verdeeld wordt, die te zamePl 4300
v. m., en JOO,OOO bewoners bevatten. Het werd allereerst, iu 1642,
door onzen landgenoot T ,\SM,\N ontdekt, die de Oostelijke kust beo
zocht; doch er niet landde, omdat hij door de bewoners \'ijr.nèel~ik
ontvangen werd. De nadere kennis van dit land is men voornamelijk
aan kapitein COOK verfchuldigd, die het bij zijne herhaalde reizen rondom de wereld bezocht, zoo als ook naderhand door meer al1dere
zeevaarders gefchied is, welke OIlS ,Hen belangrijke berigten omtrent dit
land en deszelfs bewoners geleverd hebben. Ondertusfchcn is deszelfs
binnenfie gedeelte tot nog gehecl onbekend, en bepaalt zich al het
geen, dat wij er van weten, alleen tot de fireken langs de kusten.
Het Zuidelijk eiland is zeer bergachtig, onvruchtbaar en weinig beo
volkt; de toppen der bergen zijn met ijs en fneeuw bedekt; de rotfen, naar kunfiig gehouwen muren gelijkende, reiken tot aan de
zee, zonder dat zij ecnigc h:tven of bogt vormen, en zonder eellig
fpoor van eenige rivier te vertoonen. Het Noordel~jk eiland, daarentegen, levert eene aangename afwisfeling van bergen, dalen, rivieren en beeken op, en heeft a::n de kusten havens en baaijen. Onder de
bergen is de Pic Egmollt, die, volgens FORSTER, eene hoogte van
14,750 voet heeft. De luchtfireek is er gematigd; fiormen, waterhoozcn
en onweders heeft men hier veel en hevig, en de winden zijn zeer veranderlijk. De voorrbrengfels van Nieuw-Zeelnnd befiaan in honden,
rotten, vledermuizen, eene menigte vogels, zeer vele visfchen en
fchelpdieren • waaronder walvisfchen, zeekreeften enz. In het plantenrijk vond FORSTER !lSO nieuwe gewasfen. Onder de llU[tigfie behooren her vlas, hetgeen eenen uitmumenden draad oplevert, wilde
felderij, arumwonelen, pataten , L:oolpalmen, en eenige weinige
vruchtdragende boomcn. VoortS vindt men in hct dclffioffelijk rijk
marmer, graniet, quartz, vuurtleenen, chalcedoons, agaten, ijzerfieen
en oker. Een merkwaardig voortbrengCel is de .lade, of Oosterfche
Nierfiecn, waaruit de inwoners hunne wapenen maken, en die hierom
ook een artikel yan binnenlandfchen handel is. De bewoners des lands
behooren [Ot het tweede ras der Auflmlifche, dat met het lJlaleyfche
overeenkomt. Zij zijn groot en fierk, en hebben meestal eent! bruine
kleur. Zij gedragen zich jegens elkander menschlievend; doch zijn
onverzoenlijk omtrent hunne vijanden, welken zij allen ombrengen.
Mannen en vrouwen beprikken en befmceren zich, wa:trdoor zij eell
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affchuwelijk aanzien bekomen. Hunne kleeding bellaat in eene mat.
van eene foort van lisch gevlochten; hunne huizen zijn eenvoudig, en
vormen aan de !leile uithoeken en bergen geheele dorpen, die van
dubbelde palisfaden, als mede van poorten voorzien zijn. Zij zijn
zeer arm, eeten voornamelijk visch en honden-vleesch, en hebben
opperhoofden en priesters.
NIEZEN. Is eene, door eene plotfelinge zamemrekking van de
fpieren van den onderbulk , en van diegene, welke op de l{mg wer.
ken, veroorzaakte uit!looting van lucht, voornamelijk door den neus,
welker inwendig bekleed fel, door eene vreemde prikkeling aangedaan
. zijnde, door medegevoel, het middelrif en daarmede in verband !laande
fpieren, iu beweging brengt. Onder de dieren niest alleen de hond
volkomen als de menseh. Een aanhoudend hevig Niezen, het opfnuiven van een vreemd ligchaam, of het gebruik van f/luif, kan fomtijds, inzonderheid bij zwakke per[onen, gevaarlijk worden, en door
het infpuiten van laauwe melk of laauw water, of door het enkel op.
fnuiven van den waasfem van Warm water, tegen gehouden worden.
NIGER. (CAJUS PESCENNIUS JUSTUS) Deze mededinger van SEPTIMIUS SEVERUS was onder PERTINAX proconful van Syrië, doch
nam in het Oosten eerlang den l1aam van A UGUSTUS aan, en werd bij
den dood van Dmms JULIANUS door het leger tot keizer uitgeroepen.
Te veel op zijn geluk en op de hulp der Aziatifche vorsten !leunende, nam hij geene maatregelen tegen den te Rome tot keizer verkozen zijnde SEVERUS, die hem eerlang in Azië kwam belloken , eerst
zijnen veldheer AEMILIANUS bij Cyzictls, en vervolgens hemzelven bij
NicM ver!loeg. Hij her!lelde zich echter nogmaals, doch verloor
eindelijk, in 197, in den !lag bij ls[us, 20,000 man en tevens het leven.
SEPTIMIUS !lelde zijn hoofd voor de muren van hee belegerde Byzantium ten toon, om het tOt overgave te dwingen. Alleen het ongeluk
heeft den roem ,"an NIGER verhinderd, om met fchitterenden glans
te prijken, daar h ij in vele opzigten vorstelijke deugden blijkt bezeten te hebben. Een opfchrift op den voet van een marmeren !landbeeld gaf hem dezen zeldzamen lof: Dit is de groate NIGER, de [dll"ilt
"on Egypte, de hondgenoot van Thehe. HiJ riep de gaudm eeuw
tepug. De 1'olken von Rome heminden hem. HiJ 11'0$ de vriend der
twee Antoni/lu.ifèn. Daar ziJn 11(1(lm NIGER (zwart) was, hcbócn "":iJ
hem een flal1dbecld van zwort Inarm!!r doen oprigten.
NIGER (De), ook Joliba of het groote lJ'ater genoemd, is een
uitge!lrekte Hroom in het middel!le gedeelte van Afriktl, welker ware
oor[prong. zoowel als uitwatering, tot heden nog niet genoeg bekend
is. Voor meer dan 2000 jaar gaf ons HERODOTUS het eer!le naauwkeurigst berigt omtrent den loop dezer rivier, en bepaalde dien van
het Westen naar het Oo~ten; doch naderhand trok men dit in twijfel,
tot dat derzelver loop op nieuw ontdekt, en het gevoelen van dezell
vader der geCchiedenis bevestigd werd. lVIUNGO PARK, door de Afrikafcbe maatrchappij te Londen afgezonden, om den loop van de.
zen
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ten nroom te onderzoeken, bevond. dat zijne rigting 'lan bet We..
rCD Jlaar het Oosten was. Op zijne tweede reis. die hij in 18as
ondernam, om het einde dezer rivier te omdekken, kwam hij verder
don de eerfie manl, en bevoer dezelve, met oogmerk, om zijn opzee te volvoeren of te fierven. Zijn laatIte brief is van Sanfanding,
eene aanzienlijke fiad aan deze rivier, van den 17 van Slagtm. 1805_
Sedert heeft men geene verdere berigten van zijne hand omvangen,
en weet men, dat hij bij deze onderneming zijn leven verloren heeft.
Dij Sego, wanr MUNGO PARK op zijne vroegere reis den Niger her
eerst aanfchouwde, is deze rivier reeds zoo breed als de Theems te
Londen. Er liggen groote koopfieden langs haren oever, als .!eren;e
Timéuctotl, Eausftl, en, volgens de jongfie berigten ,Wm!llnal,. De
fieden, langs dezen ftroom gelegen, inzonderheid Timhuctou en IPlls.
flil1ah J zijn aanzienlijke markrplaatfcn voor geheel Noord-Afrika,
wam er gaan van Gamhitl en Senegal, van 1I1arocco en Fez, Tun;s
en Tripoli, van Clli,'O en Dnr- rur geregelde karavanen derwaarts.
Meer l:mdwmlrts in zijn de oevers dezer rivier' bebouwd en zeer
\'olkrijk, en het is dus te wenfchen, dat men eenmaal haren loop ca
mond naauwkeurig zalleeren kennen. Bij de onzekerheid' omtrent
het laatfie hebben zich verfcheidene gevoelens onder de aardrijkskundigen verfpreid. Sommigen oordeelen, dat de Niger met den Egyp.
tifchen Nijl in verband flaat; anderen meenen, 'dat hij zich in een
groot meer, of binnen, zee, ontlast; terwijl eenigen van gevoelen
zijn, dat hij door het middelfie bergachtig land heen breekt, naar hee
Westen firoomt, en (mogelijk nis de COllgo) zich in de Guinefche
golf omlast; welke lnm!le vooronderfielling eenige waarfchijnlijkheid
bekomen heeft door het verhaal van Jhl\IES RILEY, fcheepskapitein
en opper-Imrgadoor va!l de Amerikafche brik Commerce, welke in
1815 op de Westkust van de Afrika fchipbreuk leed, en in 1817
zjjne lotgevallen op dezen togt fchriftelijk heeft uitgegeven, onder
den titel: het ,'e'gaan van de Amef'ikll[che hrilt, Commerce. Het i.
intusfchen te hopen, dnt de Britten RITCHIE en MARRYAT, onlangs
weder uitgezonden, om nadere ontdekkingen omtrent een en ander
te doen, in bun oogmerk zullen flagen, en ons aangaande deze geheimzinnige rivier voldoende berigten leveren.
NIJL. (De) Eene groote rivier in Af";ka, welke zich in twee
hoofdtakken verdeeld, die zich weder in verfcheidene armen uitfprei.
den. ln de oudheid telde meI!. 7 hoofdmonden, waardoor zich de
Nijl in de l1liddel/tJ11d[che zee omlastte, doch waarvan de meeste
tegenwocrdig verdroogd zijn. Het ontdekken en bepalen van den
oorfprong of de brollnen dezer rivier behoorde, reeds federe
de oudf1e tUd en , tot de moeijelijkfle taak van reisbefchrijvers en
mlrdrijkslamdigen. TIRL'Ce heeft wel in lateren tijd in zijne reisbefchrijving beweerd, d:1t hij de bronnen van den Ni/I in het landfchap
Co;:1t1r, in Abj'sfinie, in Slagtm. liTO, werkelijk gezien heeft; doelt
:mderen hebben hem hierin ten fierkfie tegengefproken. De Westelij-
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b tak van den Nijl, Bahr el AbiaJ,", of de willt P"~lIm, door
D'ANVILLE en anderen voor den Nijl der ouden gehouden, om·
Cpringt, in de Noordelijke afhelling van het lIfaangebergte; loopt in
bet eerst Noordoostelijk, doch vervolgens geheel Noordelijk; oDt.
vangt ver[cheidene rivieren, en verccnigc' zich olDtrent 8 dagreizen,
Noordwaarts van SniJ/uk, onder den 160 Noorder-breedte, met dell
Oostelijken Nijl-arm, Baltr el Azrak, of blaauwe firoom geheeten; en
deze is het alleen; waarvan BRUCE den oor[prong in een dali in het
land der, Agoll's, gevonden heeft. Deze Oostelijke tak flort zich ill
het land[chap Dembe, in Habysfynie, in eene breedte van 260 voet,
Jn het meer van Trana; firoolDt er S mijlen lang door, zonder zich
met deszelfs water, te vermengen ; loopt vervolgens naar het Zuid·
oosten; vormt dan eene [piraal.linie ten Zuidwesten en hierop ten
Noorden, cn nadert eindelijk, na cellen loop van 29 dagreizen, weder.
om op eenen af\land van eene dagreize, doch meer Westelijk; haren
oor[pong. Hierop breekt zij in drie onder[cheidene watervallen door
bet grensgebergte van Hab'Jsjillie; vormt bij Sen naar een zeer vrucht.
baar firoomdal, en vereenigt zich bij Hojile met den grooteren arm,
Baftr el Abiadh, waarna beide vereenigde takken gewoonlijk den
naam van Nijl nannemen, dien hij ook gedurende z~inen verdercrt
loop behoudt. Deze rivier firoomt nu, van den 16 Wt 300 Noorder..
breedte, meestal in eene Noordelijke rigting, door N11bie voort, en
flore, na vooraf dcn eenigen grooten bijfhoolD, dien ,.,ij kermen, de
Tatazze, waarover llURCICHARDT ons vele berigten heeft medegedeeld,
te hebben ont\'angen, bij Syl!lle, (thans Asfouan) in het dal vnn Eg'jpte. De bergketen, waardoor de rivier hier heenloopt, firekt zich
uit van het Oosten naar het Westen, en be !laat, in eelle geringe breedte, uit granitTOt[en; de eenige In het Nijldal, waarin men nog de
fleenbreuken vindt, waaruit de oude Egyptenaren hunne kolosfale
Obelisken haalden. De fcheepvaart op den Nijl wordt in Opper.E.
gypte dool' watervallen gefiremd, van wier hoogte de ouden nogthans
eene overdrevene be[chrijving gegeven hebben. De Nijl l1ezit, boven alle andere riviercll der wereld, deze bijzondere, voor Egypte
boogst weldadige, merkwaardigheid, dat hij jaarlijks, op een' gezetten tijd, buiten zijne oevers treedt, het land overllroomt en vrucht.
baar maakt; welk Inatfie echter niet zoo zeer aan de mb, zoo als
fommige beweren, maar meer aan den aard \':ln het_ water zelr, is
toe te [c~ri.1ven. Van den 18 of 19 van Zomerm. namelijk rijst de
Nijl Inngzaam, en bereikt in Herfstmaand zijne groot[ce hoogte,
waarna hij even zoo veel tijd wederom langzamerhand zakt, en binnen zijne oevers terug treedt. Reeds in de grijze oudheid verdeelde
men door kunstige kanalen het water der over!lroomende rivier gelijkmatiger, en had op ver[cheidene plantfen zoogenoemde Nijlmeters ,
waaraan men het rijzen en dalen der rivier zorgvuldig waarnam. Het
water van den Nijl is gedurende deszelfs rijzing wel drabbig, mIllIr
zeer zoet en nangenaam van [maalt, en vertoont verfchilIende 1,len.
ren.
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ren. Oudtijds fchreef men de gezette overCtrooming dezer rivier eoe
aan den vallenden regen in AbysJillië, van Lente_ tot Herfstm., en
aan de winden, welk~ op dien tijd hee waeer Noordwaarcs afdrijven.
NIJLPAARD. (Zie: RIVIERPAARD.)
NIj.\lE.GEN. Gewoonlijk Nimwegen genoemd, is de hoofd{lad
van het kwartier van dien Ilaam, in de provincie Gelderland. Ha
re ligging, aan de Zl1idzi,idc van de IPoal, op en tegen de tlieer_
1le pune van een~n !;Ieinen b-':i'ijkeet'n, den HlInnerberg, of, bij verb2Stering, den Hoer;derberg genoemd, is bij uieflek aangenaam. De fiad
is zeer oud, hoogst waarfchUnlijk reeds door de Batavieren ge.
fiicht, en door KAREL dm Grooten cot eene rijksfiad verhe\'en ~
waarvan z~j dan ook nog het wapen voert. Zij had voorheen eenen
burg, den Vorseendoms-bnrg en het PoiHof geheeten, alwaar de Duic.
fehe keizers, in vorige eeuwen, meermalen, van cijd coc eijd hun
verblijf hielden; doch dit reus!lchtig gebouw, grootendecls uit duif.
1leen beaaande, is in 1797 geheel ge{]oope; behnlve ewee kapellen.
waarvan eene de Heiderz[che kapel genoemd wordt, die nog roe een
aandenken zijn blijven aaan. De platte grond is naderhand beplant en
[Oe eene wandeiplams bef1emd, van welke men de fchoonae en feIJiJderachtigae gezigten h~eft, die men zich kan verbeelden. Niet verre van deze is nog eene andere, met zware Iinàen-boomen beplanee.
wandclpla:us binncn d~ {lad, wclke gewoonlijk hee f{nh'erbosdl genoemd wordt, doch ci~enlijk naar haren aanlegger, zekeren burgemecster KELFKEl'iS, Kelfkensbosc1z heet. Aan het einde van dit bosch
treft men een, op dcn fiads111Ul1T opgetrokken, hoog gebouw aan, de
Bdl'edere genoemd. van well,s plat men de verrukkelijk!l:e gezigten
over de Betuwe op de tcgen overliggende Peluu{che bergen, op
Klcefschlnlld, het land Cllsfchcn 1I1aO$ en lYaal en over de fiad
zelve "heeft. De wallcn rondom de aad, welke beplant zijn, leveren
ook eene a~l1gel1ame wandelplaat~ op.
Ni/megen is thans ecne der voornaamae vestingen des rijks, welke
echter, uithoorde harcr ui tgebreidheid, eene !l:erke bezetting vordert.
De aad telt 13.13+ inwoncrs '" zondcr die van het fchependom, hetwelk tot haar gebicd bchoort. mede te rekenen. Onder hare merkwaardigfle gebouwen behoorcn: de groote of St. Stephens-kerk, in de
laatae helft der I3de ecuw geaicht, met een uitmuntend orgel, en
eene graftombe van ANNA CATHARINA van Bourbon, echtgenoore van
ADOLF van Gelre j het Auditorium van de voormalige kwartierlîjke
akademie, thans door de Waalfche gemeent~ gebruikt wordende; eené Lmherfche, e~ne Doopsgezinde kerk, en een e fynagoge; voorts
de predikbroederen- en de re;.(u Ii ere- of gasthuis-kerken , in 180g
door d~n tocnm!\ligen koning LODEWIJK aan de Roomsch-Katholijken
toegewezen, die hier bovendien nog ~ kerken bezitten ; wijdt1's
het raadhuis, welks voorzaal met een kunflig mmverk pronkt, dat verfcheidene wUzers in de overige vertrekkcn van dit gebouw doet omloopen; terwijl men in den muur der bovengnlerij verfeheidene Ro.
ALGEMEEN WOOROENB. V.
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meinfche oudheden zicr, die in de.l oilltrek der fiad gevolJden, en door
den oudheidkundigcn .1011, IN DE. 13ETOUW l:aauwkcurig bc{èhreven zijn;
onder anderen eene rmus AII(/(IJomellC?, cenen mijlpaal van TRAJANUS,
altaren, eenige zw~arden cnz. In 1678 werd hier de beker.de vrede
van Nijmegm genoten, cn pronkt cenc der zalen van dit gebouw
nog met de bccldtenisfen dcr gezanten, die dc onderhandelingen daartoe bijwoondcn cn bcfhmrdcn. Naast het raadhuis is de voormalige
gedeputeerde kamer, voorzien van eene fraaije oud-Gothifche poort,
alwaar de afgevaardigden van het kwartier en van de riddcrfchap ver..
gaderden. Eindelij~ vindt men hier nog eene LatijnCche fchool;
een gasthuis, het oudc burger-gasthuis genaamd; een Protestantsch
weeshuis; een Roomsch-Katholijk weeshuis, en een huis voor krankzinnigen.
Deze llad dreef in \'roegere dagen eellen a:lnzienlijken, en heeft
thans nog eenen tamelijken, vooral expeditie-handel op Kleefs/ana en
Dtlitsch/t11ld. Zij bezat voorheen een groot getal bier- en molbrouwerijen ; doch thans Ilechts zeven. Onder de verdere f.'1brijken en
trafijkcn telt men eenige olie- en eene trasmolen ; onderCcheidene
leertouwcrijen; fpijkerCmederijcn ; ecne zeepziederij; eene zont-fabrijk, en eelle voorname katoen-fpinllerij of katoen-fabrijk. Aan de
landzijde vindt men 5 poorten, van welke echter cene niet meer
gebruikt wordt, en aan de Waalzijde 6 zoo groote als kleine. De
fiad is van eene fraaije haven en cene lleenen kraan voorzien, en
heeft door middel van cene gierbrug mct de Over-Be/uwe gemeenfchap; terwijl hare naburige I1reken, door hnrc bergachtige ligging.
de heerlijklle . partijen eu gezigten opleveren, hoedanige weinige in
ons vaderland gevondcn worden. Door dcn aanleg van een en gemakkelijken lleenweg is de gemcenfchap met Duitschloud a.1nmerkelijk
verbet~rd.

NIKANDER. Een geleerd Grieksch gelleecsheer en dichter uit de
eeuw, van wien nog twee gedichten tot ons gckomen zijn, namelijk: T/zet·~aktJ, over de ver~iftige dieren, en de middelen tegen
derzelver beet, en Ale~;ipht1rmtlka, over de tegengiften over het algemeen. Beide zijn voor de Natuurl\ike historie merkwaardig. Bij de
ouden worden verfcheidene van hem verloren geraakte fchriften aangehaald, onder anderen een, onder het opfchrift van Geo"gica, waarvan CICERO (de Draf. 16) met vecl lof gewag maaJ~r.
NIKKEL. Zoo noemt men eene foort van half metn~l, door den
Zweedfc:len hoogleeraar KnoNsTAO, of CRONSl'EDT, het eerst in
1751 ontdekt en door hem befchreven; doch 20 ja:or later nader dOOf
BERGI\U.N onderzocnt. OffchoOI1 niet ieder Nikkel-metaal van eenen
gelijken aard is, kan men er echter. in het algeMeen, de volgende
kenmerken van opgeven: het is hard, digt in de breuk, fijn vnn
korrel en glinllerend; bevat weinig zwavel en arfenic; is tegen hee
vuur belland; laat zicn op zich zelven even moeiJeliJk verkalken,
als zich door het bijgemengd ijzer en kobalt zuiveren; verandert door
ver~de
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verkalking in een groene kalk, en levert een rocd:tchtig bruin, doch
ecn hyacim-kleurig glas op; wanneer men den kalk van zuivere
Nikkel lUet borax fmelc. lIet fpeciJick gewigt van gezuiverd Nikkel-metaal is, iu vergelijking met hct water, als 9,000 tot 9,332lIet wordt [Ot het ChinelChe Packfong gebruikt, en men heeft er 2
foorten van ertS van, als: Koper_/Jikkel en Nikkel-oker. Ik, eerll:t'.
hetgeen :let menigvllldigstls, en gewoonlijk bij het glauskobalt gevon_
den wordt, is het meest van eene bleek koperrode kleur, fiomphoekig,
facetvormig van breuk. zelden l1raaJnchtig, en bevat, behalve. de
Nikkel, ook nog ijzer, arfcnic, kobalt en zwavel: de laatfte, even
als het eertle, in \'crfcheidene bergen van Duilsch/alltl gevonden WOI1dende, is appelgroen, mager, wrij fbaH, zelden verhard, afverwend.
en komt meestal als een bekle~dfel of overtf,;-k!el, gewoonlijk bij
de Koper-nikkel, voor. De Chryfopralls verkrijg. er zijn~ kleur van.
NIKOPOLIS. De naam van verfcheiclcne, ill de oudheid bekende,
fteden, onder anderen van twee in EgyjJ/e, en even zoo vele in ilJbfiiJ en DtldiJ. Eene der bel'Oemdfte cn nanzicnlijkfte is die, welke
AUGVSTUS, na zijne beOis!cnde overwinning op Al'\TOl'\IVS, bij Ar/i.
um ,in de nabijheid van die voorgebergte, in Epirus liet bouwen,
om aldn"r deze zegepraal te vereeuwigen, warrrdoor hij een onbepaald
gebieder van het Romeillfche rijk werd. Men ziet nog aanzien.
lij ke bOLlwvallen dezer üad ollfireeks Proyefo.
NIl\lES of NISMES. De hoofdplaats vall het Franfche departement
tb Gartl, en het arrondi,ft:lllent van dien naam, liggende in eent!
groote vlakte, aan welker beide zijden zich heuvels verheffen. Zij
gelijkt eellen doolhof Vlm na:ll1we, elkander doorkruifende {haten;
doch die der voorlleden zijn grooter en regelmatiger. Men telt er
ruim .p,ooo inwoners, en heeft er aanmerkelijke zijden-, 14ken-, liunen- en leder-f.'lbrijken; voorts eene akademie, een koninklijk kolIe.
gie met eelle boekerij, een genootfchap van kunsten en wetenfchap.
pen, een geneeskundig gezelfchap en eenen kruidtuin. Nimes is bijzonder merkwaardig door vele Romeinfche oudheden, welke aldaar
gevonden worden, als: de Tourn/agne, een aloude watbttor~n, op
cenen heuvel, aan welks voet zich de zoogeooemde fontein van
Nimes bevindt; een amphitheater, dat bijna geheel onbefchadigd is,
4 de:1fCn en 120, in eene dubbele rij gebouwde, bogen heeft; eell
tempel van DIANA, of bet Pantheon, en meer anderen.
NIMFEN. Zoo noemden de Grielftn die vrouwelijke wezen.
der verbeelding, welke door hun voedend en bezielend vermogen
eenen weldadigen invloed op de geheele Natuur uitoefenden. G~
teeld door l1roomgoden, zonen van OCEANUS, of van ZEUS en anderen, bij Oceaninnen, zijn zij zelfs eigenlijke landbevocheigende Ocemridell, welke bosfchen, rivieren, bronnen en bergen onderhouden
en voeden. Zij zijn zoo verreheiden als de voorwerpen zelven •
waarop zij invloed hadden. J.eimoniatlen, b. v. wartn Nimfen der
weilanden; Dl"1lltlen. of Hamatlryntlen, boom-nimfen. Nlljade" bron
I 2
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nimfen, OrMden berg-nimfen; Potamidm rivIer nimfen; Limnil1tlm
zee-nimfen; enz. Ook hadden zij bijzondere- of bijnamen, naar de
plaats, waar zij zich ophielden. Alle deze Nimfen waren eene foore
van vrouwelijke middclwczens, tllsfchcn de goden en de fiervelingen,
welker leven, zonder zelve onfierfelij k te zijn, echter, langer was.
dan van eenig mensch. HESIODUS tcIt' 30~o van deze wezens op,
zonder de 50 Nereidm, dochters van NEREUs en DORIS, er onder te be.
grijpen. Met haar fiierf het wezen, waaraan zij derzelverbezielend en on·
derhoudend 'ocht hadden medegedeeld. Dit eerfie denkbeeld van voeding of onderhouding, hetgeen in dat van Nimfen ligt opgefloten, fchijnt
llanleiding tOt een tweede gegeven te hebben, namelijk, dat van verzorgfiers en opvoedfiers der haar toevertrouwde kinderen, hoedalIig zij dikwijls worden voorgedragen; zooals zij dan ook voor opvoedfiers van BACCHUS, AENEAS, en zelfs van ZEUS, gehouden worden. De bezigheden en vermaken der Nimfen befionden in jagen, danfen, en vrouwelijken arbeid, waartoe zij zich fomtijds in holen ver.zamelden. Zij bezaten de gave van voorzegging, en de bronnen van
zekere Nimfen, bovendien, eene hoogere bezielende kracht, welke
meer of minder tOt derzelver eigenfchappen fchijnt behoord te heb·
ben. Dichters en kunstenaars der oudheid nellen haar voor in je~.
dige fchoonheid en gekleed in een dun gewaad, nu eens in gezelfchap
van DIANA, en dan eens danfende met de Faunen en VENUS. De
water.nimfen verwonen zich dikwijls met eene urn of waterkruik.
Uit hoofde van het groot aanzien, waarin de Nimfen, als plaatfelijke
godheden, fionden, bragt men haar menigvuldige offers van melk,
olie, fchapen, lammeren, wijn en bloemen.
NINIVÉ. De hoofdl1:ad van het Asfyrifche rijk, bij de Griekm
en Romeillen NINUS geheeten. Volgens MOSES werd zij gel1:icht door
ASSUR, dien men houdt voor eenen zoon van SEM; hoezeer imus{chen de naam genoegzaam fchijnt aan te duiden. dat dezelve afkom.
ftig is van NINus. Deze NINI:S nu wordt geheel verkeerd gehouden
vooreenen zoon van NINIROb, of den Babylonifchen BELUS, en voor
den grondlegger van het Asfyrifche rijk; want rusfchen NIMROD en
NINUS zijn meer dan !lSO jaar verloopen. De zaak fcbijnt eenvoudig
deze te zijn. Terwijl een gedeelte van het nog niet gevestigde
menschdom zich aan den Euphroat nederzette , en het aanzijn aan
Baby/tJn gaf, nam een ander gedeelte den vruchtbaren oever van den
Tiger in, en flichtte onder ASSUR eene volkplanting. Deze volkplanting werd naderhand, omtrent 2060 jaar voor onze telling, door
eenen ondernemenden zwerver, met name NINUS, ingenomen, wiens
naam aan de fiichting gehecht bleef, toen dezelve naderhand in magt
toenam, en wiens onbekende geboorte men met den naam van een
beroemd perfoon verbond. Gelijk nu de geheele oude gefchiedenis der
Ásfyriers met nevelen omhuld is , zoo is dit ook de bijzondere gerèbiedenis van NINUS, dien fommige fchrijvers, zoo als CTESIAS, tOt
veroveraar der llah'e wereld maken, fchoon het waarfchijnlijk is,
dat
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dat hij ncehts een gedeelte van Azië beheerschte. Ook mag men twij.
felen, of Ninivt reeds ten zijnen tijde zoo prachtig en groot was,
als het naderhand is geworden; hebbende hetzelve. volgens DIODoRUS SICULUS, 480 fladien, d. i. bijna twaalf Dllitfche mij len in den
omtrek. Volgcns CTESIAS zoude Ninil'é door dcn Jlfeder ARBACES
verwoest zijn in het jaar 820, onder de regering van den verwijfden
SARDANAPALUS, met wien tevel1S het Asfyrifche rijk te gronde ging:
doch uit de Heilige Schrift, cn uit HCRODOTUS blijkt genoegzaam, dat
het eene zoowel als het andere bezijden de waarheid is: alleen
fchijnt het eenigen tijd aan Medië cijnsbaar geweest te zijn, tot dat
in 776 PUUL hetzelve weder tot een onafhankelijk rijk verhief, het.
welk onder TIGLATPllULASSAR en SALMANASSAR groote veroveringen
m:takte. doch eindelijk in 626 veroverd werd door CYAXARES, koning
van Medië, die Ninivt verwoestte.
NINOVE. Eene Nederlandfche flad in de provincie Oostvlaandt~
ren aan de Dender, met 3700 il1woners, 4 kerken cn vele fabrijken.
Zij is· de geboorteplaats van J~:AN Dr.SPAUTERES.
NINUS. Was, volgens het gewoon gevoelen, een oud Asfyrisch
koning, opvolger van BELUS. en een der, grootlle veroveraars in
Azië. Hij breidde het Asfyrifche rijk tot aan de grenzen van Indi~,
aan den Ni.fl en de Tanais uit; huwde met SEMIRAMIS, de gemalin
van MECON, een' zijner ll!ldhouders, die hem in de verovering van Bace
tra was behul pzaam geweest, en bouwde Ninivé. de hoofdllad zijns
uitgellrekten rijks, in welks gebied hij door SEi\lIRAl\1IS werd opgevolgd. (Zie: NINI VÉ.)
NIOBÉ. Dochter van TANTALUS en DlqNE. en gemalin van AMPHlON, die ~emeenrchappelijk met ZETHUS het door hen gebouwde
Thebe regeerde. Zij had, volgens het gewoon verhaal, 7 zonen en
een gelijk getal dochters. en was op het bezit van zu k een talrijk
n:lkroost zoo trotsch, dat zij LATONA, die Oechts 2 kinderen had,
namelijk ApOLLO en DIANA, openlijk befpottj!. en boven deze go.
din wilde vereerd. worden. Gevoelig over dezen hoon. bad LATONA hare kinderen, om haar te wreken, en NIOBÉ wegens hare ver.
metelheid te (haffen, waarop ApOLLO en DIANA hare kinderen, in
hare woning, met pijlen doorboorden. - Hevig was de zielsfinart der
ongelukkige moeder. die, onder haar wanhopi~ omdoo'en. eindelijk
in eenen fleen veranderde; ook AMPIHON en ZETHUS werden op gelijke wijze dool' ApOLLO geveld, toen zij het waagden, in zijn heiligdom door te dringen. Deze fabel, onder welks kleed cngetwijfeld wezenlijke gefchiedkundige omllandigheden verborgen liggen,
heeft dichters en kunstenaars !loffe tot uitmuntende meesterllukken
gegeven. Eene van de fchoonlle kunstgewrochten der oudheid levert ons de zoo genoemde groep ,'an NIOBÉ, welke in 1583, bij de
porla lateranenjis. te ROlilt opgedolven. door den kardinaal FERDINAND DE MEDIelS gekoch t. en door LEOPOLD, groothertog van Tosillne, in t77'J naar Flortnce gebragt werd, alwaar zij in 1777 !n de Ro13
lun-
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la Tributla, werd geplaatst.

A.

In later tijd werd zij wel door
181{ weder terug gegeven.
NIXEN. Deze vrouwelijke godheden der Noordlche fabelIcer lcomen in de hoofd-denkbeelden, die men cr aan hecht, met de Nfljflden
der Griekfche overeen. Zij zijn. zoo als deze, de befi;hermende
godheden der binnen-ITroomen en rivieren, waarin zij zich gewoonlijk ophouden; mengen zich dikwijls in de aangelegenheden der menft:hell, inzomicrheid van verliefde jongelingen en meisjes, en fpelen
daardoor in de volksvertelfels, die haar gewoonlijk als fchalkachtig, en
dikwijls zelfs als boosaardig van karakter voordragen, eene groote rol.
N IZZA. De hoofdftad van het graaffchap van dien naam, onder
het geb:cd van den koning van Sflrdinië behoorende. Zij ligt niet
ver v:m de plaats, waar de p(Jglione in de I.JiidddJantlfche zee (hier
voorheen de Liguslifclze genoemd) fiort; telt 19,000 inwoners, en
wordt in de oude en nieuwe fiad verdeeld, waarvan de laatfie in
fchoonheid van gebouwen de eerfie verre overtrefr. Nhza en haar
omtrek zijn bijzonder beroemd wegens derzelver ongemeen zuivere
en gezonde lucht, en buitengewoon zacht klimaat, zelfs midden in
den winter, hetgeen daaraan moet worden toegefchreven, dat de fiad
:lan de Noordzijde door 3 rijen bergen, die fieeds hooger rijzen,
gedekt wordt; en van hier, dat vele vreemdelingen, vooral in den
winter, zich derwaarts begeven. De lucht is er zoo zuiver, dat men
van hier, bij helder weder, de bergen van Corfiko zien kan. Men
vindt hier zeebaden en de bouwvallen- van een Romeinsch amphitheRter. Nizza heefe 3 poorten, 3 kerken, vele kloosters, eenige fabrijken , eene goede hav.en, en drijft een eo niet onaanzienlijken handel , vooral met mwe en gefponnen zijde, wijn, olie en bloemen,
welke in den wimèr van hier naar PariJs, en zelfs naar LOl/den ver.
zonden worden.
NOCTURLABIUM. Een werktuig, dat meestal op zee gebruikt
wordt, om de hoogte van de POlaarller, boven en be.neden de pool,
te meten; doch ook, om daardoor de breedte eener plaats, bij nacht
te bepalen.
NOCTURNEN. Zoo noemt men muzijkale fillkke 11, welke een.
voudig gefield en bellemd zijn, CIm des avonds of nachts in een ver.
trek of in de open lucht te worden llirgevoerd; zoo als b. v. de in
Sprlllje en I/alie zoo menigvuldige Serenaden. In Itfllië zijn cam.
ponisten, die zich bij uitfluiting op het vervaardigen van zoodanige
nukken toeleggen. Ook onder de Parijzenflars hebben de Noc/urnen in den jongllen tijd vele liefhebbers gevonden; doch zij behandelen dezelve als eene foort van gezelfcbaps-muziJk: ook verltaat·
men er romtijds door gezelfchappelijke gezangen, die zonder bijkomend muzijk, des avonds na den maaltijd, gezongen worden.
NOLA. Ecne' fiad in Campallië, tegenwoordig de Napelfcha
provincie Terra di Lavot'tZ, met 7000 inwoners, 16 kerken, een
collegie euz. Uier zijn thans nog vele, ov()rblijffc1s uit de oudheid aanwe.
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I1ANNIBAL belegerde dezelve onder MAR.CELLUS, en AUGus-

TUS blies er zijnen laat!tel~ adem ldt.
NOLLET. (JEAN ANTOINE) N~ar zijnen {land een geestelijke,
doch meer beroemd door zijne verdiensten in de l\atullrkunde en
natuurlijke gefchiedenis. Hij werd te Pillib,.e in het kerfpel van No"
on, in 1700, van onbemiddelde ouders gcbOlcn, en begaf zich, nadat
hij te C/ermOlJt het eerlte onderwijs ontvangen had, naar Parijs.
waar hij met REAU~lUR, DUlIA:I1F.L, Jussn:.D en anderen in eenen vertrouwelijken omgang leefde, en in J 73B hoog:~eraar in de proefondervimlelijke Natuurkunde, en lid van veriè:heidene geleerde ge.
nootfchappen werd. Hij deed eene reis naar E1Igeiand en Italië, en
werd in 1744 naar Petfoil/es geroepen, om d<:n Dauphin in de genoemde wetenfchap te onderwijzen, welk onderwijs dikwijls door
den koning zelven en de koninKlijke familie werd bijgewoond. Het
meest hield hij zich met onderzoekingen omtrent de elektriciteit be.
zig. NOLLET merf in Parijs in Grasm. 177°. Zijne fchriften vindt
men grooccncleels in de gedenkfchriften van de Akademie der wetenfchappen. Zijne verhandeling over het gd/Mr der Fisfchen, wordt
inzonderheid zeer hoog gefchat.
NOMADEN. Onder deze benaming verllaat men zoodanige vol.
ken, die nog geene vaste woonftede hebben, en, daar zij zich meest.
al met de veeteelt ophouden, zoo dikwijls van plaats veranderen, als
zij voor hunne kudden noodig oordeelen. Daar vaste grondeigendom.
men en landbouw de hoofdtleunfels er.'1er hoc.gere en voortgaande
befchaving zijn, zoo zijn de Nomadifche volkfiammen overal ten dezen, in vergelijking van hen, die den akkerbouw drijven, verre ten
achter. De NOllladm zijn over het algemeen zeer afkeerig van een
vast verblijf, en verlaten hunne oofpronkelijke levenswijze alleen
dan, wanneer zij van alle kanten daartoe genoodzaakt worden, of
zich van reeds gevestigde volkplantingen eens befchaafden llaats kunnen meester maken. De grootlle omwentelingen in de gefchiedenis
werden dikwijls door zulke Nomadifchè volken vooregebragc; en nog
tegenwoordig zijn Zuid ..1nll:rika, Noord-Afrika, en het Noordelijk
en Middel-/lzie vol van dezelve. Ook onder llen zijn verfchilIende
trappen van befchaving. Sommigen leggen zich fierk toe op vermeer.
dering v~n welvaart 'en hunne bewegelijke eigendommen, en kennen
reeds eene zekere weelde; terwijl anderen, integendeel, zich meer
met rooven ophouden.
NOMENCLATOR. Zoo noemde men bij de Romein~n eenen be.
rliende. die bij groote maa1tijden de namen der onderfcheidene ge..
regeen _ en derzelver :lard, aan de gasten opgaf. Gewoonlijk verllaat
men üllder deze benaming eene bloote aanwijzing der namen van zekere voorwerpen, b. V. van planten, zonder eenige verdere verklaring derzelve.
NOMINALE-WAARDE. Is de door woorden of getallen vast.
gefieldc wnnrdc van cellc zaak, CIl naat tegen de wezenlijke waarde
I 4der.

IJ6

l'\ON. (J. C. R. de St/illt) - NOORD.AMERIKA.
derzelve, die dikwijls veel verfchilt, over. Het meest komt dit onderfcheid in fiaatspapie: en vOOï: !laat hier de nominale en wezenlijke wanrde gelijk, dJIl zegt men, zij fiaan a/pari; doch zijn df~zel
ve ~'ednald, dan onderfcheid men datgene, hetwelk zij volgens de nominde waarde gelden moesten, van de waarde, die zij volgens den
gewonen koers bezitten.
NON, (JEAN CI.At:DE RICHARD de Saitlt) fiierf te p(1"iiS in
1791, en was aldaar lid van de akademie van fchilder- en beeldhouwkunde. Hij heeft zich inzond.:rheid beroemd gemaa!([ door zijne
Foyage pittoresqtle de Naples ct de Sieik, welke van 1782 - 1786 in
5 folio de~lcn in het licht verfcheen, en voornamelijk door de daarbij gevoegde 417 fluks koperen platen hoog gefc:lnt wordt. [lij was
zelf een voortreffelijk kunstenaar; bezat cene uitllekcnde bekwaamheid
in het behandelen der graveernaald, en verkocht zjjne plaats van parlemensraad , 0111 eene reis naar Italië te kuunen bekostigen. Dehal
ve de platen zIjner genoemde reisbefchrijving, heef( hij nog eelle menigte andere uitgegeven, waarin hij de anriken of nukken van LE PtUNCE, DOUCHER en FRAGONARD heeft na gevolgd.
NONNoT I E. (CL. AD.) Een voormalig }ezuit, in Brpmçon
geboren, en medelid van de akademie aldaar. lIij wijdde zich inzonderheid aan de godgeleerdheid en keI keliJke gcfchied~nis. en is algemeen bekend gewordell door zij ne Erreur5 de Fo/faire, w~arvan de
tweede uitgaaf te Lyon in J7ïo vcrfchccn. Dit werk draagt vele
blijken van geleerdheid, el~ is op eellcn be[c!Jeidenen toO!! gefchreven, die door VOLTAIRE niet op gelijke ·wijze beantwoord werd, en
had ten oogmerk, om de fom en en verkeerde berl,,;(cn. in de Es/ai
[ur Ier moeurs ft J'esprit des Natiom· voorkomende, te verbeteren.
waarin hij, niettegenl1aande de fmaadredencn van gencemden fchrijver,
met denzelfden ijver bleef volharden. NO)';l\:OlTE ll:ierf in het be.
gin van 1790, in den ouderdom van 79 jaar. Zijne overige werken
bellaan in: Dictiol1l1aire plzi/ofop!ziqtte de /a re/igio'J, 4 deelen; Let/re
J'un om; à tin nmi, fur /es honuétet4s libraires ; Principes de CritilJue; [UI' fépoque de rltablisfement de /a rc/igioll Clzrétiel/ne dans les
Gaules; les Philofop!les des trois premiers Siècles de j' f'gltje enz.
NOODLOT. (Zie: FATUM.)
NOORD-AMERIKA. (Fereenigde Stnten van) De omdekking
van Amerika door COLU~IBUS, wekte al a:m!londs den naijver der
onderrcheidene mogendheden op, om aan Spanje daarvan de voordeelen
ce betwisten. De Engelfclzen zonden den zeeman CABOT naar de
Noordelijke zee. en vonden New-Fotllld/a1/d, met de ll:raat Davis
en de geheele landfireek tot de kaap Floridn. Nu kende men het
Noordelijk gedeelte van Amerika, maar vond er geen goud en zilver, hetgeen men zocht; en zie hier, waarom het met de bevolking
van dit vaste land zeer langzaam toeging. De Enge/fc:hen namen wel
herhaalde proeven, om deze te bevorderen; doch zij waren grooten<leels vruchteloos. In J 6~7 nestelden zich de Zweedm en FinnelJ
w
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aan de Ddoll'ore; in het volgende jaar !lichtte JOIIN ENDIC01' de fiad
Sn/cm, in lJ1asfachllfet, en zetteden zich de Neder/anders op het ei.
land il'Jollhotlan, en in de geheele !lreek, toen NictJw-Neder/and, thans
Niellw-rork, Cormecticllt enz. genoemd (eene Britfche volkplanting op
ftlaryland,l in 1134 neder. Van nu af ging de bevolking fpoedig voor.
waarts. De burgerlijke oneenigheden in EI/geland, en de vervolging der
Katholijken , deden cene menigte menfl:hen uit het moederland naar
iVoord·/lllleri!ra verhuizen. In Conncctictlt en IUlOdes-eiland om !londen
in 1615, in Zuid.CaJ"olino in 1659 ElIgelfche volkplantingen, en eene
der belangrijkil:e in hare gevolgen was die, welke door WJLLIAM PF.NN,
met zijne kwakers, in Penfy/vonie werd aangelegd. Noord-Caro/ino werd
voorts in 1728, Georgië in 1732, Fermonl in 1764, en Kentllcky in
1773 gevestigd. Alle dez" volkplalltingen hadden een klein beginfel ,
en moesten in den aanvang met de groot!le zwarigheden worfielen,
om den met bosfchen en moerasfen bedekten grond oorbaar te ma.
ken. Om nu aan deze volkplanters hun nieuw vaderland aangenaam
te maken, verleende men hun vele vrijhede!1 en voorregten, en liet
hen zelfs vrij in hun inwendig b~!lllur, waar door de meeste landen
zich eenen eigen regeringsvorm gaven, die wel in den geest van dien
van het moederland was, doch eene onbepaalde godsdienstige vrijheid
ten grondl1age had; en juist dit was het, waardoor menfchen van alle natÏen, wegens hunne godsdienstige gevoelens vervolgd, naar de
bosfchen van .dll:erika gelokt wErden, die nu fpoedig in vruchtbare
akkers veranderden. IJritten, D/litfc,~ers, ]\Tcder/olJders, Zweden en
Fr{J/lfchm leefden hier in broederlijke eendmgt onder eikander , en
werden door hunnen landbouw en visfcherij eerlang· weldadige menfchen. De IJrit bediende zich van hunnen overvloed, en voorzag
hen daarentegen van zijne manufaktllre!l, en alles, wat zij noodig
hadden. Dit duurde COt de helft der vori[;e eeuw, toen ElIgelond in
den oorlog van 1756, voor zijne verbazelid~ opoffering, ten beste der
volkplantingen , hee billijk oordeelcle, om van dezelve eene bijdrage
tot de naatslasten te vorderen, hetwelk deze zich ook nog zouden
hebben laten welgevallen, indien de :13:d en wijze, waarop deze bijdragen bepaald werden, geen misnoegen verwekt had. Reeds vond de
fiempeltax van 1765, en de belasting op glas, papier, fchildersv~r.
wen en thee in 1767, veel tegcnfiand, en Engeland zag zich ge.
noodzaakt, om beide te herroepen. Toen echter het parleme;J[ de
belasting op de tbee in 1773 wilde doorzetten, OIJt(tond er in
Boston een geweldige op !land , waarbij 342 kisten thee van de
Oost-Indifche compagnie werden in zee geworpen. El1gelond floot
wel de haven v~.n Boston, om die !ind te fin:ffen; doch alle Noord•
.dme,.ikot1C/l trokken zicb de zaak aan, waarvan het gevolg was, dat
in 1774 een congres te l'hi/ade!p~ia bijeen kwam, hetgeen, echter.
niets minder dan de fcheiding van het moederland beoogde. Dan. de
IJ";! tm vcrkl~ardeH hierop mlllfi01;ds den oorlog, gedurende welken.
toen de nood bij de Ame,.ik(1nen op zijn hoogst geklommen was,
I 5
het
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bet algemeen congres der 13 verbondene kolonien, op den 14 vaD
Hooim. 1776, derzelver onafhankelijkheid en fouvereinüeit verklaar.
de. Na dezen beflisfenden frap keerde zich het geluk aanllonds naar
de zijde der Noord-.Jmerikanen, die nog in dat zelfde en het volgende
jaar a3n de Britten I bij TI"uen/on, eene gewigtige nederlaag toebrag_
t~I). \VASHINGTON als veldheer, en FRANKLIN als ilaatsman, droegen
wel het meeste tot den gelukkigen uitflag dezer ondernemingen bij,
en Frnnkrijk, zel!s Spanje en de Ned::rlal1dm, namen deel aan den
oorlog, die, in weerwil van de overmagt der Britten, daarmede eindigde, dat zij het ofFer moesten brengen, waarom men denzelven
gevoerd had. Reeds bij de vredcs-voorwaarden, in 1782 met afgeV3ardigden val' het congres te Parijs tOt iland gebragt , werd de onafhankelijkheid van NIJord-dmerika duidelijk bepaald I en eindelijk bij
den vrede te Yelfailles. in het volgende jaar, erkend.
De rust, wellce nu de {bat genoot, lokte van alle kanten nienwe
bewoners derwaarts, om op zijne akkers hun geluk te beproeven,
zoadJt tot 1817 meerdere ilaten in het verbond werden opgenomen,
en Amerika nu reeds een getal van meer dan 20 telt, namelijk: Masfadlufels, Majne, Yermant, NielJw-Harl1ps,~ire, Comlecticut, Rhodes-ei/tInd, Nieuw-lelie], Nieuw-york, Penfylvanie, Ken/ucky, /ndiana, Marylantl, Pirginie, O,~io, TClJnesfee-laIJd, Noord-Carolilla, Zuid-Carolino, Georgie, Dclawfl:"e, ftfisfifippi, Orleam , I/lillois en Louijiana,
benevens de distrikten en IJlicltigau, N. W. gebied, Co!umhia. Flo,idll, A/tahama, Arkarzfas, Onegan en IJ/isfourf. Het getal dezer
flaten is niet bepaald, maar ieder gebied kan vorderen in het bondgcnootrchap te worden aangenomen, zoodra het de vereischte bevolking heeft. Het is bijna ongeloofelijk, hoe aanmerkelijk het anntal
jDwoners in de Yereenigde Staten, federr derzelver vrij-verklaring, is
toegenomen. Toen bedroeg hetzelve 3 millioen, en in 1810 telde
menreeds7,239,903 zielen, en tegenwoordig (1820) 10,200,000. De..
ze bewoners beflaan uit allerlei Europeanen, en ook uit Negers, welke
men inzonderheid in de Zuidelijke kolonien houdt ~ waar men pIamagien beeft aangelegd. In 1810 telde men in de Yereel1igde Slaten nog
185,223 hoofden. zoodat omtrent de 7de man een Afrikaan wns;
doch van de oorfpronkelijke bewoners, de /mlianen, beilaan nog
0: chts zwakke ilammen, en mogelijk bedraagt hun getal in dezen vrijnaar tegenwoordig naauwelijks 150,000 hoofden. Velen dezer flammen
naan reeds op eenen zekeren trap van befchaving; anderen leven nog
in eenen ruwen ftaat; doch allen genieten, in het midden der befchanfde Amerikanen, eene door onderling verkeer verzekerde onafhanke.
lijkheid, over welker aanranding zij zich dikwijls op eene verfchrikkelijke wijze weten te wreken. - In Nllord-Amerika is ieder burger voor de wet gelijk: zelïs heeft er geen onderCcheid van Hand of
ftcboortc plaats. Ook genieten alle godsdienstige gezindheden, welke
bier zeer talrijk zijn, zonder eenig onderfcheid, eeile volkomene
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.De Fereenigde Staten liggc:J tusfchen de !l53 tot 3100 Oostelijke
lengte, en 29 tot 49~o Noorderbreedte, cn dus in de gematigde
luchtCcreek van het Westelijk halfrond, en hebben tegenwoordig.
de beide F/orida's er onder begrepen, eene oppervbkce, van den
Atlantifchm tot den Stil/en Oceaall, van bijna 2,814,5°0 Engelfche
v. IU. lij grenzen ten Noorden ~an lJritsclt Amerika, ten Oosten
aan den Atlafltifchm Oceaan, ten Zuiden aau Florida , de golf van
Mexico en Nieuw-Spanje, en ten Westen aan de Zuidzee. De oppervlakte van dezen uitgebreiden ftaat is zeer verfehillende. Dezelve
is nu e~1lS door bergen doorfileden , dan eens met ondoordringbnre
bosfchen bedekt, en dan weer ziet men wijduitgefcrekte vlakten. Het
land heeft vele groote rivieren, waaronder de Misfifippi, met hare
takken. de Mis[ouris en 0111'0, de lJud[on, De/awate en meer andere,
die alle bevaarbaar, en gedeeltelijk door nieuwe kanalen met elkander verbonden zijn. In het Noordwestelijk gedeelte vindt men de
wijd uitgefttekte Canadafche meren, de groot!i:e der wereld; doch
ook binnen in het land zijn er, die, fchoon niet zoo uitgebreid,
echter van een en grooten omvang zijn. Men heeft er ook eenige
moerasfen ; maar over het geheel is de grond meer zandachtig, en zeer
vruchtbaar. In het eerst heeft men meestal de oevers der rivieren,
en het aan de zee liggend kustland oorbaar gemaakt; doch van bin.
nen liggen nog wijd uitgeftrekte landüreken onbebouwd. In 1810
rekende men, dat er 4°,95°,000 acres voor den landbouw gewonnen
waren. De luchtftreek is gematigd, doch om verfcheidene redenen kou.
der, dan in Europa onder eene gelijke breedte, en in de middelfte
en Zuidelijke provincien vindt men eene fpoedige afwisfeliDg van luchtgefleldheid, welke, inzonderheid langs de kusten, ziekten, zoo als de
gele koorts, veroorzaakt, die dikwijls groote verwoestingen aanregteIl. Aan aardbevingen is Noord-Amerika zelden blootge/leld, .en in
deszelfs geheel en omvang vindt men niet éénen vuurfpuwenden berg.
Noord-Amerika is, over het algemeen, een landbouwdrijvende
/laat. In de Noordelijke deel en maken akkerbouw, veeteelt, jagt,
visfcherij en het hakken van bosfchen, doch in de Zuidelijke het
aankweek en van plantagies , het hoofdbedrijf der inwoners uit. De
paarden-, ntnder-, zwijnen- en fchapenteelt zijn er reeds zoo goed,
als elders in Europa, en zelfs voert men bereids veredelde wol uit.
Men vindt er talrijke kudden van wilde osfen, allerhande wild, pelt.
dieren, fchildpadden en veel visch en gevogelte; voorts allerlei gra.
nen, vlas, hennep, labak, Turks-koren, meekrap, fasfefras, epeca.
cu:tllha, fuiker, zout, rijst, indigo, allerhande Europifche tujnvruch.
ten, zijde, katoen, honig, wasch, veel ijzer, lood, koper, mar.
mer en zout, doch weinig goud en zilver, waarvan men echter, onlangs, ook eerst de fporen ontdekt heeft. Bij zoo vele voortbreng_
fels van den ~ond, neemt ook nog de kunstvlijt , ten minste
in de Noordelijke gewesten, genadig toe, en !laat reeds op ee.
nen aanmerkelijken tcap. In Niellw-'1"ork eu MasJ,IChllfct, vervaardigt
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digt men verfcheidene fabrijkgoederen, die in deugdelijkheid voor
de Engelfche niet behoeven te wijken, en dat wel in zulk eene menigte, dat men de buitenlandfche bijna kan omberen. De handel der
Yeremigde Stnten is zeer uitgeftrekt: fuiker, boo!l1wol en koren
maken, over het algemeen, derzelver voornaamften rijkdom uit. Hunne
zeelieden bedekken thans alle zeeë'l, en zij fiaan zelfs met Chi.
na J de Salld:l'ichs-eilanden en de Noord westkust, gelijk ook met alle
Europifche havens, in betrekking". In 18'7 had men reeds eenen
uitvoer van de waarde van 811 millioen dollars, waaronder 68 voor
binnenlandfche produkt en. In wetenfchappelijke befchaving maken de
Yeremigde StatelI mede geen!! geringe vordering; (zie Izet yolgel/(le
Artikel.) doch naat- en naatshuishoudkunde zijn thans de voorname
vakken, waarop zich de meeste Amerikanen toeleggen. Men heeft
bijna in alle naten ul1iverfiteiten, die men hier koll egies noemt; ver·
volgens akademien, welke vele overeenkomst met onze Gymnafia hebben. en distrikts-fcholen; doch volgt men in het openbaar onderwijs geheel de EngeIfchen. In de groote fieden vindt men geleerde
genootfchappen, boekerijen • fierlenwachten. kruidtuinen en kunst.
verzamelingen. De J7ereenigde StatelI hebben, behalve den fiaf,
een corps Artillerie en Genie, benevens eenige kadets, en eene ftaande landmagt van bijna 10,000 man. De landmilitie, waartoe alle
mannen ttlsfchen de 16 tot 40 jaar worden opgefchreven, bedroeg,
in 1809, 800,000 man. De zeemagt neemt van tijd tot tijd toe, en
beloopt ~ 2 liniefchepen, 9 fregatten, en 50 kleinere vaartuigen. Ten aanzien van het fcaatsbeftuur van Noord.dmer#:a zie men het artikel CONSTITUTIE.
NOORD - AMERIKASCHE LETTERKUNDE en KUSNT.
Over het algemeen vindt men in de Yereenigde Stnten weinig lust
tot beschaving van den geest, die eerst kortelings ontwaakt is, a1zoo vele om!l:andigheden medewerkten. om het volk meer tot winzucht, tot krijgskundige ondernemingen en fiaatkundige werkzaamheden te bepalen, dan wel tot de nille genoegens der Letterkunde.
Met dit alles bezitten de Nat rd-dmerikanen mannen van genie in
meer dan é~n vak, zoo "'!lls' Rrrn:NHousE. FRANKLIN en WEST; offcllOon men niet kán' ontkennen, dat zij in lett':!rkundige berchaving
veel, bij andere meer verlichre natien. ten achter zijn. Zij beminnen inzonderheid Engelfche :ooneel!lukken en kluchten; doch met
gefr:hied-. bovennaruurkundige en wijsgeerige werken hOllden zij
zich minder op. Gndertusfchen beeft men in het volks.onderwijs
tot hienoe het meeste gedaan; doch zijn de hoogere fcholen, welkeil het aan bekwame leeraren en welvoorbereide jongelingen ontbreekt,
nog zeer onvolkomen. De oudfte Hooge fchool , door den predi.
dikant HARVAlD in 1636 in iW/lsfachufets gefiicht, is thans met een
gymnafium en eelle univerfiteit, de Camhridger geheeten, vereenigd,
en bezit de boekerij van den Hoogleeraar EBELlNG te Hamhurg,
welke de rijklle verzameling van gefchriften bevat, die in en over
J-
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.d17m-i/ra verfchenen zijn, en door eenen vriel1d der wetenfchappen in

1818 aan dezelve gefchonken is. Met dezelve is het genef'skundig
college van lJfas{ochujets verbOllden. De univerGteit te Nieuw-Tork
IS inzonderheid aan de artzenijkunde gewijd, ,",aarvoor in Pirilade/.
plzill in 1764, en in C'tll1lbridge in 1784, mede Icholen werden opge.
rigt; terwijl men feden 1817, volgens het hl 1775 geopperd denk.
beeld van W.... SflJNGTON, bezig is, om in de flad van zijnen naam
eene ~ationale univelflteit daar te flellen. In alle grQote fieden vindt
men openbare boekerijen: die van Philadelplzia bevat JOO,OOO boek.
deelen. Aldaar, gelijk ook in Boston, Nimw-'1ork, Charles/Olm (Ca1'olina), en andere plaatfeIl, zijn geleerde genootfchappen. In NieuwTork ontClond in 1809 eene Hislo1";cal Society, welke zich tot de be.
arbeiding der kerkelijke en flaatsgefchiedenis van Ameri/ra bepaalt,
en reeds 2 deelen heeft uitgegeven. Van het oudfle genootfchap,
ter bevordering der vaderlandfche gefchiedenis, de Masfaclzu{ets Historica/ Society, zien 16 deel en historifche werken het licht, en in
1817 werd in Nieuw.Or/eans een genee~kundig genootfchap opgerigt.
De Amerikafche Letterkunde nam, bibliographisch, haren aanvang
in 1640, toen het eerfle boek in Am(rika gedlukt werd, waarna in
1707 het eerne" dagblad verfcheen. Als dichters komen in aanmerking: B.... RLOW (zie aldaar); de licrdicIner S.... RGEANT in Boston;
WOODWORTH, BROWN en D. DWJGIlT, de laatl1e als vervaardiger van
een episch gedic IJ t: t!ze ConqlJest of Cm/flan, en van een ander:
Greenfie/d's Hili. Onderttlsfchen verraden de kleinere gedichten van
lateren tijd meer finaak , dan gene grootere dichtflukken. en bezhtell
een en meer oorfpronkelijken, dichterlUken geest. BRJSTED en eoes.
WEL houden ALST01'OS Sylph of the Sea[o11S, PIERPOJNTS Airs of
Palesti1la, en !he Bridal of Yaumol1d voor de fchoonUe dichtClukken,
welke aan gene zijde der At/antzlche zee vcrfchenen zijn. Als fchriJ.
vers, die meer met den volksgeest overeenkomen, zijn bekend: Tnu:\l.
BULL, vervaardiger van het komisch heldendicht: Mac Fingnl, en
MIRT, fchrijver van de oM BöchelOI' en de Britisclz fpy; als rede~
naars worden inzonderheid gerchat Ff A~IES.., dien men den Amerika.
fchen BURKE noem~; P. HENRJj, eén plellbc,Zçrger in I1rginië, en
de overleden gouverneur MORRIS. Over het algemeen vormen de ge.
regtshoven en hoogere flamsbedieningén goede redenaars; doch is de
Amerikafche welfprekendheid geene llritfcIre: zij is niet zoo edel,
zuiver en geleerd, maar fiout, wegilepend en vOl vuur. Mangel aan
goeden fimak, een gevolg van de verwaarloozÎItg der klasfieke fil1die;
is bij de Noord-Amerikanen een in het oog loopend gebrek; en van
hier, dat men onder hen weinige uitilekende flaatkundige fchrijvers
vindt. Wat zij echter ook in dit vak kunnen verrigten, ziet men uit
het werk the Federalist, eene verzameling van opfieIlen van HAI\IH.TON. J. . v en MIlDISON, ter verdediging der conflitutie, waaronder
die des eerfien, door BRJSTED onder de ecrfie flaatsmanr.en van Noord.
Amerika geplaatst, zich door klaarheid en bondigheid onderfcheiden.
Ge.
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Geleerde .Juristen, in den zin 7.00 als men die aan de Europirche
univerfiteiten ontmoet. heeft men hicr niet; maar wel bekwame pleit..
bezor~ers en regters. dtneriktl heeft voorts vele lumclige genees..
heeren, do~h legt men zich het minlle eoe op de beoefcning der godgeleerdheid. De geestelijke fiand wordt wel geacht; maar levert
geen uitzigt op gewin of eereposten. Volgens de la:Jtlle telling be·
zitten de f'el'emigde Sttlten 500::> leemars van den godsdienst, waarvan 2000 zich eenigermate tot die bediening hebben voorbereid: de
overige zijn meestal dweep ers. Ondertl1sfchen ontbreekt het niet aau
voortreffelijke kanfelredenaars : FREEMAN, BUC/{MINS1'F.R, CHANNING
en DWIGlIT (boven ook als dichter genoemd) hebben voorbeeldige
godsdienstige redevoeringen gefchreven. In de godgeleerde il:udie zei.
ve heeft, eerst voor eenige jarea, de Bijbelfche kritiek eene plaats
gevonden. en beoefend men federe den Bijbel meer in de oorfpronke_
lijke taal; doch verfpreidt zich daarbij tevens een nvistzieke eu
fektengeest. Voor het overige zijn in de J8de eeuw meerder geleerde fchrijvers in den geestelijken lland opgetreden: men waardeert
COTTONS en NORTONS godgeleerde fchriften, ELIOTS Indiaanfche
fpraakkl1l1st, cn zijnc overzetcing van den Bijbel in de taal der Mas.
IlIdzllfets-llldilllle11. Oudheid- en oude klasfiekc letterkunde, mer
de
daarmede verbonden takken, worden te weimg geacht, naardien
een ieder zich ncchts toelegt, om in zijn beroep bekwaam te W01"den. In de wijsbegeerte is FRANKLIN nog alrijd de eenige, welke ontdekkingen gedaan heeft, die voor het geheele menf::helijk geflacht belangrijk zijn: ook bekleedt hij als klasfiek fchrijver de eerlle
plaats. Op zijn voorbeeld hebben DENNIE en WIRT. zich in korte
opfiellen (Esfa'J's) en door hunnen populairen voordragt onderfchei.
den. Onder de bcste nieuwfie werken, ten aallzien van fiof en vorm,
behooren de reizen van cenen Ameriktl(1ll door Italië in 1815 (Ram.
IJ/es in Italy) in 1818 te Baltimol'e uitgekomen. Het grootfie Nationale werk der Vcl'eer.igde Staten is MARSCIIALLS Life of WAS/JING.
TON: ook de Sketcltes of t!ze Lifo lIIul ckarakt er of PATlUK HENRY,
van meergenoemden WIRT, zijn fieraden der Amerikafche Letterkunde. Als vaderlandfche Historierchrijvers kent men D. RAI\ISAY,
die de gefchiedenis der Amerikafche omwenteüng, HOLMERS, welke
de jaarboeken der gefchiedenis van Amerika gefchreven heeft, JEF.
PERSON. Bf.LKNAP en anderen. De Natuurlijke Historie wordt
met veel ijver beoefend; inzonderheid be!lOort de delmof'kunde thans
tot de geliefkoosde werenfchappen der befchaafde Allleriitanm. Als
plantkundigen noemt men S. ELLIOT, {chrijver van de Carolina Flo.
ra, J: BIGELOW en BARTON, Hoogleeraars in de Botanie aan de uni·
verfiteit te P!zi/arJelphia, die aldaar eene Medica/ Botllnie uitgeven.
Ook RUTHAJ.LS Genera of t!ze Nortk.A merican Plllnts is een goed
aanbangfel tot de Florll van PURSCR; terwijl B/GELOWS en BOOTS
Ne!V-Englllml Flora, HOSACItS Flora of Nortlt-Amt'rica. en MUJCLE
NaERGS Flora LnllcastFien{es onlangs de pers verlaten hebben. Over de
dier.
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dier- en plamenkunde, -benevens de aardrijksbefchrijving, heeft ook de
Ácademy of Naturol fcienees of Philadelphia belangrijke fiukken geleverd. In de In[ektenkunde noemt men T. SAY, fchrijver der Americon
Elltomology. en over de Amerikalche vogels heeft WILSON een prachtwerk geleverd; terwijl COOPER te Phi/adelphia en CLEAVELAND, Hoogleeraar te Call1hridge, als delr!1ofkundigen hoog gefchat worden,
en lVIACLURE eene leerrijke verhandeling over de aaïdrijksbefchrijving
van Noord-Amerika, geleverd, en daarbij tevens eene kaart ontworpen heeft. In de werktuigkunde bezitten de Noord-AmerikauC71
uitllekende mannen. RITTENIJAVSE munt in dit vak bovenal uit; FULTON is, als uitvinder van de fioomboot, en RmlFoRT in de prak.
tirche aanwending der wetcnrchappen beroemd. - In de flerrenkun_
de heeft D. llOWDITSH, lchrijver van de Mellioirs of the Ameriean
Ar,adelllJ at Boston, in 4 dec\en uitmtwtende verhandelingen bevattende, eencn naam gemankt, zelfs in Engeland. Eigenlijke ge:leerdheid , welke letter- en oordeelkunde omvat, vindt men in Amerika weiniger ; doch ontbreekt het ook niet aan mannen, die 7.ich
van deze zijde onderfcheiden. WALSH, de beroemde fchrijver der
brieven over het ~aral;ter en den geest der Franfche regering, die in
Ellgeland 4- maal herdrukt zijn, wordt voor den voornaamlten , thans
nog levenden, Noord-Amerikafchcn geleerde gehouden. De nietJwfie
vonl~rin~en in de Letterkunde dezer fiat en kan men leeren kennen
uit de I\'ort/I-AmerktJtl Review, reden 1818 te Bostoll, het Annlec.
tic 1I1flgazille, en DIGELOWS AlIIerie. lIfollt!r/y 1I1agaziIJe nIJd C,-itienl
ReJ'i~v, fins 1817 te Nictlw.'1ork, en e:ndélijk uit het Amel"ÏCfJll
Regist('I", of Summar Reric:v of lJistory, Polities (lIul Lilteratur~,
door \VALSH te Philadclp.'ria uitgegeven.
In de [childerkunst hebben de Amerikanen nog geene fchoot ge..
vorrrd ; doch bezitten zij eenige goede historiefchilders, b. v. WEST,
STVART, TRVIIIBULL, ALSTON ; COPELY en LESLY. Er is eene Penfy/l'tJtlifche en eene Amerilca(è!/e Society of the fille Arts, bij welke
laatIte tentoonllellingen van fchilderfiukk~n p:aats hebben. TRUMnULL fchilderc de Nationale beelden voor het kapitooI te WIlshington.
In de bouwkunst wordt de marmeren City-Hall van Meuw-Turk voor
een meesterfiuk, boven aUe andere openbare gebouwen in Boston,
P/zilade/phin en IYashil1gton, gehouden; doch de beeldhollw- en tOOJlo
kunst kunnen in een land zich niet verheffen, waar de lust voor ideale vormen niet wordt opg'ewekt, en het gevoel onder den last des
arbeids verfiikt.
NOORD-BRA BAND. Eene der provincien van het Koningrijk
der Nederlanden. Zij werd voorheen Staatl-Brahand genoemd. en
grenst ten Noorden aan Gelderland, de ~lll11s en Menve, die harr
van Holland, [en Westen aan de Sche/de, die baar van Zee/anti fcheio-,
ten Zuiden aan de provincie Antwerpen en [en Oosten aan Limburg.
Zij is omtrell[ ~4 uur" lang van het Oosten naar het Westen. en 14breed van het Zuiden Dnar het Noorden, en bevatte, op 1 vaD
Louwm.
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Louwm. 1822, 315,7°4 inwoners, die voor het grootfee gedeelte den
Roomfchen godsdienst zijn toegedaan. De lucht is er zeer gezond;
de grond veelal zandig en dor; \logt3ns vindt men er vele weilanden,
inzonderheid langs de lIftJtls, en ook, vooral in het land van Altolla.
zeer goed bouwland. De voornaamfte voorebrengfels zijn: rogge.
baver, boekweit, (minder earwe en gerse), tuinvrucheen, vlas, houtgewas en meekrap. Er is veel wild, vooral gevogelte. Ook vindt
men er eene menigte fchapen, wier wol gedeeltelijk binnen 's lands,
te Tilburg en elders, verwerkt wordt; alsmede eene aanzienlijke bij ..
enteelt. In het Oosten der Mei.!eri.! heefe men veenlanden. Behai ..
ve de IV/aas, die de Ooster- en Noordergrenzen der provincie be.
fproeic, vindt men er nog de kleine rivieren de Aa. de Dommel,
die zich bij 's Bosch vereenigen, en dan de Diest of Deenze genoemd
worden; de Merke, of Dintel , de Zoom. bij Bergen op Zoom enz••
welke alle in de MI1I1S, of hare wijde monden, uicloopen. NoordBraband wordt in 3 arrondisfemencen verdeeld, namelijk: 's Her/o.
genbosc1t. Eindhoven en Breda; benoemt 7 leden tot de tweede ka.
mer der Staten generaal, en behoort tot het vierde militaire commandement.
NOORDERLICHT. Dit belangrijk luchtverfchijnfel, hetwelk zich
fom tijds aan den Noordelijken gezigceinder vertoont, heeft gewoonlijk kort na zonnen-ondergan~ plaats. Het meest heefe men hetzel.
ve in den Winter, en wel ten tijde van de Lente-nachtevening waargenomen; doch is het alleen in Noordelijke landen zigtbaar. Portu'
gal is het Zuidelijkfee land, waar men die verfchijnfel tot hiertoe befpeurd herft, en hoe meer men het Noorden nadert, zoo veel te duidelijker vertoont hee zich in zijne geda:tI1te en uitgefcrekeheid. Op
de Sde/landfche ei/andel1 ziet men hee Noorderlicht gewoonl\jk bij
iederen heldeien avond; in Lapland, Noorwegen en Siberië fchijnt
bet gedurende den ereuriAen langen nacht. Dit luchtverfchljnfel beo
ftaat uie een fcerk hoogrood of vuurkleurig licht, waaruit heldere lichtzuilen opftijgen, aan welker llieerfce einden men dikwijls al de kleuren van den regenboog kan W1arnemen, die als blikfemfcral~n fpoedig opkomen en weder v,·rdwUn~n. Hee i\foorderlicht verdooft omuent middernacht, na welken tijd men hetzelve nog niet heefe waargenomen. In de gematigde Illchtftreken ziet men alleen de pUllten dezer
lichtzuilen , uit welker flaanw fchijnfel men geen betluit omcrem het
majestueufe geheel in het Noorden kan opmaken. In Duitsc'zland
ziet men zelden Noorderlicht. In Leipzig b. v. heeft men in Wijnm.
18040 en vervolgens in Sprokkelm. 1817, er een waargenomen. Of de
ouden eenige kennis aan die Nacuurverfchijnfel gehad hebben. is niet
volkomen zeker, ofTehoon ARISTOTEI.ES, SENECA en PLINIUS eene
befchrijving van foorrgelijke gegeven hebben. Eerst federt' de 'sde
eeuw bezitten wij daaromtrent naauwkeurige berigten.
Ornerent de oorzaken van het Noorderlicht heerfchen onder de Na'
,uurkundigen verfchilIende gevoelens. HALLEl], gelijk ook onlangs
DAL-
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DALTON, bondcn hct voor eCllc mngnctifche flof; die dc aarde als ecno
groote magneet doorfl:roolllt, en aan de Noordpool zigtbaar wordt, en
bouwen dit hun gevoelen op de waarneming, dat de afwi,;king der magneetnaald, gedurende dit verfchijnfcl, aallllletkclijic verandert; WJrorvau
anderen nogtans beweren niets te hcbb~n waargenomen, en fommigell
eene foorcgelijke beweging in alle naalden van geelkoper (mesfing), geourende het Noorderlicht, hebbcn opgemerh. Volgen. EULER wordt dit
verfchijnfel, cvcn als de heldere fiaart der kometen, door de bewerking dcr zonnefiralen op de luchtdecltjes v:in onzen dnmpl'ring veroorzaakt; ST. PIERRE fchrijft het toe aan de terugkaatfing van heç zon ..
licht van dc ijsklompen van de Noordpool; MAIRAN houdt het voor
lichtcnde deeltjes van den dampkring der zon, die, door eene middelo
puntfchuwende kracht van denzelven losgerukt, in onzen dampkring
komen, en door de tonddraaijing der aarde naar het Noorden gedreven worden;' CAN1"ON zockt de oorzaak van het genoemde verCchijn.
fel in eene polarifche flrooming der elektriciteit tusfehen wolken, in
den grootst mogelijken aflland; terwijl FRAN1{LIN, inzonderheid, den
eiektrieken aard van liet Noorderlicht heeft trachten te betoogen. Naar
zijn gevoelen (en dit is tegenwoordig het meest g~wone) is de elek.
trieke flof gcfiaèig in eene firooming van hct Zniden n:lar het Noorden begrcpen; worde door de wolken dertvaarcs gevoerd; kan zich.
uithoofde van de dikke ijsklompen in de fireken van den Noordpool_
Diet in de aarde ontladen, en wordt dus genoodzaakt, aldaar weder
op te fiijgen, en zich door den zecr lagen dampkring, :lan de beide
polen, eenen wcg in de luchtledige niimee te banen, waar zij zich
dan als licht vettoont. Ondertusrchen heeft niet een dezer verfchil.
lende gevoelens alle verfchijnfels bij het Noorderlicht, tot hiertoe f
vollwmen kunnen oplosfen. FORSTER zag in de1J ZuidcliJken Oct_
lIan foartgelijke luchtveifchijnfels, waarvan de lichtfiralen eene rigting
van de pool naar den aequ%r namen.
NOORDKERK. (l-lER~l."I'WS) Een voortreffelijk regtsgeleerde _
die gedmcnde een voornaam gedeelee van de I8de Eeuw te Amfttrdom gebloeid heeft, en, gelijk de groote DOERHA.VE, niet flecht.
dOOl"- geheel zijn vaderland, maar ook buiten hetzelve, met roem bekend
was. Hij werd geboren op den 28 van Louwm. 1702 te Al1ljlerdfim uit
brave ouders, met name .T A1{onUS N OORDlfERK en MARGARETHA LINDEN.
BERG. lijn overgrootvader van 's v:lders-zijde was in het begin der 17de eeuw, terwijl hij het leeraarambt in eene kleine Lutherfche gemeente, heimelijk, en met gevaar bekleedde, door den vijand van alles beroofd, en uit zijn vaderland verjaagd geworden, waarop hij zich naar
het herbergzaam Neder/flnd begaf, alwaar hij door G. WILLEMSZ
SCHOOTERBOSCH, bllrgemcester van Haarlem, als met opene armen
ontv:mgen, en in die fiad in zijne vorige betrekking geplaatst werd.
Na zijn vroegtijdig' afflerven, werdcn 's mans jonge kinderen door
denzelfdcn weldoener in huis genomen en opgevoed, en op zijn
doodbed aan zijnen kleinzoon, NIKOLAA' CORVER, die naderhand
ALGEMEEN WOORDEND. V.
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de burgemeesterlijke waardigheid te Amflerdal1Z bekleedde j lI!ln~
bevolen; gelijk deze dan ook, nit achting voor den verdrevenen leer.
aar, hen altoos begunf1:igd heeft. Ten gevolge daarvan, werd den
vader van onzen HER~!ANUS eene bediening bezorgd. te /lmjlerdmn
op het Oost-Indisch Huis; doch de f1:aat dezes mans, wiens huwelijk eerlang met meer kinderen gezegend werd, gedoogde' niet, dat
hij zijnen tweeden zoon (HERMANUS) tot de ftudie opleide, hoezeer
al vroeg cene onwederf1:aanbare trek tot de lettcroefeningell in hent
b~rpeurd werd. Van hier, dat zijne ouders in zijne eerf1:e jCltgd hent
voor de Cchilderkunst bef1:emden, waarin hij dan ook onder OrMAR.
ELLIGER eenige lesfen genoot, doch geene, of ten minfte middelmatige vorderingt"ll maakte, weshalve hij uit eigene keuze van dat beroep
afzag, en, het penfeel voor de boeken verwisfelende, zich met alle
vlijt op de k~nnis der letteren toelegde; daarin gelukkig onderf1:eund
wordende door het inkomen van zeker middelmatig ambt of benefi.
cie, waarmede hij door bet burgemeesterlijk getlacht der CORVERS
was begunfcigd, en hetwelk hij, gelijk toenm:mls meer gebruikelijk
was, door een en ander, tegen zekere bepaalde jaarwedde, liet waar.
nemen. NOOROICrr.RIé, dus op de fcudie der Latijnfche taal, door be.
hulp van cen HOl1gaarsch leermeester, zich toeleggende, maalue binllCn korten tijd daarin zulke vorderingen, dat hij welras tot de kringen van een hooger onderwijs toegelaten, en vervolgens tot doktor
in de beide regteIl , aan 's lands Uoogefchool te Lei/den, in het jaar
J728, bevorderd wcrd.'
Men zou veelligt op het denkbeeld kunnen komen, of de halldlei~
ding, waarvan onze jeugdige regrsgeleerde zich naar mate zijner 0111fiandigheden, vooral wat het Latijn, en de beoefening der voorbereidende wetenfchappen van historie, - oudheid,. redeneerkunde als
anderzins betreft, moest bedicnen, wel toereikend ware geweest, om
behoorlijk toegerust voor het vak, waaraan hij zich toewijdde, in
Amjlefs pleitzaal te kunnen verfchijnen, welke frad, als de grond
zijner geboorte, ook tevens pe plaats zijner verkiezing was, alwaar hij als voorfpraak van het regt en der ongelukkigen zich nederzettede ; dan deze bedenking houdt fpoedig op, zoo ras men
verneemt, dat NOORD!{ERK, het zij dan, om alle vooroordeeTel1
l1ier omtrent mmv:lI1kelijk te knotten, of wel uit anderc oorz~ken,
hem daartoe bewegende , kort daarop drie rt:gtsgeleerde werkjes,
in de Latijnfche t~nl gefchrcvcn, als zoo vele proeven zijner be.
kwaamheid en lust tot onderzoek in het licht gaf, wam"door hij zich
alvrot:g in de regtsgeleerde wereld een' naam vcrwierf, en tevens der
MaatrchappiJ, vooral in dien tijd, geenen geringen dienst toebragr.
Het eerjle was eenc verhandeling over de Petronifc!ze wet onder het
opfchrift: Spedmm lectionum de lege Pe/ronia in 173 I; het andere
eene verzameling van opmerkingen over onderCcheidene wetten uit het
R. regt, ten zelfden jare gefchreven; Cobserl'fltiolles Decodis ) cn he'
derde ee'le disCertatic of betoog: oVCr de wcttigheid der cchtfchciJing
om
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om bet on nntuurlij kmisdrij f (dc 1Jlflfl'im011iis ob p('(cal1l1" /odof/liticu", j1lrc [oh'endis) in hct jaar 17.33 uitgegcven, waartegen des tijds
eene meer dan zeldzame noodkreet zich verhief. Zijne bekwnamheld
iu het bondig, befcheidcn en overtuigend pleiten werd ondertusfchen
al meer en meer bij zijne Hadgellooten bekend, vooral ook n3 dat het
hem g~lukt was, drie criminele ge\'nngenen, door middel van een ordinair proÇ.es, met een gewenscht gevolg, tc verdedigen. Jn deze eerlle
pleitreden handhaafde hij de gefchondene regt~n der l11ens~hheid, door
de verdediging van een' /laaf, dic zijnen meester in Amcrika OIltVll1gtf
door dezen achterhaald en vervolgens in de gijzeling was geworpen t
en wisr, door zijne welfprekendheid, den ongelukkigen man zi;ne
vrijheid te fchenken. L~ter mogt het hem gebeuren, door cene voordragt, die eellen ieder trof, een en befChuldigden uit dc kaken des
doods .te redden; maar hergeen alles overtrof was een beroemd ge.
ding, waarin hij zich i gelijk WAoGEN,uR gctuigt C*), bij alle voorflanders eener redelijke vrijheid van godsdienst, eellen onllerfelijken
naam verwierf; dC'or als voorfpra~k op te treden voor E\vee zijnet
fladgenooten, die over het drukken en uitgeven van eelle verklaring
over het boek van JOB, door W. DWRum' gefchreven, en van onregtzinnigheid betigt, in 1743 [er fchouten rolle gedagvaard en verwezen waren, De fC!1randere en welbefpraakte man verdedigde, in
dit geval, de befchuldigden, ten aanhooren ecn(tr talrijke fchaar ,
met zoo vecl klem en vrijmoedigheid, dat hij de toejuiching der
ganfche pleitzaal en der regt eren , voor wien hij fprak, mogt· wegdragen. Of[choon het te bejammeren is, dat deze pleitreden ; die, bij
den roem zijner welfprekendheid, zijne regts .. en godgeleerde kundiglleden, gep:tard met die belezenheid, welke hij uit de beste rchrijvers
der kerkelijke gefchiedenis had gepm, in het hceïlijkst (bglicht ftelt.
nimmer is gedrukt geworden, evenmin als zoo vele andere plcitmemorien onzer vaderlandfche regtsgeleerden , die voor, in, of na
zijnen tijd geleefd hebben, zoo heeft echter de Imndige IVI. C. VAN
HALL, uit naauwkeuriger nanteekeningcn, die nog in :druk voorhan.
den zijn, ons eene korte fcIH~ts van ettelijke zinfneden dier memorie, gelevcrd. Ct) lIierin verdedigde hij de vrijheid van den
godsdienst en het geweten op het mannelijkst, en hetoog;de al.
op onwankelbare gronden, dat het Itelooven of niet gelooven vaR
waarheden oilafhanlielijk was van den wil der menfchen, en alzoo
boven het ber~ik van de voorzorg eens wetgevers, of de beoordee.
ling des regrers, zoo als ook uit dit beginfel altoos 's lands ftaten waren uitgegaan, toen zij, ter gelegenheid onzer olltweldiging aan -het
Spaanfche juk, aan onderfcheidene mogendheden haddcn verklaard,
dat het in ons vaderland aan cenen ieder vrijfrond, zoodanigen godsdienst
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dienst te belijden, als met zijn geweten overeenfiemde, da.1r loch God
alleen de magt aan zich behouden had, om het menfchelijk ge.
moed te beoordeelen. Zoo dacht en redende de groote NOORDKERJC,
wanneer het de zaak der verdrukte onfchi.lld of der vervolging gold,
want hij wist, d,lt hij fprak voor eene vierfchaar van verlichte mannen,
uit de welke (gelijk hij later elders betuigde): alle 'V,"eemde ,"egters
tn regtsyorderaors 'Van de halzen der poorteren geweerd waren, en
jat de ter, het /c1'en en de bezitti1lgen der burgeren gefte/rf was on.
der het oordeel "011 medeburgeren , die hu kwaad moesten fh:nffm"
mam" ftm!fen als "aders. - Hierdoor leefde Needonds "riJheid etI û'elftand; doch wanneer door hft o1lgeluk de," tijdelz deze he(chermi»g ooit
weggellomm wierd, don W4S het 'Vonnis "(JIJ ons bedetf getee!und. (*)
Dan, hoezeer NOORDKERI{, wanneer het te pas kwam, zeer wer wist
gebruik te maken van de fieraden eener gekuischte taal en overr(!·
dende welfprekendheid, zoo bediende hij zich echter van geene ge~
zochte of langwijlige inleidingen, die weinig nUt of zaaklijkheid aan, brengen; maar ftelde altoos, het zij hij voor den eisfcher, of den ver.
weerder fprak, den fcaat des gefchils klaar, duidelijk ea eenvoudig
voor, zonder aan kleinigheden te hechten, of incidenten te verzinnen,
die voor den regt er vervelend, en voor de beurs en het belang der
clienten nadeelig zijn. Zijne voordragt was minzaam en deftig, en hij
fprak van en tegen de regters altoos met behoorlijk omzag, offchooll
het hem geenszins aan de noodige vrijmoedigheid mangelde; doch wist
ook, wanneer hij zich nu en dan verpligt vond onaangename waarhe·
den aan te roeren, zijne redenen altoos zoodanig te kleeden t dat hij
zelfs voor de zulken, wien het aanging, niet aannoocelijk was. Dan,
hetgeen een voornaam bel1:anddeel van de hoofdtrekken zijns karak ..
ters u;::~nakte, was zijne flipte eerlijkheid en onkreukbare regtvaardig.
beid , vooral blijkbaar in de adviezen of regtsgeleerde antwoorden
(respollftl prudclItllln) , die hij uitbragt. " Nooit (fchrijft een zijner
tijdgenooten , die in de gelegenheid was, om hem van nabij te kun.
nen gadeOaan) " nak hij zich in zaken, die hij begreep niet geregte" lijk te kunnen beweerd of verdedigd wodden; nooit voedde bij de
" pleitlust in zulken , die, door eigenbelang verblind, hetgeen hun
" voordeel llanbragt, of hunne fchade weerde, voor regt aanzagen.
" Altoos verklaarde hIj eenvoudig, wat hem voorkwmn regt te zijn t
" zonder in aanmerkinj te nemen, of het met het belang zijner raad.
"vrag~ren overcent1emde: ja, het wa~ hem nict genoeg, zich tC
" waciaen voor het opwekken van zuik eene ongepaste pleitzllcht in
,,'zijne cliënten, maar menigmaal heeft hij zijn werk gemaakt van
" die fchadelUke drift tot bedaren te brengen, of geheel te verdrijven
" in zulken, die zich genegen toonden, de welvaart van hUil eigen,
" of' die van eens anders hllisgezin, aan hunne onbefuisde pleitzucht
" op te offeren:' (t) Door zulke en dergelijke redenen, heeft
de
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de eerlijke man menig proces in deszelfs geboorte vernietigd, ell
d:kwijls den gefioorden of bedreigden vrede t\1sfchen bekenden en
n:t:tstbefiaalldell herfield of bewaard. W IIGENMR levert da:lrvan, vra.
geuder wijze, een geheel register, en eindigt met de gevolgtrekking,
dat bet get~l van deze en meer andere foorten van bijgelegde gefchil.
Jen zoo groot was, dat men' zonder grootfpraak zeggen kon, dat de
beroemde NOORDKERI{ meer zaken uit de pleitzaal gehouden, dan er
in gebragt heeft. Van hier dan, dat 's mans roem zoo gevestigd
was, dat het vooroordeel van zijnen tijd de zaak reeds gewonnen
rekende, die door NOORDKERI{ flond verdedigd te worden; terwijl
men uu nog hedendaags, den regtfchapen regtsgeleerde willende verééren, hem een' tweeden NOORDKERK noemt. Ondertusfchen bleef
hij zelf onder dit alles even nederig, zonder aan den anderen kallt
te morren, wanneer hij fomtijds een proeel verloor.
NOORDKERI{ kenfchetfie zich voorts door grootheid van ziel, een
onvermoeid geduld, door nederigheid en minzaambeid, door eene zui.
vere godsvrucht, doch bovellal door ztine geneigdheid, om ongelukkigen te helpen. Hij bediende behoeftigen en de godsdienstige gefiichten van verfchilIende gezindheden om niet, en geringe weduwen,
verdrukte wezen en andere r:nnprpoedi~el1 vonden .in hem altoos eenen getrouwen raadsman en ijverigen voorfiander. Vnn hier, dat zijn
huis de toevlugt was voor rijk en arm, en hetzelve, zoo als ook
zijne verfehijning voor de balie, te regt eeue leerfchool voor vele
jongere zijner toen levende ambtgenooten mag genoemd worden, waar.
onder de overledene NIKOLAAS BONDT, HENDRIK 13.UTljN LUIKEN, JACOB KLINKHIIMER en JÛ~ RAPTISTA DE GRAAF in de cerfie plaats te
tellen waren. Dan, was NOORDKERI{ in alle deelen :lIs regtsgeleertle
groot, en had eene 43 jarige ondervinding in de praktijk hem gelegenheid verfchaft, om velen tot een model te zijn van hetgeen een
regtsge:eerde op de moeijelijke loopbaan zijns beroeps te betrachten,
en welke klippen hij daarentegen op dezelve, te vermijden beeft C·)
niet minder was hij groot als letterkundige. " Eenige weinige of
" geheel 11 iet gekende, en door velen onachtzaam voorbij geziene
" bronnen," zegt M. C. VAN HALL ," fielleu zijne groote verdiensten.
" als zoodanig in het helderst daglicht, en toonen al zoo aan, lIat
" NOORDKERI{, op het voetfpoor v~n onderfcheidene groote regcsge.
" leerden, zoo bij de Romeinen, Franfc.Tzen , als Nede"/tlllders, de be.
" oefening onzer v~derla!1dfche taal met die der regtsgeleerdl1eid wist te
" vereelligcn, en dat hij in de eerlle zoo ervaren, als welfprekend was,"
Dan,
(0) \"ie .10 reg«gelecrde hier omtrent ecnice h.nd'eidirg" hegeert, lrze de m'DneHjke en wdze!l:cldc Jllhc'retlc., ,all den ~clccrdcn J. Vt\N DEn. LJSDFN !..~choQ.
den tltn I vall LCI1~c:"l. 18~-I, in de door 1111..°hrl' (d1001 te AmfltrtlallJ, rer gelegene
llc:.l "':10 rct fC'l·~t T.ljncr ,,0 iari:::c he\'ordcrin~ tOt 1eer.,·,,, in 1H':1: (!~ rc;:t~n, ten ""_
~CtWc"v hC!lheudc: iJ, hit. tffl,u ti C.lllS/Ut:", pl1trl/1/i.r pOII'slimum ..-el.bffJ,vlI".
tiet,
vitIJ"J, elft. per d;1AidiufII ,',culi ~.l"; er;Otti.2 .,. ,;,. flu" I_
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pan, d~ar eene proeve hiervan, voor eene fchets als deze, te omflachtig zijn ZOllJ zoo verwijzen wij den lezer naar de gemelde lofrede.
Zoo ijverig en werkzaam rolden zijne dagen zachtkens heen; terwijl
hij, onJehllwd, zijnen meesten tijd aan zijne geliefde fiudie, de regts·
geleerdheid, t~ koste legde, en flechts in een' enkelen wekeIijkrchen
vriendenkring, van weinige uitgekipte en geleerde mannen, eenige uitfp:lI1ning voor zich zocht. Omtrent tien jaar voor zijnen dood, werd
NOORDKEItK overvallen van een gevaarlijk bederf in de rappen, hetwelk hem noodzaakte het pleiten te fiaken, en zich voornamelijk
lllet adviferen bezig te houden, waarin hij, zoo veel hem zijn verzwakkend vermogen toeliet, tot weinig tijds voor zijnen dood volhardde. Hij fiierf aan een verval van krachten op den 6 van Hagtm.
1771 in den ouderdom van bijna 70 jaar, bemoedigd en in het vooruitzigt op een beter vaderland. Zijn lijk werd, op zijne uitdrukkelijke
begeerte, zonder vf!el gevolg, naar Haarlem vervoerd, en aldaar in de
groore kerk in fiilte bijgezet. De geleerde P. DURMANNUS SECUNDUS gedacht zijner in een Latijnsch treurdicht, hetwelk door den hier
bovengemeld en lofredenaar in Hollandfche versmaat is overgebragt, en
bij wijze v:m inleiding voor zijne redevoering is te vinden.
Onder de fchriften, die van NOORDKERKS hand het Hc ht zien, kan
men, behalve de hier voren opgegevene, nog tellen: zekere doorwrochte verhandeling, vervat in een berigt, [en behoeve van den balJUW van NoordWijkerhout gefield, w;tarin vele bijzonderheden omtrent
liet Strflndregt zUn bijeen verzameld, te vinden in de nieuwe NederI.
JlJo,-b. van 1769 bi. 578 en volg. (De overledene Hoogleeraar CRAS
gettligt in zijne nagel:ltene verhandeling aangaande de echtheid des fchrijTers over dit fiuk. I. D. bi. 277.) Vervulgens eenige naamlooze gefchriften, die hij in het jaar 1748, tot demping van de fiedelijke on~
lusten, welke toenmaals te AmJlerdal1l onder het gemeen lJlaats grepen,
uit liefde voor orde en rust, in het licht gaf; alsmede zekere door
lIem bewerkte Redevoerin~, in eenen kleinen kring van letcervrinden
uitgefproken " Ol'er het ijdele en ,mttige, dat hier beneden den mensen,
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" als nat/lurli.ik elJ :t.edeli.ik verJlandig wezen, aankleeft en ten dede
" valt:· Doch hetgeen boven allen uitmunt is die merkwaardige ell
jnannelijke Opdragt aan de toenmali;.:e regering van Amflerda1n, geplaatst voor het eerfle deel der Handvesten en Pril'i/egien van gemel-

de flad, door twee andere gelichte regtsgeleerden begonnen, doch
door NOORD[{I!.RK in 1755 voltooid. Onze regtsgeleerde legde er de
la:ufle hand aan, fchikte deze keuren zoo veel mogelijk naar de orde
der PandekteIJ, en arbeidde hier aan met eene onbegrijpelijke naauwkeurigheid en geduld; terwijl gemelde opdragt allez ins blijken draagt,
dat noch vooroordeel, noch vleijerij, en veel minder fchande!ljke
baatzucht, zijne pen befluurden, maar dat liefde voor orde, regten billijkhoid en eelle burgerlijke vrijheid, die hare palen keilt, de
kennelijke gronclen zijner fiaatkundige gevoelens uitmaakten.
NOORDSTE R. Zoo no.:!mt men die fler, welke het nanst 8:111

de

NOORDZEE. -

NOORMANNEN.
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de Noordpool tlaat. Zij is eelle vpste fier VIII) <Ie tweede grootte, vertoont zich :Jan het uitertle einde 'van den fiaart van den kleinen beer,
en dien~ tot een kenmerk, waaraan men het Noorden en de ligging
van da Noordpool kan kennen, OIl} welke reden zij ook wel de geleijier genoemd wordt.
,
NOORDZEE of DUITse HE ZEE. Deze ligt tllsCchcn Groot_
Z,rittauie, de Nederlanden, Dtlitseh/nlld, Noorwegerl en Denemorken.
Zij omlcent hare!} nnam van hare Noordelijke ligging tegen Duitsc/zlalld en de Neder/nl/del/, en hare oppervlakte wordt op 10,000 v. m.
geCchat. Haar water is zouter, dan dat van de Oostzee, en men ziet
ber, meerder dan andere zeeën, des nnchts lichten. De ebhe en vloed
der Noordzee vertoom zich het fierkst aan de Nederlandfche en En,gelCche kusten, hetgeen daaraan moet worden toegefchreven, dat het
water door het kanaal, tusfchen Eflgelalld en Frankrijk, in eene naau.
were ruimte wordt belloten. Deze ebbe en vloed is zelfs op de Theems,
~Ot verre landwaarts in, zigtbaar. Dij Katwijk verfchillen beide sf,
!Jij nrouwershage 8, en bij Blalllrmburg, in Flot111deren, 16 voer.
NOOR1VJANNEN. Zoo noemden de volken van het Zuidelijke
Europa de Skandinavifche natien, die 'nog uiet in de àrie afzonderlij_
ke rijken. Zwedetz, Dmemnrken en NoorU'egell verdeeld waren, en
van de 8lle tot de lldc eeuw het geheele Zuidwestelijke gedeelte
van Europa, door derzelver kruistogtell, veroveringen en firooperijen,
met fduik vervulden. De NOOr111fl1111CU waren grootendeels van Duitfclle afkomst. De Deenfche NoormauueJJ verdrongen , ièd~rt 737, de
Angel_jàkfen in Enge/mld meestal uit hurtne woonfieden , en h3nd.
haafden zich hier verfcheidene eeuwen met afwisfelend geluk. Eeu
alldere tak der NOOl'maiille/l plunderde, onder KAREL deIJ Grooten,
met hunne vloten, Fries/oud, en drongen reeds onder LODEWJJK uen
Yroo1l1C1l, tot aan de Zcemvfche en FlnaTJderfche kusten door. Nog
gevaarlijker, echter, werden zij feden het einde der 9de eeuw voor
de Carolingifche koningen van Frankrijk, zoodat KAREL de diHe hun
hier, uit eene omijdige vrees, het regt weUond, om ten Westen van den
mond der Sc/ne te mogen landen en zich neder te zetten. Trotsch
op dit gelukkig gevolg, veroverden zij de wijd uitgefirekte landflreek,
die naderhand door hen Normandië genoemd werd; ma3kten Bre/agtie aan zich leenpligtig; l10egen de Franfche koningen, uit het ge.
flacht der Carolillgers, herhaalde malen, en veroverden zelfs onder
WILLEM, hertog van Nomltmdië, in 1066 geheel Engeland. Deze
'lorst wierp zich nu hier tot koni:ig op, nam den bijnaam van ,'cro"eraar aan, en zijne rmkomclingen bezaten tot 1153 den EngelfcheA
troon. De vermeestering van Engeland had op de vorming der taal.
zeden en l!ewOOllCen der Ellgeljèhm een en aan merkelijk en en duurz;.
men invloed, gelijk zij dien niet minder op Frankrijk Iieeft uit.
geoef.:'nd. Fr:;lIkrijk moest feden van die :Jade, welke eén groot
gedeelte der langs de kUHen van dit rijk geler,ene landtèhappen in be.
zit had, gedurende de gchccle Dli,!dekeu\\', zeer veel JijdeIJ, CIl men
K 4moet
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moet iu de hieruit voortgevloeide, aanhoudende oorlogen, tus[chan
Enge/anti en Frankl'ij,f, den eedlcn grond zoeken van dien onverzoenlijkcn haat tus[chen deze beide natien, welke nog blijkbnar is. Zelfs
in Ruslantl vertoonden zich de Noorma/lllen in 862, bij de oprigting
van dit rijk, onder RURIK, als een zeer l1lagdg volk. en de Napoli_
taanrche fiaat moest bijna eene eeuw later de gevoeliglle feh okkell
ondervinden: zelfs veroverden zij feden 1035 alle Napolitaanfche landen, en regeerden dezelve, door den paus onderfieund, door koningen, tot dat het eindelUk den Duitfc!zel's, onder HENDRIK VI, in
IJ 93 gelukte, om hier aan hunne heerfchappij een einde te maken.
Sedert werden de Nool'mtJ/lIIe/1 verdeeld; hunne krijgstogten en zeeJ'ooverijen hieljen eindelijk geheel op, en hun naam geraakte in de ge.
fchiedcnis in vergetelheid.
NOORWEGEN is tegenwoordig een. met Zweden vereenigd, ko.
llinJrijk, op het Skandinavisch fchiereiland, dat ten Oos~en door Zw~
pm, en voor het overige door de Noordzee bepaald wordt. Dit land,
hetwelk voormaals zijne eigene koningen had, was federt 13B7 tot
JBr4 met Denemarkell vereenigd; doch na den nag bij Leipzig in
Wijnm. 18[3, wendde zich de kroonprins van ZU'eden met zijn leger
tegen Denemarken, waarop, na eenige bloedige tooneelen in het Holfteinfche, in het laatst van Wimerm, lB [3, te Kiel, de vrede getroffen werd, waarbij Denemarken het koningrijk Naorwegen aan Zweden amond, aan welke hm!le mogenheid, zoo men verzekert. dit
land reeds in I B[.2 door eenige der verbonden mogenheden , voor
deszelfs toetreding tot het verbond tegen Frankri.ik, was toegezegd,
D:r.Ir, ondertusfchen de Deenfche prins CURISTJAAN, die gouverneur
van Noorwegen was, door de fianden dezes lands, welke dezen af..
{land niet wilden erkennen, tOt onafh:lIlkelijk koning van No()rwegm
was verkozen geworden, zoo drong de kroonprins van Zweden. in
den zomer van 1814, met een leger in dat land, waarop, na eenige
gevechten, eene overeeenkomst werd gefloten, waarbij Noorwegen,
als een zelffiandig koningrijk , onder eellell afzonderJijken re gerings..
vorm, met Zweden werd vereenigd. De betrekkingen des lands, ten
aanzien van het laatstgenoemde rijk, zijn in de rijksacte hepaald.
welke tusfchen de Sorthing (landdag) van het Noorweegfche rijk en
de franden van hèt Zweedfche is opgerigt, en den 31 fien van Hooimaand lBI5 cC Christial1io-, en den 6deu van Oogstm. daaraanvolgende, te Stokholm, onderteekend werd.
Noorwegen heeft eene oppervlakte van 5,640 v. m. Het klimaat is,
in het Oostel. en vooraf in het Noordd. gedeelte, zeer ntw, en allèen langs de Imsten eenigzins gemntigder. De lucht is er inmsfchen
2eer gezond, en de zomer, zoo als in het gehecle Noorden, kort en
brar.dend heet. Moernsfen, bos[chen, bergen en woestijnen kenmer.
ken de nog zwakke bevolking, welke volgens de laatlle opgave op
9OO,~OO inwoner~ ge[chat wordt, en \'erhindercl1' grootelUks de bebouwing van den srond. De bewoners moeten zich derhalve zeer
be-
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behelpen, en zijn dikwijls, wanneec cc geen genoegzamen toevoer
van ltOren pl~!lts heeft, aan hongerfilOod bloocgeileld. De uitvoer
vnn den l\'oorwecgfchen handel bel1aaç in hout, voornamelijk mast.
boom en , ijzer, kopec , pek, hars, zout, boter, pelterij ~n, asch, ge.
droogde visch, en inzonderheid h~ring, en de invoer in fpecerijen,
;zout, wijn, koren. wijnazijn, brandewijn, wolle iloffen, tabak en
allerhande kramerijen. De inwoners, eigenlijke Nool"w('gel"s en Fin/ap_
pen, belijden den Lutherfchen godsdienst, en hunne t2al verfchilt zeer
weinig van de Deenfche. Het land worde in 5 ilif[·ambten verdeeld,
namelijk: Ch,'is!iania, of Aggerhut/s, C!l1'istiaanfand, Bergen I
Dl'otuheim en Nord/rmd met Finmal'ke11 of Noorweegsch Lap/and.
Christianin is de hoofdilad des lands, en heeft eene Hooge fchoot
en verfcheidene andere ,inrigtingen, alsmede ijzer-, linnen-, kruid-,
papier-fabrijken enz.
NORDKOPING. Eene der aanzienlijkile ileden van Zweden, en
wel in Oost-Gothltmd. Hare gunllige ligging aan den mond van den
/}fotaln-ilroom (waarop de fchepen tot de ilad kUnnen naderen) aan
de baai Bavieken, maakt haar [Ot de flapelplams van Oost.God/and.
Zij be\'at ruim 9000 inwoners, en heef[, behalve eene welingei'igte
fcheepstimmerwerf, eene vingerhoeden·fabrijk, wollen-manufakmren, eene fpijkermakerij , geweer-, papier-, flaal., leder, en de beste laken.
fabrijk van Zweden. Er zijn 3 kerken, liefdadige inrigtingen, eenen
fchouwburg, eene aanzienlijke bibliotheek en vele fcholen enz.
NORICUM. Een Romeinsch wingewest, ten Oosten door het
gebergte Cetius (den Kalenbe/'g) van l'ml1Jonië; tcn Noorden door
den Donau van Duitsenland ; ten Westen door den Omm van Rltaelië en Finde!ieië gefcheiden, en ten Zuiden zich tot aan de Sa"Uf
(Sau) uitflrekkende. Het bevatte dus OOSfCill'ijk, Stiermal'k, Car;n..
tllië, Beijerm, Tyrol en het bisdom Salzhurg. Vroeger was het een
afzonderlijk koningrijk ; doch onder A UGUSTUS kwam het na bloedige
oorlogen onder de Romeinen. De volgende keizers voerden hier krijg
tegcn de Gerl11allm. Men vond er \'eel ijzer van goede boedanigheid,
~oodat vooral de Norifche klingen beroemd waren.
NORMAAL-SCHOLEN zUn fcholen ter vorming van onderwiJzers, die tevens tot eenen leiddraad voor de overigen dienen. Men
vindt er in PI't/iSfel1, Wurte1l1bel'/J. en verrcheidene Duitfche flaten"
die naar de leerwijze van PESTALOZZI zijn ingerigt. Ook de kweekfcllOOI voor onderwijzers, in de Zuidelijke provincien wordt eene
NormaaIfchooi genoeind. De door NAPOLEON ingevo·erde. en tloor
LOOEWljK XVII [, in Sprokkelm. J 815, op nienw ingerigte Normaal..
fcholen in Parijs, zijn eigenlijk voor onderwijzers aan gelec(de fcbolen, waarop ieder akademie of univerfitCÎt in Frankrijk, ja~rli.iks, een
geëvenredigd getal Imndióten, voer den tijd v~n 3 jaar, k:ln zenden.
Zij onderfcheiden zich van de in Gï:ttil1gen. Berlijn, lIft/Ile/Tl'1J enz.
beflaande geleerde Scmina1'iëlt alleen daardoor, dat de kweekelingen,
end« felle zekere kloosterlijke tucht, bij elkander wonen.
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[6Ik, liggende ter plaatfe. waar de Wimder in de '1"ol"e valt. welke
van hier tot aan haren mond bcvaarbaar is. De !lad is grom; doch
keeft flechte onregelmatige !lraten, en telt 37.000 inwoncrs. Zij heeft
eenen bisfchop, ecn huishoudkundig genootCchap, cn eCII infiiwut voor
blinden, een hospitaal, 37 kerken, behalvc de bedehuizen, cn ecnen
fehouwburg. Norwiç/z was reeds feden het be~in der 14de ecuw beroemd wegens zijne wollen !laffen. Hollandfche vlugtelingcn zettcden er
zich op verCehillcndc tijden neder, en legden langzamerhand ç1cn grond
tot den volgenden bloei der fl\brijkcn van lakens, wollcn fioffcn en
koufen in EI/geliJnd, die allcn buitcn 's lallds verzonden werden. In
later tijden echter. federt de katoenen !laffen beter koop en meer
gezocht wcrden, en cr in verfcheidene landen een verbod op den invoer der NorwichCche fabrijk~oedcrcn wcrd gelcgd, ging de eene
buitenlandfche markt na de andere verlorcn, en mocst zich de nijvcrheid tot andere voorwerpen bepalen. Men vervaardigt er inz.onderheid Shawls, welke de Indifchc nabij komen, en tegenwoordig een
aanlllerkclijk handcl-artikel, naar alle oorden der wereld verzondel1 wordende, uitmaken. In den beginne maakte mcn dezelve van zijde en
fijne wol, naderhand van zijde en katoen, als mede van het fijne
haar der honden. VoortS heeft men tegenwoordig te Norwid kacoen-f.,brijken v:l1l onderfcheidene foorten van goedcren: ook vervaardigt mén
er, feden ecnigen tijd, hcnnep- linnen, namelijk, grof voor zak- en
paklinnen, cn fijner voor hemden, b edd~!akcns cnz. bencvens linneIl
van vlas. en eene bijzonder zware foort vall kalOlUk , waartoe men
dcn afval van anderc fabrijkgocrlcren gebruikt, die anders zouden ver..
loren gaan. Bij dcn fclJOoncn waterval vindt lllen anker - cn andere
fmcderijcn en geCchutgictcrijen.
NOSOCOMIUM is de LatijnCchc benaming van een gast_ of zie..
ken huis , waarin behoeftige ziekcn verzorgd en genezen worden.
NOSOLOGIE (Uit het Griekse/I) noemt men in de gcneeskunde
die wetcnfchap, wclke zich met cie ziekten op zich zelve, inzondcr.
heid met derzelver benaming en rangCchikking, bezig houdt. Sommigen houden deze benaming als eene gelijkc beteekenis hebbcr.de
met Pathologie; doch anderen befchouwen Nofologie ais een gedeelte dezer wetenfchap.
NOSSELT. (JOHANN AUGUST) Deze verdicnstelijke geleerde
werd in 1734 te Halle geboren; begon in 1753, als magister, voor·
lezingen te houden, en verwierf reeds als buitengewoon Hooglecr?ar,
jn 1762 zoo veel bijval, dat hij de gehoorzaal der univcrGtcit tot
zijn auditorium moest kiezen. Dc rampen, echter J wclke in 1806
zijn vaderland troffen, !lelden cenen cindpaal aan zijnc werkzaamht:id;
doch bleef hij, in wecrwil zijner diepc geleerdheid, nog zelfs in
ûjnen boogen ouderdom, voor nicuwe denkbeelden v:!toaar. Het
godgeleerde !lelfcl was hij hem gecn gcfloten geheel, maar voor vollllakin~ berekend. Uij kantte zich moedig tegen alle ar.nvallcn, welke
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ke men op geloofs- en gewetensvrijheid mogt beproeven, en toonde
dit inzonderheid -omtrent de geloofs-commisfie onder FREDRIK WII.LUI Il. De tegenwoordige koning fchonk hem oen titel van geheimraad , en onderfcheidde hem, gedurende zijn verblijf te Halle. als den
man, aan wien de meeste en voornaamfie godgeleerden in zijne fiaten hunne gc\eerde vorming te danken hadden. Hij overleefde het
lot van Pruisfeil flechts korten tijd, en fiierf als oudJle der univerfi.
teit in Lemem. 1807. Onder de voornaamJlen zijner werken bebooren: Al1Wei[Ul1g zur Bildung angehmder Theologen, 3 deelen, en ..111SIIei[ul1g zur Ketwtnlfs der besten theologi[chetl Bûcher. De overigen
zijn van eenen uitlegkundigen J zedelijken en godsdienstigen inhoud.
NOTEN. Zoo noemt men in de muzijk de teekens, waardoor zoo
wel de hoogte en laagte der toonen, als derzelver duurzaamheid wordt
aangewezen. Zij zijn dus in het toonfchrift datgeen , hetwelk de letters in het letterfchrift zijn. De eerfie uitvinding der Noten wordt
aan TERPANDER, een Griek van het eiland Lesbos, toegefchreven, die
omtrent 650 jaar voor onze tijdrekening leefde. Later bedienden zich
de Grieken, ter aanwijzing hunner 18 toonen, v:m de letters van hun
alphabet; doch daar zij de gelijkheid der tOOllen, die zich in ver.
fchillende oktaven herhalen, nog niet kenden, en bij iedere toonfoorr,
andere teekens, zoo als ook bij het gezang wederom andere, als bij
de fpeeltuigen. gebruikten, zoo hadden zij 990 verfchilIende toomeekens noodig. Dit zoo verbazend wijdloopig muziJk-fchrift werd eerst
door paus GREGORlUS den Grooletl, omtrent het einde der 6de eeuw,
vereenvoudigd. Hij fchafte de Griekfche toonteekens af, die uit
kleine, {bande, liggende, en verminkte letters befionden, en voer.
de in derzelver plaats de 7 eerfie letters van 011S alphabet in, waarvan de groote de 7 lagere en de kleine èe 7 boogere toonen aanduiden, waarbij nog de aa. als een teeken van den 15den toon, ge_
voegd werd. Deze letters bad men de gewoonte, om boven de lettergrepen van den tekst te fcllfij\'en, en op deze wijze behielp men
zich bijna eene halve eeuw. tot d:a de benediktijner monnik GUIDO,
\Iit Arezzo, in de Ilde eeuw, in plaats van letters punten (onze te4
genwoordige Noten) invoerde, die op boven elk3nder getrokkene IiDien geplaatst werden. Een Duitfcher, FRANCO genoemd, veranderde
oeze punten in vierkanten van verfchilIenden vonn, en bepaalde daar.
door de onderfcheidene duurzaamheid der Noten. Een naast de Noot
geplaatst punt verlengt altijd de voorgaande Noot op de helft harer
waarde. (Men zie verder: TOON en TOONKUNST.)
NOTTINGHAM. Een der aangenaamfle en vnlchtbaarfie Graaf.
fchappen in Enge/mul, hetwelk door de rivier de Trent doorfrroomd
wordt. Hetzelve bevat eene oppervlakte vlln 36 vierk. mijlen. met
179,100 inwoners. Het land is bijzonder rijk in granen, hop, voederknliden, zoethout, fieenkolen enz. De hoofdfind draagt denzelf.
den naam; ligt aan de genoemde rivier, en telt 31,000 inwoners. Men
vindt er de aanzienlijkfie koufen-fabrijken van Enge/mul. voorname.
lijk
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lijk van zIjde en katoen, welke, vooral feden de invoering der Ark.
wrightfclze fpinmachines, aanmerkelijk zijn toegenomen, en 3000 we.
vers aan den gang houden. Deze kouren worden in groote menigte
Jlaar Amerika, OOSI- en West-Indien, Duitsch/al/d, Spanje, Rusland
en zelfs naar Frank.rijk verzonden, waar men echter, uit hoofde der
inlandfche fabrij ken, den invoer van zijden koufen niet toelaat. Ook
vervaardigt men in Nottil1gham zwarte zijden kanten, mantels en fluijers. Men heeft er de beste loodwit-fabrijken, aanzienlijke alebrouwerijen , vele fch..eepvaart, eene fchoone mar],t, en een 1l:erk flot.
NOVA ZEMBLA. Een uitgefirekt land, 4,225 v. m. bevattende,
en befiaande uit twee eilanden, die door cie breede 1l:raat lIJatotfchnoi
van elkander gefcheiden worden. Het ligt tusfchcn 70 tot~ 890 Oos.
telijke lengte, en 69 tot 780 Noordelijke breedte, en wordt onder
het Rusfi.ch gebied Archtl1lgeJ gcplaatst. Hct Zuidelijk gedeelte is
grooter dan het Noordelijke, en ten Zuiden van Nova Zembla lig.
gen de Waigatz-Ei/fwdell, die door het kanaal van dien naam van
bet vaste land gefcheiden zijn. De Rusfifche jagers en visl~chers,
die bier zwanen, ganzen, visfchen, wolven, rendieren, witte beeren , fieen-vosfl!n en walrusfen vangen, bezoeken dit land alleen
in den zomer. Hct is bijna alijd met fneeuw en ijs bedekt, en in
den winter in eellcn onafgebroken nacht gehuld, die drie maar.den
duurt, en alleen door het veelvuldlg Noorderlicht fom tijds verlicht
wordt. A~n de Noordkust des lands heeft UIen zeer hooge bergen.
die ver boven de wolken reiken; doch van - hct binnenfl:e van het
zelve weet men niets meer, dan dnc er noch gras of boom groeit,
en er alleen mos en eenige firuiken zonder bInden gevonden worden.
Uit hoofde van het verfpreide gevoelen, als of zich eertijds te Nova
Zembla, of in deszelfs omtrek. rijke zilvermijnen, zOtlden bevon~
den hebben, zond de grootkanzelier, de graaf ROMANZOFF, in het
jaar 1817, op eigen kosten, eenige kundige bergwerkcrs derwaarts;
doch zij vonden niet. de minne fporen van dien aard. Vooral is dit
eiland merkwaardig door de togten der Neder/anders in het laatst der
I6de eeuw. en het overwinteren van HEE~lSJ{ERJ{ en BARENDS r.Jet
hunne togtgenooten, zoo fchoon door onzen TOLLENs bezongen.
Jammer. dat de Rtls[en alle de N ederland[che benamingen alhier in ver..
getelheid hebben gebr3gt.
NOVEMBER. TIij ons ook Shtgtm. genoemd, van de vrij alge.
meene gewoonte hier te lande, om in dezelve zijnen winter-voorraad
van v·leesch op te doen. Zij was volgens de infl:elling van Rmmws,
den fiichter en eer1l:en konin~ van Rome, die het jaar in 10 maanden
verdeelde, beginnende met Maart, de negcnde, en wordt van hier No.
"emh~r geheeten. Bij de Romeille/l was zij aan de gOdlil DIANA gewijd.
NOVICIAAT. loo wordt het proefjaar genoemd, hetwelk diegeYlen genieten, die het kloostcrJe\'cn verkiezen, en waarin het hun
vriina~c, zoo zij in die levenswijze geen langer behaben Cc neppen ,
om het klooster ;veder te verlaten. Dit proefjaar plaót ecnijds voor
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de Novt"cm (zoo noemde men de nieuwelingen) zeer moeijelijk te
ziJn; doch in vervolg van tijd heeft men hUil het kloosterleven
fmakeIijker weten te maken.
NUBIE. Een groot. land in Afrika, grenzende ten Oosten aan
den Arab/ic/1etZ zeeboezem en de kust Abex, ten Noorden aan Egyp.
te, ten Westen a~n Darfur, en ten Zuiden aan Abysjinie. Het bevat 9000 v. m., wordt van den NV" doorflroomt, en heeft in het
Noorden onafzienbare zandwoestijnen, waarin de roofzieke Notl/adul
op de karavanen Iocr en. Over het algemeen is de luchttlreek van Nu.
hië ondragelijk heet, en alleen in het Oostelijk gebergte eenigzins gematigd. Het land levert koren, rijSt, ruiker, meloenen, ,vijn, tabak~
vlas, goud en zout op. Ook vindt men er rundvee, fchapen, paar.
den. kameel en , elcf:mten, giraffen, papegaaijen • leeuwen, tijgers.
krokodilien enz., benevens ebben- en fandelbouc, bambusriet en gom.
De voornaamtle neden zij 11 DOl/go/a en Sef/naar, waarvan de laatlle
eenen aanzienlijken h~ildel, inzonderheid met Arobii, drijft, en op
100,000 inwoncrs ~efcllat wordt.
NUMA POl\IPILIUS. Tweede koning van Rome, die in het jaar
716 voor onze tijdrekening tot opvolger van den vermoorden Ro~JU..
tus verkozcn werd. Hij was de vierde zooil van POMPILIUS POMPO,
een aanzienIijl, Sabyner, en van TATIA, de docher van dien TA-'TIUS, die eenigen tijd met ROMULUS te gelijk koning was. N3dat hij
13 jaar met haar in zijn vaderland als e~n ambteloos burger geleefd
had, begaf hij zich nai har~n dood naar het land, waar hij zijne dagen in lliHc:! eenzaamheid doorbragt, tot dat hij tot koning benoemd
werd. NUM,\ was verre verwijderd van den krijgszuclltigen aard zijns
voorgangers; doch bezat, daare!ltegen, a\le de eigenfchappen van een
groot wetgever, en poogde de ruwe zeden van zijn volk door den
godsdienst te verzacht0n. Men houdt hem tevens voor den oprigtel."
van het collegie der POlltiflices, en den inlleller der F/aminen en Peslalen. Ook heeft hij zich door het verbeter<!n van den calender bij
de Rotl/eillen zeer verdienstelijk gemaakt, door bij de JO maanden vall
het jaar nog Januarii en Februarij te voegen, en een maanjaar van
354 dagen in te voeren. Voorts worden almede de bepalingen der
dies fasti en nefasti, de vereering der termini of grenstleenen, en de
atTchaffing van menfèhen-olfers aan hem toegefchreven. Bovendien
bevorderde hij den landbouw en d~n vrede, en werd, onder zjjn be..
fiuur de tempel van JANUS voor de eerf1:l! maal gefloten. Om aan zij.
De wetten en nieuwe inrigtingen ldem bij te zetten, gaf hij voor.
dat hij alles op raad van de nimf EGERIA verrigtte. NUMA regeerde
meer dan 40 jaar, in welken tijd de flaat niet alleen door geenen
oorlog ontrust werd, maar ook het Romeinfche rijk in bloei en we).
vaart aanmerkelijk was toegenomen.
NUlVIANTIA. Eene Spaanfche flad , beroemd door de dapperheid
en het on~rdielJd lot harer inwoners, die, fch3ndelijk be)eedigd door
de Romeiul!n, twintig jaar met hen krijg voerden, en, fchoon Ilechts
vlet
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vier duizend gewapenden den vijand knnnende tegenff:ellen f '4 jaar
lang het beleg van '40,000 Romeinm moedig wederil:ondel1. To~ ein.
delijk SCIPIO AEMILIANUS het bevel over dit vermaarde beleg had op
zich genomen, en de Nt/mantiers door naauwe inflBiting tot het uiterl1e dreef, namen zij het wanhopend beOuit, om de f1:ad in brand
te (teken, en wierpen zich met vrouwen kinderen in de vlammen; verfchalfende aan den belegeraar den droevigen naam van Nttmantiner.
NUlVIIDIE. Een uitgellrekt landCchap van Afrika, hetwelk zijnen naam ontleent van Nomaden of zwervende volken, die het vroe.
ger bewoonden. Het bevatte grootendeeJs het tegenwoordige gebied
van Algiers. MASINlSSA, die den Romei11m bijlland tegen f{arthagfJ
bood, bragt het vooral rot aanzien, daar het te voren aan de Kar.
thagers cijnsbaar was. Deszelfs vroegere vruchtbaarheid moet in geene vergelijking geiban hebben met de tegenwoordige, daar 11et toen
door een werkzaam volk bewoond werd. Na de onderbrenging vall
JUGURTIIA verdeelde CAESAR dit land onder zijne faldaten. De Nutnidiers waren als goede ruiters vermaard.
NUMITOR. (Zie ROMULUS.)

o
O. Deze letter beteekent op de Romeinîche penllingeti Op#111115;
OB. C. S. ob cives Servatos, (voor het behoud van burgers of land..
lieden); ORB. TERR. orbis terrarum , en OPEL. Ope!ius. In de Ro ..
mienCche opCchriften verllaar men door o. D. S. M. Optime Dt Se
JIIlcrito; door O. E. ll. Q. C. asla Ejtts Bene Q?liescant Condita;
(dut zijne begravene beenderen in vrede mogen rusten); door O. H.
S. S. asla l!ic Sita Sunt; door O. Nt T. Optimo Jl1axtllto Tonmt.
ti; door O. P. D. Ollae Publicae Datae; door O. V. F. Omnibus
Fata Fecit, door On. HON. Ob HOl1orem; door On. AN, Obiit ./In.
'110 enz. Op de Franfche munten is de 0 het kenmerk van de
f1:ad Riez, waàr zij gellempeld zijn, en een kleine 0, wanneer zij voor
eenen Ierfchen naam Gaat, geeft eene adelijke afkomst te kennen.
Eindelijk gebruiken de fcheidkundigen de 0 voor een zeker karakter, e'o
beteekent ./IluiII; doch 3 kleine 0, dus gefield 0°0 , dulden olie aan.
OARS. Dus noemt men xekere vaartuigen op de T,'zcems, waar
op z roeijers zijn, en die alleen gebruikt worden, om pasfagiers over
en weder te voeren.
OASEN, (Oa[l;, ook l!yafis; Koptifche benamingen, een bewoond oord beteekenende ), zijn vruchtbare plaatfen , llaar eilanden
gel~ikende, in de woestijnen van Lybië, die haren oorfprong aan de
beelcen verfchuldigd zijn, welke van de hoogten of bergen komen ,
aan wier voet zij Iigg,en. In de groote zandwoestijn Sah/ltl, die ee.
ne uitge11:rektheid van 65,000 v. geograpbifche m. heeft, vindt men
J
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3r! zulke pln:ufen, die door beeken doorllroomd worden, en met
dadels en palmen bedekt, doch waarvan Oechts 110 bewoond zijn.
Tot de Oafm der ouden behoort Siwall, het oude Ammo11ium. Deze
bevat eene fiad, en vijf kleinere plaatfen ; zijnde het gebied de7.er
kleine Republiek in tuinen verdeeld. Ten Westen van den bergrug
Ramli liggen de groote en kleine Egypdfche Of/sen. Van de Westelijke Augila , die door kooplieden bewoond wordt, eo op den handelweg van Egypte naar Fesfall ligt, vindt men in de fchriften der
ouden geen gewag gemaakt.
OBELISKEN. Zijn vierkante zuilen, welke van boven dunner
worden. en in eene kleine piramide eindigen. Zij werden door de
EgyptenaretZ uitgevonden. en zijn van hoogen ouderdom. HERODoTUS maakt er reeds gewag \"an; doch PLtNIUS fpreekt er het breed.
voerigst over, cn houdt koning Ml'fRES of MEsTREs , die Tltebe
regeerde, voor derzelver eerfien fiichter, offciJoon hij den tijd, Waar.
In deze vorst leefde, niet opgeeft, en zijn naam door HERODOTU$
en DIODORUS ook niee genoemd wordt. De meeste Obelisken zijn
50 tot J 50 voet hoog, en meestal uit eenen enkelen !teen, veeltijds
van roodachtig graniet, maar ook eenigen van wit Dlarmer, gebouwen. Van onder beOa::n zij gewoonlijk eene plaats van 4 tot Jll
en meer voetelI in het vierknm , en zijn doorgaans mee hieroglyphen
verûerd, die verdiept uitgewerkt, en veeltijds in vakken, of eraps.
wijze verdeeld, en fOl11tijds mee verfchilIende kleuren geverwd zijn.
Ettelijke Obelisken vindt men ook geheel glad en zonder hierogly_
ph en, en zijn mogelijk van later tijd, toen de kennis van dit beeldfchrift reeds was verloren gegaan. De Obeli.~ken rusten van onder
op een eenvoudig vierkant voet!1uk, dat ~ tot 3 voee breeder dan
de Obelisk zelve is, en eene llOlte heeft, waarin zij !taat. Volgens
HEltODOTUS waren de Obelisken aan de zon gewijd; en een zinnebeeld der zonncHralr.n; doch dat zij oorfpronkelijk tot zonnewijzers
zouden zijn be!1cmd gewee~t, is niee waarfchijnlijk, omdat de bo.
venne pUilt derzelve get!ne fcherpe fchaduw maakte; nogtans werden
zij I~ter daartoe gebezigd, ell op de lOppen van fommigen kogels of
bollen geplantst. Zoo veel is zeker, dat zij bij de oude Egyptenaren de
groote pleinen voor de eempels verûerdcn, voor wier hoofdingang
gewoonlijk eenigen, en wel van eene nanzienlijke hoogte !tonden;
te:-wijl de kleinl: ynn I I tot I Z voet tot voetfiul;k:?n voor afgoden
dicnd2n. De meestc Obelisken werden uit een en enkeldcn fieen in
dc lleengroevcn van Opper.. Egypte uitgehouwen, en langs kanalen In
den Nijl naar de plaats vnn derzelver befiemming gebragt. Men vinde
nog tegenwoordig verfcheidcne Obelisken in Egypte, van waar de
Ror..einfchc keizers ecnigen naar Rome gevoerd hebben. Zoo liet AuGl'STU5 b. v. twee groote uit Heliopolis derwaarts brengen, waarv:m
de eene de naald van den verbazenden zonnewijzer uitmaakte, welke
die vorst door den fierrenknl1digcl1 lVIANJLIUS op het Marsvûd liet
aanleggeu, en op welker top ecn kogel of bol geplaatst was; terwijl
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wijl dl! andere in den Circus IIfaxitnllS ilcnd, en voor dezelfde ge.
bouden wordt, welke de koning SE:\INESERTEUS, volgens PLINIUS,
liet oprigten. Bij de verwoesting V:ln Rome door de Barbaren werd
deze Obelisk omver gehaald, en bleef verfcheidene eeuwen in drie
fiukken onder de puinhoopen bedolven, tot eindelijk SIXTUS V. iJl
1589 dezelve weder door den bouwkundigen DomNlco FONTANO
liet in orde hrengen, en bij de kerk Madonna del POP()!o plaatfen. Onder CAl,IGULA bragt men eene andere groore Obelisk lIaar Rl)me, welke
in den Ci1"ctJS van het Vatika3n geplaatst werd, tegenwoordig voor de
Sf. Pietersker/r fiaat, en waarvan de zwaarte op 10,000 centenaars gefchat wordt. Ook meent men, dat CLAUDIUS en CARACALLA Obe.
lisken naar R()11Ze hebben laten hrengen; doc h de zwaarfie liet keizer
KO!'lSl'ANTINUS derwaarts voeren, en in den groot en CirctlS plaatren.
Zij werd mede in de sde eeuw door de Barbilren omver gehaald,
en bleef, in drie filikken gebroken, tot 1588 onder de puinhoopen
begraven, wanneer dezelve door SIXTUS V. op het plein van de .Jonalwis-kerk van Lateran weder werd opgerigt. Zij heeft ee"n gewigt
van 13,000 centenaars, en eene hoogte van 140 voet, zonder, en vall
]79 met het voetO:uk. Behalve deze zijn er nog andere Ohelisken naar
Rome gebr.lgt, en ten deele ook aldaar vervaardigd: ook nailr SiciliiJ
en KonflanfÎJ1.?pe! zijn er vervoerd gewlJrden. Het beste werk
over de Obelisken is van den Deenfchen geleerde ZOëGA.
OBERLIN, (JERDIBS JAKOl!) HooJleeraar en boek!:iewaarder
lan de univerfiteit te Stma!sburg, alsmede correspondent van het
Franfche inO:imllt, volbragt zijne fiudien in de letti;!rkundige weten.
tenfchappen en wijsbegeerte aan de Hooge rehool der gemelde fi:ad.
en genoot daarna nog 3 jaar het onderwijs der hoogleeraren in de
godgeleerdheid; doch legde zich meer op het letter- en oudheidkun ..
<lig gedeelte dezer wetenrchap, dan wel op de beoefening van haren
gehe~len omvang toe. Toen KENNICOT door geheel Eurropa de varianten vnn den Hebreeuwfehen tekst des Ouden Testaments liet op zamelen, nam OBERLIN de verge:ijking der vier handfchriften van de
Straatsburger univerfiteit op zich, en levetde eenige proeven van de
zen z~jnen arbeid in" de Miscellanea lifteraria Argenforntenjia. Naderband wijdde hij zich geheel aan de beoefening der oude en nieuwe
talen, der letterkunde, van alle gedenkO:ukken der oudheid en der Haatkunde. Ook hield hij zich met het beoefenen van de letterkunde der
middeleeuwen onledig, en verkreeg daardoor uitmuntende bouwfioffen
voor de gefchiedenis, taal. en letterkunde van die tijden. Zijne uitgaven van eenige werken van OVIDIUS, HORATiUS, T ACITUS en CAESAR
worden te regt hoog gewaardeerd. Onder zijne overige werken behooren: lJfufeum Sc/zoepsji1li T. I. (zijnde het ~de niet verfchenen); OrM,
4

Onti'lIIÏ m01/utr.entis ruis iIIustratj prodromus; Rituum ROlnnnorum tahu/ac; Ar/is diplomaticae primae liniae; Litlernruln omnis oeI'; [ato,
tah:dis Synopticis expofita: bevattende de namen der voornaamlle
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toe zij behoord, ell
coe
elI den tijd, waarin zij geleefd hebben: voorts EslorraiTZ du comIc du Bau de la Rochc;
Roche; Expofé d"u[ai (ur Ic patois lorraiTl
nu Forum de Rome, par Ie c/Zevalier
ne decoUl'ertc, [aile fiU
chevalier de FREDENES!fli ti'
anna/es de la "ie
JEAN GUTTENIlURG;
GVTTENBURG; J. G. SeIlERSCIIERHEIN; Es[ai
d'fil1nales
,'ie de JEi\N
Zll glos[arillllZ
glos!ariul/Z Gcr1l10lllCUm llIedii
l1IedU fiel'j,
nel'j, potisfimum dialecti
dialeeN Sunevicae
Suaevjcae
en eindelijk de Al/atia litterata, waartoe SCHÜFLJN hem vele bouw·
!loffen leverde.
lev~rde.
OBER LlN
tIN was in 1778 buitengewoon Hoogleeraar
1l:otfcn
- OIIER
gymnafillm te Straats
Stratlts
in de wijsbegeerte, en tevens leeraar aan het
bet gymnafium
hurg, en in 1782 gewoon Hoogleeraar in de redeneer- en bovennanuurkl1l'de. Hij moest gedurende de hevigrle rlormen der omwenteling
ambtgenoo.
vele vervolgingen verduren; werd met verfcheldene zijner ambtgenoo[en
n~ar den anderen
ten naar Metz ~evoerd, en van den eenen kerker nr.ar
geOeept. Na de hedlelling
hedleIIing der rust geraakte hij op vrije voeten;
ge(]eept.
verl(reeg eenen leerfto(!l
leerftoel bij de centraal-fchool • en ftierf te Stratltsverlueeg
Strat/tshurg in ]1806.
806.
OBJECT. Dit woord, uit het Latijn afkomstig, beteekent een
voorwerp,
voorwerp. en wordt dikwijls tegen het Subject of den perfoon , over
gefceld. Eene zaak ObJectief
Objectief te befchouwen wil dus zooveel zeggen,
geHeId.
kant van het voorwerp te bezien; terwijl eene
dezelve alleen aan den kallt
Subjecth'e befchouwing
ze·
befchOllwing derzelve aanduidt, dat men daarbij op een' zeker, perfoon het oog heeft.
OBJECTIEF-GLAS. (Een) Zoo noemt men in eenen verkijkerdat
glas, hetwelk naar het voorwerp gekeerd is.
OBLIGAAT. Een woord van het Ical.
Ital. of Lat. Obligare,
Ob/igare, verpligbereekent het in
ten, verbinden beteekenende, afkomstig. In de muzijk beteekent
toonflllkken, die voor O!Jderfcheidcne fpeeJtui!:en
fpeelrui!:en gezet zijn,
zijn.
zekere toonflukken,
allecn dient, om eene andere te geleiden (ac.
eene /lcm,
/lem, welke niet alleen
(accompagneren), maar ook met de hoûfdflem
compag/1eren),
hoûfdllem zoo naauw
naallw verbonden is, dat
zon.
zij een gedeelte van het gezang, of der melodie uitmaakt, en, zonder het fluk te verminken, niet kan worden weggelaten. Gewoonlijk
wordt zij op den titel '/an een toonflllk
toonfluk bij dat fpeeltuig aangewezen,
hetwelk voor eene foortgelijke partij beftemd is, b. v. nolino.
Piolino.
Fltltlto obligato enz. Nu kan een fpeelwig geheel en al Obligaat geftemd zijn, in welk geval men het mnzUkftllk
mnz~jkftllk een concert voor dit
fpeelmig noemt. of hetzelve kan alleen hier en daar t'nkele
enkele folo's of
fpeeltuig
moetcn fpelen, zoo als dit meestal in zangftukken,
obligaat-pasfages moeten
en ook dikwijls in concepten, het geval is. Hieruit vol~[ dus, dat
obligaat·llukken kan hebben te fpelen, gelijk er ook
ieder fpeeltuig obligaat-flukken
w~araan de componist, in een volgeen fpeeltuig voor handen is, waaraan
muzijk, naar gelang der omf(andighed'~n,
ccomftandighed'~n, niet nu en dan eeflemmig ml1zijk,
ne obligaat-pasc.1ge tot een' voordragt zoude kunnen opgeven. Geen
fpeelruig is hiervan uitgezonderd, dan alleen
all een de contrabas, ornäat
olilänt de
fpeeltuig
folo-fpelers
rolo-fpelers op dezelve zeer zeldzaam, zijn; doch wel inzonderheid,
om dat de folo-ftem, door dit fpeeltuig ~oorgedragen, te laag zoude
wezen. dan dat zij door de overige geleidende fpeeltuigen behoorlijk
zoude kunnen onderfteund worden.
Ar.GF.!\!EEN
AI.GF.!\!EEN WOORDENB. V.
L
OHO.
OHO-
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OBOLUS. Eene GriekCchc zilveren mum, ook van koper, he~
zesde deel van een dragma, of omtrent 10i}t penning waardig. Voor.
heen bediende men zich, in plaats van dezelve, van kleine puntige
ftukjes ijzer of koper in den ruilhandel, waarvan zes een drachma
uitmaakten. Als gewigt bedroeg een Obolus insgelijks het zesde ge~
deelte van een drachma, doch had niet eenerlei waarde.
OBSEQUIUM. Hier door verfraat men I. de onvoorwaardelijk~"
gehoorzaamheid aan den opperften van een klooster, waartoe zich de
monniken en nonnen bij de ordens-gelofte verpligten, en 2. eene ge.
vangenis, waarin zij wegens betoonde wederfpannigheid werden opge.
floten, om hun daardoor gehoorzaamheid te leeren.
OBS ER VATORIUM. Sterrenwacht, een gebouw, ingerigt ~ om
de frerren en andere hemelfche Iigchamen waar te nemel1.
OCEAAN. Hierdoor verftaat men gewoonlUk de groote wereld..
zee, die om den geheelen aardbol, of de oude en nieuwe wereld
loopt, en naar de verfcheidene werelddeelen of landen, welken zij
befpoelt , ook verfchilIende namen aanneemt.
OCEANIDEN. De dochters van OCEANUS en TETHYS, welke 3000
Jn getal waren. Men verfl:ond er door, zoo als uit de OrphiCche
Hymnen blijkt, niet alleen de dochters van OCEANUS, maar zijne ge..
heele vrouwelijke nakomeIingfchap. b. v. alle godinnen der onderaard..
fehe, uit" de;) Oceaan voortfpruitende. bronnen en wateraderen: alleen
worden er de Nereïden van uitgezonderd ) als water-nimfen, alhoeweI
;-:ij ook vande Oceanidè DORls afllammcn, en hierom door ANTIPATER.
van Sidon zelfs dochters van OCEANUS genoemd worden.
OCEANUS. De oudfte der Titanen, bij de Grieken en R011leinell
de God der groote wereldzee, of den Occaa1~. Hij wordt de vader
der goden genoemd, om dat vele rivier-goden en nimfen van hem af..
[tammen , en als een bejaard man, met korte hoorns, zittellde op een
zeedier of eenen wagen, door zeedieren getrokken, en met eeE"e lange fpies in de hand, afgebeeld. Zijne opperheerfchappij over de zee
nam een einde, toen NEPTUNUS dezelve verkreeg.
OCELLUS LUCANUS. Een Pythagorisch wijsgeer, die, zoo als
men meent, door PYTHAGORAS zei ven onderwezen werd, en op het
l:t~ltst der sde eeuw voor onze jaartelling zonde geleefd hebben. Be,
halve eenige verloren geraakte fchriften, fchrijft men hem een werk
roe over de Natuur der dingen, hetgeen wij echter niet meer in
zijne oorfpronkelijke gedaante bezitten, en, zoo het al wezenlijk
echt is, no;;thans op verfcheidene plaatren fchijnt vervalscht te zijn.
OCHLOKRAT IE. Is die ontaarding van Demokratie, waarbij niet de
gezamenlijke burgerij, maar alleen het onver!i:andig gemeen de wet !i:elr.
OCTAHEDRON. Is in de meetkunde een ligchaam, hetwelk door
8 gelijkzijdige driehoeken wordt ingeGoten.
OCTANT. Een wiskunstig werktuig, van dezelfde inrigting als de
Sextant, alleen met dit onderCcheid, dat in plaats van het zt!sde het
achtfte gëdeelte van den omtrek eens citkels genomen is;
162
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OCTAVIA. De dochter van C. OCTAVIUS en ATTrA, en de zus·
Eer van keizer AUGUSTUS. Alle lèhrijvers roemen even zeCi de
fchoonheid en het karakter dezer edele ROll1einCche vrouw, die 1tJ
de geCchiedenis geene onbelangrijke rol fpeelde. Zij wa~ eerst de
gade van 1\1. lVIARCELLUS ~ doch na diens dood huwde zij aan den
drieman 1\1. ANTOi\WS, om door deze verbindtcnis de vriendfchap ws.
fchen hem en haren broeder nog meer te bevestigen; doch ANTo.
NIUS wist de eigcllCchappen van OCTAVIA niet te waarderen, en gaf
aan de verleidende bekoorlijkheden van CLEOPATRA, boven de zedige
fchoonheid tijner echtgenoote, den voorrang. Na haar huwelijk \lias
zij haren gemaal naar Athel/e gevolgd. waar zij den winter met hem
doorbragt. zonder in de buitenCporige zinnelijke vermaken, waaraan
hij zich overgaf, eenigen fmaak te vindcn. Zonder hare bemiddcIel-lde
tusfchcnkomst zoude [Ocn reeds de burgeroorlog, tusfchen OCT.\VIUS
en ANToNIUs, zijn los gebroken; doch zij bevredigde eerst door drin.
gende fme!!Ïngen haren gemaal, die over het wantrouwen hares broe·
ders t~gen hem hoogst vergramd was, en bCJaf zich vervolgen .• ; niet·
tegenfraande hare zwangerfchap, met zijnc bewilliging, van Cl'iekm.
land naar Rome, en bewoog haren broeder tot een mondgefprek met
ANTONIUS , om zich onderling te verzoenen. Toen ANTONIUS in den
oorlog tegen de Parthers wilde optrekken, vergezelè·~ zij hem tot
Corcyra ~ en keerde vervolgens, op zijn bevel, na~r ItflliiJ terug, om
bij' haren broeder te blijven. Het leed echter nÎet lang, of er onI;.
ftond nieuw misverrtand tusfchen OCTAVIUS en ANTONIUS, waarbij
de eerfte, om een fchijnbaar voorwendfel tot eene vredebreuk te hebben, zijner zuster gelastEe , om naar haren gemaal terug te keerell,
in de zekere verwachting, dat hij haar zoude tenlgwijzen; zoo als
ook gefchiedde. ANTONIUS vermaakte zich met '~CtEoPATRA te Lerl~
copo/is, toen brieven van OCTAVIA uit Athene aan hem bcrigt gaven,
dat zij fpoedig met gefchen~en en foldaten bij hem _zijn zoude t
doch zij kreeg door den invloed van CLEOPJITRA, welke hare komst
in gecmen deele welkom was, tegenbevel van haren gemaal. OCTAVIUS haar hierop bevelende, om het huis eens echtgenoots te verla.
ten, die haar zoo verachtelijk behandelde, fmeekte zij hem ~ onder
een diep gevoel harer pligten, als gade en Romeinfche vrouw, zich
toch harer, tegen eenen vertoornden gamaal; niet te willen aantrekken,
en de welva~rt der wereld, en van twee haar zoo -dierbare pei'follen,
uithoofde van de gevaren eens oorlogs, niet aan eene vrouw op te
offeren. OeTAvlus voldeed aan haren wensch: zij bleef in het huis
van ANTONIUS, en hield zich even zorgvuldig en teeder met de op_
voeding zijner kinderen onledig, welke hij bij haar en zijne eerlte ge.
_malin, FULVIA, verwekt had. Dan, dit edelmoedig gedrag van OeTAVIA diende flechts, om het misnoegen der Romeinm tegen ANTDNIUS nog meer op te wekken, vermits een ieder er zich te regt over
verontrustte; dat eener boeleerfter boven zulk eene edele vrouw. .Ien
voorrang gegeven werd. Eindelijk trof OCTAVIA den gevoeligfren
L
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{lag: zij werd door haren gemaal vernooten, en moes~ zijn huis verlaten: zij gehoorzaamde, zonder zich te beUagén, en nam alle zijne
kinderen, uitgezonderd zijnen oudften zoon, ANTYLLUS, die bij zijnen vader bleef, met zich. Kort daarna was zij getui;;c van het uitbarnen van den burgeroorlog, ei1 ftierf in het jaar 742 van Rome.
AUGUSTUS zelf hield op haar eene lijkrede; maar weigerde de eerbe.
wijzen, welke de fcnaat haar had toe[';ekend.
OCTOllER was volgens de inftelling van RmwLus, die het
jaar in la maanden verdeelde, waarvan l\laart de eerfte was, de achtfle; zoo als zij ook daarvan hare Latijnfche bena17ling ontleend heefe.
Sedert NU)!A PO)!PIUUS het jaar op 12 maandcn bragt, door de bijvoeging van Januarij, en Febrnarij werd zij dc tiende, en door kei.
zer KAREl. aan haar den naam van IVijl/maand gct;even, omdat de
wijnoogst meestal in dezelve plaats heeft.
OCTOGON. Achthoek: eene meetkundige figuur van 8 zijden en
even zoo vele hoeken. Wanneer deze alle gelijk zijn, dan wordt de
achthoek regelmatig genoemd.
OCULEREN. (Zie: OOFTBOOM-TEELT.)
OCULI, oogen bcteekenende, is een bewegelijke feestdag bij de
Roomsch Katholijke kerk, op den 4den zondag voor Pafchen inval.
lende, en aldus genoemd \laar he~ I!le woord van het Isde vers van
dien Ph'ilm, volgens de vertaling van de Vulgata luidende: Oculi mei
Semper ad DO'lJilllllll enz. dat is: mijne oogen zij;) gedurig op den
Heere enz.
OCZAKOW. Eenc in de oorlogen, tusÎchen R/I~lal1d en Turky"e,
beroemd gewordene vesting bij de Zwarte zee. De RIISji:11 vermeesterden dezelve in 1737 110rmenderh:l1ld; doch verlieten haar, nad:\t
zij de werken gellecht hadden, vrijwillig wed~r in het volgende jaar.
waarna zij door de Turkm in 1743 op nieuw bevestigd werd, die er
tot in 1788 bezitters van blevel: ; doch toen ook werd OczakolP, n:1
eene langdurige belegering, door florm genomen, en bij den vrede
van 1791 het gehecle landfchap van gelijken naam aan de Rusfen af.
fiaan, die het bij het gouvernement Nicolaicw voegden. De fhd is
door de onderfcheidene belegeringen aanmerkelijk geworden.
ODE. Door dit Grieksch woord, hetwelk gezang beteekent , vp.r.
l1aat men eene foort van kort gedicht van eenen zuiver lyrifchen aard,
waarin de dichter zijne tegenwoordige aandoeningen uitdrukt. Het
karakter der Ode hangt af van den aard der daarin heerîchende gewaarwordingen, en kan dus verhrven en aandoenlijk, vrolijk of eruflig. boertend enz. zijn. Gelijk de Ode ten opzigte van haren inhond lyrisch is, zoo is zij dit ook ten aanzien van den vorm. De
menigvuldige I yrifche versmaten, die, terwijl zij voor he~ gezang befiemd zijn, meestal in g-elijke verzen ( Strophell) wederkeeren, zijn
over het algemeen ook voor de Ode gefchikt, welke met de hymne én· het lied vele overeenkomst heeft, en in zeker opzigt tllsfchea
deze beide infiaat.
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ODEN ATUS. De echtgcnoot der beroemde ZENOBIA, koningin
van i'a/IIIJlil. (Zie aldaar.)
ODER. (Dc) Ecnc dcr hoofdrivicrcn van Dllitsch/alld, cn de
gewigtigfl:e van den l'rui~fifchcn Haat. Zij omfpringt ten Weslen van
Budenfladt, in 1Ilorflvië, in hct gebergte, aan de grenzen van den 01mutzer-kreits, uit verfcheidene bronnen; valt, na eenen korten loop
door i1foravié en het Oostenrijksch Silezië, bij Oberberg in het Pruisfisch Si/ezi,', en wordt hier voor kleinc, yan Oppe/IJ af voor grootere vaartuigen, cn van Bres/au vam fchepen van 8 tot 900 centner
bevaarbaar. Nadat zij geheel S'i/ezië in de lengte van het Zuiden naaf
het Noorden doorlo open heelt, doorllroOlllt zij BrandeJiburg, en
treedt in de provJl1cie POlllllleren, w~ar zij zich bij Gar:::. in twee
hoofd takI. CIJ verdeelt, w~arvall de Westelijke den naam van Oder beo
houdt; doch de Oostelijke de groote Regeli/:::. genoemd wordt, dit:
zich in het Dammifche meer ontlast. Ondcr
21 StettiIJ verliest de Oder
harcn naam; loopt door het grootc cn kleine Frifche Haf, en valt
door drie monden, de PreIIe, SlI'inc en Dill'enoU', in de Oostzee. Door
de Fredcrik-1//ilhe/msgracht is de Oder met de Spree, en door het FilIow.kanaa/ met de Havel vercenigd. De voornaamfl:e Heden, aan
de Oder liggende, zijn Oppcln, Brieg, Bres/au, Groot.C/ogau, Fronkfort, Kustrin en Stettf11.
ODESSA. Eenc Rusfifche fiad, aan de Limall AtfcM, in het departcment Nicolaiew. Men vindt er ecne goedc, door eene citadel
gedckte haven, door KATIIARINA Il aangelegd, en voor een gcdeelte
der oorlogsvloot bcflcmd. Door hare gunllige ligging voor den handel, en dc aan haar verlecndc voorregten , is dezc Had binnen korte jaren aanmerkciijk in ui:gcbreidheid en bloei toegenomen. In 1799 tel·
de zij 506 fieenen huizen, behalve vcle lee1l1eli hutten en houten ge.
bouwen, met nog geen 5000 inwoncrs , en in 1816 bevatte zij reeds
1800 fteenen huizen, 7 kerlten, I fynagogc, 250 magazijncn, 30 laken-, zijde, poeder- en zcepfàbrijkcll, en 35,000 inwoners van genocgzaam alle EuropiCche en AziatilChe natien. Onder de wctenfchappelijke inrigtingen behoort ccn gymnafiull1, eene lccrfchool voor
jonge dochtcrs, en Cel! ander voor den hilIldel en de zeevaart. De haven is voor eene vrije haven verklaard. In 18 J6 liepen 1368 fchepen
uit dezclve, en bcdroeg de waarde van den uitvoer 5,406,000 roebels.
ODE UM. Zoo noemde men bij de Criden, en latcr ook bij de Romeille/J, een openbaar gcbouw, tot dichterlijke en muzijkale wedfirij.
den beftemd. Het eerfie Odeum werd door PERIKLF.S te Athene opgerigt, en in later tijd werden er nog twee anderen door PAUSANJt.S
en HERODES ATTJCUS gebouwd, die hicrin door verfcheidene Grjel~
fche fieden gevolgd werden. In. Rome verkreeg men eerst onder
de kcizers zoodanige gebouwen, cn wij vindcn er V:ln tWee gewag
gemaakt, waarvan het ccn door DO~IlTIANUS cn het ander door TRIIJIINUS gefiicht werd; doch ook buitcn Rome wcrden zij door de Ro~
meines aangelegd, namelijk tc Catana in Sicilië, wanrv:ln nog overL :;
blijf.
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blijffel! voorhanden zijn, waaruit men echter omtrent de eigenlijke
inrigting dezer gebouwen, die over het geheel vele overeenkomst
nJet eenen fchouwbul'g fchijncn gehild çe hebben J weinig met zekerheid
l\an opmaken.
ODOACER.' Is merkwaardig geworden door zijne geheele vernietiging van het Wcsterfche RomeinCche rijk. Hij leefde in de laatlle
Ilelft der 5de eeuw; llond aan het hoofd van eene groote menigte gehuurde troepen der Romeinen, ,die uit Rug;ers, HeruIers, Scirren en
nndere DuitCche volken waren zamellgefteld; bediende zich, toen
ROi\IULUS AUGUSTUS, in 475, den Roomsch keizerlijken trOon beklommen had, v~n de zwakheid van zijn rijk, en vorderde voor zijlIJe troepen, dk van tijd tot tijd a:ll1merkeIijke verflerkingen ontvingen, het derde gedeelte van alle de landeu in Italië. Toen hem dit
geweigerd werd, begon hij eindelijk vijandelijkheden; floeg den kei·
~er; !lam hem In 476 te Ravenna gevangen; maakte aan zijn rijk
een einde, en onderwierp geheel Italië, Plndelicië, RhlJetië en No.
ricum aan zijn gebied. Het bezit zijner wijd uitgeftrekte hmden was
echter van korten duur. THEOOORIC, koning der Oost.Gotlten J beo
oorloogde hem in 480; hij verloor, niettegenftaande zijnen dapperen
en wanhopende" tegenCtand, verfcheidene veldOagen, en werd ten
laatfte, na het verlies van alie overige plaatCen, in Ravenna ingeOo.
:ten, welke vesting hij meer dan twee jaar op het nadrukkelijkst verdedigde. Eindelijk gaf hij dezelve in 494 bij verdrag aan den overwinnaar over. en bedong voor zich zelven het medebeftUur in Italië; doeh volgens anderen Oeehts een onderhoud, ,overeenkomstig
zijnen nand, benevens zijne perCoonlijke vrijheid. Dan, THEODORIC
'hield zijn woord niet, waarfchijnlijk, omdat OOO.... CER zelf geheime
'ontwerpen tegen hem in den zin had. Hij noodigde hem ter maaitijd,
en vermoordde hem met zijne eigen hand. OOO . . CERS rijk had 16 jaar
fland gehouden.
ODYSSEA. Het tweede beroemde heldendicht van HOMERus ,
waarin de omzwervingen van ULYSSES (OOïSSEUS) worden bezongen.
D~t dit gedicht later. dan de Ilias werd opgefteld, fchijnt reeds het
onderwerp ielve aan te diIiden; en wij houden het daarvoor. dat de
dichter hetzelve in zijnen ouderdom vervaardigde. dnar de geheele
'too'n van verhalen niet meer dat vuur aankondigt, hetwelk in de IliÏ/i' ov'eral doorllraalc. 'Terwijl de Ilias eellen krijgszuchtigen geest
aäetnt~ ,en den ftrijd van leven en dood tllsCchen Grieken en Trojanen
befchrijft. Cchijnt de Odys/ea' ten doel te hebben, om het burgerlijk
ep h,üishoudèlijk leven te fchetfen. en aan te toonen, hoe in aJle omftqlJdlghèden des levens voorzigtigheid. gematigdheid, geduld en da~
perhèid"den mènsch behooren te leiden. Het kan alzoo geenszins als
een' pewijs tegèn de echtheid van dit ftuk, of tegen het algemeen
aal)genomim gevoelen, dat HOMERus de maker der Odysfea is, wor-den aangevoerd l dat in hetzelve minder dichterlijke fchoonheden wor.
den gevonden, dan in den Ilias; zijndc dit wcrk van ce»Cll mail in de
Itracht
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Icracht
mcht des levens,
le~s, het andere dat van eenen grijsaard, maar dan toch
'Van eenen grijsaard, als HOMERUS , gefchreven.
OEDIPUS. De zoon. van den Thebaanfchen Iloning LAius, en van
JOKMTE, de dochter van MENOECLUS, en de zuster
ZllS[er van KREON.
KREON. Vol'
Volgens de uitfpraak van het orakel zoude
zonde het kind, hetwelk de koning
bij }OKASTE mogt verwekken, eenmaal zijn moordenaar worden. Aan
deze voorfpelling gedachtig, liet LAfus den zoon, dien zij hem ter
wereld bragt, de hielen doorboren
doorboren,t en in het gebergte Cithoeron
Citnaeron te
vondeling leggen. De flaaf, die hiermede belast 'was , overhandigde
liet kind aan eenen herder V'.ln
v~n den CorinthiCchen koning POL\'BUS
POLYBUS ,t
wiens kinderlooze gade,
gade. MEROPE
MEROPE,t hetzelve opvoedde en OEDIPUS
noemde. De knaap groeide voordeelig op, en vormde zich tot e~
eenen held. Onkundig van zijne afkomst, moest de jongeling bij zekeren maaltijd het vlawijt
verwijt hooren, dat hij 's konings zoon lliet
niet ware.
Hierover een heimelijk verdriet gevoelende, wezen zijne voedfter-ou.
voedfter-ou..
ders hem naar het Delphisch orakel, hetwelk hem dit antwoord gaf: "
" ontwijk den grond van uw vaderland, anders zult gij de moorde" naar uws vaders en de echtgenoot uwer moeder worden." OEDIpus, Corinthe
Corintne voor :zijn geboorteland houdende, ontweek deszelCs
grenzen, en begaf zich naar Thebe in Roeatie;
Boe6lie; doch op eenen fmallen
weg den koning ontmoetende
ontmoetende,t die Daar
naar Delphos
Detphos wilde reizen, om de
godfpraak
godCpraak over zijnen te vondeling gelegden zoon te raadplegen,
verCchil met LAius, en velde den ouden man, zonder
kreeg hij verfchil
dat hij wist, dat hij zijn vader was,
was. waarop KREON, de broeder van
JOKASTE, zich de kroon aanmatigde.
OEDIPUS bad dus onwetend de helft van het orakel vervuld, en vervolgde, zonder eenig kwaad te vermoeden, zijnen weg naar Thebe,
Thebe t
in welks gebied toenmaals een Sphinx (zie aldoor)
a/daat) op den zeeoever
verfcheen, aan alle voorbijgangers een raadfel voorilelde
verCcheen,
voorUelde,, en een ie.
der.
eene pest het
der, die het niet konde
kOllde ontknoopen, verflond; terwijl eelle
land ontvolkte. KREON liet in dczen
dezen nood door geheel Gt'iekenlantl
Gt'ieleenlantl
aankondigen.
aankondigen, dat hij het koningrijk Thebe, benevens de koningin Jo..
KASTE, aan den man zou fchenken,
Cchenken, die het raadfel wist op te losfen.
OEDIPUS ondernam dit, en gaf, toen hem de Splzitlx
SpltiflX vroeg: " welk
'5 middags op twee en
vier, 's
" dier het was, dat 's morgens op vier.
" 'savonds op drie voeten ging?" ten antwoord: de menscl,;
mensel,; omdat deze in zijnen eetJlen
eujlen leeftijtl
leeftijd handen en voeten tot loopen ge.
bruikende, in zijnen 11Iiddelbaren
midde/baren deze laatile
laatUe alleen bezigde, terwijl
hij, in zijnen ouderdom eenen Haf
naf beboevende,
en J als ware het,
behoevende, en.
drie beenen bad. OEDIPUS ontving nu }OIL\STE tot zijne gade eij
en
het koningrijk Tltebe
Tlzebe tot een huwelijksgoed; en hiermede was nu
de geheele godfpraok
godfprank vevuld. Dan, naauwelijks bezat T/zehe
Thebe den
moordenaar van LAïlJs,
LAivs, als kodng, binnen hare muren, of er ontfiond eene
cene verfchrikkelijke pest, w~arvan het orakel verklaarde, "dat
" bet land nict
niet zoude bevrijd worden, zooJang
ZOOJ3Jlg diegene niet zoude
" gebanllcn zijn, die dcn
den vloek over hetzelve
betzelve gebragt
gehengt had." Na
"gehailUen
L 4
een
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een langdurig onderzoek ontdekte de ziener TUIRESIAS het ongeluk.
kig geheim, dat OEDIPUS de moordenaar zijns vaders en de gemaal
zijner moeder was. Door een killen fchrik bevangen, rukte OEDIPUS
in wanhoop zich de oogen uit , of begaf zich, hetgeen waarfchijn_
!ijker is, vrijwillig in ballingfchap; terwijl de ongelukkige JOKASTE,
door overmaat vnn verdriet, de handen aan zich zelve floeg. Aan
de treurige gefchieàcnis van OEDJPUS hebben onderfcheidene dichters
veelma!en hun kunstvermogen beproefd. De fiukken van AESCHYLUS en EURIPJDES zijn verloren geraakt; doch van SOPHOKLES zijn
nog twee bewaard gebleven, waarin de fabel van ·OEDIPUS behan.
deld wordt, namelijk OIlDiPUS de kOlling, en OEDIPUS te Colone. Ook
SENECA heeft dezelfde fabel bearbeid.
OENEUS. Koning van Ca'ydollië. (Zie: MELEAGER.)
OENOMAUS. Volgens de fabel een zoon vanlVIARs en STEROPE,
de dochter van ATLAS, en koning van Elis en Pifa. Hem was door
het orakel voorzegd, dat hij door de hand van zijnen fchoonzoon
zoude omkomen: hij maakte daarom de verkrijging zijner dochter
I llPPODAMIA, mar welker hand velen fionden, moeijelijk, en, zoo
hij hoopte, onmogelijk; fiellende aan elk, die HIPPODAMlA'S bezit
wenschte, eenen wagen. wedloop voor, onder voorwaarde, dat hij, over.
winnaar zijnde, zijnen wensch erlangen, doch overwonnen wordende,
den dood ondergaan zoude. Nadat op deze wijze reeds verfcheiden
mededingers overwonnen en gedood waren, waagde eindelijk de Phrygifche PELOPS, om door list in het bezit van den begeerden fchat
te geraken: hij kocht daartoe den wagenmenner van OEN OMA us , met
name MVRTILUS, om, die zich dan ook liet bewegen, zwakke en
bouwvallige wielen aan den wagen van zijnen heer te zetten, waar.
door deze midden in den loop omfiome en OENOl\1AUS het leven ver.
Joor, zoodat PELOPS bezitter werd van HIPPODA:lIIA en van het rijk.
OENONE. Eene Nimf van den berg Ida in Troas, de dochter
van den vloed Cedrenus, welker minnarijen met PARIS, toen deze nog
de kudden zijns vaders weidde, zijn beroemd geworden. Zij had
eenen zoon CORVTHUS, dien de moeder aan P~RIS zond, om hem van
HELEN A. af te trekken; doch de ontaarde vader bragt hem met eigene
hand om het leven. Sommigen verhalen, dat naderhand het lijk van
P~lUS ter begraving aan OENONE werd gezonden; maar dat zij, hare
oti<le liefde indachtig, op het zien van het lijk, dadelijk den geest
gaf, en te gelijk met hem begraven werd.
OENOTRIA. Dus werd eertijds een gedeelte van Italië geheeten,
en wel dat, hetwelk naderhand den naam van Brutiën droeg. OE.
NOTRIA ontving zijnen naam van de Pe/asgen I die onder OENOTRUS
een deel van Italië in bezit namen, en hunne veroveringen tot aan
Latimn uitfirekten, van waar de dichters fomtijds geheel Italië met
dezen naam aanduiden.
OE T A. Een hooge berg, op de gr~nzen van Thcsfalië, vooral
beroemd door deR dood van lIERIWLE5.
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OFEN of BUDA. Tegenwoordig de hoofdfiad van HongariJe, aan
den Westelijken oever van den DOlJau, onder het gebied van Pest. Zij
telt 127,000 inwoners, behalve de hofl1oec, den daartoe behoorenden
talrijken adel, ambtenaren, geestelijken en krijgslieden. Onder de openbare ge'Jollwcn onderfcheidcn zich, inzonderheid, het prachtig konink_
lijk 110t, waarin de rij ksluoon bewaard wordt; het tuighuis, het raadhuis,
de gtfchutgieterij, de belanglijl.e drukkcrij en lettergieterij van de uni.
ver(iteit te Pest, waarop alle fchoolbocl.cn voor geheel Hongar;je gedrukt worden, de llerrcnwacht op dcn Bloksberg enz. Bij de univer_
fiteit bevinden zich verfcheidcne kllnstvcn:amelingen, benevens eene
nanzienlijke boekerij. De wijnhandel maakt een voornaam gedeelte van het befiaan der inwoners uit; doch vindt men er ook zijde.,
leder., tabaks-, koper- en ijzerfabrijken. In de nabijheid der fiad heeft
men bezienswaardige bouwvallen van Romeinfehe, onderaardCche
zweetbaden, welke in huidziekten, kramppijnen, verlammingen enz.
van eene goede uitwerking zijn; alsmede eene grome zijde.(pinnerij.
OFFERS. Zijn gaven, welken men der Godheid brengt, om daardoor zijne geheele onderwerping aan haar te kennen te geven. Zij
waren de eerfie uitwerkCels van het erkennen van hoogere wezens,
en maakten in alle godsdiensten der oudheid een voornaam gedeelte
van den eerdienst uit, welken zij aan dezelve toebragten; en nog tegenwoordig meent de Oosterling, even weinig voor God, als voor zij.
nen vorst en heer, met ledige handen te mogen verfchijnen. Het
denkbeeld, dat God zinnelijke behoeften, en een welgevallen aan
fpijs , drank en reul(werk had, benevelM de levenswijze Van de offerende, bepaalde den aard hunner ga\'en. Herders en jagers bragten dieren; landlieden vruchten en brood; en de eerbied voor de Godheid vorderde, dat men haar het beste toewijdde, wat men bezat.
Van hier, dat ABRAHAM zijnen geliefden zoon en eenigen erfgennam.
en AGAJlIEMNON z1jne dochter !PHlGENIA wilde offeren. De gelukkige
wending, waardoor deze offers niet werden ter uitvoer geb ragt, toon.
de reeeds vroeg, dat God geen welgevallen in menfchen-offers had,
en met eene vrome gezindheid van hart genoegen nam. Met dit al.
les bleef dit onmenfchelijk gebruik, ook bij zoodanige Heidenfche
volken fiand houden, die den eerfien fiaat van mwheid olltwasCen waren. De Pheniciers offerden hunnen afgod (1I1%ch) kinderen, zoo als
ook in een en gelijken zin, door de Germanifche volken, Mexi/ranen en
Peruanen gefchiedde; terwijl het denkbeeld, dat onheilen en plagen
goddelijke firaffen waren voor begane zonden, eene nieuwe beweeg.
reden bij deze volken opleverde, om de vertoornde Godheid te ver.
zoenen, waartoe 's menCchen leven niet te dierbaar was.
Dan, terwijl de altaren der I-leidenCche wereld van het bloed van
fchuldelooze kinderen en weerlooze gevangenen rookten, bepaalde MoZES de offerhnnde alleen tot reine dieren, veldvruchten, aardgewas{en en Cpecerijen, welko mel~ jEHOVAH op Commige tijden moest bren.
gen. Van zoooanige 04Terhanden hadden de Israëli/eli verrcheidl!e
LS
~
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Coorten. als: flagt., brand. en reukoffers, of naar de bijzondere
gelegenheid, waarbij zij gebragt werden, dank.. fchuld. en zoen.
offers, bij welke allen zij door de priesters en Levieten geholpen wer.
den. Dan, reeds de propheten des ouden verbonds erkenden de waar.
heid, dat ~ mensch der Godheid niets kan aanbieden, hetgeen niee
haar ei,gendom of een ~[chenk van hare hand zij; en deze waarheid
flaafde het Christen~om, door den Heidenfchen en ]oodfchen offertlJienst, welke laatfle, m de verwoesting des tempels, buitendien ver.
v,a1len moest, overal, waar dez.elve doordrong, af te fchaffen, en
den dood van JEZUS als een genoegzaam en altoosdurend flagtoffer
voor de zonde voor fe dragen; terwijl het tevens van zijne belijders
flechts het zedelijk offer, namelijk de onthouding van het kwaad, en
infp:mning van alle hunne vermogens ten goede vordert, en hun, onder
hunne zwakheden en gebreken, van Gods barmhartigheid en vergevingsgezindheid ten volle 'Verzekert.
Ondertusfcben werd hierdoor hee denkbeeld, dat men Gode ook
zinnelijke gaven fchuldig is, bij de volken. die tot het Christendom
bekeerd werden, niet geheel weggenomen. en de onderfieuning der
armen in de gemeenten. benevens het onderhoud van den eerdienst
en de geestelijkheid, maakten zekere, Gode gewijde, giften noodzakee
Jijl;. A..I,s ~oo.danige kan men de offeranden of vrijwillige gaven be{chouweu, weM\e de leeken aan de geestelijkheid, bij avondmaals.vie_
r.ingen. als ~iIlderzins. bragten. en die ook daar, waar de betaling der
tieJlden aan de geestelij kheid was ingevoerd, 11:and hielden, en meest.
al in geld gegeven werden. In de Katholijke kerk behoort daarelIte.
Ben de mis tot een voornaam gedeelte van den eerdienst , bij hen
mog tegenwoordig het onbloedig offer genoemd I omdat, volgens haar
leerftelfel , de priester, die de mis bedient, door het zegtJlen van hee
brood en den wijn, in den zin der Joodfche zoenoffers, het Jigchaam
en bi.oed val) CHRISTUS op nieuw offert. llij de Heidenen heeft nog
het aloude gebruik Tan godsdienstige offers plaats: de Chinees brenge
zijnen goden vruchten. de Caraibe tabak, de Neger in de West {ndi.
én brandewijn, en bij de wilde eilandbewoners en Anthropophngell
'Vindt men nog lleeds [poren van menfchen-offers.
. OFfERTORIUM. Is in de Roomsch.Katholijke kerk de naam
Vl\l1 een gezang, hetwelk, terwijl de gemeente gedurende de mis ten
offer gaat, wordt aangeheven, of ook wel door het orgel gefpeeld.
Ook wordt het offergeld , dat voor de kerk·dienaren op het altaar
wordt gelegd, aldus genoemd.
OGYGES. Volgens het algemeen gevoelen de oudfie vorst van
AJtica, die 1796 jaar voor onze tijdrekening leefde. De Atheners
hielden hem voor eenen inbMrling; doch volgens anderen was hij de
gebieder der Hellenen, de oud11:e bewoners des lands, die het Ogygia
zouden genoemd hebben. Later gaven de Boeötiers er den naam van
l10eötie aan; en zelfs werd Ogyges hét bouwen van Thebe toegeCchre"en. Onder zijne regering bad de beroemde over11:rooming plaats,
De
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onder den naam van den Ogygifchen vloed bekend, die, volgens LARbIER, J 759 jaar voor onze tijdrekening is voorgevallen, en waardoor
geheel Attica verwoest werd. Volgens een vermoeden van later
tijd, zoude zich, onder eenen Egyptifchen koning, OGYGES, eene
volkplanting van priesters naar Boeötie begeven, en zich van daar over
geheel Attica verfpreid hebben. Eindelijk draagt ook het eiland C,,lypfo den naam van Ogygia.
OHlO, (De) of de Schoone rivier, de belangrijkfle voor den
handel der Noord-Amerikafche Staten. Zij ontfpringt Zuidwaarts beo
neden het Eriemeer; draagt hier den naam van /lilreghany; verkrijgt
eerst dien van Ohjo, na dat zij de Menongania, ten Zuidoosten van
Pittshurg, heeft opgenomen; loopt vervolgens Zuidwestelijk, en fiort
eindelijk, na verfcheldene kleine rivieren te hebben ontvangen, en
na eenen loop van !lOO geograpbifche mijlen, in eene breedte van
1000 ellen, in de Misflflppl. Volgens BRISTED worden langs hare
oevers, op verfcheidene werven, jaarlijks, een grOOt getal fchepen
tot 400 tonnen last gebouwd, welke de voortbrengfels der Noordwestelijijke landfchappen, !l400 Engelfche mijlen ver, tot aan NieuwOr/eans voeren, van waar zij fuik er , katoen enz. voor de Atlantüche
havens der Pereenige Slaten terug brengen. Tegenwoordig varen
fioomvaartuigen den flroom opwaarts.
Het gebied van Ohio, op den Noordwestelijken oever der rivier.
ligt onder eene zeer gezonde luchtllreek ; het land is vruchtbaar t en
wordt door uitgebreide bosfchen van pijn-, eiken., ahornboom en en
den prachtigen Sylromoré overfchaduwd. Benevens de nuttigfie vOOrt.
brengfels van den Europifchen land•• ooft· en tuinbouw, groeit er
vrijwillig het fuikerriet en de katoenplant. Wilde dieren vindt men hier
zelden; doch even goed huis- en hoornvee nIs in Europa. Ohio werd
in 181'2. toen het 5°,000 blanke inwoners telde, als een flaat van het
Noord.Amerikaansch verbond aangenomen, en verkreeg izijne eigene
wetgevende vergadering. Het grelIst lIan de flaten ftzdiana, Tenesfee,
Kentucki en de Wesrerfche landflreken, en bevat eene uitgerlrektheid
van meer dan 3000 Duitfche mijlen, met eene bevolking, in 1817.
van 400;000 inwoners. Op dit grondgebied bevinden zich !l4 zoo
"groote fleden als plaatfen. Chilicothe is er de hoofdplaats van. en in
de groote flad Cincinnate, waar men !l6,000 inwoners telt, heeft m~n
eene openbare boekerij, een letterkundig genootfchap en eenen boek.
bandel. In den fiaat van Ohio, welks inrigdng J. MELIseH, in zijne
"Trave!s through the unitcd flolts of A t11erico, Philodelph 1815, voor
de beste van alle Noord-Amerikafche vrijilaten houdt, is de flaven"
handel op het -flrengst ve}boden.
OHSSON. (MURADGEA D') Ge_~ant van het Zweedfche hof bij
de: Ottomannirche Porte. Hij werd in KOIJj1anft'nope/ uit eene aan.
zienlijke Armeilifche familie geboren; verkreeg J door zijne llitlleken.
de talenten, en den fchtt van kundigheden, welke hij zich verwor..
ven had. reeds vroeg cellen post bij het Zweedfche gezantfchap in

zij"
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zijne geboorteilad, en in 1782 dien van rninistel' en buitengewoon
gezant. Hij beoefende bij zijne ilaatkundige werkzaamheden, met
eenen rusteloozen ijver, de Oosterfche talen en letterkunde; las de
fchrijvers der Arabieren, TUI'ken en Perzeil ; onderzocht de gedenkflukken der oudheid, en doorlimtfelde de openbare oorkonden en ar.
chiven der regering, waartoe hij door zijn aanzien toegang verwor.
ven had. Door dit een en ander bragt hij eene menigte bouwfiotfen
tot de gefchiedenis en fiatistiek des Turkfchen rijks bij elkander, 'waarmede hij zich naar Parijs begaf, om dezelve te bearbeiden. Hier ver..
fcheen in 1787 en 1788 een prachtig gedrukt~ en in zijne foore eenig
werk, in folio, getiteld: Tableau gélléra! de r Empire tfOuoman,
tiivifé en deux parties. d9nt I'un comprend la Itgis/ation Mahom4.
lane. rautre rhlstoire de tempire Ottoman, :I yol. met eene menigte
platen; doch in welk werk hij, met daarlating der gefchiedenis. al.
leen de godsdienstige, zedekundige en kerkelijke geileldheid des Turkfchen rijks verhandelt. Na het uitbarfien der omwenteling keerde hij
tot zijnen fiaarkundigen post naar /(onjJantillopeJ terug; vervolgde zijne nafporingen, en begaf zich vervolgens weer naaf Peri}s, waar hij
in 1804 de 2 eerfie deeien van zijn Tableau historique de rOrient
uitgaf; doch waarvan de verdere voortzetting, door zijnen in 1807
gevolgden dood, verhinderd werd. Door de Franfche omwenteling
verloor hij niet alleen een groot gedeelte van zijn vermogen, maar
ook de meeste afdrukken van zijn eerstgenoemde werk, met de platen en teekeningen, daartoe behoorende. D'OHSSON was, bij zoo
vele verdiensten, een zeer eenvoudig en nederig man, aangenaam
en belangrijk in gezelfchap, en in alle de betrekkingen zijns levens
van een voorbeeldig, regtfchapen gedrag.
OKER. Eene fijne, aardachtige zelffiandigheid, uit matte, flofaardige deelen beflaande, die zich gewoonlijk bij het aanraken loslaten, en afverwen. Men heeft ljzer.oker van eene roode, bruine
en gele, ll'islIluth-oker van eene gele en groene, SpiesgJas-oleer
van, eene gele en bruine, Nik keI· oke,' en Uranium-oleer, beiden
meestal van eene groene kleur. Doorgaans verfiaat men echter onder Oker alleen de eerstgenoemde, welke in het dageIijkfche leven
meest gebruikt wordt. De Ijzer-oker wordt dikwijls met de gele ,aarde verwisfeld, die zich nogtans daardoor van dezelve onderfcheidt.
dat zij in het vuur rood, en de Ijzer-oker integendeel zwart wordt.
De laatile wordt hier en daar tot ijzer verfmolten , en ook fomtijds
als verw gebruikt. Zij geeft aan den grond, naar den onderfchei!len trap van oxydatie (verbinding met zuurllof), eene zwarte, gele,
bruine of roode kleur. Zwart is het minst, rood het meest geoxy_
deerde Met klei en zand rijkelijk verbonden, maakt de Ijzer-oker
leem-, rooddoorn. of oergrond, en zoo het ijzer, in eenen verzuurden
fbat, als vereenigd met koolfiof-, phosphor- en falpeter-zwavelzuur,
in den grond aanwezig is, wederfiaat zij de gescing, en maakt dien
geheel onvruchtbaar. De overige OkerCoorten vindt meI! zelden
in
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in zulk eene menigte, dat zij tot cen kunstmatig gebruik dienen
kunnen.
OKKA. Een Turkscll gewigt, 2! pond Engelsch gewigt bedra.
gende.
OKSHOOFD. Een wijnvat van tweederlei foort. Met Engelfche
en dat van Bourdenux bevat 3 Eimer, het Ncderlandfche en Neder_
Sakfifche, daarentegen, Oechts de helfc, of 1 f aam of 6 ankers.
OLAVIDES, (Dolt PABLO) Graaf van Pilo, wiens geboorte,
plaats Lima, de hoofdfiad van Peru, was. Hij begaf zich reeds
vroeg naar Madrid, waar hij, uit hoofde zijner talenten, fpoedig
tot gewigtige ambten werd verheven, en volgde den gr:taf van ARANDA, als geheimfchrijver , bij zijn gezantrchap na:tr Frankrijk. Na zij.
355 verhief hem KAREL III tot den gravcnlland
ne terugkomst in Spanje
en intendant van Sevilla. Hij ontwierp verfcheidene groote en nutti.
ge plannen, voornamelijk, om de Siera Morel/a oorbaar te maken.
Dit op de hoogten dor, en in de dalen moerasfig, boschrijk gebergte
heeft eene breedte van tusrchen de 5 en 6 en eene lengte van ~7
uur. Om het voor den landbouw en handel gefchikt te maken, 10k.
te hij voJkplanters uit allerlei natien derwaarts, met dat gewensche
gevolg, dat binnen weinig tijds, in deze woeste fheken, huizen
gebouwd, en nieuwe pl:tatfen werden aangelegd, alwaar hij zijden_
fabrijken wilde oprigten, waartoe hij werklieden uit Lyon ombood.
Doch zware, mogelijk overdrevene, befchuJdigingen /laakten zijne
onderneming, en de man, die den luister en de welvaart zijns vaderlands door welgeOaagde inrigtingen vermeerderd had, werd in eenen
kerker geworpen, waarin hij drie jaren gevangen bleef. Inmsfchen
waren zijne diensten, aan SpallJe bewezen. te blijkbaar, om vergeten
te worden. Zijne vrienden bevorderden zijne vlugt, en hij nam de
wijk naar J'énelië, van waar hij naderhand naar Spanje temg keerde,
en aldaar in J 803 , in den ouderdom van 63 jaar flierf. Men houdt
OU VIDES voor den fchrijver van een Spaanscll werk: EI EvangeJi,
en Iriumfo. waarin de godsdienst tegen het ongeloof verdedigd wordt~
en hetgeen, niet tegenfiaande zijnen middelmatigen inhoud, zoo fierk
gelezen werd. dat er binnen !l jaar acht uitgaven van verfchenen.
OLDENBARNEVELD. (JOAN VAN) Deze verdienstelijke Neder.
lander werd in 1547 uit eeD adelijk geOacht, te Amersfoort, geboren.
Na het volbrengen zijner fiudien werd hij in J 570 advokaat voor den
hove van Holland; begaf zich in 1573 cot het vrijwillige ontzet
van Haarlem derwaarts. en werd in het volgende jaar als kommisfa.
ris gebruikt tot het omzet van Leijden. Kort na de bevrediging van
-Gent in 1 '176 verkozen regeerders van Rotterdam hem tot hunnen
raadpenfionaris. en bewees hij hun in dien post verfcheidene merk·
waardige diensten. Ook de fiaten van HolialJd en Zeeland gebruikten
hem meermalen tot gewigtige boodfchappen bij den prins van Oranje
en Nas!au, die- reeds in 1583 zulk een groot vertrouwen in hem
ftelde I dat hij de behandeling zijner zaken in Holland en Zeeland aon
hem
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bem toevertrouwde. Hij werd in 1579 gemagtigd tot de onderhan.
delingen over de nnie van Utrecht, in 1584 tot het ontwerpen der
voorwa::rden v:m huldiging van prins WILLEM I, tot graaf van Hol/fmd,
Zeeland en Vriesland , ea in 1585 wt de opdragt van de heerfchappij der Nedèrlam!ett aan de Engelfcha koningin ELIZA8ETJl. Toen
deze dit aanbod weigerde t en in het volgende jaar den graaf van
LEICI!.STI!.R naar de Nederlanden zond, bewerkte hij bij de edelen en
de fieden , dat het befrllur over Holland en West-Vries/oud, nog
voor de komst van dien gemagtigden, aan prins l\1AURITs werd
opgedragen, en werd hij vervolgens tot advokaat van voornoemde ge.
west verkozen, welken post hij eindelijk aannam, onder uitdruk.
kelijk beding , dat hij dadelijl( van zijn ambt zoude omllagell
zijn, zoodra men eenige handeling ondernam, om Holland en IYestYriesland aan Spanje te brengen; alsmede. dat hij buiten dit gewest
niet zoude gebruikt worden, zonder zijne bewilliging, ten einde dus
de zaken des lands beter in orde te kunnen hO~lden.
Op deze voorwaarden aanvaardde VAN OLDENBARNEVELD in 1586
zUnen moeijelijken post; doch ondervond ook, weldra, de groote
zwarigheden, welke hij daarin voorzien had. HeE gelukte hem ech.
ter, dezelve door gepaste hulpmiddelen te overwinnen, offchoon hij
in die donkere en verwarde tijden, als de mond der naten van Ilo/.
land en Trest-Vries/mzd, ter handhnving van 's lands vrijheid, menig.
maal het fpits moest afbijten, en met moord, kerker, en ballingfchap
bedreigd werd. Hij bewerkte in 1587 het beO uit der gemelde fra.
ten en der afgevaardigden van Zee/alld, waarbij aan prins MAURlTS
het gezag, als gouverneur van Holland. gegeven werd, en waarvan
het gevolg was, dat de graaf van LEICESTER zich genoodzaakt zag,
om overha~st, en niet zonder vrees. naar Engeland terug te keeren.
Ons bcfrek laat niet toe, om alle de diensten, door VAN OI.DEN~
BARNEVEr.n den lande bewezen, hier op te tellen, noch van aIle de
gewigtige gezamCchappen te gewagen, welke hem werden opgedragen
en door hem met roem volbrngt werden. Na dat hij verCcheidene ja.
ren', in welke hij reeds tweemaal vruchteloos op zijn ontflagl had
aangedrongen, onder vele moeijelijkheden in 's lands dienst had door.
gebragt , deed zich eindelijk eenige hoop tot vrede op; doch zijne
maatregelen ter voortzetting van dit heilzaam werk werden verijdeld,
en de vergaderingen, tot het fluiten van denzei ven aangelegd, door
vencheidene oorzalten afgebroken. De gezanten van Fronkrijk en
Spanje droegen hierop een befrand van eenige jaren voor, hetgeen
eindelijk voor I!Z jaar getroffen, en in 1609 te Antwerpen gefloten
werd. Schoon VAN OLDENBARNEVELD, benevens zijne mede-afgevaar_
digden, volgens gebruik bij dergelijke gelegenheid, na het ,fluiten van
het befrand, ge[(~henken ontvingen, heeft hij echter van de Spaanfche
zijde niets genooten, noch ook met dezelve gehandeld, zonder dat
het bekend was ter plaatfe, wa3r het behoorde; terwijl hij ,zich in
de geheele onderhandeling vau het beiland zoo gedragen heeft, dat
bij
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bij door BAUD lUS te regt als een man geprezen wordt, grorft van

naa11l en daad, dien wij OIlZetl kloekflelZ eIZ we/fprelcendflen raadgever
mogm noemen. Ter llaving van de gegrondheid dezer lofTpraak heefe
men Oechts te overwegen, dat hem gedurende zijnen dienst groote
eer van koningen en vorsten bewezen werd; dat hij verfcheidene ge.
fchenken, hem aangeboden, of te huis gezonden, afgewezen of wedergegeven heef[, en dat zijne vijanden nooit hebben kunnen aantoonen, dat hij eenige andere briefwisfeling, dan dt~ ten voordeele "all
zijn vaderland arektc, gehouden heeft.
Intusfchen had prins M.\uRln feden lang reeds het vermoeden opgevat, dat de advokaat en de zijnen op het verminderen van zijn gezag toelegden, nienegenaaande zij altijd het tegendeel beweerd heb"
ben. Hierbij ikwamen de gefchillen over den godsdienst tusfchen de
Remonaranten en de contra-Remonaranten, die no na het gefloten
beaand, hetwelk niet naar 's prinfen genoegen was, weder levendig
werden, en de eene en de andere partij gelegenheid gaven, om aan
de bevordering harer bijzondere inzigten te arbeiden. Het lust ons
niet, om hier over den aard dezer gefchillen, als genoeg bekend,
een breedvoerig verflag te geven. Genoeg is het, dat VAN OLDENDARNEVELD zijn best deed, daar hlj eene fcheuring in de kerk voorzag, om gevoelens van gematigdheid aan te kweeken , en begreep,
dat beide twistende partijen in de Christelijke kerk, met behoud van
liefde en eensgezindheid, wel konden plaats hcbben. Dit en het aanne.
men van waardgelders in onderfcheidcne aeden, door VAN OLDENBARNEVELD bevorderd, en dewijl de Remonaranten zich niet hielden aall
de befluiten, fiaacswijze genomcn, gaf den prins nieuwe flof tOt misnoegen, die hierin weder eenen toeleg vermoedde, om zijn gezag te
beflloeijen , waarin hem het gebeurde te Utrecht, kort voor het afdanken der waardgelders aldaar, wclke VAN OLDENBARNEVELD had
wiIlen voorkomen, veraerkte. lIet gevolg van dit alles, waarbij
nog bij fommige het vermoeden van landverraderij kwam, was,
dat 's lands advokaat , met de GROOT en HOGERBEETS, in Oogstmaand 1618, gevat werden. De fiaten van Holland hielden deze
daad voor eene fchending van 's lands vrijheid en geregtigheid, en
begeerden de flaking der gevangenen; waartegen de prins beweerde,
dat het gebeurde niet op zijnen last, maar op dien der algemecne
fiaten gefchiedde. Hoe die zij; het verhoor der gevangenen werd
van tijd [Ot tijd verfchoven j terwijl prins MAURITS intusfchen gera.
den vond, om in verfcheidene HolIandfche fieden, buiten tijds, de regeringen te veranderen, en zoodanige nieuwe in de plaats te nellen,
die men meende, dat de partij van OLDENBARNEVELD minder gunstig
waren. Door deze handelwijs werd het oogmerk der fiaten van Ho/land geheel verijdeld, en de gevangenen verloren hunne voorfpraken.
's Lands advokaat werd niet voor den IS van Slagtm., voor de eerfie
maal ondervraagd, hetgeen wel twintig dagen, dikwijls voor. en namiddag gefchiedde; doch van .welke verhooreu men nIets bijzonders
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gemeld vin1t, dan .alIeen, dat bij het eerfie alle zijne papieren en
aanteekeningen uit zijne kamer gehaald, en alleen een gedeelte daarna
aan hem terug gegeven-werden.
Intllsfchen leverden de Franfche gez:mt0n llOlSISIE en MAURIER. bij
de algemeene fiaten een vertoog iu ten behoeve van VAN OLDENIHR_
NEVELD, wien zij daarin. uithoofde zijner I:mgdurige diensten, eene
gunstige behandeling waardig oordeelden, en van verraderij vrijfpraken; doch deze poging was, met meer andere, vruchteloos. De
algemeene fiaten benoemden 24 regt ers , onder belofte van hen
voor alle fchade te zullen dekken, die hUl! of de hunnen, teIl eenigen tU de , ter zake vall het voltrekken van hunnen l:lst, zou mogen
overkomen, waartegi!n zij zich, bij ei!de moesten verbinden, om
niets te openbaren van hetgeen voor hunne regtbank omgaan zou.
Op den 7 van Lentem. 1619 verfcheen de advokaat het eerst voor
deze regtbank , welker wettigheid hij drie dagen lang betwistte. De
verhooren gingen echter hunnen gang tot den lilen van B1oeim.,
reden welken tijd hij niet weder ondervraagd werd. De Franfche gezant MAURIER. deed op denzelfden dag nog ecne uitvoerige aanfpraak
in tegenwoordigheid van prins MAURITS, om te wonen, dat men de
gevangenen behoorde te verfcllOonen, en waarbij hij beweerde, dat
men zoo vele achting behoorde cc hebben voor 's konings voorfpraak,
als men eertijds voor die der koningin van Engela1ld getoond had,
toen men om haren wil den vlootvoogd TRESLONG flaakte. Dan deze poging was vruchteloos: ook op de verzoekfchriften en venoo.
gen van des advokaats huisvrouwen kinderen werd geen acht gerlagen.
Men befloot tot zijnen dood, welk vonnis hem den 12 van B1oeim.
1619 werd aangezegd, en den volgenden dag op het binnenhof in
's Rage voltrokken. Hij onder~ing hetzelve met bedaardhèid in den
ouderdom van 7 ( jaar en ruim 7 maanden, fprak bij het ontkleeden
nog het volk aan met d~ze woorden: 1I1annm ge/ooft niet t dat ik
een landverrader ben. Ik heb opregt C1I vroom gehandeld, als een
goed patriot, en die ZIII ik (1erl'C/l, en ontving nog des morgens voor
half 10 \lUr den doodelijken nag, waarbij nog eenige au I,jes van de
vingers zijner opgehevelle handen afgehouwen werden. Zijn Iigchaam
werd vervolgens in fiilte in de hofkapel bijgezet. Wij voegen er ten
fiotte bij, dat de ilaten van Holland, in hunne beOuiten van 13 van
Bloeim. 1619, op de aanteekening van 's mans dood, deze merkwaardige woorden laten volgen: een tnmz vall grooten bedriJve, befoigne,
memorie en directie, ia fingulier in allcs. Die flaat, ziet toe, dat
hij niet "alle, en ziJ God zijne ziel genadig. Amen.
OLDENBURG. Een Hertogdom tot het Duitfche verbond be.
hoorende ; befiaande, met de verkregen aanwinsten door het Weener
congres, tegenwoordig uit het eigenlijk hertogdom Oldenburg, en de
vorstendommen Lubek en &rkenfeld, waarvan het eerfie, met de daarbij gevoegde l\1unaerfche en Hanoverfche landen, en de heerlijkheden
Joyer en Kmphl1ufen, in 7 l{reitfen verdeeld Is. Deze landen vormen
geen
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geen genoten geh~el, manr liggen van elk::nèer gefcbeiden. Zij bevat.
[I!n te zamen 124 v. m. en !! 18, 000 in woners , meestal van den Lutherrchen godsdienst. De lnnden a~m de Nocrd::.ee en de Wezer zijn
vette marsclIlanden , welke door dijken tegen overltroomingen moeten
befchermd worden. l':Ien heeft hier eene uitmuntende rund er- en paardenteelt, doch bouwt er geen koren genoeg. Meer binnenwaarts.
in2.0nderheid in de door MUllfler a(:;ellane gedeelten, be!1aat de grond
uit dor land, veengrond, en zandige Ilreken, waar men uren lange
heiden, zonder boomen of huizen, vindt. Zij dienen den inwoneren
tot onderhoud van groote kudden fchapen, en tot eelle ilal1ziel1lijke
bijenteelt. Men heeft in het hertogdom belangrijke gaarnfpinnerijen,
linnen- en koufen - weverijen, en in de nabijheid van de fYezer en
de z~e eene goede visfcherij en fcheepv:mrt. De hoofdfiad des geheel en hertogdoms draagt zijnen naam~ en ligt aan de bevaarbare Hun.
te. Zij is welgebouwd; had voorheen vestingwerken, die than~ in
aangename, fchaduwrijke wandel- dreven veranderd zijn; heeft een
fraai flot, en telt 5000 inwoners.
OLDENZEEL, of OLDENZAAL. Eene der oudlle ti:eden en
de hoofdllad van het kwartier van Twente, in Ol'erijsfe/, waarfchijn,
lijk genoemd naar de Saliërs. die hier eenijds woonden. Zij bevat
ruim 2000 inwoners; heeft eene bloeijende Latijnfche fchool, en
werd In den Spaanfchen oorlog zeer dikwijls gewonnen en verloren.
OLIEN. Hier onder verlln3t men in het algemeen zoodanig~t milt
óf meer vlveibare, zelmandigheden, die, zonder bijvoeging van een
of ander hnlpmiddel, 111et of zeer weinig in wncer oplosbaar zijn, en;
aange(token wordende; met eene roetgevende vlam verbranden.
Men onderfcheidt inzonderheid twee foorten van Olie, namelijk 2 vette en aetherifche, vlugge of wezenlijke Olie. waarbij men nog eell
derde. door de kunst voortgebragt • voegen kan t de brandige of empyreunl1tifche Olie. De vette Olic:n zijn van eeneri zachten fmaak
en meestal zonder reuk. Zoodanige Oliën, die uit zaden geperst
wörden, en welker fchellen of basten een fcherp befiallddeel bezitten;
hebben ook veelal eenen fcherpen fmaak. De meeste vette OliëIl
fiollen bij eene lage temperatuur; fommigen, gelijk de Noot-olie,
blijv~n bellel1dig; zelfs in eenen firengen winter, vloeibaar; anderen.
zijn; itit hunnen aard. vast, cn worden alleen door aangrbragte warm.
te vloeibaar. gelijk de Kakao-olie,' waarom men aan dezelve den naam
van boter (Butyrum) geeft. Alle vette Oliën zijn brandbaat* maar
vorderen daartoe eene hitt~ van 6000 FAHRENHEIT; en moeten daarom
een' pit hebben, dm in eene mindere temperatuur ce kunnen brandCIJ~
Aan de lucht blootgefield trekken fommigen dé zuurllof fpoedig tot
zich; en verdroogen, zoo als de 'Papaver-, Hennep" en Noten. 'olie,
waarom men deze ook gebnlikc tm vernisfén' en fchilder-verwen pande;;
re daarentegen blijven fmerig; gelijk tie Olijf., Raap-en Amandel-olie.
Allen. zonder onderfcheid, worden door den ouderdom rin!',: dat"ll,
zij verkrijgen eenen fcherpen fmaak, en eenen onaangenamen' reuk~
,
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Men verkrijgt de vette Oliën door het llitperren van olieachtige
zaden en pitten, w~arvan zij dcn n:1am van uitgeperste Oliën verkrijgen. In het groOt gcfchicdt zulks door olie-molens, hoedanige men
er vele in ons vaderland, inzondcrheid aan dcn Zoankant, vindt.
Het gcbruik van Olie, tot het bcreidcn \'311 fpijze, verliest zich in de
grijze oudheid. De oudcn bedicndcn zich' in hUlllle fpijzt!n bet meest
van Olijf-olie, zijnde de boterbcreiding van lateren oorfprong; en daar.
waar geenc olijtboomcn groeiden, bouwde men (erom (Seratnum or;.
~tltale), of men bragt Olie uit noten, of het zaad van den terpentijnboom voort. PortIlgai , Spanje, Italië en Frankri./k leveren de
meeste Olijf- of Boom.olie, zoo als die door ons genoemd wordt,
op, en die van Prol'ellce is inzonderheid beroemd. Om goede Olie
op te leveren moeten de olijvcn rijp geplukt, zeer rein gehouden, en
terO:ond mct zuivere werktuigen geperst worden. De kleinlle, om..
dat men ze voor de rijkO:e aan Olie houdt, perst men veelal uit; ter.
wijl de groot ere worden ingelegd. De koude, en Oecht9 zacht uit
gedrukte Olie noemt men iJ/oogden-olie, die van de uitO:ekendlle hoe.
danigheid en zeer duur is.
Er zijn wel vele zaden, waanlit Olie geperst wordt, doch de meesten leveren te weinig op, om de kosten der bewerkülg in het groot
te kunnen goed maken, en worden derhalve alleen in den apotheek
tot een geneeskundig gebruik bereid, zoo als amandel-Olie, enz. De
kernen der wijndruiven leveren bij uitperûng eene zeer goede Olie op.
Ook de vrucht van den beukenboom, of de beuken zelve, geven eene
zeer witte Olie, welke aangenaam van finaak en reuk is, en bijna mee
de Olijf-olie gelijk geO:eld wordt. Zij brandt zuiver, bevriest niee,
blijft in aarden vaten twee. en in flesfchen tien jaar goed, dus langer
dan Olijf-olie, en wordt hier en daar. fabrijkmatig. in tamelijke hoe_
veelheid bereid. De Papaver-olie, die menigvuldiger, dan de Deuken
en Zonnebloemz:md-olie, geperst wordt, is van eenen zeer aangenamen fmaak. wordt veel voor Olijf-olie verkocht ~ en kan ook gerust
gebruikt worden. Men heeft ook in ons vaderland de aankweeking en
perfing van dit zaad, met geen ongllnllig gevolg, ondernomen. _
Het Chinefche radijszaad, hetwelk in Gelderland nog al aerk geteeld
wordt, en bij de Duitftkers in hoogen roem is. levert ook wel rijkeIiiIA
Olie op, maar dezelve is in hoedanigheid verre beneden de Papaver-olie.
Geene Olie wordt. echter, in het Noordelijk Ellropa, en ook bij on"
te lande, menigvuldiger geflagen en gebruikt. dan de Koolzaad-, Raap.
en Lij.nolie, offchoon dezelve geenszins onder de fijne OIii!Jl. kunnen
gerang(l:h.i~t worden, en dus veel meer tOt branden, zeep, fchilderen,
en; eerug genees~undig einde, dan rot bereiding van fpijzen llrekken ..
• :De yersch geperste Oliën bevatten nog vele onzuiverheden en flijm.
cleelen. ~i~ -dezelve ~oebel maken; door den tijd zakken dezelve nlaf
den bodem. een ged~elte ec~ter blijft innig met de Olie verbonden.
,UOct. 'kl~der de Oiie is f hoe beter dezelve brandt. Vele middelen
zij\l ..:.eJ: opgegeven, om deze helderheid te bevorderen: het eenvaa.
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dfgite is dit, dat men goede Olie, gedurende den zomer, op eene war.
me plaats :ian den vrijen toegang der lucht bloot fielt ; beter nog is de
vermenging met zwavelzuur, (Vitriool.olie) en water, waarbij zich
een goed deel koolllof uit fcheidt, de Olie dun en blank wordt, elt
de zoogenaamde Patent-olie oplevert. Daar men door achteloosheid
ligt gevaar loopt, dat een gedeelte zuur in de O!Je terug blij ft en nadeelig op de lampen werkt. zoo is de bijvdeging van dierlijke kool,
llit beenderen vervaardigd, van veel belang, te meer, daar deze kool
op zich zel\'e reeds een zeer groot zuiverend en ontkleurend vermo.;
gen heeft, (ln de daardoor gezuiverde Olie eene ligte, heldere én door,;;
fchijnende kleur verkrijgt. (Zie C. 1\1. VAN D1JK, FérlJanrle/ing over
de plantaardige en dier/ijlte kool, J 824, bladz. 26 ...... 27;) Vol.
gens de pro~fnemingen van Cm:vRwL· en fiRACCONOT bevatten
de Olién t\vee bijionden~ t'efianddeelen, waarvan het eene Vast is.
fn vele overeenkomst heeft met het Stéarine, het andere daarente~
gen vloeibaar is, en de eigel1fchappen van het Elail1/!, bezit, welke beide zeltUandighedcll het eerst door CfJEVREUL in de varkens reu..
fel ontdekt zijn. (Zie i VET.)
Onder aetherifdie of vlugge dli~n verfia~t men die btandl:1are vloei.
fiolfell, die meestal, door overhaling l11et water, uit welriekende planten of deelen derzelve verkregen worden. Zij zijn vloeibaar cli
~eclal vloeibaarder dan water; fchoon er fommige zijn, die kleve"
rig en fmerig zijn ,en anderen in de koude tot eenen vasten fiaat overgaan, én kristallen vOl'I~en, zoo als de AnijS.olie, Venkel-olie enz.
iij branden gemakkelijk en zonder pit; bezitten eenen doardringended
réuk, die overeenkomt met de planten, waaruit tij getrokken zijn;
vervliegen bij eene temperatuur beneden het kookpunt; losfen zich i\1
grdote hoeveelheid in water op, en verdampeIl cjp papier; zohder
een vlek na te laten. Alleen zoodanige planten, die rieken, geven eend
aetherifche Olie, hC1ewel er fommige :tijn, gelijk de rozen, de jasmin
enz. die. hoe welriekend ook, zeer weinig aethe'rifchè Olie 0'p1everen.
Eenige vnlchten, b. v. de citroenen, oerganiotte'n en oranje-appeien, hebben op' derielver opp'ervlakte, een groot ruintal blaasjes •
die veel Olie In zich bevatten. In Provence en Italië roit men deze
vruchten op' een werktuig, dat niet kleine printjes voorzien is, waardöor die blaasjes geopend \vorMn; terwij I de daaruit vloei)ende Olie,
in eC!n gercllikt vat wordt opgevangen. De aetherifche Oliën zijrt
meestal in de geneesknnde in georuik, én worden grooterrdeels door
de artzenijmengers zelve vervaardigd, ltetwelk ook noOdzakelijk is,
daar dezelve gemakkelijk niet alcohol of een of a'ndere vast-e Olie ver·
valscht ktinnen wordel1. Sommige Olien, gelijk de Lavendel-, Bat.
gamot ,. Citroen. olie , enz. worden even als de KaneeI-. Cayapuc'en Kttlidnagel-olie, fabrijkmatig bereid. Sommige dierlijke ligcbamen.
b.
amber. bevergeiI. muskus enz. leveren bij de ovethaling ook'
eene aetherifche Olie op. De aetherifche Oliën komen veel overeet'!:
met de gezuiverde brandige cmpyreumlltifche Oliën, welke verkregen
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worden door de zoogenaamde drooge overhaling, vyan~bij de pl9maardige en dierlijke ligchamen, gelijk hout, hars, beenderen, vet, in
genoten vaten :ml de werking van het vuur worden blootgelleld. De
teer, de Hertshoorn·olie enz. worden op deze wijze verkregen. De
vette en vltlg~e Oliën zijn allen z:unengcl1eld uit waterllof en koolnof; de meeste bevatten ook zuurHof en vele ook llikllof.
OLIFANT. Dit verwonderingswaardig fclJcpfel, ook wel Eleplra1l1. naar de Latij nfch e benaming Elephas. genoemd, behoort on·
der de orde der BeIlUOI?, of fcbrikdieren, welke namelijk zeer groot,
en, naar het uiterlijk aanzien, log en lomp zijn. en meestal dikke voeten en eene dun behaarde huid hebben. De Olifani:, het grootfie
landdier, en, door zijn verwonderlijk ligchsamsgellel, zijne fiark{e eD
leerzaamheid, een van de merkwaardigfie fchepfelen der aarde. bezit eenen zeer langen grijpflJuit, geene voor-, maar hoektanden " waarvan de bovenfie langer dan de overige zijn. Hij wordt niet aIleelI
in de middelfie deelen van Afrika. maar ook in het Z\!idelijk ge.
deelte van Azië, doch voornamelijk op CeiltJn, gevonden. Bij den.
Aziarifchen Olifant is de kop grooter, en ook is hij leerzamer dan
de Afrikafche, wiens ooren onmatig lang zijn; terwijl de kroonen der
kiezen ruiten; daar die van den AziatiCchen firepen vormen. De O.
lifant wordt wel IS voet hoog; weegt op zijn !Zofie jaar 70CO pond,
en bn 200 jaar oud worden. Zijne ruwe gerimpelde hdd, gewoOl:lijk van eene grnauw- bruine kleur, is op den rug een duim dik;
doc:] , desniettegenllaande, voor het fieken van inlèkten gevoelig.
Zijn voornaamne kunstwerktuig is de tromp of filllÎt, die hem, behalve tot ademen, tot zeer fcllerp ruiken, tot bruHen ~ het opOurpen
van water, het in den mond brengen van voedfel, eH Wt duizenderlei
onbegrijpelijl,e kUl1stverrigtingen dient. Hij kan denzelven ter lengte
van 3 el uitO:t>ken, ea tot die van één en een half el weder illtrek.
ken. Deze Cnuit vervangt volkomen de plaats van eenen arm en hand,
en bezit eene ongetooroare [lerkte, met het fijnfle gevoel veree..
nigd ; . want zond'.!r eroige infpanning, en als nechts in het voorbijgaan. kan hij daarmede een volwasfen mensch opnemen, en heIn
in de hoogte fiingeren; terwijl de fuuit aan het einde met eenelI
buigzamen haak voorzien is. waarmede hij bloemen afphtkkcn, knoo-.
pen los maken, cenen neutel in een not omdraaijen , kleine fiukjes
geld van den grond opnemen, eene kurk van eene fieseh 'rekken,
en meer dergelijke dingen doen kan.
Het voedfel van den Olifant befiaat alleen uit voortbrengCels van
bet groeijend. rijk. in boombladen , voornametijk van den pifang,
den kokos,~. palm- en dadelboom, alsmede in gras en rijst, welke laatfle
voor hem ~ene.lekkemi.J is. waardoor hij fomtijds aan de rijstvelden
v~le fchade tot"l!lrengc. Hij· kan dagelijks bij de 200 pond gras eten;
houdt zich g11arne aan .koele., boschrijke • moernsfige plaatfen en aan
het water 0po. en. zw~mt, met den fnuit in de hoogle, ongemeeo'
vaardi, t zelfs door de roeide llroomen. Bij de paring, zegt men,
dat
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dat hij, gelijk de meeste zogende dieren, het wijfje befPrlngt. Héc
pas geworpen jong heeft cm treil[ de grootte van een wild zwijn,
en zuigt met den mond. Omtrellt het derde of vierde jaar komen,
zoowel bij de eene als bij andere kunne dezer dieren, de beide hoektanden, die het Elpenbeen opleveren. voor den dag: zij verfchilIen, wat hunne zamenf1:elling betreft, van die van alle andere diereni
verkrijgen eene lengte van wel 7 of 8 voet, en zijn meer geb.ogen,
naar gelang zij onder worden. Nu en dan heeft men er gezien,
die wel !Zoo pond gewigts hadden. In de bosfchen van .dfrika verliezen zij wel eens gedt:elten van deze hoehallden , welke dan door
de Inditllten opgezocilt, en op de Europifche marktpla~tfen in Afrika verkocht worden.
D:! Olifnnten worden op verfchilIende wijzen gevangen; doch In
Afrika alleen doodgefchoten, omoat men ze daar niet tam maakt; anders zoekt men ze in kuilen t~ doen vallen, of we I voornamelijk als in
eene fuik van flaken hoe langer hoe na~uw~r in te /luiten, tOt dat
zij dndr.lijk, zoowel van achteien gedreven, als door de hun voorgaande tamme Olifanten gelokt, in cenen bijzonderen vasten flal ge·
raken, welke dan achter hen gelloten wordt. Gevangen zijnde, lalen zij zich gemakkelijk temmen, en tot het verrigten van velerlei
werk in flaat fiellen. Oudtijds bediende men zich van deze dieren
veel in den oorlog, en alhoewel zij federt de uitvinding van het buskruid minder hienoe gerchikt zijn, worden zij echter, nog tegenwoor.
riig, door de Indianen op Cd/on en elders daartoe gebruikt. Thans
evenwel dienen zij m2estal tot trekken, rijden en lastdragen , waartoe zij uit hoofde 11lln:1Cr groote kracht, welke met die van 5 of 6
paarden overeenkomt, het bese gefchikt zijn, vermits zij op zijQ
minst 2000, pond dra~en, daarmede hooge bergen kunnen opklouteren, en daags 10 tot 15 mijlen afle-tigen. Alleen met den fi1l1it
ligt een Olifant 200 pond in de hoogte. Zijn g:mg is {hel, gelijkt
veel naar een en korten galop, en tevens zoo vast, dat hij zelfs op
ongebaande wegen nimmer firuikelt. I1ij leert zijnen meester zeer
fpoedig kennen, is hem zeer getromv, en kan door goede woorden',
en nog meer door toezegging v:ln eenigen flerken drank, dien hij
zeer bemint, tot den zwaarfien en moeUelijkflen arbeid worden
aangemoedigd; maar wee dengenen , die hem mishandeld of dreigt.
Men zegt, dat zijn vleesch vele overeenkomst met dat der runderen
heeft. Zijn gedroogde me.t wordt op Cei/on in plaats van koleQ
gebrand, en ook door de pottebakkers onder de klei gemengd. Men
vindt ook roode en witte Olif.,ncen, die in hooge waarde gehouden,
doch alleen aan de hoven bewaard worden. De beroemde P. C. . M.
'PER heeft ons in 1774 eene korte, doch zeer belangrijke, befchrijving van de ontleding eens jongen Olifants, met aa:mmerJ:ingen zoo
wel omtrent de in- als uitwendige deelen van dit dier, geleverd.
OLIFANTJES, of SNUITTORREN. Met deze namen bedoelt'
men eell zeer uitgebreid TorrengeOache. hetgeen meer dan 80 foor-'
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teo bevat, zoo groote lIls kleine. Dc Latijnfcl~e? natuurkundige be.
llaming is Curcu/io, cn den naam, dien zij dragen, is ontleend van
dell fhuit, die aan den kop als een hoorn, voorwaarts uit!leckt, den
bek dczcr infektcn uitmaakt. en bij eenige veel langer is, l1áar mate
van hct ligcbaam, dan bij andere. De Olifantje~ zijn over het alg~
meen zeer fchadelijke illlèktcn; hunne wormen of maskcrs, hoc klciQ
van fommigen cn hoc wcek van zelfflalldigheid, hebben eenen fchulp.
achtigen, hardcn, met boor· of nijpwerktuigcn voorziencn, kop~
\vclk~ hen in Ilaat Ilelt, om in harde Hoff.en, zoo als in graan-korrels,
c:rwten, bOf:>I1en, en dergelijk~ vfuchten te boren, p~~elve uit tO
vrcten elI alzoo te vernielen: andere halen hun voedrel uit de bladen
van het geboomt"e. Mcn vinde onder deze Torren van uitllekende
fraaije kleuren; maar onder allen één, die door eene verbazend uitilekende pracht, om zoo te ipreken, van ieder deel van dcszCIfs ligchaam , zoo buitengemeen en vovrtreffelijt: fchittert, dat men er den
naalu van Juwüc!lor in onze, en dien van Curculio Jmperia/is in de
Latijnfohc taal aan gegcven.heeft. (Zie JUWEELTOR.) De eerlle
in dit gt!llnche draagt, volgens LINN~EtiS, den naam van Pa/miet. tor
(Curçulio P(1/1fIarum.) Twec andere in hetzelve, die zeer gehaat op
de korenzolders zijn theeten Kolande,'s, de eene roode, de andere
zwarte.; (Cureulio Frumeiltaris, en C. Granarius L.)
• OLIGARCHIE. De heerfchappij van weinigen; in den gewonen
zin de o11taarding van Aristokrafie, wanneer de l\ooglle magt uit de
!landen van het geheele, daartoe bevoegde, ligcbaam in die van eenige
weinige familien ~f ~lJkele perfonen ov!,!~gaat.
OPJFBOOM. Dezelve groeit niet alleen in Azië en AfriKa,
mruu' "ook in de Zuidelijkc deelen van Europa. Hij fchiet !1 of 3
1lammen uit den wortel, welke zelden boven de ~o vpeç hoog wor.
den. Zijne bladeren zijn altijd groen, en de witte :bloefems komen
ter zijde der zelve in kleine trosjes te voorfchijn, die dool' eene lange, eironde vrucht worden afgewisfeld, welke Olijf geheeten wordt.
van eene verfchillellda grootte en van eenen harden 1leen voorzien is>
De grootfie olijven, zo() als die, welke in Spa1lje groeijen, gelijkfq
naar duiven.eijeren, en zijn over het algemeen van eene groene of
zwartgroene kleur, "hol en fponfleus van vleesch, e\1 van eenen onaangenamen" fm aak l Deze worden alleen ingelegd gegeten; terwijl Uit de
"'cinere olijven de zoo bekcnde ~oolllolie geperst wordt (Zit OLIEN.)
Reeds in de vro.egfie tijden legde !Den zich op het aankweek en van
Olijfboomen tQe, Hij was in P9leslÏllfl, even als de wijnfiok en
vijgenboom , een zinnebeeld van geruste, burgerlijke welvaart, eQ
de olijftak, zoo als oqk nog tegenwpordig, een teek en vaD vrede:
zelfs bewee~ meQ in G.ritkenlal1d en Ilalië" dengenen eene goddeliJ~
ke eer, die dezen boom het eersè ingevoerd en aangekweekt had.
OLIMP, QLYMPOS. De benaming van verfcheidene bergen der
oudbeid. De beroemdlle was die in Tlzesfa/ië • thans Lnclta genoemd I
dieD c,le oudlle Qrieken: vqor den hQogClen berg, en h~t middélpunt van
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den geheelen aardbol hielden, en welke juist hierom in de godenleer ce·
De zeer gewigtige rol fpeelt. De OIimp werd Wt den berg der goden
verheven, op wiens heldere toppen zij, volgens IIO~IERUS, in verfchilIen.
de paleizen woonden; tel\\'ijl men boven deszelfs Inuin eene ope.ning
in bet metalen gewelf des Hemels veronderflelde, hetwelk ter zijde
van den aardbol op bergzuilen rustte. Toen zich in vervolg van
tijd het denkbeeld van het gehecliil en der Godheid verder uitbreid~
de, verplaatlle men de goden op den uitcrfien rand van den, om de
planeten-kringen zich wenteleliden , hemelbol, en deze hun nieuwe
zetel boven het gewelf des Hemels verkreeg insgelijks den naam vao
Olimp. llehalve M genoemde openilJg , waren in dit gewelf, op den
rand van den aardbol, nog !2 poorten, de eene aan de Oost-, de an.
dere aan de Westzijde, door welke de zonnegod en de nacht, mee
hun gevolg, uit den Oceaan in den Hemel-Qpllegen, en van daar t~
rog keerden. De goden zelve noemde mcn, van deze hunne aard·
fche en hemelCche verblijfplaats, O/itnpicrs, en als zoodanig vormden
zij eenen afzonderlijken godenllnat, aan wclks hoofd lEUS llond.
De groote goden, de zoogel~oemde 12, maakten den raad der ouden,
en alle de overige godheden de groote vergadering uit. pe magtige
eoden woonden ied"r afzonderlijk, in van elkander afgelegene palei.
zen, op verCchillendc toppen van den Olimp. Op den hoogllen fiond
het paleis van lEVS, waarin :llle vergaderingen en feesten in eene
groO[e zaal gehouden werden. Van daar overzag hij den geheelen
aardbol, bedekLe het gewelf des hemels met wolken, cn zond zij.
ne blikCemllralen naar beneden.
OLlMPIADE. Eene beroemde tijdrekening bij de erieken, van
de olimpiCche Cpelen (zie n!drwr) afkomstig. OrCchoon nu de 0limpiCche fpelen in het jaar 887 voor onze tijdrekening op nieuw
werden ingelleld, hebben echter de Grieken niet dadelijk van
pien tijd bij Olimpiaden begolJnen te rekenen, maar is zulks eerst
geCchied in de !28lle Olimpiode na IrUlTUS, d. i. het 776fie jaar
voor ollze jaartelling, toen de naam van den overwinnaar ClIOROEBUS uit E/is, de eerlle openlijk werd aangeteekend. Het tijdvak tus.
fchen de eene en andere Olimpiade bedroeg, volgens onze rekening,
4 volle jaren. In den aanvang gaf men a:\Il dezelve den naam van
rlen overwinnaar; doch daar hieruit verfcheidene misvattingen konden
ontllaan, inzonderheid, wanneer mcn niet aanllonds gelegenheid had.
om de lijst der overwinnaars te Olimpia na te zien, zoo voegde men
naderhand bij den naam van dezen, b. v. te Atlune, dien Vlm den rege.
renden Archont j te Lacedemon den naam van den Ephorusj te Argosdien
der pr;esteres Vlm JUNO; te De/pllos dien van de PYTIIIA enz. Gewoonlijk echter telt men bij het eerjle, tweede. derde of "ie,."e jaar der
zoo veeille Olimpiade. De aldus ingerigte, en van onder het op.
zigt der overheid vervaardigde lijsten werden in de archiven van eIken flaat bewa:lTd, en konden door eenen ieder worden nagezien.
lil later tijd namen afzonderlijke perConen cr afCchriften van, waarvan,
helaas! geen del'zclve tot ons gekomen is.
M 4
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OLIMPISCI1E SPELEN. OLIMPION.
OLIMPISCIIE SPELEN. Deze waren de plegtigfle en meest
beroemde fpelen van Griekenlalld, en ontvingen hunnen naam van
de fiad Olimpia in E/is, waar zij plaats hadden, of ook wel van
JUPITER OLYi\IPIUS, die hier zijnen beroemden tempel, en zijne
beeldzuil van PHIDIAS had, welke door PAUSANIAS befchrevell
is. De inlteller dezer [pelen is onbekcnq , feIlDon PEI.OPS , met vele
waar[chijnlijkheid, daar voor wordt gehouden. Zeker is het,. dat
reeds in de oudlle tijden van Gïic,~ell!(Jlld, in het land van Pifn, wed{pelen plaats hadden, wier doel in den beginne waarfchijnlij!t van eenen
godsdienstigen aard was. lij werden meenr.alen afgebroken en weder
vernieuwd ; doch eerst [eden de laatlle herftellil1g door IPHITUS,
koning van Elis, die ten tijde van LYCVRGUS leerde, werden zij onafgebroken en gere~eld gevierd. De l\ampregters moesten zich door
eenen eed tot de flrengf1:a onpartijdigheid verbinden; terwijl rot het
bew"ren der orde nog eenige ambtenaars benoemd werden. Ontelbaar
was het getal der aanfèhouwers, die ter bijwoning dezer fpelen, uit
alle oorden van Gt"iÛo:enland, naar Olimpi(1 vloeiden. De fpelen be~onnen den lIden van de maand lie!eatombaefJn, of met het begin
van onze Hooimaand, en duurden 5 dagen. De firijders moesten
%ich 10 maanden te voren in het gytN11tJfium te Elis voorbereiden, in.
zonderheid in de laatlle 30 dagen. Het feest begon 's avonds met
een groot en plegtig offer; doch de fpelen namen eerst hunnen aan.
vang met het aanbreken van den volgenden d~g. Zij befionden in
wedrennen met wa;!ens, wedloop en te paard en te voet, mngeren.
ringfleken en vllistvecIlten, en werden door muzijkale en dichterlijkIt
wcdflrijden befloten. De eer der overwinning was ongemeen groot,
en ging zelfs van den overwinnaar op zijn vaderland over, hetwelk
er trotsch op was, hem voortgebragt te hebben. Hij werd met eene
olijfkroon bekranst; kreeg eenen palmtak in de hand; werd in de
loopbaan onder trompetge[chal rondgevoerd , en had regt, om bij alle
openbare vertooningen vooraan te zitten. De lof der overwinnaars
maakte gewoonlijk de (loffe uit van de verzen der dichters ten dien
dage, en PINDARUS en SI~lONIDES haalden hieruit alle hunne onder.
werpen. Ook ver[cheidene redenaars vervoegden zich naar het firijdperk, om aldaar het een of ander geliefkoosde onderwerp te verhan_
delen. HERODOTlJS las bij een dezer fpelen zijne gefchiedenis voor.
en LYSIAS, de beroemde Atheenfch~ redenaar, eene redevoering, waar~
bij hij de Grieken met het vernederen der magt van DIONYSIUS, den
dwingeland, geluk wenschte. Geen wonder alzoo, dat deze fpelen in
de Griekfche gcfchiedenis eene bedlliGende rol [peelden, daar zij niet
1}echts de zucb~ na;tr roem op eene edele wijze opwekten, en de beoefenaars van kunsten en weten[chappen aanfpoordcn, maar ook deo
onderlingen band der van alle zijden verzamelde G,"iekm naauwer toeknoopten; tOt welk doel de meeste fpelen in Griekenland, eer het
Griekmlandwas, door d~ A~illtifc!tC befchavers, fchijnen ingelleld te zijn.
O~lMPION.
Een nieuw zeer fraai muzUkaal fpeelmig, onlangs
door
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door den heer nAUSEN, een KoerItmder , uitgevonden, hetwelk de
wonen der viool, violoncel en contrebas in zich vereenigt, en ook
door hem. die de pial/o Forle befpeelt , kan behandeld worden.
OLIVIER. Lid van het Inllituut van Frmlkrijk enz. beroemd
wegens zijne kennis in de Natuurlijke Historie. Hij had in 1792 de han.
den i!1 het zamenllellen vun een geacht Journaal over die wetenfchap;
werd vervolgens door de Franfche regering naar Azië ge~onden , eo
gaf op dezen lOgt nieuwe proeven van zijne liefde voor de weten.
f~happen. Hij kwam in I79R in Frankrijk terug, en fiierf in 1815.
Men heeft van hem eene llistoire Naturelle des In{ecle.s, met gekleur.
de afbeeldingen der bekende.
OL YMPIAS, de gemalin vlln den l\1acedonifchen kOImig PlIlLIP.
pvs en moeder van ALEXANDEr.. den Groolen, was eene dochter
van den Epirifchen vorst NEoPToLEMus. Zij vereenigde met een uit.
fiekend verlland een heerschzuehtig en wraakgierig karakter. Weder.
2Udfche ongeoorloofde minnarijen verlloorden de eensgezindheid tus.
fchen beide echtgenooten , en hadden eindelijk eene volkomene hu.
welijks-fcheiding ten gevolge, waardoor haar trotsch hart op het
gevoeligst beleedigd werd. Waorfchijnlijk wist zij niet alleen van
den beraamden moord van PHJLJPPUS, maar was er misfchien, mee
baren zoon (die plagt te weenen, omdat PHlLJPPUS, door zijne over.
winningm hem niets te dom o~'erliet) de naalle oorzaak van. Zeker
is het, dat CLEOPATRA, naderhand de gemalin van PHILIPPUS, door
haar tot zelfmoord gedwongen, en derzelver geheele familie door
haar met den verfchrikkelijld1:en baat vervolgd werd. Haar zoon A.
J.EXANDER bewees haar wel allen kinderlijken eerbied; maar gaf balll'
nooit eenig deel aan de regering. Na den dood des laatfien poog.
de zij, onder den twiSl der mededingers naar de kroon, bare heer.
fchappij vruchteloos uit te breiden; en offchoon zij na het verlijden
van ANTJPATER (319 jaar voor onze tij.lrekening) zijnen opvolger
POLYSPERCHON op hare zijde had, en deze haar ook uit Epirus , wer·
waarts zij gevlugt was, naar Macedonië terug riep, haalde zij zich
echter, door het ombrengen van den bloohartigen ARIDAEllS, broeder
en opvolger van AJ.EXANDCR, benevens zijne gemalin EUIUOJCE, eerlang de wel verdiende firaf op den hals, en werd op hare beurt.
317 jaar voor onze tijdrekening. door fluipmoordneaars omgebragc.
OL YNTHUS. Eene volkplanting der Ailierdell{ers, op de grenze!l
van Mücedollië aangelegd, wegens de zich aldaar bevindende goud.
mijnen. Langzamerhand echter werd zij van Atnenç onafhankelijk.
en bereikte haren grootllen bloei ten tijde van PHJLIPPUS, tege~
wien zij echter niet belland was, daar men te Athene draalde, om
de verzochte hulp te verleenen. OLYl'\THUS verdedigde zich echter
moedig, maar eindelijl_, bukkende, moest zij de wraak van PHILIPPU'
ondervinden, die haar tut den grond noopte. Haar naam is wereld.
kundig geworden door de O!ynlhifch~ n~devoeringell van PHILIPPU'
grootllen tcgcnlh'cvcr, den redenaar Dt;Mos·rH~l'<f.s.
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OMAR I. Opvolger van AnuKIR, en de tweede kaJif der Muzel.
mannen na MOH,\;\lED , die zijn fc1lOonvader was. Hij aanvaardde de
regering in het 634 jaar onzer tijdrekening, en was een der groodle
'Veroveraars, welke de wereld immer opleverde. Hij trok eerst tegen
Damascus op, de hoofdllad van Syrië; verjoeg de Grieken uit dit landfchap en uit Plzenicië; keerde vervolgens zijne wapenen tegen .Teruzalem, welke llad hij in 637, na eene hardnekkige belegering, innam, en deed zijnen intogt in dezelve met kameelen, met boomvruchten en koren behden , waar uit zijn geheele voorraad van mo~.
behoeften bellond. Intusrch~n drongen ~ijlle lladhouders in Per.
3:ië door, en veroverden de hooftltlad en het rijk; terwijl AIIIRU de
troepen van den keizer HEIl .... KLIUS floeg. 1I1e1l1plzis en AIe:xandria
zich overgaven, en geheel Egypte, en een gedeelte van Lj'bië den
Romeinen ontrukt werden. Volgens het algemeen gevoelen, hetwelk
echter onlangs is tegengerproken, zoude bij die gelegenheid, op be..
vel van OM . . R, de aanzienlijke boekerij in laatstgemelde fiad zijn
verbrand geworden. Niets weerfl:ond de wapenen der Turken, die
hunne veroveringen tOt verre in Af;"'ka voortzetteden ; doch OMAIt
had. niet lang genot van zijnen roem, maar werd, in 644-, door eeDen Perzifchen flnaf vermoord. De Islam heeft nooit een ijveriger
voorIlander gehad, dan OM ....R. Hij was een gef!reng waarnemer van
de voorfchriften van den Koran; veroverde gedurende zijne regering
36,000 fieden of floten; verwoes~te 30Qo tempels ell kerken, en
fiicbte 1400 moskeen.
OM IlER-SPEL, in het Fransch Homhrt, is van eene Spaanfche uitvin~
ding, en waarfchijnlij~ eelle navolging van het bij hen zoo geliefkoosd
fchouwfpel, het meren-gevecht. Tot zoodanig gevecht werd boven.
al vereischt ee n fpeer, een degen, of dolk (in het Spaansch Spada.
Espadilla), waarvan men in het fpel fchoppen-aas maakte. Daar een
zwakke zich niet in de afgeperkte vecht plaats waagde, maar daartoe
een ficvig, rustig man behoorde, (even als een lastdrager, in het
Spaansch, door Bastajo of Basta wordende uitgedrukt, welk laatfle
woord men ook mogelijk van Bastos , (lok af knods, kan afleiden).
zoo deelde men deze rol aan klaver-aas toe, Zou nu zulk een man
wel gewapend zijn, dan behoefde hij eenen. helm (in het Spaansch
Cas,o) , en dit bedoelde men in het fpel met de beide zwarte aafen.
Vermits er, echter, wel eens een dapper en verliefd ridder gevonden
werd, die voor zijne geliefde eenen flier wilde dooden, en zich zon.
der belm in het firijdperk wagen, zoo bediende hij zich, in plaatS
daarvan, van een gage d'1l11l0UI',. b, v. eenen armoand (in het Spaansch
Manilla) , met de kleur zijner geliefde; vergenoegende zich, de Es.
padil/a tot den aanval bezittende. dus dikwijls alleen met de Mantt·
la. Hierom zegt men Cas,o, wanneer men de beide zwarte aafen op
legt; ma2l' de boop. om het gevecht te winnen, blijft twijfelachtig.
wanneer de firijder zonder dolk (Elpadi/la), dus niet ten volle gewapend is. Wanneer men echter van deze drie wal voorzien, dil'"
hield
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hield men zicb geregtigd tot fiierendooder (in het Spaansch MaIlI.
,lor); en van hier, dat de 3 kaarten, fchoppen. en klaver-aas, met
eene zwar~e twee, of roope zeven, lIintndors genoemd worden.
OMEN, Dit was bij de ouden zekere toevallige plaats hebbende
()mllandigheid , welke het bijgeloof als voorteekenen van geluk of ou.
geluk bcfchollwde. Zij bellonden: 1. of in zekere verfchijnfels, die
zich aan '5 menfchen ligchaam, of in zijn binnenlle vertoonden; 2.
of in uitwendige oorzaken, en 3. of in zekere woorden, waaraan men
eene bijzondere beteekenis toefchreef. Tot de eerlle foort behoor.
den onverwachte ontroeringen, en over het algemeen alle plotsfe"!
linge fchokken van het menfcheliJk ligchaam en de ziel, hankloppiu.
gen, trekkingen der oogen, of van een der zenuwen, het niezen enz.
alle welke omllandigheden iets kwaads voorfpeJden. Onder de uitwendige verfchijnfels hield p1~!l een buitengewoon helder licht in een huis,
of op eene andere plaats, voor een goed voorteeken , omdat men
waande, dat hier een hemels eh wezen tegenwoordig wa~; doch daar.
entegen befchouwde men het als een nadeelig Omen, wanneer deo
beelden der goden iets ongewoons wedervoer. Eindelijk waren fom.
mige woorden voorteekens van geluk of ongeluk, naar gelang van
hunne beteekenis of toevallige betrekking..; doch waren dezelve alleen
dan "an kracht, wanneer zij iemand oplettend en op hem een en bijzon.
deren indruk maakten; terwijl zij geene uitwerking hadden, wanneer
bij er geen acht op floeg. Men had verfcheidene middelen, om do
kwade voorteekens van een Omen af te wenden; zelfs bediende men
zich daartoe van een bijzonder toovermiddel, namelijk, om doornac:h.
tig en onvruchtbaar hout tOt asch te verbranden, en deze, zoodra
zich een Ilecht voorteeken vertoonde, in het firoomend water J of in
~e zee te werpen. Over het algemeen was men gewoon, bij het ver.
fchijnen van een ongelukkig Omw, het begonnen werk te laten fieken, en het op eenen anderen tijd te hervatten.
. OMMELANDEN. (Zie GRONINGEN.)
OMMEREN. (RICHEUS VAN) Deze verdienstelijke Netlerlontle,.
was rector der Lntijnfche fcholen ~e Amjlertlo1f1, waar hij in Louwm.
1796 zijn leven eindigde. Hij voegde bij zijne uitmuntende verdiens.
ten als beoefenaar der fraaije letteren over het algemeen, en der oude
letterkunde in het bijzonder, die van een goed burger en een warm
vriend der vrijheid! In zijne ledige uren vond hij zijn vermaak ie do
Latijnfche dichtkuooe; en er zijn verfcheidene vruchten van zijnen
geest, die den llempel zoo wel van genie als van bekwonmheid dra.
gen. Onder dezen behooren, onder meer anderen, eene Ode, in 17~
bij DIDOT. in alcarfche voetmaat, en in 36 coupletten, uitgegeven,
welke ten onderwerp had, tie eerjle verhindlenis in hel veld Win MAR!,
~ waarin .men hem èe voetflappen van MECAENAS j:tunsteling ziet
dru)(ken, welke hij nog in eene andere foort vnn gedichten, in de
Brieven nnmelijk. gevolgd heeft. die door hem zijn uitgegeven 011.
der den titel: Epislola HOr.....TIANA 1It1 .TACOBVM HooFT, tI~ "1I#villl.
It.

OMNIUM. ONWENTELING.
a88
te fi,;O:i. Nog moeten wij hier noemen eene uitmuntende ElegIe
voor zijnen waardigen vriend HERMi\N llOSSCHA, toen deze den dood
zijner geliefde gade betreurde, en waarin hij hem met het deukbeeld der
on1lerfelijkheid trachtte te vertroosten; en eindelijk een zeer goed,
in onze taal, gefchreven werk, getiteld: QUlNTlJS HORATIUS FL.\Céus, als mens:;,'l befchouwd, Amflerdolll ) 789, waarin hij met niet
minder oordeel dan gele~rdheid de nllgedachtenis van den dichter tegen de lastet'volle aantijgingen verdedigt, waarmede men zijne zedelijkheid en vad,'rland,lit:fde heeft zoeken te bezwalken. Zijne Ne.
derduitfche en Latijllf~he werken zijn, in 1797, onder opzigt van de
heeren HIER aNIMUS DE BOSCH en l\iAURITS CORNELIS VAN HALL, bij
den boekh:mdelaar P. DEN HEiXGST, te A;nflerdam uitgegeven.
OMNIUM. Door deze uitdrukking verllaat men in Engeland het
geheel der fchuldbekencenisCen, welke iemand van de regering voor
een gedaan voorCchot 01ltV~ligr. B. v. wanneer men van baar, uit
kracbt eener overeenkomst, voor ieder 100 pond 1l., die men heeft
voorgeCchoten, een zeker aandeel in het fonds van 3, een ander
in dat van 4 pc., en wederom een ander in long annuitys ontvangt,
dan maken deze drie voorwerpen het Omnium uit. Daar nu het Om..
'liulIl van een gedaan voorCchot, naar gelang der omll:andigheden,
welke tusCchen den dag der oprchiethlg en dien der teruggave der gelden plaats hebben, rijst cn daalt, zoo is het een punt van groote fpe·
culatie voor velen.
.
OMPHALE. Koningin van Lydië, dochter vnn Iä:tDANUS, echt·
genoote van T~IOLIJS, na wiens dood zij zelve de teugels van het gebied in handen nam. Toen HERIWLES, wegens het ombrengen van
El'RYTUS, in razernij vervallen wns, en daarvan niet kon genezen
woróen, dlln indien hij zich· in Oavernij begaf, verkocht hij zich
aan O~IPUALE, die reeds lang hegeerte had geroond, dien vermaarden man te aanfchouwen. Zij fchonk hem dadelijk zijne vrijheid el'l
hare liefde, en won bij hem een en zoon, van wien CROESUS gezegd werd af te fbmmen. Algemeener echter is het verh~l, dat
IIERKuLEs vrijwillig, en door liefde tot hanr ont!1:oken, OMPHi\LE
gediend, en zich bij haaf tot geheel vrouwelijke bezigheden, tot het
fpinnen, heeft laten gebruiken, en dus een voorbeeld oplevert, hoe
verre de liefde zelfs het dapper!1:e gemoed kan vernederen en verzwakken.
OMRAD. Zoo noemt men in de Oost-Indim, bijlonder in
het voormalig rijk van den Jlfogol, een voornaam krijgsoilicier of
bevelhebber.
•
OMWENTELING in Fmnkrijlr. Deze was ontegenzeggelijk
de groot1le, maar ook tevens de bloedig!1:e en wreedaardiglle van aI.
Ie, welke tOt dus verre plaats hadden. Voor lang hadden de denkbeelden, zeden en wenfchen der befchaaCde klasfen In dit rijk eene
vriJere vlugt genomen, toen de regering nog /leeds haren ouden despoticken gan: iing, met Ifllres tie COChfl uit te geven, de burgcrs
iJ!
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it1 d€! Bastille op te Duiten, de provincien door generale pac11ters uit
te mergelen, burger en landman door adel en geestelijkheid te on.
derdrukken, en daarbij meer verfpilde, dan zij ontving. Het hier uit
geboren geldgebrek was bij de regering de eerf1e aanleidlllg, om in
1789 de llanden <les rijks bij een te roepen; (loch daar de adel en
geestelijkheid, gelijk gewoonlijk, de voornaamf1e Ir,sten op de fchol~
ders van den derden aand l\'i1den werpen, verklaarden zich 600 val)
deszelfs afgevaardigden voor eene Nationale vergadering, lllet welk
gevoelen zich ook verfcheièene afgev:lardigden der beide overige nanden vereenigden. Door deze vergadering werd aan[lorfds hel; oude
lcenfielfel opgeIleven ; de regten van den mensel} en burger wcnlell
afgekondigd, en cr werd eene nieuwe flaatsregeling ontworpen, die
n3ar het voorbeeld der EngellèIle wel monarchaal, maar door wetten
bepaald was. Op deze volgde echter weldra eene tweede, derde en
vierde conf1itutic, die insgelijks republiekeinsch waren, tOt dat NA,..
POLEON (zie aldoar) van langzamerhand de monarchale regering weder herflelde. Fmnkrijlr bad dus alle vormen V:1ll fia:ltsbef1uur door·
loopen, toen her, na den val van den keizerlijken ~roQn, tot de heerfchende dyn3s:ie der BOURBONS terugkeerde. Ond6rtusfchen is do
tegenwoordige conflitutie van Frnlllrrijk, over het geh~el van eellen
libemlen a:1rd, en Imn, wanneer zij eerst in volle werkin~ is, eg da
gemoederen volkomen bedaard zijn, de natie op eene gelukkige toekomst doen hopen; fchooll zij dan ook deze hoop ze.er duur en
met veel bloed gekocht heef~.
ONDEUGD. Is in de zeder{tmc1e eene vaardigheid, om willekeurig tegen de erkende zedelUke wetten te handelen. De mensch wordt
wel niet ondeugend geboren; maar daar hij :lan den eenen kam een
zinnelijk wezen is, zoo heeft hij in den eeHen !ijd van zijn aanzijn,.
wanneer de rede nog niet hare behoorlijke rijpheid heeft, eene zekere:
aandrift, om zijne zinnelijke neigingen, zonder eenig onderfcheid,
te bevredigen, en zijne driften zijn dan zijne eenige wee. Zoodra
de rede hem, echte:, in vervolg van tijd, de zedelijke wet doet
kennen, en onvoorwaardelijk van hem vordert, om alle neigingen aan
baar te onderwerpen, dan ontf1aat er tusfchen de eifchen der wet en
den drang der zinnelijke neigingen eenen flrijd. Is deze firijd zoo
hevig, d~t de mensel} alle eirchen der wet in den wind naar, en- de.
ze gcenen den millllen invloed op zijne neigingen meer kan uiroefe.
11en, dan keert hij daardoor de zedelijke orde om, en wanneer nu_
deze handelwijs, Goor rene gedurige herhaling, bij hem znlk eene
vaardigheid verkregen heeft, dnt hij zijn gedr:lg in alle voorkomende
gevallen daarnaar regelt, dan kan men hem met regt ondeugend noe·
men. Dat geen in den mensch, hetwelk hem zijn onpIigtmatig be.
drijf gemal<kelijk maakt, hem daartoe aanzet, en daarentegen hem
in zijne pligtrchuldige handelingen belemmert, noemt men natl1\1rIij·
!ten aanleg tot ondeugd, -die door duizend r,pevallige oorzaken kan ge- _
boren werden, welke niet in 's menfchen magt geaaan hebben, en
der.'
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derlialve, :tls zoodanig • en voor zoo ver de mensch door zijnen wil
tOt derzelver voortbrenging niet heeCt medegewerkt, hem ook niet
kunnen worden toegerekend. Zij liggen zoowel in de natuurlijke kenen begeervermogens • als in den bouw van het ligchaam, in deszelfs
temperament, natuurlijke zwakheid, in gebrek of overvloed van fappen enz. Behalve deze natuurlijke neigingen tot Ondeugd, zijn er
nog vele andere uitwendige aanleidingen tot dezelve, en hier onder
behooren voorbeelden, verkeering, den toon der mode en aangedane verongelijkingen. Alle deze oorzaken tegen te werken is het doel
van opvoeding en zédeleer; en daar de zedelijke wet onbepaald gebiedt, onze neigingen alleen in overeenkomst met hare voorfchrifcen
te bevredigen, doch de mensch vrijheid bezit, om dit te bewerkUel.
Jigen, zoo moer het ook in zijne magt Ilaan, om, zelfs onder de me.
ni!§Vuldige aanleidirlgen en verzoekingen tot Ondeugd, deugdz~m te'
kunnen worden.
ONOMASTICON. Een Griekscb woord, beteelienende eene verzameling, eene lijst van namen; dus een woordenboek van eigennamen.
ONTLEEDKUNDE. Deze weteüfchap, welke een gedeelte van
de Natuurlijke gefchiedenis, en een der gewigtigfte' hulpmiddelen der
geneeskunde uitmaakt, be'ftaat in een kunst~ en regelmatig onderzoek
en vaneenfcheiding der vaste deelen van het menfchelijk Iigchaam,
ten einde daardoor derze1ver ligging, gefl:eldheid en inrigtirig te lee-'
ren kennen. Men verdeelt haar naar de vO'orwerpen; tot wier onder..
ioek zij zich bepaalt, in alge1l1eene en biizlJntlere Ontleedkunde. De'
eerlle befchouwt de beftallddeelen des Jigchaams over het geheel.
die aan alle werktuigen of bijzondere fle1fels van hetzelve gemeeIJ
zijn, b. vo bet celachtig weeffel , hetwelk de grondfl:of van alle vor"
men van het Iigchaam uitmaakt; den bouwen de' beftanddeelen der
beenderen, fpieren, banden, vlechten. zenuwen, bloedvaten enz.; de
laatll:e befchrijft de afzonderÎijke grdepen der werktuigelijke ftelfels af.
zonderlijk. derzelver vorm, ve'rdeeling, benevens hunnen ondedingeri
zamenhang, en het verband, wa:arin zij tot de" naastbijliggende dee~
len Ilaan. De Ontleedkunde bevat dus f ~ooaIs men hieruit kan oP."
maken, verfcheidene takken, als de BeenderIeer (OsteollJgie); de
fpierenleer (lIfylJllJgie); de leer der banden, pez.en enz.. (DesmlJllJ.
gie); die der ingewanden (SplancltnlJ/ogie); die der BIO"edvaten. enz.'
(AngiIJIlJgie); de leer van het zenuwllelfel en der benenen (Neur(J.
IIJgie), en eindelijk de befchrijving der huid (I1t!l'matollJg,Oe).
Onder de verrigtingen van eenen ontleedkundigen behoOrl inionder.
beid bet maken van preparaten; zijnde afzonderlijke deelen van het
menfcheliJk Iigchaam. welke van alle andere worden afgezonderd, ten'
eind~ bij bet onderwijs gebruik er van te maken. Tot dit werk behoort
reeds eene genoegzame mllte vin ontleedkundige kennis, en het worde
op de Hooge fcholen, gewoonlijk, voor bet uur van het onderwijs.
door den Hoogleeraar v~rrig/:. om dezelve daarin dan te kunnen ver.
loonen, en voor zijne leerüngen te verklaren. Men beiwaart deze
pre..
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preparaten door drooging, zoo als de geraamten, of in wijngeest.
zoo als de ingewanden, zoo genoemde zachte deelen van het menfchelijk Iigchaam, of eindelijk ook wel door opfpuicing, van welk
laatCle middel men zich bij die vaten bedient, wier loop en verdeeling men duidelijk wil maken, waartoe men gcwoonlijlc een mengfel
van was, olie en terpencijn, met eene klenrgevcnde !lof, door een
fpuitje in dezein! brengt, welke zich alsdan door alle de takken
verfpreidt. De fijnCle haarbuisjes kunnen op deze wijze zeer duidelijk aan het oog vertoond \\'0rden. Voor zeer fijne, b. v. de watervaatjes , bedient men zich van kwikzilver, uithooide yau deszelfs buitengewone deelbaarheid.
De ontleding van het menfchelijk ligchaam was bij de oudfle volken weinig in gebruik. De oude Egyptenaren hadden er eenen zoo
grooten afkeer van, dat zU diegenen, die bij het balfemen de lijken moesten openfnijden. met neenen wierpen. Bij de Grieken, bij
welken, volgens de grondflellingen van hunnen godsdienst, de lijken
zoo fpoedig mogelijk moesten begraven worden, werd de contIeding
verhinderd: zelfs ten tijde van HIPPOKRATES was de ontleedkul1dige
kennis nog maar zeer middelmatig, en werd waarfchijnlijk van de
ontleding van dier~n afgeleid; doch was men in de kennis van den
bouw der be~nderen verder gevorderd. Later was Alexandrië in E.
gypte, onder de regering der PTOLEMEÜSSEN, d~ zetel van kunsten
en wetenfchappen, en werd ook hier de Ontleedkunde door HERo1'1IILUS uit Clzakedon, 300 jaar voor onze tijdrekening, tot eenen aanmerkelijken trap van volkomenheid gebragt. Hij ontleedde een aanlal menfchelijke Iigchamen, en verkreeg, volgens het getuigenis van
CELSl'S , vrijheid, om misdadigers levend te openen; hetwelk echter
nader bevestiging, btil9"eft. Hij verrijk[e de Ontleedkunde met vele
belangrijke ontdekkingen, b. v. omtrent de her(enen, de verrigting
der zenuwen, de aderen van het dannfcheidfel, die naar de lever 100pen enz. Zijn tijdgenoot, ERASISTRATUS, deed bijna nog meer voor
de Onueedkunde: hij bepaalde meer naauwkeurig den bouw der herfenen, en gaf aan de klepvliezen in de holligheden van het hart de' namen, die nog heden in gebruik zijn.
In vervolg van tiid, inzonderheid onder de EmpiriciJwerd de beoefening der Ontleedkunde weder verwaarloosd. GALENUS, in Alexandrië· onderwezen, (in J 3 [ van onze jaartelling) had zijne ontleedkundige
kennis van de geneesheeren van dien en vroegeren tijd opgezame' d;
doch fchijnt zelf niet veel tef uitbreiding van de Ontleedkunde toe.
gebragt te hebben: ten minne hield hij zich, alleen ,met de omledmg
van dieren bezig, en hetwelk hij hier vond, werd door hem op den'
bouw van het menCchelijk Iigchaam toegepast. Onder de Arahiercn
bad geene Ontleedkunde plaats, als zijnde door verfcheideJle voor.
CcbriCten van hunnen godsdienst verboden; en van hier, dat zij hunne ontleedkundige kennis alleen uit de fchriften der Grieke", inzone
derheid Uil die van GALENUS • haalden.
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De Ontleedkunde bleef dus vcrCchcidene eeuwen op baren vorigen
trap; en het was eerst in de 14de eeuw, dat zich wederom enkele mannen opdeden, die, zich met de toen plaats hebbende ontleedkundige
kennis en met de blinde navolging van GALENUS niet vergenoegende,
zelf de Ontleedkunde beproefden. De bijgeloovige vrees voor de ontleding van mcnfchelijke 1igch~mel1, welke tot hiertoe plaats had, fcheen
van langerzamerhand te verminderen, !1R:ir mate een wijsgeerige geest
eene meerdere vrijheid van denken onder de menfchen verfpreidde.
MONDINI Dl LUZZI, I-Ioogle<!raar te Bologtltl, ontleedde openlijk, in
1315, twee lijken, en gaf ook kort daarna eene befchrijving des
menfchelijken Iigchaams in het licht, welke, ofCchoon vele onnaauwkeurigheden bevattende, echter, nog lang daarna als een leerboek
voor de Ontleedkunde in gebruik bleet'. Sedert ontleedde men
openlijk aan alle Hooge ftholen, gewoonlijk jaarlijks een of meerdere
lijken; doch bleef men nog te veel ar.n oude gevoelens hangen,
zonder zich door eigen onderzoek te laten leiden, waardoor dus de
Ontleedkunde flechts langz~me vorderingen maakte. Van hier dan
ook, dat deze wetenfchap bijna een eigendom van lateren tijd geworden is, in welke zij fnelle voortgangen gemaakt heefe; Alléen MONTAGNANA, Hoogleeraar te Padua În de Isde eeuw, konde zich be.roemen, dat hij zelf 14 lijken ontleed had, hetwelk toen zeer veel
was, doch in de 16de eeuw werd de beoefening der Ontleedkunde
meer algemeen. en verrijkten FALLOPlUS, EUSTACHIUS, BOTALLlUS,
VESALIUS en anderen haar door nieuwe ontdekkingen. In de 17de
eeuw ontdekte en verklaarde HARVEY den omloop van het bloed, het.
\Velk later wederom aanleiding tot nieuwe ontdekkingen gaf, waar.
toe inzonderheid in de 18de eeuw PACCHIONI, VASALVA, K"IL, LAN"
CISIE, RUISCH, NUCK, HALLER, WINSLOW , MORGAGNI, BOERHAVE ,
CAMPER, aan wlen men het denkbeeld van eene vergeliJkende Ontleedleunde dankt, waarin later, BRUGMAN! en CUVIER, zoo groote vorderingen maakten, en andere beroemde Ontleedkundigen krachtdadig
medewerkten. In den laatfien tijd zijn de vorderingen in dezelve
door .verfcheidene groote mannen in Fhmkrijk, Italië, Engeland,
Dllitschland, en ook in ons vaderland, nog tOt veel grooter trap
van volmaaktheid gebragt ; gelijk uit de werken van VICQ D' AzYR,
MASCAGNE , SCARPA, HUNTER , MICH!:L, WÀLTER, ALBINus, BON;
CUVIER, BRUGMANS , SANDll'oR'l' en andere, als ook uit de Ont..
leedkundige verzamelingen, welke men hier en elders, als te Parijs,
en te Londen ziet. tén duidelijkfie blijke.
ONTOLOGIE. Wezenleer. Aldus noemt mert dat gedeelte der
bovennacuurkunde, hetwelk volkomen de eigenfchappen opgeeft eIt
aantoont, zonder welke een ding geen ding zijn zoude. Zij handelt:
t. Over de dingen in het algemeen, derzelver mogelijkheid, wezenlijk..
heid en noodzakelijkheid'!l. Over derzelver zelfilandigheid en toevalligheid (ace/dens), oorzaak, werking en wederwerking; 3. O\'er <ie hoeveel.
heid en hoedanigheid, gelijkvormigheid, en overeenkomst der dingen;
421
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4. over ruimte en tijd, en 5 over het eenvoudige eo zamengellelde.
Seder-t de verandering, welke KANT in de wijsbegeerte heeft te weeg
gebragt , is eigenlijk de geheele Ontologie, zoo als zij in de fcholen
werd voorgedragen, vervallen, en vervangen geworden door eene
ontleding (analysis) onzer denkbeelden en van het geheele voorfiel.
lings-vermogen, welke hij transcelldetlta!e (hoogere) wijsbegeer_
te noemt.
ONTOTHEOLOGIE. Voorheen een tak der boven- or natuurkundige godgeleerdheid, of de leer van God, volgens het denkbeeld
van het volmaaktf1:e wezen.
ONUPHIS. De naam van eellen der drie heilige !lieren, dien de
Egyptenaren, in eenen prachtigen tempel te Hermtmthis, goddelijk
véreerden.
ONYX. Eene foort vam Chalcedoon, van eene rookbruine , {b!Iltijds zwart - blaauwe kleur, dikwijls ook met fcherp afwisfelende
reijen of lagen van melkblaauwe gemeene Chalcedoon, welke deels
rondom den !1:een, deels door elkander loopen. De oude Griekfche
en Romeinfche !1:eelllilijders gebruikten denzelven , voornamelijk, tot
Call1een. Men vindt den Onyx in verfcheidene Europifche landen, onder anderen in het Sakûsch ertSgebergte, in het koningrijk Bo/zeme.
in Oostenrijk, in Italië, ook in den Levant.
OOFTBOOlVITEELT. Hiertoe is eene zaadfchool noodig, waar.
in men de !1:ammen het eerst aankweekt, en eene plant- of entfchool, alwaar dezelve in overgebragt en verëdeld worden, ten einde vervolgens
in den boomgaard of oofcvruchthof te worden overgebragt. De grond
van de zaad- en entfchool moet diep omgefpit worden, los, vruchtbaar, en droog gelegen zijn; geene verfche, maar, zoo noodig, volkomea verteerde mest hebben; voor de guurile winden befchnt, doch
voor het overige geheel vrij, en aan allen wind zijn blootgefle!d.
vermits eene vertroeteling in de jeugd eene zwakheid veroorzaakt.
die den boom in het vervolg tegen de guurheid van !Jet weder doet
onbelland zijn. Ooftboomen moeten over het algemeen van zaad, en
niet van de uitloopers , bij aam en wortel, worden aangekweekt.
Kernen van te fijne, doch verëdelde, boornen verdienen boven zeer
verfijnde of wilde de voorkeur, en die van vroege [oorren zijn doorgaans beter rijp, dan van latere. In den Herfst of vroeg in het voorjaar worden de kernen of zaden, als van appelen, peren, kweeën,
kerfen, pruimen, abrikozen, perziken, kastanjes en nooten, dun
gezaaid of gepoot, op niet te breede bedden op genoegzamen af!1:and, en losj es met aarde bedekt; terwijl de onderfcheidene foorten
wel afgezOI:derd, door nommer-f1:okken gekenmerkt, en in een boekje moeten opgeteekend worden. Men houdt voorts het plantfoen
volkomen zuiver van onkruid; begiet het bij langdurige droogte;
houdt den grond los, cn verpoot met de !2 jaar, in den Herfst ()fhet
voorja::r, de jonge boompjes in de plallt- of emfcllOO) , bij rijen, op
.:-\LGEOIE.CN \VOO!~D!','m. V.
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eenen aflland van eenige voeten van elkander. Men plant de boompjes niet dieper, dan zij in de zaaifchool genaan hebben; behoudt
zorgvuldig de wortelen; maar fnijde eene befchadigde, of te lange,
en ook de pen-wortel af; doch wil men, dat hoogfiammen, welke
deze laat!le wortel behouden hebben, gezonder zullen zijn en langer
leven.
Alhoewel de zaden van verëdelde Ooftboomen geene wildelingen
opleveren, en ook wel eens eene .goede foort voortbrengen, moet
men echter op de !lammetje~ die edele foort planten, welke men verh:ngt. De verëdeling der Oofeboomen ruse op de onderfcheidene bewerking der vochten, volgens de verfchilIende bewerktuiging en Ie.
venskracht der boomen, zoodac, wanneer een edel foort of knop
eenen nam wordt ingelijfd, de vochten van den !lam, in het verëdcld deelovergaande , daarin zoodanig worden bewerke, dat zij dan
ook verëdelde vruchten opleveren. De !lam, dien men wil verëdelen,
moet echter, in de voorname deelen der bewerktuiging, met dien
van het edel entloot overeenkomen, dat men er wil inplanten: zoo
nam en entloot geheel ongelijk zijn, vanen zij niet. Daar nu de
verëdeling der Ooftboomen op den aangewezen grond rust, zoo
kunnen de wijzen derzelve ook zeer verfchilIende zijn. De voornaamfie zijn het enten, oculeren, lasfchen en het zuigen, of af/eiden. Het
enten gefchiedt door een afgefneden jarig loot van eenen edelen /lam,
met den /lam of tak van eenen anderen boom, door infchuiving in
eene gemaakte opening, zoodnnig te vereenigen, dat dit daarop groeit.
Het gefchiedt van Lente- tot de helft van Grasm., of in de klove,
in of ttlsfchen den hast, of in de kerf. Het enten, bijzonder in de
klove, behoort onder de geweldig!le middelen van verëdeling, en
diende bij jonge boompjes ge ene plaats te hebben ; maar bij oude
fiammen of takken is men er toe genoodzaakt. Het entloot moet
niet van oude. maar van jonge, boomen genomen worden, en volkomen gezond zijn. Dwergboompjes , het zij dezelve laag bij den
grond eene kroon zullen maken, of kogelvormig groeijen, of als vleugels geleid worden, ent men op dwergachtige grond!lammetjes , als
kwee- en radijs-appelen en mispelen, zoo het kernvruchten zijn: men
leidt dezelve, van de verëdeling af daartoe op, en brengt ze door
fnoeijing tot de begeerde gedaante. Het oculeren gefchiedt door, in
plaats van een loot, e ~n' knop of oog, met eenigen bast er aan
vast. van eenen edelen boom te nemen, en tusfchen den bast of
het hout van eenen anderen te fchuiven, en alzoo te, doen groei.
jen. Het kan met het waslènd oog gedaan worden op éénjarige zomerfchoten, van Sf. Jan tot het einde van llIoeimaand, en met het
tlapend oog op twee· en drie jarige !lammen, van de helft van OogSt.
tot in Herfstm. Men neemt knoppen of oogen van een- of tweejarige loten; zorgt, d at het hart van het oog behouden blijve, en
fnijdt den /lam in het volgende jaar toe boven aan het oog af. Abri.
kozen en perziken worden met dubbelde oogen, een hout- en vrucht-
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oog, geoculeerd, hetwelk het best na een en regen, nooit onder deD
regen, gefchiedt. Bij het /asfchen, dat in den Herfst, Winter en
het voorjaar kan gefchieden, wordt nam en loot zoodanig afgefneden,
dat beiden volkomen op elkander pasfen , en kunnen zamengroeijen.
Eindelijk beHaat het zuigen of nfieide/l in een takje van den edelen
boom, zonder affnijden, met den /lam of tak van eenen anderen
zoodanig te verbinden, dat beiden zamengroeijen, en het takje van
den edelen boom kan worden afgefneden. Deze vereeniging bewerkt
men in Lente- tot de helft van Grasmaand, en kan op onderfcheide.
ne wijze gefchieden. Bij deze [oorten van verëdeJing wordt de plaats,
alwaar de loten of oogen den wildeling zijn ingeplant, met entwas,
of boom kit omgeven; terwijl men bij het oculeren en lasfchen de
plaats met gewaste Moscovifche mat omringt. Moerbezieboomen,
wijnll:okken en vele heesters worden door inleggen het gemakkelijkst
vermenigvuldigd, en dit gelukt ook bij meer andere Ooftboom en ,
zoo men den tak daar met ijzerdraat fnoert, waar hij den diepfien
bogt in den grond heeft; terwijl men fommige Ooftboom en , inzon.
derheid heesters, zoo als kweeën, mispelen, paradijsappelen, aalbesfen , frambozen, kruisbesfen , wijntlokken , hazelnooten enz., ook
door nekken kan voortplanten.
De alzoo verëdelde Ooftboompjes worden op het derde jaar, zeer
voorzigtig, zonder de wortelen te befchadigen, uit de en tfeIlOol •
met den mogelijkfien fpoed, naar de plaats hunner bell:emming overgebragt , en hoe meerder aarde er aan den wortel blijft, hoe bete~
Deze verpooting kan van den Herfst tot het voorjaar, zoo lang de
knoppen nog niet uitbotten, gefchieden; doch er zijn fommigen,
welke de verplanting beter in het voorjaar keuren, omdat de ont.
vangene wonden dan fchielijker genezen, en de grond door de vorst
dikwijls losfer is. N~ar gelang de grond der kweekfchool en dre van
den boomgaard m eer met elkander overeenkomen, en de laatfie zelfs
beter is, zullen de boamen ook beter groeijen , zoodat men dezelve
van klei- op klei- en van zand. op zandgrond overbrengt; doch moet
men op de plaats, alwaar oude boomen gefiaan hebben, ge ene andere
planten, zonder den grond vooraf te vernieuwen. Voor eenen
ooftboomgaard , die wel voor de gure winden befchut, doch voor
het overige vrij luchtig en aan de zon reoet blootgefield zijn, is een
zandige kleigrond, die tot eene ~anmerkelijke dit'ple wel doorwerkt.
los en vruchtbaar moet zijn, de beste: van goede doorgerotte dong
kan men zich veilig, ter vnlchtbaarmaking, in eenen boomgaard beo
dienen; doch ileenvruchten, met uitzondering van pruimtm-boomen,
kunnen geen dong, maar wel verrotte of vergane !loffen van dieren
of planten (Humus) verdragen. Een waterachtige grond, maar vooral een lemige , oerige ondergrond, is voor de boomen hoogst nadeelig, en doet ze kwijnen. (*) Voor dat men de boomen verplant,
moeC') Do G:o!1in,l'che Hoogleeraar •
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moeten de gaten eenigen tijd vooraf wijder en dieper gegraven wor.
den. dan de wortelen van den boom wel Cchijnen ce vorderen, en
voor dat men er dien in brengt, zoo ver met 10sCe aarde worden
opgevuld, dat de boom, bij het bezinken daarvan niet meer dan I
of 2 duim dieper, dan in de entfchool, te fban komt. Bij het
planten worden de wortels kringswijze nirgeCpreid, met eenige losfe
aarde bedekt en ingef1empt, waardoor m,en zeker is, dat de grond
aan de vezel-worteltjes wel aanfluit; vervolgens wordt het gat met
goede, loste aarde opgevuld, met eenige ophooging tegen den f1:am
des booms, waarop men omgekeerde graszoden legt, om den grond
niet te aerk te doen uirdroogen. Vermits niet de groote, maar alleen
de vezel-worteltjes, niet door opene mondjes of buisjes, maar bij
een werktuigelijk doorzweeten aan de gef10tene einden, de voedende
vochten uit den grond opnemen, moeten deze behouden en voor alle verdrooging of kwetfing zorgvuldig bewaard worden. Men zet
de hoornen 'zoodanig, dat de pla:tts, waar zij de zwakae of weinigtle
takken of wortelen hebben J tegen het Zuiden komt: bij jonge boomen behoeft men de Zuidelijke of Noordelijke zijde, zoo als zij in de
entfchool gefiaan hebben, niet in acht te nemen; doch oude boomen,
wanneer zij verzet worden, moeten in dezelfde rigting van Zuid en
Noord weder gepoot worden, als zij geaaan hebben. De boomen
aldus behoorlijk geplant zijnde, moet men, door fnoeij!ng, de vruchtbaarheid, gezondheid en fchoonheid derzelve trachten te behouden en
fe vermeerderen, hetwelk op verfchilIende wUze, naar de ollderfcheidene foorren der boomen, gefchiedt; doch bij allen moeten de uitloopers bij den aam en de waterloten worden weggenomen. Groore won.
den moeten door kappen of uitCnijden aan de boomen niet worden
toegebragt , zonder dezelve met het boom-cement van W. FORSIJTH te
bedekken. (*) Over de kweeking der voornaamfie Ooftboomen, zie
men J. N. Kl\:oOP, Pomologie; het Fruitkundig IPoordenboek van J. F.
SERRURIER, WREDOW, J. L. CIIRIST en anderen, en over de ziekten en genezing derzelve den laatstgenoemden; doch vooral de verhandelingen van F. W. FRElJER en J. TH. Fr,oH, bij de HaarlemCche
maatfchappij der wetenCchappel1, deel IV fiuk ~., alsmede de verhandeVadcrlandCche Land_hui.houdkunde twee middelen tegen de kwijning der Ooftboomen
Op. all: J. 0111 aan zoodanigen boom, tegen den Winter, ter wijdte vanll of 3 voet.
de aarde tOt a~n de wortelen weg te nemen; de opening met gerne-kaf op te vullen; in bet voorjaar de afgegravene aarde op het bezonken kaf te brengen, en dit
OlD de 1I of 3 Jaar te herhn/en. 2. t)m beenderea val! fch.pen, kalveren, of andere jonge dieren, fijn te nooten, die. met bijvoeging van eenige potaseh, zoo lang
in water te koken. tot dat er een gelei ontnaal. en hiervan, om de 2 of 3 jaar
IS \,ond op de worteletl vatl detl kwiincnd~n booln te nortetl, die daardoor zal
bernellcn eu welig groeijen.
(') Dit boolD-eement i, zamengcfrc!tl lIit een deel verfehe koemest, l deel kalk
vp.n oude gebouwen, ! deel houtase!J en I~ deel rivier-zand. Dit fmeerfel, op d~
wond gebragt zijnde, beP.rooit men met een poeder van I deel houtaseh en ,r< deel
v.n gebrande beenderen. l\len zie verder \V. FOt1.S1JTJI, i'her di, CII/lUr Ilntl
hantl/lmg I.cr Olu/Mum, , S. 393.
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cteiing van gemelden FREJ]ER, o~er de Infolrlen, die de Ooflóoomen
hier ft lande !tel muste "adeel toe hrengm, te vinden in de verhandelingen derzelfde maatfchappij. dcel V , fiuk 2.
OOG. (lIet} (Zie: GEZIGT.)
OOIjEVAAR (C;con;fI, BRm; Ardea. LINN. en LATH.) is een
langbeenige trekvogel, door LIl'lNAEUS en LATHAI\I onder het geOacht
der Reigers geplaatst, door BRJSSON en :mderen met reden hiervan
afgefcheiden. Zijne aJgemeene kenmerken zijn een zeer lange bek ~
welke regt en puntig en op zijde zaarngedrukt is; langwerpige neusgaten,
eene vleeschachtige, zeer korte, platte en driehoekige tong, en 4 verlengde vingeren, 3 naar voren en één achterwaartS geplaatst (zijnde de
voorlle aan het grondfiuk door een vlies vcreenigd); voorts korte, fiompe
en platte nagels. De krop dezer vogels is van weinige fpiervezcls voorzien; de blinde darm is naauwclijks merkb::ar; het onderile firottenboofd is zonder eigene fpier; de bronchien zijn veel langer, cn uit ringen zameDgefield, die vollcdiger zijn, dan bij de Reigers. lij bouwen
hun nest op dc toppen der boornen, op rotfcn en huizcn; de wij tjes
leggen gewoonlijk twee of drie eijeren; de jongen worden in het
Jlest gevoed, en verlaten hetzelve niet, dan wanneer zij kunnen vliegen. Hun voed fel befinat uit amphibien, visCchen , inCekten enz.
Men vindt Oijevaars in EUI"Opfl, .1zië, Afrika en Amerika, op de
oevers der rivieren, in de weilanden, in de moerasCen enz.
OOIjEVAAR (De wiue) Ckol1ia a/ba, Ardea dconia LIN. en
LATH., is 3 voet 4 duim hoog. De bek cn het naakte gedeelte der
pooten zijn rood; hij is wit van lij f; heeft naakte oogkringen en zwar'_
te Ilagpennen. De jongen zijn van de oude daardoor onderfcheiden,
dat bij de eerlle dc vleugels meer bruin en de bek zwartachtig rooQ
zijn. In de ornllreken van Sama/"{l vindt men eeneD Oijevaar, dië
van de gewone daardoor vcrCchilt, dat hij geheel wit is.
Van alle onze firandbewoners.is er geene onder de vogels, die zoo
zeer geacht wordt, d:1D de gewone Oijevaar, wegens zijne zedelij.
ke hoedanigheden en de diensten, die hij ons bewijst. Zijne zeden
en gewoonten ziJn geheel vcrCchillende van dic der zwarten, die.
wild en wreed zijnde, op dc eenzaamlle plaatfen hun nest maken in
het digtlle der bosfchen, en zich op de toppen der hoogfie bergen
ophouden. De witte Oijevaar daarentegen fchijnt, als het ware, een
geboren vriend der menfchen te zijn. Hij verdeelt zijn verblijf;
plaatst zijn nest op hunne woningcn; zoekt zijn voedfel op de oevers der rivieren, die het meest bezocht worden; jaagt op hunne velden, en bijna in de tuinen; laat zich door het fie\lclijk gewoel niet
afTchrikken, maar zoekt integendeel hetzelve; wordt overal geëer~
biedigd en is bij allen welkom. Bij de MQhlllnmedalze1I wordt de witte
Oijevaar, welke zij BcJ-arje noemen, bijna, zoo als de Ibis bij de
Egyplenarm, vereerd. In Thcsfalil werd diegene tcr dood veroordeeld, die het wagen durfde, er cellen te doodcn.
Deze QUevaars komen bU dcn aannaderendeu zomel tOt ons over,
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en vertrekken wederom veelal in HerCstmnand, om warmere oorden
op te zoeken. Alvorens zij vertrekken komen zij allen, die ééne fireek
bewonen, bijeen, en fchijnen als dan elkander op te zoeken. te herkennen en het gewone tecken tot hun vertrek te geven. Waarfchijn.
lijk begeven zij zieh lIaar Egypte en Baróarije, want in den Herfst
en gedurende den Winter zijn de vlaktens aldaar als met Oijevaars
bedekt: alle echter verlaten des Zomers Egypte niet. SONNINI heeft
er m:!ermalen in Zo mer- en Grasmaand, in de omfireken van
T.~elg, en in het hooge Egypte, midden in den zomer aangetroffen.
Men vindt ook nog de CiconÏl1 Americtllitl (BR!S.), de Ardea Maguari van LATIJ.\III, welke 43 duim lang is; de bek is aan het grondfiuit hemelsblaauw, en voor het overige zwartachtig; de regenboog
h wit; de oogkringen zijn naakt en rood; overigens is hij wit van
kleur, met zwme Oagpennen en bloedroode pooten. Deze foort
houdt zich ook op drooge pla.tfen op. Men verzelcert, dat deze
Oijeva:lr zich fomtijds in Europ!J, ja zelfs in Frnnkrijk, vertoont; doch
waarfchijnlijk is dit eene verwarring met de gewone.
OIjEVAAR (De zwarte) [Ciconia nigra, .drdetl tllgro] heeft ee-·
Den rooden bek, roode oogkringen , en bruine iris, zeer roode poo.
ten en nagels; doch voor het overige is hij bruinachtig van kleur,
met eene witte borst, buik, en dijen. en bruinachtige vleugels. Hij
zoekt de eenzaamheid, bouwt zijn nest op de hooglle pijnboomen,
en legt 2 of 3 vuilwitte eijereo, foms met bruine vl:lkjes. Deze foort,
argemeen op de ZJVilferfche /Jlpen, verwijdert zich V:ln de plaatfen,
waar de witte zich ophoudt. Men vindt hem, doch zcldz:l3m. in
Polen. Prllisftll en andere gedeelten van DuilSclzltmd, Zwitfcrlond.
en zeer zelden in Hol/olJd. In de laatne jaren zijn nog verfcheidene,
tot beden min bekende foorten van Ooijev3ars omdekt, waarvan er, in
het muzeum van Nat. Gefchiedenis te Ptlrijs, eenige voorhanden zijn.
OOljEVAARSnEK. I. Een werktuig, hetwelk uit twee pora/elogrommen befiaat, en gebruikt wordt, om een pian of eene teekeDing te vergrooten of te verkleinen: het wordt door fommigen ook
ten aap geheeten. 2. Ook verfiaat men er door een werktuig, dat
op de regels cn wetten van den hevel gegrond is; doch uit hoofde
.an deszelfs kostbaarheid weinig voordeel geeft, en zelfs daar, waar eene groote kracht vereischt wordt, geheel onbruikbaar, maar integendeel
vaiJ veel DUt is, wanneer men geeuen grooten last te bewegen heeft.
OOR. (Het) (Zie: GEHOOR.)
OORTMAN. (JOACHIM JAN) Déze beroemde Nederlandfche
kllnstgraveerder werd te IPwp op den ~3 van Bloeim. 1777 gebo.
ren. Zijn vader, mede een verdienstelijk pl:t:Itfnijder in hout, zich met
de woon naar Alllflerdam begeven hehbcnde, omdekte in zijnen zoon
reeds vroeg eenen bijzonderen aanleg voor de kunst, cn hefielde hem
hij den grave;!rder KOK in laatstgemelde [[:ld, bij wien hij drie jaar bleef,
toen .deze Amflcrdalll verlicr. De jong:! OORi:\I.\N oefende zieh nu
tenen geruiulen tijd in het teekencn :lan het huis ziji:s v:lders, cn vcr.
vaar-
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vaardigde fleches nu en dan een gering plaatje in RoomCche kerkboeken, tot dat hij eindeJij k bij den beroemden kunstenaar HODGES in
dienst gemakte. Deze, zijnen aanleg wetende op prijs te fiellen, legde den goeden grond van alle die vorderingen, die hij eerlang maakte;
ten minfie de ruime belooning voor deszelfs arbeid, in het behulp:uam zijn bij het vervaardigen van verfcheidene platen in zwarte kunst,
moedigde onzen jongen kunstenaar dermate aan, dat hij voortaan geheel voor zijn vak leefde, en zoowel als lid der fiads-teeken· akademie
en van de maatfchappij van Fe/ix 1I1eritis, als door mede-oprigter te
worden van het teekenkundig genootrchap: kU1ISt zij ons doel, de uit.
breiding der kunst met al zijn vermogen hielp bevorderen.
Intusfchen hadden de tijds omfiandigheden invloed op de ondernemingen van HODGES, die, fchoon nu minder in de gelegenheid, om
OORTMAN genoegzaam werk te verfchaffen, echter altijd zijn vriend
bleef, en hem aan den beroemden kunstplaatfuijder CLAESSENS, met
andere kunstenaars door het Franfche befiuur naar Parijs gelokt, dringend aanbeval. Hij vertrok dan met dezen in 1802 derwaarts, en
arbeidde aldaar, met en voor zijnen meester, ruim vijf jaar, in welken tijd, behalve eigene oefening, diens uitnemend onderwijs zijn
kunst-talent dermate ontwikkelde en voltooide, dat hij thans zijne
eigene loopbaan, als kunstenaar. met vasten v0et konde intreden.
Hij begon nu aan dat groot aantal platen, waarmede hij de verzameling vau het Muzeum, door den heer FILHOL uitgegeven, verrijkt
heeft, en die. alhoewel klein van formaat, meerendeels ware kunstgewrochten mogen heeten; ten minfie is men algemeen van gevoelen,
dat vóór hem weinige kunstenaars, bij de navolging van REMBRANDT,
OSTADE en G. Dou, tot welke hij zich meestal bepaalde, de verfchillende eigenaardigheden, welke deze meesters kenfchetfen, zoo
getrouw wisten te bewaren. Door deze zelfde buigzaamheid van talent behaalde hij den grootfl:en roem door twee platen voor de fraaije
uitgaaf der Lufiode, voor ettelijke jaren door den graaf SOUZA ondernomen; en ware hem de tijd vergund geweest, om verfcheide.
ne andere voor het groote Muzellm van den heer LAURENT te voltooi.
jen, dan zoude hij hierdoor zijnen roem vermeerderd. en de uitvoering van een belangrijk ftuk zijner eigene onderneming zoude dien
voldongen hebben. Wij bedoelen hier de navolging in koper van een
der beste voortbrengfels van GERARD Dou, het zoogenoemde Holland.
{che huishouden. Dan eene langdurige en fmartelijke ziekte belemmerde hem ook in het volbrengen van deze taak, die eindelijk door
zijnen vroegtijdigen dood geheel werd afgebroken. Hij fiierf den 9
van Louwm. 1818, in den ouderdom van flechts 40 jaar. Geduren.
de zijne ziekte voltooide hij nog het vignet voor r Hermite en Pro.
vence, waarin men zijn geheel talent weder vindt, en dat ab zijn laat.
Oe werk dubbeid gewaardeerd wordt.
Zijn dood is een gevoelig verlies voor de graveerkunst, waarin zich,
volgens eeneD F,"af'ft,'tels beoordeelaar , zijn wezenlijk oorfpronkelijk
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talent door een juist gevoel nopens de kleur, en de fchikking van
licht en bruin, gepaard met eenen vasten, en geestrijken toets, onder.
fcheidenlijk kenmerkte. Dit gunstig getuigenis, wegens zijn talent als
kunstenaar, gaat van een niet minder Hreelend voor Zijll l;arakter
als mensch verzeld, ten welken aanzien hij van jongs af zeer ingetogen, braaf, op regt , zedig, fiil en bedaard, en van eene gelijkmatige
gemoedsgef1:eldheid was.
OOR WORM. (Forfimla) Een infekt, tot de orde der fchildvleu.
gelige (coleoptem L.) behoorende, met borf1:elige fprieten, halve dek~
1èhilden, bedekte vleugels, en eenen tangvormigen !laart. De dek[chil.
deo van den gewon en , grooten Oorworm (F. Auricu/aria) zijn aan
de punten wit. lIet is een zeer bekend dier, van hetwelk men ten
onregte verhaalt, dat het gaarne in 's mell[chcn ooren kruipt; of...
fchoon het waar is, dat het daarin, gelijk andere in[ekten, bij toeval
wel eens komen kan. In de tuinen, echter, doen de Oorwormen
veel nadeel, door jonge moeskruiden, de uitbot fels van oranjebO0men, de knopjes der angelieren enz. af te eten.
OOST. (J. v.) Een beroemd fChilder, in 1600 te Bmgge geboren, en in 1671 aldaar gef1:orven. Nadat hij vooraf de noodige on.
derrigting in zijne kunst omvangen had, begaf hij zich naar Rome,
waar hij zulke groote vorderingen maakte, dat zijne fiukken over het
algemeen door kunstkenners bewonderd werden. Na zijne terugkomst
rnngfchikte men hem onder de beste Nederlandfche meesters. In zijne jeugd fchilderde hij zoo juist naar voorbeelden van RUBBENs en
VAN DIJK, dat zijne fiukken, nog tegenwoordig, de kunstkenners
dikwijis misleiden. Hij fchilderde alleen uitvoerige gefchiedenisfen t
en bragt in dezelve niet meer figuren, dan noodig waren, om zijne
flukken leven bij te zetten. Derzelver verfieringen zijn zinrijk en
eenvoudig, en de kleeding is fchoon. Hij was een groot kenner van
bouw. en vergezig[kunde, welke beide hij in zijne achtergronden
zeer goed te pas bragt. In zijne teekening beerscht een goede
fmaak, en het koloriet van zijn naakt is frisch en natuurlijk. Zijn
zoon, van gelijken naam, oefende zich te Parijs en Rome, hield
zich lang te Ri/s[el op; doch begaf zich eindelijk weder naar Brt/gge,
waar hij in 1713 fiierf. Van zijne groote, gefchiedkundige fchilder.
flukken vindt men vele in de kerken en aanzienlijke gebouwen van
RijsJèl. Zijne teekening, zoowel als zijn koloriet, verdienen allen
lof, en de kleeding zijner beelden was in eenen verheven fiijl.
OOSTENRIJK. Dit keizerrijk bevat, na den vrede van Parijs, in
1,814, en het verdrag met Bei/eren, in IS 16 gefloten, eene uitge.'
flrek[heid van 12,055 v. J11., en 28~ millioen inwoners. Het grenst
in eene linie van 1I3 mijlen aan Rus/and, van 292 aan h~t Osmannisc" rijk, van 13 aan den Kerke/i/km flaat, van 14 a'an Parm{1,
v:m 10 aan Mode/lfI, van ~o aan Sardinië, van 68 aan Zwit[e,.ltJ11d,
van 3 aan het vorstendom lichtc/1fleill , van 148 aan Bei/eren, van
53 aan Sakft, van 37 mijlen aan Pr/lisfcll , en v~n daar tOt aan de
Rus.
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1t11sfifche grenzen aan Kmknu. De 1laten, waaruit dit keizerrijk te.
genwoordig is zamengeileld, zijn: J. de Duitfche floten, waaronder
behooren de hertogdommên Neder-Oostmrijk, Stier1llnrk, Karinthië,
Knrniole me[ Idrin, waarvan de 3 laat!l:e tOt het koningrijk Illyrië be.
110oren , het graaffchap Tyro/ en Fornlherg, en het hertogdom Snlzhurg. 2. De Bohee1l1fche Stnten, welke het koningrijk Boheme,
en het markgraaffch:!p frfo,.m'ië, met het aandeel :tan S;/ezië, bevatten. f3. Het Koningrijk Gn/licië, met de Buckowilla en de op
nieuw ingelijfde landilreek van Tornopol. 4. Het koningrijk Hongarije, met Slavonië en Croa/iiJ. 5. Het Groot-Hertogdom Zeven.
hergm, benevens de ingeflotene militaire grenzen. 6. H~t Koningrijk Dalmatië, met de landilreken van Raguza en Cattaro. 7.
Het Lombmodisd f'ér-etiafl1JSch koningr~ik, en 8. De Landen der
miltaire grenzen, als: in CrootiiJ, Slavonië, in de generaliteit van het
HOllgaarsch Bm1tJ(Jnt, en in Ze,'enbergm. Alle deze landen worden door onderfcheidene volken bewoond, waaronder de Slaven,
Duitfchers , Italianen. flongmoen en Wn//achi./ers de talrijkile zijn.
Voorts vindt .men er .loden, Zigeuners, dnneniers, Niet/IV-Grieken,
Albanezen enz. De Roomsch-Katholijke godsdienst is in dit keizerrijk de heerfchende, en dcrzelver bisdommem zijn in Duitsch/and en
Hongarije rijk begiftigd; doch hebben de Lucherfchen en G,erefor-

meerden er confifiorien en fnper-imendenten, en genieten met de
Roomsch.Katholijken, iIJ Hongarije en Ze,'enbergm, bijna gelijke
burgerlijke regten. Ook vindt mep er Unitr.risfen, Doopsgezinden, Mahomedanen enz. De fiaatsgeileldheid is monarchaal; in Hongarije en
Zevenbergen bepaald, en in de overige fi~ten des keizerrijks hebben
de 1landen het regt, om te bewilligcn in hetgeen de keizer vordert.
De opvolging van den troon is in de mannelijke en vrouwelijl!e Iinie~
volgens het regt V:1I1 eerstgeboorte, erfelijk. De regtspleging is
geregeld en zacht, en het wetboek omtrent de bijzondere regeen, van
Zomerm. 1811 , is voorbeeldig. De landrnagt beilaat in tijd van vrede uit 185,000, en in tijd van oorlog uit 535,000 man, en de zeemagt in 3 linie - fchepen, 5 fregatten en.24 chebekken en briks.
Het Oostenrijksch kcizerrijk wordt door talrijke, ten deele bevaar.
bare, rivieren doorfiroomd, onder welke, inzonè:erheid, de Dot/au,
Ens, Save, Po , E/he, lJlo!dau, Oder, FFeichfel en Dniester behoo_
ren; terwijl zes groote kanalen, onder de regering van den tegen.
woordigen keizer totfland gebragt, de fcheepvaart, en den homhandel
door vlotten, aanmerkelijk bevorderen. Onder de bergen telt men,
voomamelijk , de Alpen, St/deten en Carpathen. De grond is meestal bergachtig; doch vindt men vele [choone, vruchtbare ilreken naar
het Zuiden. De luchtsgeftelàheid is zeer verfchilIend naar mate van
de verfchilIende ligging en hoogte der bijzondere deelen. De rijk.
dom aan voortbrengfels uit al de drie rijken der Natuur is zeer groot.
In het delffiolfelijk rijk vindt men goud, zilver, koper, tin, ijzer,
kwil)zilver, vermilioel1, kobalt, marmer, edele gefieenten. porfelein_
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aarde, meerfchuim, fleenkolen, zwavel en zoUt, en voortS warme
minerale bronnen te Cllrlsbad, TiJplilz en Franfensbad; eene zlIlIrbron
te Egel', en zwavelbronnen te Badm en Kraill. Het plantenrijk Ie.
vert voor Oostenrijk koren op van allerlei aard, zelfs voor den uit-voer; voortS mais, rijst, peul-, boom- en inzonderheid Zuidelijke
vruchten; olie, wljn, faffraan, tabak, hennep. vlas, weede, en veel
boutgewas. Uit het dierenrijk heeft men runueren, buffels, paarden ..
ezels 1 muilezels; voorts fchapen, geiten, zwijnen, gevogelte, wilde dieren, visfc;:ben, paarIfchelpen , bijen, (die jaarlijks meer dan 2000
cencner was, en 47,000 centner honig leveren) en zijde. De ma·
Dufakcuren en fabrijken leveren jaarlijks 500 mill. guldens in waren
op, en wel in horologies, porfelein, fpiegels en mesting, flaal en
ijzer, papier, tabak, fuiker, fchapenwol, zijde, leder en was. De
bandel , waarvan het middelpunt de hoofdfiad lPeenm is, is zeer be.
langrijk. Onder de zee-handel !leden behooreu Triest, Fiume en
netië, en onder de overigen Weenen, Praag. Pesth en Lemberg. De
kunsten en wetenfchappen, door en federt JOZEPH II aanmerkelijk
bevorderd, worden op de Hooge fcholen te Wée"en , Praag ,
Padtltl, Mantua, Yerona·, Pesth, Le11lberg en meer andere akademiell geleeraard : buitendien heeft men nog verfcheidene wel in.
gerigte .gymnafien en Iyceën. In Oostenrijk is federe kort veel voor
de wetenfchappelijke volksbefchaving gedaan. Et is een wereldlijk
priester-inHicuut opgerigt; Boheme verkreeg door zijne flanden eene
polytechnifche fchool ; de aartshertog JAN verbeterde het Johanneum
ce Grälz; in lJ7eenen legde keizer FRANS in 1815 den grond tot het
groote polytechnifche inll:icuut, en in verfcheidene provincien be.
tban werkzame landhuishoudkundige maatfchappijen en andere vaderland.
fche genootfchnppen. In de hoogere letterkunde en kwlSt bekleedt
Oosfel/rijk echter geenen eigendommelijken rang.
OOSTERBAAN. (HEERE) Deze verdienstelijke ge!eerde bekleed.
de eerst het Hoogleeraarambt bij de kweekfchool der Doopsgezinde
gemeente te Amjlerdflln, en naderhand dat van gewoon leeraar bij de.
zelfde gemeente te Harlingen, zijne geboortell:ad, waar hij in 1736
het eer!le daglicht zag. Zijn vader, EVRRT OOSTERBAAN. was een
koopman, en zijne moeder GRIETJE SIMONS STINSTRA. Reeds in zijn
8!le jaar behield hij uit het roodvonk dat ongelukkig gebrek aan zijn
gehoor, hetwelk hem zijn geheele leven bijbleef; doch, hoe zeer
naderhand erger wordende, zich in zijn [preken door geenerhande wanluidenheid, liet merken; behoudende hij altijd eenen vasten toon,
en eene hehoorlijke leiding in zijne fiern. Daarentegen openbaarden
zich bij hem even vroegtijdig de beginfels dier ujtflekende geestvermogens, welke den jongeling van groote verwachting kenmerken.
Eene onbepaalde zucht voor de letteroefeningell bezittende. volgden
zijne op\'oeders wijsfelijk dezen wenk der Natuur. Na zich te Fra.
PIeker en vervolgen te Thicl in de Latijnfche taal geoefend te hebben,
betrad hij in zijn 17de jaar de Hooge fchool in eerstgenoemde fiad,
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om zich op de voorbereidende wetenfchftppen toe te leggen; doch
zijne keuze tot den Evangelie-dienst onder de Doopsgezinden b~
paald hebbende, vertrok. hij naar dm/lerdonz. waar hij zijne oefeningen voortzette onder de hooggeleerde mannen TJERK NIEUWEN·
HUlS, Hoogleeraar in de godgeleerdheid bij het kweekfchool der
Doopgezillden in die fiad, }ACOB KRIGlIOUT en AREND VAN DEIl
MEERSCH, beide in de godgeleerdheid en wijsbegeerte bij de Remonfiranten.
Nadat hij zijne fiudien volbragt had, en tot proponent was bevorderd, werd helD nog in dat zelfde jaar den predikfioel te Mllkkum ,
een aanzienlijk vlek, niet ver van Bnrlingen, aangeboden. In Louwni.
1760 aanvaarrdde hij zijne bediening, en tmd koFt daarna in den echt
met mejufvrouw AAGJE HANEKUIK, welke hem eenen zoon ter wereld
hragt. De gemeente van lIfokkum mogt zich echter r.iet lang op haren
uitmuntenden leeraar beroemen, alzoo hij reeds in het volgende jaar,
in de plaats van zijnen gewezen leermeester TJERK NlEUWENHUIS.
die eenigen tijd te voren overleden was, te Am/lerdam tot Hoogleer.
aar in de godgeleerdheid en wijsbegeerte beroepen werd. Hij aanvaarde zijnen post nog in het zelfde jaar; doch werd, ter zijner verligting,
11et onderwijs in het natuurkundig gedeelte der wijsbegeerte aan den
Doopsgezinden leeraar KLAAS DE VRIES opgedragen, en na diens overlijden in 1766 mede aan onzen OOSTERBAAN toevertrouwd. Volkomen voor zijnen post berekend, vervulde hij dien, in al des zelfs on.
derfcheidene vakken, ten algemeenen genoegen, waarvan zijn gevestig_
de roem, dien hij verwierf, het onwraakbaar getuigenis opleverde.
OOSTERBAAN bekleedde zijne hooge waardigheid tot in het jaar
17 86 , wanneer hij tot leedwezen van het meer gemelde kweekfcllOol
en de geheele Doopsgezinde focieteit, en in weerwil der pogingen.
om hem van zijn beOuit af te brengen, vri.iwillig vlln dezelve aflland
deed, en zijnen oom, den geleerden JaANNES STINSTRA • die zijnen
dienst om zijne hooge jaren had nedergelegd , als gewoon leernar
bij de gemeente te Harlingen opvolgde. Hij hervatte in Blocim:land
deszelfden jaars het predikambt met geene mindere wakkerh~id, dan
waarmede hij dat van Hoogleeraar had waargenomen; volhardd'! daarin met gelijken lust tot aan het einde van zijn leven, en ommep
zachtkens, na eene ziekte van weinige dagen, op den 18 van Herfstin.
J807, in den ouderdom van 71 jaar en 8 maanden.
Behalve zijne groote bedrevenheid in de 'oude talen, las hiJ ook
met vele vaardigheid het Engelseh, Franseh, en Hoogduitscll, en a~
hoewel hij zich niet als fchrijver, dan door eenige kleine fiukjes.
heeft gekenmerkt, arbeidde hij nogtalls bij aanhoudendheid aan de be_
vordering van goeden fmaak en het belang der wetenfchappen. Ool~
heeft men meer d:m eene fraaije vertaling uit het Fransch en Engelsc11 ~an zijne hand te danken. Hij behoorde buiten twijfel onder
de geleerden van den eerftell rang; bezat cene uitgebreide kennis van
de gewijde cn ongewijde gefchicdenis, de zeden en geWOOnten van
vroe~
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vroegere en latere volken, met éé::l woord van alle die wetenCehappen, welke in eenen ervaren godgeleerde en fchrifmitlegger gevorderd
worden. Bij het verhandelen van wijsgeerige onderwerpen boeide
hij de ingefpannen aandacht door de kracht van zijn fchrander, doordringend en wel wikkend oordeel, en hij het leerfiellige door zijne
gezonde en redelijke begrippen; terwijl hij in zijne lesfen over
's menCchen pJigten een lneester was, die weinig zijns gelijken
vond. Bovendien was hij vrolijk en gezellig van aard; afkeerig van
het leven eens fomberen wijsgeers, of eens droogen geleerde. Hij bezocht gaarne zijne vrienden, die ook bij hem altijd welkom waren;
doch was, uit hoofde van zijne hardhoorendheid, weinig voor groote
gezelfchappen geCchikt. Zijn geheele wandel was opregt en god vree·
zend; zijne zeden waren geëvenredigd aan zijne jaren; zijn fiand
en geheele ,voorkomen deftig, mannelijk, maar kenfchetllen tevens die
blijde godsvrucht, welke ons de godsdienst des Zaligmakers leeraart. Hij was bijna altijd even opgeruimd van geest, en verduurde,
iu de laatfie jaren zijns levens, de gricvendfie fmarten, met eene ver.
wonderenswaardige gelatenheid en onderwerping aan den goddelijken
wil. Minzame nederigheid maakte hem beminnenswaardig, zelfs bij
den geringl1:en zijner broederen; en het is mogelijk aan deze zedig.
heid toe te fchrijven, dat hij der geleerde .wereld niet met meerdere
vruchten. althans onder zijnen naam, verrijkt heeft.
OOSTERDIJK (NICOLAUS GEORGIUS) zag in Sprokkelm. 1740
in Utrecht het eerfie daglicht, waar zijn vader JOANNES OOSTERDljK:
SCHACHT het hoogleerambt in de geneeskunde met roem bekleedde.
Reeds vroeg ontwikkelden zich in hem niet fleehts de zaden van
uitl1:ekende zielsvermogens, maar ook die van braafheid en deugd,
waarin hij naderhand zoo zeer uitmuntte. Nadat hij de Latijnfehe
fcholen doorloopen had, werd hij te Utrecht tot fiudent in de mediciJnen bevorderd, en genoot aan de Hooge fehool dier fiad, behalve het onderwijs zijns vaders. ook dat van de beroemde Hoog.
leeraren WESSELING en REITZ in de Griekfche en Latijnfche talen.
en vervolgens van 'VOERTMAN , WACHENDORF en HAHN in de ge.
neeskundige wetenfchappen. Onder deze geleerde mannen de aka·
demifehe loopbaan ingetreden, bleek bet eerlang, dat de verdere
voortgang in dezelve het begin verre moest overtreffen. Naauwe.
lijks had hij de eerlle gronden der geneeskunde gelegd, of zijn geest,
zieh met geene oppervlakl.ige befchouwing van zaken vergenoegende,
drong tot de naauwkeuriglle nafporingen door, en verkreeg, door de
vlijtige beoefening der fchriften van HIPPOCRATES, GALENUS en CELsus, een meer helder en opgeklaard inzigt; terwijl naderhand die
van SYnENHA~l. en bovenal' die van flOERIIAVE, hem den weg
wezen tot eene zuivere en gelukkige uitoefening der geneeskunde.
Nadat OOSTERDijK aan Utrechts Hooge fchool zijne fiudiell vol.
bragt had, begaf hij zich, onder goedkeuring en zelfs op aanrading
zijns vaders, Daar die van Leijden, om de lesfcn van den voortreffe.
lij.
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tijken GAUBIUS in de fcheid- en ziektenkunde , alsmede van de Hoogleeraren VAN ROljEN en WINTER, bij te wonen. Hij bragt hier een
geheel jaar door. en keerde toen, na zich met eene uitgebreide
kennis in onderfcheidene vakken der geneeskunde verrijkt te hebben,
weder naar Utrecht terug, waar hij in 176:1 openlijk zich tot geneesheer liet bevorderen, en bij die gelegenheid eene verhandeling
verdedigde de Aceto (over den Azijn). Acht jaar oefende hij hier
de praktijk, en hield zich niet alleen bijzonder bezig met het lezen
van zoodanige oude fchrijvers, van welke hij wist, dat zij voor
hem in de geneeskunde noodzakelijk waren; maar befteedde nog bovendien zijnen nog overfchietenden tijd aan de beoefening van zijn
geliefkoosd vak, de kruid. en fcheidkunde, met dat gewenscht gevolg, dat hij in 1770 a3n de Hooge fchool te Harderwijk tot den
leer!loel der genees-, fcheid- en kruidkunde geroepen werd. Hij
aanvaardde zijnen nieuwen pOSt met het uitrpreken eener inwijdingsredevoering , w~arin hij betoogde, dat vele tnmfchm door eene te
qyerdrevene zucht, om te willen bH/vetl leven, hunnen dood verhaasten: een onderwerp, hetgeen niet alleen vreemd en uitgezocht was,
maar door onzen hoogleeraar zeer juist en keurig behandeld werd.
Drie jaar later, toen hij als Rector Magnificus moest aftreden, hield
hij eene redevoering over de noodzakelijkheid, om de armen zorgvuldig te verzorgen, als het beste middel ter voorkoming van óe[melteli/ke ziekten; en het was door deze en meer andere proeven, welke
ware kenmerken van zijne geleerdheid opleverden, dat hij meer en
meer bekend werd. Reeds in 1769 had de Zeeuwfche Maatfchappij
der· wetenfchappen hem onder hare leden aangenomen, en hij fchreef
weinige jaren daarna eene oordeelkundige verhandeling, in het ~de
deel harer werken te vinden, welke de gefchiedenis en eene naauwkeurige befchouwing van een zeldzaam gebrek des dijebeens behelsde.
OOSTERDIJK bleef te Harderwijk tot in 1775, wanneer hem door
belluurderen der Hooge fchool te Leijden het hoogleeraarambt in de
geneeskunde werd opgedragen. Daar hem nu niets in den weg !lond,
om zoo groot eenen ecrepost te kunnen bekleeden, en alles zelfs fcheen
mede te werken, om hem daartoe aan te moedigen , zoo vertrok hij
dan ook kort daarna derwaarts, en gaf zich nu weder geheel aan de
beoefening der geneeskunde over. Drie jaar daarna werd hem door
Curatoren der Hoo,;e fchool tevens het onderwijs in de praktijk op_
gedragen; zoodat zijne lesfen van dien tijd af alleen werden ingerigt,
om den toekomstigen geneesheer in de ziektekunde, en de wijze,
om zieken te behandelen, te onderrigten; en het is van dien tijd
af, tot aan den eindpaal van zijn leven, dat zijn roem zich alom
verfpreidde.
Het jaar 1783 was voor OOSTl:'RDIjK een der treurigste. Zijne
geliefde huisvrouw, nARTIJA WEVëRINGII, met welke hij 16 jaar in
eellen gelukkigen echt geleefd had, werd hem door den dood ontrukt; doch hij droeg zijn lot met eene christelijke gelatenheid en
0
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onderwerping, en begaf zich eerst bijna cS jaar daarna, Jn 1789,
andermaal in het huwelijk, met CORNELIA WJLHELMINA GRAS WIN.
KEL, waarin hij op nieuweene vrouw vond, zijner liefde dubbel
waardig. Dali, in LOllwm. 18°7, bij den noodlottigen ramp van
Leijden, ontving deze zijne geliefde gade eene gevaarlijke wonde
aan het hoofd, aan welker gevolgen zij q. dagen daarna fiierf. Hevig was de ziellinart , welke hij toen gevoelde, waarvan zijne redevoering, in de daaraanvolgende maand, bij het aftreden als Rector
Magnijicus gehouden, de duideEjkfle kenmerken opleverde.
Orrchoon OOSTERDlJK, uit eene te ver gedrevene nederigheid, nog
weinige proeven zijner kunde aan de geleerde wereld geleverd had,
fchreef hij echter, gedurende zijn verblijf te Leijden, zijne PraecepIII medicillae practicae, welke hij in 1783, ten gebruike zijner kweekelingen, in het licht gaf. Bovendien had hij eenige jaren vroeger
nog eenige praktiCche bedenkingen, over de moei/elijke doorzwelging •
in de werken der Zeel1wCche MaatCchappij geplaatst, en verCchenen
ook federt in publieken druk twee zijner redevoeringen, door hem
te Lei/den, bij gelegenheid, dat hij in 1778 het hoogleeraarambt in
de praktijk aanvaardde, en, toen hij in 1787 als Rector Mag/lijicus
aftrad, uitgesproken, en welke beiden voorbeelden van keurigheid
van i1:ijl en taal, en juiste beknoptheid van uitdrukkingen opleveren.
Reeds in zUilen bezadigden ouderdo:n overviel hem eene
fchielijk toenemende verzwakking van het gezigt, welke naderhand
door eene verduistering van het kristallijnen vocht (cataract) op de
beide Dogen gevolgd werd, waardoor hij 4- lmanden geheel blind was,
en de kllnstbewerking, in nIoeim. 1805, met den gell1kkig!len uitflag onderging. Na de herkrijging van het gezigt, hervatte hij zijne fiudiën met eenen nieuwen 111st, en zonderde dagelijks eenige uren
:lf, om zich het fielCel der nieuwere geneeskunde eigen te maken.
OOSTERDIJK bekleedde het hoogleer~arambt aan Lei/dens Hooge
fchoöl ruim 42 jaar met eenen onnfgebroken roem, en fiierf den
3 van Herfstm. 1817, in den ouderdom van ruim 77. Hij bleef
zijne onbeperkte zucht tot oefening :n zijnen hoogen ouderdom
behouden; deed in het verborgene veel goeds aan zijne behoeftige,
zieke medeburgers; bezat eene zuivere godsvrucht, en opgeklaarde,
godsdienstige begrippen; was gevoelig voor ware vriendCchap, en
minzaam ook jegens den geringfien zijner medebroederen : met één
woord, zijn geheele leven was e<ln toonbeeld van deugd, uitflekende
geleerdheid, grootheid van ziel, naallwgeZette pligtsbetrachting en
lolfelijken naijver.
OOSTERSCHE LETTERKUNDE. Deze bevat alles, wat tot
de Oosterfche talen, en derzelver CclJrift betrekking heeft. Zij ontfiond met de zendelingen, ~oor wier bekeeringswerk de kennis der
Hebreeuwfche en Arabifche talen noodzakelijk was. De eerUe collegies. tot dit oogmerk, werden door R"YMUND DE PENNASORTI,
generaal van de orde der Dominikanen , in J 2S0 te Tunis eo Murcia,
op-
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.opgerlgc, waarna CLltMENS V in 1311 verordende, dac op de Hooge fcholen te PariJs, Oxforl , Bologna en Salamanca, de Hebreeuwfche, Chaldefche en Arabifche tnlen zouden onderwezen worden.
Op het einde der J6de eeuw echter werd de beoefening der Oosterfche talen, door de Franfche akademisten, meerder uitgebreid, en
feden verwierven verfcheidene ,geleerden hieromtrent groote verdiensten. Onder de FranCchen behooren HERBELOT, DE GUIGUES, vader
en zoon, LANGLES , SILVESTRE DE SACY en anderen; onder de Nederlanders inzonderheid A. SCHULTENS, en diens zoon en kleinzoon,
behalve nog vele levende, en in dit tijdvak beroemde geleerden; onder de Duitfchers RWCHLIN, MICHAELIS, EICHHORN, VATER, GESENlUS , VAN HAMMER enz.; onder de Britfche geleerden de beide
POTOCKE'S, W. JONES, OUSELY, LUMSDEN, LOCKETT, MARSHAM
en anderen, en einddUk, onder de Spanjaarden, CASIRI en CANES.
In de lEde eeuw werd de OosterCche letterkunde ook door Zweedfche geleerden met vele vrucht bearbeid. De talen, tot dit vak behoorende , of de Semitifche, verdeelt men in 3 hoofdtakken, namelijk: de Arameifehe (ChaldeCche en SyriCche), de KananWfehe
(PheniciCche en Hebreeuwfche) en de Ambifehe taal. Het RabbiJnfehe is eene nieuwe, door eenige geleerde Jooden gevormde taal,
welke feden de Ilde eeuw, uit navolging der oud.Hebreeuwfche,
geboren werd. Voor de beoefening van den Clraldefelren tongval
zorgden HEZEL, BAURR en GRnI; voor die der Syrifehe taal de bei.
de lVIICHAELIS, CASTELLUS , J AHN, GRIM, KNÖS, (in Upsala);
terwijl SILVESTRE DE SACY in Pari,js, EICHHORN, WAHL, RINCK,
ROSENMULLER, in Duitsch/and, en NORBERG in Zweden, in deze
tegenwoordige eeuw, veel ter bevordering van kennis in dè .drabiftlte taal toegebragt hebben. Omtrent de bearbeiding der overige Se.
mitiCche talen en letterkunde, de Perzifclre, Armeni[che en [{optifeIte , hebben MARSDEN , ADELUNG en J. G. EICHHORN de noodige
handleiding gegeven. Gedrukte, OosterCche handCchrifcen vindt men
het best bij nlitfche boekdrukkers, alsmede te Leipzig in den Tauchnitzfchen boekhandel. De beoefening der Oosterrche Letterkunde
wordt in Parijs, Londen, Calcutta, Petersburg en Weenen J om
fiaatkundige redenen, zeer Ilerk aangemoedigd.
OOSTERSCH ROMEINSCH KEIZERRIJK, ook het Byzantijnifclre genoemd, bevatte in IJet eerst, van Azië, aan deze zijde
van den Euphraat, de kusten van de Zwarte Zie en Klein.Az"-;;
van Afrika Egypte, en van Europa de landen van de zee· engten
tot aan de Adriatifelte zee en den Donau, en duurde niet alleen omIlreeks duizend jaar langer, dan het WesterCche keizerrijk; maar
werd ook nog tot de kusten van de Jlfiddellandfche Zie en italië uitgebreid. Hetzelve ont!lol1d , tocn TUEODOSlUS, in 395, het Romein~
fche rijk onder zijne beide zonen, ARCADlUS en HONORIUS, verdeelde',
wanneer de eerlle, welke de oudfle was, het Oostersch keizerrijk verkret'g, hetgeen door zijne zwakheid al aanllonds gevoelige
fla'
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flagen lijden moest. Gedurende zijne minderjarigheid was RUFINUS
voogd en fiaatsdienaar. Deze en STILICO bewerkten elkanders val.
De Gothen verwoestten Griekenland; EUTROPIUS, opvolger van
RUFINUS, en GAINAS, zijn moordenaar, vielen door eigen fchuld;
de laatlle verloor zijn leven in eenen door hem in ,~oo verwekten
biDnenlandfchen oorlog; terwijl ARCADIUS met zijn rijk van nu af
door zijne trotfche en baatzuchtige gemalin, EUDOCIA, tOt aan haren
dood, in 40+ geregeerd werd. De Ifauriers en Hunnen liepen in.
tusfchen de provincien in Azië en aan den Donau af, waarna THEODOSIUS, in 408, ouder het belluur van PULCHERIA ,zijne zuster.
zijnen broeder opvolgde. PULCHERIA, die ook den titel van AuGUSTA voerde, regeerde het rijk niet ongelukkig. TIIEOOOSIUS verkreeg in 423, van het aan VALENTINII\NUS afgellane Westerfche rijk.
W'est.JIly/';ë. De Grieken fireden gelukkig tegen den Perzifchen koning VARANES , en het door twisten verfcheurde Armenifche rijk,
door de Romeinen en Perzen aan zich getrokken, werd van nu af
de twist-appel tusfchen beide natÎen. ATTILA verwoestte het rijk
vaD THEODOSIUS, en fielde hem onder fchatting. Na haars broeders
dood, in 450, werd PULCI1ERIA als regerende keizerin erkend. Zij
fchonk hare hand aan den fenator MARCIANUS , dien zij daardoor tot
den troon verhief. Zijne wijsheid en dapperheid hield de Hunnen
van de grenzen terug; noch hij onderfieunde het Westerfche rijk niet
krachtdadig genoeg, in de Hunnifche en Vandaalfche oorlogen. Op
MARCIANUS volgde, door verkiezing in 453. LED I, wiens ondernemingen tegen de lPéndm, in 467, mislukten. Hij had zijnen
klein-zoon Lw [Ot opvolger befiemd; doch deze kort na hem ge11:orven zijnde, had zijn vader in 474- ZENO COt onderregent van
het rijk benoemd, wiens regering zich door zijne zwakheid, me.
nigvuldige opfianden en verwoestingen kenmerkte. De Got/zen overbeerden de provincien, tot dat hun aa:lvoerder THEÖOORIK, in
489, naar Italië trok, waarna ARI.1DNE. de wcduwe van ZENO,
den fiaatsdienaar AN.\STASIUS, aan wicn zij huwde, twee jaar later,
ten troon verhief. Het eenmaal tot misnoegen en opfiand opgeruide volk was door geene vermindering van lasten, noch verfbndige
verordeningen, tot vol~{Qmen rust te brengen, en het hierdoor verzwakte rijk buiten fiaat, om genoegzamen tegenfland te bieden,
aan de Perzen en de Barbaren van den Don/lu, tegen welker invallen
in het fehier-eiland van Xonfla1/tinop.-:J ANAsTAsIUs den zoo;enoemden langen muur liet bouwen. Na den dood van dezen vorst riepen
de foldaten, in 518', JUSTINI.\;'lUS tot keizer uit, die, in weerwil
zijner geringe afkomst, zich op den troon handhaafde; doch wiens
regering zich door godsdienstige vervolgir.gen en velerlei wandaden
kenmerkte. Hij werd in 521 oFgevolgd door zijnen neef JUSTI:'\IANUS,
beroemd als wetgever en door de overwinningen van zijnen veldhear
BELIZIIRIUS, maar weinig ilJ naat, om het rUk in-.vendige kracht bij te
zetten. Zijn opvolger in 565. .lUSTH>US Ir, was een bl:l,zuehtig,
wreed
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wreed en zwak vorst I ,He zicb door zijne gemalin liet leiden. De
LongobardCII ontrukten hem e::n gedcelte van Ilalië: ook met de
Perzen voerde hij over /l1"llH'1:ië ee;]~n ongelukkigel: oorlog; terwijl
de Awarcn de nan c1cn DOl/mI :~e!etiel1e provinCÏen plunderden. Nadat
]USTlNlJS, door \-c:rdrict ki":\likzinnig was geworden, werd zijn ver.
dienste I ij ke !lamsdicn:wr Tlla:ru cs tot Cne(:;r yerklaard, en 1lreed
de veldheer JVSTlI\iAl\TS met veel geluk tegen de ]1erzetJ.
Th:ms verbonden zich de Griekeu voor de cerHcnmaal met de
Turken, wanncer TI;;Ertil"S JI, na d8t hU in 582 v~n de Awaren den
vrede gekocht had, tot welke de ve!dheer l"L~l'RITlVS de Pcrzetl gedwongen had , dezen tot Caef:'.r verklr.a.de. l\Ien liet hem van den
kant der Oosterièhe grenzen in fust, betgeen hij aall de dankbaarheid
van den koning CHOUSROU II, dien hij in 591, toen zijne onderdanen
hem verdreven hadden, wcder op dc!! troOIl plaatile, verfchuldigd
was. Zijn oorlog tegen de AWrlrclJ vie! echter ongelukkig uit. Het leger
was misnoegd, zood~t hij eindelijk PHOCtlS, een zijner onderveldhee.
ren, tot keizer uitriep. l\bl'RITJl'S nam de vlugt, doch werd ach ..
terhaald en omgebragt. welk lot, toen IIERACLIUS, de zoon van
den fladhouder in Afrika, 1I011jlrllltiliopcl innam, in 610 ook aan
PHOCAS te beurt viel. Gedurende de eerflc 12 jaar der regering
van HERACLlt;S plunderden de ~1J1'aren cn andere volken aan den Do·
nou de Europifche landfchappen; terwijl de Perzw de kusten van
Syrië en Egypte veroverden. Toen het hem eindelijk gelukt was,
de A!I'arCl/ te bel'rd::;C!l, trok hij in 6::!z zelf tegen de PerzC1J
op, en floeg hen teru;; ; t~nvijl de _/lwarell, in 626, },:olljlnntino.
pel te vergeefsch nnmns teen. Onl~crileund door den opfland tegen
CHOVSROU, drong hij tot in h(!t billl1Cnt1e \-an Perzië door, en kreeg
bij den geflotenen vrede n,ct SalRou de verlorene provincien en
het he.'llig kruis tcru:,;; doch de Arabieren J die intus(Chen onder
lVIoIl.nrm:D en de Kalifen magtig geworden waren, veroverden on·
<ler 7.ijne regering Piieniciê, de I:mden a:111 den Eltfraat, .ludea, Sy.
rië en geheel Eg)pte. Onder de nnkomelingen van -HERJlCLIUS WilS
niet een ~waardig regent. lJij had tot opvo!gcr, in 641 , zijnen zoon
KONSTANTINUS lIl, die wa~,rfchijl1lijk met zijnen fchoonbroeder,
HERACLEONAS, het rijl;sbe!lullr dcelc!e. De eerfie fiicrf eerlang, de
laatile verloor zijne kroon in een oproer, en werd bovendien ver.
minkt, waarop KONSTANS , zoon v!\n KONSTANTINUS , in 642 den
troon beklom, en zich door zjjne bloedige vervolgzucht, en het
vermoorden van zjjnen broeder THEDDOSIUS, bij het volk zeer ge.
haat maakte. De Arabieren, hunne veroveringen voortzettende,
ontrukten hem een gedeelte van Afrika. C)prus en R,70dus, en floe.
gen hem zelfs tCf zc~; \\'eik een en ander, gevoegd bij de binnenlandfche oneenigheden, l~el11 tCt den vr:ode noodzaakte. Hij verliet
hierop in 659 f{onjlallfinopd, en vocrd~ in het volgen cl jaar eenen
ongelukkigen krij~ in [ta/ië re;;cl1 rc LOfJgo[arr.'ell, waarin hij het leven
verleior. KO~;ST_\"TI"US IV, Pvsoizatlls bijt;cua:1:l1d, de zoon van KONALGE:.IEEN \VOORI>E;'1. V.
0
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ITANS, die hem opvolgde, overwon den Armenifchen tegen-1celzet
MEZENTIUS, en deelde in het eerst met zijne broeders, TJBERIUS en
HERACLIUS, het rijksbelluur. De Ambieren overllroomden geheel
Afrika en Sicilië; drongen door f(leill./lzië tot in Thraeië, en tastten Konjlantinopel, verfcheidene jaren achtereen, ter zee aan. Hij
floot cchtcr eenen tamelijk voordeeligen vrcde; doch werd, daaren.
tegen, in 680 door de Bulgarw tot het betalen van fchatting genoodzaakt. }USTINIANUS 11, zijn zoon en opvolger in 685 , verzwakte
wel de 111aroniten; maar oorloogde in 688 zeer ongelukkig tegen de
Bu/garen, en 4 jaar later tegen de Arabiere1J. Hij was een wreed.
aardig vorst, werd doo~ LEONTIUS onttroond, en door hem verminkt naar den Taurifchen CherfonefilS gezonden; doch ook LEONTIUS
werd weder in 698 door ApSIMAR, of TlBERIUS 111, afgezet, die
den koning van Bulgarië, TERBELIS, overwon, welke echter
in 705 door ]USTlNIANUS op den troon herIleid werd, die ten laatlle
voor PHILIPPICUS BARDANES moest bukken, waarml:de de aam
der HERACLIUSSEN ophield.
PUILIPPICUS zorgde alleen voor de bevordering van het Monotheis.
mus, (de vereering van één God); terwijl de Arabieren Klein-Azië en
Thracië verwoestten, en de onderfcheidene legers, tegen den alge.
meen gehaaten vorst, hunne aanvoerders tot keizers uitriepen, on.
der welken LEo, een l[aurier, van 713 tot 7I 4, de overhand behield. Hij dreef de Arabieren van KOllflalltinopel, hetgeen. zij ~
jaar hadden benaanwd, terug, en dempte den oplland, dien BASILlUS, cn de vorige keizer AN t\STASlUS verwekt hadden. Sedert
7!l6 ijverde hij voor de vernietiging van den beeldendienst; terwijl
de It2liaanfche gewesten eene prooi der Longobardm werden, eR
de Arabieren de Oosterfche landfchappen plunderden. Na zijnen
dood, in 741, beklom zijn zoon, KONSTANTINUS V den troon; be..
dwong zijnen oproerigen Cchoonbroeder ARTAVASDUS; ontrukte den
Arabieren een gedeelte van Syrië en Armenië; zegevierde ten laaefie ook nog over de Bulgaren, en Ilierf in 775. Op hem volgde
in 780 zijn zoon LED lIl, die niet ongelukkig tegen de Arabieren fireed, en op dezen zijn zoon KO~STANSTINUS V I, wiens
heerschzuchtige moeder, als voogdes en regentes, zich door de
wederinvoerillg van den beeldendienst eellen fierken aanhang verwierf. Na zijnen dood. in 796, werd imusfchen de oorlog tegen
de Arabieren en Bu/garen tamelijk gelukkig gevoerd; doch nam die
tegen de eerfien een zeer rampzalig einde. Het plan der keizerin
IRENE, tot cen huwelijk met KAREl, den C,.oolen, verwekte misnoe..
gen onder de aanzienlijken, die den patricier NICEPHORUS in 80!l op
den troon plaatllen. IRENE ftierf in een klooster; NICEPlIORUS werd
aan de Arabieren cijnsbaar, en fnellVelde in 811 in den oorlog tegen
de Bulgaren. STt\URACIUS, zijn zoon, en gunsteling van IRENE,
verloor de kroon aan .lVIICIIAEL', en deze wederom aan LEo IV in
813; doch de lmufte werd afgezet, en door MICfJAEL 11 in 826
1110
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omgebragt. De Arabieren omrukten Ilem Sicilië, Benttlen-[falië.
Kreta en andere landen. Hij verzette zich tegen den beeldendienst,
zoo als ook zijn zoon TUWPIIILUS; doch Tm:oDoRA, voogdes over
zijnen zoon, MICHACL lIl, maakte in 8+1 een einde aan dezen
firijd. Terwijl de ilfallic,'zcifri wreedaardig vervolgd werden, ver-.
woesttcn de Arabierci) de AziatiCche provincien, en noodzaakte de
buitenCporige en verkwistende l\JICIlAEL zijne moeder tot het kloos_
terleven; terwijl nAR OAS, zijn 00111, in zijne plaats, en na diens
vermoording nASILIliS, die l\1ICIlAEL in 8670mbragt, het rijk be.
fiuurde. Hij werd door zijnen geleerden zoon LEO V, wiens rege.
ring niet gein kkig was, in 911 opgevolgd, over wiens zoon, KONSTANTINUS VIII, Porp/zyrogenetus, de mede-keizer ALEXANDER, en
na diens overlijden (912) zijne moeder Zoë de voogdijfchap had.
ROillANUS LACOPENUS, zijn veldheer, dwong hem in 919, om mee
hem en zijne kinderen den troon te deelen; doch maakte zich van
denzelven alleen meester. DeszcJfs zoon ROl\IANUS 11 fireed gelukkig
tegen de Arabierm, en werd in 963 door zijnen veldheer NICHE·
PHORUS opgevolgd, die door zijnen generaal JOHANNES TZIMETZES
in 970 werd omgebragt. BASILIUS 1I, zoon van ROMANUS , was
zijn opvolger: hij overwon de BU~t;a,.en en Arabieren, en werd in
1025 door KONSTANTINVS IX, die hem op verre na niet evenaarde t
in het rijksbe!1uur vervangen, waarna, door middel van zijne doch.
ter Zoë, R 0;\7AN us Il I den troon beklom. Deze buitenfporige.
maar fiaatkundige, vrouw liet dezen gemaal ombrengen, en verhief
na elkander. l\'lIcH,\EL .IV in 1°34, MICIiAEL V in 1°41 , en KON5TANTINUS X in 1042 tot het rijksgebied, waarna hare ZUSter TUE.
OOORA in 1°53 tot keizerin verkozen,' en door MICHAEL VI in 1 °54
opgevolgd werd. Deze we ra door IZAhK C8MNENUS afgezet, die
in 1059 munllik, en opgevolgd werd door KONSTANTINUS XI Dueas, die gelukkig tegen de Uzen areed, en wiens gemalin EUDOXIA
aan RO~IANUS IV huwde, die d3ardoor de kroon verkreeg, doch in
den oorlog tegen de Turken, die hem eenen tijdlang gevangen hielden, zeer ongelukkig was. MICHAEf. VII, een der zonen van KON.
STANTINUS, 1l:iet hem in 1071 van den troon, en werd op zijne
beurt door NICEPHORUS III in 1078, en deze wederom door ALEXI_
us I CO~INENUS in 1031 er van verll:oken. Onder den lnaefien be.
gonnen de kruiscogten. Zijn zoon JOHAN III (I lI8) fireed mee een
goed gevolg eegen de Turkm, Patzillatzel/ enz. zooals ook de regering van zijne zoon en opvolger lVIANVJ:L I (1143) niet ongelukkig was. Zijn zoon ALEXIUS II, werd door zijnen voogd ANORONI_
CUS, en deze wederom door lZAAK onctroond, waarop Iz.uK 11.
na eelle onruseige regering, zoo van binnen als van buiten, zijnen
broeder ALEXIUS 111 in 1195 van het rijksbelhlllr ontzette. Hij
werd wel met zijnen zoon Ar.ExlUs IV daarin herlleid ; maar de
misnoegde f(oil/lrm!impolitallcn riep~n ALEXIUS V. Duc/Js 111urzul_
p/zus, tot keizer uit, die ALEXIUS IV vermoordde; terwijl geJijktij.
di~ lut.K 11 merf.
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IntUSrchen hadden de koningen van Sicilië, gedur~nde de laatlle
regering~n, vele veroveringen aan de kusten der ddrialtfche zte gemaakt. Thans, in 12°4, rukten de Latijl/ell weder voor Konflanli.
'Iopd, veroverden de f1:ad, en behielden haar, zoo als ook de meeste Europifchc bndcl1, V0, • <,~h. DJIJ.DUINUS, graaf van P7oonderen,
werd keizer; E: ;'!r!.t:lL S, !il:tïkg: aar van lIfollt-Fe,.,-al, verkreeg
Thes[%llica als kOllÏnbrUk, en de Féneliol1m werden in het bezit
ge !leid van vele landen; terwijl in dna/ia, Rhod:lS, Philadelphia.
Corinthe' en Epirus afzonderlijke despoten ont!londen. llALDUlNUS
noch zijne opvolgers konden den wanke\cnrlen troon fchragen. Hij
fiierf in 1206 als gevangene der Bu!ga!"e;z. en werd door HENDRIK:
zijn broeder, PETER diens fchocnbroeder, en ROGERT diens zoon
opgevolgd; terwijl alle landen, behalve Konflm1tinope!, gelijk mede
Thes[a/onica, door {ien Niceefchen keizer .TOU.\N veroverd werden.
BALDUINUS II, broed.::r van ROBERT. onder de voogdij- en het
mede-regentfchap van JOHANNES VAN llRIENNE, koning van Jeruzalem,
fiierf in 1237; MICHAEL Po/aeö!ogus, koning van Nicaea, verover·
de in 1261 J(olzftalltillope/, en 13ALDUINUS fiierf in het Westersch
land als ambteloos burger. Nicaea had tot dus verre verfcheidene
regenten. lVhclIAEL Pa/aeölogus, die zijnen zoon THEODORUS Il in
1259 van dca troon beroofde, vereenigde zich met de Latijnfche
kerk, doch reeds zijn zoon ANDRONICUS II verliet dezelve weder
in 1282. Intusfchen verfcheurden binnenlandfche onlusten en buitenlandfche oorlog~n, inzonderheid tegen de Turken, het reeds zoo
zeer verzwakte rijk. ANDRONICUS Hl, die in 1328 den troon beklom, voerde tegen hen eenen ongelukkigen krijg, en fiierf in
1341, wanneer zijn zoon t!n opvolger JOHAN, 10 jaar lang, het
rijksberluur met zijnen voogd JOHAN CantaclJzellus moest deelen: ook
diens zoon MATTHEUS werd tot keizer benoemd; doch gene legde
vrijwillig, deze gedwongen, in 135 I de kroon neder. Onder de
regering van JOHAN kregen de Tllrkerz het eerst vasten voet in Kon·
flal/Unopel, en veroverden in 1357 Ga/lipolis. De Pn/neölogen ver.
loren van nu af, deels door afval, deels aan de Tm'ken, ook deze
Europifche landen: fultan AnlURAT nam in 1361 AdriOllopel, BA]AZET,
behalve KOllflanti/lopel, bijna alJc Europifche landen weg, en flelde
JOH/.N onder fchatting. ANDRONICUS, zijn zoon, die hem voor eenen
tijdlang verdreven had, werd door zijnen jongeren broeder, MA.
NUEL, in 1391 opgevolgd, die door n;\IAZET, welke f(o/lflanti1llJpel
belegerde, en een Westersch leger lloeg, gedwongen werd, om
het rijk met J OH.\N, zoon van ANDRONICl'S, te deelen, of aan hem
af te flann. TmuRs inval in de T'lrl':,,::.~ i"(,vincicn, in 1402, red.
de voor ditmaal KonjlalJtil:opel. l\IANuEL herkreeg het volle rijksbe!luur, en heroverde zelfs op de onderlil1g twistende zonen van
BAJAZI-.T eenige verlorene landfchappen. Hij werd door zijnen zoon
JOHAN in 1425 opgevolgd, aan wien A~IURAT 11 alle landen, behalve
Konflantillopc/, on:r.am, en die in 1444 hem onder fchatting fielde.
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bad zijnen broeder KONSTANTINUS tOt opvolger. die dapper. doch vruchteloos. met zijnen veldheer JUSTINIANUS, een Ge'I/uees, tegen de overmagt fireed, en bij de verdediging van f{onpantinopel den heldendood fiierf, met welks verovering, in BIoeim.
1453. MOIIAIIIl\IED II aan het Oosler[che keizerrijk. dezen tak van
het Romeinlèhc, een einde maakte, waarna zich mede, in 1461.
D,WID CO~INENUS, keizer van TropezlIs, OI:dcrwierp, en in den burgerfiand terug keerde.
OOSTERWIJK. (MARIA VAN) De geboorteplaats dezer Nederland[che kUllstfchiltleres was te Noordd()1"p, bij Delft, waar zij in 1630
het eerfie daglicht zag. Haar vroege zucht voor de fchilderkunsc.
en wel ha:ll' bijzondere fmaak voor het teekenen van bloemen, en
foortgelijke fiiH1aande levendige voorwerpen, deed hare ouders befluiten, om haar door den vermaarden bloemfchilder JAN DAVID D&
HUN, te Utrecht woonachtig, te laten onderwijzen; en zij bediende zich zoo gelukkig van zijne Icsfen , dat zij in korten tijd haren
meester in de kunst evenaarde. Hare manier van fchilderen was zuiver, krachtig en fnel: eigenfchappen, welke inzonderheid in bloemnukken vereischt worden. Hare tafereelen klommen in eene zoo hooge achting, dat de meeste hoven, waar kunstliertle huisvestte. zich
beijverden, om dezelve te bekomen. LODEWljIC XIV, koning van
Frtmlrrijk, plaatfie een harer kunsttlukken in zijn kabinet, gelijk ook
de keizer LEOPOLD, die over de uitmuntende fraaiheid van hetzelve
zoo voldaan was, dat hij zijn afbeeldfd, te gelijk met dat zijner
gemalin, rijkelijk met diamanten omzet, aan onze kUllllennres ten
gefchenke toezond. Ook fchiIderde zij een bloemtluk voor den koning van Engeland, WJLLEr.l 111, en zijne gemalin MARIA Sl'UART.
waarvoor zij f 900 ontving, en eindelUk drie fiukken voor JOANNES
SOBIETSKI, den beroemden koning van Polen, voor welke laatllen
baar eene fom van f 2,400 betnald werd.
.
Mejl1fvrouw OOSTEll \\'Jj:c wns zee, zedig en godsdienstig; beo
zat voor het overige eene vrolijke geaardheid; was ijverig in het
voortzetten harer kunst, en had hieromtrent eenen zeer kiefchen
finaak , welk laatll:e de reden was, dnt hnar werk langzaam voortging,
en de wereld flechts een klein aantal harer kunsttlukken bezit; genoeg echter, om hare nagedachtenis te vereeuwigen. Schoon dikwijls aangezocht. heeft zij nimmer tot een huwelijk kunnen befluiten. Reeds vroeg van hare ouders beroofd, leefde zij tot het jaar
1693, wanneer zij ten huize van den zoon harer zuster, gehuwd
aan JACOB VAN ASSENDELFT , predikant te EUldol11 in Irater/and.
in het 63 jaar haars levens, aan de kunst ontrukt werd.
OOST-INDIË. Dit zuidelijk gedeelte van Azië, tusrchen Perzië
en China, bevat de beide fchier-eilanden. Oost- en Westwaarts de
rivier de Gangl!s, benevens al de eilanden in de Indifc/ze zee, van
Ceilon tot aan de PhilippilZtn. Het Westelijk Schier-eiland, Hin.
dosti"', eD ook Voor-Indië genoemd, en voormaals het rijk van den
JOHAN
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grooten "'fdgDl uitmnkende, ligt msrchen Perzië, Croor-Buc!:l1rije,
Tibet, Nopal, dchter-!ndië, of het Oostelijk fellier.eiland, den
Bengaa!fchell zeeboezem en de bJdifde zee, en bevat 70,000 vierkante geogrnphifche mijlen, die, volgens fommigclI, door 90, doch volgens
anderen door J J I millioen, en nog meerder men[chen bewoond
worden. Dit fehier eiland bevat het land tlIsfchell den l!illdus en
BurempTlter, benevens een~ lalldtlreek ten Oosten van de laatstgemelde rivier, met het eigenlijk [chier·eiland aan deze zijde der Gan
g~., of Jat van Gates. Het geheele land wOidt door bergketens in verfcheidene, door de Natuur bevestigde, l~,nden verdeeld •. De Noor.
delijke bergen zijn takken van den 110ogen Hi1l11lla!aya (flleeuw-),
en van den Be/uI' (het nevelgebergte). Onder deze bergen is de
lIlI1Idekoi (het maangebergte ), de Indifche f{aukafus van ALEXhNOER
Jen GrooteJZ, merkwaardig. De lIflls-Tag!z, een gedeelte van het
fneeuwgebergte , zou, volgens den Engeifchen kapitein WEED,
!l8,000 voet boven de ze,e. en dus bijna 8000 voet hooger dan
de C/zilllborasfo zijn; terwijl de Dhiwalogel'i nog boven dezen
uitCleekt. In het Noord - oosten fcheidt de Garrau Benga/e van
dschatn; terwijl zich van de Zuidpunt (kaap Comor;n) van het
fchier-eiland, naar het Noorden, de gebergten Sewullik en Gates
uitClrekken, die zich in twee, naar het Noord-oosten en Noord.
westen loopende , ketens verdeelcn. Ieder bellaac uit 8 of 9
rijen van granietbergen , die met groote boornen begroeid, 1100
roeden hoog, en tllsfchen welke vruchtbare dalen gelegen zijn.
Het gebergte Gates veroorzaakt de merkwaardige verandering, dat de
Oostkust Corolnallde!, wanneer de Zuid-westelijke lIfollsfolJS van
Bloei. tot Wijnmaand waaijen , zomer heefe; terwijl het op de \Vest.
l..-ust, Ma/abar. winter. of regentijd is, en zoo ook om;ekeerd,
wanneer de Noord.oostelijke ll1ollsfoIJs van Wijn· tot llloeim::and re.
geren. Voor het overige is de lucht in het Noordelijk gedeelte koud
en gematigd, doch in het Zuiden zeer heet, hetgeen evenwel door
regen en de Mousfolls geleenigd wordt. Dikwijls olltClaat er groote
droogte, zoodat de velden verdorren; doch fpoedig, door eenen
weldadigen regen verkwikt, ziet men, als door tooverkracbt, in
weinige dagen frisfche bloemen en kruiden te voorfchUn komen.
Onder de rivieren van Hindostan is oe Ga1lges de voornaamCle.
Haar water, bij de Hindtls heilig, wordt door de Bralllin~ll van
Benares door geheel Indië verzonden, en de grooten drinken bet
bij het nageregt', als fijne wijnen, uit kleine glazen. Deze rivier ont·
fpringt in Tihet, omvangt 7 aanzienlijke rivieren; is over de 300 miJlen bevaarbaar; maakt het land door hare overClroomingen vruchtbaar,
en ontlast zich door negen monden in den Bengaa!fchen zeeboezem.
Behalve de Ganges behoort ook nog onder de voorname rivieren de
Buremputer, die zich niet ver van de uitwatering in zee met haar
vereenigt; uit Tibet komt, en naderhand den naam van Icabaddi aanoecUlt. Niettegen!ta:mde er in Hindostan nog vele kleine rivieren
ge.
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gevonlien worden, waarvan men het getal op m eer dan 10,000 rebat,
en die meestal bevaarbaar zijn, zijn nogtans verfeheidene landflre.
ken zeer dor, zoodat men door kostbare waterleidingen dikwijls 100
dorpen in den omtrek van water voorzien moet. Alln de rivier.rijke
Oostkust is niet ééne gocde haven voor groote fehepenj doch aau
de Westkuse vindt men er verfeheidene.
Hindosl,m vertoont zich in de drie rijken der Natuur aan den Europeër als een wonderland, en er is geen land der oude wereld, dat
rijker is aan inwendige fehatten. Het plantenrijk levere rijst, tarwe,
gerse, maïs, fuiker, wijn, betel, gamswortelen, ananasfen , meloenen, granaat - appelen, boomwol , peper, gember, opium, wierook,
kaslia , kamfer, indigo, broodvruehe. en kokosboomen, bambusriet •
fandelhout , velerlei kostelijk houtgewas enz. In het dierenrijk vindt
men olifanten, rinoeerosfen, tijgers, hyena's, luipaarden, jakhalzen, apen, bizams, kameel en , buffels, paarden, osfen, fehapen •
geiten en gazelIen; voorts paauwen, papegaaijen en reigers; zij wormen, konzeniIIe, parel- en reuzemnosfelen, velerlci visfehen, kro·
kodillen en Hangen, waaronder de bril., reuzen· en afgodsflang de
verfehrikkelijk!le zijn; wijders velerhande wormen, waarvan fommige
in de huid vreten, en de gevaarlijke ziekte Na,·cembu veroorzaken;
alsmede verfeheidene fooreen van infekten, waarvan de Muskilo's voor
de Europealten de onvcrdragelijkfle zijn, énz. Eindelijk verfehafe het
delffioffelijk rijk kostbare diamanten, goud, koper, ijzer, lood, zoue,
borax, en aan de kusten uitmuntende paarlen; voortS robijnen, fmarag.
den, onyxen, amethisten en agaten; wijders {lecnkolen, marmer, ferpentijn, kalk· en metfellleenen, zwavel, naphta, minera1.e bronnen enz.
De bewoners dezes lands zijn van verfehillcnden aard. De inboorlingen Hilldus (zie aldaar), zij!l de talrijk!le. Bovendien zijn er
zeer vele 1I1ohammedanen, en de overige zijn /Jfghanen of Palantn,
Mongolen, Parfcn, Sheiks en Dfchallen, eellige Perzen, Armeniers •
Arabieren, Th/belanen , Chinezen, en op lIla/aba,. en CoromatJdei de
Mapulets of Chalialen, van Arabifehe afkomst; voorts zwarte en
blanke .loden; wijders Europeërs, zwervende Zigeuners en .ti..
frilrane'l, b. v. 4byrfiniërs. De heerfehende talen zijn die der
Hindus, de 1I1alafjfcheain het zuidelijk gedeelte, de Tat1tulifclte en
meer anderen; zijnde de Snnskritta de geheime taal hunner priesters
of Bramtmen. De regeringsgelleldheid van Hindostan is nog !leeds
Dagenoeg dezelfde, als voor de verwoesting van het Mogolfehe rijk,
en werd door de overwinnaars, uit !laat kunde , meestal bebouden.
De godsdienst van BRAl\IA, waartoe alle Hindus behooren , is in In.
dië de uitgebreidfle. Volgens hunne leer openbaarde deze godbeid
bet gewijde boek Peda, gefehreven in de heilige taal Sanskrilta.
Van dit boek en de Puranams en Schasters heeft men verklaringen,
die gedeeltelijk weder uit mythen en fabelen bellaan, welke echter
verrcheidene duidelijke ,vaarheden bevatten. De volks ..godsdienst fielt
naast deo eenigto god BRAMA verfcheideoe godheden. die echter niet
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anders dan perfoons-verbeeldingcn der goddelijke eigenfchnppen zij!1.
Van hier, dat de Lil1gam. ds CCil zinl1cbedd van de nlgemeene
voortbrengende krache der Natuur, heilig is j dae koeijen en os[en,
als voor den landbouw de nuuigne dier~n, insgelijks godsdienstig
vereerd worden, en de Gai/ges, nIs de alg~meene bevrucht[ter des
lands, bij de llilidllS, even nIs voorheen de Nijl bij de eg ijptennren,
voor heilig gehouden wordt. Oorfpronkel\jk veriierden , ceheer, de
Bro1ltanen Ïll de godheid ccnc ondcclbnre drici:enheid, of perfoonsverbeelding vlm de drie hooCdeig"l~[chappen van den eenigen God,
nsmelUk: nRA~I.\ de CchepPclldc allIlage; \VISl'HNOU de onderhouden.
de voorzicnigheid, en SCUIWEN, de itmffende of beloonellde geregtigheid. Deze leer is verbasterd, en thnns is llRMIA eenvoud;g de
fchepper, WISTHNOU de onderhouder, en SCHIWEN de verwoester; en
hieruit zjjn de drie godsdienstige hoofüf"kten onder de Rindtls geboren geworden. Allen gelooven nogtal1S aan eenen flaat van belooningen en llrafft!n na den dood, de zielsverhuizing, en eindelijke woningen bij God, of in de hel, welke laatlle zij Por/a/am noemen.
Hunne zedeleer is geflreng, en hunne godsdienstige plegtigheden,
die zeer talrijk zijn, en naauwkeurig worden opgevolgd, bellaan in
offeren, vnStelol, bedeva:lrten en reinigingen, en inzonderheid in de
onthouding van het vleesch van dieren, waarvan alleen h~t gebruik
aan de Paria's, de lnngf!e volksklasfe, vrij 1hnt. Hunne eempels die
zij Pagoden noemen, zijn fierlijk , manr heçht en flerk gebouwd, en
bij de meeSten is een heilige vijver. l'den vindt onder hen monniken, kluizenaars en dwcepers, w~::rvan de Touirs en SUiigasfc11 de
gevaarlijkfle zijn. (Over het karakter, de zeden en befchaving der
[tUJus zie men verder het art. fUNDUS).
Het Oostelijk fchier-ciland, of Aelltcr-Indië, grenst ten Westen
aan den Bel1gaa!fchen zeeboezem, ten Noorden aan Tibet, ten NoorJoosten aan C1li1la, en ten Zuid-oostcn en Zuidcn aan den Illdifche.
oceaan en de golf van Malacca. Het heeft eene uitgeflrektheid van
3°,000 vierkante -geographifche mijlen, met 40 millioen inwoncrs ,
die uit Birma1len. lI-fnlaijers, CftinczeiZ, Portugezen, Neder/mI'
ders enz. beflaan. Van Tibet tot de Zuidelijke k~ap ROl11ania loopen
groote bergketens en diepe dalen, met rivieren doorfheden, die jaar.
lijks de llaastliggende landen overllroomen. De voortbrengfels des
lands, de vruchtbaarheid van -den grond, en de luchtllreek komen
meestal met die van het Westelijk Cellier-eiland, of Foor-Indië,
overeen; doch de handel is op verre na niet zoo aanmerkelijk, eensdeels. omdat de bewoners trager en minder goedhartig zijn, dan
de Hindus, en anderdeels, omdat de volllrekt despotiek heerfchende
vorsten den handel geheel alleen drijven, en door hunne afperfingen
eene algemeene armoede verfpreid:m. De zeden der verfchillellde
volken, die Ac11ter-bzdliJ bewonen, hebben zeer vele overeenkomst
met die dcr Hit/dus. De lI1alafjfche taal is de voornaamfle; doch
worden de SiiJl.fche, Birmfm;fçhe en andere hier ook gefproken. De
Ma·
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Molzammeáaanfclte en Ttz/alJoinifche godsdiensten zijn in dit gedeelte
vnn Oost.b/dim de hecrfchende; doch vindt men er ook, door den
ijver der zendelingen, een goed aantal Christenen. Men verdeelt
het OostelÎjk fchier-ciland in de vO!0ende rijken, als: I. Ase/Iem.
tusfchen Beilgale en Tibet, waarvan dc hoofd11ad J{orgortn is. Men
vindt cr overvloed aan zijde, goud en zilver. 2. Het Bi'-l1lanisc!J
riJk, waarvan dl! hoofdplaats UllI1JlerOfl-hlra heet: het levert veel
koren, indigo, tabak en btoenen, en is mede rijk in delflloffen.
:;. Het koningrijk Siam, welks hoofdfbd Shudia is. in. Het fchiereiland 1I1alficca of lltalfl)'/l, met eene hoofdplaatS van gelijken naam:
het bevat verfcheidcnc rijken, heefe eenen aanzienlijken handel, en het
land levert uitmuntende voortbrengfels.
Het koningrijk TUt/kin,
met de hoofdf1:ad van gelijken naam, en eindelijk, 6. Ponthiemas,
een, aan de golf Simn, in de vorige eeuw gef1:ichte fiaat, met eene
havenflad van dien naam.
De Oost./Ildifche eilanden, die in ontelbare menigte van de Westelijke kust van DeCOIl tot in de STille zee, aan beide zijden der liDie, verfpreid liggen, zijn meestal met bergen bedekt, waaronder
enkele yulkanen. Zij zijn dikwijls aan aardbevingen onderhevig, en
yormden wa:1rfchijnlijk I voorheen, te zamen een wijd uicgefirekt
eiland, hetwelk door zoodanige naLlmrverfchijnfels werd van een gefcheurd. De uitbarstingen der vuurbergen zijn hier ongemeen hevig.
Die van den berg op SlImbai/wfI, in Grasm. 181 S, rigtce in den omtrek van 300 Engelfche mij len de verfchrikkelijkfl:e verwoestingen aan,
en deed zich in eene uitgerlrekthcid van 1000 mijlen gevoelen. Be·
halve door. de oorfpronkelijke bewoners I een wilde Negerflam, worden de Oost-Indifche eiland.:!ll nog door Ma/ai/ers. witr taal hier de
algemeenfle is, door I1illdus, Chineze1J, PerzeIl , Arabierm en Europeërs bevol!{t, waarvan de meeste IIfo'zammedanen zijn. De gewigtigfle dezer eilanden zij n: I. de lIf(J/divifc/ze en Lakedivi!clte: de.
zelve zijn onvruchtbaar, en alleen door de kokosnootell beroemd.
!2. Cd/Oll, merkwaardig door aloude gedenkteekens. 3. De Nikobt,rifche eilanden, op eene van welke de Hernhutfche zendelingen
een handelkalltoor hebben aangelegd. 4. De Anda11Janifche eilanden,
rijk aan fcheeps- en ander timmerhout. S. De Sundafche eilanden.
de grootfle van allen, waaronder Sumatra, Batlca, .lava, Borneo,
Celehes, Flores en Timor behooren. 6. De .1010· of Suluw·eilanden.
7. De Molukken. 8. De Mani!lifche of Philippitlifche, waar veel rijst
en fuiker gebouwd wordt. 9. De Ctlrolinifc:/ze of Nieuw-Philippinifèhe, waaronder men ook de Pelew.eilanden telt; en 10. De Mariomn- of Lad,-ol1en-eilanden, op fommigen van welken merkwaardige
gedenkfiukken van bouwkunst gevonden worden, die van hunne vorige aanmerkelijke bevolking en befchaving in kunfien getuigen. Het
leerrijkfie werk over het Zuid'oostelijk gedeelte van Azië is de EllstIl1dia Gazetteer v:m HAMILTON, Londen 1815. Ook heefe men een
pracbtwerk over Indië van FOPJ)ES, die zich 17 jaar aldaar ophield.
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getiteld: O,';tnftll ~{emoi'$, in 4tO, met 10 platen, la alti! ce LD.
tien in het licht gegeven; terwijl die van VAN DEN BoscH, RAFFLES
en CRAWFURD over den lndifchen archipel veel licht verfpreiden.
OOST-INDISCHE GODENLEER. De oud!l:e woonplaats van
het menfchelijk geOacht J en te gelijk van deszelfs opvoeding en hefchaving, door GORTES, RHODE en anderen, in de gebergten tUSfchen Indië en Tibet bepaald, was ook het vaderland van den oor·
fpronk~lijken Indifchen godsdienst. De bewonderaars der Indifche
Godenleer, zoo als JONES in zijne dsiatik ReJ~arches, PAOLINO
jn zijn Systema Bral11llnicum, en anderen, zien daarin den eernen
Mytlzos van allen godsdienst, waarin zich eens alle dichterlijke befchouwing der Grieken, en al het geestelijke van het zuiver Christendom t nog onafCcheidelijk bevonden. Nu is het waar, dac de ge..
heele fabelkring van HERMES , HERAKLES en VENUS VaAN!A op PheniciCche mythen berust, en dat de fabel van DIONYSOS, of die van
BACCHUS, uit Indië aftl:amt; doch, wanneer men niet het kenmerk
van Griekfche verbeeldingskracht geheel wil vervalfchen, kan men
voor dit gevoelen weinige voldoende verzekering vinden. Volgens de
tijdrekening is Indië ongetwijfeld het moederland der zaden van alle
godsdiensten en kundigheden. Egypte was flechts de middelmuur tus.
fchen het Oosten en lI'esten. De Indifclrs TrÎlllurt; van DRAMA, WISTHNOU en SCHlWEN werd in Egypte in die van OSIRIS, IsIS en HERMES ;
de vereering van LINGAM in die van PHALLUS; de verdeeling in rangen
of kasten onveranderd bewaard. Volgens PATERSON, in zijne Asiatilr
refoarches, deel Vlir, is de Indifche godsdienst het voortbrengfel van
een genootfchap van wijsgeeren, die de voorhanden zijnde lesfen ver.
beterden, en als openbaringen uit de hooge oudheid bekend maakten;
doch die tevens het priesterdom, door de verdeeling van het volk
in kasten, aan hunne familien erfelijk achterlieten. Deze godsdienst
heeft haren grondflag in een zuiver Deismus : alleen om des volks
wille werden de drie hoofdeigenCchappen der Godheid onder menfchelijke gedaanten voorge!1cld; en zoo werden BRAMA, WISTHNOU en
SCHlWEN beelden der fchepping, onderhouding en vernietiging. Nader..
hand vereerde men hen als perConen, en de aanhangers der twee
laat!len vonden nieuwe zinnebeelden uit. Er ont!1ond nu eenen rektcnllrijd, die eeuwen lang met eene dweepzieke woede gevoerd
werd, zoodat de IndiCche wijsbegeerte de verfchilIende godsdienstige
!lelfels heeft ontwikkeld; fchoon ieder !lelfel weder aan een vroeger zijnen oor[prong verCchuldigd was. Het oud!le godsdienstig !lel.
fel der Indianen (Ariers) , en der gezamenlijke AziatiCche volken,
was dat der Bralltllnm (alhoewel F. SCHLEGEL het tegendeel beweert); een pantneismus, waarin emanatie, tJualismus, de leer der
zielsverhuizing en natuurdienst, genoegzaam waren opgeGoten.· De
Schepper en Onderhouder der. geestelijke en ligchamelijke grondllof
en krachten in de Natuur, die inzonderheid goden genoemd werden,
waren alleen e!"ne hoogere klasfe van wereldlijke wezens, in welke
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DRAMA, het oorfpronkelijk wezen, waaruit de geheete wereld voort.

fproot, in welken zij befia::t, cn in wien zij eindelijk weder geheel
ver!1onden wordt, erkend en vereerd werd..
Dit oudlle godsdienst-fielfel onderging groote verandering, toen
een nog onbefchaafde volkfiam, door afkomst en taal ongetwijfeld
:lan de Arie,-s verwand , doch hen in krncht en moed overtreffende.
van den kant van het Noordelijk fneeuwgebergte, tot derzelver gebied doordrong, de overhand verkreeg, en met de go,Psdienstige vereering der Ariers ook hun godsdienst-fielfel aannam:·; het laatile echter met bijbehouding en bijvoeging van cenen aa~ hetzelve eigen»
en reeds in het oude vaderland geoefenden, vuur-, zonne- en fierrendienst. Hieruit oncfiond het Schiwa;stntls, hetgeen aan het Rell/ismus boven het Idcalisll1ZIS de voci"keur gaf, en daardoor meer tot
het ftfflleria/iStnZls en FatalismZls overhelde. Het Schiwaismus verfpreide zich van Benares in alle rigtingen, en was de bron van het
Sobeis1J1t1s der oude wereld, en, volgens alle getuigenisfen der oud.
heid. ook de oorfpronkelijke godsdienst van het Zendvolk. Het oudere,' zuivere Brt11/1aislllus vernieuwde zich echter gedeeltelijk, door
geestelijke tegenwerking, in de eeuw van KRISCHNA, en veranderde
langzamerhand in H1sthlJuismus. De aangevangene hervorming werd
verder voongezet door het' Buddhaismus, hetgeen in alle landen van
het Saheis111us, die met lndiJ door het Schiwais1Jtus verbonden waren,
foorrgelijke hervormingen te weeg bragt. Zoodanig eene ondernam
ook ZOROASTER in het gebied van het Zendvolk in Braktrië, op
zijn vroegst in de 81le eeuw voor onze jaartelling. DUDOHA, dat is
een verllantiig, deugdzaam man. die de hervorming van KRISCHNA,
den fiichter van het lYlsthmlismus, voortzette, erkende wel de retla
(het oudlle, gewigtiga e en heiligfie werk der Sanskritfche letterkunde) als de bron van alle goddelijke wijsheid; doch betwiste eenige
van der~elver fieIlingen, zooals dc geoorloofdheid van dieren-offers,
het gebruik van het olfervleesch, en den gehuwden /laat der priesters.
niettegen/laande het huwelijk, volgens de heilige wetten der BrIlmIltIen , voor den lèhoonilen en eerllen pligt des levens gehouden werd.
De gefchiedenis van BUDo"A, waarfchijnlijk een en dezelfde perfoon met BALARAMA, den broeder van KRISCHNA, is in de heilige
fchrifcen der Indianen met eenen dikken nevel bedekt. Zijne leer
verfpreidde zich inzonderheid aan gene zijde der Ganges. Er bebbeo
dus in Indië vier godsdienstige aanhangen beilaan, die alle uit den
oorfpronkelijken godsdienst der Indianen zijn voortgekomen, name.
lijk: het Bra1nnismus, Schiwaismus'. Wtsthnuismus en Buddhairmul.
Allc' Rindus gelooven aan voorbefchikking, de onllerfelijkheid der
ziel, en de zielsverhuizing: zij houden reinigingen, gebeden. bede.
vaarten, inzonderheid langs de Ganges, vasten en aalmoezen voor
de beste boetdoeningen : ook le;:gen zij zich /lrengere boete op,
en wijden zich zelfs den offerdood; doch WELLESLEY heeft het offeren van kinderen, in 18ol, te Jagret/(lt afgefthafc. De Jeer van
bet
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het Br/111Ztlismu$ vindt men in de Ollpntk"at van ANQtJaTII. DI!. Paa:aON; zijnde uittrekCels uit de oude Veda's, welke de wetten van
MENU bevatten, uit het Perzisch in het Latijn overgezet. Onder
de godsdienstige fchriften over het Sc!:iwaisllZtls hecht men aan de
Aga111as eene ·hooge wnarde; terwijl de grondftellingen van het
Wist!mlJismus hèt 'duidelijkst worden opgegeven in Bhagnat-Gl1era ..
(waarfchijnlijk eene. cinderrigting, door KRJSCHNA zelven aan zijnen
gunsteling AR}UN· medegedeeld ,) alsmede in het voorname werK
over de wijsbegeerte der Yedallta en Lankhya. Het IYisthnuismus
bad zijnen eerllen zetel in de bekoorlijke landllreken van Madufa/z,.
waar KRISCHNA geboren werd; van hier verfpreidde het zich langs
de .Oostkust tOt Mm·allipuram. en fchoot eindelijk overal wortel,
waar het Scl1iwaismus heerschte. Van de Peda's heeft de overCle
POLIER een volledig afCch ri ft aan het Bricsch muCeum overhandigd.
Zij werden, na ~erzelver openbaarmaking door BRAM"', in het eerst
door mondeIinge overlevering bewaard, tot dat VYASA (de verzamelaar) die in boeken rangfchikte. Er zijn drie Veda's en nog eene
vierde verzameling; dan, de zamenf1:elling van den tekst verfchilde
in de onderfcheidene fcholen. De echtheid der ten deele zeer oude
verklaringen ([chasters) is door COLEBROOKE en anderen bewezen.
Hij plnatst het opf1:ellen der Veda's in de 14de eeuw voor onze jaar.
telling, toen het rijk der PHARAO'S, met eenen magtigen priester.
nam, in Egypte bloeide. De taal der Ped4's is moeijelijk en duister: zij is de moeder van het belèhaafde klasfieke Sankrit•• De vier.
de Peda fchijm van lateren oorfprong, dan de drie overigen, en·
voor de Cekte. 'van SCHlWEN bijzonder vervaardigd te zijn. Onder
de Hindus vindt men vele andere aanhangen, b. v. de D[chains.
Jainl1, die -het gezag der Yeda's verwerpen, de fchepping der wereld en der menCchen loochenen enz.
Behalve de land-godsdiensten zijn er in Indië nog een groot aantal MohlZ11lfllcdane1i, Parfen , Joden (zwarte en blanke) èn" Christeffen. Dt. MIDDLEToN, bisfchop van de Engelfche kerk in Calcutta"
beeft federt 1814. ter verbreiding van het Christendom in de OostIndië, door het oprigten van kerken en fcholen, veel bijgedragen.
Zeer belangrijk is het door hem in 1816 ingevoerde collegie voor
het nationaal onderwijs van de kinderen der Hindus, waartoe zij
zelven b\jdragen leveren. Behalve door zendelingen uit onderrcheide_
De Enropifche Natien op Tranqueól1r, Tl1njor, Serl1l11pOre, Pondiche.
,." Siam, Tunkin enz. wordt de uitbreiding van het Christendom
9,oor het Engelsch Bijbelgenootfchap en deszelfs hulpgenootfchappen
in Calcutta, te MI1/acca, op het· prins Walles-eiland • .lava, Co/um.
lUI en Amhoinl1, aanmerkelijk bevorderd. In Calcutta is MATTHEUS,
en voor verfcheidene volksf1:ammen het geheele Nieuwe Testament.
met een gedeelte van het oude, in meer dnn 20, op beide fchier~
eilanden gebruikelijke talell, .en in de Sanskritfche en Chinefche
overgezet.
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OOST-INDISCHE INKT, ook wel Chinefche inkt genoemd, wordt
in China en andere {lreken van Azië vervaardigd, en komt in lang'We~pige. {jnalle nukjes, van Chinefche kamkters voorzien. tot ons.
Zij wordt, inzonderheid, tot teekenen en lèhildercn gebruikt, en volgens genomene proeven. àoor Dr. LEWIS, uit lampzwartlel en dierenlijm bereid; offchoon anderen meenen, dat dit uit Sepia gefchiedt.
In Europa wordt deze Inkt tegenwoordig overal uit Iampzwartlëi, of
Qok wel uit gebrande fchellen van abrikozen, perfiken, amandelen en.z.
vervaardigd; doch deze is op verre na zoo goed niet. Men· heeft er
bijzondere fabrijken van te Hal1over, Ber/i/'l, lIalle, Neurellburg
enz. De echte Oost-Indifche Inkt geeft, bij het doorbraken, ,eenen
aangenamen , muskusachtigen reuk van zich. en is ·op de breuk glansrijk en koperachtig; terwijl, int,egendeel, de nagemaakte eene
grijszwarte kleur, en geenèn, ten minfte niet aangenamen , reuk
heeft.
OOST-INDISCHE TAAL· EN LETTERKUNDE. Onder de
talen van Indië is de Sanskritfche de oudfie, die men kent; doch
dezelve is reeds lang niet meer in geb'ruik. In haar is de geheele
klasCieke letterkunde der Indiat1en gefchreven, welke in de laatfie
eeuw voor CHRISTUS geboorte het meest bloeide. Zij is de moeder
van alle Indifche landtalen , de Tamulifche, Hindostanfche, Gufuratifche, Malaijfche of l\1alabaarfche, die verfchilIende tongvallen hebben. 'De f-1indostanfche taal is', in de onderfcheidene tongvallen van
de verrcbillende deelen van het vaste land van Indië, over deszelfs
geheelen omvang verfpreid, zooals de Malaijfche in den geheelen
Indifchen Archipel, van . .l.li~'1/aCCtz tot aan de Jllo/ukken en Phi/ippinen
gefproken wordt. - ILl'iTERS Woordenbofk der lljndostanfche taal,
SHAKESPEAR'S Grammal' of the Rindtls/ani language, LondolJ 1813,
en MARSDEN'S Grammar of /he Jlia/ayan languoge, London 1812.
benevens deszelfs Djctionary voor de laatstgenoemde taal, worden
voor zeer goede handleidingen gehouden.
De Indifche Letterkunde, is niet alleen zeer rijk, maar ook zeet
oud. De oude Letterkunde der IndialJet1, die men te regt het be.
fchaafdfie volk van het Oosten kan noemen, heeft met de eeuw voor
CHRISTUS een einde genomen. Haar eerfie tijdvak (het Theologifche)
was buiten twijfel dat der drie eerfie Peda's; in het tweede (het wijsgeerig-wetenfchappelijke) vallen de zes Vedanga's, de oudfie werken,
drie voorname werken der drie wijsgeerige fcholen en anderen;
tot het derde (het Epifche) behooren, onder meerdere" de' beide
groote Epifche gedichten, Ramayl11la en Mahabarat, en in het
vierde tijdvak (of het esthetisch,kritisch), de eeuw van den magtigen koning VIKRAMftDIDYft, die een ijverig befchermer was van kunsten en wetenfchappen, verfchenen ni~l1we oordeelkundige (lrritifche)
uitgaven van de beide genoemde gedichten, en meesterfiukken van Iyri.
fche en drmnatifche dichtkunst; alsmede het woordenboek van AMftRA.
en meer anderen.' De lndifche wijsbegeerte was en is reD naauwfie
met

OOST-INDISCIIE TAAL- EN LETTERKUNDE.
met den godsdienst en de godgeleerdheid verbonden. De dichterlij.
ke letterkunde der !lldialleJJ is niet zoo fcherp van het wetellfchap.
pelUke gefcheiden, als in het We.stea; terwijl ook de laatCle fo?rt
van werken, zelfs de kalender, ll1 gebonden 11IJl gefchreven zijn.
zoo als b. v. de purmJ(Js, of die encyc!oi,edifche leerboeken, welke voor bet onderwijs in de fcholen der Bmlnallel/ vervaardigd zijn.
Alle foorten van dichtkunst hebben bij de !JldialleJI fcllOone vruchten gedragen; doch geven zij zelvcn aan de epifche de voorkeur.
'De klasaeke werken der dichtkunst worden als tukkea der gewijde
letterkunde befchouwd, inzonder!leid de beide voorheen genoemde
gedichten RaTnayana en 1I1a,'1abamt, van welk e~rll~ VAL~lIIn als
fchrijver genoemd wordt. De Rall1(Jyi1rlf1, het voornaamCle heldengedicht in de Sanskritlche taal, vniJ:1alt de gefchiedenis van den
koning R.\MA, in wiens gedaante WISTHNOU. bij zijne zevende Iigchaams-verandering, verfclleen, benevens deszelfs overwinning over
den kwaden Genius, den koning van Lallka (Cd/on). Het oorfpron.
kelijke van dit fiuk is in Calcutta, met de Engelfche overzetting.
verfchenen. De flijl der Sanskritfche dichters is rijk, bevallig,
flatig en welluidend. Het verhevene is hun vak nlee; maar wel de
fchoone Natuur. de liefde, de vriendfchap, en elke bekoorlijkheid
<les levens; doch ontaardt de fchildering van niets beduidende omCl:Ill.
digheden niet zelden in boert en fpottcrnij. De l11egha Duta, door
KALlDAS • is de eerlle overzetting van een grooter gedicht uit de
Sankritfche taal; zijnde dit Huk, onder den titel the Cloude Mesfenger (de afgezondene wolk) door WILSON in Engelfche verzen overgehragt, en in J 815 te Calcl/tta en Londen .verfchenen. De dichter
doet de wolk, die de liefdegroet van eellen balling aan zijne gade
-overbrengt, uit den zondvloed afllammen.
Onder de Lyrifche dichters bekleedt IAJAvEDA den eerClen rang.
Zijn meesterlluk , Gita Goviilda, een zangfpel, is door JONES in
het Engelsch, en door F. MAYER, in KLAPRoTH's dsiflt-Magazill,
in profa; doch door de heeren van DALBERG en RIEMSCHNEIDER in
:vrije verzen overgebragt. Onder de menigvuldige dr:unatifche dicht(lukken houdt men het cooneelfpel Sako11lflla, van, den reeds genoemden KALIDAS • voor het besee. De heilige Drama's zijn van
eene zeer hooge oudheid, en men vindt reeds in de wetten van MENU van openbare fchouwburgen gewag gemaakt. De dichter KALIDAS was een der negen paarlen. of beroemde fchrijvers, aan het hof
van den koning VIKRAMADIDYA', die omtrent 900 jaar voor onze
tijdrekening regeerde. Het onderfcheid tusfchen de aloude epifche
gedichten der indianen, inzonderheid de Mahabarat en Ramayana t
en de dichtkunst van K Al. IDAS , is zeer in het oog loopend. In de
eerfl:en is Godenleer de hoofdzaak; terwijl de laatfl:e daarentegen
zijne flof onmiddellijk uit de Natuur ontleent, en zich van de fabel·
achtige verdichtfels alleen als bijwerk bedient. Intusfchen heeft het
helden_creurfpel noch in IndIë, noch in bet Oosten opgang gemankt.
De
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meent men. dat van Indifchen oor.
fprong zijn. De Perzifche en Hebreeuwfche overzetting derzelve
(de laatae van Rabbi JOEL) zijn door J OH .... N DE C .... pu .... in het Latijn overgebragt. (Men zie de jonglle uitgave van SILVESTRE DE
S.... CY, onder den titel van: C ...L1L .... t:I DI:\lN .... , ou [aó/es de BlDPAY.
en Aroóe; precedées d'un mémoire [ur l'Origim de ce livre I et [ur
les diverfts Iraduclions, 'lui en onl élé [ailes da1/S /'orient, et [u;",es
de la Moallakah de Lebied, til Araóe et en Français, Paris 1816.)
De historifche Letterkunde der Indianen is nog weinig onderzocht. Zij beginnen hun gefchiedkundig tijdvak 3000 jaar voor
CHRISTUS; doch de Indifche tijdrekenkunde is gebrekkig, en hare
gefchiedenis hangt niet doorloop end te zamen, omdat het fchier.
eiland in verfcheidene van elkander onafhankelijke rijken is verdeeld geweest; terwijl de gefchiedenis der kleinere, van de grootere
af hankelijke, fiaten waarfchijnlijk is verloren geraakt. De ElIgelfchen
hebben voor de bevordering van de beoefening der gefchiedenis veel
gedaan, en de gouverneur generaal (MoIR .... ) lord H .... STINGS heefe
voor het aankweeken van wetenfchap, de kennis der Natuur en oud.
heid in Indië, inzonderheid, veel verrigt. De nieuwlle kennis van
bet Oosten heeft zich uit het groote Oostersch Collegie, in 1800
naar de wijze der Engelfche univecfiteit in Fort Wil/iam (Cakutta)
gellicht, en hetgeen alle fchatten van Perzifche en Indifche Letterkunde bezit, tot Europa verfpreid. Bovendien hebben de Bramanm
zelve drie univerfiteiten voor de Sanskritfche Letterkunde, te Nud.
dea/', Tricitlr op Ma/abar, en Benares in de provincie Allahaóad.
Het onderwijs duurt van 10 - 20 jaar. Binnen de tempels geeft
men alleen onderwijs in de godgeleerdheid der Bra11lanen; doch in
derzelver omgangen ook in andere wetenfchappcn, zoo als fpraakkunst, wis-, dicht-, gefchied., genees. en fierrenkunde, (in welke
laatcte zij zon- en maanverduisteringen naauwkeurig berekenen) , alsmede in de wijsbegeerte en regtsgeleerdheid. Dan, redert vijf &eu.
wen heeft niet een enkel Indifche geleerde een werk geleverd,
waarin men het flechts in de eene of andere wetenfchap eenigzins
verder gebragt heeft. Ook in de beeldende en fprekende kunsten
(laan de Hilldus op den laagllen trap. Men fchrijft nog met eell
griffel op palmbladen, of met rieten pennen op papier van boomwol. Bij de Momtten vindt men geene inrigtingen [ot onderwijs t
en in Achter.lndië en op de eilanden geene letterkunde, zoo als de
Indiaanrche. Die van Tunlrin is Chineesch, en rijk in zedekundige ,
dram:uifche en kruidkundige werken.
OOST. VLAANDEREN. Deze provincie van het rijk der Neder/lJnden, uit een gedeelte van het oude Staols-r/aanderm zamengefield,
grenst ten Noorden mlD Zet/and, ten Westen aan West-rJaanderen,
ten Zuiden aan Henegouwen en een weinig aan Zuid-Braóand, ivaar.
aan zij. gelijk ook aan dnl1Jlerptn, ten Oosten grenst. Zij bevat
eene uitgeftrektheid van 51 ·v. m. met 600,000 inwoners, en heeft
ce·
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eenen. over het algemeen, zeer vruchtb:u'en grond, welke allerlei foor·
ten van granen. vele hop, Yrllchren en mingewasfen , vlas voor het
fijnfie linnen, hennep, meekr~p en ra:1pzaad oplev~rt. Ook heeft
men er zeer goed rundvee, en ma~kt men er zeer goede boter en
k~as; terwijl cr de lucht zeer ge~ond is. De voornaamflc rivieren
zijn de Schelde, de Lef/e of Li/s, en d.! DCilder, die bij Leuze, in
HenegoHwCll, OIltfpringe, en bij De1ldermonde in de Sc1Jdde vale. Deze provincie be\'at 4 arrondisrementen , nmnelijk: Gent, de hoofdflad,
Oudenaarde, Eeclo, en Dendermonde, en zend JO leden in de verga.
<lering der tweede kamer van de Haten generaal des rijks.
OOST-VRIESLAND. Voorhcen ccn vo~stend0:n in den lf7estplIaalJèhc71 kreits, nu het noordclijkf1:e gewest van het koningrijk
Ha7l0Vel·, hetwelk door Jevel', Oldenbill'!;. de provincie lIfeppen, de
Nederl3ndfche provincie Groningen, dcn Dollar! en de Noordzee bepaald wordt. De voornaamfle rivier is de bevaarbare Eer;:s, welke zich
door den Dollart in 'de Noordzee ontlast. Het i:Jnd heeft eene
llitge!lrektheid van 52 v. m., en bevat H10,000 inwoners , die
meestal tot het Lmhcrsch kerkgenootfchap behoorcn. Oost-Vriesltma
ligt vlak en laag, en moet door dijken tegen het inbreken van de
Noordzee befchermd worden. Langs de kusten vindt men eenen zeer
vruchtbaren lagen grond, en hier zijn paarden!loeterij, veeteelt en
landbouw vrij aanmerkelijk. In het binl1enf1:e des lands heeft men
weilanden, en ook moerasfige gronden. Op het eiland Nordernij~
heeft men een beroemd zeebad. De luchtflreek is vochtig en vooral aan de zeekusten niet aangenaam. De voortbrengfels des lands be. fiaan voornamelUk in koren en raapzand , a!smede in voortreffelijk
rundvee, paarden en ganzen, waarvan janrlijks een groet aantal wordt
uitgevoerd. Aan de kusten heeft men eene uitmuntende visfcherij, en
men vindt er ook oesterbanken. De nijverheid der inwoners is van
weinige beteekenis, en bepaalt zich alleen tot zeildoek., linnen- en
lederfabrijken, koufen-breijen en fcheepsbouw. Bij den dood van
den laatflen vorst van Oost-f/rÎesrand in 1744 nam de koning van
Pruisfen het in bezit, ea verleende aan de inwoners vele vrijheden
en voorregten boven zijne andere !laten, bijzonder in eene zeer ma.
tige belasting, waardoor de nijverheid en welvaart aanmerkelijk toenamen. Na den vrede van Ti/fit werd het, door de alles overheer.
rchende wapenen van NAPOLEON overheerd zijnde, bij de toenmalige
Hollandfche departementen gevoegd; m:lar in 1813 door de verbondene mogendheden weder veroverd, en aan Pmisfcll terug gegeven;
doch bij het verdrag van lJ7eemn in 1815 aan Hmlol'er afgef1:aan.
OOSTZEE of Baltifche zee. Is een groote zeeboezem van de
Duit[che of Noordzee. Zij ligt tusfchen Zweedm, Ruslaud, Pruis[en, Duilsch/and en Dmemnrkm, met de golven van Botltmï! en Fif!Imul; heeft eene uitgel1:rektheid van 7,000 v. m., en levert aan de
Prnisfifche kusten ve~1 barnrleen op. Op dezelve wordt !lerk gevaren, en een'en aanzienlijken ha!ldel gedreven; terwijl vcrfcheidene
0rivieren in dezelve uitloopen.
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OPAAL. Van dezen fieen, tot hee keizcl-gelbche behoorende.
heeft men meer dan eene foore, die wel in kleur verfchili en , doelt
:Il1e min of mccr doorfchijncnd en vetachtig van glans, en in hunne
breük fchelpachtig zijn. Zij worden "re. dan dige van zelf!l:andigheid
gevonden, en 7.ijn tn::cse mr.ar half hard. De beide hoofdfoorcen zijn:
de eigenlijke Opaal en de !Fas-opaa/, waarvan de eerfl:e wederom
de volgende bijfoorcen bevat, als: de edele Opaal, welke, eegen het
liche meestal geel, en, wanneer er die opvale, mei kb!;'!auw van kleur
is, mee eene hem eigeu:!, vurige fpeling van de kleuren van den re.
genboog. IIij worde overal in dpper-Hongarije gevonden. De gemec..
ne Opaal, die minder doorfchijnend dan de vorige is. en ook die
fpeling van kleuren mist, -:rindt men in hee Erts-gebergte, Sileûë f
op de Fm"ojèhe ei/andm en elders. Hij gaat onr in Chalcedoon
en Chryfopraas. Eindelijk de llydrop/z(1all, of het /l"t:re!d-oog, welke meestal van e:!ne room-gele kleur, en Illogelijk ook wel, door
verwering, uit de vorige foore afkomstig is ; en van hier dan ook,
dat hij op dezelfde plaats gevonden wordt, en bijna van gelijken Î1Joo
houd is. Hij is echter weeker, dan de gemeene Opr.al; kleeft aan de
tong; zuigt water in; wordt daarbij doorzigtig, en vertoont fomtijds
de kleuren van den regenboog.
Van de Was-opaal heefc men de twee volgende faorten: den Te/ko.
halzjerfleC/l, gewoonlijk van eene wasgele kleur; doch fomtijds ook
donkerrood, olijfgroen enz.; min of mcer doorlèhijnend 1 deels vet..
glanzig, en fchelpachtig van breuk. Hij ga:tt in gele Chalccdoon en
Pekfieen over, en ontlecnt zijnen Ilaam van de plaats, waar deze!..
ve in Opper-Hongarije gevonden wordt. De tweede foort is de
Hout-Opaal, welke uit dennenhout bcfl:aat, dat, verfieend in eene
foort van Was-opaal, geel- of ook bruinachtig enz. van kleur is. In
de lengte, gebroken zijnde is hij gedeeltelijk nog vezelig; bevat fomtijds de ovcrgeblevene, fchalige ::fdeelingcn der zoogenoemde hout ja..
ren nog in zich, en wordt vooral bij Schmwitz in Hongarije gevonden.
OPDOEMEN. Dit vet[chijnfcl, bij ons te lande aldns, en ook
~prchooi.ien der zee gcnoemd, heeft altijd met eenen Noordelijken or
Oostelijken , zelden met eenen Wcstelijken of anderen wind, plaats.
Wanneer men bij eenen zoodanigen wind aan den eenen kant der Zul.
tIerzee , het ']., of lIaariemmermeer, of een;ge andere wijde binnen.
landfche waterplas fiam, en dan naar de overzijde tiet, zal men de
fchepen, die zich in de rigting daarvan bevinden. niet alleen duide.
lijk kunnen waarnemen, maar zij zullen zich zelfs als hoog opgetild,
en als of alles in de lucht hing, aan ons oog verwonen: zelfs zal
men fOlUtijds landen, fieden en fchepen het onderfie boven in de
lucht zien. Dit verfchijnfel, he:geen men Opdoen/eli noemt, worde
daárdoor veroorzaakt, dat de Iichtl1ralen, uit eene dunne in eene dik.
kere 11:of overgaande, gebroken worden, en ons daardoor "iets, dat laag
voor ons ligt, hooger verwonen, dan het waarlijk is. Immers, wanALGEMEEN WOORDENB. V.
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Jleer de wartnte der zon de luchtlage nabij den grond, door terugbatfing van het licht, merkelijk warmer, en dr.anloor dunner doet wor.
den, dan de lagen, welke zich een weinig hoo.~er bevind~'l, en reeds
door den kouden J.\oord.oostcnwind bekoeld zijn, dan ,-:~'~'.!; de licht_
firalen, welke van de voorwerpen tct onze oogen ko;.:~;;, uit eenc
dunne, ijl gewordenc lucht, nnar eene digcere over, W~:lrm ons oog
zich boven den grond be\'indt, en er moct hetzelfde gebeuren, als
bij het zien der zon, wanneer ,Ieze zich nog onder de kimmen vertoont, en door eene weldadigc li::hemering den :tangenamen morgenfiond verwekt. Loopen nu verfc'hcidene omfbndigh"den tC zamen,
en verheffen zich de warme luchtlagen hoog genoeg, zoodat de mindere warme of dikkere lucht zich op eene genoegzame hoogte van de
dunnere affcheidt, dan wordt er een fpicgel gc;ürmeerd , waarin de
voorwerpen aan de kimmllIl', of op verren amand, zich omgekeerd
moeten verwonen.
OPENBARI:'\G. Betcekent oorfpronkelijk iedere bekendmaking,
doch inzonderheid de bekendmaking v:tn alle zood:tnige kundigheden
van God en goddelUke zaken, welke door onmiddellijk onderwijs van
God zelvel1 d~n men;jlen all crl:'.etst werden medegedeeld, het zij
dlln, dat d.:ze Openbaring zulke J..undigheden eil pligten bctrcft, die
tredee/tcJi,jk door dc rcd:! konden wordcn nagefpoord, of wel zoodanige waarhcd~n be"m. die haar gel;cel onbckend, of te voren voor
het me11fcbelijk ver!lartd verborgen wr.!'~n, of cindelijk ook inzettingen en voorfchriften raakt, die allecn van hct goddelijk wcrbehagcl1
afllaugen, en of flechts voor cencn tijd, of om bijkomcndc om(1andigheden, ge'gevcn wcrden. DC'ze vooï[chriften noemt men gewoonlijk
flclligc be\'clcn, in ondtr[chciding van alle zoodanigc zcdo:/ijkc gebo.
den, welke regtnrecks op dc Nawur en betrekking der dingcn rmten,
en daaruit van zel,11 k::nlJe,1 worden afgeleid. Het geloof mlll eene
(J'111liddelJijke goddelijke Openbaring is zeer oml: alle, immers de
meeste, volken der oudheid fchrU\'en den oorfprong van hunnen gods:'
dienst aan cen omh!rwijs toe, h~twelk hunne voorvaders van hoogere
wezens jllist zoo ontyjnr;en, :lIs- een vader zijn kind onderwijst; en
wie zal, de noodzakelijkheid van 's menfchen opvoeding toegevende-,
de waarheid dezer overleveringen omkennen.
Men knn dae goddelijke Ope11baringen, die altijd ge[chikt ,,'aren
Ilaar de vatbaarheid der men[chen, volgens derzelver langzame ontwikkeling, in drie tijdvakken, of t:jdp~rkell '\Iron goddelijke 0p'!oeding
des menschdoms onderfcheidcll. De- Hoegfl:e Openbaringen a:1I1 de Aartsvaders zijn gemeen aan de fiamllGuders van alle volken, en hare (halen
fchittercn door de [chemerin~ \'an :llle ons bekende heidenfchc f.1belen ,
die zich, van n~ècr bij befchonwd, als meer of mi\l(ler wondcrIijk
gezochtc denkbe~lden omtrcnt de ecnvoudige godsdienstjge be~rippcl1
der eerll-e \\'creld verwonen, cn de bctuiging der Heilig~ fchrift be_
yestigcn, dat God zic!z non tliemond onbm;igd ge/cIm heeft. Deze
o\ldfie denkbeelden werden zuiver bewaard, en van !:mgr:r;ncrJiand
meer
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volkom!!n omwikkeld onder de Mozaïrche bedceJing, door vol·
gcntle Openbaringen aan bUzondere d:lartOe Joor God uit~ekozene per"
fonen, welke de Bijbel ons als propl-Jetell van het Israëlitifche volk,
van MOZES tot MALF..\CIll leert kenncn. Ei'ldelijk voltoOIde God het
welk zijner Openbaringen door CIIRIS'fl1S, wiel:s godsdienst, nadat
Cot! de fijden der onlletell,~cid had owrgczJcn, voer alle volken be..
fiemd is, en de laatfie, vOlkomenfle, en ~Ot a:m het einde der wereld, genoegzame Opellbari;;g vall den goddelijken wil aan de men..
fchen bevat.
Ondertusfchen hebbe:t de menigvuldige, fcllOon vruchtelooze; aaITvallen tegeri Im geloof aan cene olll:tiddcUijke goddelijk~ Openbaring
aàhleiding gegeven tOt de volgende vr~g;!n : voor eerst; of Opcnb:tring
over het algemeen mngelijk zij? en zoo ja, tetl anderen, of ook hare
noodzairelijkhl!id kan bewezen worden~' - Lcssl:\G erkenäe, in zijne
EI'ûl!htmg des J.llenfclri!l1gefcMec!lls, de mOAeliikheid zoowel als de
lJoodtakelijliheld dcrzel,:,e; doch befchollwde h:1ar allcen als eCIl leetbock voor de opvoeding des menschdoms, en loochende dus hare
genoegzaamheid voor alle tijden. K,\NT nam de Openbaring allegorisch; en ujt zijne fchool k\"nmen befirijde.s en voorilallders derzei.
ve voort, waarvati de laatlle zich deels alleen aan de mogeiijkhèid van
het denkbeeld van Openbari:Jg hielden, en deels, voornan1:!1ijk uit zedelijke gronden, b~ide de mogclijkh~id el! noodzakelijkheId van eenen
fielligen godsdienst poogden te bell'j.i7.~n. Onder dezen behooren.
onder anderen FICIITE, I1EIDENilEIClI, TIlèFTRCi':CK en .1\~D10N.
Behalve deze onlllitldeJlijke Openbaringen kunn~n er ook middelliike
plaats hebben, doch al[ijd langs eenen lJatllürlijken weg; en deze beflaan in alle die goddelijke inrfgti!lgen, waardoor de mens eh aanleiding
kan verkrijgeil tot de kennis va!1 God en goddelijke zaken. De Na..
tuur, de gefehiedenis en 's menfchen hart zijn ilJ dezen zin bronnen
van goddelijh:e Openbaring voor hem, die dezelve met nadenken befchouwc; en het is de zoogenoemde Natuurlijke godsdienst, of de
godsdienst der rede. welke hare afgetrokken denkbeelden en bellttiten uit dete, voot aller oogen zigthare, en voor alle volken fprekende, getuigen van den goddelijken wil en tijne ,verken heeft afgeleid.
OPERA. (Zie: ZANGSPEL.)
,
OPIUM. Helllf.1p, S!;lapbollen.r.1[i, is het ilitgedrodgde fap l1it de
tMdhllisjes der maankop (Ptipa"i!r fol/111ifertI/11), volgens fommigen
tJic èe Papaver orielltale. welke in hec Oosten, inzonderheid in Ntt.
lolië, AI'abië, Perzië, Egypte en Oost. Indië , tot ecpe aanmerkelijke
hdogce groeit, zoodat zij, b. v. in Perzië, de hoogce van 40 Duicrehe
voeten zouden bereiken, en koppen dragen, die een N ederlandsch
pond water knnneil bevatten. Om het Opium hier uic te verkrijgen,
worden de zaadbollen, voor dat zij ~eheel rijp zijn,' des avonds met
een mes, van drie tot vijf lemmeten voorzien, in~elheden. Het melkachtig vocht. dac daardoor ce voorfchijll komt, laat men gedurende den
Jlacht uitloopen, en worde, na dat hct àen volgenden à~g door d, z()n
m~er
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verdikt is, met ijzeren fchrapers in eenen aarden pot verzameld.
Deze
bewerki ng wordt zoo lang voortge zet, als de bollen nog eenig fap
ge.
ven willen, waarna men al het verkregene en door de zon opgedro
ogde, eenigermate verdikte fap, door middel van houten [padels, tot
eene
gelijkvo rmige mas[a brengt, in de zon tot eene behoorlijke
dikte
doet uitdroo gen, en eindelijk in de bladen van de plant zelve,
of
ook wel in tabaksbladen, rolt, en ter verzending bewaaart. Het
aldus
bereide Opium, bekend onder den naalJl van Opium-trollen,
is wel
het beste; het is echter meer dan waarfch ijnlijk, dat het meeste
Opium door uitpedin g en uitkoking van de f1aapbolleli verkrege
n
worde. Goede Opium moet zwaar, digt, van buiten roodach
tig
bruin, en, bij volkome ne droogte , eenigzins glanzig van
breuk
zijn. Hee wordt in de geneeskunde als geneesmiddel gebruik t,
en is
als zoodani g reeds meer dan 2000 jaar bekend geweest . DIAGOR
AS,
een tijdgeno ot van HIPPOI{ RATES. verwierp wel dit middel, maar
de
Empirif che fchool bediende er zich veel van. Ook bezitten wij
nog
verfcheidene voorfch riften van Opiaat-meng reis uit die tijden, b.
v. het
Philollium van PIIILO, het JJlithridoot van DEMOKRATES en nog
meer
andere. Nog veel l/leer gebruik maakten de Arabifc he geneesh
eeren
van het Opium, dat door PARACELSUS aan de Europii che artfen
het
eerst, en ten l1erklle werd aanbevolen. Alhoew el het in eene
geë·
venredig de groote hoeveel heid, b. v. van één grein bij kindere
n, en
van 4 tot 5 grein bij volwasfenen als vergift werkt, zijn er
ecpter
in het Oosten , inzonde rheid onder de Turken, vele perrone
n, die
men Opiopht7gen (Opium -eters) noemt, welke zich langzam
erhand
aan derzclve r gebruik zoo zeer gewend hebben, dat zij dagelijks
eelle
zekere hoeve~lheid, zelfs ter grootte van eelle erwt. kunnen gebruiken, om zich door hetzelve , in plaats van door wijn, in eenen roes
re
brengen . Zij gevo:!len zich, onmiddellij!. na het genot, vrolijker
en opgeruimd er, en kUllnen zich bijna tot elke gemoeds-aandoening
Ilemmen: verkiez~n zij den toorn, dan zijn zij moedig tot razernij
toe,
. en {lorten zich blindelings in elk geva:lr; verkiezen zij liever
zachte
gewaarw ordinge n, dan zweeven de aangenamlllle en wel/ustiglle
beelden voor hunnen geest, en eene inwendige tevreden heid vertoon
t
zich op hun gelaat. Dan dit alles duurt llechts weinige uren;
de
roes houdt op, en wordt gevolgd door vernapp ing , misnoeg
dheid
en verdriet . Tegen dit uitwerkfel neemt men Illl andermaal
eelle
. nieuwe hoeveelheid Opium, die altijd grooeer moet zijn, wanneer
het
dezelfde aangename gewa~rwordingcn zal te weeg brengen ;
doch
nu is ook de hierop volgende mathe:d , verdrietelijkheid en
verilapping zoo veel te grooeer : de kleur van hun gelaat verdwij nt;
het
Jigchaam vermage rt; de leden beven; alle gevoel wordt {lomp,
en zij
nerven ten laatlle zinneloos en als het redelooz e vee, aan hijkome
nde waterzu cht, en andere, uit bedorve ne t:1ppen voorevlo eijende,
kwalen. Volgens den reiziger CUAROI N (f/óynge ('11 P('ru etc. Tom.
J.
pog. 12) verkoop t men iu de koffijhuizen in Perzië eell zeker af·
trek-
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crekfel, onder den naam van C6tjtlemar, hetwelk uit een afkookfel
betlaat van Kok/us (menispermum Cocculus L.) en flaapbollcn, hctgeen
aldaar op gelijke wijze gedronken wordt, als bij ons de koffij, en de.
zelfde uitwerking heeft, als het gebruik van het Opium bij de Op;.

ophogen.
Offchoon het Opiu~ in de hand van den ervaren geneesheer een
weldadig geneesmiddel is, is het echter noodzakelijk, den verk oop cn de
behandeling alleen aan deskundige en vertrouwde perronen over te la.
ten, en, wanneer men de heillooze gevolgen uerekent, die eene onachtzame bewaring en ongepaste toediening van de vergiften in het
algemeen na zich kunnen flepen, moet men de verordening van's lands
regering billijken, waarbij de aflevering van vergiften of flaap-middelen lliet anders, dan op eene fchriftelijke en behoorlijk onderteeken.
de orde van een' geneesheer, heel. of vroedmeester, apotheker of van
bekende perronen mag plaats hebben. (lie de wet op de uitoefening
der geneeskunde in het koningrijk der Nederlanden van den 12 van
Lentem. 1818, art. 16.)
Volgens HAHNEMANN, de virihus medictJmenforum, doet zich de
vergiftiging door Opium kennen door eenen hollen droogen hoest,
die fpoedig weder verdwijnt; verwijdering van den oogappel; ver.
mindering van warmte; langzame pols en ademhaling; koude door
de leden; dorst; neerfJagtigheid ; bewusteloosheid; zucht tot napen;
fnorkende ademhaling met eenen open mond; fiijfheid in den rug;
gevoelloosheid, en onvermogen om te flikken, waarop eindelijk de
dood volgt. Het beste, dat men tegen eene vergifdging met Opium
kan aanwenden, is vooraf een fierk braakmiddel te dllen gebruiken, en,
na dat de maag ontlast is, eenige koppen l1erke kolIij met citroen-fap,
of azijn, toe te dienen. Het gebruik van kamfer, aether enz. wordt
ook wel eens aangeraden.
Het Opium wordt niet alleen op zich zelve, maar ook in verbin_
ding met andere, zoo vloeibare als vaste, zelfltandighcden in de ge.
neeskunde gebruikt. De geneesmiddelen uit het Opium zijn nog ver.
meerderd, (edert de belangrijke omdekkillgen van DEROSNE, SEGUIN
en SERTURNER geleerd hebben, dat het, behalve vele meer algemeen
bekende betlanddee1en, nog drie verfchillende zelfllandigheden in zich
bevat, namelijk de Narcotille, 111orp/line en het l1Icconill1n-zuur. De
Narcotine werd in het jaar J 803 door den Parijfcben apotheker DE.
ROSNE olltdekt, en is eene kristallifeerbare fiof, die niet als een loog.
ZOUt werkc, in zuren oplosbaar is, lllaar uit dezelve door loogzouten
lJedergel1agen wordt. De Morphine, welke bijna gelijktijdig in 1804door SERTURNER, apotheker te Eimheck in Hanover, en SEGUIN te
Parijs ontdekt werd, is een waar planten-loogzout, dat meestal in achtzijdige zuilen met afgefiompte einden kristallifeert; kleur, reuk noch
fmaak heeft; zich met zuren verecnigt tOt midden.zouten, die eeneu
bitteren zmnemrekkenden fmaak bezitten; het kooll1ofzunr uit de
lucht tOt zich trekt; in aether en alkohol gemakkelijk 1 in water moeil' 3
je.
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jelijk, op tI! I05fen is. De 1I1llrphille is in het Opium vereenigd m~t
een biJzonder, dool' de twee lalltslgeliocm.lc gcló!brdell even eens Ollt.
ciekt, zuur, het IIlecm;II1I;-ZlItir namelijk, hetwelk in water, aether
en :!lkohol ligt oplosba3r is; de meeste blmll1wc pl3nten-Cappen rood.
Y~rw[, en de hijzondere eigenCcl.ap bezit, om de ijzer-oplosfingen
f~ne kersroo,fe kleur mede te deel ell : het veroÎndt zich ulet loogzouten, aardcn en metalen tot middea-zomen. Deze urie belangrijke befi:mddeelen maken hct wcrkza::m beginCd des Opiullls uit, en zijn lil,
clit even vCi/)ifcig. V:m allen wordt de j1/orpllille en derzelver verbr:mding met zuren als het werkzaamfle middel beCchollwd en ge..
"luikt. (Zie: S. STll"Tl:'>GII, Scheitlkulldige J'erHllndelilJg 2Y8,. de Morphi.
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(wdt?re horfdóejlollddedtll Jes Opi;;l1ls, 13~3.

OPORTO. (Zie: PORTO.)
OPPEI\:':TAGT. (Zie: STAAT.)
OPPIANLJS. Een der latere Griekrche dichters uit Cili,ië, die
Gmftreeks de !!,ie eeuw onzer tijdrekening bloeide. Hij ver zeIde zijnen
Ylder AGESILt.:.:s, een wijsgeer, naar het eil:md Ma/a, werwaart.
bij door keizer Sr.VERl·S gebannen was; leg Ie zich hkr op de dichtkunst toe, en vel'\'a:trdigde een dichtnuk , de nschvangsl, (Ht/ieuli.
'0") hetwelk met zoo vele goedkeuring ontvangen werd, dat hij daardoor niet ::lIeen de bCVfljl'i,.g zijns vaders uit zijne ballingrchap bewerkte, mnar zelfs I:og een:! zeer a:tnzienlijke belooning ontving. Hij
flierf, kort n3 zij ne terugkomst in het vaderland, aan de pest, in den
ouderdom van ;\0 i 'f:r. l\ie,; fchrijft hem. behalve het genoemde,
ook nog een dicht:luk toe over Je .TII;I (Cynegclicon), in 4 boeken.
De beste ui.gave vn,. OPPIt.NVS C~hrilè~n is die vnn SCHNtIDER,
$Irnnfsh. 1776 en Leipzig 1813. Van ee:l dichtnuk over de Yogt!.
"angsi (lxelIIkon ) " flcchts eel.e omfchrijving in proza voorbanden.
OPSTALBOO:\T, of UPSTALnOOI\J. Zoo noemde men aene
vlakte, nabij de l1ad n/llicl, in Oost-fi'i('slolld, wnm"op in de middel.
ee\lwen de 1'"r:"(',:clI, tot het houden hunner grvot'~ jaarlijkrche volksvergacleringe:1, bij~ell kwamen. Deze pbms h:td haren naam van drie
breedgetnkte en digt gebladerde eiken, die th:tns niet meer zijn; doch
WI1I1f\'an een, ten tijdt' vnn den grooten gef~hiedCchrijver, UOBO EMIIt1US, hoewcl reeds Ilel'vende, nog benond.
Hier werden in J3!13
de beroemde Opflnlbool1lfclte lI'elUn gemankt, ten einde in de landen,
tusfchen het Yif(' en de Weu", de onveiligheid te I,eer te gaan, welke na de inwendige burgertwisten omnnan "was. Deze wenen werdell
in 1361 te Crollillgrn herzien, en n~"der bekrachtiJd. De geleerde
WIARot. heef'[ over deze 'fergaderingen. zoow~1 als derzelver wetten,
eene ophelderende verhandeling gefchreven.
OPTICA. (Zie: GEZIGTKUNDE.)
OPTIMISMUS. Zoo noemt men de leer der beste wereld, of
dat godsdienstig en wijsgoerig gevoelen, volgens hetwelk God onder" aUe Blogelijke werelden, die zijn vcrCland gedacht heeft, naar zij-

ne

o

21
RAK ELS.
ne v;>l.tlH10ktheid ele beste hccft uitgekozcn en voortgcbmgt. LEIDNITZ ontlvikkeltle dit gevoelen in zijne T/;eodicea, inzonderheid met
opzi;!·t tot nAYLE.'S twijfc!illg, en zijne tegenwerping van het kwaad.
dat ilJ de wcrcld is, cn bctoogdc voornamelijk, dat hetgeen onvol.
maakt, in enkele ge\'~!icl1, [chijnr, zulks in gecnen deele eene onvolmaaktheid in het geheel is. Gewoonlijk wordt dit wijsgcerig gevoekn door deze drie (tellingen gdl: afd. W~lllJecr (!eze wereld niet de
beste ware. zoo heeft God of gCClle volm:;alalre gekend, of haar
niet kunllen, of 11.1\lr lIirt willen fcheppen. Deze 3 gevallen firijden
nu met Gods m~gt, wijsheid en goedheid, ge"olgelijk moet men deze wereld als de bçste ~efchouwcn. l\Ien vergc·lijke hiermede de ,'erzamelillg "flII fc.'mfterz Ol'er de /eer der IJCitc lrerdd (RoJlok 1759);
de Franfche PrijSl'erhnr.de/ingm der Bcrlijnfche akademie over dit onderwerp (Eer/iiIJ 1755), en LEmi'\1TII doctri;;a de 111rmdo optimo, VaD
L. CP,UZl:.R, (Lips. 1795.)
ORAKELS. God!praken, :lIltWOO~GCl1 der goden, welke een ge.
wigtig gedeelte n111 den godsdienst der oude wereld llitmnakten; doch
ten aanzien van welker oorrprol1~ en gefleldheld het ons genuegzaam
geheel aan onpartijdige berigten der oudheid ontbreekt. Illtusfchen weten wij, dat de eerfle beroemdfle Orakels of pl:tntfen, waar zij gegeven werden t door bl1ite!ll~nders geflicht, of naaf derzelver voorbeetd
~ijn opgerigt gewordelJ. .De EgyptiCche Orakels omllonden in tij_
den, Wa:ll'lll niet eens ov~rlevel'iilgell, veel mindef gerchi~dkundige
gedenk1lukken, "')orhallden waren. Het oudlle Orakel was dat te
Jlleroe, w;larop die te n'e!'i? en Ammonium volgden. Bij deze drie
heerschte de dienst van JUPITER A~IMON, en uit het laatfie ontflond
het Orakel te Dodolla, het oud1le van Grieke/J/mlll, henvelk een
111engfel van het Pelasgifche en Egypti[che was. Uit het verhaal
van HERODOTVS, wegens deszelfs oorfpror'g, onder de Pe/mgers,
blijkt, dat men van den kam van Afrika beproerde, om door de invoering van een Orakel zich in Griekenl(]nd te vestigen; doch reeds
vroeger werden de heilige eik en beuk, het fuizen van den wind, en
lJet gemurmel ecner beek voor Orakel. teekens gehouden, welke door
priesteresfen werden verklaard, die naderll:1nd deze godfpraken op
den voet van dat van JUPITER AMMON inrigtten. Van gelijke oudheid
als dit la:ufle, was, misfchien, het Orakel in BoeÖ!ii!. hetwe!k eerst aan
GAEä, (bama aan TUE;\IlS behoorde, en vervolgens aan ApOLLO kwam.
In later tijd werd het Orakel te Deip.~os ingevoerd, hetwelk LVCURGUS
be\'al, dat men in alle gewigtige gevallen zoude raadplegen; en nader.
hand een fieun[el voor de magc der grooten, en een rig:!ilOer voor de
fiaatkunde van Grieken/mld werd. De priesteres, welke te De/p/zos, ba,;,
ven de opening van een hol, den drievoet beklom, en, onder een
vreesvcrwekkend gebarcnfpel, de onderaard[che fiern van den Pythifchen ApOLLO, in de volkstr.nl en in hexameters, overbragt, droeg
den titel van PYTIIlA, en wcrd uit eene der :Ianzicnlljklle [amilien
V311 Delphqs vel·kozen. 13chalve dezc Orakels hadden Z~l'S en Aror.p 4
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LO er nog verfcheidene andere, als: de eerl1e te F,lis, Fifa en op ere1t1 in een onderaardsç h hol; doch de laat1l:e op De/os, waar het ruifehen der boolllen het teeken van het Orakel was; te Mi/ete, waar
eene heilige bron de priesteres aanblies; te HI0l"05, te Larisfa. in Ar.
gos, te I.hlltl in i1/acedonië, te Orope op Euboeä, op den Hyb/a in Sici/ii
enz, Naast de Orakels van Z;:us en ApOLLO 1l:Gnden die van TRaPlIONlUS, te Lebadia in Boeotië, en van AJI'IPlIIilRilUS, te Nopus, aan
de grenzen tU8!èhen /Jftika en Boeo/id, in Griekenland, in groOt aan.
~ien. Ook andere' godheden, als: I-IERA, PAN, HERKULES, INO enz,
lladden in onderfl:heidene plaa,fen van Grickel;/aud Orakels; doch de
RomeimilJ hadpen gècne eigene Orakels dan de CU1ntJf[che SVBILLiI,
de Sybil/ijllfi:he boeken, en het Orakel van FAUNPS en FORTUNA
~e Prafneste, welke tot de oud1l:e tijden behoorcn en naderhand op.
]liclden, maar nomen hUllne toevlugt tot de in zwang zijnde Griek.
fche en Egyptirche. Bij het aanlèggen van fieden en volkplamingen,
het invo!!ren van nieuwe fiaacswetten, pij belallgrijke ondernemingen,
in oorlog en vrede, en bovenal bij alle groote gevaren, werden de
Orakels geraadpleC'gd, welker befiuurdcrs zoo veel voorzigtigheid als
fehr:mderheid noodig hadden, om zich niet bloot te fielIeu; gelijk
dan ook derzeh'er uitfpl'aken gewoonlijk duister en dubbelzinnig, ja
fomtijds tegcnllrijdig W:lren. In weerwil echter hiervan, en van de
bekcnd gewordene omkoopingen, behielden deze Orakels langen tij~
hUil a\ln~icn, hctwelk eerst na bet verlies dcr vrijhcid en onafhankelijkheid van Griek(!IJll1Ild verminderde. Ondcr de rcgering van Tut':..
onoSIVS werdcn de tempels der voorzeggende goden verwoest of
,elloten.
ORANG-OUT ANG. (Simia fatyrus L.) De Oost-Indifche Bosch"
menseh, van de lVIalcitfche wóordell Or(l1Ig, hetwelk beteekent rede.
lijk wezen, en Ou:a/Jg, wild of uit ae bosfchen. De eenige goed~
afbeelding van dit dier hceft VOSMAER gcgeven naar een voorwerp,
lletwelk in 's Hage geleefd heeft. De afbcelding van BUFFON is
zeer gebrekkig: een wçinig betcr is die van ALLAMAND , welk~
SCHREDER heeft overgenomen: die van CA;.IPER ontbreekt het niet aan
naauwkeucigheid; men kan echter te veel zien, dat de afbeelding naar
een doode gemaakt is. De eigenlij kc Orrmg-Oufflng is van drie tot vier
voet hoog; het Iigchaam is bedekt met dikke bruinachtige haren, en
het a3l1gezigt blaauwachtig; de ooren zijn klein; de duim der achterhanden 'is 1l:omp en zeer kon, en de armen hangen tot over de knien.
Het is deze aap, welk!) het meest naar den menseh gelijkt, door degedaante van den kop en volume herrens. De gefchiédenis van de~e aap-faDet is bij fommigen, door de verwisfeling met andere groote aap-fooeten, vooral met de Simia Troglodytes, zeer duister. Men
vindt hem op Jl1alakka, Cochinchina, in de eenzame bosfehen van het
, eiland Borneo, van waar hij door java naar Europa, doch zeer zeld.
zaam, is overgebragt. Zeer jong gevangen zijndc, kan men hem,
eV~ll als 'de Chimprmfee ,en ook andere apen, alicrbande kunsten lee-
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ren. Hij is, zoo als CAMPER :t.'lngetoond heeft, noch vatbaar voor
de menfchelijke fpraak ~ noch gefchikt tot het natuurlijk regt opgaan.
ORATORiUM. Is een geestelijk, geheel lyrisch drama, hetwelk
met de muzijk, op hooge fcestdagen, tot een godsdienstig gebruik
wordt uitgcvoerd, ten einde de harten der wchoorderen met gods.
dienfiige gewaa~wordil1gen te vervullen. De fioffe daartoe wordt uit
den Bijbel, of uit eene of andere geestelijke gefchiedenis o11lleend,
en de muzijk moet zonder gezochte fieraden doordringend, verheven en Hatig zijn. Men plaatst den oorfprollg der Oratorien ia
de tij~el1 der kruistogten, toen geheele fcharen van Christelijke bedevMrtgangers gezangen vervaardigden, waarin zij het leven en den
dood des Verlosfers, het laatfie oordeel, en ook wel de wonderwerken der heiligen en martelaren, bezongen, en welke door hun,
voorzien .van den pelgrimsfiaf, hoed en mantel, in araten en op open_
bare pleinen werden aangeheven.' De Oratorien verkregen in Italië
bunnen tegenwoordigen vorm, waar zij het eerst door den heiligen
1'IIlL1PPUS van lVeri, omtrent de helft der J6de eeuw ingevoerd, en ia
den beginne, onder den titel: Lat/di Spirituali, gedrukt werden;
docb ontvingen niet voor het midden der J7de eeuw den naam van
Oratorien, waarfchijnlijk naar de orde der Orntorien, waarvan ge.
noemde PUILIPPUS de fiichter was. Zij waren in den beginne
meer van eenen vertellenden , dan van eenen dr:unatifchen a:\rd: een
bijzonder perfoon verhaalde vooraf de gefchiedenis, waarop dan tlechts
weinige aria's volgden; doch deze langwijlige manier werd door
SPAGNA in 1656 afgefchaft, en federt verkregen de Or:itorien mede
hunnen tegenwoordigen vorm, zoodat zij thans in Italië, in den tijd
der vasten, zeer gewoon zijn. Onder áe hedendaagfche Omtorien
n1llnr..en die van METAST.~SIO inzonderheid uit; doch heeft zich de muzijk aanmerkelijk van hare oorfpronkelijke eenvoudigheid verwijderd,
en is meer zangfpelmatig geworden. In Enge/flnd werden de Oratorien eerst door HäNDEL ingevoerd; doch deze nam zijnen tekst altijd
uit zeer middelmatige dichters. In Frankrijk heeft men langen tijd
van deze foort van Orntorien niet willen hooren: ook is. volgens
Roussu.u, de franfche muzijk zoo weinig voor het drama gefchikt.
dat men hare ongenoegzaamheid reeds op bet [Ooneel, gezwegen dan
nog in de kerk, genoeg heeft waargenomen. Eerst in den jongfien
tijd heeft men foortgelijke fiukken in het CotJcert Spirituel ingevoerd.
In Dt/itschland zijn: de dood "an ADEL, ADRAHAJIl DI Moria (van
NJEMEIJER, en door ROLLE in muzijk gebragt), de Schepping, en de
dood "fin JEZUS, van RAJllLER, de meest bekende Orntorien; doch
verdiem de la:lt(le meer eene lijdens-cal1t::te genoemd te worden.
ORCADISCHE EILANDEN. Zijn 67 kleine, aan Schotll1ntl
behoorende eilanden, welke zich van het Noorden naar het Zuiden
tot aan dat rijk uit(lrekken, waarvan zij door eene zeeëngrc \Vorden
nfgefcheidcn. Zij leveren tin, lood, ijzer, en fommi~en. ook koren,
serst, en haver op; doch "an meer belan~ is de veeteelt, inzonder.
P5
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beid van fchapen, die eelle uinnllntellde wol opleveren. Zij hebben
eene gezonde luchtllreek , cn langs de hstcn ee:lC rij!,e haringvangst.
Slechts 28 derzelve zijn bewoond, waarvan POlllU:,1 of Jllaillltll1d het
voornaam!1e is.
ORCHEST. Door dit woord~, hetwe!k hij de ouden eene andere
beteekenis ha{l, veraaat men bij ons: I. die afgezonèerde plaats in eeDen fchouwburg, onlJ1idde!1!jk voor het tooncel, welke voor de fpeellieden geCchikt is; 2. in conccrten die verhel'cnheid, w:larop de IUUzijknnten in e~ne zekere orde !1~an, en de muzijk uitvocren, en 3.
beteekent het ook dikwijls het' gchecle ligch~am van muzijkal'ten, cn
in dezen zin zegt men: h~t Oïdest is [c!zoon enz. De lengte en
breedte van een Orc\leSt, inZ011d~rheid deszelfs verhevenheid boven den grond J moeten naar de regels der A!wstik (der gehoorleer
of de leer der geluiden en to(;nen) naaulVkenrig bepaald worden, vermits de werking der muzUk veel daarvan afhangt.
ORCHESTRIO~. Een uitmmend orgelwcrk, door den abt VoGI.ER uitgevonden; in I lol/mld, op zIj ne eigene kosten. (40,000 daaldl.!rs banco beloopende) verva~rdigd, en in 1796 door hem naar Stokholm gebragt , alwaar het ten huize van den heer Roos, in de voor.
!lad Sllderll/tllm werd opgellagen. Het werk heeCt 4 klavieren, ieder
vaa 63, en een pedaal v~n 39 tangenten; maar geene toonpijpen.
Deszelfs geluid is zoo !lerk als van een ke,korgel vall 16 voet, en
de werking er van is zoo ongemeen J dat meno zich I'erbeeldt, alle de
afzonderlijke fpee!migen van een val orcbcst te hOOIoen , waarom het
dan ook den naam van Ordes/don draagt. lIet geluid of de toon
wordt op eene nieuwe wijze, door de vermeerdering of vermindering
der lucht, gewijzigd, en het piclJfJ en crescendo door eene Ïluigting
te weeg gebragt, welke niet alleen het geluid zwakker en !lerker, maar
oo~ dieper en holler, fchijm te maken; terwUI de geheele kracht van
het fpeeltuig eene te grootere werking doet in de ruime zaal, achter
welke het in een ander vertrek !taat, en het geluid door een gat in
den muur tegen eenen koperen kloot ka:ltst, die aan aaIen draden
hangt, welke met zijde omwonden zijn. Alle registers en verbindingen, die de abt op zijne reizen in 30 jaar ontmoet heeft, zijn in
cene vierkante bus van 9 voet bij elkander gevoegd.
ORDALTËN, in het Latijn Ordfllia, een woord van middeleenwrchen oorfprong-, zooveel als Oordeclm, of Godsgerigtell, be[eekenende. Onkund~ en bijgeloof bragten dezelve voort. In tijden, toen men niet wist, hoe de misdaden moesten bewezen worden, nam men tot eeden, of van den aanklager of van den beklaagden, de toevlugt. Ieder bragt getuigen mede, niet over het
voorval zelf, maar over de geloofwaardigheid van hetgeen hij beweerde: zij waren verfchilIend in getal, naarmate van het gewigt.
dat men aan de bedrevene misdaad hechtte. De tegenarijdige verklaringen van getuigen, die den ced van weerszijden aanboden.
bragtcu de resem dikwijls in verlegenheid J die dan geen be-
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ter middel wisten, dan de bcflisfing der wnnrheid aan God zelven
over te laten. Hieruit nu ol1tllOl~den de Ordaliën, wnarbij men
den berchuldigden op eene gewijde pInnts , 'aan de eene of andere
proef, waaruit zUlle onfcl1uld of fchuld moest blijken, onderwierp.
Men dacht, dat God magt ig en tevens bereid,... illig was, om de waar·
l1eid door uitwendige teek enen aan den dag te brengen, en zoo ont.
1l0nden de proef met heet "'titer, waarin de befchuldigde zijnen ont.
blooten arm moen Heken; de vuurproef, waarbij bij door het midden van een vuur. of over gloeijende kolen gaan moest; de proef
van het g/Jeijer:d ijzer, bef1:aande in het aanvatten en dragen van
hetzelve met de bloore hand, het aantrekken van eenen gloeijenden
ijzeren har.dfchoen, of het blootvoets loopen over gloeijende ploegijzers, waarna de gefchroeide hand of voet door den priester omwon.
den, het wind fel verzegeld, en na drie dagen losgemaakt werd, wanDeer de befchuldigde, zoo de gekwet[re deelen onbefchadigd waren,
voor onfchuldig. doch zoo het tegendeel plaats had, vóor fchllldig ver·
klaard, en tot 1ll'af veroordeeld werd. Deze beflisfillg hield men voor
de uitfpra~k van God zelven , en het fchijm, dat dit gevoelen reeds
bij de Dllirfche volksllammen , '"óór de aanneming van het Christen_
dom, is in zwang geweest. Later fchijnt de geestelijkheid deze ge.
woonte .van vroegeren tijd, ter voorkoming van meineed, a~llgenomen
en goedgekemd te hebben; en vaJl hier, dat de Ordaliën altijd met
godsdienstige plegtigheden gepaard gingen: zelfs fchijl1t zij de mid.
delen te hebben uitgedacht, en aan de hand gegeven, om de kracht
van het vuur voor eenigen tijd te verminderen, of wel deszelfs
sr.igtbare gevolgen, door verdikking der opperhuid, of door om.
winding met doeken en wering der luçht, te verho~den. Immers,
zonder zoodanige of foortgelijke middelen. en zonder dat er nu en
dan beklaagden als onfchuldig afkwamen, zouden de Ordaliën zich
%ekerlijk, gedurende zoo vele eeuwen, niet hebben {laande gehouden.
Beh3lve de gemelde proefnemingen kwamen, vroeger of later, ook
nog andere, min gevaarlijke, in zw:mg. Hiertoe behoort de koud.
~J1aterproef, waarbij de aar.geklaagde, met een' band om het lijf,
in eenen vooraf geWijden vloed werd ncderljelaten, en zoo hij da.
delijk zonk voor onfchuldig, doch zoo hij bleef boven drijven"
voor fchuldig verklaard werd; fomtijds echter had ook het tegenover.
l:ellelde pInnIs. Voorts bezigde men nog de kruisproef, waarbij beiden, befchuldigde en befchuldiger, de handen tegen. een opgerigt
kruis verhieven. met dat gevolg, dat men de verklaring van hem geloofde, di·~ het in deze houding het langlle ui~hield. Ook bediende
men zich van het lot, vooral dan, wanneer de fclmldige uit· veleo
Jlloest ontdekt worden. Men nam nameiijk rijsjes, waarvan één
met een kruis gereckend werd, en liet, op de overblijffelen der heiligen, door een kind een daaruit trekken; zoo het geteekende rijsje getrokken werd, hield men de onfchuld voor bewezen. Elders, wanneer
meJi na eçllCIl beganen moord vau gen dader onzeker was, maakte men
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gebruik van het haarregt , be!laande daarin, dat men alle de verdach.
ten bij de lijkbaar bragt, waarop de vermoorde nedergelegd was: ieder moest het lijk aanraken, en hij, bij wiens aanraking dit begon te
bloeden, werd voor fchuldig gehouden. Zeldzilmer, en bijna al.
leen bij geestelijken gebezigd, waren de proeven van het gewy"de
hr()od en het heilig Avondmaal, door welks gebruik de beklaagde
zich moest zuiveren; veronder!lellende men in beide gevallen, dat
de Godheid, in geval van fchuld, zich zigtbaar aan den vermetelen
wreken, en hem door den dood of eene zware ziekte (haffen zoude.
Meer dan alle deze proeven, wier uitl\OITIst geheel van het toeval,.
of van het geweten des befchuldigden, afhing, kwam het met den
krijgshaftigen aard der Germanen overeen, om Ichuld of onfchuld
door de wapenen te beflisfen, waarbij moed en dapperheid te pas
kwamen; en van daar, dat onder de Ordaliën het Kampgevecht eene
aanzienlijke plaats beklet:dde. Panijen zelve, of door haar aangeRelde kampvechters, !lreden voor den regter , die ten voordeele des
overwinnaars belliste. (Zie KAMPGEVECHTEN) fiij deze proef,
die ook wel bij moeijelijke bijzondere gef~hillen plaats had, was de
uitl1ag wel altijd aan de zijde van den !l!;rkllen, maar niet aan die
der regtvaardig:leid.
Reeds in de middeleeuwen begon UIOIl het dwaze dezer Ordaliën
ia te zien. Ten tijde van LODEWIJK dm Heiligen ijverde ACOBARDUS
er tegen; doch met weinig gevolg. Niet krachtiger werkte de tu~
fchenkomst der paufen GRECOIUUS, (onzeker welke van dien naam)
S1'EPHANUS V, HONORIVS V en ALEXANDER IV , die fommi~e foorteil
van Ordalië'l verboden, en dezelve berchouwden als door het bijgeloof uitgevonden; God als het ware verzoekende; Ilrijdig met de natuur
der din~en, en aanloopende tegen de waarheid; noch ook die van
fommige vorsten, waaronder KAREL de groote, LODEWIJK de hei/ige.
LOTIIJ\RlUS, keizer FREDER!K Il, en anderen, die eenige godsgerigten
waden afgefchaft hebben. Deze pogingen, fdlOon niet toereikende J
maakten echter velen opmerkzaam op de nietigheid van het wonderbare,
dat men in deze proefnemingen !lelde. Eerst de verbreiding van het
Romeinfche en van het Kanonieke regt bragt dezelve in onbruik;
doch deed in vele landen de pijnbank in de plaats fiellen. Elders bIe..
ven de Ordaliën nog lang in gebruik: nog in de 17de eeuw raadde
de regtsgeleerde faculteit een er DuitCche Hooge fchool tot het ge.
bruik van de proef met gloeijend ijzer; en zeker is het, dat de raad
van Hanover nog in 1436 de heet water- of de vuurproef bevolen
heeft. Het lnngst echter hield zich de koud waterproef fiaande, bij
het voortdurend geloof aan tooverij, tot onderkenning der hekCen
gebezigd, vnn welke nog in 1636 door den raad van Osnaórug
de handhaving gelast werd, en waarvan, nog later, Har.over het
voorbeeld heeft opgeleverd, "alwaar men het zinken voor een bewijs
van onfchuld hield. (Zie BETOOVEREN) Voor deze waterproer
kwam naderhand het wegen der hekfen in zwang, dat nog in 17::9
te
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te Oudewater beeft plaats gehad; docb welk laatlle overblijffel des
bijgcloofs, door de zich uitbreidende verlichting, in later tijd almede is vernietigd geworden: alleen fchijnen de nog llandhoudende
duellen, of tweegevechten (Zie aldaar) voor den drang der r~de,
zoo wel als voor dien der wctgevin8, nog niet te willen onderdoen.
De Duitfche volksfiammen, wier godsdienstige gezindheid hen
tleed overhellen tot het geloof aan Gods onmiddelliJke tus.
fchenkomst bij gewigtige gelegenheden, en vertrouwen fiellen in
den uitllag van hN lot, hadden boven anderen de Ordaliën aangenomen. Onder deze waren ook de P,-iezen, welke de zeekusten
van het SWfn, langs ha Flie, de Lauwers 1 de Ecms, de 'Peur tot
over de Elve bewoonden, in wier oude wetten, van de IXde en Xde
eeuw, van de [clleerna of heete ijzerproef, van den kctelfang ofheete
waterproef, van den Swirdkempa of zwaardgevecht, van het lot
door twijgen, en van de Corhita, of de proef met het gewijde brood,
wordt gewag gemaakt. Hoezeer nu wel, bij de GermaanCche vol ..
ken inzonderheid, de Ordalién gezag hadden, Waren zij echter ook
elders, en reeds in veel vroeger tijd, in zwang. Het vroC'Glle voor.
beeld. vindt men hiervan bij den treurfpeldichter SOPHOKLES (dllti.
gane V 264. v. v.) waar de proef van heet ijzer wordt aangeboden.
Ook kenucn de buden reeds middelen, om de werking van het vuur
op de huid tegen te gaan, of te verminderen, waarvan bij STRABO
(Gcogr. lib. v. p. 226) een voorbeeld voorkomt. Nog in onze dagen
vinden wij Ordnli!n bij onderfcheldene Aziatifche en AfrikaCche
volken in gebruik, als: bij de ml/dlls, in China, op de kust van
CtJinCtZ, in Scnegambia en elders, waar nog vele foorten van vuuren waterproeven. ter ontdekking van fc huId en onfchuld, in zwang
zijn. Het is opmerkelijk, dat onze, in helder inzigt en juist oor·
deel zoo zeer uitmuntende, HUGO DE GROOT geloofd heert, dat God
zich naar de meeningen der ntenfchen zal gefchikt hebben, en de
onCchuld, door eene wonderdadige tusfchenkomst, hebben aan het
De geïchiedenis der Ordaliëll is doar MURATORt,
licht gebragt. RENAZZl, MAlER en anderen befchreven. Die der Vriezen heeft de
geleerde WIllRDSMA, in zijne aanteekeningen over de ()ude Vdefclze
wetten, opgehelderd.
OREADEN. Bergnimfen, die vooral tot den {[oec van DIAN4
behoorden.
ORESTES. De zoon van AGAl\lEMNON en Kr.YTE:lINESTRA. Hij
was nog een kind, toen zijn vader vermoord werd, en zoude een
gelijk lot ondergaan hebben, indien zijne zuster ELEKTRA hem niet
aan de woede zijner moeder onttrokken, en heimelijk naar het bof
van zijnen oom, den koning van Phocis 0- gevoerd had. Hier werd
ORESTES met zijilen neef PYLADES opgevoed, en hier ontfl:ond msfchen deze beide jongelingen die voorbeeldclooze vriendfchap, welke
tot hunnen dood onafgehroken fiand hield. Beide begaven zich, zoo_
dra OREST~S tot manbare jaren gekomen 'was, naar Argos, waar de-
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ze' zijnen vader wreken wilde door den echtbreker AEGIS1'HU! eli
zijne overfpelige mocd~r van hct leven te bcrooven, zoo als hem,
beb:llve zijn hart, ook e'.'ne godfpraak van fEBFS had :wngernden.
Aangekomen verzekcr~n zij zich van de gezindheid van ORESTES zus"
ter ELEKTRA, en deze onderfteunt hcn om aan hct hof van hare
tno eder , de tijding vari OREST2S dood te verfpreiden. Hierover verrukt, gmm KLYTEMNESTR .... e:J haar nieuwe gemaal AEGlSTHUS n:\3r eeDen temi>el. om de.goden te danken, toen ORESTES, door PYLADES verzeld, binnen denzelven dringt, en beide ver"moord. Wegens
dezen moord wordt hij gezegd door de fchrikgodinnen vervolgd, en
tot melaatschheid en krankzinnigheid g~raakt te zîjn, kwalen, van
welke hij, volgens het antwoord des ornkels, niet kon bevrijd worden. dan door naar TAl:RIS (thans de KI"jm) tot den koning TlIOliS
te gaan en van daar het fbndbeeld van DIANA Weg te voeren. Aldar.'T
met zijnen gecroll\ven PYLADES aangekomen, \vord;::'n zij gevat en voor
THOAS ~ebragt, die. de gewoonte hebbende, om :llIe \'reemdelingen.
welke zijn gebied be [raden , :lall DIANA op te offcren, ook hen daartoe beltemt. Het geval wil, dat !PIlIGENIA (zie dat art.) aldaar tot
priesteres was aangef1:eid, die,loen zij vernam, dat die vreemdelingen
Grielun w:!ren, aan ecn van beide, in het geheim leveosbehoud toezegt, mits hij eenen brief van haar naar GriekenlalJd wil overbrengcn.
Na eenen edelen (lrijd tusfchen het vriendenpaar bezweek PVLADES
voor den aandrapg, dien ORESTES aanwendde, doch, den brief ontvangende. ontwaarde hij, tot zijne groote verbazing, boe dezelve
voor ORESTES bef1:emd was. Immcrs {PHIGENIA bevreesd voor h(!c
wegraken des briefs, door fchipbreuk of eenig ander onheil, had
hem den inhoud medegedeeld. Weldra openbaarde zich de broeder
aan de zuster, en men omvlugtce te zamen met het beeld van DIANA
het onzalige Innd. Vervolgens geraakte ORESTES in het gerust bezit
Van zijn vaderlijk rijk, en trouwde IlÈRl\IJONE, dochter van MENr:.LAUS , nndat hij NEOPTOLEMUS of PYRRHUS, aáti wien zij verloofd
was, had o:ngebr:rgt, en liet TISAMENEi; zijnen zoon, tot opvolge'r
na. Men zie over dit alles, de' fchoone Trias van AEsCHtLUs, A.
GAME)1NON, ClwëpHORI. EU~lENIÓ!S: de Iphjgenia Taurica van EuRIPIDES • de Electra van SOPHOCI.ES en andere Treurfpelen.
ORGAAN, (van het Grieksch Organon), beteekent woordelijk
een werktnig. In deze:l41in zou men ook eene werktuigelijke macht..
De zoodanig kl1lm~n noel11~n. hctwelk een vreemd leven in bew~gil1g
bren~t ; doch thans verlhat men er meestal door een Ii~chaam, het_
welk door eigen inwendig leven in beweging gebragt wordt; dat wel
een in zich (j'~vattencf geheel uitmaakt, maar wederom een gedeelte
van een ander !':eheel is, tiit welks hoo'gl"re bef1:emming het afzonderlijk d"el belvogcn wordt. Zoo zijn de Organen b. v. van het me"fchel;jk Ii.('chaa·u, z )11!, di~, wel:':e tot fpijsveTtcring, voeding,
en inllandhouding van de geOacht-foort dienen, de longen, de fpieren,
de ingewanden, het hart, de zenuwen enz. allen afzonderlijke wcr~
tui-

o

R GEL. -

0 R I GEN E S.

339

tuigen, die een gedeelte van het geheele ligchaanl uitmaken, en allen
'dienen, om hetzelve te doen leven, te onderhouden, en aan zijne
befiell1l1ling [e doen be:lIltwoord~lI. - Orgml~(fltie. of bewerktuiging, is
de zamcnUdling van verfchcidene afzonderlijke deelen van een geheel
ter bercikin!-( van één doel, en Orgt1l1isc1z neemt men dat geen. hetwelk uit hoofde van het eigen leven, dat in hetzelve woom, van zei ..
ve wer!;za:1\11 is ter zijner behoudenis. Hieruit volgt. dat Organilàtie alleen door leven mogel ijk is, en dat het organifche Jit alleen
in zoovcr is, als het leven [)ezit.
ORGEL. Dit bekende muz~jkale fpeeltuig is waarfchijnlijk van
GrlcKfdlen uurfpwng; doch werd voor de Sfte eeuw \~'einig gebruikt.
De Grieken hadden wel eene foort van water~orgels, die echter eer.e
gehcele andere inrigting dan de onze hadden, maar venlloedelijk tot
de uitvinding dr.rz~lvc hebliell aa;;leiding gcgevdl, alhoewel de tijd
daaNan onzeker is. De geestelijkheid, nog in de 13de eeuW, zeer
fierk tegen de invoerin~ V3n kerlmmzijk ijverende, duurde het lang,
voor dat het gebruik van kerk-orgels algemeen werd, die bovendien
nog zeer gebrekkig waren, en n:~t dan na verloop vnn eenigc ecu.
wen tot hunnen tegenwoord:gen trap van volkomenheid gebragt wcrden. De voornaamt1:e deelen van een Orgel belb:lI1 in de blnasbalgell
met dcrzelver windkanalen; de windlade, de klavieren met derzelver
tangenten, de pijpen met de registers, en het ped:t;;I. De grootte
van een Orgel wordt gewoonlijk bij de leng[c van deszelfs gïOotlle
pijp ui1gedrukt: dus zeggen wij, het Orgel is van 32, 16. 8 v<>et
enz. Hct grootfie Orgel bevindt zich in de Pictcnkerk tc Rome. en
bevat 100 t1:emmen; dat van de Pieter- en Paul!iskerk tC Ger/itzo..
beeft er 57 , en 3,270 geluidgevende pi.ipen; het Orgel in de hoofd.
kerk Ce SlrtlatJbtlrg heeft 2,1:16 rijpen, wanrvnn de grootfle 14 em.
mers water kan bevatten j het Orgel te Vl;n bevat ~,ooo pi.ipcn, en
te Rot,'renhurg is er een, waarop 3 org~ni~ten te g.:!:; k k\1 :nCll I~)clen;
terwijl dar in Maria lJfagdalet'fl tC Brf51(j/l 56 ftemmc:J en 3,342 pij.
pen heeft, waarvan de grootlle 12 el lang en 14. duim in middellijn wijd is.
OR q,I EN is de al~emeene benaming der woeste BAccnus-feesten;
doch die ook naderhand aan ::ndere geheime, losbandi~e feesten en
mysterien gegevcn werd, welke hU dc ouden met ecn woest gè.
druiseh, geraasmakende fpeel.uigen en een verdoovcnd gefchreeuw
wenll!n gevierd.
ORIGENES werd tc Alexandrië in het 18st1:e jaarol1zer tijdrekening geboren. en door zijnen vader reeds vroeg in het Christendom
en de wetenfch:;ppen onderwezen, zooals n:4l1eïhand door CLEMENS
den A/exandrijner gefchiedde. Reeds in zijne teedere jeugd ver.
toonden zich in den jongeling [rekken van grootheid van ziel. Toen
zijn vader, uit hoorde van zijnen godsdi~llSt, in de ge\':1I1genis wérd
g~worpen, vermaande hij hem, om I~ver den marteldood te fterven.
dan het Christendom te verzaken. In den ouderdom van 18 jaar werd
heJIl
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hem het onderwijs der geloovigen iu zijne geboorte!lad opgedragen,
waar hij van mannen cu vrouwen eenen ongemeen en toeloop had.
Om den laster te ontgaan, liet hij zich ontmannen, en meende deze
daad door eene plaats uit het Evnr.gelie. door hem letterlijk opgevat, te kunnnen regevaardigen. Nadat SEPTIl\I1US SE'IERVS, een van
de ijverigl1e vervolgers der Christenen, in !U I , gel10rven \Vas, ging
ORIGENE~ naar Rome, waar hij vele vrienden en bewonderaars vond,
en zette te Alexandrië, na zijne terugkomst aldaar, op verzoek van
den bisfchop DEMETRlUS, tijn onderwijs voort, wanneer een volks.
opl1and hem noodzaakte, om naar Palestina te wijken, hetge~n echo
ter door genoemden bisfchop zoo euvel werd opgenomen, dat hij
hem weder terug riep. ORIGENE!, nu op nieuw voortgaande mee
de geloovigen door leer en voorbeeld te onderrigten ~ wekte een ieders verwondering; doch werd kort daarop naar Achaje ~eroepen,
waar de ketterij de overhand had. Op zijne reis van Palestina naar
Cefm"ea werd hij door de aldaar :tanwezige bisfchoppen tOt priester
gewijd; maar ook van nu af begollnen de vervolgingen, die zijn leven verbitterden; terwijl tevens de twisten, die feàert lang de kerk
beroerden, heviger werden. ST. ALEXAl'i"DER verdedigde ORtGENES;
die in Alexandrië zijn gewoon werk weder opvatte; doch DEMETRI.
us, wiens gedrag omtrent hem fleches huichelarij was, riep twee
kerkvergaderingen bUeen; ontzette hem van zijne priesterlijke waardigheid; verbood hem het onderwijs te Alextmdriil; noodzaakte hem,
om zich van daar te verwijderen, en deed hem in den ban. Dit von..
nis werd te Rome t gelijk ook bij de meeste overige bislèhoppen ,
gebillijkt; doch de Kerken van Palestina, Arabië, Phenicië en Achiz...
je de zijde van ORIGENES houdende, fchreef Dtl\1ETRIUS naar alle plaatfen , om hem gehaat te maken, waarvan het gevolg was, dat
de kerk van Rome hem veroordeelde. ORIGE.NES, die zich hierover bij
zijne vrienden beklaagde, keerde naar Cefarea in Palesl'lnn terug, waar
hij de leeraar van den bigfchop THEocRIsTvs werd, die hem de uitlegging der Heilige fchrift toevertrouwde.
Na den dood van zijnen vervolger, in 2j 1, genoot ORIGENES de
ruSt en den roem, dien hij verdiende. GRRGORIUS de wonderdt1,dige,
en des zelfs broeder ATHENODORUS lieten zich door hem in dé wetenfchappen en de waarheden van den godsdienst ol1derrigten; doclt
de toenmalige vervolging der C1]ristenen noodzaakte hem, om zich
twee jaar fcllUil te houdeTI. Toe;"! GORDIAAN echter in 231 der ker.
ke den vrede weder fchonk, bediende ORIGENES zich hiervan tot
eene reis naar Athene; keerde, na eenig vertoevens aldaar, naar Ce.
farM tel ug; vertrok van daar, op aanzoek der bisfchoppen, naar
Arahië, en werd vervolgens door hen geroepen, om eene kerkvergadering over fommige ketters bij te wonen. De keizer DACIUS, nieuvervolgingen verwekkende, werd ORIGENES gevangen genomen i
gemarteld; met den brandl!apel gedreigd, en fiierf hij, afgemat door on.
gehoorde mishandelingen, te Tyms in het jaar ~5+. Weinige fchrU.
vl!rs
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vers hebben zoo veel gearbeid, en zijn zoo zeer bewonderd en ge.
acht geworden, dan hij ; doch ook niem:md wcrd mcer vervolgd. Zijne werken bcfla3n in de volgende: ]. e(?lle Vermaning tot het martela:ufchap; 2. eelle Verklaring der Heilige fchrift, W3arV:ln nog ver-'
tèheidene flukken, meest zeer vrije overzettin:;en, voorhanden zijn;
3. tla l'rincipiis, fleches nog in de vertaling van RUFIUS aanwezig,
en 4. erll gefchrift tegen Cnsus, hetwelk als de vo!ledigfle en bOIltliglll! verdediging van het Christendom, welke de oudheid oplevert_
kan worden aan~emerkt. Zijne gezamenlijke werken zijn van 1733
tot 1759; te PMijs. In ? dee\en in folio uitgegeven. Over 's m3n9
regt zinnigheid hebben vele twisten plaa:s gehad: in de 4de eeu.v beriepen zich de Ari(l/len 0i' hem, om de waarheid hunner leer11elfels
te bewijzen. Onder Zijne verdedigers, zoowel als onder zijne bellrijders. bevinden zich de geleerdi1c en b~roel1ldfle kerkvadel's~
ORlON. Omtrent zeer weinigen zijn de verhalen zoo verfchillende, dan ol1lt~ent dezen mythi!chen perf:.Jon. De meest algemeene, maat
tevens de belagchclijklle, overlevering is deze, dat zekere Pelasger;
met name IIYRIEtJS, de drie goden JUPITER, NÈPTUNUS en MERKURIUS
te gast had, en dnt dezen aan hunlJen gastheer verlof gaven, oni
van hem te vt!rzoeken, wat hij wilde: dat HVRJEUS, reeds oud en nog
kinderloos, van hcn eenen zoon gevrn3gd had; oat de drie hoogt!
gaSten daarop hun water in eene osfenlmid h~ddel1 geloosd. met be~
\Tel denzelven te uegraven; en na negen maanden weder op te gra.
ven: waaruit dan ORlON werd geboren. Tot dit fabeltje heeft buiten
twijfel alleen de nmtm aanleiding gegeven. Opgegroeid was hij een
behendig jager; en bij DIANA, in welker gevolg hij zith bevond,
zeer gezien. Hij beminde de dochter van den koning van ChitIs, OENO;"
PION, en toen hem dczelve werd geweigerd, deed hij haar geweld aan,
Waarom de vader hem van het gezigt beroofde. Hij herllelde echter
weder, en nam wraak; beroemde zich naderhand op zijne krachten
en zijne jagerskunst ; deed uit de aarde een ontzaggelijk moni1erdier tá
voorfchijn komen, waardoor hij gedood werd; wordende door DIAfU aan h~t fiergewelf geplaatst. Een ander verhaal luidt, dat hij door
DIANA zelve zoude gedood zijn, omdat hij eene harer nimfen had willen
verkrachten; nog een ander, dat de godin minneijver tegen hem had
opgevat, daar hij minnarijen met AURORA had aangeknoopt, en daar..
om door haar werd omgebragt. Eindelijk zijn er ook, die verhalen, dat
hij de zoon van NEPTUNUS en EuRYALE was; (!n dat hij de gave h~d
ontvangen, om op het water te loopen. Het fierrenbeeld Orion is
een der fchitterendlle aan den hemel, en gaf aan onzen grooten NIEuw..
LhNO de flof tot dien heer/ijken lierzang, welke dien naam draagti
OREADEN. Bergnimfen. die inzonderheid tot den floet van DJ..
/iNA behoorden.
ORITHYA. Dochter van ERECHTEt'S, koning van ..1tltcne, dóor
BOREAS (den N. W.) bemind. die, toen hij zich afgewezen zag,
haar met geweld roofde, en naar Thrndë voerdl.'. Hij verwekte
ALGEMEEN WOORDENS, V.
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bij ba:l1' ZETIIES en CALAYS, deeJgenooten van den Argonantifchell
logt.
ORLEAN. Eene West-Indifehe plant, of liever een boom, die
haren naam van de Amazonen rivier Orellatltl ontleent, in welker omtrek zij menigvuldig groeit, en in de TYest-indië dien van Roucotl of
Ár/lOttO draagt. Deze boom, die dikwijls de grootte van eenen pruimenboom beeft, is voor EuroPtl van veel belang, zooweJ voor fehil ..
ders als fabrijkeurs, die de verw, welke hij oplevert, gebruiken,
om aan de wol en zijde eene oranje-kleur te geven: ook bedienen
er de landlieden zich fomtijds van, om de boter te kleuren. In de WestIndië is deze verwfiof voor menfchen, die aldaar geboren zijn, van
nog meer waardij: geheele volksil:ammen verwen zich met dezelve;
en met carpaat-olie (Ptllma Chris/i) gemengd, is zij een behoedmiddel tegen de infekten, en houdt de huid lenig. De boom, bij de
kruidkenners Bixtl Orellnl/tl geheeten, draagt vleescbkleurige bloemen,
die aan boschjes zitten, en door langwerpig ronde, aan de zijden ingedrukte zaadhuisjes, van de grootte vaFl pruimen, gevolgd worden,
welke eindelijk eene bruine kleur verkrijgen. Rijp wordende, verdeeten zich deze huisjes, en verwonen 40 of meer aan elkander liggende korrels, die in een fchoon rood, llerkriekend, kleverig deeg en
vliesjes lig:;en. Tweemaal's jaars, omtrent St. Jan en kerstijd ,
wordt de Or/eon ingeoogst, wanneer men her zaad in zuiver water
kookt, waardoor zich alle roode deelen lIffcheiden en op den bodem
zinken. Anderen laten de korrels, in houten troggen, omtre:n eene
week gisten, roeren vervolgens alles om, en fiampen de korrels fijn.
Hierdoor fcheidt zich de verwIlof Van het witte zaad, waarna de
roode pap door eene zeef gelaten, gekookt, en vervolgens in ruSt
gelaten wordt, om te verkoelen. Het bezinkfel , dat de verw uit_
maakt, wordt cot koekjes of balletjes gekneed, en aldus verzonden.
Scheidkundig berchouwd heeft de Orlean vele ova-eenkomst met de
ei wit-flor.
ORLEANS. De aanzienlijke hoofdfiad van het Franfche depanement Lob·et, aan de rivier de Loire, in het midden van wijnbergen
gelegen. Zij heefe eene fraaije fleencn brug, welke over die rivier
ligt, van 16 boogen, en teh tusfchen de 41 en 4!z,ooo inwoners,
die eellen flerken handel in koren, brandewijn, wijnazijn enz. drijven.
De domkerk, in den GOlhirchen f~aak gebouwd, de openbare boekerij,
ht!'t voormalig kollegie der Jezuiten, bet raadhuis, het Chntelet, be·
nevens de vier groote markt-pleinen, verdienen opmerking. Men
vindt er f abrijken van zijden koufen , wolle floffen. porfelein, dekens.
fergies en aardewerk, alsmede fuiker-rafinaderijen en looijerijen. Zij is
de geboorteplaats van verfcheidene geleerden, en de fiapelpJ:jjlts van
fpecerijen enz. voor Nantes. Men fpreekt er het beste Fransèh.
ORLEANS. (Maagd van) Dit meisje egenlijk JEANNE D'ARC
geheeten, was eene boeren dochter uit Domrem'J in Champagne, en
leefde in het begin der lsde eeuw, juist toen, onder de lange min-
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derjarigheid des Dauphins KAREL, (naderhand den VII). deszelfs
oom LODEWIJK, hertog van Orlétms, door JAN VAN BOURGONDië,
vcrmoord werd, 1419. Als nu daann hertog JAN, met oogluiking
d~s Dauphins, omgebragt was, zette zulks FIL/I'S II van Bourgondië.
Zbon des vermoordcn aan tot het fluiten van een verbond tegen Fr/wk"ijk, met IIeNDRIK V van E!lgdrwd. Dc!e had, om zijne gewaande regten op de Frt/lIfde kroon te hmldhaven, de Frtll1fchen in 1415
te Azaillcourt totaal geOagen en werd nu, door medewerking' der
Bourgondiêrs, te Parijs tot koning uitgeroepen. De Dallphin zwierf
hulpeloos rond. I-lij had ten Noorden der Loire, niet3 meer dan
Ida/Is, hetwelk door de EI/gc/re/Iell belegerd was. Daar verwont zich
JE:ANNE: D' Arrc, ::egt van God bezon den te zijn om Orlét1lls te ontzetten en den lieven Dallp.'zill te Rheims :e doen kroonen. Zij
erkent dezen te midden zijner hovelingen, fcllOon hij geene bijzondere
kleeding droeg, en meldt hem hare zending. Na eenigen tijd vertrouwt
men haar; zij doet wezenlijk het beleg ophouden, vervult de Fran.
fclim met moed en vertrouwen, Oaat de Eilgeifchen te Pata] en el.
ders, herwint het Noordoostelijk Fmllkrijk en kroont den Da/lphin
te Rheillls, als koning der Frtm/i:!:eu. Or/eallS werd den 8ften van
Bloeimaand bevrijd, de overwirllling bij Pata] had den 18 van Zomerm. plaats en als overwinnaar werd de [}auphi1l, den 17 van I-Iooim.
te Rhei/lJS gekroond, terwijl .TEANNE, nu de maagd van Orlénns, ge.
heel gewapend en met een heilig vaandel aan zijne zÛde /lond en hem
het zwaard boven het hoofd hield. lIet doel harer zending dus ge..
heel bereikt hebbende, wilde JEANNE tOt haren veldarbeid en geliefde ouders terugkeeren, dan de koning drong haar, welker zending
aan zijne krijgers zooveel vertrouwens inboezemde, om nog eenigen
tijd de wapenen te dragen. Zij liet zich dan ook vinden en reed
weder, gelijk te voren, aan de fpits van het leger, met haren ge.
heiligden bannier en haar zwaard, nimmer eenen vijand ombrengende,
maar tevreden de vijandelijke ruiters uit het zadel te ligten. Bijm geheel Frankri.ik erkende nu KARELS regering. Dan de her~og van
Bedfort hield zich nog eenigen tijd ftaande, i10eg een en aanval op
Parijs af, waarbij JEANNE gewond en hare familie, door den koning,
tot den adel verheven werd, en verzamelde daarop nieuwe krachten...
Bourgogne, en Bretagne erkenden nog de Engeifche regering en vereenigdell zich met het leger van Bedfort, welke dan ook Compiegne belegerde. J!ANNE wierp zich in die ftad, doch werd, bij cenen uitval, door de Bourgondiers gevangen genomen, die lafhartig genoeg wa.
ten, om haar aan de Engtlfchen uit te leveren. Zij werd dan ook
den 3ó van Bloeim. 143 I , door de laatnè, op valfche getuigenisfen
van eenige omgekochte Franfche boeren, onder voorwend fel van too ..
verij, te Rouan levend verbrand, welk onverdiend lijden. zij met de
koelbioedigheid eener martelares, onderging. lIaar vonnis werd later
ingetrokken en de befchuldiging, als onecht. vernietigd. Haar aandenken werd door gedeukteekens gevierd. Het zondcrlingfce hierbij
Q2
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is , dat KAREL VII, die, tijdens hare gevangenneming reeds onderhandelingen van vrede, met BOllrgorJdië geopend had, ondankbaar ge.
noeg was om geen enkelen flap voor haar, aan wic hij rijk en leven
te danken had, te wagen. Hoe dit zij, Bourgogllc verzoende zicb
dadelijk na haren dood, met IFl"fllJkri/k, dc voord.:elen werden ver.
volgd en de E/lgelfi:hen behielden niet dan Ca/ais. Op dc markt te
R()uan prijkte het flandbeeld van JEANNE. gelijk mede op het raad.
huis van Or/eaIJS. VOLTAIRE, wiell niers heilig was, onteerde hare
nagedachtenis door een fchandelijk helden-dicht, waarin hij vlekken
zoekt te werpen op de eenvoudige heldin, die l1echts voor godsdienst,
vorst en vaderland leefde, en het fchoon!lc karakter der Frallfihe
middcleeuw uitm:lakt. Niemand cchter vereerde harc nagedachtenis
roemrijker dan SCHILLER in zijuc ,·ollzantifchc T1"fJffödie, die Jungfrau
"01J Or/ealls, waaromtrent men in dc /i/gem. Lilt. iZeilung van 1802
N°. IS en 16 oordeelkundige aanmerkingen kan vinden.
ORLEANS. (PHlLWPE hertog van) Regent van Frankri/k. Deze
Oechte rijksbefluurder, gedurendc de mifl'1l~rjarigheid van LOOEWIjK
XV, begunfiigde inzonderheid dc ontwerpen van den beruchten Schotehen financier LAW, en hielp door den verderfelijken actie.handel het
grootfie gedeelte zijner gegoede onderdanen te gronde. Zijn vertrouweling en eer!1:e aaatsdien3ar was de verachtelijke DUSOlS , die eene
verregaande onkunde in fiaatszaken verried, en zich bovendien, door
omkoopingen van buitenlandfche hoven, liet blinddoeken. De hertog
droeg dezen onwaardigcn minister eenc hooge achting toe, omdat hij
in hem eenen getrouwen medgezel in losbandige vermaken vond,
waarin hij zelf naauwelijks door iemand van zijnen (tempelovertrof.
fen werd. I lij zocht in deze foort van ondeugden zijnen roem, en
was onbef(lhaamd genoeg, om zelfs de bloedfchendige liefde omtrent
zijne eigene dochter voor de wcr~ld niet tc verbergen. Den wenscn
voedende, om duurzaam bezitter van den Franfchcn troon te worden.,
was hij laag genoeg .. om verfcheidene !eden der koninklijke f~milie
door gif tC laten ombrengen, welk gevaar LODEWJJK XV, door dCJl
dood van ORLEANS, die in Winterm. 1723 in dc armen eener bijzit
merf, nog gelukkig ontkwam.
ORLEANS, (LOUIS JOSEPII PHrr'..IPPE, Hertog van) achterklein~
toon van den vorigcn, werd in 1747 geboren. Zijne moeder leefde
zeer buitenfporig, en zijne jcugdige jaren verliepcn, zonder dat men
zich tot de ontwikkeling van zijnen geest ecnige moeite gaf: de we.
cenfcnappen bleven hem dus onbekend, en zelfs het lezen van onderhoudende boeken was hem een' last. Daarentegen bezat bij eene bijOIr onwederftaatlbarc neiging tot zinnelijke vermaken, el) was zoo onmatig in derzelver genot, dat hij fpoedig de kwade gevolgen daarvan
moest ondervinden. In plaats van het voorbeeld zijner waardige geDlIrtinne, LOOlSF. MARIE AOELi\lDE, geb. van BOURBON PENTHIEVRE,
te volgen, gewende hij zicà veel meer aan nieuwe ondeugden, en
gaf' zien even moedwillig aan drank en fpel over, als hij voorheeó
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been onmatig in de liefde geweest was. Het fpel gaf eene nleu ..
we aanleiding tot twee andere fchandelijl;e neigingen van zijn karak.
ter, namelijk gierigheid en bedrog, zoodat hij zich niet fchaamde,
zich van de laagfte kunstgrepen te bedienen, om van zijne partij aanzienlijke fomm~n te winnen, en zich nog bovendien op eene
fchandelijke wijze over haar ongeluk te verheugen. Hij ontweek met
eene kinderachtige lafhartigheid elke gelegeIlheid , waarbij zijn leveR
gevaar kon loopen, en bezat evenwel trotschheid genoeg, om zich
als held te doen bewonderen. Hiertoe begaf hij zich iu den Am~
rikaanfchen oorlog, en werd, onder het opperbevel v:ln ORVILLIERS, aan het hoofd van een gedeelte der vloot geplaatst, welke
tegen den vlootvoogd KEPPEL werd afgezonden; doch toen het op
vechten aankwam, hield hij zich met zijn fmaldeel in de achter..
hoede; werd door eene koude huivering overvallen, en verbergde
zich in Gen buik van zijn fchip, om zich voor de kogels te beveili_
gen. Eenige jaren later rees hij met een' luch:bol op , doch bad al
fpoedig zijnen reisgenoot, om zich weder neder te Imen, vermits de
fijne lucht hem het ademhalen moeijelijk maakte.
Dij deze zwakheden van geest bezat bij eene grenzelooze trotsch.
heid , en eene onbetamelijke begeerte naar het beait van den
troon. Voorheen had hij zich in het geheel niet met regeringszaken
bemoeid; doch nnauwelijks ontwaarde hij de algemeene gisting in
het rijk, of hij flelde alles te werk, om dezelve gaande te houden,
ten einde d,mruit voor ziçh zelven het meeste voordeel te trekken.
Het geld, hetwelk hij met volle handen onder het volk liet uitdeelen.
en het koren, dat hij voor eenen geringen prijs, of wel om niet, aan de
armen liet uitreiken, verfchafce hem eenen talrijken aanhang uit de
laagfie volkskinsfe. en door zijne voorgewende zuivere vuderlandslief.
de verwierf hij de toegenegenheid van eenige Cchrandere en kundi.
ge mannen. Geholpen :door de eerfie voerde hij de ontwerpen der
laatfien uit. welke meestal ten doel hadden, om de zaak des volks
te bevoordeelen, maar niet, om de eergierige oogmerken van den
hertog te begunstigen. Dan, zoodra MIRABEAU en andere hoofden
der omwemeling ontdekten,. dat ORLEANS n2ar de kroon dong,
verlieten zij zijne zijde, en drongen hem daardoor, om of van zijne
firafbare oogmerken af te zien, of om zich in de armen der laagfie
volksgeleiders te werpen. ORLÈANS, veel te trot$ch, om tot het
eerfic te belluiten, en niet bekwaam of mngtig genoeg. om al..
leen te handelen, verkoos het laatfie, en was daardoor, in den
loop der omwenteling, altijd aan de zijde der verachtelijkfie boos..
wichten en fnoodfie bedriegers. Steeds vervuld met de zoete' hoop
van den franfchen troon te zullen beklimmen, begreep hij niet, dat
~ijne medefianders :tIleen zoo lang voor zijne belnnge~ zouden werken, als zij zijne beurs van nooden hadden. Na de vernietiging VllO
IH!t kon!ngfchnp liet hij zich den naam van EG,\LJT~ (gelijkheid) ge.
ven, en nam met genoegen deu post van afgevaardigde in de conven~
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tie aan, waartoe het departement van Pr/rijs hem benoemd had.
:NicttegenO:aande de vervulling zijner wenfchen hoe bngs zoo onzeker.
der werd, en in weerwil dat de nieuwe repul1liek zich meer en meer
·hevestigde. verwachtte hij nog altijd voordcelige uÎtzigten voor zich
zelven. Ilet pleitgeding des konings vervulde hem met eene helfche
vre\1gde, !:!li hij wa~ olJbefchaamd genoeg, om het doodvonnis tegen
dien vorst uit te fpreken. Dali deze laatite daad joeg zelfs de zoodamgell tegen hem in het harnas, die niet beter dan hij waren, en
voorheen tot zijne llledeflanders behoord hadden.
Kort hierop fcheidcle zijne gemalin zich van hem; zijn fchoonva.
der, de deugdzame hertog van PENTlIIEVRE flierf van verdriet, en
ORLEANS haalde zijn aanzienlijk erfdeel tOt zich. In Lemem. ]793
ontving hij" een bezoe!;: Van DANToN, ROIlESPIERRE, MARAT en anderen, die hem om geld tot eene volksbeweging verzochten, die men
ten zijnen voordeele wilde bewerk!lelligen; doch deze poging misluk.
te, omdat ORLEANS in het heflisfend oogenblik geen moeds genoeg
had, om zich naar het raadhuis te begeven, en zijne rol uit te voeren. ROIlESPIERRE zelf [fok nu ook de handen van hem af, en liet
hem in Grasm. van de lijst der Jakobijnen fchrappen, waarna hij eindelijk; bij een decreet van de conventie, in !laat van befchuldiging ge!leid werd. Te vergeefs fmeekte h~1 haar en zijne voormalige vrienden, om deelneming en toegeeflijkheid; vmchteloos beriep hij zich
op zijn verdienstelijk gedrag bij de uitfpra::k van 's konings vonnis.
Alle partijen waren zoo tegen hem verbitterd, dat de eene aan de andere de verbindtenis met zoodanig een verachtelijk mensch verweet.
Hij werd derhalve met de overige leden zijner familie nnar de gevan.
genis te 1I1lirfeil/e gevoerd; doch het committé de {a/ut puhlic, vernemende, d~;t het crimineel gercgtshof van de llIo11dm der Rhone hem
voor onfchuldig verklGard had, verbood zijne vrijlating, en liet hem,
na eene ~cvangeni. vail 6 m:!anden, naar Parijs brengen. Hier werd
IJ\i door 'de revolutionr.aire regtbank verhoord, en van zamenzwering
tegen de veiligheid der republiek befchu!digd. Hij verdedigde zich
vrij beduard ; doch men veroordeelde hem, na f1echts eenen enkelGIl
getuige tegen hem geboord te hebben, ter dood. Hij hoorde zijn
vonnis met flandvastigheid, eu werd nog denzelfden dag (den 2 van
Slagtm. ]793) in den vroe{;en morgen, geguillottineerd. Het volk
vervloekte hem ol,\~nlijk, en riep hem toe: Tu as "otl1 la mort de ton
Coufin, comp/rmt lui fuccMer; mais tu ne lui {uccédéras que dalls la Guil.
Iotline. Zijne beide jongere zonen werden in 1796 uit hunnen kerker te
Marfeille om (Jagen , en vertrokken naar Amerika; hebbende zich der
oudtle, de hertog van CHARTRES, te voren naar Zll'if[er/and, en later
naar Enge/mld begeven; terwijl zijne ongelukkige gade eerst in ]795 in
vrijheid getleld, doch na de gebeurtenisfen van SlagUIl. 1797, met een
jaargeld van 70,oco livres naar Spauje werd verwezen. Na de herllc1ling van LODEWI,lK XVIII, kwam zij in 1814 te PiJ";.!s terug, waar
zij zelfs, uit hoofde van ziekte I bleef, tOen NAPOLEON zich onder.
m:l.al
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ma:ll op den Fr:mfchen troon plaatfie, en wenvaam zich de genoem.
de hertog van CIlt.RTP.ES, (zoo heette hij voor de omwenteling)
LOUIS PIlILJPPE hcrtog van Odeons, mede in 1816 begaf.
ORLOW of ORLOF. (GRI,GORIUS en ALEXIS) Deze beide broeders, wier familie tot de oude r.dc!Uke geil achten van Rusland behoor.
den, zijn in de gefchicdenis van dat rijk beroemd geworden. GREGORIUS,
een man van moed en mannelijke fchoor.hcid, trotsch, ruw, minder
befchaafd, dan hij had kunnen zijn, werd in den zevcnjarigen oorlog, met den graaf SCH\VERIN, als krijgsgevangene Ilaar Petershurg gebragr, waar hij toevallig door de grootvorstin CATHARINA gezien werd,
die kort re voren haren lieveling POTUlKJN verloren had. De vorstin
haar hart aan zijne fchoonheid boeijende , ont!1onden hieruit gehel.
me nachtelijke zamenkomsten, waarvan de gevolgen zich nog onder
de regering van de keizerin ELIZAllETU openbaarden, en het voorwendfcl van eenen verfiuikten voet noodzakelijk maakten. Eerst onder de rege ring van PETER I II werd de grootvorstin weder herfield ,
die IlU aan haren nieuwen gunlleling het plan tot eene omwellteling
Jn het rijks-befiuur mededeelde. GREGORIUS openbaarde zijnen broc.
der het geheim, en beiden befloten, om de garden te winnen. Op
aanbeveling van de grootvorstin betaalmeester van de artiIIerij geworden zijnde, konde hij over aanzienlijke geldfommen, ter uitvoering
van het beraamde plan, befchikken. De omwenteling had het ge_
wenschte gevolg. PETER 111 werd omgebragr; CATHARINt. beklom
den keizerlijI{en troon; GREGORIUS werd openlijk aan het geheele hof
als haar verklaarde gunfieling voorgefield , en ontving den fleutel als
kamerheer, en de orde van Alexander M'Wskij, welk eerbetoon fpoedig door de verheffing van hem en zijnen broeder tot den gravenfiancl
en hooge aanzienlijke ambten gevolgd werd. GREGORIUS had langen
tijd eenen onbepaalden invloed op de keizerin, welker neiging voor
hem, echter, van langzamerhand verkoelde, zoodat zij, op zijne
verwijdering bedacht, hem overhaalde, om zich naar Moskou te be.
geven, ten einde maatregelen tegen de aldaar woedende pest te nemen. Bij zijne terugkomst van daar werd hij met eene fchijnbare
blijdfchap ontvangen; doch weder naar Fock[chanij in 'J7al/achtje gezon.
den, om een congres tot het eindigen van den Turkfchen oorlog bij
te wonen. Terwijl hij zich nog daar bevond, vernam hij, dat de
keizerin eenen nieuwen gunsteling gekozen had, eu vertrok oogenblik.
kelijk naar Petershurg; doch ontving op zijne reis hevel, om zich
bij voorraad naar zijn flot Gpt/china te begeven, waar hij drie maan.
den, onder het botvieren van zijn ontluimig karakter, doorbragt. De
keizerin, zijne wraak vreezende. fchonk hem het diploma van Yorst,
met verzoek, oin een harer lustfloten tot zijn verblijf te kiezen; doch
GREGORIUS, die te Sprskoe-Pelo eenigen tijd in keizerlijke pracht bad
doorgebragt, overviel CATHARINA, in Winterm. 1772, onverwacht in
Petershurg, waar hij den winter doorbragt, en van de keizerin het
prachtig marmer-paleis ten gefchenke ontving, waartegen hij aau die
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vorstin Gen beroemden grooten brillnnt Cchonk, j!11 op zijnq eigene
l;oslcn het groote arf(!uaal te Petersburg liet bouwen. Imusfchen
,,,cnl zijn gcmoed hierbij niet bed::ard. Ilij ging eerst naar Reval;
decd vervolgens eene reis door Fr.11J!.:;-f/k; keerde hierop naar l'e.
ICl'sbUlog terug; vertrok V~!1 d!lnr naar llioskou, en bezocht nu en
dan het hoC Ei!1dclijl{ huwde hij, en van nu af l:eerden rust en te..
vredenheid in zijn hart terug. doch hij verlopr zijne bade Cpoedig.
en ging wçder in lï8:2 naar l'ctcrsbUlg, w;:ar zijne \"orige onrust zU •
. ~e ziel op nieuw beflormde. Zijn roel,eloos gedrag hrod hem vele
vijanden berokkend. Hij ll:i;:!rf waarfchijnlijk door vergif, in Grasm.
'783, onder de verfchrikl;elijldl:e folteringen van een fchuldig geweten. Onder de lievelingen der keizerin wns hij de Cehoonf1:e man,
die meer verf1:and dan kunde bezat, meer ligtzinnig van aard dan boo~.
meer verkwistend dan weldadig, en daarbij Hout en moedig was, en
in de lamlle jaren zijns levens zich door Ilrikte braafheid kenmerkte. Zijn broeder ALEXIS , die met hem eene gelijke opvoeding ge.
noten, en mede een aanmerkdijk a:mdeel in de genoemde om.
wentelillg had, klom van den rang van officier der garde tot vloot..
voogd op. Hij wns bij de omwenteling in Rusland niet minder
werkzaam, dan zijn broeder, dien hij in ll:oute ondernemingen over..
trof. In den oorlog tegen de Turken in 1763 voerde hij het bevel
pver de Rusûfche vloot in den Arçhipel, en bevond zich bij den
dood der keizerin CATJlARINA in 1I10sko;l; doch moest, op bevel van
PAUL I, het rijk verlaten, werwaarts hij eerst n:\ den dood van dien
'Vorst terug keerde, cn eindelijk in 1808 te Moswu f1:ierf. Hij wa~
gehu\';d, en liet uit zijn huwelijk eene dochter na, en buitendien eeDen Ilatuurlijken, doch gewettigden zoon, wicn bij zijnçn bijna~
van TSCBESMENSKOIj gegeven heeft.
ORMUlD. (Zie: AHRIlVIAN.)
ORNITIIOLOGIE. Vogelkunde; cen tak der N::tuurlUke historie,
'Welke zich tot het olld~rzoek en de befchrijving der vogelen bezig houd~.
ORODES. Koning der Per/helJ, door wien CRASSUS met zijn geheel leger in de pnn werd gch::kr. Naderband bood hij CASSlUS ep
13RUTUS hijf1:and, hetwelk hem echter dunr te ll:ann kwam, daar Au.
GUSTUS eenen ll\1deren op den troon zette.
ORONOeO, of OR/NOeO, eene der grootl1e Zuid.Amerikafche
rivieren, welke inzonderheid COfmccos door!lroomt. Haar Oostelijke hoofdarm komt uit bet meer JpOVII op 5°5' N. breedte, loopt door
het groote moeras, of het meer Par/ma, waaruit zij met twee armen
te voorfchijn komt, en met eenen groot eren boog Z. Westwnans
Joopt; vervolgens N. Westwaarts, en na zich met de Ct/ariar, vereenigd te hebben, verandert zij haren Westelijken loop; en f1:ort ten laat..
fie in eenen grooten halven cirkel, en na eenen weg van 370 mijlen te
hebben afgelegd, tegen over het eiland Trinidad, door verfcheicene
monden, in de AtlllfJti[che zee. Hare gewone breedte is
mijl; zij
beeft vel~ ond'eptcn en groote watervallen. en aau haren mond vor...
fchci.
°
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fcheidcne eilandcn, zandbankcn en klippen, welke voor de fcheepvaart zeer gevaarlijk zijn. Zij flroonn zçer filel; wast regelmatig
van Gras- [Ot I lerfstm., en veroorzaakt, gedurende den regentijd,
groote overflroomingen. zoo dat zij niet zelden eelle breedte van ~S
mijlen beef[, 500 voet diep is, en zoo langzaam vloeit, dat men
meent, zich op een groot meer te bevinden. Zij fiort ziçh in den
OCUU1n, ten tijde dcr Ebbe, met zulk eenen geweldigen firoom uir.
dat de rchippers, 60 mijlen ver in zee, dien gewaar worden. Sommigen noemen deze rivier ook Paria, naar het Oostelijk diStrikt V31J
dien naam in Nieuw-Alldn/ulie, langs welk zij firoomt. Behalve dO
Cunl"iore, behooren tot bare voornaamfie zijtakken de Meta, Apur,
en Caroni. Een arm van de Orinoco, de Cnsfiaqtluri, ontlast ziçh
in de Rio-Negro, waardoor zij met de rivier de Amazone in verband
flaat, en beide een zeer groot binnen-eiland vormen, hetwelk CtlÏflna en een groot deel van Brnzilië in zich bevat.
OR ONTES. Eene aanzienlijke rivier van Aziç, ontfprlngende op
<'en Lió(I1lOn, en eertijds met aanzienlijke fieden op bare Oevers prijken~le, waaronder Atltiochië en Se/eucia. In Perûë is mede een gebergte, dat dien naam draagt.
OROSlUS. (PAULUS) Een gefchiedfc1Jrijver nit de vijfde eeuw
()nzer jnartelling. De Spanjaarden en Portugezen firijdel1 over de eer
van zijne landgenooten te zijn; gevende de ecrfien hem de fiad Tarra.
gal/a, de laatfien Braga 'Ot geboorteplaats. Van zijnen vroegeren
leeftijd is weinig bekend; zelfs dit niet, of hij van Christelijke, dan
wel Heidenfche ouders aff1amde. Zoo veel fchijm gewis, dat hij deo
.geestelijken Hand omhelsd had, en dat de invallen der Barbaren, en
de gefchillen, in de kerk gere7;en, hem zijn vaderland deden verlaten
omtrent het jaar 415. en hem dwongen zich tot AUGusl'lNUS naar Afri/ra
te lIegeven. Deze zond hem naar L'cthlchem [Ot HIERONYMUS, om in ce.
nige Hukken van den godsdienst nnder onderwezen te worden, Ook
fchreef OROSIUS, op deszelfs aanraden, de nog voorhandeu zeven gefchiedboeken, met oogmerk, om de befchnldiging der Heidenen te wederleggcn, dat al het ongeluk, dat het Romeinfchc rijk toenmaals trof,
door den Christelijken godsdienst zoude veroorzaakt ZÜn. Behalve
dit geenszins verachtelijk werk, bezitten wij nog een paar kleine
fchriften van OROSIGS, doch van veel mindere waarde.
ORPHE US. Een oud Grieksch mufisch dichter vno vele talenten, aan wien Grieken/pnd een groot deel zijner eerfie befchaving
te danken had, en die omtrent 40 jaar voor den Trojaanfchell
oorlog leefde. ...- Sommigen zeggen dat hij reisde en kundigheden
opdeed, waarvan hij naderhand, in zijn land, gebruik maakte. De
fabel heeft veel van van hem verhaald, en maakt hem, waarfchija.
lijk uithoofde van zijn groot talent voor dicht- en toonkunst. tot
cenen zoon van ApOLLO en KALLIOPE. Zij vertelt van hem, d~t hij
door zijne lier leeuwen en tijgers temde, en roefen en fieeHen bewoog. zinfpelende, waarfçhijplijlt, op de befchavÏJlg vaD ruwe
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menfchen, welke hij door de kunsten bewerkte. OnPHEUs werd de
flicluer der mys tcricn in G1"iekenltl11d, vermeerderde en verbeterde de
godenleer, en voerde eene bijzondere, de reinheid van hart bevorderende, levenswijze in. Merkwaardig is nog zijne gewaande reis in het rijk
der dooden. Zijne gemalin EURYDlCE hem door den dood ontrukt zijnde, nam hij zijne lier, daalde met dezelve neder in de beneden-wereld,
en trof door hare toonen de helfche godheden dermate, dat hij van
hen de terugkeering van EURYDICE verwierf. Dan, zij vorderden van
hem, dat hij niet eerder naar haar moest omzien, voor dat zij in de
boven-wereld was aangekomen; doch ORPHEUS was teJongeduldig, om
uiet zijn oog naar haar te wellden, en het gevolg hiervan was, dat Eu.
JlVDICE uit zijn gezigt verdween. ORPHEUS zoude hierop de handen nao
zijn leven gellageo hebben; doch volgens anderen bij een feest van
BACCHUS door de befchonkene vrouwen zijn verfcheurd geworden,
oDldat zij nijdig waren, dat hij, na den dood zijner gade, geene achting
meer voor eenige andere vrouw gehad had. Waarfchijnlijk fchuilt in dit
laat!l:e verhaal d(! kennis der geneeskunst, door welke 0 RPHE.US zijne
gade. van den rand des ~r:jfs redde, fclJOon hij daardoor haar toch
Diet van het algemeen Ileraot kODde bevrijden. Alhoewel de ouden
veel van de werken van ORPHE.US fpreke"n, is het nogthans waarfchijn.
)ijker, dat hij eigenlijk niet gelchreven heeft, maar alleen zijne denkbeelden, les fen cn fabelen, in den vorm van gedichten vervat, door
overlevering heeft getracht voort te planten. Reeds in zeer oude tijden waren er in Griekenlaild gedichten van OItPIIEUS in omloop, en
al waren zij ook ondergefchoven, zoo blijkt echter hieruit, over het
algemeen, dat men oudtijds aan hun aanwezen geloof Ooeg. Ondertusfchen twijf~lcle men ook in dien tijd a:m de echtheid van 's mans
werken, en waarfchijnlijk was fe~ès ten tijde van ÄRlSTOTELES geen
zjjner gedichten volkomen echt, maar bellopdell vermoedelijk uit brok.
ken van oude Orphifche leeringen. Wij bezitten, onder den naam van
ORPHEUS, nog eene ArgonfJulika Hymnen j een werk over de krncht
der fieenen, en verfcheidene fragmenten, waarvan de beste uitgave
van BAIItBERGER. in 1764, te Leipzig is verfchenen.
ORRERIJ. Planetnrium; een werktuig, hetwelk door raderen den
lOOp der planeten en alle de verfchijnfels van ons zonnef1:elfel aanwijst.
De Engelfche natuurkundige DESAGULlERS gaf er dezen naam aan,
naar deszelfs eer!l:en vervaardiger Lord ORRERl]. Men heeft van deze·
werktuigen, die van 18 tot 1000 pond St. kosten. Zij zijn bij het onderwijs in de eerfie beginfelen der fierrekunde een uitllekend hulpmiddel.
ORSEILLE. Eene foort van fieenmos, dat men in den handel
ook wel Orfeille ti' Herhe, of ti' AfrilJue, noemt; eene plant, welke
op de rotfen van Amorgos , en op die van verfcheidene andere eilanden van den Archipel, inzonderheid van Argentiere, Tine en Po/yean.
dre groeit, en door de ingezetenen van eerstgenoemde eiland gebruikt
wordt, om aan hunne lakens eene roode kleur te geven. De Grieken
van de meesten dezer eilanden kenden de eigenfchappen van de Or.
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{eUIe niet, en befchouwden haar als een nutteloos mos, waarvan
zij zclfs den n~am nict wisten; cn hct was cerst in 1776 en 1777,
tiat zjj door de E11gelfchcn, die cr dcze plant opkochten, en van 3
tot 6 fiuivcrs voor hct pond bcc:mldcn, eenige kcnllis van hare waarde verkregcn. - De berciding der Olfeile hz deeg (Orfdlle en pate),
was langen t~d een gehcim der FlorclIliiners; doch naderhand is de.
;zclve door de Eflgel{chm, FrtJllfchm cn Hollanders ficrk gedreven
l:eworden. Mcn laat, namclijk, het mos in groote houten vaten,
met urill en kalkwater gevuld, weeken ; roert het van tijd tot tijd
()m, tot dat er eene foort vnn gisting omfiaat, wanneer DIen een
deeg of zetmeel verkrijgt van eene roode-, doch wanneer men er
loogzout bij doet, van ecne bhmuwe kleur, uit welk laatstgenoemde
deeg de lakmocs bereid wordt. (Zie aldaar.)
ORTH ODOXIE. Regtzinnigheid , in den zin eener heerfchende
kerk; overeenfiemming van godsdienstige overtuiging met de leerbe.
grippen eener kerk. Het geloof der kerk rust als zoodanig op vastge{lelde voorrchriftell, die of heilige boeken, of gewijde overleveringen tcn gronflag hebben. Daar nU ieder kerk haar gevoelen voor het
regte houdt, zoo moeten er derhalve ook zoo vele foorten van regtzinnigheid plaats hebben, als er kerk~lijke genootfchappen zijn. AI.
leen daar, waar zich het geloof der kerke niet aan geloofs.formuliereu of belijdcnisfen bindt, en zich tot een godsdienstig geloof gezuiverd heefl, is ware verdraagzaamheid mogelijk, even verwijderd
van zucht tot verkettering als van onverfchilligheid omtrent de heiligUe belangen der menschheid j terwijl, in het tegengefield geval, ie.
dere afwijking van deze formulieren of belijdenisfen voor Heterodoxie
(onregtzinnigheid), ketterij, of moedwillige zucht lIaar nieuwigheid,
(Neoiogie) pleegt gehouden te worden. Tegenwoordig, feden men
elkander in gevoelens meer genaderd is, bouden de meest redelijk
en liberaal denkende zooda\Jig iemand voor Orthodox, die niets gelooft of leeraart , hetwelk niet uit de Heilige fchrift kan worden be.
wezen of door haar niet wortit tegengefprokcn. (Yergclijl meI dil
art. HETERODOX.)
OR THOGRAPHIE. RegtCchrijving. Ook verflaac men door dit
GriekCche woord de kunst, om cene regt ()pfin:lI1de zijde van eeD
ligchaam zoo te teekenen , dat zij het beste in het oog valt. Men
ooemt zoodonige teekening omtrek. fohels, en zij komt inzonderheid
in de bouwkunst en bij bet vergezigt te pas.
OR VILLE. (JACOB PHILIPPUS D') Een beroemd Nederlandsch
geleerde, in J696 te .dmflerdam geboren, werwaarrs zich zijne fa.
milie uit Fl"llvkrijlr begeven had. Hij reisde door verfcbeidene Jan.
den van Europa, om de boekerijen en kunstverzamelingen te bezigti.
gen, en met gelecrden in kennis te geraken, en werd, \Ja zijne tenigkomst in 1736,- tot Hoogleeraar der gefchiede\Jis, welfprekendheid en
Griekfche taal te .dmflerdam benoemd. Hij bekleedde dien post met
veel roem, tot in het jaar J 7.~, wanneer hij dien nederlegde , ()m
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zich geheel lIan de beoefening der letterkundige wetenfchappen te
kunnen toewijden. Sedert leeCde bij meestal op zijn landgoed, bij
Jloot"lem, en overleed in het jaar '751 te .-1mflerdmn. Hij bezat ten
aanzien der kritiek en gefchiedenis groote verdiensten, en woekerde,
op cene roemrijke wijze, IDet zijne geleerde [chatten, waaraan hij
een goed gedeelte van zijn aanzienlijk vermogen befieedde. Niet alleen fchreef hij ~elf geleerde werken, maar hij deelde ook aan anderen zijne aanmerkingen, bij het bearbeiden van oude klasfieken,
bereidwillig mede, en er verfcheen zelden eene belangrijke uitgave
van oude Griekrche en !l,omeinfche fchrijver~, waaraan hij niet een
gcwigtig deel had. Men is aan hem. onder anderen, de eerlle uitgave van CHARITON verfchuldigd, bij welke hij eene breedvoerige
verklaring gevoegd heeft.
OR YKTOGNOSLE. De kenni~, Orylrtographie de befchrijving, en
Oryktologie de wetenfchap der delmolren.
OSIRIS. 'Eene v:m de voornaamfie godheden der Egyptenaren,
waarvan de omfchrijving, echter, in een ~oer duister fabelkleed gewikkeld is. Volgells fommigen wordt hij, benevens 4'andere bloed..
verwanten, waaronder ISIS bijzonder merkwaardig is, voor een kind
van JUPITER eu JUNO, volgens anderen van KRONOS (SATURNUS)
en RHEA, en wel onwettig geteeld, gehouden. Hij huwde met
JSIS, en beheerschte met haar gemeenfchappelijk Egypte. Deidel1
worlen als bijzondere bevorderaars der befchaving geprezen, en aan hel)
toegefchreven: I. de affchafling van het menfchcn eten; !!. de uit..
vinding van den ploeg; 3. van den nkkerbollW over het algemeen;
4. het bereiden van voedingsmiddelen uit het plantenrijl. ; 5. de ooftteelt; 6. bet aanleggen van Ileden; ï. de invoering van wetten, inzou-.
derheid van het regt van eigendom; 8. de omwikkeling van het rede-vermogen; 9. van het fchrift; 10. van de toonkunst; 11. van de
kennis der fierren , haren omloop. en de daaruit volgende wetten
van den tijd, en l!!. van de leeniEhciq, en welvoegelijkheid in
bet gebruik van het ligchaam. Niet te vredl! met Egypte gelukkig
te maken, bragt hij een leger bijeen, om ook buiten deszelfs
grenzen zijne weldaden te verfpreiden , en dit doel bereikte hij zonder wllpenen, en . alleen door overtuiging. Het lijdt bijna geen en
twijfel, of de weldaden van verfchilIende Egyptifde volksbefchavers
zijn langzamerhand aan eenen enkelen, onder den noam van 051RIS,
toegefchreven, daar het blijkbaar is, dat alles, wat hij voor een onbe~
fchaafd volk gezegd wordt gedaan te hebben, onmogelijk in den leeftijd van één menich kan hebben plaats gehad.
OSMANNISCHE POR TE. (Zie: TURKIJE.)
OSNADRUG. Een voormaIi~ !Jisdom in den Westfaalfchen kreits,
tegenwoordig eene provincie van Ht11101'er , lig!(ende tllsfchen ons
vaderland, Oldenburg,. Diepholz. het Pruisusch Minden en Munftcr,
bet Hanoversch gedeelte van Munfler, of de provincie Meppen, 'en
de provinc;le f.jngen. De Ectl/s, lJofe eu lIuHte zijn de voornaamfle
ri~
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rivieren. Deszelfs uitgeflrektheid bedrnagr, na den anland van het
ambt Reckenberg aan Pruisfen , 43f v. m., en het getal der inwoners 188,000. De lijfeigenfchap heerscht nog wel hier en daar; doch
is zeer gematigd. De grond is meestal vlak, behalve in het ZuiJRlijk
gedeelte, hetwelk heuvelachtig is. Sommige flrcken zijn zeer vruchtbaar; doch in de lr!eesten vindt men gerstlanden , en ook vele heien moerasfige gronàen. Het land levert rog, haver en boek weit op;
maar niet genoeg voor de behoeften der inwoners; verders eenige
gerst en tarwe, hennep, veel vlas, doch niet van de beste foorr.
De veeteelt, inzonderheid van zwijnen en ganzen, is zeer belangrijk.
De bergbouw bepaalt zich alleen tot Zout en fteenkolen: ook vindt
men er veel turf. De hoofdflad, mede Osnabrug genoemd, de
zetel der regering, van eenen bisfchop enz., ligt in een dal, aan den
Jinker oever der Haft; is nog in den ouden trànt bevestigd; heefe een
flot, eene domkerk en 5 andere kerken, benevens 8,000 inwoners,
die een en aanzienlijken linnenhandel drijven, en laken-,. papier- en andere fabrljken ,hebben. Opmerkenswaardig is het aanzienlijll rnadhui!l,
waarop in 1648 de OSl1abrugfche vrede gefloten werd.
OSSENOOG. Zoo noemt men in de bouwkunst een rond, of
langwerpig rond ven fier. Osfenoogen met lage bogen heeten kap- of
dnkvenflers, waarvan de drie zIjden regtlijnig zjjn, doch die van baven eenen gedrukten boog hebben.
OSSIAN. De grootfle van alle bekende Bardefl. (zie alt!aar) Zijn
leven is zeer weinig bekend, en door eenen donkeren nevel van twijfelingen omgeven. Waarfchijnlijk leefde hij in het laatst der sde, en
, in het begin der 4de eeuw als Bard mm het hof zijns vaders, den
kening FIN GAL , in Ka/cdol1ie (het Noordwestelijk Schot/and); een
vom. die in de oudheid door zjjne deugden en heldendaden in hooge achting fronde Zijn dappere zoon OSCAR fneuvelde in het veld,
en OSS/AN zong gez:lllgen van droefheid en weemoed tot in zijnen
hoogen ouderdom. Hij befchreef. naar de gewoonte der Baf-den;
de daden van zijnen vorst, zijner familie en zijns volks, als ooggetuige, en te gelijk als deelhebber, in lange of korte gezangen, ia
de Kaledonifche of HerGfche taal, welke nog tegenwoordig in nie
tanden gefproken wordt. Zijne beide grootfie gedichten" zoo als wij
ze bezitten, zijn Epopóen, namelijk: FINGi\L in 6, en TE~lORA in 8
boeken. Het eerfle bevat FINGALS behaalJe zege over den magtigelI
en trotfcheo SWARAN in ler/and, en het laatfte (hetwelk zijnen
naam van 1'emora, of bet paleis der Ierfche koningen draagt) be- treft insgelijks eenen oorlog van dezen held in Ierland; zooals bijna alle gedichten, die wij van dezen Bard bezitten, van den lof van
dien vorst, in vrede en oorlog, gewagen. OSSlANS gezangen zijn onnavolgbaar fcllOon: hij is een volkomen origineel, waar geene oude
of nieuwere dichters bij halen kunnen, en werd op eene bijzondere
wijze door de onderfcheidene betrekkingen gevormd, waarin hij leefde.

Hij verkeerde, '1iamelijk , onder een zeer dapper volk t hetwelk met
gee.
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geene vreemde nntie in eenig verbond fiond, en vele deugden en eclt
regtmatig gevoel bezat, zoodat een dichter, wanneer hij het beeld
van dit volk Oechts eenigermate verfraaide, geen beter onderwerp verkiezen konde. OSSIANS voorname fierkte bellam, over het algemeen,
in de uitdrukking der hartstogten. Zijne tooneelen der Natuur zijn
ongemeen levendig en fchilderachtig; zijne beelden zijn alle zeer gelukkig uit haar, of uit voorwerpen, die haar het naast omringen, gekozen; de gevolgen worden door hem alleen uit de kracht (energie)
der helden afgeleid, en zijn eenig hulpmiddel, waarvan hij tot zijn
oogmerk gebruik maakt, befiaat in het verfchijnen van geesten van af.
gefiorvenen, wier taal nIJgt:ms zeer verfcbrikkeIijk, doch w:t:1rbij de
veràsfing zeer natuurlijk is; en het is alleen SU.\KESPEAR, die zich op
eene even gelukkige wijze van de geesten-wereld bediend heeft.
Met regt vergelijkt men den Kaledu1Zi!chm Bard met den Griekf,/~en heldeni$anger. Beiden \varen oorfpronkelijke dichters, die niets
aan anderen, alles integendeel aan zich zeh"en zijn verfchuldigd, die,.
beiden te midden van een ruw, onbefchaafd '7olk opgeIlaan , den
aard en de zeden van hunne landgenooten in hunne gez:\ngen deden
kennen, toen nog geene firaa! van verIiohting over dezelve was aangebroken, noch eenige befchaving den natuur-mensch had geleid.
Even als HO~fERUS den jongeling en grijsaard der Grieken in zijne'
gezangen fchetst, dragen de gedichten van OSSIAN den fiempel val}
mannelijkheid, die de Germanifghe volksfiammell meer eigen was. BIJ
genen heerscht vriendfchaps-trouw, in de perfonen van ACHILLES eu
PATROCLUS, DIOMEDF.S en ULYSSES. bij dezen het hoogere gevoel van
den mensch, dat in liefde zich op~nbaart. Dij HOl\lERUS ziet men den
vrolijken lagcbenden zmrijken, listigen jongeling, die zich verheugt,
wanneer hij zijnen makker boet'tend~ te leur fielt: bij OSSIAN weder
eene meer gematigde vrolijkheid, die ziCh gaarne in fiille fmart uitdrukt, en welke tot les fentiments patMti'lues" behoort. Alles lacht
bij HOMERUS • en de lach der helden, wekt dien der godheden op.
welke door den dichter en zijn volk Iiaar den aard van het jeugdige
menschdom gefchilderd, met menfchelijke aandoeningen en drinen
zijn vervuld; doch bij OSSIAN is alles, gelijk de Hemel van ERIN,.
met Combere zwaarmoedigheid vermengd. Hij betreurt den dood zijns
dapperen vaders FINGAL in droevige tangen, welke den ernfiigen be..
woner van het Noorden doen k~nnen. HOMERUS Cchildert de inge.
wikkelde, levendige en telkens afwisCeIende bedrijven van een dapper ~
tamelijk befchaafd J pracht minnend en bijgeloovig volk, mengt, msfchen de handelingen der menfchen, overal die der goden, en tooit
zijne fiukken met eene afwisfeling van kleuren, die telkens het oog
verlustigt. OSSIAN daarentegen meer cot droefgeestige verhevenheid
gefiemd, fchildert met kunstelooze taal, eenvoudig als HOMERUS ,
maar zonder tusfchenkomst van goden, kort en krachtig, de daden van een klein, maar dapper en edel volk. HO,lllERUS doet dell
overwonnenen HECTOR., die alles voor het behoud zijns vaderlands
op-
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()ff'ert , door ACRILLES woest en wreedaardig rondom de mnren van
I/ion flepcn. OSSIAN echter, voor de meer zachtere en kiesfche aandoening dcs ovcrwinnaars vatbaar, fielt ons FINGAL in een heerlijk
daglicht voor, wanneer hij na SwarotJ overwonnen te hcbben, dezcn
woesten krijger minzaam ter maaltijd noodigt. Hij is de ACHILLES
van HO:vJERUs, dat is, de hoofdperfoon van dit heldcndicht: hij bezie
ACHILLES dapperheid, doch is niet zoo drifcig, meer bedaard, toege.
vend en minzaam; met één woord, in hem verecnigen zich al de deug"
den van den hdd der ILlI\S, zonder in ziJne ondeugden te deelen.
De gezangen van dezen voortreffel~ken Bard werden alleen door
mondelinge overlevering in Hooglalld in de Gallifche of K~ltifche taal
voortgeplant, en hoogst, waarfchijnlijk eerst zeer laat op het papier
gebragt : zij waren bij niemand, buiten hun vaderland, bekend, toe
dat zij eindelijk door del1 \·erdienstelijken J. MACPHERSON, die iIJ
1796 fiierf. eH een geboren Noord-Schotl/mde,' was, op eene reis
door die landen, groocendecls uit den mond der inboorelingen opgetee..
kend, en, zoo als men zegt, ook uit nieuwere fchriftelijke geden kfiukken verzameld en uitgegeven werden. ,Ondertus(chen werd de
echtheid dezer gezangen, niet lang na dcrzelver uirgave, door den
geleerden S. JOHNSON betwist, die dezelve voor het werk van den
uitgever hield, omdat MACPHERSON er nooit het oorfpronkclijke van
vertoond had; terwijl men zich al verder niet konde verbeelden ~
dat zoodanige lange gedichten zich meer dan 14 eeuwen, alleen
door mondelinge overlevering, zouden voortgeplant hebben, en de
uirgegevene gezangen, bovendien, over het algemeen , voor e::u
krijgszuchtig, onbefchaafd volk veel te fchoon waren. De vrienden van MACPHERSON, daarentegen, inzonderheid CLARKE, beweer.
den, dat zij eenige oorfpronkelijke fiukken van derzelver uitgever ~
uit den mond der inboorelingen , gehoord hadden: en, indedaad ,
wanneer men in aanmerking neemt. dat de Hooglanders nog bijlJa
geheel hunne oude zeden en gebruiken behouden hebben; dat zij mee
den vorigen heldentijd ten fierklle zijn ingenomen, en hun geest
door geene andere wetenfchappelijke verrigtingen verllrooid wordt,
dan laat zich eene moooelinge overlevering van nationale gezangen
gemakkelijk verklaren. Dan, otTchoon men al toegeve • dat MAC.
PHERSON de fchrijver derzelve niet ware, dan blijft echter, bij gebrek aan historifche zekerheid, het nog altoos hoogst twijfelachtig,
of OSSIAN al/een. of ook andere geliJktifdige Barden (b. v. de dik.
wijls in die gedichten genoemde zangers, ULLIN, OSCAR de zoon
van OSSIAN of latcre) dezelve gedicht, en of niet mogelijk hunne
nakomelingen, welken OSS lANS aandenken bijzonder heilig was, deze
gezamenlijke gezangen aan OSSIAN hebbcn toegefchreven. Intusfchen duurt de twist over de echtheid zijner gedichten nog altijd
voort, zoo:t1s men het ook nog daarover oneens blijft, of zij,' in
de veronderlleIling van hare echtheid, in Schotland, of volgens ande.
re in Ierland, waar de meeste daden van FIN GAL worden opgegeven,
te zijn voorgevallen, zijn gezongen geworden.
Os.

OSTADE. CA. VAN) OSTENDE.
OSTADE. (ADRIIlAN VAN) Een beroemd Nederl:mdseh fchildcr
en graveerder, in 1610 te Ltlbek geboren. De voorwerpen, wanraan
hij zijne kunst beproefde, waren het binllenfie van boerell-\yoningen,
herbergen, fi::lIen en bierkroegen, waarin hij grootendeels Herke boeren.
beCchonken tabakrookers , of boerinnen, die met haar lnndwerk bezig
waren, plaat1le, en Waarvan hij de hartstogten en hunne bcdrijven
verwonderlijk fehoon wist te treffen. Wanneer men hem met TE~IERS vergelijkt, bevindt men, dat de laat{1e de Natuur, welke hij
tOt voorbeeld llalD, romtijds verfraaide; terwijl OSTJ\DE haar altijd
zoo vertoonde, zooals hij haar zag. ja ,fom tijds dezelve nog ongunstiger afbeeldde. Hij wist. echter, even als TEN!I'.RS, aan zij.
oe kleine beelden veel geest en waarheId bij te zetten. Zijn penCeel
is teeder , zijn koloriet warm en menigvuldig, en zijne teekéning komt
met de manier, waarin hij gearbeid heeft, volkomen overeen. Of..
féhoon OSTADE in Duitsch/and geboren werd, behoort hij Ilog!ans
tot de NederlandCche Cchool, vermits hij zijn talent in Ylaanderen
vormde. Hij had FRANS HALS tot leermeester, en omving eenig onderwijs van REMBRANDT. Bij den eerfien werd hij bekend met den
niet min beroemden BROUWER, wiens vriend hij werd. OSTADE Ooeg
het eerst zijne werkplaats in Haarlem op, en bleef hicr tot dat de
legerbenden van LODEW1}1l XIV de Nederlanden bedreigden, wanneer
IIiJ, om de ijsCelijkheden van den oorlog te ontwijken, naar L-r,be!t
wilde teragkeeren; toen hij bij zijne komst te Am(lerdam, een rijk en
aanzienlijk burger ontmoette, aan wien het gelukre, om hem in die
ftad te houden. Hij zette zich derhalve hier met zijn huisgezin neder; verwierf nicuwen roem; bragt door zijne aanhoudende vlijt een
aanzienlijk vermogen bijeen, en fiierf in het jaar 1685. Hij was met
eene vrouw gehuwd, die hem een talrijk kroost naliet, en hem in
zijnen huisfelijken krillg ongemeen veel genoegen vcrfchafte. In het
Muzeum te Parijs vindt men van hem een uitmuntend fchilderfiuk,
waarin hij zich zeI ven , benevens zijne vrouw, die hij bij de hand
boudt; omringd van 8 kinderen, heeft afgebeeld. De wel te vrcdenheid, welke zijn gelaat teekent J is een bewijs, dat hij voor dit fijl
huisfelijk geluk gefiemd was.
OSTENDE of Oostende. Eene bevestigde fiad van het koningrijk
der Nederlanden, in de provincie West.f'laanderen, 4 uur van Brugge;
mee eene.haveri aan de Noordzee, waarin echter groote Cchepen allecn
bij hoog water kunnen binnen loopen. Zij bevat ongeveer 10,000 in~
woners en is in de geft:!hiedenis inzonderheid beroemd door de bele~
gering van 1601 tot 1604. Dit beleg, zoo rijk aal! voorbeelden van
heldenmoed en beleid, heeft aan beide zijden getoond, wat eene be..
zetting vermag, welke van tijd tOt tijd kan ververscht, en van he-t
noodige voorzien worden.
Gedurende deze belegering zijnde vestingwerken ontelbare malen be.
llormd, en de befiormers met woede teruggeflageu; de bezetting heeft
menigmaal tegen de verbolgene zee, welke hare werkelI uog meer dan
het

.56

o :;

TEN D E.

21

foet vijnadelijk VUUr befchadihde. te worllelcl1 gehad; doch zidi.
ook dikwijls met vrucht tegen den helcg-e,anr van het water bedient.
lVIen vocht zoo wel onder als hov.:n den grond, cn deed van we.
"der zijden eene Illcn;gte mijl'en fplingen: in ~én woord, de belco.
gerden gaven zich niet eerder over. dan toen zij geenen grond
genoeg meer hadden. om zich achter de gemaakte bresfcn en ver.
woeste vestingwerken op nieuw te verfchunlèn; en zulks gC'fchiedde nog wel op uitdrukkelijk bevel van de Staten Generaal,
die. gedurende dit lange beleg. zich voor het verlies van Oostend2
genoegzaam fchadeloos gefleld hadden. door de veroverillg op de
Spanjaarden van eenige voor hen niet minder belangrijke plaatfen
nIs: Sltds in f71atllJfleren, Grave en !fzendijk. De belegerd~n bedongen eene eervolle kapitUlatie, en verlieten, Ilerk 4>300 man, de
plaats met krijgseer. Ue belegeraars. ten laa:!1:e aangevocrd door
den beroemden Jljarkt'r:s A~IllROSlUS SPINOLA, hebben tot dit beleg
3 jaar ell 7B dagen b~need, en I:et kostte hun 70,000 man. Men
wil, dat het bul,ben van het gefcllllt te L01de,: gehoord werd. De
flad was bij de overgave f1cchts een pllinhoop, en de nog overgeblevene inwoners verplaacilen zich allen naHr Sitlis en omliggende
plaatfen. De vestingwerken zijn naderhand herilel", e!~ naar de toenmaals in gebruik zijnde vf:rlteikingsm:1I1ier yerbeterd; nogtallS duurde
lIet bel~g dezer vesting, in '706, wanneer zij ziCh aan den Holland.
{den veldll1flarfdalk OUwERi,ERrr, ov~rguf tlechts 14 dagen, en moest
tot in '7'5 Hollandfche bezetting innemen. In Ji45 werd de vesting door de Fraliji:hm op llicl1w belegerd, doch verdedigde zicII
niet bng: de meeste huizen werden daarbij door een bombardement
in de asch gelegd. llij den vrede van Akm in 1747 werd de pbat5
weder terug gegeven, en hare bewaring in '757 door MARIA THERIlSlA aan eene Franfche bezetting toebetrol1wd. De zeehandel der
Oostenrijkfche Neder/ai/dm bepaalde zich, door het verval van Ant.
werpen, genoegzaam alleen tot Oostende, in welker haven, door JoZEPH II in 1781 voor vrij verklaard, in het eerile jaar van den En.
gelfchen oorlog, genoegzaam zoo vele fchepen- in en uitliepen, als in
gewone jaren te AIfI(ierdam. Naderhand, toen zich de Ft"allfchen, in
den laatO:en oorlog, in de Nederlanden ilaande hielden, geraakte de
handel weder in diep verval, en blijft nog 1l:eeds kwijnende; Hij zal
zich bezwaarlijk immer wederom tot vorigcn luister verheffen. -'
Van Ooste11de vaart er eene paketboot met de brieven-maal op Do..
~'er, cn eene andere op lVJargale in Eflgeland, terwijl er tweemaal 'g
weeks eene 1l0omboot op LO~lden vaart. De fi:}d heefe door middel
van breede kanalen gemeenfchap lDet Brugge en NiellWpoolot, en ver.'
volgens mee Gend en Duinkerken. Zij heeft wel geen gebrek aan
zoet water, daar het kanaal van Brugge, dat door de Schelde en de
Lijs gevoerd wordt, ook het koophalldels ° dok binnen de fiad vult.
doch dit water is niet altijd drinkbaar, en men behelpt zich ge.
woonlijk met regenwater, w~artoe vooral in de th:1I1s nieaw geboll\v..
ALGE:lIEEN WOORDENS.
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de kazernen zeer fchoone regenbnkken benaan. Het randhui~, in de
bombardering van 1706 afgebrand, werd in '711 in eenen beteren
fmnak herbouwd; ma~r is, gelijk alle andere hllizen , uit hoofde van
het geweld der zeewinden, vrij la~~ vnn verdicpi:.g. De márkt voor
hetzelve is een fraai vierkant plein, waarop acht I1raten uitloopen.
en dat ook niet weinig opgeilen! wordt door de fchoone, onlangs
nieuw gebouwde hoofdwacht. Daar de bloei van OosteilJc van late dag.
teekening is, vindt men cr minder oudcrwctCche praalgebouwen, dan in andere groote acden van het Z1lid. Nedcrlal/d. Voor het overige is de ftad
zeer rege:matig gebouwd, en de vt1l1rtoren aan het flrand, welke uit
eene eenvoudige Toskaar:Cche kolom heflaat, vnn eenen goeden fmaak~
Men vindt er twee oesterputten; doch overigens, behalve eene lij..
merij, ~eel1e I"nbrijkelJ van eenig belal1~; zijnde de fllikerrafinaderij, welke reeds fi:dert geruimen tijd Ihl Ibm, geheel in -;erval; terwIj I de
z3\1gmolens, welke bij het dorp Slijkcl1s, een kwartier uur van de
ftad, aangetroffen werden, en aan eenc maatl"chappij toebehoorden,
onlangs \lllen zijn genoopt, en deze m\latfchappij ombonden is_
Men heeft te Oostende eene Prorestalltfche kerk, w\larin eiken zon.
da~ in het Nederduitsch en ook in het Engelsch gepredikt wordt.
OSTEOLOGIE •. Beender-Ieer; een tak der ontleedkunde. (Zie
aldaar.)

OSTERODE. Eene bergf1:ad op den llt1l'z, in het prinsdom Grtl~
Zij heeft een Oot, en bevat omtrent 4,000 imvoners, wier
wollen !loiT<!11 en houten emmcrs wijd en zijd verzonden worden.
In den omtrek vindt men kalkbergen , albast, gipsgroeven en ijzer.
hutten.
OSTRACISMUS. Zoo noemde mcn te At.1cm e~ne b:tllillgrchap van
JO ja:lr, waartoe m:tgtige bnrgers van den !laat in zekere gevallen ver·
wezen werden. Dcrzel\'er benamin~ ollt!lond daardoor, omdat het
vtlllnis der burgers door Hemmen op fderven gefchreven, werd gewld ..
Wanneer namelijk het volk meende, dar iem~nd tot zoodanige ballingfchap moest verwezen worden, fchrecf iedcr burger, die v:m dit gevoe.
len was, den namn van den te Lanncnen op eenc' fcherf, en legde die
op de l11\1rkt \lan cene zekere plaats neder, welke met een houten hek
omringd', en van 10 ingang"en voorzien was, door welke zich de la
ftammen \'an Athene. bij gelegenheid ecner volksvergadering, begaven.
De Archon::en telden vcrvolgens de befchrevene fcherven, en wan...
neer ten minrle 6000 voor de baTIingfchap fiemden, was het beau'ic
wettig; doch h:rd hee tegendeel plaats, dan werd de :mngeklaagde
vrij gefproken. Na verloop des tienden jaars kon de een op deze wij.
ze gebannen borger terugkeeren, en van alle zijne goederen en bur..
gerlijke regten weder bezit nemen. De zaak zelve had niets verachtelijk,
or onteerendst in, want zij werd nooit omtrent misdadigers, maar aIleelI
aan die~enen uitgevoerd, welke door hunne voorregten , "erdiensten •
rijkdommen enz. zulk een aanzien en gezag verworven hadden, dat
Zij den nijd en 3l"gwaan hunner medeburgers daardoor zich op delf
àal!Jm,~(1gen.
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hals 11:l:lldcII. ARJSTOTEl.F.S en PLtiTARCHUS noelllcn lIet Ostt'lzdsmus
eene artfenij, een heelmiddc\ voor dcn Haat; doch wanueer dit in enkcle gevallen al eens zoo zijn mogt, bragt het nogtans. over het al.
gemeen, den !laat meer na- dan voordeel t.oe ~ alzoo door dit middel
:UlIJ den nijd en de boosheid den weg geopend werd ter bereiking van
derzelver lage oogmerkèl1. en de gruote man huiverig werd, om zich
zoo geheel aan het \ve:zijn des vaderlands toe te wijden, als hij ZOl1.
de kunnen doeh, en ganrne wCl1scllte. Bekend is het voorval met
ARISTIDES, die toCn er over hem geltemd zou worden, door een ge.
ring man verzoch~ werd, dat h!j, daar hij zelf nie! fchrijven kon;
voor hem zijne Item tegen ARISTIDES op de fcherf zenen wilde. ARISTIDES vroeg den man, cf hij hem kende? Hierop een ontkennend
nntwoord omvangende, vroeg hij, waarom hij dan voor deszelfs ver"
banning !lcmn1ën wilde? Omdat ik, zeide hij, niet dulden kan, dat men
hem den regtl't1ardigm noemt. ARISTIDES voldeed hierop aan 's man3
verzoek, vertrok zonder zich bekend te maken. en werd bij meerderheid van !lenlltIen verbannen.
OTAHEITI, TAIT!. lIet grootfle onder de Societeils-et'ltlTldm.,
in Auflralië. Het ligt in de Zuidzee, onder eene gelukkige lucht.
fireek, op 2:.18 0 lengte, en 18° Zuider breedte, en werd in 1767.
door den Engeifchen kapitein WALLIS ontdekt en in bezit genomen.
COOK, dlC in 1769. 1773 en 1777 op Olfóeiti landde, benevens
FORSTER, hebben ons dit fchoonc eil~nd het eerst na:mwke1.lriger lee.
ren kennen, Het bevat eene oppervlakte van 30 v. m., en 120,000 in.
woners, die onder de berchaaCdl1e van de gcheele Zuiduc geteld worden; gedeeltelijk eelle blanke kleur, met bruingeel gemengd
hebben; voor het overige vrij zindelijk ziJn, maar zich t~toueren.
Olalzeiti is in twee deelen, het groot en klein Ola/uiti, verdeeld,
welke ieder eene haven, en eenen koning hebben: eerzucht en
zwakheid fpelen hier even goed met het geluk der volken, als in Eu,·opa. Het eiland is bergachtig, en heert in deszelfs nabijheid verfchei.
dene grootere en kleinere eilanden, waaronder Ra/elea het eiland
Ota/zeiti bijna in fchoonheid evenaart. De inwoners zijn goedhartige;
gastvrije, vrolijke menfchen. De mingegoeden drijven den land.
bouw, doch geven zich daartoe niet vele moeite, vermits drie brood.
vrtJchtboomen voor één mensch , gedurende een geheel j!lar, voedfel genoeg opleveren. Bovendien hebben tij kokosnooten. bananas,
plantanen , ijams\Vorrelel1, pif:'mg, pataten, ~rawortcls enz. De OlaIteitet·s van beiderlei kunne zijn bijzonder ~ekwaal11 in het verv~ardi
gen van allerlei doekwerk van boomfchors, gevlochten matten,
vischgereedfchap, canots, muzijkale fpecltuigen en wapens uit neenen, b. v. bafalt, alsmede uit beenen en ijzer. Zij verm~kel1 zich
met de muzijk en met danren, en de Europcërs hebben hen van hol).
den en zwijnen, het voornaamfle voedfel der meer aanzienlijken, van
paarden. bokken, fchapen, paauwen, kalkoenen en ganzen vElorzien.
Ook heefe men met een goed gevolg fuikerriee m aardappelen ge.
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plant. De torenbouw, echter, en die van Enropifche mOeSkmiden f
geeft aan dc inboorlingen tc veel moeite. Zij kenncn voor het overige alleen den ruilh:lIIdel, cn nemen o'Jk ga.1rne heimeiUk, wat hun be·
haagt. Over het algemeen zijn zij n!ce zoo le.:rzaam, als de Salld,vid,.
dlantürs; doch heeft zich het karakter der i'lwon~rs, federe FOR"
STER, aanmerkelijk veranderd. Voorheen waren de OtnlIeitel's, zoo
als ook de bewoners van Cimeo, Tapan1nrln, Rajeten, Taboa, Bora..
iJorll en Maurn, afgodendienaars. Zij olfcrden menfchen, en de
lanzienlijklle vromven moesten hare kinderen onmiddellijk na de geboorte van kant helpen. Sedert J 817 hebben zij nogtans den afgodendien~t, door den invloed der zendeiingcn, vaar\V~. gezegd, en
zijn de oude Hcidcnfche beelden en altaren (b. v. de MOl'ois, ofbegraarplaalfen en tempels) verdwenen, Z(lO als ook het verfchr~kkelijk
menfchen-offcr en de kindermoord hebben opgehouden. Op Otnhe;I; waren, in 1818, zestig, ell op ei/UfO 18 kapellen gebouwd. De
zondag worde op de gezamenlijke eilanden gevierd, en omtrent 4,000
der bewoneren konden toen reeds lezen; terwijl velen ook het fchrijVetl geleerd hadden.
OTANES. Een der drie Perzifche grooten, die na den dood van
CAMBYS~' tegen de b'!agen zamenzwoeren, en het eem h\1n bedrog
aan den dag bragt. Door DARI(;$ tot landvoogd over de :::111 zee gelegen l:lIldell aangelleld zij nde, hielp hij het rijk aanzienlijk ver-
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groo~en.

OTHO. (M. SALVIUS) Een Romeinsch ridder van Etrurifche
afkomst, bij l'iERo zeer ~ezien, en door hem [Ot de hooglle eerambten verheven. Na deszelfs dood hield hij de zijde van GALBA; doch
door delen nice tot dat aanzien verheven wordenGe , hetwelk hij zich
had vOOfgeaeld, fpal1d·~ hij tegen hem zamen, brn!]t hem om het Icven, en maakte zich van het rijk meester. VITELLIUS door het leger
tot keizer uitgero::'l'en zijnde, kwam het nu tot een~n burgeroorlog,
waarin OTI!O het onJcrfpit moest delven; als zijnde bij l1edriat:11111
ten eenemale geO:lgen. Om niet in handen van den ovenviJlnaar te
vallen, benam hij ~ich zelven het leven, in het 3RIle Zijl!S ouderdoms.
OTTER. Van d!{ dier, onder de zogende en zrJempootige behoorel1oe, heeft men twee foorten , de gewone Otter (Mmte/a LI/Iris, L.) ook wel de Yist:h-Ouer genoemd, en de Zee_oller (111usula
Lutris L.) Deide hebben dit met elkander gcme~l1, dar zij voor en
achter V:1n zlVemp/)oten voorzien zijq, en in ieder kaak 6 voor- , of
filijtanden hebben, waarvan de bovenae \'an elkander, dorJI de ond~rne bijeen fiaan. De zolen van de achterpooten van den gewotlen Otter hebben geen haar. en zijn {laart is half zoo lang als het
lijf; terwijl de achterpooten van den Zee otter behaard zijn, en de
Oam Ilcchts de lengte van een vierde van h('t geheele lijf bedraagt.
De eerfie bewoonc. over het algemeen, met den Bewr liezelfde land.llrelten; graaft aan de oevers holen. die hunnen in~nng onder wa.
Uf hebben, maar boven den grond van eelle kleine opellwg vonrzi~~
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tien zijn, OlD lucht te fcheppeu, en kan, tam gemaakt, tot bet vangen van visch worden afgerIgt. Het is vooral in Zweden, dat men
van deze vischvangst gebruik maakt. Hij is fierk elelmiek, cn voedt
zich met visfchen, watervogels, kikvorfcher:, kreeften enz. Deze foort
is algemeen in Europa, van Zwedm tot Italië, verfpreid, en wordt
waarfchijnlijk in alle gematigde luchtfireken gevondcn , vooral op
plaatfen , waar veel water is. Het vel van dezen Octer is ceue zeer
goede pelterij; doch zijn vleesch heeft eenen onaangenamen vischfmaak. De Zee-otter, aldu~ genoemd, omdat hij ook fomtijds in
zee gevonden wordt, ofîchoon hij zich nooit ver van land begeeft,
en bij voorkeur zoete waters verkiest, houdt zich inzonderheid in den
omtrek van KflIlIjèhatlw op, en aan de danrtegen overliggende kust
van het Noord-westelijk Amerika, [Ot beneden Nootktl-SIJtJd. Men
houdt het vel dezer dieren, dat zeer fraai, zwart en zilvergraauw
van kleur is, voor het kostb:larlle van alle pelterijen; wordende voor
een enkel lluk fomcijds wel de waarde van 270 Nederlandfche guldens
betaald.
In dm erika vindt men eene Coort van Otter, door RAY en GEOFFROY, Lutra Brafilie/lfis genoemd, die zich in de zoete wateren
van Noord- zoowel als van Zuid-,l:lIerika ophoudt, en eens zoo groot
:lIs de Europifche is.
OTTO II was de jong!1e zoon vnn OTTO J, koning der Duitfchers,
en beroemd door de groote overwinning op de Hongaren, aan het
Lec1weld ia Beijerm in het jaar 955 - en van de fchoone ALEID van
Bourgolldië. eelle vrou 1'1 vaa zeldzame geestvermogens. OTTO I
dankte, a~n dir zijn 11l1lVclijk, de kroon van Italië, daar zijne gema.
Iin wcduwe w~s v~n LOTIlARIUS , grnaf v:n Provence, den zoon van
I-IllGO, die Ar/l'S a:1I1 d~szelfs wC:ttig hoofJ ontnomen cn zich Italië,
wen nog daaraan verbonden, hnd toe,;eëigend. BERENGARIO Il,
markies van hrf!a, bcheerschtc Italië, nn den dood van HUGO en
LOTHARIUS , op eeile gcweld(blige wijze. Dit had ALEID bewogen,
den kOlling der Duitf<:/ters te hulp te r,oepen, en aan hem, met hare
hand, hare regteIl af te etaan. Als rJU, bij zijne komst in Italië.
OTTO, Beneden Italië geheel overgeleverd vond aan de llrooperijen
der Sal"I1Ce;u:fl, :13n -,vclken de GriekCche keizer ROMANVS LAKOPENUS
het geheele eX:1rCl1aat had overgelaten, en Rome zoodanig ten fpeele
bal zag (hekken aan muiterij en woeliilgen, dat OCTAVL1NUS, (pauS
Joä NNES XII) mede om zijne hulp vroeg, nok hij verder en werd
iu 961 , door de Longobtl1°del1, als koning gehuldigd. Hij dempte
daarop de beroerten in Rome en werd aldaar, gelijk KAREL de G'roote.
plegtig ontvang~lJ, gehuldigd en gekroond. Als echter de paus zijne
grootheid zag, bcgon hem het verbond met zoo groot èen vorst te
berouwen en hij trachtte beurtelings de Griekm en Hongaren tegen
Duitle'/luld op te zetten. Maar OTTO I liet Rome belegeren, waarop de paus vlood, die Imer door den keizer werd :1f!l'ezet, om pla:lts
te makel) voor U:ö VIII. Doch.T OäNNES XII ll2d zijne fchatton be.n.. 3
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houden en beloof"le veel gouds aan ieder die hern getrouw bleef; etl
kort hierop waren de! in Rome ~elegerde lJuitji.·,'Iers overmand en dG
aanhang van paus LEl>, wr-:edelijk mishandeld. Nu rukte OTTO I I
zelf naar Rome en dwon(: die fiad, door honger, lot overgaaf, terwijl LEi) Vlll (paus JO:iN"'ES was intlJsrclten, door oen jalcerfchell
Romein vermoord) algemeen als p:1US werd erkend.
OTTO Il beklom den troon in 973, ervende beide kroonen zijns va.
ders. Hij huwde TIIE.Jl'liANIA, ftiefdochter van den Griekrchen kei.
zer NICEl'Il0RUS rllOCil.~, die zich eem tegen hem vel bonden had mee
de Saracenen in Ita/iJ, doch Ilr,derh:md ge(}agen zijnde, hem deze
dochter en met haar, de regten op het e,"Cal'chalJt, had :tfgenaan. Aan
(Ieze THEÖPHANIA, aan het toen zoo prachtige ~n berchaafde Griekfche
hof opgevoed, danken de Duitj~·hers de eerne nralen hunner berchaving,
In de eer!le regerin&sj~ren van OTTO had ALEID zich van de teugels dei'
regerir:g meester gemaakt. OTTO, de afhankelijkheid moede, verwijder.
de haar van het hof; doch dit had eenen burgeroorlog [elI gevolge,
nan wolks hoofd de jor.ge hertog van Bcijerm, HENDRiK, !lond, die
d:mrbij Bcifere:n verloor, hetgeen nu Ono van Zwabm te leen ont~
ving. Ook over Lotharingen geraakte hij in oorlog: hij verzamelde
60,000 man; vermeesterde Champagne, en drong tot Parijs door,
waarvan hij de voorlleden verbrande; doch op zijnen terllgcogt werd
:hij aan de .dime geflagen, door den graaf van Al\'joU tot aan de ArpenIles vervolgd, en tot een twe~gevecht uitgedaagd, hetgeen hij eeh.
ter weigerde. In Italië pougde hij zijne magt te bevestigen, door da
Cricke11 uit Apt:lië en Calabrië, waarvan zij nog een gedeelte in
bezit hadden, te verdrijven; oaar deze riepen (931) de SartJcL'fJen
uit Sicilië te hulp, en bragtell OTTO bij Bojèntello in Calabrië, het
volgende jaar, eelle zoo volkomen nederlaag toe, dat hij voor de
hem vervolgende Sar·octlUlI naar zee moest vlllgten, en zich in dezelve llome. I-lij werd door een voorbij zeilend Grieksch vaartuig
aan boord genomen, onder oelofte van zich llaar J(onj!fl1ltilJopei ta
zullen I:1ten brengen, wanneer men hem vooraf te Ra[ano in Cala.
brië wilde aan land zetten, alwaar zijne gemalin, zich met groot a
fchatten bevond. Men gaf haar van het lot haars gemaals berigt;
doch niemand D10~t in het fchip komen, behalve een Duitfche bis,.
fchop en de meisjes, die de heloofde fchatten moestc:n overbrengen. De Grieken, naar geld dorltende, waren juist met deze kostbaarheden bezig, toen OTTO, die een goed zwemmer was, zich in
zee frame. De Grieken wilden hem de vln~t beletten, doch onder de
meisjes bevonden zich vcrkleede jongelingen, weli,e zorgden, dat
hUil keizer in veiligheid kwam. OT'fO omkwam wel op deze wijze
het gevaar, maar zijne gezondheid cn geestvermogens waren gekrenkt.
Op eenen rijksdag te J7erol1tJ, waar zijn driejarige zoon tot zijn
opvolger benoemd werd, beO oot nHm. om de Grieken en Sarace/len
aan te vallen, en zelfs Siciliif te veroveren; doch OTTO Ilierf te Rome in het jaar 983, in den bloei zijns levclIs, van verdriet. Zijn
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toon OTTO 111 regeerde tot in 1002, wanneer ook de dood :KIn
zijn leven, en met hem ook Mn den mannelijken aam van het Sak{iksch keizerlijk huis, een einde maakte.
Onder de regering \'an dezen OTTO lIl, was Rome door hevige
beroerten gefchokt, daar zekere CRESCEl'TIUS zich Rool11sch conful
liet noemen, den paus verdreef, en de oude republiek wilde hernellen.
Maar OlTO III trok binnen Rome, liet CRESCENTlt:S ter dood hren.
gen, en fiierf kort hierop, na de weduwe des vennoorden tot bijzit te
hebben genomen; waaruit làmmigen afleiden, dat zij hem, door vergiftigde handfchoenen, v:m het leven beroofd had, hetgeen echter
door andere fchrijvers geloochend wordt, die zijnen dood aan de kin.
derpokken toefchrijven. Zijn neef, HI::NDRIK van BcV'erm, volgde hem
op en regeerde tot 1024, waarna de Duitfche kroon op het huis
van Franlreu/rmd overging. De drie OTTU'S, m:mncn van doorzigt,
beradenheid en werkzaamheid, bevrijdden DllitscMand van de rampen
der in Europa overal heerfchende regeringloosheid.
OUDAAN (JoAcHm) werd uit het achtingw3ardig .gefl:tcht v.
D. KODDE, te RijIISburg , in 1628 geboren, en .door zijnen ·va.
der te Lef/den ter Latijnfche fchole be!l:eld, alwaar hiJ, onder THEODORUS SCREVELIUS, zulke groote vorderingen in de Lmijnfche en
GriekCche talen maakte, da: hij, nog jong zijnde, met geleerde man.
nen, en onder dezen, met SCRIVERIUS, verkeerde. Reeds vroeg gaf
hij blijken van zijnen gun!l:igen aanleg voor de dichtkunst, en gevoelde tevens eenen bijzonderen trek tot het opfporen der oudheden
van Grieken/mld en Italië, waarin hem zijn omgang met laatstgemelden van veel dienst was. lIet eerne dichtkundig werk, hetwelk hij
in het Jicht g:tf, was het Trellrfpel JOANNA GRAY, koningin van EnKelIlIU/, hetwelk in 1648 werd gedrukt, toen hij llechts 20 jaar oud
was, en in 1649 gevolgd werd door dat \'3n KONRADJJ~, koning van
NIJpeis. In het volgende j3ar verfcheen van hem de vertaling der Latijnf"he verhandeling van HENRICUS CORNELIUS AGRIPPA, welke hij
inzonderheid ondernomen had, om zijnen Nederduitfchen !l:UI ook in
onrijm te oefenen, waarin hij de fC!lrijfwijze van den historiefchrU·
ver P. Cz. HOOFT volg-de. Vier jaar luter kwam, door zijne bezorging, den Toetflem op het oude GOlldfehe Holland/cI:e krollijkje , van
SCRIVEIUUS, in het licht, en in 1653, onder zijn opzigt, eene uitgave der Stiel/lrlijke Rifmell van DIRK RAPIIAëLSZ. KAMPHUIZEN, wel ..
ke in 1660 door een werkje v:ln '5 dichters eigen mankCel : Aandlld,.
lige treurigheid Ol'er het lijden van OIIZl'11 Heilalld, gevolgd werd.
Alle deze werkjes waren, echter. de vruchten van zijnen letter-ar.
beid in uren van uitfpanning. Hij hield zich, inzonderheid, bezig
met het verzamelen van bouwlloaen ,"oor zijn beroemd werk, de
ROfJt1/[clze ll1ogtfidizeid, welke hij in 166+ in het licht gaf, pn waar..
in hij nict allee;1 de vnderL\Ildfche oudheden mcht na te (Do~en, maar
ook een bcrigt geeft vall del) gpc!sdicllst, de zeden en gewoonten der
oude Crieken en Romeil/en. Na ht:t volbrcl1~cn dezer moe~lijke
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l;lak, keerde hij tot het bcoc;fenen der dichtkullst tenlg, eu gaf zijne
I'rJOlj,h{/dlllJ'ill/J des ztgellpmlmdm rijks 1'ml JI'ZUS CURIStUS op nar.
d.: (waarin hij zijn gevoclcn omtrcnt het duizendjarig lijk, waP.fmede
hij zeer wns ingenome!l, Ollt\'ollwde), en tevens zijl:ell Iróesri/llflrijd der verzoeicing tlls!c,i~'"/ 0;;::'(/1 IJdltllld ell (lcl~ S"tnll, in het licht;
,bezong dcn vrede tl1sli:hcll Engelt/lld en de Aigemcenc Staten, van
1667, in een dichtftl1k, tie f:"ij/zc:id op dm Irooll grl'estigtl, en gaf
4 jaar later zijn Tl'curfpel, het ~'cn"orjJm I,/lis l'(lIl Eu, uit, waarin hij , vol;rcns het gevOde!l van kundige beooi'declr.:trs, alle kunstgenoOlen zijner eeuw, behaive Vo~nEL, overtrof. Niet minder lofs
behaalde hij door zijn uillllllllLend /luk: Uitb;'mfiug o"er hel boek
"{;" Joe, hetgecn vol is van noostredenen in den bangen tijd, waarin toen hct l:tnd v:m binnen verkeerde. Ook de wreede moord, :um
bet edel brocdcrpaar KORNt::.I.IS cn jO.\N DE WIT in 1672 gcpleej;d,
gaf hem a:mleiding, 0111 zijnc billijke verontwaardiging hierover, behalve in verfehcidene kleine hekelfchrifeen, in ;,üne Lfl.l/et'-I.:/ndde
lau den dag le leggen, cn zelfs ecu Trcnrfpcl te dichten, de dolle
lJlijd[chnp genoemd, waarvan hem echt~r .ie uitgave onaaden werd;
doch hetgcen na zijnen dood, o.](Jer den tic.-l van Doile-n/i.i{~(èhnp,
cf /Ioogfche Brot'dt'r1l10ol'd, gedrukt, en mct z~llcn naam op den ti.
lel openlijk geveild werd. In 1675 verîcileen v:m hem eene Nedcrdl1itfche vertaling uit het En~clsch \,;111 h~t wc:-k van EDWIN SANDISII, YerhnllJ "1111 t/t'1I flant des godi'/icmt g.::hcetcn; in hee voll,(cnde
jaar den Ln!zfltlg oll::.es I/eerell .1I':ll'S CnRISTl'S, gc\'olgd naar het Lalijn Vlm den zinrijkcil dichtcr COi:t.IL'S Slmt'tll::;; in 16ï7 zijnc vertaling van de vcrl.andcling vall A~l\:C,:;ll: s I:. lil de fiddc;;C1/; Ï!l 1688
zijne nieuwe bcrij:~i:n;; der Pf.l I IliCIl ; in 16~7 ûjnc ovcrzcttin~ van het
boek van Gt:ORt;;US i\fll:1Il S \\,('g..:;1,; d~ lICil~Cllfi:!H! orlkeis. tcgcn
den geleerden en oud:leidlamdl;jlll .\;";TO;;J,i \',\:>1 D,lLf,N. r,cllecsheeren leer:lar der Doops~ezindell te }J./{;d,m, en Ii:cid t eClie TI/('pas[inK
IJ"er unige flukkm der Opmb:'1i'bzg vall .TOII:\~l'IES, hetwelk z~Jn laattte werk was, waarmcde hij hct gemeeiOelJcst do!r Iclteren verrijkt
beeft. Bij deze opgegevene we .. ken kt:lJliCn wij nog voegen zijne
Historie det· Ri}mbm-gers. waarin hij de opkomst en lIet bedrijf dier
vergadering nmlllwkclIrige. bcf.:hrevcn heefe, dau voor hem gefchied
was. UllOAAN flkrf d<:n :6 \':;1\ t;r:1S111. 169:1, te Rotterdam, ",er.
waarts hij zich fed~rt zijn huwelijk met EWOl'TJr. STOUT, de dochter eens fieel~koopcrs, b~gcvell hr.d. en welken haudci hij federt tOE
kort voor zijnen dood aanhield.
OUDENDORP, (FRANS VAN) cen Ncdcrl:mdsch letterkundige te
I.tijden, in 1696 gc:boren en in 1761 ald::::r gefiorven, werd in 1724
re.:cor der L:uijllfche fehool te N ifllleg('n, in 17:6 te [[aadem , en in
1740 lIoogleeraar in de gefchiedel1is en wclfprekenoheid aan de HooI!.e fchool re LeijdclI, ell vcrwierf veel roem door zijne uitgave vnn
LlTCANVS (Leifrlm 172~), .1vL. CAE~,\lt (1i37), SUETOl'illiS (E/jilrl
J1'1) , AruLEJtiS "(lï~6), enz. in zijne nalatcnleb3p gc\·onuclI.
OU-
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OUDEWATtR. Eene klaine, voormaals zeer verfierkte, lh!d, in
de Nederlandfche provincie Zuid-Holland, aan den Ho!/andjèhen Ijs-

fel, tllsfchen Gouda. Schoonhoven en 1I10/ltfoort. Zij heeft grooter
bloei gekend, dan zij th:ms genieten mag: tdt echter nog bij de 1800
inwoners, die, met uitzondering van enkele voorname kooplieden in
kaas, van welk artikel jaarlijks door elkander ruim een millioen Ne.
deïlandfche ponden op de waag gewogen worden, hun meeste be..
fiaan hebben van den hennep-handel, bijzonderlijk van het verfpinnen
derzeh'e, zoo \'oor allerhande foort van touwwerk, als voor de netten, ten gebruike der groote visfcherij. Eerst in het jaar 1343 vindt
men van deze ftad eeuig gewag gemaakt, wam~eer zij door den bis.
fchop van Utrccht Hormellderhand bemagtigd, leeg geplunderd en
platgcfchoten werd. In 1575 verduurde zij een nog verfchrikkelijker lot. De Spaanfche veldoverfte HIERGES floeg het beleg voor
tlez~lve in Oogstm., en eischte des morgens van den 6den de Had op.
De belegerden vroegen 3 dagen beraad; doch men vergunde hun
{lechts 2 uur, na verloop van welken tijd HIERGES de ftad heftig,
uit 28 vuurmonden, begon te befchieten. Dit duurde tot 's avonds, en
werd den volgenàen dag weder hervat, wanneer zij, fterker tegenftand
bied:mde, da!l men verwacht had, in den namiddag beftormd werd.
De f[Orm duurde ruilll een uur, waarna de wal 'werd overweldigd,
en het gehce:e leger ter ftad indrong. Nu ging het op een moor.
den los, waarbij noch kunne noch jaren ontzien werd; terwijl een felle
brand, bij ongeluk ontftaan of moedwillig gefdcht, bijna alle huizen
in de asch legde. De Ncderduitfche pred:kant, JAN JANSZOON,
fdlDon voor 50;) gulde gerantzoend, werd opgeknoopt; eu het is aau.
merkelijk, dJt zijn Iigchaml1, na 16 111aal~den gehangen te hebben,
nog zoo vol en blank gevonden werd, en het aangezigt zoo weinig.'
ingevallen, nIs of hij flechts 4 dagen dood geweest was; hetwelk
duor cellen burgemeester van Gouda, die met meer anderen hiervan
ooggetuige ~ew~est was. nadcrhm:d ter dagvaard van Hàlland ver.
haald, en in het rCfiister der ftaatsbefluiten is op ge teek end gewor.
den. (*) De gedachtenis van dezen moord en Usfelijken ramp der
fiad wordt nog, telkcll jare, op den zo.ldag, volgende op den ;den
van Oogstm. , met veel behmgl1:elling, godsdienstig gevierd.
Oudcwater heeft een fraai fcadhuis, waarin, ter vergaderzaal der
regering, een fchilderftuk van D. STOOP, de bovengenoemde Spaanfche wreedheden venoonende. De Hervormde kerk, een vrij aanzienlijk gebouw, rust op 16 pilaren; heoft een dubbeid koor; eenen
toren met een klein klokkenfpel, en is van eene hooge oudheid,
blijkens het jaanllerk, boven het orgGI, van 1003. In dezelve vindt
men de be~raafplaats nn den beroemden Leijdfchen Hoogleeraar ,
RUDOLPH SNE.LLII;S, die, benevens den geleerden V ALE.RIUS en den
be(*) Men vind, (I,,~c h;j~oudcrhcid gemeld in WAC&JlAAlll rl"l,r/. 11;",,;,.
decl Vll, bl.d".
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beroemden AR~lI~IUS, alhier gehoren werd. In het gebouw' van de
waag vertoont men nog de fchal~n, waarop de van tooverij befchul ..
digde perfollen voorheen gew"ogen werden; of liever. zich lieten
wegen, om dien bl:laIU te ontgaan: de lade eeuw heeft hiervan nog
voorbeelden opg-eleverd.
OUDHElDKUNDE, Hierdoor verllnat men: 1. Die wetenfchap,
geheel afge~onderd van de gefehiedenis, welke 011S een denkbeeld
van den Ilaatkundigen, godsdienstigen , letterkundigen en huishoudeliJ..
ken weiland der oud~ volken leeraart. !J. De kennis van de nog
voorhanden zijnde gedenkllukken der oudheid, en derzeh'er befchrij.
ving. 3. De waardC!ring van de beeldende kunsten der oudheid,
inzonderheid der Egyptetlmoen, Grieken, Elruskers en Romeinen..
Eerst in de I !!de eeuw gevoelde men de behoefte dezer wetenCchnp.
toen de geestdrift voor de klasûeke letterkunde der Grïcken en Rome;.
'/Zen wakker werd; want voorheen befchoU\vde men haar alleen als
ceD hulpmiddd, om de fchrijvers dezer n:uien beter te kunnen verfiaan, om welke reden men dan ook deze wetenCchap alleen tot bijtlondere voorwerpell \"an de gelleldheid dier ~o:ken bepaalde. In de
vroegere werken van deze fooft is vele belezenheid; doch geen vast
plan, of oordeelkundige onderfcheiding van cijden en omfcandigheden.
Niet voor de I Sde eeuw werden de verwarde verzamelingen van
bouwlloffen , uit vorige eeuwen, oordeelkundig gezift, tot een Ilelfel g(lbrag~, en doelmatig bearbeid. De BibliogrnphiQ onti'lllmo;Q van
FJ\BRIC1US (Hamburg 17[3 en '716) levert hieromtrent uitvoerige
berigten , inzonderheid in de latere uieg:lve van SClIAFFSliAUSEN,
J740. Voorts vindt men hoofdverznmeling"en voor de Oudheidkunde
der Gri~kl!" en R.omei11l:n in den Ti/é'[aurus tllltiq1litolum GroecarulR
van GRONOV/US (Leijdm [679 - 17°3); Tl1efourus ontifjuif(JtIl1JJ~
RO/1lonarU1f1, van GRJ\EVlüS, (Utrecht 1694 - 1699); Noyus TIJe[tlu..
rlls ontiq. ROI1tt1l1. van SJ\LI.ENGR~ ('s llage 1716 - 17]9), en PoLEN[ tltdusqul! TI/es. n~,,(J SlIfJplem. (Ve1letië 1737): in alle welke
werken de llaCporingen over bijzondere voorwerpen der Oudheidkun~
de vervat zijn. BUR~!.\N leverde een Catalogus Libroruln, qtli ÎIJ
The[flt/r.

0

ROI1ltl1z., Groec., /ta/ico et Siculo contim:ntur (Leijden

11!2S); terwijl vervolgens alles, W:lC deze geleerde mannen over het
algemeen en in het bijzonder gezegd hebben, door lacere fchrijvers ,
zorgvuldig uic den oceaan van foli:mcen, met vele duidelijkheid, ge.
trokken, en naar een geregeld plaD bearbeid i.. In dit opzigt beb.
ben zich verdienstelijk gemaakt, in de Griekfche Oudheidkunde, Fa.
Rous, PJPEIFFEIt. POTTER. RA~IllACH, LJ\MBERTUS Bos, BARTHELE ..
NY, NITSCIi, HUPHNeR. KOPKE enz.; in de RomeillCche Oudheden
RoslNvs, DEMPSTER , CELLARlUS , NIEUPOORT, I-IEIjNECCIUS, MA.
TERNUS van CilmJo, GEUNER, REIZ, MEIEROTTO NrrsclI, ADAJIl
MEijER, RUPERT[ en anderen; terwijl SM[. PITISCI Lexic()n tInti'luit. ROlllan, (Lefjden -,:'713, 1'el1i!tië 1719 en 's !ft.ge 1737) nog teeenwoordig, ten aanzien der Romeinfche Oudheden, een zeer nuttig
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en bmikbaar werk is. Het voordeelig gebruik, hetwelk men van
deze werken, ter verkrijging eeller meer juiste kennis van de Griek.
fehe en Romeinfehe letterkunde en gefehiedenis gemaakt had, bleek
DU ook den beoefcjlaars der Oosterfche letteren zoo duidelijk, dat ~ij
voor de overige geleerden, in dit opzigt. niet langer wilden onderdoen. Zij bepaalden hunne oplettendheid, uit hoofde van den za.
men hang der Hebrecuwfehe letterkunde met de oorkonden des Chris·
tendoms, voornamelijk tot de Hebreeuwrehe Oudheidkunde, over wel.
ke !KENWS, FADER, WARNEKROS , BF.LLERMANN, JAHN, PAREAU eq
:mrlere, nuttige en belangrijke handboeken geleverd hebben. Jam9
mer is het, dat wij er geelle van dien aard over de andere Oosterfehe volken bezitten.
pe Oudheden der nieuwe Epfopifcbe volken vonden. om gemak.
kelijk te gisfen rcdenen, vele bearbeiders. De lta/janm bezitten hoogst
kostbare verzamelingen van MURATORl, DONATE, MAFFEl , enz.; de
Frallfchcn van MONTfAUCON, MILLIN, DENON; de Etlgelfchm eene
eigene Archac%gia Britfannica. en de Duilfchers beroemen zich op
lIU;.\IMELS Bihlivlhek der Derl/ji:h(!'A Alrer/hii1ller (Niirflb. )787. mee
een aanhangfcl van 1791). De t{tJnstllukkcn der oudheid heeft men.
federt de 18de eeuw, van de overige Oudheden beginnen af te ZODderen, en als een tal~ op zich zelven bearbeid, waaraan men eerst àeD
naam van Al'çhaeogropllie, doch naderhand dien van Archoeologie ge.
geven heeft \ welke men dus van de oudheden moet onderfcheiden I
()ffehoon beide hetzelfde, namelijk Oudheidkunde, beteekenen.
OURENG ZEil, AURENG.ZEIJD, werd .in het begin der I7do
eeuw geboren, en was 9 jaar oud, toen zijn vader CHAH-DIUlliN.
den noon van IJit/dos/mt beklom. Reeds toen verborg hij onder een
ernflig gelaat I onder veelvuldig bidden en onder zijne neiging t~
een afgezonderd leven, zijlle huiQhelarij en wijduiegellrekte plan••
Hij liet zich weldra onder de Fnkit,s aannemen, droeg hunne klee.
ding, en vertoonde celle fierke begeerte, om naar Medina te reizen,
ten einde het graf van den grooten profeet te bezoeken; doch
toen hij 20 jaar oud was, legde hij den Koran, dien hij altijd onder
zijnen nrm had gedragen, ter zijde, voerde, met goed geluk en
veel beleid een aantal troepen aan, en verkreeg het gouvernement vaD
Dekhan. Hier, aan de Fakirs een bewijs zijner achting en vriend·
fchap willende geven, noodigde hij hen tot eenen grooten maaltijd,
waarbij hij hen noodzaakte, om zich van nieuwe, meer welvoegelijke
kleederen te voorzien. llij liet aanflonds de oude verbranden, wan·
neer men daarin eene menigte gouden en zilveren flukkeri vond, die
hem, toen hij met zijne broeders oorloogde, zeer goed te fiade kwamen. Na dat hij eerst het vuur van tweedragt tllsfchen hen had aangefloken, onderdru~ee hij den een door den anderen. en lokte zijnen
vader in het binllcllfie van zijn Harem, waar hij hel!l gevangen hield.
~HiJ liet allen vervolgens ombrengen; beklom in 1669 den troon van
Windos/on onder den Daam van AAl'Ell GUYR; reseerde met wijsheid;

be-

..68

OUVERTURE. -

OVERHALEN•

bevorderde de welvaart zijns volks; was zeer ge!lreng in de handha.
ving van regt en zedelijkheid, en poogde zijne eigene magt te vesti.
geil. waarcoe hij t\vce zijner zonen, (he beproefd hadden, om zich
eene partij tegen hem in den ftaat te vormen, liet vatten, en door lang.
zaam wt:rkend vergife van kant helpen. Hij yoerde verfcheidelle oorlo.
gen; veroverde Go/conda en ri[apur j de J1ftlratten werden van tijd
tot tijd uit hun vaderland verdreven, en hij ftierf in 17°7, nadat hij mim
tjo jaar geregeerd had. 1':a zijnen dGod geraakte hee rijk der l1fongolen
in verval, en er omftonden oorlogen tusfchen zijne zonen, waarbij
'Verfcheidene verove~de gewesten zich poogden onafl13nkelijk te maken.
OUVER TURE. Hierdoor vernaat men een toonfiuk, hetwelk
tOt inleiding van een fchol1\vfpel, concert, of fene plegtige nmzU·
kale handeling dient. l\ien meent, dat de Franfche componist LUL~
LY foortgelijke O:ukken het eerst vervaardi;;d heefe. om voor zijne
zangfpelen gebruikt te worden; en federt werd ieder fchouwfpel door
eene dergelijke Ouverture voorafgegaan. Deze O:ukken behielden tot
omtrent het midden der vorige eeuw bijna denzelfden vorm, waar.
'Van zich MOZART bij de bekende Ouvertllre voor de Tooverfltlit bediend heeft; doch daar deze foort van llukken meerder kund~ en
fmaak ycreifchen, dan gewone toonzetters in het algemeen bezitten,
zoo werden zij afgefchaft, en van tijd tot tijd door Sym/ollien vervangen. Voor het overige worden de eigenlijke OUllerturen nog veel
door de Frol1fclJen voor hU11lie zang!i1 clen vervaardigd, zoo als die
van HAVllN, welke deze fa ort van muzijkrtukken op eene geheel
bijzondere wijze bearbeid heeft; (ioch die eigenlijk meer als zoodanige • dan als eigenlijke Ouvt!rtII/"CIl, kunnen worden aangemerkt.
OVERHALEN, Destilleren, is eene fcheidkundige bewerking,
waarbij vlugge iigchamen door de hitte uitgclet, en in damp~n veranderd worden, die doûr aaBgebr~gte koud.; verdikt, en in geCcbikte
vaten worden opgevangen. De Overhaling (DeS/illatio) gefchiedt in
bij7;Onder daartoe ingerigte vaten, die belball: I. in eenen destilleerketel, geCchikt om de ze!f!tandigheden te b~vatten. die men wilOver.
balen. Dij bewerkingen in het groOt, bij het gebruik van zoodunige
vloeifcotfen, die geene nudeelige werking op het metaal Ultocfenen, is
dit vat meestal v:m koper; anders gebruikt men daartoe glazen vaten,
gelijk de retorten. of ook wel kolven, die met eenen glazen helm
,;edekt zijn. Zoodanig een helm is voor bewerkingen in het groot
meestal van best Engelscll tilJ, cn dient, om de dampen, die zich in
den ketel ontwikltelen, te bevatten, en door middel eener fchuins afloopende pijp in het koelvat, of de koelkuip te brengen. Dit vat is
van hout gemaakt. en bevat eene uit Engelsch tin vervaardigde pijp,
die of [piraaI of flangswijze gebogen is, of ook wel, volgens latere
verbetering.?ll, nechts Cchuins afloopt. Gedurende de bewerking is dit
'Vat vol koud water, ten einde de dampen, die uit den ketel door den
helm en de pijp komen, te verdikken, cn tot eene drup vormige vloeifiof
teru~ te breugel!, welke vloeifiof in een, aan het einde -dCI pijp geplantst,
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plnatst, vat wordt opgevangen. Dij bewerkingen in het klein en in glas g(.
brUlkt men zelden een bijzOl:der koelvat, en de hewerking worde dan
bevorderd door het vat, dat onmiddellijk aan den helmof nan de retort
verbonden is, in koud water of ook wel in een koud mengfcl te legge!'.
Men onderfcheidt de Overhaling in twee foorten, namelijk: langs
dea natten eu den dt"oogen weg. De eerfie, die ook enkelvoudige Overhaling genoemd wordt, gekhiedt met vloeibare zelmandigheden alleen, of ook wel met vloeibare en vaste vereenigd, zoo
als de Overhaling van w~tcr over eene of andere plant. Dij de
tweede gebruikt men Iigchamen, die, ofCe hoon droog. evenwel bij dE!
Overhaling dampen omwikkelen. welke tot drupbare vloeifioffen
verdikken. Men geeft deze foort van Overhaling ook wel den naam
van zamengefield, vermits de ligchamen, b. v. hout. beenderen enz.,
die men aan dezelve onderwerpt, eene gcheele verandering in derzeI ...
ver grondbeginfelel1 ondergaan. Men heeft in de fC\llidkunde llOg
eene bewerking, die met het destil~eren of de OverhaliiJg veel overeenkomt, en op gelijke gronden als deze rust. Zij wurdt gena~md
Sublimatie, of o!)hdling. De fllblim:uie gerchiedt meestal in twee,
boven elknnder ge~)laatfie, veelal glaze vaten. Het onderfie fia:lt of
in het vrije vuur, of in een zaedbad, en bevat de zelffiandigheden, die
men wil opheffen; tellvijl bet bovenfie gefchikt is, om dat Iig!'haaln
te bevatten, hetwelk door de hitte uit het onderfie Vat in lJetzelve
gedreven wordt, en zich alsdan door de koude verdikt, en aan de
wanden vast hecht.
Het eenig onderlèlicid, dlt er msfchen dcstill!ltie en fublimntie he.
fiaaë, is dit: dat de dampen, die b ij de laatfie omwikkeld worden,
tJiet tot eene drtlpvormige vloeillof , gelijk bij de eerfie, maar tot
een V:1st Iigchaam overgaan. Door beide bewerkingen, Ovel halen en
ophelTcn, heeft meu ten oogmerk, om zelffi:llldigheden af te fcheiden, of wel te verbinden. Dij de Overhaling van water en brandewijn,
bij de opheffing van zwavel heeft alleen eeue fcheiding; bij de Overhaling echter V:JlJ geurige:, Ipeccrijachtige waters en geesten, bij de
op!:elling van Cilwaber (rood zwavel houdend kwikzilver) heeft niet
alleen eene fcheiding, maar ook eene verbinding plaats.
OVERIJSSEL. Deze Nederlandfche provincie grenst ten Noorden
aan f/rieslalld, ten Noord - oosten aan Drenthe, ten Oosten aan
Bellt/;cim en 111zlIJjlerla:u!, ten Zuiden aan het Gelderfche kwartier ZIJt.
p/IW, en ten WestC:11 aan dat van de f/élll!)'c, waarvan het groetendeels
door den {/s!et geCchciden wordt, eu voorts aan de Zuiderzet. Dezelve wordt verdeeld in 3 kwartieren, die de oude namen, Salltmd
Twente en FollwltOl'CII, dragen; heeft eene oppervlakte van 6:J vier.
kante DuitCche mijlen, en telt 153,458 inwoners. De lucht is er over
het algemeen wel vochtig; maar niet ongezond. De grond is meest
zandig of veen, welke laatfie eene menigte bew'ijzen van vroegere
omwentelingen opleven. Niet alleen getuigen onde"raardfche boom.
ftammcll, wier toppen alle Zuidoostwaarts gckcerd waren, maar ook

,

ee.

21

o

VER

IJ

S S E L.

eene gevonden walvisch-rib bij Oldenzaal, eD verfcheidcne verlteenin.
gen, van eene plaats gehad hebbende omwenteling. Men heeft er
ook vele moerasfen langs den {fsfel; echter vindt men er 001, klei.
grond, en daar, zoo als ook langs de zee zeer goed bouw - en wei.
land, welk laatfie in het beroemd MflSlmbroek, en vele plantfen ill
de fiteken van róllen.1o)'en, met de beSEe weil:mden van ons vnderland
kan gelijk (gefield worden. Op andere pla:1cfcn, echter, is de grond
fchraal, en de gemeene 'Weiden, die zeer llitgcfirekt en onvruchtbaar
zijn, beOo.1n de laagfie gedeelten der talrUke onbebouwde velden. Vad
het Zuid-oosten naar het Noord.westen heeft de grond eene vrij
aànmerkelijke afhelling, en eene reeks van heuvels, die het midden
van de provincie bijna van het Zuiden naar het Noorden doorfnijden;
en Oechts op twee plaatfen Zijn afgebroken; b<mevens \log eenen korteren keten van heuvels, die meer Oostwaarts liggen. Onder de
eerfte behoort de Leme/er-bell!, die ~do voet hoog is.
De voornaamfie voortbrengfels dezer provincie hefiaan in rogge;
boekweit, tarwe, aardappelen en onderfchcidene groenten: voorts heefe
men cr osfen, koeijen, paarden, fchapen en varke~s; doch i~ heE
rundvee, vooral in Twente, zeer klein: voorts wild; als hazen.
en konijnen, welke laatfie echter weinig geacht zijn; vosfen, bunfingsti
veel wild ge\'C'gelte, inzonderheid naar den kant van Drmthe, a:s
patrijzen, houtlnippen en korhoenders, maar weinig watervogels,
veel rivier- en ook eenige zeevis eh. Hom vindt men in deze prQ.l
"incie niet overvloedig: eikenfchors, tot nm dienende; werd voorlleen nanr Engeland uitgevoerd, en is nog een eenigzins belangrijk
yoortbren1:\fel voor dit gewest~ Aan hooi is op vele plaatfen gebrek i
zoodat zich het vee met firoo, aardappelen, wortelell enz. moet voeden. In fomrnige [[reken heeft men turf, en in den omtrek van
D(1'enter en elders vindt men Oer, eene foore van ijzererts, waarvan
potten J platen enz. vcrvaardi~d worden.
Onder de rivieren van Om·ijsJeI is de {fsJel. die bij Kampen me&
verfcheidene monden in de Zuiderzee vai!, en door over(croomingen veel nadeel dnet, de vooTn3a\ufie; voorts heeft me·n de F(eht,
welke in 11/lJnjler/fJlld omfpringt, door het Dentheimfcbe loopt, eell
nur van ZWDlle, in het Zwarte wate,. en voorts, daarmede ver..
eenigd, bij Gmcmuiden in de Zuid(rzee valt; wijders de Regge.
die midden door de provincie I1roomt en uit de Sdiphulr~ beneden
Ommen, in de Fa/u valt, en waarin 7.ich de langs Almelo vloeijende
Áa ontlast; verders de Sclzipbeek, welke uit Jllilll(ler/a:ld komt, nabij de grenzen van het kwartier van Zutphm loopt en bij Deventer
in den ~!çJeI flort; de Dintel aan de MU\lfierfche grenzen, die bij
NieunlllJis iu de reeht valt; het Meppeler-diep, dat uit Drent,~e komr;
en bij ZWf11·tPllis in het Zwarte watel" uitloopt, benevens eenige andere
kleine beken, die doorgaans den naam van Aa dragen, en \laar de namen der plaatfen, welke zij voorbij !lroomen, onderfcheiden worden.
O"eriJsfel kwam van de 10 tot de Jsde eeuw bij gedeelten oder het

be..

o

VER LEV E RIN G.

-71

bellnnr der bisfchoppen van UU'echt, droeg den naam van het O"erf/kht,
en viel door achtereenvolgende giftbricven den Utrechtfchen kerkvoogden tCn deel; doch in J528 onderwierp zich' dit gewest, te gelijk mee
het Nederf/icht, ten gev')lge van àeil langdurigen oorlog met Gelder.
land, aan keizer KAREL; als heer der Ncdcrlandm, en trad in J579 de
Utreehtfche unie bij. In J672 werd het gewest door den bisfehop
van i'r/unfler ingenomen, én tot J674 bezet. Naderhand, weder in de
ullie aangenomen zijnde 1 verleende de provincie den fladhollder meer.
dere regten ,die. na de fiadhouderlooze regerillg, aan prins WILLEM
IV. in 1747 werden opgedragen; doch in I t81 zeer vele gefchillen
deden ontftáán, welke bij de nadering der Pruisfe1l in dat jaar een
einde namen, Wänneei' de provincie zich bij den wil van de meerderbeid de~ gewesten voegde. Thans zendt zij vier afgevaardigden naat
de tweede k:nnet der Staten Genetaal , en heefe Zwolle tot hoofdli:ad.
OVERLEVERING klm men ieder verhaal noemen, hetwelk door
mondelinge voortplanting van het ecne geflacht tOt het andere werd
overgebragt, en het is bekend, dat de hi3torifche Hof tJiE de tijden,
toen de fchrijfkl1nst nog niet bekend was, door zoodanige Overleve.
ring tot de eerfte gefchiedfchrijters gekomen i!. Hoe getrouw nu
ook he! geheugen der ver1talers haar moge hebben overgebrngt. moet
echter de bruikbaarheid deter berigten, voor latere Historie-fchri.iver~,
reeds daarom aan twijfeling onderhevig zijn, omdat de uakomeling.
fchop eene, eeuwen van haar verwijderde, voortijd volftrekt niet ver.
etaan kan. Ieder volk bew:larde de herinneringen van zijn aanwezen"
voor den aanvang zijner letterkunde, in verhalen, die, hoe later de
eerfle otJtftond, op een verder afgelegen tijdvak terug wijzen 1 en
zich in den nacht der fabelleer verliezen. De Overlevering is derhal.
ve onder de bronnell der gefchiedcnis eene d"r onzekerfte ; doclJ
heeft daarenregen aall de dichtkunst eene rijke ftof opgeleverd.
De Katholijke kerk verftaat onder Overlevering of Traditie het on..
gefc11reven woord van God, dat is die overleTeringen nit aen mondelingen voordrngt van JEZl'S en zijne Apostelen, welke niet opgete~
kend werden, en door mededeeling van het eene gellacht der bisfchoppen tot het andere, door de lJUJp van den Heiligen geest, in de
k€rk bewaard is gebleven. Als hoofdbron derzelV'e befchollwt men
<Ie kerkvaders, die kerkgebrniken a~nvoeren, welke door de Heilige
fehrift niet zijn voorgefchreven. Verfcheidene zoodanige gebruiken.
b, v. den kinderdoop, het vieren Van hooge feestdageJJ, en in fommige
landen de biecht, Ilebben de meeste Protestanten, tlit hoofde hunner
doelmatigheid, behonden; doch weigeren, om datgeen, hetwelk de
Katholijke kerk voor ApostOlifche Overlevering uitgeefc, als eene
van de Heilige fchrift geheel onafhnnkelijke bron vm Christelijke
iellDis te doen gelden. Dit doet uu de Katholijke kerk, die aan
hare Overlevering een Goddelijk gezag toefebrijft • en haar daardoor
tot een beginfel van haar leerbegrip maakt. Volgens hare grondHelliJlgen, dat de kerk, (namelijk de conciJieD, de overeenftemmen-
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de kerkvaders en paufen) in het voortdurend bezit derzelfde opcnha.:
ring van den Heiligen Geest zijn, als de Apostelen ontvingen, handelt zij hierin ook voIlwmen cOlljèqllelJt; wam daaruit volgt de door
het concilie van Trident, of TrCilte, bekrachtiJde leer, dat niet allecn
de echtheid der Bijbelfche boeken :l\leeI1 d!':1rOlU aannemclijk is •
omdat de kerk dezelven V(lor echt verklaart, Len zij alleen in dien
zin moeten uitgelegd en verftaan worden, dien de kerk er aan geeft,
maar dat ook alle leerCteIlingen en gebruiken, die in latere tijden door
concilien en paufen in de kerk zijn ingevoerd geworden, voor god..
delijke inHellingen te houden zijn.
OVIVIUS NASO. (PUBLIUS) Een der beroemdfce en merkwaardigCte RomeinCche dichters uit de eeuw van AUGUSTUS. Hij werd te
Su/tnO in lWddel-ItaliiJ, uit e~iJ adelijk gefiacht, het jaar 7I I "an Rome geboren, en ilierf in 774, het 431le jaar voor onze tijdrekening.
Zijn vader wilde hem tot regtsgeleerde opleiden; doch zijne levendige verbeeldingskracht, en ligtzin!lige geaardheid pasten niet aan
de dorre werkzaamheden van cenen pleitbezorger. Het los[e en bevalli.
ge in zijne werken had hem re~ds geene on:r.tllzienlij ke plaats onder
de toenmalige dichters doen verwerven, zoodat hij befioot, om op deze loopbaan voort te gmlll. Hij kreeg hierdoor toegang tot de familie van AUGlisTUS, en men wil dnt hij inzonderheid door de fchoone
JULlIl beguniligd werd, die den zanger der liefde en van den wijn
lliet ongenegen zou geweest zijn; doch dat hij, eens ha:!r zullende bezoeken, AUGUSTUS op blocd[chande lllet deze zij pe dochter betrapte.
(Zie de beruchte plaats TRIST. 11. El. I. v. 10;; en volg. Ook SUET.
CIlLIG.) en dat die Caf[.1r hem daarop, onder voorwend[e! van in fom.
mige gedichten des zangers, iets berispelijk:; te vindC'IT, hem uit Rome
verbande, zekerlijk opdat zijn eigen wangedrag niet ruchtbaar llloge
wordIlIl. (Ioe het zij, OVIDIUS leefde, met zijne derde echtgenoote, die
hij PERILLA noemt, volkomen gell.lkkig, hetgeen bij Cchandelijke verwaarloozing der huwelUkspligten van zijne zijde, zich niet denken laat.
Zeker is her, dat AUGUSTUS hem verbande naar Tomi, in Neder-Moe..
[ië, het tegenwoordig ll:llln:!at v:m TemesJI'/1/". De groote afHand v:m
zijn gezellch:lp in Rome, en de vervelende eenvormigheid van
zijn nieuw verblijf, benevens de gure en ongezonde luchtilreek •
ve,rontCchuldigen zijn vurig veriangen, om naar Rome terug te
keeren , hetwelk hij in zijne treurzangen, die hij uit Tomi aan
zijne vrienden zond, zoo le\'endig uitdrukt; doch AUGUSTUS bleef
onverbiddelijk, ell hij moest zijn leven in die hallinglch3p ein~
digen. Onder zijne veelvuldige werken bezitten de lIfctamorpho ..
fen, een volkomen !lelCel der oude fabelleer, de grootile waarde.
Ook de Fasti, waarin hij den Romeinfchen kalender verklaart, hebben
voor de geCchiedenis en mythologie onCcha,bare waarde. Jammer, dat
wij flechts de helfc van dit werk bezitten. Van den kam van oorfpronkelijkheid en menfchenkennis onderfcheiden zic!! de 3 boeken
over de Kunst, om te beminnen, op eene voordcelige wijze: ook ill
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de zoogenoemd~ Heroï:len heerfchen teedere aandoeningen en hartstog.
ten. Voorts bezitten wij ook nog van hem Klaogliedcn:n , of Treur~
:l;tmgell (fristia), en Bricvcn (Epistolac ex POIIIO), welke hij in zij~
ne ballin.gfchap gefchreven heeft. Men moet in dez~ gedichten echter
de Ollgemcene los- en vaarcli,'jbeid van OVlDlüS te mcer bewondcrcn ~
wanncer men de omlhUldigheden en z'jnc hooge jarcn in aanmcrking
neemt, waarin zij door hem verv~ardigd werd~n. Mcn kan het dus den
zanger wcl vergeven, wanneer de Hroolll zijner verzen niet altijd evcn
fnel vloeit; vooral, daar wij hicr en danr plnat[en in dezelve aantreffen,
die een diep, waar en lcvendig gevoel kenmerkcn. Ondertus[chen
mishaagt in alle de werken van OVlDlUS het dikwijls fpe!end vernuft.
de ophoopitig van wellustige beelden, en de mangel aan waarheid
van aandoeningen. Men heeft verfcheidene goede uitgaven van '9 mails
gezamenlijke werken, en afzonderlijke dichtllllkken. Onder de eer~
fie is die van N. HE!:~SIUS te ,dIllJlcrd'lm in 1761, en in 1727, ver~
beterd en met aanmerkingen van DURMAN verrijkt, uitgegeven.
OW AIHI. Het Oostelijke en grootne onder de Sfl1ldwichs-eilan..
tien, d:!. het allereerst door COOl{ in 1773 ontdekt werd, die hier in
'779 zijn leven moest laten. Men vindt hier twee hooge bergen.
waarvan de bovenne toppen veelal met f:1eCl1W bedekt zijn: de een.
lJ.ltluntl ({o:za,;, heeft eelle hoogte van 18,400, en de 3nrler van 16,oCQ
voet. Het eiland ligt ond~r eelle gematigde luchtllreek , heeft 50
mijlen in den omtrek, en eenen zeer voordeeligen grond. In 179+
werd dit eiland, echter tuet behoud van deszelfs vorigen regeringsvorm en godsdienstige inrigtingen, door d';! ElIgdfchm in bezit genomen. De inwoners, tcn getale van 100,000, zijn tamelijk wel be~
fchaafd. vlijtig, en behooren met de Nieuw-Zce/fl11de/'s en die der Sociteits-eilandm tot eenen nam. l\Ien verbc~l\vt er voornamelijk ruiker.
OXENSTIERNA. (AXEL, Graaf van) Deze groote Zweedfche
{taatsman , die zich voor zijn vaderland, en de Protestantfche vrij ..
heid van DuitschlmJd, bijzonder verdienstelijk heefe gemaakt, leefde
in de laatfte helft der r6de en in de eerfte der 17de eeuw. Nadat
hij zijne vro;!gere opvoeding in Zwedm ontvangen had, begaf hij
zich naar Duitsch/filld, waar hij op de Hooge [cholen van Ros10k en Wittenberg zijne fmdien voltooide. Nadat KAREL IX, dell
troon beklommen had, keerde hij naar zijn vaderland terug, waar
zijne uitfcekende talenten hem den weg tor de gewigtigne ftaatsbedieningen baanden, en hij in 1609 tot rijksraad verheven werd. Gus.
TAVUS ADoLPHus beklom nu den Zweedlèhen troon, en wel in eenan
tijd, waarin het rijk, in drie oorlogen gewikkeld, meer dan ooit, de
hulp van groote mannen behoefde. Hij verkoos in 1612 8anfionds
OXENSTIERNA tot rijkskanfelier en ecrften ftaatsdiena::r ; en deze
beide mannen, de fieraden hunner eeuw. werden door de llaauwfie
banden der vriendfchap aan elkander verbonden. Door de overwin.
ningen van GUSTAVUS ADOLPHUS, en de fchrandere onderhandelingen
van zijnen minister, keerde Zweden roemrijk ui~ gemelde oorlogen
ALGElIlEEN WOOI1.Df.NB. V.
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terug. Toen de Noordfche held hierop, ter redding van de vrijheid
der Protestanten, Ilaar Duitsc.1/c/Jd gin,;, bleef OXENSTIERNA als ftadholld~r in het door Zwc,:CII veroverde hertogl~om Pndsfcll; doch reeds
in het jaar 163. volgde hij zijncn vorst, wic.:ns dood kort daarna a:m de
Zweedfche C1I Prllisfifche P10les,antC:1I u(;n gcvocli 6Ecn flag toebragt.
OXENSTll.èRN.... nam IiU alleen het be:ftm:r der Zweedfche zaken in
Duitsc.1lafJd op zich, en hier was het, dr.c hij de geheele grootheid
en kracht van zijn genie vertoonde. Hij wist het verbond met de
Duitfche rijksftenden, hetwelk zijner ontbinding zeer nabij was, door
tie meest gepaste onderhandelingen, weder te bevestige:1 , en d3ardoor
den Zweden nieuwen moed in te boezemen; doch de ongelukkige
flag bij Nördlillgen deed op eenmaal alle de fchoone uitzigten verdwijnen, welken hij zich door zijn fchrander ft~NSbeleid geopend had.
Hij gaf echter den moed niet op; maar reisde naar Frankrijk, en
ll':ld met dat rijk in eene naauwere verbindtenis. Na zijne terllgl:omse
ftilde hij het zeer hoog geklommen misnoegen onder (~e Zweedfche
troepen, die nu reeds hunne he!den-ba:m weder opftreefden, toen hij
in 1636 naar Zweden ging, en, naar eenen ftilleren werkkring verlangende, den hem toevertrouwden post nederlegde ,en als rijkskanfelier, en ecne der 5 voogàen van de koningin CHRISTlt'\A , In den
fenaat zitting nam. ZIjne voornaam:te zorg was thans, om de koningin met alles bekend te maken, wat tot de kunst van regeren betrekking had, en haar in de grondbeginfels eener gezonde ftaatkund~
te onderwijzen. Door hem kwam den Westfaalfchen vrede gelukkig
tot ftand; ook woonde hij in 1645 de onderhandelingen met Denemarken te Bro1llfobo bij, na welker alloop hij door de koningin tot
den gravcnftand ve:-hev-en werd. Ten gelijken tijde werd hij tot kanfelier der lllliverfiteit te UpJà/a benoemd, welken post hij met vee}
Jjver, en ten voordecIc d2zcr geleerde inrigting, vervulde. Toen de
koningin ClllUSTlNA h~:1r bc:1uit bekel~d maakte, om eellcn opvolger
te verkiezen, verklaarde hU zich hiei- tegén, en nog meer tegen
haar vcornem~n, om de kroon 11 eder te lc~gell; doch daar de vorstin
onverzettelijk bij ha:1r plan bleef, zoo hield hij zich ollpasfelijk ,
ten einde niet genoodzaakt te zijn, om n:1l1 eenen maatregel deel te
nemen. dien hij als het beginfcI van nog groorer kwaad beichollwde.
Sedert vond OXENSTIERi'iA geen genoegen meer in de behandeling
van [t:t:1tszaken, alhoewel hij zijn v~derlantl met ijver bleef dienen. Toe
overmaat van zijn verdriet, zag hij de gcldmic:delcn des rijks in diep
verval, niettegenftaanèc door de vergrooting van deszclfs gebied, en
zijne verf[andige maatregelen, de inkomsten ettelijke millioenen vermeerderd waren. Bovendien had 11ij mct de mocijelijkheden des
ouderdoms , en verfcheidene aanvallen van zie!.:ten te worfrelen,
en gevoelde hij mel'r en meer zijncn nadercndcn dood, die iu OogstJll:Iand 1654 aan zijn Icven een einde maal:te.
OXENSTIERN.... was ongecwi_i l"cld een man van grome talenten, die op hee
lOoneel der wereld eClle gewigtige rol fpceide, en zich door zijne, voor
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de menschheid weldndige, Werkz:l:llJllleid bij de l1:lkolJ1elingrchap hecrt
beroemd gcm::::],t. Opvoeding en oefening b::dden zijnen n:ltll\1rlijken aanleg, en het goede, g-rootc cn edele in hem ontwikl,eld, zoodat hij v;m zijne vermo:;cns lleeds ecn w:I:1rdig gebruik maaktc. Zijn
!taatkundig doorzigt verwekte zooveel ::chtill~, als bewondering, en
de r:r:"ringsVOrlll, dien hij op l:oo<;cl" bst cntwicrp, Cll in 1634
door de ZwecdCche fianllcn werd aangcnomcn, wordt voor een mecsterfiuk van !taatkunde gehouden. Hij bezat het zeldzaam talent, de
gevolgen van eenen maatregd vooruit te zien, en daar naar zijn gedrag te rigten. Zijile braafheid verrchaCte hem vrienden, en perste
zelfs aan zijne partij bewondering cn vertrouwen af. De eer en onafhankelijkheid zijns vaderlands tegen alle aanvallen van buiten tC
handhaven, en door het' bevorderen van handel en kUllSt-Jlijt, gep::ard
met eene verfiandige Cpaar:aamheiti, è.e iIl\VC:1d:gc welvaart, te vermeerderen, waren het voorname doel V~1l al zijn nreven. Van
's mans fchrifccn is flechts één deel in het licI:t verfchenen.
OXFOR T. De hoofdfbd van het gra:lnch~p van dien naam in EI/~
geland, a::n den mant! \"an de rivier Chel"ll'elt, die hier in de Ifis valt,
waarover cenc fle~nen brug loopt, die 5°0 voet lang is, cn de 111agdalenen-brtl6 genoemd wordt. Zij ligt in cen aangcnaam oord; telt ms.
fchen de 12 eu 13,000 inwoners, cn heeft eene univerfiteit, die on~
der de beroemdfle van geheel Ellropa beho'lf':. Dezelve bevat ~3 col.
Iegies, of groote gebouwen, waarin de leeraars cn !ludentcn te zmnen
wonen. Dczc gebouwen zijn meestal palcizen van ~rooten omvang,
bezitten uitmuntcnde kunstverzmnelingen en am.zienlijke inkomsten,
en zijn bijna allen, v:m tijd tot tijd, door bijzondere pcrConen gefiicht,
en van langzamerh:ll'd door erfbciteilillgen tot hunnen tegenwoordigen
welfiand gebragt. Deze collegics worden door omtrent 1500 fiudenteil bewoond. Bet groot!1e is het C!zrist -ChlJrch-collegie, waarin
zich ~oo fiudenten bevinden. De zaal voor deszelfs boekerij is cene
<Ier aangel1f,am[lc. Het All Souls- (aller zielen) collegie is eene der
fraaific gebouwen in Oxfàrt, en beOaat drie zijden van een vierkant,
welks opene, vierde zijde, door middel van e~ncn bedekten gang,
oe beide zijvleugels verbindt. De tot dit collegie behoorende boekerij is eene van de CcIJoonfie der f1:ad. Tot de overige akademifche
inrigtingcn behoort inzonderheid de univerfiteits- of Bodkijaanfche-boekcrij, in drie z~lcn, welke 30,000 handfchrifcen, en 500,000 gedrukte boeken bevat. In het zelfde gebouw bevindt zich eene verzameling van fchilderijen, oudheden,- fiundbeeldcn, cn de Artmtlelfche
opCchriftcn. Ecne andere boekerij, de Rarlcliffclre, is mede in een
fraai. gebouw geplaatst, cn vertoont eene ro/ullde met cenen 60 voet
boogen koepel. Zij bevat alleen genees- cn natuurkundige boeken_
en is tot hiertoe niet zeer belangrijk. Voorts zijn merkwaardig hec
Sheldonfche theater, hetlvelk zich door een half cirkelvormig frotJt
van alle overige akademifche gebouwen ondcrCcheidt; het As"tllole~
fihe muzeum J hetwelk eelle verzameling van natuurlijke zeldzaamheS 2
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den ea V'Oortbrengfels van kunst bevat; de univerfiteits-drukkerij, or
het CIOrtm4on-printillg-ltotJfo, ren /i·aai gebouw, d~( den vorm
van eellen tempel Jleeft; de fierrenlVachc, en eindelijl~ de boeauifche
min, welke laaelle echeer voor dien van Cambridge moet wijken. Oxfort en de I1niverriteit zenden iL'der twre afgevaard;gdcll in het parlement, en de inwoners der fbd leven, behalve van de voordcelen del'
Hooge fchool , van den gr~an- en mouthandel.
OXIGEEN. (Zie: ZUURSTOF.)
OXUS. De tegenwoordige rivier Narmt (bij de ArtJbj~ren den
naam van Gihon dragende); ee:'!e· der voornaamlle rivieren van hec
voormalig Partitie.
OXYDE. Zoo noemt men de verbinding van een ligchnam met
zuurllof, hetwelk geene eigenlèilappell van zuren (ncidn) heeft. :Wen
gebruikt deze uitdrl1kking gewoonlijk van de verbinding' van een metaal met de zl1l1rllof, de eertijds zoo genoemde meeaalkalken ; tegen~
woordig echeer past men deze benaming ook op de verbinding van
andere, niet meca::lachtige. Iigch:lInen mee de zllUrnof, toe: zoo
is b. v. het watcr eelJe verbinding van w~,crllof; en zl1t:rllof, hij ge
volg een OXJ'd'! van de waterflor ; hee f.1Ipcccrg~s. uit llikll:of en
zuurllof zmneu!!el1cld, eell O:tJ·.rfe V~1l de fiiki1of; hct p.'zosp,'Jo:,.O;;yde
ecne verbinding van plzosp,~o,. met zuurt1of. Sommige fchcidkul1di~etJ.
waaronder Pr\OUsT. meenden uit de ondervinding re mogen befluiten,
dat de metalen zich IIcchts in twee verfchHiende graden met cie zuurflof konden vereenigen , en dat uit de vereeniging van de geringf1:e
hoeveelheid zUl1rllof met een metaal een onvolkomen metaal-Oxyde
(Oxydulum), en uit de verbinding van de meestmogelijke hoeveelheid
Zllurrtof met een meta:rl. een volkomen metaal-Oxyde, COx·ydum)
geboren weidt. BERTlIOLLET daaremegen meende, dat de verhouding
vall de zuurllof tot het metaal verfchillen kon van het pUnt af,
wanrop de verbinding een aanv,lng n~m; en dit gevoelen is door de
ondervinding bevestigd, welke ons leert, dat vele ligchmnen , inzonderheid metalen, waarvan men voorheen fleciJts twee verbindingen
met de zl1urllof kende, vatbaar zijn voor meerder graden van verzuring of Oxydatie. Om verfchilIende graden van verzuring aan te too~
nen, heeft men de door THOl\ISON vGorgeflagene benamingen :12ngenomen, en men noemt nu prot-Oxydum de vereeniging van een metaal
met de minst mogelijke hoeveelheid zuurftof; Per_Oxydtl.'n, de verbinding v:ln een metaal met de meest mogelijke hoeveelheid zuurflof; terwijl men de verfchilIende graden. die daar rusfchen liggen,
door de eerlle fyllabe der Griekrche getal woorden uitdrukt, als:
DCfltoxydum, Trit-oxydum, pent-oxydu11l, Hect.oxydu11I, enz.
Oxyderen noemt men die fcheidkundige bewerking, waatdoor de
Iigchamen op de eene of andere wijze met zuurllof (oxygenium)
verbonden worden. Bij vele zoogenoemde onedele metalen, als: ijzer.
kOP'!f, lood. tin enz., gerchiedt zulks dOOf fmelting, glocijng, of
ook wel door dezelve :tan ecnell vochtigen dampkring bloot te !lellen,
4
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len, in alle welke gevallen zij de zllurflof uit de lucht tot zich trek.ken, en tot Oxyd,s overgaan. De zoogclloemde edele metalen, als:
platina, goud, zilver enz. verbinden zich dan eerst met de zl1urllof.
wanneer zij in aerke zuren worden opgelost, uit welke oplosliug zij
door loogzoucen als Oxydt:s worden uitgcfchcidcu.
OXYMORON. Eene rcdeligullr, waardoor men zaken, die te.
Itenfhijdig zijn, met elkander verbindt.
OYBIN. Eene bergrots, in het Zuidelijk gedeelte van Opper-LtJU4
fitz. eene mijl ten Zuidwesten van ZiftCl/l. Zij verdient reeds als
een wonder der Nmuur opmc:rki!1g, en pri5kt bovendien met zeer
fchoone bouwvallen. In een dal, 3illphitearersch-wijze coor hooge
Jotsaç:ltige bergen ingelloten, verheft zich deze bergrots, torens·
wijze , uit verbazende zalldlleell-klompell, 1592 voet boven de
oppervlakte der zee. Zij is aan de Zuidwestzijde, door trappen in ver.
fchillende krommingen, toegankelijk. Doven op deze roes heeft men
wel geen uitgefirekt , maar een heerlijk gezigt op het nabijliggend bekoorlij k dal, en alleen aan de zijde van Zittt1Z1 in het verrchiet. Bij.
zonder merkwaardig zijn de vourtreffelijke bouwvallen van een Cöles~illcr·klooster, het eer1te in Duitschirmd, hetwelk van 1384 tot in de
16de eeuw beitoed , benever.s een voorheen aanwezig rooverslloc.
en de nog rundom, hoog I begroeide ovcrblijffds eener grooce kloo,terkerk met hare kruisg:\lJgcn, Il:lnst welke zich een overr:lsfend kerkbofbevindc, w:larop de bewoners van het in het dal liggend dorp hun.
ne dooden begraven. Achter dit kerkhof, op een vrij plein, nanst verbazende rotren , en ook op dcrzelv<:r hoogfie toppen, ziet men tegenwoordig lusthuiz!.'l!, bij welke ccne' uitmulltende echo gevonden
wordt. Ve afbeeldf(!)s van dir, oor en hart fireelend, oord zijn meest.
al gebrekldg, behalve die van STEINAl'EU en LAUR;N te D,·esdetl,
waarvan die van den l:ladIen Wt de thypographifche cn gefchiedkundl.
ge berchriJving v:ln OJ'hill, dour D. PESCH"CIt (Zittau J792 en 18Q9)
behooren.
=~'Lii<
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P. Deze letter is op de FraMche munten het kenmerk, dat zij te
Dyon, in Bourgolldie, gefiempe:d zijn: in de l\1uzijk beteekent P. of
p. piClIO; als getal letter drukt P. 400 en P. met eene fireep er

boven, 400,000 uit; tcrwijl PP. mct weglating van de titulatuur,
boven brieven geplaatst, prccmisji"s prtlcmittmdis, P. S., onder de..
zelve gefield. Post Scriptunz beteekenen, en P. M. pro 1110Jloril1,
pro Mille enz. aanduiden. Op penninóen en Romeinfche opfchrlftell
beteel.cnt P. l'ub!ius, PO,~UIU5, PontiFx, Pitls. Pater, Parentes ,
Praetor, Perpetflus , Pl/cr, Pro!z:;!; P. P. Pater Patr;tJe, Provi".

,ia Pannonil1, Profcsfor Publicus, Pro Praltore; P. M. Pontifex
S 3
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pubis Romm;us; P. Praetor; PROC. j'rocolljil/; PIWQ. Protplaestofi
P. E. PI/b//ce EI c:xerzlllt; P. L. l'l:blii LibertIlS ; P. V. proestrl/ltisfilili of Prii/!arii 17ri; P. C. Pa:roilO CC1i'Jor!s, Patrono C%llïae.
pOllcndulll Curavit, Pracfccto Corporis, Post Om/lliatllw, Cll Puero C/o,"isfimo; P. D. F. Publico Dccreto l'è:::;"illlt; P F. V. Pro Fe/iee;,
l/ictorirl; P. J. S. PI:b/ica IwpclIfa Scpiltlls; P. P. P. P1"cCfë.-tus, Pee
cUl/iat PI/Uh"ac, Pro Pietate POfliit, Pliblicr: Pom 1'lacuit; P. P. J.
propo/uen:ut Propria biJ!JC;lfa; P. R. C. Post ROiJ1mn CO/l(lita!n;
P. S. F. Pecllnia SIW Eedt; P. V. L. S. Prout YOl'erat Libms Sol'Vit; P. A. P. ll. 1\1. Patri, /ho, Patrono, Bene 1I1ercllti, enz. Dij
de ncrrcnlwlldigcn wordt P. M. gebmikt , om Past Jlleridiem, en
fomtijds ook, om Post Jlla:le aan te duiden; tcrwijl P. in de voorfchriftcn der geneeshecren Pugillus aanduidt, dat is: zoo veel al~
DIen tllsfchen twee vingers houden kan~
PAALWORM, Sc!u:epsboor.lI'orm. (Tery!do Na!'a!is) , Een weeke
en flijmerige worl11, met een fpilrond, langwerpig lijf, en eencn harden
fchclpachtigen kop, uit 2 rasp- of znagswijze gcvormde deden be..
fla:mde, waarvan hÜ zich bedient, om allerlei hom, zelfs eiken,
uit te hollen. Dit zoo gevaarlijk dier is reeds lang in de beide In.
áiëll bekend geweest; vermenigvuldigt fierk; houdt zijn verblijf
in eiken, elzen, dennen en ander hom, waarin het zich gangen ter
(Ukte van een vinger boort, welke het met ecne brooze kalkfchaal
bekleedt, en wordt COl11tijds wel een voet lang. De geweldige fcha-.
de, welke dit ongeacht CchepCel, vooral in 1730, in korten tijd, :lan
's lands zeeweringen had toegebragt, cn het gevaar van overll:rooming~
waaraan Holla/ld, gedurende den winter te voren, was bloot gefield
geweest, deed velen naar de oorzaak en hcrCtelIing van het kwnad
omzien; doch gepaste middelen, hien\!~en, vond men niet, of zij
warcn te' kostbaar, of niet geCchikt, om aan het paalwerk voor de
dijken te worden in het werk gefLeld, tot dat eindelijk P. VAN DER
DEURE en P. STRAAT (zie aldaar) het Icggeli eener [chuin[chc glooijing van kci- en kiipfLeen, tegen den buitel1kanl!- van den dijk bedachten. Dit werd dan ook kort daarna uitgevoerd, en het plnn, naderhand. door de uitvinders nog eeni~ermate verbeterd, door namelijk
de wieren voor dcn aardeu dUk, tOt op eene zekere langte, :Jf ca
fpitten.' nieuwe wiervnld.en te:::en den dijk te zetten, die met paalwerk, in de oude wicr geOagen, werden geCchoord, en voor dit
paalwerk eene Cchuin[che glooijing van Heen te leggen, die cot op
dcn grond der zce reikte. Hierdoor" bleven de palen tegen de wor.
men beveiligd, en de dijk had minder van den drang en Oag van bet
w3ter te lijden. Sedert heeft men, op deze en Coortgelijke wijze,
de dijken aan verCcheiden oorden veel bcter begiuneu te bcCchermen,
dan eertijds alleen door paalwerk pi.;cg te gefchieden. De plaag der
Paalwormen was zoo groot, dat mcn op bevel der hooge overheid,
in de kerken dezes lands, dl.!l1 Hcmel cl11stig om derzelver aflVendiug
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ding fmeektc. Dij di! uitkomst, echter, is het gebleken, <'Int zij voor
de ing-ezetenen tot eellen zegen geweest zijn.
PAARD. (lIet) lIet ûorfpwnkelijk vaderland van dit zoo beke mI en nuttig dier muet tot Azië wordcn terug gebragt , en de
fchoon!1:e Paarden vindt men nog tegemroordi:; tusfchen den 110 en
36°. N. n. en 300 O. L. van Creellll'ich, tut aan den oever van den
Euphraat; zoodat Arabie , ,~ïrie, Egyp:e en een gedeelte van Nllbjt:
de landen ZUil, waar de volkomenlle Paarden gevonden worden. Oor.
fpronkelijke wilde Paarden zijn er niet meer, maar wel "trwilderdt,
waarvan men nog vele, bij groote troepen, in de Poolfche bosfchen,
in de Schotfche Hooglanden, in Tarlar;je en in Amerika, wer.
wa:ms zij door de S/,mljaardm het eerst zijn overgcbrngt, en wel
inzonderheid in de uitgebreide landftreken van parnguai enz. in me.
nigte aantreft. Dcze verwilderde Pa:1rden zijn meeslal kI.:in, W:lIJ.
fialtig, wreed en (hoef v:m b:mr, dik van kop en ontembaar. Op
geen dier hee fe lucht!1:reek, vocd[el en behandeling eenen grooteren
invloed, dan op het Pa~rd, en van hier het groot getal rasfeIl , hetwelk er tegenwoordig van beilaat. De Arabifche Paarden, inzonder.
heid uit de ftoeterijen van Almce'j' rondom PaIlllyra , en die van het
Libanonfche gebergte tot aan dat van lJoreb , zijn zeer beroemd
door hunne bijzondere vlugheid en onvermoeidbeid ; de Perzifche
en Dnrbarijfche door hunne bij llitllek fchool1e gella:te, en andere
v00rdeelige eigenfchnppen; terwijl onder de Europifche Paarden de
spaanfche, vooral die uit .dndo//lzie, beneven s de Napelfche en
EngeIfche, de laatlle uit hoofde van hunne fnelheid" waardoor zIJ
voornarnelijk in het .wedloopen uitlllunten (.), het meest gezocht
worden. Ook in DenemorÀ:en, Holfleill en lJfceNcnb1lrg vindt men
\litmuntende Paarden, gelijk mede de provincien Friesland en GrfJ1zingen, in ons Vaderland, een uitl1ekend zwa:\J' ras opleveren, en
wel van de hooglle gcl1alte, die zich door eencn ZWarcn regten kop.
eenen korten, f'rcrken. gebogenen hals, zware manen en fiaan, eenen
breeden rug en rond gerplcten kruis, fterke en zwaar met haar bekleedde beeneil, en groote hoeven kenmerkt.
Over het algemeen genomen, zal men in de geheele fchepping
naauwelljl<s een ander dier kunnen aanwijzen, van zoo velerlei nut,
en tevens van zoo veel gebrUik voor den mcnsch. Immers, zonder
nog eens te [preken van gehecle volken, de f(ofa/;/.:en, Tortaren,
Ka/mukkm, Abipollcrs en andere. wier hoofd bezigheid , bijna alleen,
in het afrigten en berijden van P narden benaat, en waarvan fommi.
gen van het vleesch en de melk grootendeels leven, bchoeft men
zich flechts te hcrinnercn aan bet veelvuldig nU[, hetwelk deze dieS4
ren
CO) Uric zoodanigc Paarden zijn daardoor in Enge/an,! beroemd geworden, alf:
bet eenc. Ster!illK gelloemd~ legde bij den ccrl1cn aanYal1~ 82 VOèt in ccne fckonde af; het al1derc, met r.'l11e Chilu'lrs, liep in '!.11 zelfden tijd, w<l is 'ti.ar,
flechrs 46 voet CI1 6 duim af, doch b!eef zich fiee,I. gelijk, overliep ZIch nimmer.
cn werd niet moede; renvijl CCD derde, Eclipfo gehleten, bij de groodie rekking
l:5 vuet o'crfchrccd, diL in teDe fekonde Lwee wilal herhaalde, en Alul in dien lijd
!Ia voeL aQet;ue.
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ren voor den Iandboll\v, . het postwezen, het dragen, trekken enz.
bij hUil leven, nanbrcngcn , en zelfs na hunnen dood, wmmeer hun
haar tot velerlei eilllJen, onder :lnderen COt ~ema"kclijke mmrasfen
en fioelzittingen; de huid tot leder; de tanden, lijn gepolijst, tot Imoo..
l'en, en andere fnuistC'rijen gebruikt wvrdell.
PAAr~DENTEELT. Het aanrokken van Paarden wordt overal
van veel belang belèhotlwd. In ons vaderland, onder anderen, houdt
Dlen daartoe bijzondere hengIlen, Ilan welker deugd, geaalte en
fchoonheid veel gelegen ligt, weshalve men ook hier, reeds vroeg,
verordeningen ell keuren omtrent de dek-heng!len gemaakt heeft, en
bij de jaarlijkfche fchouwing pr\!mien aan de beste gekeurden toekent. De kleur van het Paard wordt niet alleen be[choU\vd, als invloed op deszcJrs [choonheid, maar ook op de ficrkte en vruche..
baarheid te hebben. Volgens de waarnemingen van den heer WOLLHEIN zouden de donker.kleurige Paarden de vruchtbaarl1e zijn, zoo
als ook de moorklcurige; voorts Je bruine en verder de vos fen ; doch
de witte de onvruchtbaarfic en ZlVakfle. Onze inlano[che Paardell
vallen meestal geheel zwart of hoog bruin; terwijl men meem, dat
vette, vochtige weiden een glanzig zwart veroorzaken. Men be.
fchouwt het bij de Paarden als eelle algemeene Wet, dat kGp, hals
en pooten mar den vader, het Iigchnam, de grootte en het haar nnal
de moeder aarden; en dit zoo zijnde, zou het hoogst lluttig zijn,
rlat meer :clgemeen ook [choone merries bij den hengst gebragt , of
dat ook hiertoe gepaste maatregelen door's lands befinur genomen
werden. In de provincie Groningen worden reeds jaarlijks aan de
beste merrien ook premiiin toegekend.
Men kan de merrièn van Leme- tot in Zomerin. dekken; want
daar zij tllsfchcll de 1 I en 12 l11a~nd~n dragen, zoo brengen zij de
veulens bij de aankomst van de LCllte of vau den Zomer. De bevruchtte merrie blijft wel aan haar gewoon, doch niet te zwaar,
werk verbonden; tegen den tijd der verlosfing, echter, brengt men
naar geheel vrij, in een gc:noegzaam Vlij verblijf, op veel !lroo,
en de verlosfing ophanden zijnde, blijft men cr des nachts bij. Deze gaat gewoonlijk fpoedig en gemakkelDk, zood:\t men tlechts zorgt
om het veulen te V:1I1g-en, welke voorzorg zelfs nog onnoodig is,
wanneer de merrie liggende verlost, 200als menigmaal gebeurt.
Na de verlosfing geeft men hanr de eerne twee dagen laauw water te
drinken, met rogge- of gerll:enmeel en een weinig zout vermengd.
alimede goed, frisch hooi en r,:,g;;enbroo:l, en vervolgells haver met
hakfe! te eten. Men houdt moeder en kind zoo bng in hun afzonderlijk verblijf, tot dat het vee kan in het lnnd gebragt worden, en
zoo het reeds in dien tijd is, kan men beid~, twee dagen na de verlosfing. op voedzame.en ruime ;;r:1s1~mlell, gefllst aan zich zelveu
overlatcn. A!hoewel de mcrries, kort na de werping, weder tot de
voortteeling en den arbeid in ll:\at zijn, is bet lJogtuns voor het a:ll'.
fokken van Goede I1iJardcn lloodzakelijk, dat men. haar niet voor het
'Vol·
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volgende jaar laat dekken, hetwelk bij de J:mdlieden over het geheel
niet genoegzaam wordt i'1 het oog gehouden.
Het veulen zuigt de n-errie vr.n 6 tot 8 maanden; doch zoo de
laatne weder dragtig is, is voor moeder en de vrucht, maar niee
voor de jonggeborene, de kenfie tijd de beste. Wanneer het veulen gefpeend meet worden, brengt men het op eene wel be!lrooide
plaats of flal, en geeft het gemalen gerst of haver met zemelen, wel
met water aangemellgd, tweemaal daags, en na !l of drie dagen ee.
nig goed en zuiver hooi; terwijl men het, onder de zachtlle bebande.
deling p volkomen fc1lOon houdt. Dertig maanilen oud zijnde, worde
het jonge Paard, gelijk alle anderen, op !lal gebragt , en vervol.
gel;s aan toom en arbeid, met vele zachtzinnigheid gewend. De
hengst-veulens worden in het voorjaar of den Herfst, bij eenen drie.
jarigen ouderdom. tot ruinen gelheden , in welke bewerking, volgens LE FRANQ VAN BERKI1EIJ , de IJollimders niet de minfie
meesters van Europa zijn. Een volwasfen hengst heeft 40, eene
merrie 36 t:lnden ; ontbrekende aan de lant!le, gewoonliJk, de 4 haakof wolftanden. Volgens den fiaat van wisfeling noemt men de tanden
eerst melktanden, die doorgaans 4 maanden 8 in getal blijven, ver2 in getal zijn, en het dier omtrent ~
volgens veulen-tanden, di
jaar behoudt, ",aama zij regelmatig afwis fel en , eri eindelijk paarden.
tanden. De hoektanden verwisfelen op eenen ouderdom van
of
5 jAar, zoodat een vijfjarig Paard alle tanden gewisfeld heeft. De ouderdom der Paarden wordt uit de t~nden vrij naauwkeurigopgemaakr.
Wat het ,'oeder de Paarden betreft; hier omtrent moet op de foort,
hoeveelheid en wijze vnn toediening gelet worden. Gras en klaver
is voor hen zeer heilzaam; maar de weide veel beter, dan de fialvoe.
dering. Sappige pl:tlJten of gewasfen , zoo als roode en witte klaver,
wortelen en aardappelen, als flalvoeder, te veel gegeven, veroorzaken Oappe vezelen, wijde ingewanden en een zwakkelijk gellel. Het
hooi, dat men aan de Paarden geeft, moet van hoog land droog ge.
wonnen en niet muf of befchimmeld zijn: ook mag men hun goed
flroo toedienen. Het Paard, zoowel in de weide als op fial, zeer
kiesch zijnde, moet men hetzelve ook niet meer in de ruif of krib.
be geven. dan het gebruikt, en het vooral niet te veel in eens, maar
liever verfcheidene maal daags voederen. Als een graanëtend dier,
is goede en zware haver voor het Paard het beste voeder: drooge
boon en zijn het best voor Paarden, die zwaar moeten werken; weit,
gerst en rogge moeten met voorzlgtigheid worden toegediend, om.
dat zij de ingewanden te veel uitzetten, en wel eens kolijk, ver..
lloppingen en andere ,ongevallen veroorzaken. Sommigen keuren de
rogge geheel af, en verkiezen liever, bij een vermoeid paard, zulk
brood •. Hal,fel van goed haver. of gerfienfiroo, vermengd met haver,
is een uitmuntend middel voor de fpijsvertering; wordende de haver
(bardoor fijner geknauwd, met chijl vermengd, en in eene voedende
P3p veranderd. De {talIiog der Paarden moet matig Iicbt, "an eene
S 5
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middelbare warmte, luchtig, maar zonder togt, en volkomen zuiver
zijn. Men moet zorgen, dat de ruiven fc1lOon zijn, en dat de Paarden geene ftof kan in de oogen vallen; terwijl men hen nooit eenig ander dan volkomen zuiver wmer moet te drinken geven. Ook het Paard
:zelf moet, door vernieuwing van ftrooifcI, roskammen, borf.elen en
wasfchen, zindelijk worden gehouden, en elke verandering, die in
den leefregel van hetzelve zal plaats hebben, moet trapswijze ge ..
fchiedeo, zood at het dus nimmer in, eens van groen tot droog voeder
overga. Het is hoogst nudeelig, om op droog voeder, vooral, wanneer
h,~t in groote hoeveelheid genooten is, onmiddellijk water te geven.
PAARLEN zijn een voortbrengrel van de Paarlemoer-fchelp ,
(lJl/ytiIJfis 111argariti!el-), welke in de Oost- en West -ll1difclze wateren, en andere zeeën der warmere luchtftreek, c vonden wordt. Men
vindt tlezelve in fommige frreken :lan de rotfen, in de diepte der zee,
in menigte bij elkander. Zoodanige plaatCen noemt men Paarlbanken,
waarvan die bij het eiland Cel/all, op de kust van Japan en in den
P~rzifchen zeeboezem, bij het eiland Bahrein, de beroemdfte zijn.
Ook op de kusten van .Tm/a, Sumatra en nndere plaatfen , en in
het Westen aan de kusten van Terra Fir1lla en de Mexikaanfche golf
wordt deze fchelp gevonden; doch zijn de Oos:erfche Paarlen de
fchoonfte en kostbaarfte. - Over de eigenlijke n:mmr der Paarlen is
men in het onzekere. Sommigen houden dezelve voor onbevrucht.
te eijeren der fchelpen; anderen voor uitwasfen of verhardingen.
door ziekte veroorzaakt, en daardoor omftaande, dat het in de fchelp
levende dier de openingen, welke door het inboren van zekere
wormen zijn te weeg gebragt , weder tracht aan te vullen en te froppen; terwijl nog anderen van oordeel zijn, dat zij uit het verhard fap
der fchalell beC.~an, w:l:lrmede de fchelp jaarlijks zijn huis vergroot.
De fchoonlJeid der Paarlen is gelegen in hare grootte, in derzeIver volkomen ronden vorm, fijn polijsfel, en helder, doorfchijnenden
glans; en dit bep~alt ook hare waarde. De grootfte zijn van eene
kleine walnoot; doch w.):-den zelden gevonden; de zoogenoemde
Kers-paar/m, die' de grootte van eene kers hebben, integendeel,
menigvuldiger, maar zijn ook nog zeer duur. llovendien heeft men
ronde, bes- en uijen-vormige, alsmede Baroque of fcileeve Paarlen.
In Europa worden de Pa:lrlen van wit water hee meest gezocht;
doch de bulimlcn en ./Jrabieren geven aan die van geel water den
voorang. Sommigen zijn roodkleurig, anderen trekken naar het zwarte, en nog anderen zijn geheel zwart. In den Póigt/rmdjc/zen kreits
van het koningrijk SokJe vindt men in de rivier de E~lcr, van haren
oorfprong tot aan het fiedeke Eljlcrberg, alsmede in de beken en
molenvlieten , die in haar uit[lorten, Paarlen vair verCchillen:le d~t1gd,
en de Paarl-visfcherij, hier feden 1621 opgerigt, wordt voor lands
rekening gedreven. Ook de rivieren de If/atawa en lllolt/au, in Boheme, leveren Paarlen, fomtijds van eene uitO:ekende fcllOonlJeid op,
. die door onkundigen wel eens voor OostcrCche betaald worden. Hier
loopt
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loopt de P:mrlvisfcherij voor rekening der grondeigenaars. De Paarlen
warcn reeds in de oudheid ecn voorwcrp van Î1eraad en weelde. Men
vCl'h~alt, dat CLEOl'.n'RA de groot!::e Paarl (omtrent { nlilliocn gulrlens waardig) bij gc:Jcgcnheid van een gastm~al, in wijnazijn zoud"
opgelost. en op de gezondheid van ANTONJUS gedronken hebben.
Eene andcre Paar!, la Pei"egril1e genoemd, werd aan PIIlLIPPUS II.
koning van Sj'!anje , overl;andigd: zij was ovaal, had de grootte van
een duivenei, en werd op 80,000 dukaten gefchae. De fchaal van
rle Paarlmoer-fchelp levert het Paarlemoer op, welks gebruik genoeg
bekend is.
PAARL-VISSCHEIU]. D~ze honde tweemaal in het jaar, namelijk in Lence- en Gras-, en in Oogse- en Herfstm., een aanzienlijk
geeal menfchen bezig, en is een hoogse gcvaarlijk en moeijelijk werk.
Zij gefchiedt door Duikers, die van jongs af daartoe gewend worden.
Zij varen met eene boot naar de Paarlbank, doen een touw 00l
lIet lijf, d:lt aan de boot wordt vast gemaakt, ,en binden onder hun.
11e voeten een en zwaren !l:eeil, om des te fpoediger te zinken. Gewoonlijk moeten zij van 8 tot lZ vademen diep nederdaleil, voor dat
zij fchelpcn aantreffen. Hunne neusgaten en ooren zijn met boom.
wol toegefiopt, en aan den arm is eene in olie gedoopte fpons ge..
11ccht , die de duiker fomtijds aan den mond houd~, om adem te ba..
len , zonder tevens water in te flikken. llo\'endien neemt ieder dul.
lrer een mes of ijzer mede, om de fchelpen van de rotfen los te maken, alsmede een mandje of net, om ze daarin te verzamelen. Wan..
neer het laatfie gevuld is, of de duik cr het niee langer onder water kan
houden, ontdoet hij zich fpocdig van den !l:een aan zijne voeten;
trekt aan het touw, en warde fchielijk opgetrokkl!D: gefchiedt dit
11iet haastig, dan is hij verloren. Behalve dit dreigen hem nog an.
derc gevarcn: niet zelden verliest hij zijn leven door cenen vratigen
l1a:1i, die hem of geheel verflinde , of deerlijk verminkt; terwijl zijne
gezondheid bij die moeijelijk werk onophoudelijk gekrenkt wordr.
Andere duikers bedien~n zich van de Duikers.klok (zie DUIKERS),
cn kunnen door dezelve vrij bng onder water blijven. De aldus ge.
v:mgene Paarlmosfels worden op het !l:rand o:ltladen, en in eene me ..
nigte van kleine puteen , van 4 of 5 voet in hee vierkant, geworpen,
welke met hoopen zand, [er hoogte van eene mans lengte. bedekt
.worden. In dezen !l:aat laat men de fchelpen liggen, tOt dat regen,
wind en zon dezelve geopend hebben, wanneer het zicb daarin be..
vindende dier fierfe en verrot, e'l de Paarlen, dus los gemaakt zijnoo
de, in den pUt vallen. De pmten van de grof!l:e vuiligheid gezuiverd,
en de fchaleil er uit genomen zijnde, warde het zandI verfcheidene
malcn gezift, om de Paarlen af te fcheiden, waarbij echtcr, in weerwil van alle aang~wende voorzorg, veie verloren gaan. Wanneer de
Paarlen gedl"Oogd en gezirt zijn, gaan zij nog eens door eene zecf,
om de grooerle van de klein!l:e te fcheiden, waarna de laatfie voor
zaad van Paarlen, en de ecrl1c in openbare veiling verkocht wor ..
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vervolgens, door herfielling van de oude regten en vrijheden des volks,
deszelfs welvaart te doen terug keeren. floten zij deze Pacificatie of
bevrediging, bij welke zij zich verbonden, om elk~nder [Ot dat ein.
de met goed en bloed te willen bijCtnan, en op het fiuk van den
godsdienst elknnder tc zullen verdragen; wam, fchoon zich te vorell
in de Zuidelijke gewesten geen gering namal Hervormden bevond,
hadden dezelve echter, weil de Spaanfche wapenen daar de overhand
kregen, moeten wijken. en zich in Hol/(ltui en Zee/,md nedergezet,
waardoor dan in dcze laatstgenoemde gewesten de Hervormden verreweg de meerderheid uitmaakten. Prins WILLEM van Oranje befchouwde dit verbond als ten hoog!l:e wenfchelijk, en het is voor:1l aan zijna
onvermoeide pogingen, om de gemoederen der verfchilIende gezaghebbers in juiste, daartoe vereisc11t wordende, fiemming te brengen,
toe te fchrijven, dat hetZdve tOt lbnd is g'!l"Omen. De Pacificatie
\1an Gend bad echter niet onmiddellijk die groote gevolgen, welke
velen er van verwachtten; want [Oen weldra de bijzondere tegen!l:rUdi~
ge belangen weder boven kwamen, werd het algemeen belang, door
hetwelk de vereeniging tot Hand gekomen was, vergeten, waaruit
voortvloeide, dat de Roomschgezinde gewesten onder elkander eene
afzonderlijke vereeniginl!; floten, en zich ook t zonder de toetredillg
van IIollalld en Zee/and, met J. . N V .... N OOSTE~RJ.JK verdroegen.
die door km;ia,; FILIPS als landvoogd in de Nederlanden was gezonden. om den overledenen REQl'ESE.~S te vervangen. Schoon nu door
deze omfbndighedell de PaCIficatie van Gend inderdaad verbroken
werd, gaf het een en :lnder echter, drie jaar lroter, aanleiding, dat
onder het beleid v:m Prins WIl.LE~1 ook die gewesten, in welke
de HervormilJg inp;evoerd was, zich nader met elkander verbonden,
en de vermaarde Ulli/! "(lil Utrec/zt !loten.
r ACTOLUS. Eene rivi~r in Lydië, op het Tmolirche gebergte
omfpnlitende, waarvan vooral de oude dicilters dikwijls gewag ma.
ke:], omdat men zelde, Ót zij op harcn bodem goud mede voerde,
en wel, volgens de [:lbcl, rederc dat lVIlDAS zich in dezelve gebaad
had.
PACUVIUS. Eene der oudfle Latijnfche dichters, te Brul1difimll
geboren, ZUSicrS zoon van ENNIUS. Hij beoefende te Rome de fchilderkulJSt. en fchrccf trenrfpelcn, wnarV3n de fiijl echter nog zeer
ruw cn onbefchaafd was. Wij bezitten van zijne werken flechts zeer
weinige fragmenten.
PADDE. (Zie KIKVORSen.)
PADDESTOELEN. of Clz.'Zfllpignons, die in andere flreken van
Europa een vrij algemeen gezocht voedrel opleveren, en in de keukens onzer gegoede landgenooten niet geheel onbekend zijn, maken
een geflacht op zich zei ven uit, waarvan ollderfcheidene foorten ge.
vonden worden. Zij groeijen in weinig tijds op de aarde, op mest.
hoopen, boolllen, heesters en in weilanden; hebben geene bloemen or
bladeren; fchieten meestal eellen dikken, ronden , vleeschachtigen,
kor.
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korteren of I:mgeren ficel, waarop een fponsachtig, rond of gepUllt
vlezig hoofd or kruin zit, dat gebladerd of gcfchilferd is; in den vel"deren groei zich uitbreidt; min of meer plat wordt, eu fOlî1tijds bij
anderen van ver;cheidene pijpjes voorzielJ is. Aihocwel de Champig.
nons, vooral in Frankrijk, veel, en zonder fcha,{~1ijk gevolg, gebruikt
worden, heeft men daarvan echter zeer ongelukkige uitwerkreIs ge.
zien. die haar te regt onder het vermoeden van vergifcigend te zijn,
gebragt hebben, gelijk hiervan vele voorbeelden zouden kunnen worden aangevoerd. Niet geheel ongepast is dus de naam van Duivels.
brood, om. het gevaar en fcbadelijke van dit gewas aan te duiden,
waarmede hetzelve door onze laudgenooten f0111tijds is be!l:empeld.
Het is dus van het hongae belang, de onderfcheidene kemeekenen te
weten; waardoor de gevaarlijke van deze planten van de eetbare onderfcheiden worden, zoo wel als die; waar:mn men de laatUe kan kennen. Volgens GMELIN doen een onaangenaam, uiterlijk aanzien, ee·
ne donker blaauwe, zwarte, groene, of afwisfelen de kleur niets
goeds vermoeden: wanneer de champignon, boven(liel1, cen' bedorven
reuk heeft, of fpoedig tot bederf overgaat; wanneer zij zeer kleverig en taai is, of eenen hollen !teel heeft, dan heeft men, echter
met eenige uitzonderingen, geg-ronde redenen, om zich voor derzeI •.
"er gebruik te wachten. Daar men, ondenusfchen in Boheltle cn
In Si/m'ie alle Paddefioelen eet, en de Zwitftrs van de meestelI gebruik;
maken. welker !tee/en men vast vindt, en daarentegen verwerpen,
die eenen hollen !teel hebben, en men in Ncder.L//ufitz eene foore
,,:m Paddeaoelen, Liebritzm, zonder nadeel eet, die op vele andere
plantren vergiftig zijn, zoo fèhijm men het voor zeker te mogen
houden, dat de eetbare Paddclloelcn hare fchadende hoedanigheid
niet oorfpronkelijk bezitten, maar dezelve zoowel van den aard des
gronds, als door daarop te lang te blijven !taan, verkrijgen; en die
laat!1c is de oorzaak, dat zij zwartachtig, blaauw of rood worden.
Onder de eetbare PaddeUoelen behooren de velgende kampernoeljes:
J. de gele of zeemlecrige (AgaricfJs Cantharel/us L:); 2. de onver..
deelde (A. iIJteger) waan-an men roode, gele en groene heeft, en bij
welker inzameling men zeer omzigtig moet zijn, en haar wel van
de gefleelde Páddefioelen CA. Cattlescens) onderfchciden, die hevige
brakingen te weeg brengen; 3. de Lekkere (A. delicio[us), die in
boom.olie ingelegd, en bewaard wordt, en dan onder den naam\. van
OrolJge bekend is; 4. de melkgevende (A. lrJctiflu1!S); 5. de gewo..
ne (A. Ca:/:pestris); 6. de violette Kampernoelje (A. Vio/aceus);
7. de kaneelkleurige (A. Cil1namOII1CZ1s) en 8. de eenzame (.d. Separofus L.) Tegen deze 3 eetbare 11a:1n 10 vergiftige en 6 fchadelijke over. Onder de zwammen, mede onder de orde der Padde.
noclen behoorende, is de eetbare (noletus edu/is) en de gele (B.
edulis lutèlls L.), vooral de eerUe, zeer gezocht; zijnde de overige
allen verdacht. Van de Morilje (Phallus esculcllttlS, L.) heeft men
·2 (oorten, die eetbaar zijn; doch de overige zijn gevaarlijk. De
roo..
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roode gele Knodszwam (Clm'aritl ,"ornlloides en Fastigiata) , worden
door de lief~ebbers, mits wel bereidt, fierk gezocht, alhoewel zij,
uithoofde der I,wade gevolgen, billijk worden verdacht gehouden.
De Tartuffel, ook Aa:"t!üui!, en bij de Duitfèhers Truffel genoemd,
(L-j'coperd. Tuber. L.) vergo::!dt alleen door zijnen anngenamcn fmaak
het fchadelijke der overige fiuif-zwmr.foonen. Alle de :Inderen zijn
fchadelijk, en moeten nimmer g':bruikt ~/orden: ook als men be~
beste foort van dit gewas meent gekozen te hebben, moet men nog;
bij de zuivering en gereedmakillg, ten hoogfie oplettcnd zijn, om de
fchadelijkheid af te weren, die van buiten wordt :mngebragt. In alle gevallen is deze leerachtige fpijze, de beste Iliet l1itgezonderd,
bezwaarlijk te vertet:en, en kan dus niet wel onder de nuttige geteld
Worden. Men moet zich il1dedn~d, uit a~nmerking van een en ·ander,
verwonderen, dnt de aanzienlijken der a~rde, daar zij zoo vel~ gezonde en fma!,elijke voorrbrengl"cls tlit het groeijend rijk bezitten, hunne roevlngt tot fpijzen nemen, die altijd verdacht, en bij welker gebruik wel, bij voorraad, geneesmiddelen ll10gten bij de hand zijn.
Moet men dit niet eene zucht noemen, om zonderling te zij", om
icts te hebben, dat het algemeen niet heeft? e::ne grilligheid!
PADERllORN. E~n voormnlig bisdom in den Westphaalfchen
kreits, {han. aan Pndsfm ~)eho()rende. lIet wordt door een ruw geberg.
te, de Egge genoemd, in het Beneelen- en Opperwaldfche distrikt ver.,
decld; bevat eene uhb~flrelaheirl van 50 v. m., ell telt omtrent
10,000 inwoners. He: land, fchocm nog voor aanmerkelijke verbeteringen vatbaar, is, o.er bet geheel, inzonderheid tllsfchen de AImI! en Dieme! , ze.2r vruchtbaar., ell men vindt er ee;Je a:mzienlijke
varkens. en fcb~pcmcelt; als:ncde ijzer, flecnkolen, ZOUE en vele en
uitgebreide bosfchen. Dc hOvfdi1::d va:] gdijken naam, is in eenen
Ollderwetfchcn trant gebouwd, en telt 5,400 inwoners, die Voorna.
melijk vall den landbomv cn vcct(!c!t leven. Bovendien vindt men e(
cene tabaksfabrijk en zeepzÎ(:denjen. De Pader, eene kleine rivier ~
waaraan dc fiad ligt, omfi,ringt uit vijf bronnen met zulk eene kracht ~
dat zjj, op eencn affland van 20 fchrcdcl1 van haren oorfprong, door
haren fierkcn firoom, recds eenige molens in beweging brengt. Bebalve dc dom, eCIl bczienswaardig gebouw, en een gymnafium, heefe
Paderborn ecne fcllOOI voor de godgeleerdheid en wijsbegeerte" die
dcn I;a~lll vall univcrfiteit VOCrt, welke in 1623 plegtig werd ingewijd ..
PADlSIIAIl, is cell titel, welke de Tllrkfclle keizer zich zeiven
geeft, en uit tie woorden: Pad, befchermer of troon, Shllh, koning
of vorst, is zamengefield. Voormaals gaven de Turkfche keizers dezen titel, onder de Enropifche mogendheden, alleen aan de koningen
van FrallkriJk; doch tegenwoordig geven zij dien ook aan de 005aenrijkfche en Rusfifche keizers.
PADUA. Eene ollde aanzienlijke fiad, in het Lombardisch Venetiaansch koningr~k, welke door middel van een kanaal met de!'
BreI/ta gemecnfchap heefe. De kathedrale kerk behoort tot de rijkfte
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fie in geheel Italië. In de Sacrlsty is het beeld van PETR.ARCtlA f dill
domheer bij dezelve W:1S, en ha:1r een gedeelte zijner boekerij gemaakt heeft. De Frnncisk:mer kerk, Chie[fJ del Sfwto, is uit hoofde
harer kostbaarheden en pr:1chtige gcdenkf1:ukken bezienswaardig. Voor
dezelve fiaat de beeldzuil t~ paard, welke de republiek renetië voor
haren beroemden veldheer, GATTAMELATA, liet oprigten. Over het
nl gemeen telt men in Pat/ua 96 zoo kerken als kloosters. Het bis.
fchoppelijk Semillarium, door den kardinaal llARnARIGO in de lIde
eeuw vernieuwd, is een uÎt1uumend opvoedings-intlituut voor 100
jonge geestelijken, en bezit tevens eene beroemde boekdrukkerij van
Latijnfche, Griekfche, IIebreeuwfche en Oosterfche fchriften. De
univerGteit is zeer beroemd. Zij werd door keizer FREDERIK Ir ge.
fiicht; mum in het geneeskundig vak bijzonder uit, en bevordert ook
Joden en TurkCtl tot de doktorale waardigheid; doch het getal der zich
oefenende jeugd, hetwelk oudtijds ettelijke duizend bedroeg, is tegenwoordig aanmerkelijk verminderd. llovendien heeft men te PfJdua
eene maatfchappij van wetenfchappen, fraaije letteren en kunsten t
welke door den fenaat met een fonds tot bezoldiging der leeraren ,
en ter bekostiging der uitgeloofde prijzen, voorzien is. Het voornaamfie l1niverfiteits gebouw is /l Palozzo degli flut/i'!, hetwelk met
de afbeeld fels der beroemdfie Hoogleerarell pronkt: ook behooren
nog tot dezelve 12 verfifooid leggende collegiehuizen, de fierren·
wacht op het oude flot, een kruidt1iÎn, een ontleedkundig theater
enz. Onder de verdere gebouwen onderfcheiden zich het raadhuis,
het paleis van PodtsttZ, de fchouwburg, de fiads boekerij en :Indere:>.
Men vertoont hier het vermoedelijke graf van den Trojaanfchen held
ANTENOR. - lIet getal der bewoners V,1I1 Padua bedraagt 4°,000; doch
het konde grooter zijn, omdat geheele flraten onbewoond, en met
gras bedekt zijn. De handel is meestal in handen der Joden, die
een afzonderlijl. gedeelte der fiad bewonen. Men vervaardigt er lakens en zijden !loffen. In den zomer is het in de nad zeer levendig:.
'Vooral bij de jaarmarkt in Zomermaand, wanneer de rijken en aanzien·
lijken uit den omtrek hi,cr zamenvloeijen, en zich \lenigen tijd ophouden. Het gebied van Padu4 is eene der fchoonf1:e en vruchc.
baarlle 1:1I1dftreken van Europa, en bevat 300,000 inwoners. Stad en
land behoorden voorheen aan de Republiek renetië; kwamen naderhand, bij d'erzel\-er vernietiging, als eene fchadeloosfcclling, aan het
huis van Oostenrijk; werden door hetzelve, in -1805', weder aan
NAPOLEON af~efcaan; doch bevinden zich tegenwoordig wedcrom Ollder Oostenrijkfche heerfchappij.
PADUS. De Romeinfche naam van de rivier de Po. In dezelve
wordt PI/AëTON gezegd omgekomen te zijn.
PAEAN. Eigenlijk een oude bijnaam van ArOL T.O, doch door
bet gebruik voornamelijk een Hymnus ter eere van dien god, waarin
het iö Paet/Tl als een plegtige juichtoon werd aangeheven.
PAEDAGOOG. Met dezen naam beftempelden de Crielcm die
huis-
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huisCelijkc leermeesters hunner kinderen. welke uit de beCchaafdllen
hunner flaven de zorg- over dezelve hadden; hUil te buis de eerUe
gronden der noodwelldigllc ktmdi;;hedell lcerden; oyer bun gedrag
waakten; heli overal. vooral in de fcholen. vergezelden, en daarom
cok in grootc achting b:j hunne heeren !lIJnden. liet is een louter
misbruik van dit woord, wanneer men aan hetzelve eene min ach.
tenswaardige beteekenis geeft;
PAEDONO~lUS. lHj de Locrl!emOlJiifrs een mugillra:\ts perfoon J
die de jonge lieden onder zjjn opzi;;t had. Zij werdell, 7 jaar oud
zijnde, hij hem gebragt , wanneer hij hen in zekere kla~fcn verdeelde , welke fleeds bij elkander waren, te l!:aIHen aten ell dronken; elI
zich in a!lerlei zQ1{el! oefendel1, waarbij zij zeer llrcng gehoude!t
werden. Uit de groot!1e en ver!1andigr.e jongelingen fielde hij, over
iedere klasfe, eenen bijzonl1eren Paedor.ollJus; die nevens hcm het toe.
zjgt had. Men befchClllwde dc jOl'gdingen alS nict aan hunnen va.
der nl/cm, ma:!r als nan de geheele repnbliek ;11 gcmeetl[c/zap toebe.
hoorende, we~halve het ook aan ieder burger vrij f1:o11d, om hen te
vermanen en te bei1ralfl.!n.
PAGANALIEN. Een feest !lij de oude ROIl!t'Ï!UII, h::tW'elk vol.
gens verordening van SERV!US TllLLlL'S; in ieder diStrikt (pagm).
ter eere van dcszelfs beCehermgod, j~arIUks, na het inzamelen van den
oogst gevierd werd, en warrrbij ieder landbewon~r :un den opziener
van het feest een nuk geld moest fchenken, wanrv:J11 echter de munt.
flag verfchilde, n:J.ar geI:lIlg het door mannen, vrouwen öf kinderell
g~geven werd. TUl.LIUS had bU dit feest nl'g tcn oogmerk, om dG
juiste !1erkte der bevolking op te llemc:~.
PAG E. Een etJel knaap, of jongeling van adel, die ten hove bij
vorstelijke per[onen de opwachting heeft. In de middeleeuw werden
de zoons van edellieden opzettel jk tot deze bediening opgeleid.
cm aan het hof gezonden, om zich i!1 ridderlijke b~zigheden te oe.
fenen, en de zeden en geb!uil~en van hetzei ve te leeren.
PAGODEN. Zoo noemt men de afgoden-tempels der Hillduj, en
andere godsdiellsflige gezindheden in het Zuidelijk deel van Azië, bi.f
voorb. in China en Oost,lndië, met uitzondering der fllo!ul1llmedtJnen
aldaar, die hunne tempels Moskecll heeten. De Pagoden zijn van
fieen en hout gebouwd; fia:m op een vrij plein, hetwelk met obelis·
ken, zuilen en andere werken van bOl1\vkullst vcrfierd is; zijn zeer
groot en hoog, en vertoon en eene ongemeene pracht. De gedaante valt
het gebouw is gewoonlijk een kruis, waarvan de vier einden even
lang zUn, en hetgeen met een boog-, torenachtig dak bedekt is.
Van binnen vindt men f behalve velerhande kostbaarheden. altaren en
de f1:andbeelden der vereerde goden; welke' laatrte men insgelijks p".
gIJden noemt. Soortgelijke ftandbeelden vindt men in eene Pagode
in zeer grooten getale: zij zijn gewoonlijk van gebrande aarde zamel)
gefteld, wanftaltig, zonder eenige uitdrultkinggevormd; rijk verguld,
niet zelden van eene kollosfaie grootte, en worden naakt of gekJeed,
ALGEMEEN WOORDENB. V.
T
fiaa~

'90 PAGODE, of POGADE. - PAJSIELLOofPASSIELLO. (G.)
fca:mdt', of met de beenen kruifeling over clk:mder zittende, afgebeeld.
De godsdienst, well:e in deze tempel.gebouwen verrigt word, J beftaat in offers en ;;clèhcnkcll, godsdiellüige danfen en gezangen, en
ook doet men be(~evaartcn derwaarts. In Benares , Sial/Z en Pe~
gu, doch voornamelijk in Jaggre:lt1t, vindt mcn merkwaardige Pa.
goden.
PAGODE, of POGADE, is CCllC oude Malaba:trfche gouden
munt, op de kust van CorO/l:al1del J in Oost-II/dien ,die omtrent een
dukaat bedraagt. Eene oude Pagode doet ten naaste bij 4f, doch
eene nieuwe flechts 3! R<lpijen.
PAIR. Oorfprol!kelijk Pares reglli, die van gelijke geboorte als de
koning, en onder de kroon-vaf:tlen de ml:lste tOl: den troon w:tren. In
FrnlikriJk en Groot-Brittal111ie werd hunne magt en getal van tijd tot
tijd bepaald, tot dat de waardigheid van Pair alleen aan zekere familien
~n perfonen werd uitgedeeld. In Enge/and en Sdot/t1lld heet Pair
(PUI·) een edele lord, die ziSting en ftem in het huis der !ords, of
hoogerhuis , heeft, hetwelk ook hierom het /luis der pairs genoemd
wordt. Offchoon de Engelfche adel verfcheidene trappen heeft, zoo
zijn echter de Pairs, zij mogen dan aartsbisfchoppen , hertogen,
markiezen, graven of barons zijn, in alle open bare handelingen, in
hunne ftemmen in het parlement enz. onder elkander gelijk. Hunne
voorname voorregten belèaan daarin, dat zij erfelijke, koninklijke ge.
heimradeiJ zijn; niet in hechtenis kunnen genomen worden, nirgez,onderd bij hoog verraad; geen en eed behoeven af te leggen, m:mr
hunne betuigingen alleen met hun woord van eer kunnen bekrach.
tigen; hunne huizen van allen regtsgebied bevrijd zijn, en zij
door niemand dan door de Pairs van het rijk kunnen teregt gefteld
worden.
, De Pairs in F:-tl.'zkr[jk befwnden eertijds uit '} 2 onmidellijkc kroonvaf.1Ien, welke in ftaarsgefchillen moesten regt fpreken, en het hoogft:! geregtshof, ook het koninklijke genoemd, uitma~kt:!n. De koningen, eC:Jter , hebben l1ad~rhand deze pairfchappen aanmerkelijk
vermeerderd. Zij werden in geestelijke en wereldlijke verdeeld, en
de prinfcll van den bloede, benevens de gewettigde prinfen, waren geboren Pairs, dat is: zij genoten alle re~tel1 en voorregten ,
aan die waardigheic: verknocht, zoodra zij !la jaar bereikt hadden. De
Pairs hadden zitting en ftem in het parIel1lellt Vml Pari/s, en woonden, bij g~wigtige openbare voorvallcn, deszelfs vergadering bij.
Met de omwenteliug ging de waardigheid van Pair te niet; doel!
LODEWI]K XVllI herrcelde dezelve; terwijl bij de eonfritmie eene
kamer van afgevaardigden en eeneandere van Pairs, thans uit ruim
lIOO leden befcaande, verordend werd, onder bepaling, dat de prinfen van den bloede, door het regt van geboorte, daartoe behoorden;
doch de overige l~den, zonder aan een getal gebonden te zijn, door
den koning moesten, benoemd worde!'.
PAISIELLO of r.\SSlELLO. (GIOV.\NNI) Deze beroemde toon.
kuns-
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kunsrenn!lr wns knpclmeestcr van den koning van Naptls • en fedcn
1809 lid van het instituut van Frankrijk enz. Hij genoot eencn ge.
rnimell tijd in het co::[crl'atrrifl/l! V~lI Ono[rio het endenvijs van dell
()nüerfelijken DURANTE , vervaardigde ve~[cheidene coonliukken, en
werd in 1763 nangezocht, om voor het cooneel van Bolog/uz een z:lngrcuk in muzijk te brengen. Van nu af, zijnen nrbeid onafgebroken
voortzettende, bezocht hij dc voornnamfte fteden ,"an Italië, waar
zijne Hukken cene nlg~n1.eene goedkeuring verwierven. Zijn roelll
verfprcidde zich IlU wijd en zijd, en reeds was hij met het Londensclt
[OOlleel in onderhandeling, wen hij van we ge het RU5!ifche hof.
onder eervolle en de voordeeligüe voorwaarden, naar Petcrsb/trg werd
genoodigd. Hij reisde in 1776 derwnartS, en gaf hier, behalve verfcheidene andere 1l1uzijkllnkken, ook nog voor de keizerin een theo.
retisch werk uit, waarvoor hij, boven zijne aanzicnlijke jaarwedde.
nog een penfioen van 900 roebels ontving. . N.. verloop V:ln 9 jaar
keerde hij naar Napels cerng, en werd door F~:RDINt\NO I V , op eCIt
jaargeld van 1200 dukaten, tOt 2"ijilen kapelmeester verkozen, en in
1799, bij de omwenteling nldaar, en na de vlugt Vall het hof nnar
Sicilië, door het nieuw befcuur tot 1l1uzijkmeester der Natie :lange.
field. Hij aanvaardde dien post; doch dit werd hem, door de ko.
ninklijke familie, na hare terugkomst, zoo euvel opgenomen, dat hij.
"met verlies van zijn jaargeld, in den kerker werd geworpen, en al..
leen uit achting voor zijne talenten van d~ dood!1raf bevrijd bleef.
Na verloop van z jaar verkreeg hij eerst zijne vrijheid, waarna hem
in 1801 door NAPOLEON het zmnen!1ellen v:;n een Te Det/III, voor
het vredesfeest te Parijs, werd opgedragen, hetgeen op PaCchen v:m
1802, in de kerk Notre Dame werd uilgevoerä, en waarlJij hij, op
verlangen van den eerllen conful, in perfoon tegenwoordig was. Hij
ontmoette in PariJs het vleijendst onthaal, en vergenoegde zich ~
onder verfcheidene eervolle en voordeelige aanbiedingen, met den pose
van be!1uurder der kapel, die hij t1it de voornnamfle klli1stenaars za.
men!lelde. Behalve ver[chc:idene misfen , motetten, gebeden enz. COl
het zangfpel Proferpir.a, llelde hij hier de mm:ijk eener groote mis
voor twee kooren, een Te Deum , en eenige gelJeden voor de kei.
zers krooning; doch voor zijne echtgelloote het klima:tt van Parfjt
niet gunstig zijnde, verliet hij , na een verblij f van 3J. jaar, die fiad
en keerde naar Napels terng. Lntere nanzocken, Om derwaarts weder te keer en , mo~st hij, uit hoofd ~ zijner zwakke gezondheid f
van de hand wijzen; doch zond hij jaarlijks op den IS van OogstIn
Mil NAPOLEON cen kerkmuzijk. Toen JOZEPII BUONAPARTE den
troon van Napr:!s be'dom, bevestigde deze hem in zijne ambten, en
f~honk hem een jaargeld van 180:> dukaten; terwijl hij V311 NAPo.
LEON het kruis van het legioen van eer, mee een penfioen van 1000
franken, en van JOZEPI! de orde der beide Sicilierz ontving; voorts
tOt lid van de koninklijke maatfchappij van Napds en voorzitter vaa
bet koninklijk confer,'atorium benoemd, en in 1809 tot buitenland,
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lid van hN inaituut van ri-tlllkri.ik aangelleld werd. Zijne gezond..
heid nam redcrt a::nm,rkelij k af, cn hij ilierf in Zomerm. I 1l16, in
het 7S!lc jaar zijns levens.
Ondei' de Hukken van Pl\1SIr,LLO, die de algemeenc goedkeuring op
alle toonec:\en van Europa verWlCrven, belJ(~orell de navolgende, als:
Ja Mo/iIl/1l'a; il Re Teodoro die !/eiletia; ti J1arbiere di Seviglia; Ni11a; 111 fen·tl pad;'olla; r .dmor COII/raS/ato ; rl11nocetlt fortuna/a; /a
Gl"otta di 7)'o[on;0; J'Olimpiade en anderen; terwijl onder zijne
D1Uzijkllukl.en voor kerkgebruik inzonderheid de pasfic , de lUis
voor 2 kooren, het Te Deum, de motetten, en treur.Symphonien
uitmunten. Weinige componisten hebben zoo vele belangfl:elling ver.
wekt als PAISIELLO.
PAJOU. (AUGUSTIN) Een vermaard beeldhouwer, die in 1730
te Parijs geboren werd, en reeds in zijne vroege jeugd, zonder de
geringlle opleidÏllg ontvangen te hebben, mod~llen van bloemen,
visfchen en vogelen, in pleister, met zoo vele waarheid en naau\\"keurigheid vervaardigde, dat zij het oog van den kunstkenner tot
zich trokken. Vier jaar oefende hij zich, vervolgens, onder den ko.
ninklijken beclrlhouwer LEl\IOINE, en maakte in dien tijd zulke groote
vorderingen, dat hij op zijn 18dc jaar den grooten prijs bij de akademie wegdroeg. Na nog 3 jaar, door den koning onderil:eund. te
Parijs te hebben doorgehragt , begaf bij zich naar Rome, waar
hij 4 jaar vertoefde, en, om zich in de beeldhouwkunst te vol ma.
ken, zich op de oudheidkunde, en, om zijnen geest te vormen, op
(le bi!oefellin~ der wetenrchappen toelegde. Na zijne tenlgkomst te
Parijs leverde hij eene marmeren groep, verbeeldende !ILUTO, die
CER~E.R1:S geketmd houdt, en verkreeg daardoor het lidmaatfchap bij
de koninklijke akademie van fchilder- en beeldhouwkunst; en die
werk w~s de eerlle fchrede tot betere grondregels in de kunst, dan
men fedm 80 jaar hoofdzakelijk gevolgd had. Het beeld hou werk ,
.hetgeen de groote zaal van den fchouwburg te F"elfaillcs. het front
van het kO:lÎnkl~ik paleis. dat van 130URco:-l, het geregtshof te Pa"iJs en de kathedrale kerk te Or/ealls verllert, boeit niet minder onze
aandacht, dan de il:andbeelden van DEscARTEs , PASCAL, BUFFOlll en
l~ossuET in de zalen van het Inll:itlll1t, en dat van TURENNET in de
galerij der Tulleden. Ongemeen fchoon is eene PSYCHE in Luxem_
burg. Ziju laatlle werk wns een DE,\WSTIIENES. dien hij voor den behoedend en fi!naat vervaardigde. Hij werd vervolgens tot lid van het
in!1itul1t, en opziener van het mufeuIU van NAPOLCON benoemd, en
fiierf, in llloeim. 1809. in den ouderdom van 73 jaar, in de armen
van zijnen, als fchllder. met roem bekenàell zoon.
PALADIN. Zoo noemde men oorfpronkelijk de ridders onder het
krijg-sgevolg van KAREL ·den Grooten. Door de romandichters , wel..
ke clerzclver avonturen en heldendaden verhaalden, werd deze beo
namiug meer algemeen, en naderhand aan ieder dooIend ridder ge4
geven.
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PALAEOGRAPIII8. Dat ged~clte der OndlJeidkullde, hetwelk
de fchriftreekens en fchrijfkunst der otJd,~ vûlken leera:lrt.
PALAl::PdATUS. Eeil G.:ic:ksch fchrjjver, die den waren zin
der oude mythologie be~rt trachten op te h<:ldcrt:n. Zijn leven is 011zeker, doch valt gewis tusfcheu ALEXANDER. eu Al:GUS'fus. Het ge·
fchrift, dat wij heden van hem bezitten, Ol'er de oNge!oofelijke dil/g e11,
het ",elk niet veel fcherpziunigheid verraadt, gelooft mcn thans vall
htereu tijd te zijn.
PALAESTRA. Zoo Iloemde men bij de Grieken ell Romdnen
dat geóeelte vau het Gj'II11J,1fi/JlII, waar de jongelingen zich in het
worftelen, vuist\'echten, lVedloopen, fpringen enz. oefenden. Som.
migen meeuen, dat men hiertoe afzonderlijke gebouwen had, die als
C'Jmnafien waren ingerigt; doch dit is niet voldoende bewezen.
PALAIS-ROYAL. Dit paleis, het middelpunt vall Porijs , het.
welk met alles, wat er toebehoort, voor die ftad dat gene is, hetwelk
f1eze is voor Europa, weru in J 636 door den kardinaal RICIIELlW
t;efticht, die er Polais Cardil/alliet boven zetten. en er eenen fchotlwburg deed bouwen, waartoe hij bij alle feesten, die hij gaf, :tau de Pa.
rijzellafll"s den toegang verleende. Hij maakte dit paleis aan Lom:WIJK XIII, en hetzelve werd in 16+2 door ANNA vau. Oostenrijk,
benevens LODP.W1JI{ XIV betrokken. federe welken tijd het den llaam
van Palai,-Roya! omving. LODEWIjK ruimde het vervolgens aan zijnen broeder in, en fchol1k het ten laatfte aan zijnen kleinzoon, dell
hertog van Chartres. Van dien tijd af bleef het in de familie van OR.
LEANS, die het tot in 1791 bewoonde, en waarvan de laatfte hertog,
gedurende de omwenteling, çr den naam van Polai;-Ega/ité aan gaf,
en rondom den tuin gaanderijen liet bouwen, om hier gemeubelde
hotels, koopmans-winkels, fpeel. en koffijhuizen, tooneel-vermakelijkheden , met een woord alles te vereenigen , wat hart en zinnen
konde Ilrcelen. Vro~ger in J 781 brande het gebouw der opera af.
die zich thaos in de r/Je de la loi bevindt; doch het T/zéatre Frollçais.
beneven,~ dat du 17fiudel'ille, behoort nog tegenwoordig tot de gebouwen in den omtrek van het paleis, hetwelk in 1802 den 11:1am van
PIllais dil Trjbtl1lat verkreeg. De vergaderzaal der volkstribunen is
cirkelvormig, en wordt omringd door eene rij }onifche zuilen, waarop
de galerij der toehoorders rust. Aan den ingang ziet men twee kalosfale Ilandbeelden, venoonende DE~lOSTHENES en CIC"RO. De
boofdingang van heE Polais.Royal is in de firaat St. flOIJor!, en he~
plein voor hetzelve, hetwelk noch ruim noch fraai is , is onophoudelijk met rijtui(.:en en menfchen bedekt. Van den kant van hel Cltateatl d'etlU, w~ar de waterkommen voor de TuiILer;e;z en het Palflis~
RoyaJ zijn aangelegd, ziet men den geheelen voorgevel van dit be·
tooverend paleis. Twee pa'lillioenen, of tentdaken. op Jonifchc en
DoriCche zuilen rustende, en waarvan icder met cen front en
beeldzuilcn van P.\jOU vcrficrd is, worden door cellen muur, dië
door zuilen gebroken wordt, cn waarin aan beide zijden drie ingan.
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gen na~r het pnleis zijn, vcreenigd. Wannecr men door het gedrang
op .hct cerlle plein gekomen is, vt:rtoon(!1! zich twce vleugels ~all het
ClOg, die insgelijks met .1oiliiche el! Dorifche kolommen pronken;
van daar komt men in dc P(·~·:i.')//k, of gan,;, welke lJaar hct tweedc,
of 1(1 cour rOY(Jle, leid~ , n:1I wclks beide zijden zich zware Dorifche
zuilen verheffen, welker w~r1dng eclJtcr) door cl" dit;t op çen gepakte winkels, gelloord wor,lt. Dit gedeelte van het paleis was
voorheen de woning van den hertog van ORLEhNS, en ovcrtrof in
pracht en fmaak alle verbeelding. Thans loopen er r.outen galerijen,
die nog niet voltooid zijn, dwars d00r, en hier viudt men boekverkoopers , modehandelr.:Irlh:rs en lilltverkoopers vereenigd. Door deze galerij komt men ~em in den betoov~rellJen tuin, die mct luislerijke orçad.m omgeven is;; doch geene fch:Iduw oplevert, alzoo de
boomen kicin zijn, en door de tcrugkamfcnde zonndtmien fpoedig
verdorren: daarentegen is, voornal1~elijk, des avonds, de werking
der als dan verlichte arcaden en pavillioens bij uitllek fchoon. De
beide zijvleugels hebben eene lengte v:tn 78 , het middelfle gebouw
eene breedte vun 25 roed.:n, en alle drie zijn van eene gelij!>e hoogte.
Rondom ziet men gekaneleerde pilaren, die eene baluftrade ondcriteuJlen, waarop vuzen llnan, die den geheelen omvung vun het geboU\'1
\'erlieren. Gelijk gronds loopt rondom hetzelve CCl:e verwelfde gaanderij, die door 180 ai"ctu!ell gebroken wordt, tusfchell welke, van
twee tot twee, cene grcote rCl'crbi:re (lantaren) hangt, en die aan
l>eide zij de n in twee, met prachtige zuilen prijkenQe. FcstibuJcn
llitloopell; terwijl festons en vlak verheven beeld werk de tusfchenruimten ver lieren. Bo\'en de arcaden verheft zich de eerlle verdieping met hooge, trotCche venfterrumen; boven deze de tweede meç
kleinere, en boven de laatlle is hct d~k\Vcrk, voor welks vCll(lcrs de
balluftrade heen loopt.
Het Pa!ais-Royol levert alles op, w~t n:ltlllll'lijke of g::kun!1c1de levensbehoefte, en allerlei zingenot kan bevredigen. Dij de boekverkoopers vindt men alle oude en nieuw uitbekomene werken, in alle
vakken; de dagbladen, en zelfs de Ilechtlle en zedeloos(le boeken;
in de bijouterie- winkels, die er lIaust zijn, is voor de trotschheid
van den gerillgllen, zoowel als Vlm den rijld~en, gezorgd, en de arme
bruid vindt hier even zeer cenen kleincn gonden ring, als de aanzienlijklle vorltin nrmvcrficrfels van kostbare brillamCJ1. Dit [chitterend
verwelf wordt 's. avonds door meer d:m 50 wasknarfen verlicht; terwijl groote fpiegel& het bctooverend fpel der Iirhcllralcll en kleuren
lIog vermcerderen, Bevallige modekraamfiers zwaaijen hier haren
fchepter, en olies, wat de grillige luim uit lint of pettinet, bloemen en
vederen weet voort te brengen, wordt hier door de kleine vingers
eener geheeIe fchaar von nardige mcisjcs gevormd, die hanr weIl, met
veel fpoed verrigtcn; doch cellen nog fnellcr, uitlokkendclI blik op
cIe voorbijgangers werpen. 111 di: prachtige verwelf zict mcn de luis_
tf!rrijk~e zijden ftoffCIl, de kostbaarrtc Dlerino's; in ccn .mder de
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lijnfte lakens, de zachtfte Oosterfche fhnlws. de fijn/ie borduur.
werken, en de keurigfte boetfcerfds, ten LOon gefpreld; terwijl we.
derom, in andere. verwelff<:ls, al!erlmnde uurwerken met por[elein in
den eerften finaak , diamanten l;noppen met gouden horologie kettingen. en degen_gevesten van ,geflepen flaal en zilver afwisfelen.
Hier ademt men den geur van allerlei lieflijk reukwerk in; daar boeit
zich bet oog aan cic kcurigfte fchilderfwkken in miniatuur, en ginds
aan de heerlijküc in koper gegraveerde platen, en de fraaifte wis.
kundige werktuigen. In andere verwellïds vindt men kinnerfpeelcuig,
fuik er-gebak • grove en kleine meubelen van allerlei aard, loterijkra.
mers, wisfdhandelaars, ftempclfnijders, pasteibakkers, koks en fruitverkoopfters. In den beroemden winkel eiJ Gour1/la1ld beeft men ee·
Ilen grooten voorraad van de uitgezochlfte lekkernijen uit alJe zeeën
en landen der wereld; in het koffijhuis de Proi, waar het uitgelezend.
fee gezelfchap bijeenkomt, het beste ijs; in dat des /heugt'es hoort
men het fchoonfte muzijk, hetwelk alleen door blinden uit het hos.
pitaal des Quillze f/il1gts wordt uitgevoerd; terwijl men uit de koflij.
huizen dIJ CmJUW en du Som-(Jbe een woest gcdi'liisch hoort opgann,
en alles hier eene losbandige vreugde kt:nmerkt. DJa!' Ilaast is het
koffijhllis dil féntriloq/!c!, ht:twdk door de potfl.!n van den eigennar
niet lllinder bezoeki.!rs lokt, dan d~t des mille Colollnes, in het pavil.
joen van den tuin, door zijn(;n, van alle zijden terugkaatCenden t
luister.
De openbare levenswijze in Pa!ais-Roya! loopt zoo fterk in het
oog, en men fchijnt hier met alles. wat geestelijk, rein, heilig, zedelijk en natuurlijk is, zoo Iigtzilluig te fpotten, dat de onbedorven
vreemdeling, ongetwij feld, dezen betooverenden doolhof van zinnelijk
genot, hoe bek80rlijk en prachtig ook, fpoedig zal wenE:hen te verlaten; en. echter, zijn de liovenlle zalen van het paleis nog aanlok.
kender. dan de ga:mderijen. Hier vindt men, tusfchen rijke maga.
zijnen en pracht1;je eetzalen, die vervloekte fpeelvertrt:kken, waar
menig een aan de groene tafel, door ,'ou/ette en rO!lge ct 1Joir, de
laatfie vonken van zijn \'erll:l11d verllikt ; en hier wonen de meest beruchte fleliÏl'et/, \\ aarvnn de eerae en voornaamfid klasfe de [emmes
du mOlJde bevat; terwijl alle overige lagere foorten, die men Fi/les
noemt, hier ligtzinnig rondzwerven. Hoe fraai en vol fmaak zij ook
gekleed zijn, kan echter een tlechts eenigzins geoefend oog haar zeer
wel van de wettige vrouwen onderfcheiden. Zij w:mèelen meestal
twee aan twee; worden dikwijls door eene h01me vergezeld, en be.
fiaan uit zoo vele ve!'fchillende klasfen , als het publiek zelf. hetwelk
het PII!ais-Roj'fJ! bezoekt. De meeste wonen op de tweede verdie.
ping, en boven dezelve onder het dak. De omgang met de vrouwen
uit de hoogere klasfcn is zeer verleidelijk: de meeste derzelve zijn
uitftekend fcllDon, geestig, hebben veel gelezen, cn zijn vrolijk en
inncmend: zij verwonen eene uiterlijke welvncgelijkheid, CIl weten
zinnelijke cu geestige beuzelarijen derwijzl:, bij gtdurigc arwisiclillg •
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in den beker der wellust te mentjen , dat de jonge, driftige t rijke
vreemdeling weldra buiten haal' geene vreugde meer keut, en zljue
~nfchllld ten Jaatllc tegen bnar dOOllelij k vergif vcrwi.fclt.
In het Pa/aii-RoJa/ vindt men, aUc uren van den d~g, wandelaars.
De nijvere werkman en vlijiige kunstenaar loopen het 's morgens
vroeg door, wam:eer nog dies in diepe rust is, om, v6jr zij hun..
nen arbeid beginnen, nog eens ver1Che lucht te fçheppen. Te 8
pre worden ril! wir;kels geopend; te 9 beginllen de kofiijlnlizen, elI
~e groepen vermenigvuldigen: van J 2 tot ~ me wordt het de vcr..
~amelplaats der grootc wereld; wettige vrollw~n verwonen zi~h, en
regelen hier den fm:\ak en de 1l1od~, en daar de banken niet genoeg..
zaam zijn, worden er nog honderde Haelen aangevoerd. die voor 2
jous ieder verhuurd worden. Van 2 tot 5 ure neelllt het gewoel af,
en alleen die Pi/lcs, welke men Ch?fcite dimr noemt, zwel'ven nog
rond; doch na~uwelijks begint de fchOLlwhurg, of alles llroomt weer
naar deze plaats van genot. Omllreeks 8 ure vervullen de FCIlIIIIC;
du monde de wandell:jlJen; de fchitterende verlichting neemt nu ee·
nen aanvan g; doch ook nu, tot IJ ure, is de "erleiding het grootile,
en vertoon, zich in onderfcheidene gedaanten. Na dien tijd vermin..,
dert het gewemel; alleen de Fil/es, die geen fortuin gehad hebben,
vervolgen nog de wandelaars, en te 12 ure is all.:!s ledig en doodc.
Wk nil. Het i'a/ais-Roya/, hetwelk ge(!urendc de omwenteling het
[ooneel der voort1aamtle en gruwelijklle gebeunenisfen was, blijft
fleeds ce ne hoogstmerkwaardige plaats; leerrijk voor dcn oner\'arenen;
ftreelend en o!lderhoude;ld voor den onfchuld:gel1; belangrijk vOOf den
befchouwt:{ V;Jn menfchen en zeden. en een levendig fchilderij vall
tle ijdelheid en weelde val) zinsbedwelming en bedorvenheid onzer dagen.
PALl\lVIEDES. Een der me~t beroemde Griekièhe belden Van
Troje. Hij was. volgens bet ver:la:ll, een Z001l van NAUl'LIUS en
~LIMENE, en zeer rchrander. Na dat hU met :mderc Griekfchc gezan.
l?n HELENA, te vergeefsch, van PR1A;.!U3 terug geeischt, en de voor.
gewende 4rankz!nnjghcid van ULYSSES, in Jt,';aCfI, ontmaskerd had,
waardoor hij zich den h::at des laatllcn op den hals haalde, trok hij
tnede tegen Troje, en handhaafde hier, onder de Griekrche heldeQ
i'l den krijgsraad, zijn aanzien. Hij verzettede zich fiandvastig tegen de aanmntigin~en van AG,nIEJINON, en bekleedde zelfs eenen tijd
lang diens plaats als opperveldheer. Meil moet hiel', echter, in het
Qog houden, dat van deze deelneming van PALAl\IEDES bij HOMERUS
110g niets voorkomt, maar dat zij eene vinding van latere dichters
fchijnt te wezen. zooals dan ook, in het algemeen, do verhalen omtrent PALAMED,ES door ~reurfpeldichters, redenaars en taalkundigen
aanmerkelijk vergroot, veranderd, en tot hun oogmerk zijn gebezigfiil
geworden. Volgens het meest g-ewone verhaal, begroef ULYSSES
eenen aanzienlijkcn fchat in de tent van P A.LAJlIEDES, en bragt dezen,
etoor eenen verdichten brief, in verd.:!nking van ve~'fl:l11dhoudil1g met
PaJA~fUS, met daç gevolg, dat hij als een verrader zoude zijn gcfiec.
l1igd
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lIigd geworden. Sommige hebben hem de uitvinding der dobbelfiee.
nen, :Inderen die van het fchaakfpel, alsmede van maten en gewigten.
toegefchreven; doch meer algellleen en opmerkelijk is het verhaal.
dat hij het oude Griekfche, door KAD~lUS het eerst ingevoerde, al.
phabet, hetwelk uit 16 letters bellond, met nog 4 andere, die ver.
fcÏJillend worden opgegeven, zO\lde hebben vermeerderd: ook fchrijfr:
men hem nuttige uitvindingen in het krijgswezen toe, zooals onder
anderen het wachtwoord of parool. Zelfs zijn er, die hem tot ee.
Iten dichter gemaakt hebben. i Dan, hoe dit ook zij; het is merk.
waardig, dat Al'OLLOl'\lUS van ThytI1lo, een man, wiens leven nog niet
befchreven is, zoo als het behoorde, en die, ·inzonderheid ten aanzien der oudfie Griekfche gefchiedenis van befchaving, geheel bijzon..
dere denkbeelden fchijl)t gehad te hebGen , de nagedacluenis van P 4.
LAMEDES zoo buÏ[engewoon vereerd heefe.
PALANKlN. Eene foort van draaglloeI , in de Oost-Indien veel
in gebruik. Dezelve is voorzien van 4 pooten ; wordt om'ringd
door een tamelijk hoog hekwerk, met eene verwelfde kap van bam.
busriet , en heeft van binnen eene zachte matras, he nevens eenige
kusfens , cn van buiten, bovendien. eene gordijn, dewelke tOt op den
grond reikt I en nedergelaten warde, wanneer men er in napen wil.
De P:llankin wordt door 4 dragers op de fchouders gedragen, die
door een gelijk getal anderen, die h~n moeten afwisfelen, verge.
zeld worden. Deze dragers maken eene gehed bijzondere klasfe all.
der de Sudcrs (eene Indifche Kaste) uit, die in elke fiad en dorp
hunnen opziener hebben, met wien men het draagloon bedingt. Men
reist in foongelijke draagfioelen altijd fpoedig genoeg, en tevens zeer
gemakkelijk en veilig, vermits de drager$ eerlijke. goedhartige eu
dienstvaardige lieden zijn.
PALATIJN. ZOO noemt men den voornaamnen, Hongaarfcllenrijks.
baron, die op den landdag door de fianden, uit 4 magnaten, door
den koning voorgedragen, verkozen wordt, om in alle gewigtige
flaatsbelangen zijne plaats te bekleeden. Ook is hij voorzitter bij
den hoogen fiadhouderlijken raad, of dat gedeelte van het adelijk
oppergeregtshof, hetwelk over zaken in appel benist , en bekleedt
tevens den hOQgllen rang onder alle llandl!n, met uitzondering van
den :lartSbisfchop van Crau. Tegenwoordig bekleedt de aartshertog
)OSEPII ANTON, broeder van den keizer FRANS, deze waardigheid.
PALA TIJNSCHE DER G. Een der zeven heuvelen, waarop RIJ1Jze gebouwd is, waarop reeds vó6r ROI\lUI us eene Griekfche volkplanting beilond. AUGUSTUS bouwde hier zijne woning. die daarom
bij uitnemendheid Palfltillln genoemd werd; eri van hier kregen naderhand vorstelijke woningen den naam V:ll1 Pa/oti'1Il1, in het Fransch
Po/ais, en ;n het Nederduitsch Poleis.
PALERMO. De hooflll1ad van het koningrijk Sicilië, en het' land.
fch:tp van dien nnam, aan cenen zeeboezem, tusfchen de voorgebergten
j/r;nte Pdqp'il1o cn Copa StIj];I1"ano. Zij is groot, en bevat 125,000.
T 5
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volgens anderen J78,000 inwoners, is fraai bebouwd en wel bevestigd.
Onder de voornaam!le gehouwen behooren het paleis van den onderkoJ1ing, dat Vlm den aartsbisCchop, het groote hospitaa!, het klooster van
St. Clara, het voormalige der Jezuiten, de aartsbisfchoppelijke domkerk, het raadhuis, cn verfcheidenc, van !1lbast en marmer gebouwde, prachtige kerken en poorten, waaronder de Porta Nuova en
porta Felice uitmillltell. De twee hoofdfiraren , Casjèro en Stroha Nuol'a, kruifen zich in het midden der fiad, en vormen aldaar
eenen regelmatigen achthoek, P,;,zza nI/ma genoemd, welk plein
met zeer fraaije gebouwen p~on/.t. De univerfiteit, /lcademia reaIe,
bezit eene voortrclTc/ijke boekerij. De !lad drijft eenen aanzienlijken
bandel ; verzendt de meeste Sicilia:1l1fche voortbreDgfels, tarwe, wijn,
olie, znidvruchter., manna enz. buiten 's lands, en, voorziet het eiland van fpecerijen en m:mufakmur-goedercn. Jaarlijks loopen er,
door elkander genomen, 300 vreemde fchepen in de haven. Palermo heeft flechts eens, namelijk op den l!len van Herfstm. 1726,
door de menigvuldige aardbevingen geleden, en toen was de fehade
SllInmerkelijk. De keizers HENDRIK VI en FREDERlK Il liggen hier
in de domkerk begraven. Toen men in 1781, bij eene voorgenomene verbetering derzelve , de porphire kist naar eene llIJdere plaats
bragt en opende, vond men, dat dc lijken bijna geheel onverteerd
waren, en op hunne kleederen Arabifche opfchriften, in het tegenwoordig Arabisch curfief-fchrift gefield.
PALES. Eene godheid van /ta/iii11S oud!le bewoners, door de her. ders voornnmelijk vereerd, en ter eere van welke de feesten, Palilia geheeten, werden gevierd op den 2 I van Grasm., den dag ..
waarop men ook wil. dat de plaats, waarop Rome zoude gebouwd
worden, op eene plegtige wijze werd afgebakend.
PALESTINA, over het algeme::!l het he/oofde land genoemd, uit
hoofde der belof[e die bet aan de nakomelingen van ABRAHMI had
toegezegd, bevat de Syrifche kusten aan de lIfiddel/alld[che zee van den
Lihanon, Zuidwaarts, tot aan de grenzen van Egypte. Het werd naarden fiamvader van des zelfs bewoners Ca/1amt genoemd. toen ABRA.
HAM naar de Zuidelijke fheken valJ hetzelve trok, en, door den aankoop eener begraafplaats voor zijne familie, zijn regt op hetzelve
grondde; gelijk dan ook de /{ehreeulI'en onder JO.UA, 1450 jaar
voor onzes Zaligmakers geboorte, dit land als zoodanig veroverden,
en, naar de !lammen van hun volk, in 12 verbonds-flnten verdeelden.
SAUL vereenigde dezelve tot een koningrijk , hetwelk DAVID doer
veroveringen Oost- en Zuidwaarts uitbreidde; doch bleef Phenicie,
de noordelijke fireek der Westkust, waarin de Cal1a1IÏten zich fiaande hielden. van de Hebreeuwen onafhankelijk. De beide rijken,
Israël ten Noorden en ]l1dea teil Zuiden, waarin Palestina 975 jaar
voor onze tijdrekening verdeeld werd, bevatteden te z:tlnen het gebied tusfehen den 52 en 5711engr. lengte en den 3J en 34!len gr.
breedte. Ten gevolge van den hl dezer ~ijken, ;54 en 730 jaar
voor
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"oor CnnISTu5 geboorte, kwam Palestina onder Perzifche heerfchappij •
~er\vijl 'de fi:mtkundige en godsdienstige fcheiding onder de Hepreeuw..

fche volkpl;\lltingen, die onder CVRUS ep DilRIVS I, uit de gevangenis lIanr Palestina terug keerden, den gront1flag tot de volgende
"erdeeling legde. welke ten tijd>! onzes Zaligmakers plaats vond.
Het land, aan deze zijde der .7ordaafz, de hoof.lrivier, die Zuid ..
\\paarts van den Libanon, door het meer Genezareth, in de Zoutzee
flort, bevatte de laodlchappen: I, Juder., of het groot ere Zuidelijk
gebied, waarin Jeruzalem, Bethlehem en Jericho aan het gebergte
.Tu411, de haven Caforea en Joppe, thans Jalfa, aan de kun van de
Middellrl1ldjèhc zee, en een gedeelte van Idulllca begrepen was. !Z.
S41naria, of het ldeinfie middelfie gebied, met dc !leden Samnria,
later Scbasti genoemd, en Sichelll, naar de Griekfche bcnaming tegenwoonlig NeapoNs Nob/ufo geheeten, benevens den berg Ephraim
(Jf Israël; en 3. Galilea, of het Noordelijk gebied, hetwelk teo
Zniden aan het voorgebergte Cam/el en den daarmede vereenigQeIl
berg Tltabor, :\;111 SanJaria, ten Westetz aan PhoctJÎcië, en teu Noorden aan den Libanon grenst, en waarin de fieden Tiberias. na de
verwoesting van Jeruzalem als den zetel der Joodfche geleerdheid beroe md , Capernotl1n en Betzaida. aan het meir Genezareth, Nuin,
Nllzal"c,h en Crma gelegen waren. Tot het land aàn de overzijde
der Jordaan behoorden de provincien Pemea, de grootfie Zuidelijke,
met den berg GileaJ , Gaubo,/itis, ten Oosten van het meer Geneza,-eth, Batafzea en Traclzonites. - Palesti,/a, dit eertijds zoo vruchtbaar en merkwaardig land, is tegenwoordig woest; wordt door Arabifche rooverhorden afgeloopen, zucht onder den ijzeren fcheptel'
der Tm'ken, en behoort tot het ftadhouderfcllap Damascus in de
provincie Soristan.
PALET is bij de fchilders een klein, dun, ovaal tafeltje van
llOut of elpenbeen, met een gat, waarin men den linker duim /leekt,
()m het vast te houden, en waarop de pastel- of olieverwen gelegd,
en telkens, nadat men ze noodig heeft, onder het werk, gemellgd
worden. Men zegt: een fchilderlluk verraadt het Palet, om de juiste keuze der kleuren te berispen, als of de fchi/der meer zijn Palet,
dan wel de voorwerpen van zijn fiuk, heeft geraadpleegd.
PALINDROMON. Een vers of regel, welke, voor- en achter.
WrulrtS gelezen. denzelfden zin oplev.ert, b. v. het bekende vers.
hetwelk men aan den duivel toefchrijft: Signat; figt.rJ, temere me·
tat/gis et (mgis. Men vOlld voorheen in foortgelijke kuullige fpelen
meer behagen, dan tegenwoordig.
PALINGEI.'\ESIE. Door dit Grieksch woord verfiaat men voor..
namelijk den overgang, dien wij ir.zolldelheid bij de jnlèkrcn waar·
lJCmen, cn waardoor deze dieren geheel van gedaante vcrwislclcn;
zooals de rups, de vlieg en andere.
PALll\VRUS. De ueroemde fiulIrman van AENEAS op zijne
vaan lla~r Ituiië, eu eCIl zoon van JI\SlL'S. Bel;.end is het verdicht·
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fel, dnt de God des naaps, onder de gedaante van PaoanAs, op het
oogenblik, dat het fchip de zuo gew~nschte kust zou bereiken, P AL1NURUS deed jn fbap vallen, en hem hierop in zee wierp. AENEAS zag zijnen verlorenen reisgenoot in dat beroemd gezige, [Oen de
fchimmen der beneden wereld , der voor- en n3wereld, voor zijne
oog<!n voorbij gingen. PAJ.INURUS verhaalde aan AENEAs, hoe hij
zich aan de kusten van BC/1edm-Italië gered had, en door de LuCOllieI'S wes geOagen geworden. Op aanrading van de Sybille volbragt AENEAS de bede van PALINURUS niet, om zijn lijk te begraven, alzoo hem nog grootere eer befchoren was; want toen de Lu&flniii'S naderhand l11(!t de pest bezocht werden, rigtten zij voor PAL1NURUS een bijzonder praalgraf op, en wijdden hem een heilig
bosch je. Het Palinurisch voorgebergte olltvinJ van hem zijnen naam,
en mogelijk heeft hetzelve wel tOt het geheele verdichtfel aanleiding
~egeven. De dichters gebruiken dikwijls den naam van PAJ.INURUS,
OBl een' kundigen fiuunnnn te beteekenen , en overdragtelijk noemen
zij een kundig {batsman een palitJuul' l'all flaat.
PALISSADEN. Schanspalen van 8 uf 9 voet lang, en 6 of 7
duim dik. Zij zijn van boven en onder fpits, worden aan de glad.
en nndere plaatfen eener vesting zoo dicht bij elkander in den grond
gezet, dat er tusG:hen beiden evell een fnaphaan door kan, en dienen,
om den vijand het eerfie indringen te beletten. Men gebruikt ze ook
in een veldleger, om eene overrompeling af te keeren.
PALLADIUM. lIet houten beeldtenis van PALLAS (I\'IINERVA),
waarvan de tàbel verhaalt, dat het in Ti 'oas uit den hemel is geval_
len, aldaar door ILOS gevonden, en door hem, als een teeken vall
ZEUS, in de nieuw gebouwde Had, in eenen afzonderlijken tempel
geplaatst werd. Men meende, dat de !lad onverwiunelijk zou zijn,
zoo lang zij het beeld ongeCchonden bewaarde. Om dezen hinderpaal
weg te nemen, werd het door DIO,\IImES en ULYSSES, Gric!.Cche Ie.
gerhoofden, vol:;ens Commigell bij nacht, volgens anderen, toen zij
als gezanten naar Troje kwamen, heimelijk geroofd. De RomeinelJ
beweerden, dat dit bel'ld te Rome, in den tempel vall VEST,\, bewaard
werd, en men hield het voor zoo heilig, dat zelfs de Pon:i!cx max;1I111S het niet mogt zien. Andere fieden beroemden zich even zeer
()i' deszelCs bezit. Van hier is het, dat m:::n hetgene, waarvan vooral de bloei en welvaart v;u; eenen fiaat afhangt, deszelis pal/(u/iuln noemt.
Palladitillt was ook te At/tem eene regtplaats , waar diegenen, die
onverhoedi eenen doodOag begaan hadden, werden teregt gcUeld.
PALLADIUM. Onder dezen naam verrtaat men mede een metaal,
hetwelk in J803. het eerst door WOLLASTON in Engelfmd, ontdekt is. '
Hij heeft het den naam Palladium gegeven naar de planeet Pal/as,
die omtrem dien tijd door OUlE.llS ontdekt is. lIet Palladium is
vast, wit, hard el1 zeer taai; deszelfs breuk is vezelachti:: ; het Coor.
,elijk ,ewigt, volgens TIIE:'URO, 11, 3 à 11, 8: het ClIldt el'en
als
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:l1s platina niet dan in ccn vuur, dat mct zl1urilof.gas onderhouden
wordt, cn vcreenigt zich gemnkkelijk mct de zwavel, het Seleni/ll.•
en vele metalen. Men vindt het Palladium in de platina-mijnen, in
ecne zeer geringe hoeveelheid, f01l1tijds ook met goud vermengd.
De geringe hoeveelheid en de grootc moeijelijkhcid, om bet Palladium van die vreemde zelfllandigheden te fcheidcn, waarmede het
verbonden is , is oorzaal: geweest, zoowel vnn deszelfs zeldzaamheid
nis buitengewoon hoogen prijs. Kon na de omdekkÏllg betaald~
men in LOl/dm de 25 grein met een guinje, tegenwoordig fchijnc
dit veel verminderd te zijn; althans prof. BRED.... te Gent berigt; dat
11 ij , op de Franfche ten tQonfl:elling, een blad Pal/adium gezien heeft.
dat een half voet breed en twee it drie voet lang was, en hij meent.
(lat dit metaal, hetwelk de werkplaatfen der fcheidkundigen reeds ver.
laten heeft, weldra tOt een of ander nuttig einde zal aangewend worden. (I/'aderlandf, LettC/w[miflgm 1824, No VUl. Met/gel. bladz.
304 en 305.)
PALLAS (PETER SmoN), keizerlijk-Rusfisch fiaatsraad in werkelijken diénst, en ridder van de IFaldimil'-orde, werd in 1741 te Eerlijn geboren. Hij verkoos de beoefening der artfenijkunde, doch
tevens met oogmerk, om zich op Nlltuurkunde en inzonderheid op
de Natuurlijke historie toe te leggen. waartoe Hol/nnd hem de nitgebrcidfl:e verzamelingen en de llitmuntendfl:e leeraren aanbood. Hij be~
zocht Leljdell, waar manllen uit de fchool van BOEnHAVE , GAVElUS,
en ALB1NUS leeranrden, en was VOLK~IAN, die in dezen tijd bezig
was, om het prachtig kabinet van natuurlijke zeldzaamheden des erf.
fiadhouders in 's lIage in orde te brengen, daarin niet weinig
behulpzaam; Hierdoor de noodige kundigheden opgezameld hebbende, werd hij zelf tot het in orde brengen van foongelijke verzamelingen gebruikt, en in fiaat geileld tot de uitgave V~1l zijlJ Eleuchus
Zoophytorum, en zijne Miscellanen Zoologicn, welke beide, nadat
hij EI/geland bezocht hl'd, in 1760 in het licht verfchenen. Kort
daarna keerde hij naar Bu/ijn terug, en begon hier de uitgave zijner
Specelogia Zoologica , welke later tot 14 fiukken door hem werd
voortgezet, waarna hij in Ji68 door de Rusfifche vorstin n:lar Petel'sburg werd geroepen, om, als natuur-onderzoeker, haar uitgebreid
rijk te bereizen. Hij deed zijne eerfl:e reis met SOKOLOW en SV]E\V;
en hoe rijk dezelve in ontdekkingen wns, weet ieder. die met het
wcrk Y:ln PALLAS hieromtrent, op keizerlijke kosten Ie Petersbllrg
van 177 1 - 1776 in 4 deelen uitgegeven, alsmede met de Férwme.
lillg van gefchiedkll/ldige berigten , en de Nieuwe Noord/che Bijdro.
gen, van nabij bekend is. Ook behoorde hij onder die leden, wel,
ke bencemd werden, om het Rusfisch rijk op te meten, Cl]
er ecne volkomene plaatfelijke befchrijving van te leveren, en werd
tevens in 1782 tot collegie-ra~d benoemd.
Ondertusfchen was de plamenkunde zijn meest geliefkoosde vak,
en deed hij daartoe nog verfche idene reizen door ver[chillende provin·
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vinCien van het Rusfifche rijk, waarvan zijne prachtige Flora R~s/i(tt.
in 1785 te Petersbllrg uitgegeven, doch welker voortzeltin,!{ door
verfcheidene ongelukkige omllancligheden verhinderd werd, de eer(t~
vrucht wa~. Onder dit alles verwaarloosrie hij in geen en dee'le de
Natuur- en menschkunde, waarvan zijne ICOIles ltlfectorrtm, en zUne
taalkundige bijdragen tOt het, ongelukkig onvoltooid geblcvene, woor~
denboek van alle talen en wngvaIlen in het Rusfifche rijk, ten bewijze verllrckken. Daar hU in Tatlrië zijne overige dagen wenschte
door te brengen f fchonk hem de keizerin eenige landgoederen valJ
de kroon; en federt leefde hij tè dchllletft/ier van een aanzienlijk
inkomen. Zijn verblijf in Tfltt/"ië werd echter döor onderfcheidene omll:mdigheden, inzonderheid door de toomeloosheid der Tartm'en, niet weinig verona:mgen:13md , zoodat hiJ, toen ook tiJne gade geftorven was, zelfs met groote opoffering, met zijne
dochter naar Berlijn terugkeerde, waar hij, na verloop van ruilll
een jaar, in Herfs:m. 18 I J Ilierf, en een gedeelte zijner kostbare verzameling aan de univerûteit aldaar, bij zijnen uiterllen wil, naliet.
Ons bellek laat niet toe, om hier de menigvuldige ontdekkingen eB
denkbeelden op te geven, waarmede PALLAS Europa verrijkt heeft.
Een zijner meest iu het oog loopende en aannemelijklle denkbeelden
was dat van e~en Zuidelijken, Noordwaarts door gedrongen, vloed,
waaruit hij ook het zoo bevreemdend verfchijnfel der in het Noorden gevonden olif.'mtsbeenderen, en ligchamen van andere dieren enz.
uit het Zuiden, op de meest voldoende wijze verklaarde; alsmede
zijn gevoelen omtrent het verzinken der bergen, door eene aard heving, ter plaatfe waar thar.s de BosportIs en Dardanellen den drc/zipel met de Zwarte zee vereenigen , waardoor de voorheen onder water ge(l:aan hebbende vlakke gronden te voorfchijn kwamen; gelijk hij
ook, op zijne reis, Noordwaarts ,.an Pontus Euxilltl$, zoo als ook
in de fireken aan de Caspi[che zee en het meer Ara!, dCll bo~etn der
zee duidelijk waarnam. PALJ.AS bevestigde hierdoor wel alleen hee
gevoelen der eertijds zoo verkeerd begrepene ouden omtrent dit pUnt ;
doch hij gaf door deszelfs uitbreiding en nadere Ilaving eene gerede
aanleiding tot verder onderzoek. De grondtrekken van dit vruchtbaar denkbeeld gavcn hem, reeds in 1777, Ilof ~ot eene akademifche
verhandeling, welke later in Petersbllrg in druk verfcheen, onder den
titel van: Ob[crvatio/ls [:tr /'1 format ion des 11tollttlgnes, et les dmz302

gemens arrivés à globe, partic!Jli~re:;zeilt ti fegard de fe:lIpire RIlsfe.

PALLAS VAN VELLETRI. Een kolos!aal Ilandbeeld van PA~
ATHENE in Pariscll marmer, hetwelk men in I7J7 bij rellelri f
eene fiad 9 of 10 mijlen van Rome gelegen, onder de puinhoopell
van het landgoed (Villa), waar AUGUSTUS geboren wcrd, heeft opgedolven. Het is geheel in den grootfchen fiijl gevormd: verhevene
wijsheid, maagdelijke gellrengheid en zachte ernst vereenigen zich
in dit afgodsbeeld, waarin men de beroemde PALLAS ATHENE, die
PHIDI ....S , van elpenbeen en goud, in he. Part nel/on plaat(l:e, gevolgd
heeft
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heefe. De kunstenaar wist In deze denkbeeldige ge!1a!re alle de
denkbeelden te vereenigen , welke de Cricketl met deze godheid verbouden. Steeds met helm en fpeer gewapend, was zij de geleidfrer
der helden; want de krijg moest met beleid en voorzigtigheid gevoerd worden. Tegen haar fraat avc!' het Thl'acifche ruw geweld,
in de geda:l!1te van .'\RES. ATHENE is te gelijk altijd maagd, heeft
geene moeder, en wordt dit nooit: zij is de godin des vredes, en
draagt een wit kleed, dat tot op de voeten hangt.
PALLIATIEF. Door dit woord, hetwelk van Pallium, een hedekfel 'of m~nteI, aflwmstig is, verl1aar men datgeen , hetwelk tot
bedekking of verberging van iees gebruikt of aangevoerd wordt;
van hier de benaming van Palliatief-middel, zoodanig een, waardoor
een natuurlijk of z~delijk kwaad niet weggenomen, Ill~ar alleeu verborgen en aan het oog van anderen omtrokken wordt. In de geueeskumt verflaat men door een Palfialief-1I1iddel zulk een, hetwelk
inzonderheid gevaarlijke, voor den lijder zeer la3tige, uitwendige
verfchijnfels der ziekte matigt of verzacht, zonder op het wegue.
men der oorzaken een:gen invloed te hebben.
PALLIUM'. Zoo noemt men zel,eren mantel, die de Romeinfche
keizers, als een hooflH1:uk hunner fiaat(je.kleeding, federt de 4de eeuw
als eene bi,izondere gunst, aan Patriarchen en hoogere bisfchoppen
van hun rijk vereerden. In de sde ecuw fchonkell de Patriarchen
zelven , met toel1emming des keizers, zulk een Pn/li!lm aan de aartSbisfchoppen bij het aanvm:rden hunner bedienin~, die dan dit fieraad
aan het hoog altaar dragen moesten. Naderhand diende een zoodanig
Pallium voor deze kerkvoogden tot een teek en v:tn bekrachtiging
hunner verkiezing, en de kerkvergadering te KonflantinopeJ bepaalde
in 872, dat aUe amsbisfchoppen door hunnen patriarch, of door oplegging der handen, of door het toezenden van het Pallium, in hunne bediening moesten bevestigd worden. De panfen , zich vervolgens van dit regt van bevestiging, in het geheele Westen, meester
makende, vorderden in den beginne van de aartsbisfchoppen en bisfchoppen, alln welken het Pa//ium gefchonken werd, fleehts eene fchriftelijke belofte V:1n kerkelijke gehoorzaamheid aan den paufe_
lijken Uoel; doch federt de lode eeuw tevens eene aanzienlijke fchatting ten behoeve hunner kanfelarij. Niettegenflannde de aanmerkelijke verhooging àerzelvc, werd het Pallium als een onombeerlUk onderpand der paufclijke bevestiging der aarcsbisfchoppen befchouwd,
en tot op de jonlll1e tijden aan ieder van hun, en ook aau ettelijke
hoogere bisfchoppen, bij het annvaarden hunner bediening, gefchonken. Sedert de 12de eeuw bel1:\at het Po/lium in eene breede kraag
van witte wol, die over den fchonder geOagen wordt, en waarv:m
het eene einde over den rug, h et andere iets langer over de borst
Ilnngc, en beide van een rood kruis voorzien zijn. Dit zoo eenvoudig als kostbaar fierand, waarvoor men wel bij de 30,000 gulden betaalde, wordt door de nonneD, in het klooster SI. 4gnes, te Rf}.
lilt,
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vlm de wol van gewijde fchapen vervaardigd; en met hem, die bet
verkregen hee!t, begraven.
PALMEN. Zijn voorzeker de prachtigfle gewasfen , door de wel.
<ladige hand der Natuur alom in de warme lucht!l:reken verfpreidr.
Zij hebben eellen boo:nvormi~ea itam, doch geene takken, daar d~
hladen onmidellijk op den ibm zitten, en de bloemen komen uit ee
ne fcheede. Er zijn PalmeIJ, wc:Jke l1ep.hts 3 voet hoog worden;
doch ook, die de verbazende hoo~te -çan 200 tot 300 voet bereiken.
Zij verdienen onder alle gewasfen den eerfien rang, al zoo zij de voor.
deelen, welke de menszh van de overige te zamen genomen vockrijgt,
:illeen beûtten; want zij verflrekkell tot fpijze, drank en kleeding;
leveren bouwfloffcn tot woningen en huisfieraad op, en laten geene
van 's menfchen Iloodzakelijl,fle behoeften onbevredigd. Onder de
Palmen telt men, voornamelijk, den Dadelboom. de Kokos- en Sago.
palm, tot welke afzonderlijke artikels wij den lezer wijzen.
P ALM-WIJN. Een zeer aangename verf1:erkende drank, die van
den lagen ilamboom (Palilla minor) door de bldia1JeJl gemankt
wordt, waartoe zij, met zekere fcherpe gereedfchappen of mesfen. de
benedenlte fierke cakken van denzelven opfplijten, en dun in flesfchen,
die zij cr tot dat einde :lanhangell , het uit den boom vloeijend fap
opzamelen.
.
PALiVIYRA. Eene, in de oudheid 1 beroemde !lad in Syrië, in
het landfchap Po'myrene, welke voor eenen korten tijd eenen af20nderlijken, magtigen fiaat uitmaakte. Voorheen droeg zij den naam
"an T/lmnar of Thodmol' (de Palmfiad), ,vaarvan de Latijnfche benaming l1echts eene overzetting is. De oorfprong dezer fiad is van
eene hooge oudheid, en ziJ was deels als eene voormuur van' het
Joodfche land tegen den Euphrot1t en de omzwervende horden,
deels als de fiapelplaats voor den handel uit het Oostelijk en Westelijk Azië, van veel belang, en werd juist door dezen handel, lnzon.
derhe!d feden den tijd van TRAJANus , die het geheele landfchap
onder Romeinfche heerfch:tppij hragt, rijk en aanzienlijk. De fl:ad
werd door prachtige gebouwen en paleizen verfierd, waarvan nog te.
gen\Voorcilig, fchoon zij tweemaal verwoest werd, de overgeblevene
bouwvallen verwondering verwekken. De eerfte verwoesting gefchied.
de onder keizer AURELIANUS, en de tweede door de Saracenen in
het jaar 744. De El1gelfthetl hebben, in het midden der I8de eeuw.
de ruïnen ontdekt, en in een prachtwerk, the Ruins of Palmyra,
befchreven, waaronder zich eene menigte der fchoontte pilaren"
bouwvallen van tempels en torens, allen van marmer, en uitmuntend
bearbeid, met vele Palroyrifche, Griekfche, biJfchriften, waaronder éélt
Latijnseh, bevinden. Het oudlle gedenkftuk, hetwelk men heeft opgeTegenwoordig is Palmyra, onder
fpoord, is uit d~ ::Ide eenw. den ouden naam T!lodmor, een armzalig dorp, in de woestijn van Syrië. en behoeftige hnisgezinnen bewonen. tusfchen de prachtjg~
bouwvallen, hunne armoedige hutten. (Zie yel'der ZENO.BIA.)
PALTS.
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PALTSGRAVEN (colllitespalatilli) hadden in her, door KAR Er. dm
Groolen geCtichte, Frnnkifche, en uaderhand in het DuitCche rijk, her:
beCtuur over de vorsrclijke domein-goederen, welke rondom de gl'oo·
te keizerlijke hoven of paleizen ()'illl1c "('gine) gelegen waren. Zij
hielden op dezen hUll verblijf, en moesten dezelve tegen vijandel~k
geweld verdedig:!n; ook was hun de zorg bevolen voor de vorstelijke hofhouding, wanneer de keizers cr hunnen Intrek namen, vermits
deze. nog geene vaste refidentieplaacs hebbende (waartoe eerst in lateren t~d lYeenen werd verheven), gewoon waren, hunne door her:
ganCch~ rijk verfpreide edele hoven bij afI'JisCeiing te bezoeken. Onder deze Paltsgraven was de Paltsgraaf a:1O den Rijn, die zeer
aanzienlijke domein-goedcren onder zijn beheer had, ten allen tijde de
voornaamfte. Toen de hertogen en graven in h~t algemeen, ieder
in zijn gebied, na het erfelijk warden der leenen, de "ega/ia bemagtigden , en zich gedurende de dertiende eeuw allengs de landvors"
telijke hoogheid begonnen aan te matigen, werd ook deze Paltsgraaf de heer der l:mden, die hij te voren voor dcn keizer befiuurd
had, en werd zelfs door de bekende gouden bulle va/} KAREL IV. hl
1356 tot keurvorst verheven.
PAMPELONA, aan de /lq;aen den voet der P~>,,~C11Wl; de fierkt!
hoofdllad van het Spaanfche koningrijk Nm'arre. ZU hecft muren cn
breede wallen, zindelijke en regelmatige l1raten, fchoOl~e bronnen, eenen
bisfcIJop, eene fierke citadel, en J4,000 inwûners, alsmede eene
Hooge fcllOol; doch die van weinige betcekenis is.
PAMPHYL1Ë. Een l:mdfchap van K/ci:z-/!zië, aan de zeekust
tusfehen l.ycië ea Ci/icië, rijk in voortbrengfelen, vooral van wijn
en olUven. Deszetfs gefchiedcllis vloeit met die. der overige fiatelt
van /(fcill-/lzië in een. De hoofdfiad was Perga, tegenwoordig J'irgi.
PAMPUS. Zoo noemt men eelle. bekende droogte aan den mond
van het IJ, waar hetzelve in de Zuiderzee valt. liet is eene ondiepe plaats, waarover groote diepgaande fchepen, die van .dmftel·dam
naar Texel, en van daar naar /lmfierdam moeten, door middel valt
fcheepsligters of kameelen gebragt worden. Ook geeft men dezeu
naam aan de doorva:!rt van het Zuide,.diep van het Goereefche Gat,
over de bank van F/akké naar de reede van He/voetjluis.
PAN. De god der herders, aan wien de oude mythologie verfchillende ouders [ocrchr~ift; gevende ConuTIigen hem JUPiTER, anderen MERCURIUS tot vader ~ en de nimfen DRYOPE, C.-\LLlSTO en
TUYMllRIS tot moeder; terwijl eindelijk nog andercn hem eellc
veel minder luisterrijke geboorte fchenken, en hij geteeld zoude
zijn uit de omhelzingen van PENELOPE 1 en hare verfchilIende
minnaars. Hij wordt als zeer onbevallig afgebeeld, met een gehoornd hoofd, apen-neus, boksvoeten en fi:!art. Zijn verblijf wa'
voornamelijk /lr,adië, waar hij ook vooral vereerd werd, en op
den berg Lycaells godfpraken gaf. De nimf SYRINX, zijne liefkozingen willende omvlug-ten, zag zich eensklaps opgehouden dOOf de
ALGEMEEN WOORDENn. V.
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rivier Ladon, die zich echter op hare finceking in riet ver:tnderd~.
waarvan de verliefde PAN ccrllond eene fluit mookte, die hij SJ"
,.;nx heette; bij vervolg van tijd tiit zeven rietjes van ongelijke
grootte beilond, en bij ons ge\\'o()\ll~lt. Panfluit je genoemd wordt.
In andere minnarijen, zelfs met DIANA, was hij minder ongelukkig.Men meent, dat de verecring van PIIN uit EI!'Jptc naar Griekclliand
is overgekomen, en dát zij van daar \la~r Italië is overgebragt , waar
hij onder den naam van Lül'ERCGS werd gediend. Vaa hem is at:'
komstig de p(1IIifc·~e fcl/rik, (terrellr pOlJi'lue) omd:1t hij in den ftrijd
tegen de Titanen het eerst den vijand fchrik zou hebben aangejaagd.
Eene bijzondere godheid der herders l;an uiemand vreemd voorko.
men, noch ook, dat het vernuft en de verbeelding der Gric/cen hierin
hnnne vindingrijkheid bot hebben gevierd. .
PANAETlUS. Eell beroemd SEOicijnsch wijsgeer, uit Rnodus af.
komstig. Te Rome gekomen zijnde, werd hij de leeraar van SCIPIO
AFRICANUS, den jongen, en de vriond van LAEJ.IUS. Van zijne
fchrifcen hebben wij niets overig, maar kennen dezelve voornamelijk
uit CICERO, die van hem op verfcheidene plaatfen met hoogachting
fpreekt, en hem in zijn werk over de Pligten grootendeels gevolgd
heefe. Toen de heer van L1JNOEN te Leijden met de kap promoveerde, verdedigde hij eene keurige verhandeling over dezen wijsgeer.
PANAMA (DE LAND-ENGTE VAN) verbindt Noord- en Zuid-Amerika met elknnder, en fraat onder Spaansch gebied. Schoon {]echts
12 mijlen breed zijnde, fchijm men echtcr noch van de Natuur noch
V:ln de kunst, te kunnen verwachten, dat zij immer zal doorbreken,
alzoo de Cordilleras, die er doorloopen, onoverkomelijke hinderpalen in den weg fteIlen. lntusfchen heeft men reeds federe eenigen
tijd plannen gemaakt, om door een kanaal de beide hoofd-zeeën te
vC7binden, waardoor de reis naar Oost-Illdicn aanmerkelijk zoude verkort worden, en er eelle geheele omwenteling in dat deel der aarde
zoude plaats hebben.
PANATHENAEEN. (PrmalhenaCtJ) Zoo noemdemel1 de feesten,
welke te Athme, ter eere van MINERVA , gevierd werden. ERICUTIlO~IUS. die cr de infieller van was, noemde dezelve Athenaeen ; doch
toen TmSEUS de bewoners van alle de 12 distrikten naar de fiad riep,
om het getal harer inwoners te vergrooten, verkregen zij den naam
van Pr11latl!enacen, omo:1t nu het gezamenlijke J' theemche volk er
deel nan n:1111. Men onderCcheidde deze feesten in gmote en kkine,
waan'un de eerfte mn de 5 jaar, en de la~~fte jaarlijks plaats hadden.
Bii belden hield men c'.riederlei openbare Cpelen, die door 10 AthloIh~tC1J belluurd werden. Op den eerfien dag had men wedloopen te
paard met fakkels in het Cet-amicum; op den tweeden gymnastjfche
oefeningen en fpiegelgevechten met fchepen, en op den derden,
eindelijk, wedijverde mp.n in de muziJk, declammie, en tooneelmatige
voorftellen. De prijs van den overwinnaar beftond in een en krans
van olijftakk en van de akademie, en in een vat van den besten olie.
De
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.oe grootere Ptllltlthellflc{'/j onderfcheidden zich van de kleinere niet
ll11eeu doOl" meerdere prachr, en eene la :gere duurzaamheid, maar
vnornmncJijk door d~n plegrigen oprogr, waarbij her heilige Pep/us
(een kleed of capijt), door maagden geweven, en waarop tle daden
der goden eu heldcn dovr haar geborduurd waren, naar den dcropo.
lis in den tempel der godin gebrage wcrd. IIet feest werd voor zoo
lleilig gehoudcn, dat men op hcrzelve gevangenen uit den' kerker
ontOoeg, en aan verdienstelijke mannen, ter belooning, gouden kroonen uitreikte.
PANCIIAEA. Eene landl1reek van gelukkig drabië; aan den
mond van den ArahiCchen zee~oez~ll1, bij de ouden door des~elf.
vruchtbaarheid in wijn. mijrrhe en wierook beroemd.
PANCKOUKE. (CHARLES }OZEPH) Deze llJan was de zoon van
ANDRB }OZEl'lI PANCIWlJKE, eenen [wekhal1ddaar te Rijsjèl, die ook
als fchrijver bekend is. I1ij zew~de, na zijns vaders dood, den boekhandel met het beste gevolg voort, en begaf zich naderhand naar
Pary's, waar zijne belangrijke en uitgebreide drukwerken hem eerlang door geheel EtJropa deden bekend worden. Onder dezelve behooren, onder al1de:en, zijne uirgaven van de Enc'J'c/opMie; de wel·lee'l vtm BUFFON; de llfémoires de I'tlcar/;imie des Scienccs, en de I'académie des belles letlt'es; het lócabultlire François; het Repe,.to;,·e
,m;J'crjèl de .lllrispmdence; de voyageur Franço;s enz. De 1I1ercure
de F;'allce, die naauwclijks zoo veel opbr~gt, dat er de geleerden,
die cr aan arbeidden, behoorlijk konden betaald worden, werd onder
zijne hand~n eene rijke goudmijn, en had niet minder dan omtrent
15,000 inteekenarcn. IIij genoot het verrrouwen en de achting van
alle letterknndi~en door zijn edelmoedig gedrag, en VOLTAIRE maakte hem zelfs, bij uiterl1en wil, '1!le zijne handlchriften.
P.\;,\CKOlJKE bezat, bij vele achtenswaardige hoedanigheden, ('ene
zeldzamc kennis van den handel, cn geene geringe letterkundige
bekwaamheden. Zijne Discoun phi!ofop,'!iques [ur Ie beau, [rtr fe pla;Jir et [ur la dOlilclIi"; zijne Dis!er:atioiJs; zijne 1I1él11oircs jllr les Ma·
thématiques; zijne Remflrques fitr dil!erents obic!s d'adllliniflraliom,
en zijne p"ojets des Fil1fll1Ces, bevatten verlbndige aanmerkingen CD
nieuwe denkbeelden. Daarenboven is men nog aan hem verfchuldigd
lIet plan tot eene EncycloPédie mét.'Jodiq/le: eene onderneming, welke door alle geleerden werd toegejuicht; doch welk plan, uit hoofde'
van dcszcIfs uitgel1reluheid, niet is voltooid geworden. Ook heeft
de Moniteur llilivcrfelle 2an hem het berlaan te danken. PANCKOUK&
fiierf te Pary's in het laatst van 1799, en liet zijnen boekhandel aan
zijne weduwe en zijnen zoon na, die denzelven vlijtig voortzetten.
PANCRATIUM was een wedi1rijder der ode Grieken, waarbij
het loopen, fpringcn, vechten, worlleien en fchijfwerpe:l gelijktijdig
plaats hadden: een wt!dl1rijd tevens, waarbij men gi!enl1 middelen of
krachten onbeproefd liet; een Hrijd op leven en dood.
PANDECTEN zijn ecn gedeelte \·:tn het C~rp[!s juris civilis. en
y ~
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bevatten eene fielfelmatig bijeen gebragte verzameling van uitfprakcn
van Romeinfche regtsgeleerden , over velerhande voorwerpen van
regtspleging, waaraan keizer JUSTINIANUS, op wiens last zij ondernLlmen werd, in het jaar 533 kracht van WCt gaf; terwijl IIij alle toC
dien tijd ,oe gebruikt WDrdende fchriften van regtsgelecrdcn, gelijk
ook vroegere regcsverzamelingen, afrcha[ce. De beroemde regtsgeleer.
de TRIBONIANL'S trok dezelve, onllel' medewerking van 16 andere
regtskulldigen, uit 39 regtsgeleerde klasGken, inzonderheid uit de zoodanige, die federt den tijd van HADRIANUS onder de keizers geleeta
hebben, en bragt dit werk in 3, fc1lOon jliSTINIANUS hem daartoe
10 jaar vergund had, ten einde. Er werden 2,000 rchriften~ voorna.
melijk die van PAPIANUS, ULPIANUS, PAULUS, JULIANUS , MARCELLUS , iCAJUS MODESTINUS en anderen, toe gebruikt. Zij zijn over
het ,eheel n:lar de orde van de wetten der 12 tafelen en het Edicti
perpetu; ingerigt, en in 50 b«>eken verdeeld.
.
PANDtMONIUM. Zoo noemden de oooen den algemeenen tcmpel voor goden en halve goden.
PANDtlVIOS. Een woord, uit het Grieksch afkomstig, hetwelk
dikwijls als een bijna:nn. van VENUS voorkomt, over welks oorfprong
de gevoelens zeer verfchilIende zijn. Volgens fommigen werd de
vereering V3n VENUS P,~NDÉMOS door TUESEUS te Athene ingevoerd,
toen hij de onderfcheidene fiammen of vlekken het eerst tot een geheel vereenigde; volgens anderen ont!lond deze bijnaam daardoor,
omdat de tempel van VENUS zich op de Enrkt, de verzamelplaats
van het geheele volk, bevond; terwijl, eindelijk, eenigen zijnen
oorfprong daarvan oncleenen, omdat deze tempel door SOLON van het
geld gebouwd werd, hetwelk de openbare meisjes van vermank betalen moesten. Dan, deze gevoelens komen ons voor. weinig grond
te hebben, wanneer men in la:J.nmerking Jleelllt, dat VENUS reeds in
de oud!le tijden. ook op andere plaatfen , onder dezen bijna:J.m vereerd werd. Het merkwaardigst was het beeld van eene, op eenen
bok rijdende, VENUS.PANDRMOS te Elis, benevens dat van VENUS
URANI.\. Hier verfchijnt de eerlle als het zinnebeeld der onreine
liefde en zich run alles prijsgevende zinnelijkheid, in tegenoverllelling
der zuivere liefde; en in deze beteekenis wordt ook nog in de zamenIeving de uitdrukking van VENUS PAN(}lhIOS genomen, wanneer
men de zaak zelve niet duidelijker omrchrijven wil.
PANDION. In de vroeg!le gefchiedenis van AUika komen twee
koningen van dezen Ilaam voor, waarvan de cerlle de vader was vall
PROCNE en PHILOM.ELA, en van de tweeling-broeders EREcHTEus en
PRUTES. Zijne dochter PaocNE gaf hij ten huwelijk aan TnEREUs,
koning van Tnrtlcië, welker oogellïkkig lot, gelijk mede dat van ha·re zuster PHiLOMELA (zie aldaar) om !lrijd door de dichters is bezongen, en den vader van verdriet deed kwijnen. PANOION II werd
tilt zijn rijk verdreven, vlngcce naar PYLAS, koning v:tn illegart1; veriseeg deszelfs dochter PBUA tot vrouw, cn deszelfs rijk ten erf.
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deel. Hij Jlad vier zonen, AEGAEUS, PALL"'~, Nrsus !en Lvcus, on.
der welke hij het gebied verdeelde, en waardoor hij den grond legde
tot binlJellland[che oorlogen, die Attjka langen tijd hebben beroerd
cn eerst onder CODRUS geeindigd zijn.
PANDORA. De al begaafde; aldus genoemd, omdat ieder Olympbe.
woner haar een gefchenk bragt. PRO~lOTHEUS, door ZEUS uit den hemel
genomen, had menfchen gevormd, en door een heimelijk, vandaar ge!lolen vuur, bezield. De vader der goden, dezen wrevel willende fhaffen,
beval aan VUI,KhAN, om uit aarde eene vrouw te maken, in fchoon_
heid en bevalligheid der godinnen gelijk, en er [praalt en leven aan
bij te zetten. VULKhAN voldeed aan dit bevel; doch MINERVA wist
hetzelve in kunstige vrouwelijke handwerken te ond~rrigten, en VE.
1'IUS er fchoonheid. en bekoorlijkheid aan mede te deelen; terwijl MERCURIUS het de zucht inûoezemde, om te behagen, en eene innemende en bevallige fpraak l~crde. Met alle deze hoedanigheden verfierd,
liet MINERVA banr in de vergadering der goden brengen, die allen over dit kun stgewrocbt verbaasd !londen, waarop ZEUS, die het
met eenen koker of bus befchonk, waarin alle rampen en ellende der
menfchen vervat waren, MERCURiUS naar EPIntETIIEUS zond, om hem
de PANDORA als een gerchenk over te brengen. PROMOTHEUS had hem
wel gewnarfchuwd, 0111 immer een gerchenk van JUPITER aan te nemen; doch de bekoorlijkheden van het meisje verleidden hem, en
hij ontdekte te laat zijn ongeluk. Tot hiertoe leefden de menfchen bevrijd van alle rampen, drukkend en arbeid, en alle ziekten;
doch PANDORA' bragt nu het gehcele heer van onheilen mede, het.
welk, toen Epl~mTilEUs de bus opende, zich aanl10nds over de geheele aarde verfpreidde; alleen de hoop bleef op den grond der bus,
Wie ziet n:et in deu
toen hij dezelve weder fchielijk toenoot. fabel een levendig n[becdfel der Natuur!
PANDURA of PANDORA. Een muzijkaal fil3ar-fpeelcuig, bet.
welk reeds bij de Asfiriers en Epyptl!naren bekend was. De nieuwe.
re Pandura's, in Engeland uitgevonden, hebben u koperen fnaren,
en vele overeenkomst met de luit; doch de Napelfche hebben er
flechts 6. In de Ukmine, Rusland en Polen bedient men zich zeer
veel v:m eene andere [oort.
PANEGYRICUS. Eene lofrede, een lofgedicht , een tak der rec:1ekunst, waarbij men van eene daadzaak of een perfoon eene franije
ichets geen. De gcfchiedkundige waarheid is alleen in zoover tot zulk
een ftUk lloodig, als de P/l1Iegyrims een historisch voo~werp verhan..
delt. Re~ds iu iJet vrije Griekmland had men met foortgclijke lofredenen veel op, en die van ISOKRATES is, in weerwil van het al te
blijkbare kunstmatige, waardoor zij veel van het groot(che verliest s
een 111eesterl1:uk van naauwkeurigen fchrijftranc. In de Romeinfche
letterkunde, zooals wij die nog tegenwoordig bezitten. is )de Pt1ne~
gyriclIs van den jongen PLINIUS op TRAJANUS , zoowel in klasfieken fiijl als 'wclfprckendheid, de voorcrclFdijk!lc. De latere Ro.
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meinfcIJc Plllil'g'J'fici, van de der~1i! en vierde eeuw, zijn alleen voor
den onderzock~r ,Lr gefchicdcnis belaI1 grijk. Ol ,der de hedendaagfche hebben de fi'{mfchm eenc dergelijke foort in hunnc Eloges.
Ook dc Ellge/Fnm, doch inzonderheid dc Nedcr/twdcrs, belittcn
nitmuntcndc lofredcnen,
PANNEDAKKERlJEN. lJiertoe moet de klei, tOt dekpannen gebruikt wordendc, zeer vet zijn, en weini~ kalk-of gypsaarde bevatten, om dat de panncn daardoor ligt doorflaan. 1\1cn vindt dezc zware, vettC en bla:mwachtigc klei in verCcheidene landen aan dcn Rijl/.
de Va/tt, dc COl/we en de ldafls, en op velc andcre pl:Ultfcn, zoo als
in Cf"lmingm, Vries/oIJd enz, 1\'a afgeJ10ken te zijn, wordt dezelve
mee wale!" gemengd, met [choppen omgerocrd, met vo\!ten getreden
el1 geert men cr dus de vcrcisehte weekhi?id en lemighcid aan,
waarI1:! deze klei in eenen daartoc ingerigten molen gemalen, daardoor
van alle firootjes, worteltjes of ander vuil g"rzui\'erd, cn zoodanig
doorCneden en gekneed wordt, dnt zij de Iloodige taaibeid verkrijgt.
Hierop wordt zij Ilaar de vormplaats govoerd, ell, 1l3dat de opgeworpene hoop behoorlijk gedroogd of gezee is, neemt men er cen' kluit
van. en rolt die door middel van eene!l dikken rolfl:ok tot eenen
plattcn koek ter dikte van de pannèn uit; terwijl men de werktafel
en koek, om het aanhangen voor te komen, met een weinig zand
bellrooid. Nadat zu!k een koek klei in cenen homen vorm tot de
grootte cener pan gebragt is, geeCt een andcr haar in eenen p:mnenvonI\
rie ged:!:l1lte van een:! pan. maakt er de neus aan, cn leg-t dan dezelve
op planken, die in eene fch\lnr in dier vo~:;e op r;;kl,cn of l1clla~ies
~eplaatst zijn, dat cr flcchts eCile rij ranncn ltls(èl!en liggen kan ..
waarbij men cchter moet zorg~n, d:lt de panvurlllig"r ~edaallte der Ilog
weeke klei niet verbo;cn worde. N:l eer,t in de fduur en vcrvol.
~ens in de zon volkome!l ged!"o()~,d tC z'jn, brcl'~t men de liannell
n~ar den oven, welkc 11le~stal een gebol1w is, binncllwerks, omtrent 16 voet lang, IO voet breed en [,Una zoo hoog; zijnde de 4
muren, die deszelfs binnenfie gedeclte vormcn, bij de 5 voet dik,
van buiten met ramen van zwm'e homen ribhcn omrimgd en opgefloten. In dezen oven plaatsE men de pannen hij rijen regt op cu
neer, met de neuzen tegen elkander, zoodat er cenige opening tllSfcllen beiden blijft. Men 1100kt vcrvolgens in de 1100kgat~n ecn l1el'k
vuur, gedurende den tijd van 40 lllir; lam hierna den oven 4 dagen
bekoclen, en haalt er dan de pannen (w:oai'van er gcwoonlijk 14 of
15,0:>0 ingadn) uit, die dan eene flaaije roodt! kleur verkregen hebben. Om aan dez.:!vc eene blaauwe kleur te geven, werpt men grocll
elzen.hout, wannecr de pannen reeds gebakken zijn, bij takkcbos.
fehen in de Hookgaten ; mankt den oven overal digt; fluit dus
den rook op, en houdt nlles cen dag of acht zeer 1l3aUW genoten.
Dit noemen de werklieden fmorell, en de panncn gefmoorde PflllllC1l.
'rot de gewone blinkende blaaulVe p~nl1Cll worden -de mode met
eenc pap van lijn gemalen blaa'lIIv fineicgIns beltrckclJ, cu op ni~uw
in
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in den oven gezer. De voornaamfle deugd der dakpannen is hier in
gelegen, dat zij noch door!1aan noch fchilferen, waarvan men de proef
kan uemen, met eenigen vol water te laten trekken, en vervolgen
aan de vorst en fneeuw gedurende den winter bloot te nellen, wanneer zij , goed zijnde, daardoor geene verandering ondergaan zullen.
PANNONIË. ZOO noemde men oudtijds het land tl1s{i;hen de
Illyriers en Keltell, aan de Noordelijke afhelling d~r Oostelijke Alpen, hetwelk door de Ponnolliërs, een oorCpronkelijk Thracisch volk,
bewoond werd. Het gelukte het eerst aan keizer AUGUsTUS, zich in
deze landnreken te nestelen. Hij vermeesterde de /llyriel's, .lapoden
en Dallllatiers, cn drong hen in de gebergten der Pal1nolliiJrs terug.
waarop zij zich. kort daarna, in eene gevaarlijkc zmllcnzwcring.
tegcn' de ROiJ1einen inlietcn, welke door TIBERIUS, aan het hootä
van 10 legiocnen, echter gelukkig gedempt werd. Nade~hand fchij.
nen zij zich. onder begunniging van de ROllleinl!1l, aan den DOllar,
te hebben neergezet; doch waarCchijnlijk verkreeg hun land eerst onder CLAUDIUS de inrigting van een Romeinsch gewest. Pa/mo,/i;
bevattede de Oostelijke landfrreek van Oostcurijk en Stier/norle, geheel Hongarije, voor zoover dit a~n de zuidzijde van den DOllau
ligt; een gedeelte van Krain en erootiiJ; geheel S/rJl'onië, en eene
fheek van Bowië aan de Save. Wanr!cbijnlijk verdeelde IIADItIANt:S
het in Ponllonia Superior, of Westelijk, (naderhand prima) en in
Pallllonia biferiol', cf Oostelijk, (in het vervolg j<'ctJllda). Sedert
den Markomannifchen oorlog leed Ilollgm·ije veel van de Baróaren,
maar nog meer door de volksverhuizing; doch bleven de Romeinen
in deszelfs bezit, ofJèhoon zij het al, gedurende eClligeu tijd (zoo
als in het jaar 300 onzer tijdrekening, mm de Fálu/alfll) moesten overgeven. De Htlril1el1, onder ATTlf.,\, ontrukten hll!', echter, naderhand
het gehcele land; doch moesten, na den dood van dezen veroveraar,
wederom binnen hUllnc oude grenzen terug trekken, waar zij, onder
de namen jJ;Jtlgari en Lutrigllrie, nog langen tijd heerschten. In het
Oosten van Europa bragt deze omwenteling de gewigtigfie verande.
ringen voor~. In de gebergten van Ponnol/iE zetteden zich, namelijle ,
die Sar1ttaten neder, welke de voorvaders der tegenwoordige S/avotlien zijn; doch PflIl1Ionië zclf werd, met bewillil!ing der Oosterfche
keizers, door de Oost-Gothw in bezit genomen, die, toen deze naar
It,ûië trol<ken, door de LOllgobarden. eu dezen wederom door de
Aval'e1I gevol~d werden. De laatfre drongen, onder aanvoering "an
cencn nakomeling van ATTILA, van tijd tot tijd, tot de Elbe en Saa.
Ie door; doch onderwierpen zich in 806 aan KAREL den Groolen, bij
welkc gelegenheid hUll genoemde opperhoofd den Christelijken godsdienst aannam.
PANORAMA. Zoo, noemt men het horizontale beeld eenèr thtd
of landllreek. Deze foort van fchilderflukken zijn door hUllne kleuren en licht de bcdriegeIijkllr!, en in Engeland door ROBER'r llA/{KER,
ill het laatst der vorige eeuw, uitgevClnde:J. Men kan een PanoraTnQ tC!
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regt de zegepmnl van het yergezigt noemen. De Imnstenaar moet
van eellen toren'" of berg de olllligbende lallllltreek, zoover zijn oog
(len afgelegenltell gezigteinder k:1l1 bereiken, met de grootIte naanwkeurigheid, in zijn tafereel opnemen. De hoogstmogclijke waarheid
en naauwgezetheid, en de meest mo;>;elijke verrasfchende misleidiug
zijn de hoofdvereischten van deze foon van fchilderingclI, welker uitwerking echter, alleen van de_manier, wa~.rop zij vertoond en verlicht
worden, afhangt. Is namelijk een fchilderlluk v~n een PanoramtJ gellCel voltooid, dan worden des zei f, onuerfcheidcne deel en, in eene
daartoe ingerigte en rond gebouwde tent, è cnvijze zamengevoegd
en opgehangen, dat de aanfchouwer, in her midden door cene gale..
rij omgeven, zoodanig geplamst is, als of hij op de plaats zelve flaar,
van waar bet Huk werd geteekend. Het licht valt rondsom alleen van·.
boven op het fchilderij , zoodat dit verlicht wordt, zonder dat he~
licht op den bl!fchouwer valt, die, nergens geen einde aan het fchilderfmk ziende, zich met de daad verbeeldt, in de vertoonde landflreek verplaatst te zijn. In LOlden en Parijs heeft men afzonderlijke
gebouwen, welke fieeds ter vertooning van zulke fchilderingen gereed,
en daartoe opzettelijk ingerigt zijn. ROIlERT FULTON, een AllI~ri
ltlall, bragt het eerst een Pa1Joramn naar FrankriJk, waar men van
tijd tot tijd, met de hoogfle bewondering en goedkeuring, de vertooningen van LondCll. Parijs, Tou/oure, Napels, de haven ,'an Bo.
loglte , Rome, /lm/lerdalTZ enz. befchouwde. Ook hier te lande zijn
de P011Ora1lla'S overgebragt.
PANTALON is bij de maskers der Italiaanfchc komedie de
rol van vader. De voormalige Ideeding van P01ltalon is van de hedendaag[che onderfcheiden; doch zUn beide Venetiaunfche kleederdragten. De oudere Pallta/oll droeg de zoogenoemde Zimarra,
eene [oort van langen mamel, met korte bover.mouwen, en eenen omgel1agen, [mallen kraag; hoedanig eenen de kooplieden in hunne winkels plegen te dragen, en nog hier en d~ar bij de pleitbezorgers in
gebruik zijn. Tevens behoorde het tot h ct kostuum van een' Paltta1011, dat broek en koufen uit één fiuk moesten zijn; en van hier,
dat men in later tijd deze kleederdragt Ptllltalotls noemde. Zij waren
bij het oude kostuum altijd rood; maar de Zi111t1rm of mamel was
zwart. Toen de Turkm f(onfltJ1llillopei veroverden, verloor de republil!k Venetië het koningrijk Ncgropollte, welk verlies men zoo diep
gevoellle, d:;t men de roode broek en koufen in zwarte veranderde;
en zoo bleef dan ook deze droge feden dien tijd. Aan het masker was niets ongewoons: toenm::als, nog den bnard dragende, had
bet. gewoonlijk het voorkomen van een oud koopman; doch tegenwoordig is de baard, van de nieuwere maskers van eene Pantalon
vcrfchiIIend; loopende rondom de kin, en in het midden van onder
fpits toe. Voor het overige werd het vest verlengd, en de van bown ruime Pmlfaloll aan de knie gebonden: de Zimflrra en de panto[ds bleven ccllLer dczelfdl!.
Ge-
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Gewoonlijk wordt Ntmt%n in het karakter van een goedh:mig,
eenvoudig oud koopman afgebeeld, die meestal verliefd is, en altijd
door eenen medeminnaar, zoon of bediel~de vergezeld wordt. Som..
tijds maakt men van hem, federe de 1r.:ltl1e eeuw, een goed huisvader, vol gevoel van eer en kieschheid, wat zijn gegeven woord betreft.
en gellreng omtrent zijne kinderen; doch wordt hij altijd vergezeld.
Nu ontvreemd men den fpaarzamen man al het geld uit zijnen zak,
en dan brengt men hem zoover, dat hij onwetend, zijne dochter in de
armen van den door hem vervolgden minnaar voert: met één woord,
men bedient zich van Pantalon zoowel in de rol van een braaf
nud man, als in die van eenen belagchelijkell domkop; doch die altijd
in den Venetiaal1fchen tongval fpreekt.
PANTHEON. (Het) Door deze benaming, uit het Griekscb
afkom1l:ig, ver1l:ond men in de oudheid iederen tempel, welke aan alle,
of de voornam1l:e, godheden gemeenfchappelijk was toegewijd. De
beroemd1l:e dezer foort van tempels was het oude Pantheon te Rome.
l1etwelk AGRIPPA, de gunfieling van AUGUSTUS, in het 2s1l:e jaar voor
Ollze tijdrekening, liet bouwen, en aan MARS, benevens JUPITER
dm wreker, uithoofde der behaalde zege op MARCUS ANTONIUS en
CLEOPATRA, hij /lctium, toewijdde, bij welke gelegenheid men CyBELE, de moeder der goden, die alle hunne kostbare ilandbeelden in
dezen tempel hadden, almede daarin plaatfle, van waar hij dan ook
het Pantheon, dat is de verzamelplaats van alle goden, geheeten
werd. Dit trotsch gebouw is tot heden bewaard gebleven , en door
paus BONIFACIl;S IV, in het jaar 607, aan de maagd MARIA en alle martelaren toegewijd, weshalve het tegenwoordig de kerk St. 1I1arÎa ad
J1fartyres, doch meest de Rottmda genoemd wordt. Men gaat door
een prachtig pomal, hetwelk doer 16 kolommen van groen, Oostersch
graniet, ied\:r \'an 15 voet in den omtrek, Ulet kapiteelen en voet.
Hukken van wit marmer, gedragen wordt, en waan'an 8 den fraaijeo
voorgevel fchr~gen, naar het binnenfte van dezen tempel, aan beide
zijden vall welks ingang zich groote nisfen bevinden, waarin eertijds
de kolosfale 1l:andbeelden van AUGUSTUS en AGRIPP.\ flonden. De
posten of filjlen van de architraaf en den drempel der trotfche, van
zuiver brons gemaakte, dubbelde deuren zijn van wit marmer: dezelve drnaijen in gegroefde pilaren van brons op pinnen, omdat geene
duimen den ongellOorden last zouden kunnen dragen. Dit gebouw
heeft van binnen eene cirkelvormige gedaante, en ontvangt deszelfs
licht door eene ronde, geheel vrije opening, welke zich in het midden van den koepel bevindt, en 27 voet in middellijn is. De hoog[e,
zoowel als wijdte, van dezen tempel bedraagt J 37 voet, en deszelfs
vloer is met gr:l1Jict, por?hier, hreccio, gial/o flnttico , en de kostl>aar_
11e marmeren fleenen belegd. Voorheen prijkte dezelve met de fchoon_
11c beeld zuilen der goden; doch thans met de gcdenkteekcns der
meest berO\:mde geleerden en kunstenaars. Behnlve dit Pal1theon vindt
men te Rome llL,g een kleiner, hetwelk, volgens l\1oNTFAl,JCON, voor
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P ANTHE R. (De) fIet Palltherdier (Feli. parrlllS) behoort tOt het
geOncht der katten. Zijn frnm is v:In 2 tot 2~- voet lang, en hij heeft
op den rug en op de zUllen groote, onregelmatige vlekken. Afrika is
het vaderhll1d van dit dier, dat wel IIog grooter wordt dan de lui.
paard; doch met dezen en den tijger in levenswijze vele overeen
den
van
die
dan
,
komst heeft. De vlekken zijner huid zijn grooeer
luipaard, minder re/iclm:ltig, en loopen hier en daar nu eellS als een
hoefijze r. dan w~er als een rinJ in el!.ander. - De kleiIJe POllther,
of het kleine Pantherdier (F. P(1I!tlrcra) , rO/hoC van BVFFON, heeft
langer flaart d:lll de voorgaande, en een witachtig lijf, met zwarte,
onregeimatige vlekl:el1 getee~.end. BrJrbarije is zijne woonplaats: hij
is veel kleiner, dan de \"oribe en de luipaard, kan ook met weinige
lnoeite cam gemaakt, en tot de ja!;t op rheen, ganzen en z. afgerigc
worden , w~_artoe hij reeds voorl~n6 in het OostCl), en in later tijd
ook in Italië en Frallkrijk, gebruike is.
PANTO METER . Een wiskundig werktPig, waarmede men alle
(oorten van ho~kcn, zoo wel horiwntale als venikal c, bn meten.
PANTO:\1L'1E. (Zie: GEBAR EN.)
PAOL! . (P.) Da:! merkwaardige man werd in Genufl geboren.
lIet eiland COlf::/l br:lgt in den loop d~r 18de eeuw verfl.:beidene
beroemde mannen te voor[chijn, die zich inzonderheid door ee:neonwrikbare l1andvasdgheid van karakter onderfcheiden hebben: zoo
als de gebroeders LUCIEN en NAPOLEON BUONhPo\RTE , PAOLI enz.
Zij kenmer~,cn zich allen door den gecst dezer eilanderen , welke
ltOUS5E.AU reeds zoo treffend gefchildcrd h.:!cft. en van welke hij
voorfpelde, dat zij eenmaal geheel EUI"Opfl zouden doen beven. PAOIn 1755, naar
I,.\ fiamde uit eene aanzieniijke Corfi~aanfche familie.
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Hij regelde het berluur: rigtte een behoorlijk
eene tlniverl1teit, om c1!!n geest zijner landgellOOten te befchavell.
lVlen gehoorzaamde hem als eeu ge!lr~ng opperhoofd, en beminde iu
hem den CorfilwrJ/1, die de barbaarfche gewoonte der bloedwf:lak,
(want vóór zijnen tijd bleven moorden ongc!1mft) vernietigde. Het
ei.
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ellanél fcheidui:! zich nu van Geilt/ti, en PAOLI'S invloed verijdelde het
plan van die republiek. om de gehoorzaamheid der trotfche eilanders
voor geld te koopen; dOC:l moedigde tcvens, met geen minder ijver,
zijne land;::enootcn aan, om zich tegen de Franfche wapcncn te ver.
zettcn. Toen nu deze in ) 769, een jaur na de geboorte vnn NAPOLEON nUONAP.~RTE, hct eiland veroverren, vertrok PAOLT, dc wetgever
van zijn vaderland J en de verdediger dcr Corfib:l1lfche onaf11ankelijk.
beid, naar LOllden, waar men hem met de groot!l:e achting behandelde.
Twintig jaar daarna opende de Franfche omwenteling voor zijnen
geest eene nieuwe loopbaan: hij keerde Ilaar zijn vaderland terug.
waar hij nog il:eeds veel invloed bezat. en als een ijverig voor!l::mder
der gemeenebest-regering fpoedig het vertrouwen won. In 1790 be.
gaf hij zich naar Parijs, om der Nationale vergadering, die Cor[ika
in den rang der FranCche provincien had opgenomen, den dank zijner
landgenoot en te betuigen, en den eed van getrouwheid aan haar af
te leggen. Zijne tegenwoordigheid verwekte te Farfis zelfs eene
foort van geesrdrift. Na zijne terugkomst op het eiland, tot bevel.
hebber der nationale garde en voorzitter van het departement verko.
zen zijnde, volgde llÏj in die betrekkiegen, in 1791 en 1792, in fchijn
de grondbeginfels der omwenteling; doch beraamde eerlang, bij de
toenemcnde regeringloosheid in FrallkriJk, heimelijk het plan, om
COI!ilra tot eenen onafhanl:elijken !laat te verheffen. Toe:; de Jakobijnfche partij dit vernam, beriep hij in 1793 eene confliltti, die hem
tot voorzitter en generalislimus der Corfikanetl benoemde. De Nationale convcntie vorderde hem hierop voor hare balie; doch PAOLI,
die uiet verfcheen, werd voor eenen verrader van den fraat vérklaard ,
en aan hem het mislukken van den aanval op Sardinië. co zijne verhelling, onder Eugelfche befchcrming, tot onbepaald gebieder van
COIjHa geweten.
Tot hiertoe had PAOI.I in de beste verflandhouding met de familie
van llUONAPARTE geleefd; doch deze zich nu beOisfend voor de Ja.
cobi;uCcbe partij verklarende, koos hij de zijde der El1ge/fchen, en
begunftigde in 1794 de landing hunner troepen, en daardoor de verdrijving der Frtll1fchetZ van het eiland. PAOLI zag zich echter iJl de
verwachting van dit zijn gedrag bedrogen. De E/Jgelfchm behandelden hem, als bevrijder van zijn vaderland, wel met onderfcheiding;
maar zij befchollwdeJl het eiland als eene verovering, en de rusteloo.
ze, eergierige PAO~I moest zich met de weinige magt, die men hem
liet behouden, vergenoegen, terwijl hij bovendien, door zijne ver.
hindtenis met En{felrmfl, een aanmerkelijk deel van achting bij zijne
landgenooten verloren had. In de~en !laat van zaken. waHbij nog
kwam zijne vijandfchap met den EngeJfchen onderkoning. ELLIOT,
oordeelde hij het geraden, om van allen beft uur af te zien, en begnf
zich naar Londcl', waar hij J van een hem toegelegd jaargeld, fl'dert
ftil leefde, C1I in 18q, oud 8 I i laI', l~ierC. PAOLI behoort. buiten
twijfel, onder die L'Dgolukkige manIJen , wier grootCte verdriet het
was,
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was. dat zij hunne omwerpen, voor ~en geheel leven t yerijd<!ld za.
gen, en met dit denkbeeld moesten fierven. FRJ::DERIK de Groole
Jloemde hem den eerlten veldheer.
PAPEGAAI. (Psiltacm) Dit talrijk vogelgellacht heeft, over
het geheel genomen, meestal hetzelfde vaderland, als de :tpen onder
de zogende dieren. Daarentegen is het opmerkelijk, dat vele enkelde Papegaai-[oorten eene zoo buitengemeen n::auwbeperkte woonplaats hebben, zoodat b. v. in den Oosc-Indifchen Archipel, omfireeks Luszon , verfcheidene dezer [oorten enkel en alleen op het
eene of ander eiland afzonderlijk t en nimmer cenige te gelijk op ee.
Dige der andere eilanden, gevonGen worden, hoe digt ook deze bij
elkander liggen. Deze vogelen bezitten in houding en manieren vele
bijzonderheèp.n, welke hUll alleen eigen zijn. Zoo weten zij zich
b. v. van hunne pooten als van handen te bedienen; brengen daarmede hunne fpijze aan den mond; krabben er zich mede achter de 00ren, en treden niet, wallneer zij gaan, zoo als andere vogels, alleen
met de nagels, maar met den geheelen hiel op den grond. Hunne
baakvormige bovenkaak is. door een gewricht, met den kop zelven
vereenigd: is zeer beweegbaar t en dient hun zoo in het klimmen,
vasthouden. als inzonderheid ook in het uitpluizen, kraken enz. als
tOt eenen derden poot. De Papegaaijen niezen, geeuwen en leeren
:zeer Iige woorden nafpreken. Onder hun talrijk gellacht worden de
volgelJd~ het meest naar Europa overgebragt , als: I. De TYest-i1ldi.
felze Roof (Psiltacus JJfocao), met eenen langen finnrt , rood van
ldeur, de l1agpennen van boven blaauw t en van onder ros, en de
wangen kaal en gerimpeld. Bij behoort in ZlIid-.1mcr;'ka te huis,
en is een groot, en door de pracht zijner veeren uitnemend [choon
dier. !J. De dlexaI1ders.Popegaai, of Ring_parkiet, (P. A/eXOlldri),
die eenen langen fiaart, eene roode borst en halskraag, en eene zwar.
te keel heeft. Zijn vaderland is de Oost-indien, en hij was de eer11e, die door ALEXANDER den Groolen, op zijnen togt door de Indien,
m.,r Europa werd overgebragt. 3. De Roodbek (P. Ruffrostris), mee
eenen langen fiaare, benevens een groen lijf, roodachtige boven.
en zwarte onderkaak, blaauwachtige fIagpennell aan de punten, en
oranjekleurige oogranden, Ilij behoort in de West-Indië, GlIiana enz. te
huis. 4. De Kakatoe, <!e Gee/kuif (P. CristatIIs) , met eellen korten fiaart. een wit lij f, en eene geele kuif op den kop, dien hij
kan uit[preiden en intrekken: men vindt deze in Oost-Indien, inzollderheid op de lJ10lllkfche eilanden. 5. De Guinefche of blaauwe Papegaai (P. Britltaeus), met eenen korten, hoogroodcn fiaart, een
blalluwachtig grijs lijf, en kale en witte wangen, wordt op Guinea,
Congo en Angola gevonden. 6. De Amazoo1l-Papegaai (P. Ai/JazoIJi·
CIIS), r Ajouroll-couraou van BUFFON, die cencn korten llaart, cen groen
liJf, een blaauw voorhoofd en hoog geele wangen heeft. En 7. hee
Cuinefche Parkietje (P. Pul/arills), met eenen korten, hoog geelen
naart met eene zwarte fireep J een groen lijf, een rood voorhoofd.
rn
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aschgra:lUwe oogkringen. Deze vogel, wiens vaderland Gttinea
en de Oost-Illdim is, wordt ook wel de Cuilll:fche Mos genoemd, cn
is niet veel grooter dan eene goudvink. De Frtll1fcltm noemen heUl
lIit hoofde der teederheid, welke het manHelje en wijfje elkander be.
wijzen, t'ill[eparable.
PAPHOS. Eene llad op het eîI:ïnd Cyprus, gelijk het geheele eiland, aan VENUS, die naar het land en de fiad, Cyprus, en Pophia
genoemd wordt, toegeheiligd. Jh.li'illANUS M .... RCELLINUS getuigt dus
van een en ander: " Het eiland Cyprus, niet ver van het vaste land
" (dat van Syrie) gelegen, en met goede havens voorzien, is, behalve
" door andere aanzicniijke vrijlleden , door twee Ueden beroemd, Sa" lal/lis en Paphos , de eerlle door kleine heiligdommen van JUl'lTER_
" de andere door den tempel van VENUS, vermaard:' lIet was
bij dien beroemden tempel, dat zich, volgens getuigenis van MEL .... ,
STRABO, JUSTINUS ell NONNUS , de meisjes, op het llrand, ter
cere van VENUS, lieten verkrachten, om eelle bruilofsgift op te zamelen. In den tempel werd langen tijd nict dan met wierook geofferd,
tcnvijl er geen bloed voor VENUS vloeijen mogt. De omtrekkeIl
der nad waren zoo vruchtbaar in velerlei voortbrellgfelen, dat meR
zeide: dat er eeu goed vrachtfchip, van de kiel af tot de hooglle wimpels der masten toe, kon gebouwd worden, zonder dat men hiertoe,
zelfs het geriuglle, uitheemfche voonbrengfel behoefde. Thans is
de llad klein en :mn. Er was nog een nieuw Pnphos, zijnde
eene koopllad en haven, doch zij verging door aardbevingen, t~n tijde
van Al·GUSTUS. Er l1aat nu een ellendig 11adjc, Bas[o genoemd, in
hare plaats.
PAPIER EN PAPIER-FABRIJKEN. Schoon 0115 pnpier niet
uit de papierplant, (bij de Egyptenaren el Bardi, bij de ROllleinetz Pa.
PY"IIS, en bij LINN. Cyptrtls Papyrus genoemd) vervaardigd wordt,
heeft het daarvan echter zijnen naam behouden. Het oudfie Papier
was het Egyptifche, hetwelk, volgens den gefchiedfchrijver PLlNIt:S,
(lib. 13, c. 11, 13) reeds 3 eeuwen voor de fiichting van Ale.TtJ11drië, in gebruik was, en uit de papierplant vervaardigd werd; zijnde
eene fa ort van riet, in de moerasfen van Egypte en de ftil!laande W~
teren van dcn,Nijl groeijende. Deszelfs binnenlle basten of huIfels
leverden de fioffe op, waarop gefchreven werd. Na dat men. namelijk, de plant van derzelver kruin en wortel ontdaan had, bleef de
11engel 3 of 4 voet lang, en werd aan de eene zijde van boven tot
beneden gefpleten, waarna men de fchellen of bekleedfels' zorgvuldig
:rfligtte. Deze waren dikwijls !lO in getal, en werden witter en fij!ler,
naarmate men het binnenlle naderde. Nu werd zulk een blaadje met
eene lijmige 110ffe overdekt, en een ander er zoodanig overheen gelegd, dat de plantvezeltjes eene verfchilIende rigting hadden. Op
deze wijze plak~e men meerdere blaadjes op elkander, om aan het Papier de noodige dikte te geven, dat nu nog geperst,' gedroogd. gellagen en geglad I eu zelf~, wanneer het voor belangrijke 11ukken
moest
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moest dienen, mee ceder-olie ingewreven werd, waardoor het,. even
als het cederhout, ViJor wormaeken beveiligd was. In Duits,",z.
land en ElIgdfmd werd ~ voor zoo ver men kan na gaan, nimmer
van Egyptisch Papier gebruik gemaakt; in Italië en Frallkrijk daaren.
tegen werd het eerst zeer laat door het parkemeut vervangen; ter.
wijl het eerst in de Sire eeuw in het laatstgenoemde rijk in onbruik
geraakte, en nog in de IIde er pauf.:lijke bullen op gefchreven wer..
den. Na dien tijd bragten de Ambierm de kunst uit Afrika in Europt1 over, om boolUwoIlen of katoenen-Papier te maken, (*) waar..
toe zij zich van ruwe boom wol, en niet van katoenen lappen bedien_
den. Hunne Europifche navolger~ maakten gebruik van de kennis
der molens, en vervaardigden het Papier niet ?lIeen van boomwal •
maar ook van katoenen lappen; terwijl de kunst hierin zulke fchoone
vorderingen maakte, dat dit Papier in de I2de eeuw in het Oosten
algemeen in gebruik kwam; do\!h in het Westen, met uitzondering
van Itt1lië, en welligt ook van f'ln/mdcre1l, was dit gebruik niet zoo
algemeen.
Imusfchen gaf dit Papier, waarfchijn lijk , aanleiding tot de uitvin.
dipg van het Papier uit lompen, of linnen fl:offen, waaromtrent men
vele moeite aangewend heefc, om met deszelfs gefchiedenis bekend
te worden. Behalve, dat de koninklijke maatfchappij der wetenfchap.
pen te Göttingen, in 1755, eene prijsvraag omtrelJC de uitvinding van
het linnen-papier heeft uitgefchreven. heeft ook een onzer l:illd 5e...
nooten, de heer G. MEER)!AN, 111 1762, de geleerden uitgenoodigd,
om den oorfprong van hetzelve op te fporen. waarvan de gedane on.
derzoekingen in 1767 in het licht verfchenen zijn (t) ; terwijl BREITKOPF, eenige jaren later, de zijne bekend m~akte (§), welke door
13EcKMAN voor de grondi;;f1:c en volkomenf1:e gehouden worden. C*)
Ondertusfchen is men hieromtrent tat geene zekerheid gekomen; doch
fchijnt het. bewezen, dat de eer1l:e molen, waarop dit Papier vervaar.
digd werd, in 1340 in de mark AI1I:ono in Italië werd opgerigt, en er 7
jaar. later ook een zoodanige Papier.molen in Bei.ierell bef1:ond. Wat
ons koningrijk betreft; men fchijnt in de Zuidelijke provincicn reeds
vroegtijdig Papier uit lompen vervaardigd te hebben; ten min1l:e moe.
ten er in de 15de eeuw reeds zoodanige fabrijken in riamlderen heb.
ben bef1:aal1; l1l~ar in onze NoordelUke gewesten. op de rell/lViJ ell
in Hollalld, kwamen dezelve veel later tot fl:and; zijnde de c:er1l:e
Papier-molen op de Feluwe , van wciks 1l:ic!ning de zekere be.
fcheiden tot ons zijn gekomen, in 1613 in het iChoucambt Ape/dorm
op-
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d~r Sciencer " blllu /ellr81, T.m. VI, p. 605. Ia
,draM.,.en, bij hUllIIe veroveringen in .lJucharije, k.nnia aan het

C") Mlmoi,.tS tie l'Atad.
?O~ zOllden de

katoenell papie\" gebegen hebben.

(i) G. l\Jr."R~U", el dDctDrum virDrum ad et/t1J. epirtD/ne at'lU8 Dbfo"'1al"~·
.,s'de ch"rtac VlIll!il,.ir lt:tl /i'!(J~ ",·jgin,;.
(~) VDm U,.f;,rrml! d.:r S[icl.lla. ten, ,md EhrfüizrunJ d,s Lei".,. Papitrs,
Th. I. 173~, T,i. 11, IBcI.
C··) .1I1Jei;lIn; %lIr 1i~ imo!,;;e S. 13& ..
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opgerigr. Derzelver fiichters waren JAN JANSEN , boekverkooper te
en lVIARTEN ORGF.s, van welken laatllen, die gehuwd was aat}
GEERTGEN Scm:T, het tegenwoordig nog op de Peluwe talrijke Papitrmakers-geOacht der SCHUTTEN afkomstig is. OIJdcrtmfc!Jen waren
deze I~iet de aliereerHe Papiermakers op de Pé/uwe; want, volgens
ontwijrelbare herigte!1. \Vns aldaar h 16c9, het Pnpier maken geen
ongewoon bedrijf. Ook is he, buiten alle bedenking, d:1t in 1598,
11iet vcr van Hattem, een Papier-':lOlcn beft aan heeft. - In HolJ
lalJd werd de eerfre te IPest-Zaalidam opgerigt in 1616, en deze fllbrij ken vermcni~vu!di!!,den dr.ar vooral, toen de Papicr-fabFijkanten, hij
den inval der Frmlfchen, in 16ï2. in grooten getale lk! Ye/I/we ver~
lieten, en zich aan de Zaan nederze!teden. Men tel~ te Oost-Cl)
IYest-Zamldam 31 papier.molens (*) en rek€llt , dat er aan de
ZaalJ alleen 80,000 riemen wit Papier, jaarlijks, gemaakt worden;
behalve de blaauwe en graauwe papieren, die ook menigvuldig
zijn, en welker [oorten men van tijd tot tijd zeer veel verbeterd
heefe.
Tot h~t vervaardigen vall liet tcg,?nwoordige Sc,~ri.ifpapler wordt het
oud, argeOeten linnen, zoo het vuil is , gew:lsrchen en llitgezocht"
omd~t de vodden zeldzaam even fijn zijn; zijnde de witae en fijn11e altUd de beste. De zomen moeten afgelh~den en de naden opell
getornd worden; Wi.nma de vodden, l1nar derzeh'er foorren, in eene
oort v;m kelder geworpen, met water overnon , en zoo lang aan de
gi,ting overgel:rten werden, tot dat zij eene :wnmerkclUke hitte verkrijgen, waartoe gewoor:Jijk 5 cf 6 weken noodig is. De voddell,
die door deze weeking eil gistinii zich gemakkelijker Inten ombinden,
wnrtlen !JÏerop in den molel! tot een jijn deeg gebragt , waartoe mell
zich allereerst alleen van llampers (}cdiende, die door dell molen
werden ilJ werking gcbrogt, zooals in Duitsc'llalld en Frallkrijk nog
veelal pl~:\tS beert. Th::r.s cehter mad:t men in ons vaderland van
een werktuig van Ilol!~.ndrche uitvinding gebruik, in Dltitschland
Jlof!allder, of anders ciiinder genoemd, met fhijdende metalen rjbbell~
en bij OI1S ook wel mee den ba,k, wa~rin dezelve begrepen is, ell
rond bewogen wordt, Roerbak geheeten. Uit dezen eerl1cn brengt
men de 1111 fcllOon gewasfchene en uitgevezelde Hoffe in den twe~dell
roerba!, , o:n door den lijiJma!,cnden cilinder nader bewerkt, en tot
.' eene fijne pap gc!1r~gt te worden, die mCIJ vervol~ens als een lijn
decg in d~ :7.llst,~.,it. mee,Hal een gCllletl'clde en gevloC'rde bak. ovcrhreni't, CIJ zor;;\'l1Idig voor a:le onzuivcrheid bewaart. Om deze pap
volkomen in ,~'~,er te ombinden, beeft men in Holland een derde
coefl-el, welke z:?er c!tmlJl1tend is, beC:1ande ~in een!?n bak en cilinder
a13 de vorigc~ doch c1e laatlle is geheel van hout, heel. dus geene
fnUdcnde mCl~:cn ribben, en dient nl1~en, om h et fijn gemaakte deeg
gelijhol'll'i;; in het water te vcrdeelen, weshalve men ook dezeh'e
[chuimmakende cilinder noemt. Wanneer nu de fioife niet anders
~fl'1lhe1ll,

clan
(") Be{,hri]l'ing de, Z.:an/antl{c!" tIerpen , bi. 197.
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dan eene fijne pnp is, Is zij gefchikt, om er PapIer van ce matten, en
wordt hiertoe in eene kuip gebr:tgt, wcl!:e men lI'(rkkuip"lloemt, CIl
waaruit zij met den papiervorm gefchept wordt. Men onderhoudt
eene zachte warmte in de werkkuip door middel van een zoogenoemd
Pistool, of door eenen oven, waar achter dezelve geplaatst is; ter.
wijl men te\'ens de !loffe gedurig omroert , opdat zij niet naar den
bodem zinke, hetgeen ongelijkheid in het Papier zoude veroorzaken.
De Papiervorm, wartrop de pap tat een vel papier geCchept wordt, is
een raam van zeer digt koperdraad, waarin het teeken van het Papier,
ook wel de naam var. den fabrikeur, gevlochten is. De grootte van
den vorm bepaalt die van het vel, en is dus zeer onderfcheiden: men
heeft zelfs feden eenige jaren vormen van eene dubbele grootte,
waardoor dus z vellen te gelijk gemaakt worden. Het vel met de
vereischte handgrepen gefchept zijnde, wordt op vilt gelegd. Deze
"illm of lappen, waardoor de onderfcheidene bladen van elkander
worden gefcheiden, be !laan uit laken, hetwelk tot dit oogmerk uit witte, zachte en lange wol vervaardigd wordt. Zij zijn behoorlijk gevold,
om in het Papier geenen indruk te veroorzaken; aan de zijde van dell
legger op elkander ge!lapeld; worden door dezen tl1sfchen elk ólad
gelegd; zuigen van het Papier veel water in; maken het dus !leviger,
en verhinderen, dat de bladen niet aan elkander hechten, zooals
anders gebeuren zou. Wanneer men eene zekere hoeveelheid vellen
tusCchen de vilten opgellapeld heeft, brengt men het pak ondet de
pers, en perst er bet water, met de uiterlle kracht, zooveel l11ogelijk uit, wanneer de vellen zeer voorzigtig opgenomen, nevens de
vilten, afzonderlijk op elkander gelegd, en DU nog eens, doch onder
kleiner pers, en niet zoo !lerk, geperst worden. Uit deze pers ko ..
mende, hangt men de bladen, vooreerst, in de droogCchuur, bij 5,
6 of 7 bladen, naar dat zij zich fcheiden, ter drooging op. Nu
zou dit Papier nog niet met inkt kunnen befchreven worden, en
ook geene vastheid of llevigheid bezitten, en wordt hierom naar de
Iijmkamer gebragt ,in warm lijmwater gedompeld, waarin een twilltiglle deel aluin gefinolten is, en op nieuw uitgeperst, zoowel om
de lijm gelijkelijk over het Papier te verdeelcn, als om het overtol.
lige lijmwater er uit te drukken. Dit gelijmd en uitgeperst Papier
wordt nu andcnnaûl in de droogCchuur gebragt, blad voor blad op...
genomen, en door middel van een en ltok, die de g~daante van eene
T heeft, op daartoe o;Jlettelijk vervaardigde koorden, of touwen
gehall!;,,~iJ , cn, volkomen droog zijnde, naar de glarl'':(lmer geb ragt ,
om op nieuweenige 111:!len geperst, en verder door den likf1:cen,
hamer of klandermolen gepolijst te worden; wordende het gebrekkige
Papier uitgezocht, het goede geteld, en tot boeken en riemen ge.
bragt. (*)
Het
CO) :\1en kIn een uitvoerig-cr beri~t omtrent het Papiermaken, en eene duidelijke
afiletlding van alle d.artoe bCt,',odi;:je werktu:gcu. viodeu iu liet 9dc fiuk der t'QI.
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lIet bla:mwe Pakpapier wOrdt uit grove. lompen vervanrdigd, en
eeldellrtl, door bij de pap, als dezelve door deu fijlllllakenden cilin..
der wel bewerkt is, eene verdunde verf van tollrne[ol, weede, of
ook wel indigo te vo('.e;en. IIN Gra:mwe P~pier wordt van hennep en
wollen v()dd~n gem~a1:t, en tot h~t 13odp~picr van onder[clteidene
dikte, worden eeni(;e vellen Papier uit de werkkuip nat op elk~nder
gelegd. lIet zoogenoemd Chits-papier wordt met houten vormen
gedrukt, waarvan zoo vele Inoeten in elkander fluiten, :tls men kien.
ren verkiest. Dit Papier komt van Al!gsbllrg, nl waar het door da
fabrijkgasten, als een bijwerk, met de afgedrukte k:Jtocnen platen,
gemaakt wordt. Tot de zoogenoel11de Gouden en Zilveren papieren_
j 1lsgelijks in die {[nd vervnardigd wordende, belegt men het ge\'erfdc
Pnpier met goudblad, drukt dna rop warme, llalen vormen, welke er
de beelden n:m mededeelcn; wordende de overige metaalf1:of argewischt. Voorheen bele~de men ook het gladgf'uden of vllrguldt!
Papier met bladgoud; doch tegenwoordig Def1:rijkt men het Papier
door een pen[eel, met daa!toe fijn gemaakt metaal, tin, of flumtn
mil1[ivtl1ll, hetwelk zich larit polijsten en er beter uitziet, dan' het
bladgoud.
lIet behangfel.Papier, waarvan men bijna in alle landen fabrijken vindt, wordt met houten of koperen pl:!tell gedrukt,
en :::m patronen uit~efchilderd.
Vele zelmandig~1Cden uit hét platJtelldjk kunnen tot Pllpier gehrngt •
worden: zelfs levert de mangelIVortel Papier op; doch de vezels valt
zoodanige planten moeten eene genoegzame witheid kunnen verkrij·
gen en behouden; de porien moeten ijl en gefchikt zijn, om door
het water te worden doordrongen; de vezelen moeten zich onderling
laten affeheiden , zonder dat zij bederven; tot eene p~lp kunnen gebragt worden, welker deelen zacht, fijn CI1 wollig zijn, en, einde·
lijk, na de uitdrooging, wederom eene l'iieuwe vastheid en digtheid
verkrijgen, z00danig, dat zij, na deze nieuwe vereeniging , nog de
weekheid. poreusheill en witheid behouden. De Clzinezen gebruiken tot hun Papier allerhande fioJfen. inzonderheid den biJmenbast
van onderfcheidene boom en , welke zeer f.1ppig zijn: als van moer..
bezien·, olm· en voornamelijk vnn bamboes. en katoen.boomen; doch
men kan op dit Papier, waarVRn wel 40 foorren zijn, fcllOOD het
Europifche in lijuheid en zachtheid overtreffende, doorgaans tlechtl
op ééne zijde fchrijven, en mist hee ook de heldere witheid van het
onze. De Tihetflnel's vervaardigen hun Papier uit den bast van zekeren boomwortel, welks inlVendige zelff1:arnligheid eenigermaee met
die vin vlas overeenkomt, hetgeen van beide kamen kan befchrevell
worden. Het wordt even als het Chinefche gelijmd cn bellaat uit'
zeer groore vellen. De ifitldoSltll1Crs bedienen zich tot hetzelfde einde van zekere plant, bij ons de Ra'11111C/aar, bij hen Calon Tonda/e..
Colt; geheeten (Crolfllaria JU1!cea. LINN.), welke vele overeenkomst
met de hennep heeft, en ook genoegza:lll! dczeHäe behandeling ondergaat.
ALGEMEEN WOORDEND.
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PAPIER-MACHÉ PAPIRIAANSCH REGT.
PAPIER.MACHt. Is tOt pap gekneed Papier, wanruit allerhande dingen tot gebruik, als: dozen enz. door lijmen, bakken en ver.
takken vervaardigd worden. De kanzelarij.raad CHRISTIN, te Hoop
in N,07"!,,egm, heeft met dit Papier eene kerk brkleed, welke 1000
menfchen kan bevatten, en daardoor aan de muren het aanzien vnn
gips gege\'en. Men vindt op dezelve zeer fr~ije zUilen, figuren eU
I;asreliefs. Hij heeft door een bijvoegfel van eiwit, kalk en vitrioolwater aan dit Papier eene aanmerkelijke vastheid en onverbrandbaar..
beid weten bij te zetten.
PAPIN (DENYS) WaS' een leerling van HUIGENS en B,WLE;:
doch di;! ~ uithoofde vnn godsdienstige vervolgingen, als Procestant,
zijn vaderland B/o;s verliet, en naderhand te Marhurg tot Hoogleer.
aar verheven werd, en aldaar ook fiierf. Hij heeft zich verdienstelijk gemaakt door de uitvinding van verfcheidene Iluttige werkmigen,
die in de Notlvelles tie la r4puh/iqlle des lettres par BAYLE, 1685 tot
1687, befchreven zijn. De belangrijkfrc zijn een werkt.nig, om het
water op te voeren, en zljn DigestDr, of de naar hem genoemde Pa-'

Iiniaanfthe por.
PAPINIANUS'. (AEMlLItJS) De groot!le Romeinfche regtsge ..
leerde van zijnen tijd, uit Benevent , of SiriH afkomstig, waar hij
end er ANTONINUS PlUS, in het 140fie jaar onzer tijdrekening geboren werd~ Hij wijdde zich aan de beoefening der Griekfche en Romeinfche letterkunde, de wijsbegeerte en regtsgeleenlheiJ. en verwierf,
:zoo we! door zijne llitfiekende kunde als braafheid, de hoogfie achting, en eenen grooten invloed. Hij geraakte tot de aanzienlijklle
ftaatsbedieningen, en werd ten laatfie prefekt der Prmtorinnm. De
ieizer SEq,ERUS beval hem, op zijn doodbed , zijne r;C'Ïde zonen,
CARACALLA en G'ETA aan; doch PAPlNIANUS konde niet alleen de een...
dragt tusfchen dit broederpaar niet herflellell, ma::r werd zelfs door
CARACALLA van zijn ambt ontzet. Toen nu deze zijnen broeder
eindelijk had bten ombrengen, vOiderde hij van hem, dat hij deze
affe huwelijke daad zoude regtvaardigen ; doch ontving het gefireng
antwoord, dat het gemakkelijker valt eenen broedermoord' tC' begaan~
dan dien te verOlltfchuldigen, en dat het een tweede moord Zijn zou·
de, de nagedachtenis van den onfchuldigen te befcbimpen. CARACALLA verborg zijn heimelijk misnoegen; doch toen de Prae/ot"ianen
kort daarna, waarfchijnlijk d~artoe door den tirnn opgehitst, het
noofd van PAPINIANUS vorderden, gaf hij hem a:\n hunne woede over~
eD tiet hem te regt fiellen. Deze groote re gtsgeleerde heeft ver.
fcheidene werken gefchreven, en een aantal uitmuntende leerlingen
gevormd; en 7.ijn aanzien !leeg zoo hoog, dat VAT.ENTIANUS lIl,
bevel gaf, dat de regters in gevallen. waarin zij in gevoelen mogten
verfchilJen, zich aan de uitfpraak van PAPINJANUS zou.~en onderwerpen.
PAPIRIAANSCH REGT. Dus werd die ver7.ameling van wet·
t:!:"! gehetc;~ ~ welk~ door SEXTUS P. . PIRl\1S, t?n tijde vaD TARQUINIUS
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US Supr;rnus, bijeen werd gebragt , en befiond uit de verrchi1lcDd~
wetten, door de vorige koningen vastgeileld.
PAPIRIUS. Het p~tricisch ge!bcht der PAPmru9SF.N was te R01ll~
in groot a:!117ien, en heeft aan den flaat onderlèheidene verdienstelijk~
mannen geleverd; zijnde hetzelve in vérfcheidene takken verdeeld, en
door de bijnamen 1I'Iugi//afl/!s, Crnsjils, Curfor en anderen, in de ge.
fchiedenis bekend. Wij willen hier flechts van twee gewag maken_
\vaarvan de eerfte, wegens z!jne {~e!heid den bijna~m van Curfor
ontving, a!s dictatör en confnl den Samnitirchen oorlog met roem
befiuu;"de, en tevens als fireng handhaver der krijgstucht zich vermn:u"d maakte: want wegens eene belangrijke zaak het leger m().~
lende verlaten, gaf hij aan zijnen onderbevelhebber F ABIUS RVLLIANUS last, met den vijand niet handgemeen te worden: doch de vu.
rige jongeling, de gelegenheid fellOon ziende, overtrad dien last, fireed
en overwOn. De dictator terugkoil1ende deelde geenzihs in den lof,
aan FAJlIUS toegezwaaid, ma:!r fprak dadelijk het doodvonnis over
hem uit; cn het w~S niet dan met moeite, dat tranen en gebeden vall
magen en vrienden, ja van het geheele volk, zijne vergiffenis verwierol
ven. De ,llidere PAPIRIUS, 'fan wien wij hier wilde n fpreken ,
was een jongeling, die eene fchrandere, doch tevens zonderlinge
proeve van tesellwoordigheid van gcest. aan den dag legde. Daar hel:
namelijk te R0111e de gcwoonte was; dát de fenatoren hunne aankomende zon en in den ra:!d medebragten , tcn etnde hen ~roegtijdlg
tot de fiaatkundigc loopbaan voor te bereiden, gebeurde het eens_
dat cr eene hoogst gewigtige zaak in dcn r~ad verhandeld werd,
waarvan de geheimhouding vooral ook den jongen lieden werd aanhe.
volcn. De moeder van den jongen PAPllUUS vroeg naar het verhan.
delde, waarop hij echter in den beginne geen voldoend antwoord
gaf: doch toen de vrouw op ecn fiellig amwoord bij haren ZOOlt
bleef aandringen, zeide hij haar, dat men had beraadflaagd over de
vrnag, of het beter ware, dat één man twee vrouwen, of wel ééne
vrouw twee mannen had. Na dit gehoord te hebben vervoegde de
vrouW zich dadelijk bij anèere vrouwen, eu des anderendaags begaf
zich eene groote menigte naar den raad, met tranen fmekende, dat
men liever ééne vrouw aan twee mannen zoude verbinden. De acht..
bare vadcrs, niet wetende, wat er gaande was, werden fpoedig doot
PAPIRlUS ingclicht, die openhartig de zaak verhaalde, zoo als zij was
voorgevallen; men prees den jongeling over zijne fchranderheid, doch
befloot, voortaan het gebruik, om jongelingen mede ter verga~
dering toe te laten, af te fchaffen; fiaaucle echter aan P"PIRIUS di~
gunst ook nog in het vervolg toe.
PARABEL. Dit Grieksch woord wordt fomtijds van eenvoudige
gelijkenisfen , doch inzonderheid van eene voortgezette reeks derzelve • of van een geheel gefprek in gelijkenisfen gebezigd, en men ver..
Haat er door een dichterlijk verbaal, waarin men het bovenzinnelijke
door beelden tracht tc verzinnelijken. Deze dichtfoJrt ~eef in het

X

2

OOS'

21

PARADOLE. -

PARADIJS.

Oosten haren oorfprong. De Gt·icken, namelijk, noemden ieder voorbeeld> hetwelk ter opheldering van de eene of andere waarheid of
leering verdicht werd, eene l'a/"aód; doc:l bij de Oosterlingen daar..
entegen, inzondcrhekl bij de Ilc!JrecnwCche, moet niet zoo zeer de
bijzondere w~;:tïhcid door dezdvc tocg-elicht, maar vcelcer aangetoond
worden, ho~ hei: bovenzillllclij:".! in het zinllelijke , het goddeiiJk<l
in de Nmmr zich openbaart en fpieGelt. Zij gaf dell lecmar eell
krach{ig. middel aan de hand, om zijne onkundige leeding-en tot het
rcgte lbmjpum, tot de befchouwing van den Eeuwigen, te verheffen;
en het Ïs in dezen vcrhevenca geest, dat de meeste gelijkenisfeIl V:lI1
Ollzen ZaIigm~ker vervat zijn.
PA RA no LE. Is cel! e kromme linie, tot de licgelCneden behoo ..
rende. Zij heeft twee beenen, die aan beide z~iden van derzelver
as gelijkvormig tot in het oneindige voortloopen, benevens een brand.
pl1l1t, hetwelk alle flra1en van een zeer afgelegen voorwerp, b. v.
V:tll de zon, die op eenen paraboIiCchen, gekromden fpiegel Cbrand~·
fpiegc1) vallen, verceni~d terugkaatst, he.geen bij gcene andere ge..
Im)mde fpiegels ge!chicden knn. Van hier i3 de parabolifche gedaan ..
te de doclmatigO:e, zoowel voor brandfpiegels, als voor de holle fpie..
gels der NewwnCche fpicgel-teleskoop. Ook is de parabo/e die liJ'l!Îe, waarin ieder, op de vlakte gewurpen, ligchaam zich zonde moe~
ten bewe!-(cn , wanneer niet de tegenlland der lucht dit verhinderde.
PARACIIUTE. Valfcherm, een fcherm van taf. van omErent 20
voet in öiameter, waarmede men zich van eene hoogte kan llederlaten. De uitvinder cr van fchijm BLANCH1\RD geweest te zijn, die
in 1785 er het eerst eenc glnkkige proeve mede nam.
PARADIJS. Door dit woord, uit de Perzifche taal ontleend, in
de o\'CrZenillg der zeventigen aangenomen, en van daar in de oude
LatijnCche overgebragt, verCtaat men gewoonlijk de eerfte woonplaats 1
waar het eerCte menfchenpaar, na deszelfs fchepping, door God geHeld werd. Omtrent derzelver juiste ligging zijn de fchriftuitleggers
het op verre na niet eens; doch wordt ons dezelve door MOZES,
en de dichters van andere natien, als eenc aangename en vruchtbare
)and!l:reek van Zuid-/l:dë afgeCchilded, en Eden ,. of lusthof van EtlCl/, genoemd. - Dehal've van dit aardfche fpreekt nog de Bijbel val}
een lle:nelsc!Z Paradijs, waaronder het verblijf der zaligen na den
doad verflaan wordt. I-Jet denkbeeld, dat de mellsch, mar gelang
hij hier op aarde dengdzamn of oudeugend geleefd heeft, na Zijl}
overlijden, naar cene plaats van vreugd of fmart zal worden overgebr:tgt, ontmoeten wij bijna b-ij alle volken de: aarde; doch onder de
menigvuldigftc afwijkingen en verfcheidenheden. Hoe onbefchaafder
en zinnel~iker de denkbeelden van een volk zijn, zoo veel te ruwer
etl ,;innelijker ftelt het zich de phats voor, waar de ziel na den dood
van het ligchaam zal voortduren. In zijn Paradijs is niets van hetgeen hem hier finart of kommer veroorzaakt, maar zal hem daareneegePI alles ten deele vallen, wat hem bier het waardigfte en wellfche-
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f\:helijkfte is. De ktijg-szl1chtige Ger/norm braste in zijn Paradijs,
(tl/til/hal/a) onder de helden y:m den ouden tijd, e,I flnrpte kostelijk
bier uit de hersfenpannen der verf1a!;enc vijanden; de Mo!tmmnedaall
zwelgt, onder welriekende gCl!rc:n, in de armen vun wellustige· meis.
jes enz. De verlichte Christen echter, O;lt,IO_[ zich v~n alle :t~r~.
fche den kbeelden, en oordeelt, dat de toeCta:ld d~r regtvaardigen na
den dood daarin gelegen is, dat zij, hoe meer zij hier op aarde de
deugd beminnen, ook zoo veel te vadJa.er worèe:l, voor eene fteeds
toenemende gecsrclijke volmaaktheid.
PARADIJS (N:COLAAS) was een der bcroemdfie, cn, wat ge.
leerdheid ell fmank betreft, een der uitllckendlle geI;eesheeren van
zijnen tijd. Hij werd in J 740 te /1111ftet"daflt geboren, en had tot
zijn vader DA VlD PARADIJS, die een voornaam artS in die wcreldfiad
was. .Reeds in zjjne kindfche jaren maakte de jonge l'ARADIJS zllll~e
vorderingen, dat hij, in 4 jnar, met den grooefien lof, de Lntijllfcl\e
fcholen doorliep, en op zijn lsde reeds bekwaam geoordeeld wei'li
tot de akademifche IesfeIl ; doch de verfiandige vader, begr.ijpellde,
dat men den loop der Natuur niet moet overhaasten, ;en· dat echte
fiUtüen eene zekere rijpheid van jare.. vereirchen, deed hem nog ~
iaar doorbrengen in het voorbereidend oliderwijs in nlgemcene letter.
oefeningen. vooral in de grondige kennis der gefchicdcnis en ·clie van
den godsdie:lst. Op zijn 17de jaar werd hij dus eerst naar de Hàoge
[chooi te Leijdm gezonden, en genoot aldaar in de geneeskunde·,
inzonderheid, het onderwijs vnn de grootc mannen ALBINUS en GAU.
BlUS. Zes jaar bragt hij hier door, en begaf zich ~ na alvorens in
1761 , met veel lof, de waardigheid van doctor te hebben bekemen;
naar Frllnkrijk. om, zoo te Parijs als te Rot/an. de genees-· ~n
heelkundige praktijk, waarop hij zich hier bijzonder toelegde, nog
verder te beoefenen. In vervolg van tijd zette hij zich te Am/ler.
dam als geneesheer neder, in Felk vak zijn roem zoo hoog klom,
dat hij in J784, in de pl::nts van den overledenen VAN DOEVEREN,
(zie van hem aldaar) tot Hoogleeraar in de geneeskunde te Lei,;deil
beroepen werd, aan welker Hooge [chooi door hem, en niet minder
door zijne ambtgcnooten E. SANDJFORT, OOSTERDlJJt en VOLTELEl\".
de roem vRn BOERIlAVE werd opgehouden.
PARADIJS was geen vriend van nieuwigheden, en wilde de proef.
nemitlgen te Rotterdam op het dietlijk Jllognetis111Us niet onderzoekeIi.
uit vrees, van zich door fchijnvertooning of bedrog te laten mis.
leiden. Zijne geneeskundige praktijk, waarin hij theoretifche kennis
en ondervinding Jllet het [chraJl(lers[ doorzigt paarde, deed zijnen
roem zoo hoog nijgen, dat men hem van alle kanten kwam raad.
plegen, en hij in 1790 zelfs de wam"digheidvfln lijfarts van deR
erfaadhouder WILLUI V. verkreeg. De gefchiedenis vaD zijn vak
was hem bijzonder eigen, en hij werd daarin in J 800 tot Hoogleeraar
benoemd. Bij dit alles p~arde hij eene kenllis van de letterJmllde,
vooral van die der ouden, en eClle bedrevenheid in de LaLijllfcb~
X 3
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tlal, welke in eenen opzettelijken beoefenaar dier ~ wetenfchappen be.
wondering zou hebben gewekr, De uitmuntende WJJTTENBACH was
zijn boezem-vriend, en heeft hem in velen zijner werken, als mensch
en geleerde, den grootfieD lof gegeven, en meer maal komt hij daar
voor onder den naam van CRITOBUW~, OndertllSCchen wns het er
;00 verre af. dat eene zoo uitgtbreide en grondige geleerdheid hem
iets firoefs of or:l~ngenaarr:s in den omgang zoude hebben biJgezet,
dat bIJ veeleer d:t1rin , door .1uisclJ zout en echte geestigheid, uitmuntte, en dikwijls de gezelfchappen tot vrolijkheid Hemde.
Zoo leefde P"RADÜS, algemeen geacht en beroemd, tot de omwenteling in J795 , die hiJ, als een hartelijk voorftnndcr van de oude
flaatsgcfteldheid, in geen en deele goedkeurde t en hem den pOSt vall
lijfarts des fiadhouders ontnam. Ook troffen hem huisfelijie ram_
peil in eene ruime mate. Van de elf kinderen, die hij bij zijne, in
1791 overledene, echtgenoote verweltt had, werden hem negen,
fommigen in gevorderde jaren en in gevestigden Hand, door den dood
OlJ[ru~t. Hij moc5t ook nog den ol1derg~ng van zijn vaderland in
1810 beleven, doch moet deszelfs herrijzing niet zien) alzoo hij
den 7den van H erfs tmaand 181 z flierf. Hij is een der oprigters gewee~t van het Leijdfche NofocomiulIl, en mogt in alle opzigten eell
fieraad van zijnen fland genoemd worden, Zijn overgebleveR zoon
gaf in 1813 een kleine bundel zijner werken in het licht, bevattende. zijne akademifche verhandeling de natura il1f!alJllllatiol1;s ;
Jijne intree-redevoering de diligente Therapeuticis tmb'Clfn/is fludio;
~ijne Onuie, bij de aftreding van rector in 1794, de Euthannfid 1111ttwnli; eene derde redevoering, tocn hem in 1300 de post van Hoog.
Jeeraar in de GefchieJenh der GeneeskU11de werd opgedragen, bene.
vens eenige openbare lesltm , w::ar achter gevoegd is de Herinnering
aau 's mm;s verdiensten, kort na zijnen dood, door zijnen ambtgeo
,1100t OOSTERDIjK, en eene beknopte fchecs van zijn leven door zij.
nen vriend TOLLIUS, uit welke laatae dit vcrOag grootendeels ont.
leend is.
PARADIJSVOGEL. (pnradifta) Dit geheele geflacht, hetgeen rijk
jn Coorten is, behoort alleen in Nieuw-Cu;lIea en de naburige Oost.
Indifehe eilanden tC huis. Deze vogel, die zich boven alle anderen
door zjjne prachtige vederen onderfcheidt, kenmerkt zich bovendien
,door dat het grondfruk van den hek met wollige veeren bedekt is,
de zijpennen langer dan het lijf, en de beide middelfte ftuur- of
ftaartpennen lang en borftelachtig en van een zonderling maakfel zijn.
-Zijn lijf is bruin, en de Papoes {bijden dezen vogelen, uit hoofde
hunner prachtige vederen, die in de Indim tot ficraad gedragen,
en uit dien hoofde door hun verkocht worden, de pooren af, waar·
:&:In dan ook de dwaling van vele ligtgeloovigen, als of dit vogelge.
(lacht zonder pooren ter wereld kwam, moet worden toegefchreven. Onder de onderCcheidene foorten dezer vogels heeft de P. Reli(l t of de konins der l'afadijs-vogels, de fchoonfie kleuren.
l'A~
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PARADOX. Een Griekscll woord, waarmede het ongeloofliJke.
onverwachte, dat tegen onze meening of ons vermoeden uitvalt, wordt
aangeduid. In het gebied der wetenfchap of van den geest, noemt
men dat geen Paradox, het welk tegen het heerfchend of voor waarheid aangenomen gevoelen firijd~. Het fpreekt van zelfs, dat de zin
van dit woord op zich zelve !lechts betrekkelijk waar is, en de een
de gevoelens van een ander Paradox kan vinden, omdat zij van el.
kander verfchilIen, zonder dat echter d;lardoor nog benist wordt, of
dit alzoo genoemd gevoelen verwerpelijk zij. ln eene eeuw. waarin men rustige vorderingen in PI! wetenfchappcn maakt, moet on.
derhal'Ve, en ook, cmda~ de zucht naar onderzoek, in de fcholen
der geleerden, zjjne weeldrige uitfpruitCels, en zelfs zijne bastaard.
vruchten voortbrengt, veel Pllradox voorkomen, hetw~lk met eeD
vroeger, meer bepaald, inzigt firijdig is; alhoewel het op zich zelve.
bij eene behoorlijke befchoU\ving, geheel natuurlijk, en niets minder
dan onverwl'.cht, of geheel vals~h zUn kan. Men moet dus in het
gebruik van het woord Paradox, inzonderheid, wanneer het ver.
werpend is, vele behoedzaamheid in acht nemen.
PARt\.GUAl]. Een uitgebreid landfchap in Zuid-Amerikll, tot
bet voormalig ollder-koningrijk Rio de la Plala behoorende , eD zijnen
l1aam ontleenende Vfin de hoofdrivier van dien naam, welke het doorflroomt, en na hare vereelliging met de Par/ma en UrtJgz:t1i. de meer
algemeen bekende benaming van Rio de 111 Pla/a ontvangt. Het land
ligt tusfchen Brazilie, den AtlantiJ.hen Oceaan, Peru, Pillagonil
en TUCUllJfltl; beeft eene oppcrvlakte van niet minder dan 40,000 v.
m. cn vormt tegenwoordig voor hct grootlle gedeelte de republiek
der Vereeili~de Staten van Zuid·Amerikll (zie: Buetlos Ai.lros). Het
van de P:ata Oostelijk liggend land wordt gedeeltelijk door de
I'ortugeezen, en gedeeltelijk door de InCurgenten bezet. Paragua,
is een vlak land, hetwelk uit enkel weilanden bellaat, en uitmun.
tend voor de veeteelt gefchikt is. Geheele kudden van hooOlvee
en paarden bedekken zijne vlakten, en menige IBndhoeve telt meet
dan 10,000 lluks fchapen. Men vindt er wel geen goud of zilver.
maar door zijnen handel met Chili, en het vertier zijner binnenlandfche voortbrengfels , vloeijen groote fchatten naar EuroPIl. De
grond levert tabak, fuiker, indigo, cochenille, zijde, katoen, was.
hout, en het zoo zeer getrokken Paraguay-kruid, of liever de bla.
den van den boom Can op, die als thee worden vervoerd, en waar.
Chili alleen jaarlijks voor ruim ecn millioen guldens ontvangt.
La Asfumtion is de hoofdllad des lands., welks luchtfireek gezond;
doch hier en daar eenigzins vochtig is: men heeft er vele onwe.
ders. Van de tegenwoordige fiaatkundige betrekkingen, ook van
dit land, federt de plaats hebbende onlusten in ZlIid-Amerika, zullen wij in het vervolg nader [preken.
PARALLAX. Zoo noemt men den hoek, dien twee verfchilIende
gczigtlijncn naar cau en het~elfde voorwerp met elkander maken. Men
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verbeelde zich, lbt van de beide l:ÏJl(:pllmell eOller regte linie een
.4'I::rde punt gezien wordt, dUII vormell de beide g~zigtlijncn met de~e grolldlijn eenen dlichûek. welks verticale hock de Parallax is.
Dezelve dient voolÏlatlldijk in l1errenkunde, om den amant! der hemell'che ligchamen te bcreKenen.
PARALLEL l'artJlle!-!~;lIi!II zijn twee regte lijnen, die in het oneindige lwnllen verlengd worden, nooit zamen komen, of die overal
op elnen gelijken artlalld van elkander liggen. fJara/lel-cirkels,
of breedte.cirkels, zijn die cirkels op de aardglobe, die in alle pun ..
(en even ver van den evenanr Ilma:m, en waarvan ieder afzonderlijk
door ~Ile die punten van de oppervlakte van de :'hudglobe loopt,
die eene gelijke breedte hebben, dat is : even ver van den evenaar
gelegen zjjn. Dij de bc-legerillg van veslingen noemt men Paral/dien de grachten, welke de loop!~ra\'en , die naar de vesting lei.
den, met elkander verbinden. Zij voeren dien lIaam, omdat zij met
de vesting gewooil:ijk Parallelloopen, ell liicnen voornamelijk tot ecnc. verzamelplaats der tegen de ves<ing aan te wendene krochten. Gewoonlijk worden tot het bresfchieten drie l'al'flllellen vcrelscht.
In El1ge/ond heeft men in 1817 eene nieuwe werktuigclijke kr:lchç
ontdekt, W3ar:l:ln men den naam van convertor gegeven heeft, omdat door haar de beweging van twee parallel-lijnen in eetJe cirkelvormige b.:weglng vernndel'd wordt. fIet is een geheel nieuw werkruig, d3t van een veel uitgebreider gebruik is, dan de hefboom, het
rad, de wig, de fchroef enz.
PARALLELLOGRAM. Eene vierhoekige regtlijnige figuur, wier
legcngeflelde zijden par31lel en gelijk zijn tot elkander. Zij wordt
vcroorza3kt dool' eene eenparige beweging van eene regte lijn, altijd
parallel tot zich zelve. Wanneer allc hare vierhoeken regt zijn, en
r.lleen hare regengefielde zijden gelijk, dan wordt zij een regt hoek
(Ob/ol/gIJs j; wanneer de hoeken regt, en alle zijden gelijk zijn,
een langwerpig vierkant (RI10l/Jhus) genoemd.
PARAl\lARIUO. (Zie: SURINAMEN.)
PARANIMFEN waren bij de ouden niels anders dan dienaren en
fpeelgeuooten eener bruid; doch tegenwoordig geetè men bij dok tora.
lepromotien tlien naam aan de fiudemen en c:mdidaten, die den nieuwell
dokter bij het ontvangen en verwelkomen der gasten enz. teu dieuste fiaan.
PARAPHRASE. Is eene omfchrijving van een denkbeeld of gezegde in andere, uitgebreider bewoordingen, waardoor mell dat van
tellen fohrijver tracht op te helderen.
PARCEN, of SCIJIKGODINNEN, waren volgeIls de fahel de
befchiklters over het I'evell der UJellfchen, henvelk zij geacht werden
even als een draad te Wt;VeIl. Volgens fOIlunigcn waren zij dochters
van den Nacht ell dell Erebu> , volgens anderen van UPITER en Tm:MIS. Drie in getal zijnde, had elk harer bij het weven celle bijzon.
dere bezighoid. CLOTHO, de jongfie, den kius vasthoudende, was
bij 's meulèhell geboortc tegeuwoordig; L"CIlESIS vcrvaardigde oen
draad
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oraad en befiierde zijne lotgevallen;: ATRoPos, door dien af te
fnijden, m:onkrc op den bepl1~lden tijd een einde nan het leven. De
oorfprollg dezer mythe ligt in het dllÎster , doch kan men dezelve ge.
voegelijk dus verklaren. Dij eene flechts eenigzins nnauwkeurige be.
fehollwing lÏes l11enfchelijken levens bemerkte men eene natuurlijke op_
volging en aanetnfchakelillg in 's menfchen lotgevallen, en hoe het
cene zich uit het ander omwikkelde, en lllen dacht zich alzoo eene
lange rij van op elkander volgende levensjaren, met de daarbij plaats
hebbende gebeurtenisfen. Deze voorflelling bragt het denkbeeld voort
van eene noodlot-rpinnende godheid; en zie daar langzamerhand het
beeld van drie fpinnende zusters, die over 's menfchen lot naar onveranderlijke willekeur beflisten. Dichters en kunstenaars verëdelden
langzamerhand dit beeld, en vormden, om het terugfioocende van een
onvermijdeiijk noodlot te verzachten, hetzelve naar het bevallige beeld
der edele vrouwen uit den heldentijd, welker dageIijkfche beZIgheid het
was, te fpinnen, te weven, en te borduren: en indedaad vertoonen
de weinige kunstllukken , die door den tijd gefpaard zijn, de Schik.
godinnen onder de bevalligfle gedaante.
IJ ARIS , (ook ALEXIINDROS geheeten) was de zoon van PRIAMtJS
en I-IEICUIlA, die door de ontvoering van HELEN A de oorzaak van den
Trojaanfchen oorlog en den ondergang van zijn vaderland was. HEKUIlA droomde gedurende hare zw:mgerfchap, dat zij eene fakkel ill
lmen fchoot droeg, die de geheele fiad in vuur en vlam zettede en
verteerde, en raadpleegde de droom-uitleggers, die haar berigtten.
dat zij vnn eenen zoon zwanger was, welke nog voor 2ijn 3011e jaar
Ilet vaderland in zijn bederf zoude fionen. Om dit onheil te vermijden deed PRIAIIIUS den knaap. onmiddellijk na zijne geboorte, door
ARCHELAUS op den berg Ida te vondeling leggen; doch deze vond
bem, na verloop van 5 dagen zonder eenig letrel , (want eene beerin had hem gezoogd) weder; nam het kind in zijn huis, noemde
het PARIS, en voedde het onder de herders op. Als een ontluikend
jongeling onderfcheidde hij zich door verfiand en dapperheid, en toen
l\'IINERVA, JUNO en VENUS naar den prijs der fchoonheid dongen,
koos men hem tot fcheidsman. Om zijne achting te winnen, deed
ieder godin hem beloften. JUNO zoude hem tot den nanzienlijkllen
en magtigllen koning, MINERVAtOt den beroemdnen en vertlandigfien fierveling maken; terwijl VENUS hem het hooglle geluk der liefde en de fcltoonlle vrouw der wereld toezegde. PlIRIS wenschte de_
ze godinnen zonder hulfel te zien, zoo als gefchiedde; doch VENUS
be!!ield haren gordel, en hij erkende haar den prijs toe. PAR IS was
toen wel reeds aan de nimf OE NONE gehuwd, maar dacht van nu af
nall de fchoone IIELENA en haar bezit. Tevens werd hij door een
zeker toeval door zijnell vader herkend, die zoo zeer over hem voldaan was, dat hij 3an den droom van IIEKUGII niet meer dacht. PARIS
deed kort hkrop eCl1cn togt naar Laccdcmoll ; wo!rd (all huize van
lVlEl'iELAUS ongcnleen vricndcJ~ik OIltVlingcll, en olltvoerde hem, op
X 5
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tiJd, dat hij juist in Creta was. zijne gemalin HEI,.ENA, benevens een groot gedeelte zijner fchatten. In den daarop gevolgden
oorlog ((reed P.... RIS dapr.er J en dikwijls zegerijk. lIij velde, met
J\POLI,.O, ACHII,.L!'S, en werd zelf door de vergifLigde pijlen van
PHILOCTETES gedood. Toen hij gewond was, dacht hij aan bet ge.
:tegde der getrouwe OENONE, dat hij tot haar zOllde komen, wan.
neer bij gekwetst was. vermits zij :lIleen he;>m konde genezen. Hij
liet zich dan bij haar brengen op den be~g [dil, waar zij hij haren
viller woonde i doch de beleedigde gade weigerde hem hare hulp.
~oodat men hem naar Troje terug 'bragt, alwaar hij fiierf. O~NoNn.
berouw over hare harde daad hebbende, verfcheen te laat Ier zijner
.. edding, en benam uit wanhoop zich zelve. het leven.
PARIJ~. De hoofd!l~d des Franfchen riJks, en de zetelplaats des
konings. Zij is eene der grootne en merkwaardigtle fieden der we..
reld; ligt aan de rivier de Sei71e, in het departement van dien naam.
j,)p ~OO OOlitelijke lengte van Ferro, en 480,50' IS" breedte; beo
f1aat 9,858 morgen en 3 roeden; heeft 5 mijlen in den omtrek; telt
!l6,ooo huizen, en bevatte in 1819, volgens opgave van de akademiQ
der wetenfchappen, 7 14,966 inwoners, waaronder 3°,000 Protestan.
ten, en 87,000 bedelaars. Voorheen had de fl:ad wallen, die tegen_
woordig, onder den n:lam der oude en nieuwe boule,'nrds. de fchoon..
fie wandelplaatren vormen. Parijs heeft 57 barrièren of poorten in
den van 1~ tot IS voet hoog en mour, 83 opene pleinen, waaronder
inzonderheid ~lat van LODEWI~ K XV; dat van F'mdome, hetwelk met
de gedenkzuil van den veldtogt van 1805, uit 425 veroverde kanonnen vervaardigd, pronkt; de plaats Cnrot/s[eI, die der Overwi71.
'Jing, tlu Dnup.~in, Royal uitmuntten; voorts ~4 barakken, 49 kaaijen
langs de Seille, 16 bruggen, waaronder Pont NeuI met de nand.
beelden van HENDRIK IV en LODEWIJK XVI, P01lt tie LoUIS Sehe,
POIIt ro]o/, Pont des lm'a/ides, Pont du J ardin du roi. 1020 voet lang
en 54 breed, en Pont des flI'C$, 516 voet lang en 30 breed, en op
ijzeren boogen rustende, bijzonder merkwaardig zijn; verders 5 hal"
len, 22 marktplaatfen, 84 fonteinen, 12 parochie. en 26 bij. (Su"ur[lIl)
kerken, waaronder St. Genevieva , ollze lieve vrouwe kerk enz.; IO~
andere godsdienllige gebouwen, I I gedenkzuilen, 8 fchouwburgen;
waarvan de groote Opera en het Th/a/re Franfais de voornaamll:e zijn;
127 hospitalen. 7 koninklijke paleizen. 12 hotels van ministers. 9
van bijzondere befturen , S van de fiad Pariis, 12 van den maire J
en 360 bijzondere hotels.
Parijs, hetwelk in 12 arrondisfementen verdeeld is t beftaat uit de
eigenlijke ftad (Ia "me) aan den Noordelijken, de univerfiteit aan
den Zuidelijken oever, en de oude fiad (Ia ciré) op de eilanden van
de Seine, waarbij nog 10 voorfl:eden behooren. De fiad is over het gebeel noch fraai, noch regelmatig geboywd: de voorfieden zijn voor een
gedeelte flecht; doch fommige deelen der ftad zijn, daarentegen, uit.
nemend fchoont Zij wordt 's nachu door 14,000 reverbères en lantarens
ver!
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verlicht, en bezit een groot aantal pracbtige paleizen en andere
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re gebouwen. Hier onder behooren: I. Het koninklijk paleis, deTuiiluim, een der fchool1(le en grootfle van Europa, welks voorgevel
4 68 voet bedraagt, en waarvan de kamers in pracht alle verbeelding
overtreffen. llij hetzelve is een fraaije tuin met ~ terr:lsfen aan beide
zijden, van 60 roeden lang, welke van de Seine Wt nan de plaatl
de Eendracht loopt, van waar men in de E/izefche velden komt.
:I. Het koninklijk paleis de Louvre, door eene g::anderij met
het vorige vereenigd, waarin zich bet Nationaal muzeum
bevindt. 3. Bet Pa/ais Royal (zie dit (lr/.) met eenen tuin, die
600 voet lang, eu ~oo breed is. 4. Het Pantheon. of de kerlt
van St. Ceneviéve, een Dleesrerfluk van den beroemden SOUFFLOT; zijnde een prachtige tempel, met eene voonretfelijke kapel,
in de gedaante van eenen ronden koepel, welke op 32 Corimhifche zuilen rust, en 282 voet hoog is. S. De aartsbisfchoppelijke
kerk No/re Dome, een Gothisch gebouw, aan elke zijde met eenen
toren, van 204 voet hoog, pronkende. 6. De IIfngdalena kerk. 7.
Het paleis 'van Luxe1l1óurg, naast de Lou""e het grootae. 8. DaR
van Bou/'óon, geheel in den Romeinfehen fmaak, en indedaad prachtig, en 9. om geene andere meer op te noemen, het Invalidenhuiss
waarin 5,000 man kUOllen geborgen worden, waan'an de voorgevel
J !160 voet lang is, en de kerk, door haren 300 voet hoogen koepel,
uitfieekt. Men vindt vOOrtS te PariJs 40 openbare inrigtingen van
onderwijs, waaronder de Hooge fchool, 4 koninklijke collegien, de
vercenigde EngeIfche, Ierlandfche en Schotfche, het Col/ège Royal
-de Pml1ce,' bUfe3ux van lengte -meting, eene bijzondere fchool voor
de Oosterrche talen, een Atheneum, fcholen voor de krijgs-, bouw-.
zeevaart-, vestingbouwkunde en fchoone kunsten, leerfcholen voor
doomommen en blinden. een collegie voor de geneeskunde. bet ko.
ninklijk Inaitullt, de Sociüt tnédicino!e ti' élr.ultJlion, een gezelfchap
tot aanmoediging van n3tionale vlijt, een akademisch genootfchap
van wetenfcbappen, een ander voor de geneeskunde, alsmede eeq
voor de artzenijbereiding; verders de Sociêt4 polyte(hhique, een g~
zelfchap ter verbetering der opvoeding en van het eerfle onderwijs,
met 5 fcholen, en eene kweekfchool voor volwasrenen, naar LANCASTERS leerwijze ingerigt, een genoOtfchap van oudheden, J5 ollderfcheidene JIIfufeums, een kabinet van munten en oudheden. ecne fierren.
wacht, een MllfellW der natuurlijke historie, met een en kruidtuin, waarin men 7,000 planten vindt en eene diergaarde, een kabinet van Fran..
fche gedenkflukken, eene verzameling van modellen, werktuigen cn
natuurkundige inflrumencen, 7 boekerijen, waaronder de. konin klijke.
met 350,000 banden gedrukte boeken, en 80,000 handfchriften, waar·
onder 9,000 alleen Oosterfcbc; doch van deze boekerij, zoo als ook
van het nationaal 1I1uJètl11l, is veel van hetgeen door de overwinninniugen van NAPOUUN verkregen was, aan de vorige eigenaars terug gegeven.
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Onder de lIefdndige gel1:ichtan verdienen eelle bijzondere opn1e~
king : r /JoNtal de I' nUl11anité (het gasthuis der ml:llschlievendheid ,)
wnnrin fomtijds 3°,000 zieken in é~n jaar worden opgenomen; een
gelJootfchap voor de koepok-inënting; 11 armhuizen, waaronder het
Hotel des fjuinze_vingt voor bli nden; het phil:mtropisch gezelfchap ,
dac met 80 gezelfchappen van toevoorzigt verbonden is; de MOllt
de pUt~, tot onder!l:euning der armen, waarbij 17 vrouwen als commisfarisfen zijn anngelleld; alsmede het genootfchap van moederlijke
liefde, ter onderîteunillg van behoeftige en zieke kraamvrouwen,
dat zich over het geheele rijk uitihekt, en de hertogin van ANGOUJ,~:ME a«11 het hoofd heeft. Ook onder de werklieden zijn 28 open.
bare fondfen of busfen, om armen, zieken, wezen en weduwen te
onderlleunen , en behoorlijk te begraven.
be fabrijken te Parijs leveren vele mode- en kUllstwaren, alle en
zelfs de fijnl1:e foorten van porfelein, katoen., linnen. en zijden 11:0f.
fen op. Opmerkelijk is , inzonderheid, de tapijten-f:lbrijk der GOBELINS, weI!;:e eenig in h~re foort is, en alwaar de fchoonl1:e fchilder_
nukken, door eene eenvoudige zamenvlechting van gekleurde draden,
op de begooche!enl1:e wijze worden nagemaakt. Ook de fpiegel.fabrijk
is belangrijk: zij geeft a:m 800 menfchen werk, en men vervaardigt
er fpicgels van 112 duim hoog en 68 duim breed, die voor 6,000
frank en meerder verkocht worden. Er is voorts ecme olie-fabrijk
uit de ingewanden en den afval van getlachte dieren, met een gezond..
heidsbad; voorts eene koninklijke hnnk en eene telegraaf, die met ver..
fcheidene voorname l1:eden gemeenfchap heeft. Ten Noorden der
fl:1d ligt de lIJollttntlrtre, een door zijne fieengroeven beroemden
heuvel, door onzen MEERMAN bezongen; ten Westen het veld van
JJlors, dat met grachtcn omringd is, en met het prachtig gebouw
tler krijgsfehooI pronkt, en tcn Zuiden, in de lleengroeven, vindt
Rlell de Catacombetl; zijnde lange, ontelbare, onderaardfche g:ll1gell
en zalen, welke met de beenderen van wel ~ millioen dooden zijn op.
gevuld. Parijs ontvangt zeer gezond water door het. bevaarbaar ka·
Haal de rOurcq • dat tevens de gemeenfchap der filld met de Noorde.
lijke departementcn bevordert, en haar fom tijds van het overtollige
water ontlast: te niette is de hoofdkom , welke tot eene haven,
en eenen veq,rnderbak van het water dient. Parijs is bijzonder
Jncrkwaardig geworden door den imogt der verbonden mogendheden
in 1814 en 1815, en den daarop gevolgden vrede van die jaren: gebeurtcnisfen. die nog te versch in het geheugen liggen, om er hier
breedvoeriger van te fpreken. Onder de merkwaardige mannen, al.
bi\!T gcboren, behooren D'ALEMUERT, D' ANVILLE, ADANSON. CATINAT. CI!.\RDlN, LAVOlSIIlR, MERCIER, MOLIëRE, ROLLIN, Rous.
$)::AU. VOLTAIRE enz.
PAIUNI. (G.) Een dcr beroemdl1:e ltaliaanfchc dichters dcr vorige eeuw. Ilij oefcndc zich te Jlfj/aml in de fraaije wetenl'chappcn
en wijsbegeerte, cn wijddc zich, naar den wil zijns vaders, offchoOll
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tcgen zijncn zin. a~n de ~odgcleerdheid. Reeds vroeg Mld hij zÏjn~
krachten aau de dichtlalllSt beproefd, cn gaf, in 17S11, cenige jeugdigc elicht!lukken in het licht, wclkc zoo velc gocdkcuring verwicr.
ven, dat de R01l1cinfchc Arcadia I:em tot haar medelid benoemde,
als hoedanig hij dcn lln~m vr.n DAI:IOLO C:'lllONJO aalllJ:lm. ZUlle
volgende Ictterkundigc werken warcn van cenen meer oordeelkundige.,
aard: onder anderen fchreef hij tegen de Diallj[Jo del/tl IiligUIl Tosc,,'"
na. van ONOFRIO BRtH-iDA, waardoor hij zich in eenen he;,'igcl1
Rrijd wikkeldc. De zeden der grooten en hunnc gcdragingcn binncll
hunne palcizen hebbende lecren kennen en verachtcn, beHoot hij de4
zcn in CCCIl befpottelijk licht voor te dragen; doch daarbij het didaktirche en dramatifche met hct f.'ltirike te vermcngen. In 1763 vcr~
fcheen zijn dichtHllk de Morgen 1 en twee jaar lateI' de JI!fiddag. Deze uitmuntende !lukken bczorgden hem in ]769 dcn lcerlloel der
fraaije weten[chap?cn a!-n de Palatijnfche fchool; doch werd hij na~
derhand Hoog}ccraar in de welfprel{cndheid aan het g:)'1IJ1Jafium Val)
Brera, w:mrbij vervolgens ook nog het vak der fraaije kunsten gevoegd
werd. Zijne lynfche gedichten mankten geenen geringen opgang. ln~
IHSfchen voltooide hij dm Dag, en ontwicrp dm Avond en dell
Nacht; maar moest door zijne te groote :mgstvalJigheid en de onlusten vau dien tijd di werk dikwijls !laken. PARJNI ftierf in Oogstmo'
1799. Zijne wcrken, dic van 1801-1804, in 6 dcelen in 80 , in het
licht verfchenen, onclerfchp.!dell zich allen door een diep en teeder
gcvoel, een helder verlland en fchoo~lheid van taal, terwijl zijne
rijmlooze verzen voorbeeldig zijn.
PARK. (Een) Hicronder vcrftaat men over het algemeen een!!
groote vlakte, met murcn of pnlif.1den afgefloten, 0111 ef iets in te
bcwarcn, b. v. in ecn vcldleger hct gefchut; en van hier de hemtming van artillerie-park. Bij vorstelijke floten of paleizen noemt
mcn een Park eene uitgebreide vlakte, welke met boomen beplant
is, mct I anen en bosch afwis feIt , en tot bewaring eo voortteling van wild bellemcl is; zoo als b. v. dat te St. Clotul, Perfai'~
Jes, JJ1arly, Boulogne, enz. In 11et eerst, tocn er zich alleen bazen
in bevonden, waren deze Parken flechts klein; doch toen men na_
derhand er ook grooter wild in bragt, verkregen zij ee:len grootcren
omvang. Het beroemdlle Park was dat van POIlfPEJUS en HORTENSHJS, In Engdalld, waar, volgens eene uitdrukkelijke wet, geen wild
in het open veld geduld wordt, uit hoofde van de fchade, die het
den naburen kan veroorzaken, heeft mcn verfcheidene Parken, waarin men het wild opfluit, om altijd het noodige VaDr gebruik in voorraad te hebben. Dezelve zijn meestal in de nabijhcid van de landgoederen der rijken, en doorgaans met veel fmaak aangelegd.
PARK. (MuNGo) Een heelmeester uit Schot/and, van wieng
vroegere lotgevallen men wc! gecne bcrigten heeft; doch die door
zijne reis in Afrika algcmecn bekend is. Hij was n:muwelijks van
cenen togt naar IlIdiiJll terug gekeerd, toen het genootfl:hap -dfrican
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osfodation, in 1788 ce Lom/en opgerigt, om de binnenlanden van d.
{I-Ura te onderzoeken, de tijding V:\Il den dood des majoors HOUGHTON ontving, die op kosten van hl'tzelve eene reis derwaarts ondernomen llad. PARK bood zijncn dicnst aan tot eene gelijke onderneming, en vertrok in Bloeimaand ins Ilaar de Engelfche faktorij
Pi[a/lia; aan de Cambia, waar hij zich eenige maanden bij Dr.
LAIDLEY ophield, om zich tot zijne verd~re reis voor te bereiden,
en in de Mandingufche taal te oefenen. Van daar vertrok onze rei·
:ziger, in Winterm. en nam den weg Oostwaarts naar heE koningrijk
lroolli. Hij werd verzeid door 2 Negers, waarvan hem de een tot
tolk diende, en de ander hem van een paard, voor eigen gebruik,
en van 2 ezels voor zijne bedienden, voorzien h:ld. Voor het ov~
tige befiond zijne geheele toerusting in eenen voorraad van leeftogt
voor 2 dagen, eenige koralen, barnfieen en tabak, or.J op ,veg,
tegen nieuwen voorraad van mondbehoeften te kunnen verwisfelen;
voorts in een weinig linnen, een zonnefcherm, een kleine Sextant,
een zeekompas , een weerglas, 2 J~gtroerel1, 2 koppel pistolen,
en eenige kleinigheden. PARK, vervolgens de koningrijken Bot/du;
Kad[daga, KtIS[an. Kaarta en Ludamar doortrekkende, werd door
den Moorfchen koning ALl gevangen genomen, onderging de ruwfle
behandeling, en liep gev!i:ir voor zijn leven, zoodat hîj het bel1uit
nam, om bij de eerfie gelegenheid te ontvlugtel1 ~ waarin hij, na vele
doorgefiane moeijelijkheden, zoo gelukkig flaagde, dat hij in lIooim.
1796 het doel zijner reis, den Niger, bereikte. Hij vervolgde den
lOOP dezer rivier, door de 1110aren Nil-il-abeed, of flaven-rivier, en
door dl! Negers .Toliba genoemd, tot Zoo lang van het Westen naar
het Oosten, dat hij eindelijk, uit hoofde van onoverkomelijke hinderpalen. moest terng keeren. Hij nam den weg Westwaarts hlngs
den Niger, en kwam eindelijk in HerfstIn. 1796 te Kamilia in het
koningrijk mCJllding, waar hij ziekte- en veiligheidshalve 3 maanden
vertoeven moest. Een l1avenhandelaar geleide hem vervolgens, in
Zomerm. des volgenden jaars, naar de Engelféhe faktorij aan de
Gambia, van waar hij 18 maanden geleden vertrokken was, waarop
hij vervolgens over Antigoa naar Londen reisde, en aldaar in Win.
term., na eene afwezendheid van 2 ja3r en 7 maanden, gelukkig t~
rug kwam. Het eenvoudig, onopgefmukt ver11aal zijner reis. kwam
in 1799 te Londen in het licht, en is ook feden in onze Nederduit.
fche taalovergebragt. Naderhand ondernam PARK eene nieuwe reis
naar /lfrika. Zijne lantne berigeen • in 1811, waren van' Snll[ollding
lan den Niger; van hier begaf hij zich naar het koningrijk Housfa ,
alwaar hij, door een verzuimd gefchenk, den koning beleedigde, die
hem in eenen engen pas aan eene rivier, welke hij afzakte, door
gew:lpende manfchap liet overvallen, bij welke gelegenheid PARK,
nadat alle zijne reisgenooten , behalve een. reeds gefnelweld waren,
zich met zwemmen willende redden, in de rivier zijn graf vond.
PARLEMENTAIR. Noemt men diel afgevaardigde, die of ter
Cln·
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onderhandeling over een onderwerp. of ter overorenging van eenig
berigt van de eene krijgvoerenàc partij aan de andere gezonden wordt.
bet zij dnn bij eeile belegerde fiad, of in het open veld. Gewoon..
lijk wordt de Parlementair, zoodra hij zich hij den eerfien vij:mde...
lijkeu puSt als zoodanig heeft aangegeven, onder bedekking n:lar de
plaats zijner beflemming geb ragt ,en op gelijke wijze van daar wedet
terug geleid; doch fomtijds vordert de voorzig~igheid bijzondere
maatregels, b. v. blinddoeken. In andere gevallen worde~ geene Par.
lementairen toegelaten. Een Parlemencair-fchip 1 tO! gemelde einden.
afgezonden, voe~t eene vlag, de parlememsvlag-genoemd.
PARMA. Per171e!ena, of Parmegianc. Een Hertogdom, in Op4
per-Itolie, l:c~\Velk ten Noorden en West!n aan het Mi/aan[ckt, teil
Oosten aan het Modenafche, en ten Zuiden aan de Appeni,inen grenst"
die het van het gebied van Cmua en Toskane fcheiden. Het befiaac
uit de hertogdommen Parma, Piacenza en Cuastolla, welke te za.
men 306 vierkante DuitCche mijlen groot zijn, waarop 380,000 me~
fchen wonen. Het land levert vele en goede zijde, koren, wijn.
olie en hennep op, en heeft eene uilmnntende fchapenteelt. Door
bet verdrag van Parijs, in 18 14, en de akte van het congres te
lPlenm, in het daar:1an volgende jaar, werden de voornoemde hertogdommen aan devoonnalige keizerin van FrafJkrijk, MARIA, LOUlZA
door Oostenrijk, als een fouverein eigendom afgefiaan; doeh Spanje
dezelve voor de gewezene hertogin van lIctrurie, MARIA LOUIZA;
begerende, welker overleden echtgenoot in J 801 zijne regeen op Por111a enz. had laten varen, weigerde, om deze reden, tot de akte van
het congres te /Ptenen toe te treden, W:larop bij eene afzonderlijke"
te Parijs ge!1otene, overeenkomst voor het vervolg werd vastgefleld.
dat birma met zijn to~ehool'en, na den dood der tegenwoordige re.
gentes, aan de koningin wed. van Httrurië, en hare mannelijke nakomelingen in de reg te linie, doch na het uitflerven derzel'le aan Oostenrijk en Sardinië komen zoude. Eene volgende poging van het
Spaanfche hof. om de aartshertogin MARIA LOUIZA, reeds tegen.
woordig, tot den nffland 'van Parma aan de koningin van Hetrurië"
tegen eene fchadeloosfielling in geld te bewegen, is zonder gevolg
gebleven.
PARMA. De hoofdllad van het fterrogdom van gelijken n:lam
met 35,000 inwoners. De vestingwerken bellaan in l1e~ke muren:
bastions, grachten en eene citadel. De l1raten zijn meestal fraai en
de huizen wel gebouwd. In de kerken vindt men vele meesterllukken van CORREGGIO, LANFRANCO en l\'IAZZUOLI, die hier gel:oren
zijn. De hisCchoppelijke kerk bezit het beroemde thans echter befchadigde nuk van CORREGGIO. in Fresco, de Hemelvaart van MARIA
verbeeldende, en in de ke,'k van het Heilige graf bewondert men
de 1I:(ldOIlIl0 "el/a Sendel/a van denzelCden meester.' De kerk der
JI{.;;donntz ddlo Steccl1ta is wegens de begraafpl:tatCen van het Fartfcaisc" huis, en het kapucijner klooster uit hoofde d~r fchilderflukken,
he.
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bezienswaardig. Ouder dc merkwaardigheden der fiad hehoort het
hertoglijk palds, met zijne gallcrij en kunstverzameling', waaruit echter de kostbaarile Hukken rc~ds in 1734 llaar Nttpd,; over~cbra;;t wer.
den; de akademicn van frnaijc wetcn!'t:hnl'pen, !ChilderkuJlst eu kUllsten, in 1765 door den Infant en hcrtog DOIl PUILIl' ge!iicht; lIet beroemde opera.huis, dat 14,000 a2llfchollwers kan bevatteIl , en in I6d~
gebouwd is ; de in 176t nieuw aangelc'gcle wandelweg tIlsfehen de !tad
en cit:ld~[; het Pal!az~o Cinrdillo 1 een hertoglijk lusthllis, het\vell~
met de tl:ad vereenigd is, IJlCC zijne [childerllukken eu tuinen; het
voormalig, zecr uitge!lrekt kapucijner klooster enz. De boekerij.
door DIJ!l PHlL,P aangelegd, onder!cheidt zich door pracht en ortie.
en is rijk aan letterkundige !'t:hatten.
PARMENIDES. Een beroemd Grieksch wiJsgcc:, vnn <Je Eleati..
fl!IIe [chool, die omtl:reeks het jaar 5°,," voor onze tijdrekcl ing biocide. IIij werd te Eka geborea, bezat een aanzienlijk vermogen en
leefde zeer prachtig. Ook onderfcheidde hij zich door burgerlijke
bedrijven, en gaf aan zijne medeburgers eenige uitmuntende wetten,
welke men zoo hoog eerbiedigde, dat de overheid jaarlijks eenen eed
moest afleggen, om voor hare opvolging te zullen waken. Hij verwisfelde naderhand het openbaar leven met de fiudien. De Wijsbegeerte ver[chafte hem het hoogil:e genoegen, en hij l1iclme voor
DIOCIiETAS ~ die hem in dezelve had ingewijd, na dea dood van de.
zen zijnen vriend, ter zijner gedachtenis eenen tempel. PAR~H;N[[)Eg
werd de leerling en navolger van XP.NOl'HANI;S. Volgens het getuigenis vnn Ö:lIES, was hij een voorbeeld V:ll1 deugd. IIij [chreef de
leer zijner fchool in verzen, van welke echter t1echts eenige verminkte fragmenten ~ door HENRICVS S'fEPlIANVS, onder den titel: de
poesi Philofop,~ica enz. bijeen verzameld, tot ons gekomen zijn. 111
zjjne leerlrellillgen volgde hij voornamelijk XENOPJL\NES, zoodat hij
bet heelal voor God hield, doch Gods bijzondere kracht en zetel ill
deszelfs midden tl:elde te zijn; want volgens hem werd de wereld
omringd door verfchilIende bollen, de middentl:e, van welke het be.
gin en de bron van alle beweging en leven was. Verder ffelde hij
met XENOPIIANES, dat niets te nict gitlg, noch geboren werd, dat
wij rlechts door den uiterlijkelI vorm bedrogen werden, dat dus de
waarheid door de zinnen niet kon wC'rden imtdekt. De twee beginfelen, waaruit alles belhat, fielde hij d~ warmte en koude te
zijn; ja zelfs. dat ons denkvermogen uit WarnHe en koude bellond,
en gewijzigd was naar het overwigt van het een of het ander; dat
echter dat denkvermogen het beste was, waarbij de warmte het over·
wig~ had. Het denkvermogcn en het gevoel fielde hij hetzelfde te
zijn. voorts hadden volgens hem alle dingen gevoel, ook de leven.
looze , als het tegendeel van warmte en beweging voelende.
PARNASSUS. Een gebergte, in het voormalig landfchap' plro.
,is, in Crickl'f/laild, aan ApOLLO en de zanggodinnen geheiligd. 111
deszelfs nabijheid lag de lIe1ikolt, de berg der zanggodinnen in
B()~.
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Bcc.'tie. op welks kruin de bronnen /lg(111iP/'~ en /{ip/,okt·me, de
la:ufl:e door den voet !lap van l'eg,1jilS, ontf"prnngen. Tegenwoordig
h~('t de Pal'l1f1S!us Liakurtl, elJ de ifc/ikon Saga'iJ: beide liggen in
Lil'arliiJ.

PARNY (E'IAr..rsTE) behoort onder de nietiWe franfche EIe~ielJ~
dichters, w:tarom!cr hij een der voornaJmtten was. In 1787 ver~
fchenen zijne Elcgiiin, Oden, Liederen, Idijllell enz in é~1l deel,;
onder dcn titel vau OeI/pres COllJjJ!ettes, cn later gaf hij zijn berl1ch~
komisch heldenuicht, la guerre des Diet/x tmdms ct mo,kmes, poi!me Ol dix c!umts, in he~ licht, waarin niet zoo zeer de christelijke
godsdieIJSt , als wel inzonderheid de christelijke f:-:belleer, in eenen
belagchelijken trant; op eene wijze wordt aangevallen, zoo als in
vroeger tijd nog niet gefchied is. lIet directoire weigerde hem, uit
hoorde van dit gedicht, eene plaats bij het in!litul1r, waarin hij echter naderhand als lid werd aangenomen. Hij fl:ierf in het jaar 18 r 4"
PAROCIIIE. Een kerfpel , waaronder men verHaat zekere perfü ..
l1en van eene kcr1:, en den omtrel!, waarin zij woonachtig zijn, of
ook wel verfcheidene dorpen, met hunne bewoners, die tOt ééne
kerk behooren. Van hier Parochiale kerk, dat is hoofdkerk eener
Parochie, waarbij zich de predikant bevindt. Zij wordt ook in te..;
genoverfieliiI;g van Filiale- of Dochter-kerk; de Moeder-kerk ge.
noemd.
PARODIE. Onder dezen nanm vcrÎr:onden de Gi'ickeh boertende
r,edichten, ook wel tlechts eenige plaatren , wa3rroe geheele verlen~
of enkelde uitdrukkingen, van ernfl:ige gedichten ontleend, of nagevolgd werden; hoedanige Parodien vele bij ARISTOPHANES wordeu
gevonden. Thans ver!l:aat men onder Parodie een werk, waarin eell
etn!lig èichtlluk, met verandering van het voorwerp, in een ko.;
misch gedicht wordt overgebragt , dat gelijk /laat met trm'eSlering;
waarbij men een ernnig gedicht ten grondflag legt, maar in het ko.
mieke bch~iJdelt. In eellen nog meer beperkten zin, en van het Ira'Yes/eren onderfcheiden, heeft Parodie alleen d~n plaats, wanneer
(zoo als in den kikvorfen- en mllizen.oorlo;) alleen de hoofddenlc_
beelden en figuren veranderd, doch de overige en den geheden vorm
van behandeling worden behouden. De Parodie werkt door het
contrast tusfchen het alledaagrche van het voorwerp en den edelell
verhevenen toon. waarin het oorfpronkelijk Huk geftdd is. Ook behoert zij een voorhanden zijnde, ernftig werk niet in alle deel Cl!
llaafsch te volgen, maar kan op ieder gekozen voorwerp uit een
ernftig Huk hare fcherts aanwenden. In eenen verhevener zin is het
eigenlijke kluchtfpel eene Parodie van het Treurfpel over het "'g~_
meen. Het Paroderen kan, wanneer het met een fchrander o'oräeer
enillim gefchiedt" een aangenaam onderhoud oplevere , el1 [even.
zekere grove l1itfpattlngen en overdrijvingen tegen werken. Bij de
Fra1/fc!tm bebben deze Parodiën den meesten '-'ij val gevonden, en
ook wij bezitten ettelUkc wel gelukte ftukken v:ln dien aard.
A !,G&:'tP.&'J W OOR D I:NB. V
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PAROLI. In het pharofpeJ eene buiging der kaart, welke :larr.
duidt, dat de fpelcr zijnen inzt!r, en de r,~eds verkregen enkelde
winst, nog eens wil op het fpel zetten, om, wanneer het hem an ..
dermaal gelukt. zijnen iilZet dri\! dnb beId te winnen.
PAR OS. Een eiland iiJ del! GrickCchen ""dl/pel, d::t door de
Turken Bam genoemd wordt. Het was oudtijds rijk en m::gtig, had
vruchtbare ak!,ers, t::lrijke kudden, en twee uitmuntende ha ...·ens.
Na de overwinlJing van XERXES, werd Paros, uit hoofde van zijn
dubbelzinnig gedrag in dezen oorlog. door TIIE~IISTOKLES veroverd.
en bleef aan de Atheners onderworpen: na de regering van ALEXANDER kwam het een tijd lang onder den Egyptifchen koning PTOLO~lE.
us; doch eerlang geraakten de Atheners wederom in deszelfs bezit,
en bleven daarin tot op l\11THRIDATES, wanneer het den R01lleilleTI
n banden viel, die er cene prc>vincie van maakten. Paros was
ieertijds beroemd wegens zijne heerlijke marmer-groeven, en het
was ook hier, dat de beroemde Parifche Marmer.krolli,jk vervaardigd werd. Dit marmer was van eene fchitterende witheid, ell
werd bij de ouden bijna voor eenen 1,0stbaren fleen gehouden: fom..
tijds gebruikte men goud. om hetzelve te verlieren , en de goden
hadden geene tempels of flandbeeiden van eene meer geachte flof.
De fieengroeven van dit marmer zijn verlaten, of voor een gedeelte
gedempt, zoodat men niet dan met de groottle moeitc in eenigen van
derzelver gangen kan neder dalen. Het vlek Parechia, "p den Westelijken oever van het eiland, tegen over Ar:tipnrrJS, heeft tegenwoordig de plaats van de oudc Had Paros aangenomen. Het Oot
en de kerk der Heilige Maagd zijn uit de overgeblevene brokken hno
rer prachtige gebouwen opgetrokken. Het binnenlle des eilands is
bergachtig, en met kerken en kloosters- opgevuld. Kntoen maakt
liet voornaamlle voorebrengCel des lands uit, en onder de havens zijn
die van St. J!la,.i(~ en Tl'eo de belangrijk!1e.
PAROXISMUS. Zoo noemt men de op zijn hoogst geklommen
aanval, of verheffing tn ziekten, b. V. in koortren.
PARRHASIUS. Een van de beroemdlle fchildcrs der oudheid,
die het eerst evenredigheid in het fchilderen invoerde, het eerst de
fchoonheid en bevalligheid van gelaat, en de fierlijkheid van het haar
nabootile _en, volgens het getuigenis aller kunstel1aars, in het fchildc.
ren der omtrekken allen o,·emof. Hij trad in wedl1rijd met ZEUXIS,
die gerchilderde druiven ten toon !lelde met dat gelukkig gevolg,
dat zelfs de vogels cr op kwamen afvliegen: doch }'ARRIIASIUS Helde
een gefchilderd doek voor, hetwelk de 11f,.uur zoo gelukkig llabootfie. dat ZEUXIS, reeds trotsch op het toevliegen der vogelen, driftig verl~n~de, dat men het doek wegnemen en het fchilderl1uk OlltbIomen zoude, maar, weldra zijne dwa'ing ontdekkende. blozend bekennen moest, overwonnen te zijn, daar hij wel de vogelen, doch
PARRH_~SlUS een kunstenaar verfchalkt bad. Zijne levenswijze was
voor het overige niet zeQC iogetogen.
PAR
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PARSE N. Waren de 'aanhangers der leer V3n ZOROASTElt; eene
volksUam van 150,000 huisgezinnen, in het Wes;elijk gedeelte van
Oost-lt:dii!, van Dill tot Bombay. Toen de 11lo/zal1J1I1edanen in de 7dlt
eeuw Pc,ziiJ veroverden, namen eenige Perzifche volksflammen de
wijk nnar Oost-l:idiif, waar zij zich aan de Westelijl;e kust bij Da..
1JOO cn de kaap Sejnn, en voornamelijk in het dorp· UrdlMrtl, neder..
z('cteden, dat nog heden !!ct hoofd-verblijf hunner priesters, en de
bewaarplaats van hun heilig vuur Is, het\velk z\i uit Perzië heb.
hen medegebragt. In Bombay alleen wonen tegenwoordig Omtrent
.24,000 Pmfen. Het zijn vreedzame menfehcn, die met de kleeder..
èragt der lJilldtis vei'feh cidene Indifehe gewoonten, alsmede de
taal, n:lngenomen hebben. Zij zijn kooplieden, makelaars, landbou..
wers en handwerkers; doeh drijven geen handwerk; waarbij vuur
re pas kOlm: ook dienen zij niet als foldaten. Vele houden zich.
uit hoofde van den handel, in C,'ritltl, Bellgalm, Pegu, Madras en
Cei/on op. Zij volgen zoo veel mogelijk de leeringen V:1I1 ZOROASTER; gelooven aan een en God; vcreeren het vt:ur als het zinnebeeld
zijner reinhc!d, en de zon als het volrnaaktfte zijner werken, en ael..
len tevens belooilingen en {haffen in een en toekomende!l ftaat. zil
nomen iu hunne liefdadige inrigtingcn de armen van alle ftammel1 op,
en men vindt onder hen genoegzaam geene bedelaars. De eer der
vrouw is bij hen heilig, en hierom zijn hunne zeden iuiver. Hun..
ne geestelijken onderfeheiclen zich van de leken door witte tulbanden.
Afzond'~rjng in knsten vindt bij hen geene plaats.
PAR THENON. Was een tempel, op den Akrdpoii:, of butgG
van Athene, die aan MlNERVA PARTI{ENOS was toegewijd. Hi.i werd
onder PERIKLE.S, door de bouwmeesters IKTINUS en KALLIKRATES.
ln 10 jaar tijds, van marmer gebouwd, van welken lleen zelfs d~
dakpannen waren. De breedte vnn dit prachtig gebouw, waaraan geelt
goud of elpenbeen gefpaard was, bedroeg 100, de lengte .227 en de
hoogte 69 voet: het was \laar de Dorifehe orde gebouwd, en had
aan de beide hoofdzijden dubbelde, en aan de twee andere enkelde
gaanderijen. In het 3de jaar van ieder Olympiade vierde men feesten, die men Parthenaeël1 noemde, en 14 dagen duurden, bij welke
gelegenheid alleen de Atheenfche jonge dochters zonder Iluijer Ycrfehenen. Behalve met andere knnstUukken prijkte deze tempel met
het Ilandbeeld der godin, hetwelk door PHlDBS uit goud en elpenbeen gevormd, en z6 ellen hoog was. Dit heerlijk ge!Jouw' had 16
eeuwen gefiaan, toen het in de qde door de J7metimmi en Turkm
beoorlogd werd, en de veldheer KONIGSMARK, een .jakfer, er .'end
bom in wierp, om het krnidmagazijn te doen fpringen.
PARTHENOPE. Is de oude naam der fiad Napels, weshalvè
de Fran[chen dit rijk, loen zij in 1799 aldaar eene geheele omwen.
teling bewerkt hadden, de Pdrthellopei[c1c republt'ek noemden. Men
heeft dien naam afgeleid van eene Syrene P ~RTItENOPF., die ~ch
uit wanhoop in de zee fionte, omdat zij ULYSSES door haar gezang
Y:
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niet konde bekooren. Zij werd op dezelfde plaats aan land geworpen. wa:tr het naar haar geno~mde i'arthcJlopc fiond, en alwaar men
haar eene grafzuil oprigtte. Er zijn m~crdcrc fabelachtige perfonen
van dien naam, doch die van wcinig bcinng zijn.
PARTHIA. E~11 zeer uitgerlrckt land in 0i'Per-AziiJ, teil Westen aan jJ1edië, ten l\'oordcn aan llyrc(lIlië, tcn Oosten :tan Azii!,
tcn Zuiden aan de woestijnen van hl1'flml1llië grenzende. De hoofdflad des lands was Hectltompylos. Deszelfs inwoners, de Parthel/.
waren van Scythische of Tarraarfche afkomst, en langen rijd in duistere aflHlnkelijkhcid aan de AsfyriiJi's. lI1et/ers en PerUIl onderworpen, en naderhand aan de opvolgers van ALEXANDER den Grooten cijnsba~r, tot dat AnsAcEs, ollltrem het jaar 256 voor CHRISTUS.
den Sirifehen fladholldcr AG,nIlOeLRs, die zich door zijne wreedheid
gehaat had gemaakt, van het leven beroofde, zich zelf tot koning
verhief, en dus een nieuw Parthisch rijk fl:iehtte, hetwelk 4So jaar
bleef voortduren onder 31 koningen, en deszelfs gebied tusfchen
den Euphraot en den Int/us llitrlrelae. De gerehiedenis van het ParthiCche rijk verdeelt men gevoegelijk in drie voorname tijdvakken.
waarvan het cerCle loopt tot het jaar 138 voor onze ja:meIlillg, en
in hetwelk de worl1eling der Paf·tIJm tegen het Sirifche rijk, en
derzelver eindelijke onafhankelijkheid onder PIIRA:iTEs II bevochten werd. Het tweede tUdvak bevnt de gednrige oorlogcn met d~
NOlUadifche volken V3n midden Azië, de Scyt./en. D(JlJiers, Toc.1a.
,'en en anderen. die derzelver gcheele onderwerping aan dc Parthm ten gcvol;.!c hadden. lIet derde eindelijk behelst dat gedeelte
nunner gefchiedcnis, waarin hunne betrekking tot de Romeinen
plaats had, en zich van het jaar 6,~ voor, tot 226 na CmusTus uitfl:ekt. Toen namelijk MITHlUDATES van POlltus door de Romdnen
overwonnen. en deszelfs rijk vernietigd was, werden de Parthen
en Romeinen naburen. en weldra gezworen vijanden, hetwelk CRASsus, proconrul van Sirië, het eerst ondervinden meest, die met Zijll
geheel leger, in het jaar 53, deerlijk in de pall gehakt werd, wel.
ke fchande AUGUSTUS eerst heeft kunnen uitwisCchen, door de Romeinrche adelaren bij een verdrag weder tcrug te ontvangen. Gedurende de burgc!Oorlogen hielden de Pnrthifche koningen nu eens de zijde van dezen. dan van genen, naarmate het hunne belangen rchenen
mede te brengen. Onder de Romeinfche keizers bleef het Panhifehe rijk zijne onafhankelijkheid bewaren, fchoon hofkabalen , door
Rome :langeHookt en onderhouden. hetzelve dikwijls beroerden, tot
dat eindelijk in 226 zekere ARTAXERXES, de zoon van SASSAN, een
Perziër van geboorte, dct] laarfl:en der Ar[ociden, ARTABANUS vall
den ~rOon fiiet, en de dynastie der Sns{tmidm op den troon plaatile
van net nieuwe Perzifche rijk, waarop zij tot heden gebleven is.
Jammer is het indeda:td, dat wij geene Ilaauwkeuriger berigten omtreut oit volk bezitten, daar het zich in vele opzigten van de andcre AziatiCche volken zoo zeer onderCcheidde: want terwijl het zij..
ne
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ne eigene zeden en gewoonten bleef bewaren, en alles vreemdll weer.
de, was het echter den Griekm zeer genegen, en liet hen onder
zich wonen, die hl1nhe eigene tledefl hadden, waaronder SeJeticifl
uitmuntte, waar koninklijke geld!l:ukken werden gemunt, en hetwelk
niet Oechts zijne eigene wetten, ma~r ook nog bUzo!lde~e privilegien
had. Voor het overige was het rijk verdeeld in fàtrapien of vorstendommen, van welke er 18 worden genoemd, hoewel het echter
ook nog kleine rij!.en bevatte, zoo als Perziii en andere, die aan
de Parthm cijnslJnar waren. De regeringsvorm was deels monarchaal, deels aristocratisch: den koning was een raad toegevoegd. die
vrij wat gezag had t ja zelfs den koning lIet gebied ollmemen kon.
De opvolging \Vns wel bepaald bij het gdlacht der Ar[aciJen, maar
behoerde niet van v:lder op zoon over te gaan. waaruit vele twisten
ontllonden; en het w~s deze omllandig!leid, die de Romeil1en te baat
namen, om de pretendenten van den troop fieeds jn befcherming te
nemen. De l'arthen w~ren voor het overige eene krijgszuchtige
natie, die zich weinig met de kunsten des vredes bezig hieiden, zoo
dat onder de regering der Arjr:cidm dc handel ecne geheele andere
rigting kreeg; w0rdende dt'zclve tusfchen Westelijk en OoStelij~
.Azië geheel afgefneden, voornameiijk nadat de llrijd mee de Romeinen eenen aanvang had genomen. Hierdoor werden de waren naar
Palmyre en /i1e.wmrlriiJ gc\'oerd, en bereikten deze fiedeu het toppunt van bloei.
PAR Tl TUUR. Zoo noemt men in de toonkunst de fchriftelijke
:lanwijzing van alle flemmen (muzijkale partijen), die tot een 1l1uzijk..
fiuk behooren. Zij wordt door de nooten en :mdere muzijkale tee..
I,enen aangeduid, hetwelk voornamelijk geCchiedt door de afzonderlijke partijen op bijzondere linie-ladders, muat voor maat, onder el.
kander te fchrijven ,. zoodat men vollwmen overzj~n kan. wae voor
de eene of andere zang- of inl1rulllencule partij te doen vale.
PAR Y. (Zie: ALPAR Y.)
PAR YSATIS. De naam van verCcheidene Perzifche vorstinnen, on.
der welke de echtgelloote van DARlUS Oenus, de moeder van AR4
TAXERXES MNDlON en CYRUS den jonger) de beruchtfle is. In deu
firijd harer twee zoonen hield zij de zijde van CYRUS; doch wist
zich na deszelfs ned~rlaag met ARTAXERXE5 te verzoenen, en eenen
groOt en invloed op hem te verkrijg'en, zood at zij met de fchande.
lijklle listen op de vijanden van CYRUS de gruwzaamlle wraak nam;
200al5 zulks door PLUTARCHUS in het leven van ARpXEr..XES uir4
voerig is te boek gerteld. Zelfs STATIRA , hare fchoondocluer, kon
bare lagen niet ontgn:m, en kwam om door het vergif, dat deze af!
fchuwelijke vrouw haar had toebereid.
PASC(-IA, (in het Hebreeuwseh ,'erfç!zoOl1il1g, -voorhijgang) , is
èat godsdienstige feest, hetwelk de Isrnelilc1J, tot aandenken van
de verfchooning \'an hun volk, bij de plage van den flaanden engel
in EJypte, en van hunnen uittogt uit dat land, bij de eer!ie volle
Y 3
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maan der lente, V.1Il den 14 tot den 21 der maand Niflm vieren ..
Tot dit feest verzamelden zich j2arlijks , zoo lang d\! Isrocliten
"ag in het bezit v~n P(/lestilla waren, de leden der natie bij den
cabernakeI ,en reden SALOMON in den tempel te Jerl/z(/lem. Gedurende het feest mogt men alleen ongezuurd brood c:en, omdat bij
~ell uitrogt uit Egypte het de>?g, door overhaastin~, ongezuurd moest
worden medegenomen ; wa:lffJll1 het Pnrcha oo!, het feest der onge~uurde .brooden genoemd wordt. Ieder huiS\'ader nuttigde op den
avond van den eerllell dag van dit f~est, met zijne familie, een
door den pricstcl' geflacht lam, hetwelk geheel, zonder verbreking
der beenderen, moest ;::e;;ctel1 worden. Dan!:zcp;ingen en verhalen
van de gefchiedenis van den llitwgt, gaven aan dezen maaltijd zijne
godsdienstige beteekenis, waarbij tevens offers van de eerllelingen
Jler kudden in den tempel gebragt werden. Het Parcna wr.s het groot.
fie onder de Joodfche feesten, en bevorderde, door de genoemde z~
men komst der natie, voo~name]j.ik vnderlandsliefde, zucht voor het
algemeen welzijn, en dcn handel. Tegenwoordig wordt het door
de Joden van ieder plaats, door het eten van ongezuurde bro9den,
«lil door gebeden, afzondcrIijk gevierd.
Het Pafchn.fecst der Christenen, gehouden wofdendc, zoo als be..
kend is, ter gedachtenis-vicring van 's IIeiIands optlanding uit de
dood en , heeft, volgens de vastllelling van het concilie van NkctJ
in bet jaar 3~5, plaats op den zondag, die op de eerile volle m::an,
ma de nachtevelling van de Lente, \'olgt; doch wanneer de volle
mann op eenen zonclafj invalt, wordt hetzelve eelle week later gevierd, opdat dit niet gelijktijdig met de Joden zondl" gefchieden.
Ingevolge bovengemelde bep;lling haagt de viering van ons Paasch.
feeEt af V:1Il 2 beginfels van dell almanak, te weten \'nn de Epacla in de zondagsletter; doch danr de eerlle, voornamelijk ter bepa.
ling van dit feest ing-evoerd, niet nltijd in den nlmanak juist overeenftomt met de middelbare llerrenkundige conjunctie der maan, zoo heeft
het een en nndermaal plaats gehad, d;lt ons Pafchen eene week later
inviel, d:m de tijd, welke door de kerkvergadering te Nicet'l bepaald
was; zooals in 1724, toen de ware Paasch- maan, fierrenkundig
bereekent, inviel op den Baen van Grasm., en het Paasch-feest op
den volgenden dag, als zijnde zondag, zoude hebben moeten pl:l:tts
geh2d; doch de paa.cll-maan, volgens de Epacta-rekening, op den
9 der genoemde maand invallende, werd dus het feest eelle week latèr gevierd. Het Christen Paasch-feest kan nooit vroeger dan den
!!!2 van Lentem, invallen, hetwelk gebeurdt, wanneer het op den 21
derzelve maand volle maan, en hec den volgenden dag zondag is,
zooals laatstelijk het geval was in 18! 8, en wederom het geval zij 11
zal in ll!28S. Daarentegen kan onze Pafchen nooit later plaats hebben, dan 25 vnn Grasm., zoo nIs gefchied is in 1546, 1666, 1734,
el1 wederom gebeuren zal in 1886.
PASIGRAPHlE. J. De kunst, Gm alles te fchrijven, en 2. in
den-
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den gewonen zin die kunst, om over :!lle voorwerpen, die voor me_
dedeeling vatbaar zijn, in een algemeen cij ferfchrift, of in eenc an·
dere fprnak door teekens, voor alle 1!fltien, welkc taal zij dan ook
fpreken of verllaan mo~en, volkomen verl1aanbaal' te fchrijven. De
beroemde LEJIlNJTZ meent men, dat het eerl1e denkbeeld [Ot zulk
eene Pasfigraphie zoude a:m de hand gegeven heb ben: zeker is het,
dat hij zich met de uitvinding dezer kunst, om zich algemeen ver·
fu.:l11baar te maken, ernfiig bezig hield. Na hem hebben WJLKINS,
in 1668, BERGER in 1779, WOLKE in 1797, SICARD in 1798, S:lIIDT
in 1807, NIETHA:l1MER in 1803, en RIEM in 1809, hunne krachten
aan dit onderwerp beproefd, en zelfs heef, de akademie der wetenfchappen te f{0ppCI/!tage , nog in 18 IJ, ee!le prijsvraag over de
ontwikkeling van dit denkbeeld en deszelfs uitvoering uitgefchreven.
PASIPHAE. De beruchte cchtgelloote van den Kretifchen koning MIN OS , bij wien zij acht kinderen bad, onder welke de onge.
lukkkige ARIADNE, en de w~Ilmtige PIIAEDRA. Geile ontucht heef,
haren naam voor eenwig gefch:u:dv!ekt, en aa:lleidin~ gegeven tot de
bekende f:lbcl, dat uit h::ar en eenen fiier de 111'iiiv:,.urllS werd ge.
boren.
PASKWIL. (Smaad- fc!J:md. of Insterfchrift) Is een openlijk
bekend gemaakt gefchrift, geheel zonder, of onder cenen verdichten naam, w:\arin een bel;eode, of duidelijk g~lloeg omfchreven
perfoon , of wel een gelleel collegie, van een misdrijf befchuldigd
wordt, hetwelk volgens de wett~n l1r::fba~r is; doch noemt men het
ook een Poskwil. w:mnccr men iemand zedclooze of befpottelijke bedrijven te laste legt, om d?~rdoor zijnen goeden naam te bezwalken.
De bcl~ediging kan gefchieden, behalve door een gefcJmft, door
fchiIJerl1ukken, platen en andere zinnebeeldige venoor,ingen. Gewoonlijk verGaat men onder P!1s:'wil eene nnamloze beleediging;
doch beweren fommigen, dat de naamloosheid er geen wezenlijk verlIet woord Paskwil is van Italiaanfchen oor.
cischtc van zij. fprong, en ontleent zijnen naam van cenen vernuftigen fchoenmaker
PASQUli'\O, d:e voor meer dr.n 3 eeuwen te Rome woonde, en door
zijne vernuftige invallen en bijtende fpotternijen zoo bekend werd,
dat zijne werkplaats dagelijks door een aamal menfchen bezocht werd,
die daarin hun genoegcn vonden. Kort na zijllen dood werd, om!l:reeks zijn huis, eene ft·aai ~ewerkte, doch ze~r vernlinkte beeldzuil van
cenen zwaardvechter (Gladiator) opgedolven, eIlniet ver van daar in
cenen hoek van het Urjinisch paleis geplaatSt. Het volk gaf er den
naam van P.\SQl1INO aan, en ft."llert werden daaraan alle fatyren en
vernuftige invalIen over de gebeurcenisfen van den dag gehecht, wel.
ke men· P.\SQl1INO alsdan in den mond legde, en lJ:Jar zijnen naam
PasquÏ/JOdell noemde, waaruit het woord Paskwil geboren werd.
Tegen over dit tbt:àh~eld Hond een ander, l\1:.RFORIO genoemd,
hetwelk zoovee! :115 11JIlr1is flmlllz zal beteàencn, en waaraan gewoonlijk de vragen gehecht werden. wd].;e PhSQUINO beantwoordy 4
de.

SH

PASSAAT-WIND. -

PASSAU.

,ic. Slechts één voorbedd hicrv3n: de bekende paus SIXTVS V. hod
ceue belasting op yer!i:heidc:nc lcvcnsmiddelen gele~d. Op zekeren
zondag zag men P.lóQU!i'\() met een nat hemd, om het in de zon te droo ..
ren. l\lAIlFORIÇ> vroeg hem," waarom hij daarmede niet tot dell
volgenden dag wachtte ~ " omdat ik," was zijn antwoord. " geen
" tijd 1I10et verliezen; W211t morgen zouden wij w;:lli;;t de zonlle" Hrulen moeren octale!'."
PASSAAT-WIND. Zoo noemt men die winden, welke voorna.
ll:..:Iijk in de Jamlcn, onder den aeq"ot{jr liggende, eenen tijd lang
~ehter cl k~l!(ler uit het Oosten, CIl dan weder e\'cn zoo aanhoudcnd
l!it hn Westen w:1aijen, hcmclk altijd op hunnen ge WOllen tijd plaats
11Cdi:, Zij bepalen de wcersgeilcldheid in die landen.
PASSAAT-WIJN. Een voortreffelijke wijn, die in het Portuge..
fehe landfehap Pas/alos valt, en daarna ge\l'Jemd is.
PASSAG ES, ook Rot!/adell, noemt men iu de hedenda:tgfche mu.
=ij\;: (W:lnt in de oudere worden zU niet gevonden), en wel inzon.
(lerheid in het gezang-, eClie volgreeks van mcJodieufe WOllen op
eene enkele lettergreep van den [dm 2 zoodat ténen hoofdtoon,
door de zoogenoemde i/minl/atie, of verkleining, in meerder 1100ten veranderd wordt. Deze uit allcrh~lIldc figuren 7;amengeftelde ,·0U.
loden morren, d~ar lij tot veïfraaijing der melodie dienen. van dien
a:1rd zijn, dat ~lIle toonen gemakkelijk, en in zamenhang worden voor.
gedragen. Zij worden of l~oc)r dcn toonzetter zelven voorgefchre.
Vin, of door den zanger, oÎ fpeler daar gebezigd, waar gene alleen
den hoofdtoon heelt aangegeven. In l!tt laatl!e geval moeten zij met
oordeel en [:naak worden aangewend, om niet in eene het oor kwetfende gemaaktheid te vl'rv:tllcn, aau welke fout zieh de meeste ltalil/IICII fchuldig maken. die daardoor het nuk van zUne eenvoudigQ
waarde en verhevenheid berooven.
PASSAU. Ecne flad, onder het kOl1in!ir~ik Brijcrcn behoorende ,
de hoofdplaats van den Bmcdm-DolitJlt-krcits met 6,'200 inwoners.
Zij ligt tcr plantfe, waar de /;111 en l/z in den Donau vallen, en is
tamelijk wcl gebouwd. Weinige uren van de {lau, heeft men eene
brug over clé rivier de Rot/z, van eenen boog, die de wijdte V:lll
'200 voet heçft. de groottle brugwijdte in Europa. Pns{t1U heeft ee~
11e nieuw gebouwde domkerk; een Lyceum en Scmillarium ter vor..
ming van jonge geestelijken; a:mzienlijke bierbrouwerijen, en een en
tamelijk levendigen handel. Bijzonder merkwaardig is deze fiad in de
gefchiedenis door het verdrag, naar ~lnren naam genoemd, hetwelk
de eerfte Duitfche Rijksgrondwet 'was, welke den Protestauten de
vrije oefening van hunnen godsdienst, en daara:tn verknochte burgerlijke regten verzekerde, en in 155'2 opgevolgd. werd door een ver·
Ac\ijk tllsfchell de K:nholijke en Protestantfche rijksftenden, onder
voorwaarde, dat de eindelijke godsdienst vrede op den nnastvolgen..
den rijkscln!; zoude worden tot !land gebragt. Dit gefchiedde dan ook
~n J555; doch dele vrede, niet alle de bezwaren der Prot~stautcn ophef.
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IJ(drcnde. werd dezelve eerst in 1648, na eenen verwoestenden 30
jarigen oorlog. te illrll!flcr op ceneu duurzameu voet genoten.
P.'\SSEER-GEWIGT. Zoo noemt men in de goudlchnal dat gewigt, w~ar1l1cde de zwaarte van eeu goudfiuk wel uict volwigtig i.,
doch !log zonder rabat of koning aangenomen wordt.
PASTE. Is eeue beunming vau een afdrukfel of afgietfel van eenen
umikcll ge[neden Heell, van eelle mednille of munt, voornamelijk
in glas, hoedanige teil tijde vnn PLIl'\IVS reeds bekeud waren; doch
welke kunst, naderhand verloren gerankt zijnde, eerst in de lsde
eeuw op nieuw beproefd, en vooral in het begiu der tegeuwoordi.
ge tut mmmerkelijke volkomenheid gebragt werd. Men koos nu
audere • nog voonreffelUker fioffeu tOt deze afdrukfels , wèlke
LIPpel\T \lit eene franije, witte, duurzame fiof, met Sakfifche aar..
de vermengd, vervaardigde, fcherp en fijn zijn, en hitte en kou.
de kUUllen verduren. Niet mInder voortreffelijk zijn de Pasten
van WWGEWOOD en BENTLEY in El1gc!(/1J(!; doch het meest roemt
DIen die van den Engelfc!Jen kUl!stenaar Jt\:llIS TF.sSIN, welke voor
KAlllf.tUNA H. eene verzameling van meer dan 6,000 Pasten van de
beroemd ae gefncdene fieenen, en wel van de nieuwere meesters.
die zich uaar de ouden gevormd hadden, vervaardigde, waarin de
oorfpronkelijke kleuren op het naauwkeurigst Zijn nagebootst, en tot
welke verzameling RAS!'E, te Londen, de befchrijving geleverd heeft.
PASTEL-SCHILDERKUNST. (Zie; SCHILDERKUNST.)
PASTEUR. (JAN DAVID) Onder de merkwaardige menschen, die
zich door eigene verdienfien eenen roemvollen weg hebben gebaand,
behoort buiten tegenfpraak aan dezen verdienstelijken man, te vroeg
aan zijn vaderland en de letteren ontrukt, eene aanzienlijke plaats te
worden toegekend. llij werd op den Z3 van BIoeim. 1753, binnen
LeijJm, uit cen braaf burgerlijk geflacht geboren. Eene bijzondere
mate van bevattelijkheid en leergierigheid, van welke hij reeds in zij11e vrocgfle j eugd d~JOrnaande blijken gaf, deden zijne ouders be.
fluitcn, om hunnen zoon de bestemming te doen volgen, welke
hem door de Natuur zelve werd aangewezen, door hem tot de beoefening der wetenfchappen opteleiden. De nanzienlijke hooge fchool,
binnen zijne geboortei11aats gevestigd, leverde hiertoe de gewenschte
gelegenheid op. Hij leide zich aanvankelijk op de Latijnfche en Griek.
fche letterkunde, en later op de regtsgcleerdheid toe.
Intllsrchen waren het de natuurkundige wetenfchappen. tot welke
eene onwederfia:lnbare neiging hem in de eerfie plaats voerde,
en aan welker beoefening hij dan ook alle de oogenblikken toewijdde, welke hij op zijne overige bezigheden konde befparen ; ter.
wijl zijn eenigae wensch fieeds wns, zich eens daaraan geheel en al
te kunnen overgeven. Het ontijdig afsterven van zijnen braven va ..
der en de aanzienlijke vermindering, welke de huisfelijke inkomflen
hierdoor leden, fielden den veel belovenden jongeling buiten de ma.
gelijkheid, om de begonnen fllldiën voomezetteu, en lloodz:\aktcQ
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hem, .om naar een dadelijk befiaan omteziell. De vriendfchap en ach.
'ing, welke zijn uitmuntend zedelijk gedrag, en zijne onvcnnoeide
letteroefeningen hem bereids bij vele ~3nzienlijke mannen hadden vcrworven, kwamen hem hier te ilade. Hij werd op den 13 van Sprok.
kelm. 1776 tot commies, of ol1tvanger der convooijen en licentenaan
de 's Gral'endeelfche kille, in de nabuurfchap van Dort/recht aangefteld,
en nu fcheen hij het toppunt bereikt te hebben van zijne wenfchen.
Buiten alle zorg voor levensonderhoud ~ cn verwijderd van het fiedelijk gewoel, konde hij zich thans met alle zijne vermogens op de
beoefening van zijn lievelingsvak , de natuurkunde, toeleggen; ter.
wijl eene gewenschte echtvereeniging. (den !!s van Oogstm. 1778)
aangegaan en met een vijftal ki nderen gezegend, zijn geluk voltooide.
Ongeveer 20 achtereenvolgende jaren mogt hij (Jijten in dezen kommerloozen toefiand, dien hij dikwerf verklaarde den genoeglijksten
tijd zijns levens te hebben uitgemaala. Van zijne voortdurende
werkzaamheid, gedurende dezen tijd, getuigt het groot aul1t:l1 der
in denzelven door pçm lil het licht gegevene werken, zoo eigene
als vertalingen, van welke wij, onder de eerstgenoemden alleen het
eerste deel zijner Be!wopte Natuurlijke lJistorie tier zoogende dieren,
in 1793 uitgegeven, en waarvan de twee lautf1:e deeJen in 1796 en
1800 zijn gevolgd, en onder de laacf1:en LE VAILLANT'S 'Reizen ilJ
'Je Binnenlanden vatl Afrika, COGANS nize langs den RYIl, en het
zooveel opziens gebaard hebbende werk van lVJERCIER, het jaar 2440,
zullen aanhalen. Ook van vele zede- en gefchic:dkundige ROlnalJS,
en daaronder NUMA PO~lPILIUS van FLORIAN, zagen in de:leo tijd uitmuntende venalingen van zijne hnnd het licht.
Geene andere eerzucht bezittende, den die van den kring zijner
kundigheden fieeds verder uitt<.:!breiden, en zijn belangrijk gezin gelukkig te maken, zoude vermoedelijk zijn leven in deze fiille afzondering, zijn vervlogen, zoo niet de f1:aacsomwenteling van '795 cene
nieuwe loopbaan voor zijne begaafdheden had opengef1:eld. Dij de
orde van zaken, welke op deze omwentelin.fr volgde, en waarbij aan
alle verdienf1:en gelijke aanfpraak werd toegekend op de bedieningen,
die te voren het uitOuitend erfdccl hadden uitgemaakt van rang en
geboorte, - althans fchaars aan nederiger oor[prong te beurt vielen, konde een man als PASTE!JR niet lang aan de opmerkzaamheid zijner
landgenootcn ontrnappen) even als zijne deugden niet misfcn konden,
bun geheel vertrouwen te verwerven. Reeds in Sprokkelm. des genoem.
den jaars, werd hij dan ook, door de provifionele Reprefentanten des
volks van Holland, met eene vereerende, maar tevens ge wig ti ge, zen~
ding naar Enge/olld belast, en op hoedanige wij ze PA STEUR zich van
dezelve gekweten hebbe. en welk eene goedkeuring zijne ingezondc·
De berigten bij zijne hooge lastgevcrs mogten wegdr:tgen, hiervan
kan het vereerend fiaatsbeOuit ten bewijze verf1:rekken, hetgeen zijne
zending ten gevolge had, en waarin onder anderen werd verklaard,
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" Vtm ,lm meest in lut diplomatielt geverfeerrJen minisIer niel hetu'
" zoude "ebhet) kU1Jnm yerwnc!uen." Ook werd hem in het volgende ja:lr 1796, als een blijk der goedkeuring van de pogingen, door
hem t«n mme van het Vaderland anngewend, de aanzicnlijkc post van
lid der marine van de Bat:lafsche Republiek opgedragen ~ doch het
werd hem niet vergund, in deze bediening langen tijd blijken te ge..
ven van zijne uitnemende geschiktheid tot dezelve; want, reeds op
den I van Lentem. 1796 werd hij, tOt algemeen genoegen, door de
volkskeuze geroepen, om als vertegenwoordiger in ,de eer1l:e Natio.
nale vergadering zitting te nemen. Oûk hier was zijne zitting van
geen I~ngen duur, daar hij in Wijnm. daaraanvolgende werd uitgekozen,
om zich, met zijne ambtgenooten, LESTEVENON en MElJER, in boe..
danigheid van Commisfàrisfen der Bataafsche Republiek naar Parijs
te begeven, ten einde aldaar de vredcsG:lderhandelingen bijtewonen,
welke tusfchen den gevolmagtigden van het Fransche gt!meenebest DE
LA CRO!lC, en den Engelfcheu gezant MlILMESBURY, 1l:onden aange_
vangen te worden. Daar deze onderhandelingen reeds vruchteloos
waren afgeloopen, vóór de Bataaffche Commisfarisfen tot dezelve werden toegelaten, zoo vond PASTEUR geene gelegenheid, om zijne ta.
lenten ten dienlle .van bet vaderland zoodanig aalltewenden, als hij
gehoopt had; fchoon hij het belang der Rcpubliek in verièheidene an.
dere gevallen, waartoe hem deze vereerende zending gelegenheid
gaf, met den meesten ijver en getrouwheid behartigde.
In het vaderland teruggekomen, opende hij op den I van Herfstm.
van het jnar (1797), als voorzitter, de eer1l:e zitting vnn de twee.
de Nationale vargadering , met eene aanfpraak, welke de kennelijkfl:e
bewijzen droeg van zijne zuivere en warme vad~rlandsliefde, van
zijne zorg voor het algemeen belang, van zij ne zucht voor de vrijheid,
en van zijnen eerbied voor orde, regtvaardigheid • deugd en goede
zeden. Geheel zijn gedrag, zoowcl in dcze, als in de eerfl:e Natio.
uale vergadering getuigde van den ijver, waarmede hij bezield was,
om de gewigtige pligten te vervullen, welke hem waren opgelegd,
en aan de hooge verwachting, welke de natie van hem had opge~
vat, in derzelver vol!len omvang te voldoen. Bovenal blonk in hem
uit eene loffelijke gematigdheid, welke alle zijne gangen befl:uurde,
eh waarvan het doel was, om zonder vervolgingen, met bedaardheid en wijsheid, maar met ernst en 1l:andvastigheid tevens, de mis ...
bruiken van den vorigen regeringsvorm te verbeteren, de eenheid in
het be1l:uur daar te fl:ellen. en het niéuw gebouw van fl:aat, volgens
de erkende grondbeginfels der omwenteling. optetrekken en te voltooijen. Dan het was deze zelfde gematigdheid, die hem tot misdaad
werd aangerekend bij de bewerkers en voorfl:anders der noodlottige
omwenteling van !22 van Louwm. 1798, op wier last de man, die
zijn vaderland reeds zoo duur aan zich had verpligt, en zoo binnenIlIs buiten 's land~ 7.00 veel lofs en rocm had verworven, eerst
na de kastcleneiJe van /lol/olld J en van daar met llleer andere volks.
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vertegenwoordigers, als Staatsgevangene, naar het Huis jtJ htt Bosch
werd overgebragt , alwaar hij vijf maanden lang bleef opgeGoten, en
vermoedelijk tot harder lot zoude zijn beftemd geweest, zoo nict de
tegenomwenteling van den 12 van Zomermaand van dat zelfde jaar,
misfchien even noodlottig als die van 22 van Lcuwmaand, hem uit
zijne gevangenis had verlost en die vrijheid wedergegeven, welke hij
met ZQO veel ijver en getrouwheid aan het gel1ede volk had trach.
ten te verzekeren. Bij de herll:clling der con[htutionele orde van zaken werd hem op den 26 van IIerfstm. de post van Secretaris van de
tweede kamer des Vertegenwoordigend en Ligchaams en nadat, bij de
gebenrtenis van dGn 17 van WUnm. 1801, eene nieuwe fl:aatsregeling
was ingevoerd, die van Secretaris van het wetgevend Ligchaam der
Bataafsche Republiek opgedragen. Te midden van zoo talrijke en
~oo gewigtige fiaatsbezigheden, en van zoo vele fchokken en be.
roeringen in zijne bijzondere betrekkingen, vergat hij echter zijne geliefde letteroefening~n niet: ja hij zette die zelfs VOOrt te midden der
banden, hem door on regt en geweld :t:lllgelegd. Om een denkbeeld
te geven vaD zijne bUitengewone werkzaamheid, zal bet genoeg
zijn te zeggen, dac de werkcn. door hem zoo gefc1Jreven als vertaald, nict minder dan 80 boekdcelen en een 300:al losfe stukken
en verhandelingen in maandwcrken, Cp):. bedragen. Onder de voortprengfels, wellc.e tot het later tijdvak zijns levens behooren, verdient.
behalve de twee reeds gemelde deelen zijner Beknopte Natuurlijke Historie, in de ceri1:e plaatli genocmd te worden zijne uitmuntende ver.
taling van J. COOKS Reizen l'olldom de wereld, in dertien deel en. Geen
wonder dan ook, dat het van zoo veel arbeidzaamheids onaf.
fcheidbaar zittend leven zijn anders fierk genel langzamerhand ondermijnde, en den grond leide tot vernopp:ngen, eene on~efteldheid,
van welke zich reeds in zijne vrcegftc jeugd ccnige keIlteekenen hadden
geopenbaard, en die flechts door vele en i1:erke Iigchaamsoefeningen
ware te overwinnen geweest. Het was vooral in zijne gevangenfchap op het Huis in het Boscn, dat hij de eerll:e, ernftige aanvallen dezer noodlottige ziekte begon te gevoelen. Dan, hoezeer hij zelfhet
bedenkelijke van zijnen toerrand volkomen inzag, zoo was echter noch
het befef hieromtrent, noch de aanhoudende en dringende raad zijner vele en vertrouwde vrienden, in ftnat, om zijnen ijver voor
de fl:udiën. en zijne zucht voor de flipte waarneming zijner
ambtsbezigheden, eenigermnte te temperen, en hem tot meerder uit.
fpanning en ligchaamsoefening over te halen. Hel was aldus, dat hij
als cen offer zijDer te naauwgezette pligtsbetrachting, op den 9 van
Louwmaand 1804. binnen 's Gravet1hage, in den ouderdom van 50
jaar overleed, beweend van zijne naastbe!laanden, betreurd van zijne
vrienden, en bejammerd van allen, die gewoon zijn kunde, .deugd
en verdiensten te waardeeren.
Dusdanig was dc loopbaan van eenell man, die, misfchien lang genoeg voor zijne deugd, maar te kort voor het vaderland, de wetenCchap-
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fchappen en de vriendfchap geleefd heeft. Wij gelooven overigens
dit berigt niet beter te kunnen beiluiten, dan met de kernvolle
karakterfchets, van hem ontworpen door een zijner geleerde
vrienden, den Heer A. J. VERnF.EK, die gedurende vele jaren zijnen
vertrouwden omGang mOtie gcnieten. "P,\Sn:uR," zegt deze;,., be,., zat de uümulltendae gaven van verltand en hart, zoodat niemand.
" welke ilechts eenigen tijd gemeenzaam met hem heeft omgegaan,
" zal willen ontkennen, dat hij, boven vele anderen van zijne tijd" genoot en , met een gezond oordeel. fchrander doorzigt en goeden
" fmaak bedeeld was. Naauwgezet vervulde hij al de pJigten, waar~
" toe hij als burger, als huisvader en als vriend geroepen werd. Zijn
" omgang was heusch, en hij beleediJde niemand. Hoe meer men
" hem leerde kennen, hoc meer men overtuigd werd 1 dat het helll
"als bijzonder eigen was deugden te bezitten en uitteoefenen , ZOI1.
" der in de daaraan grcnzende ondeugden te vervallen •. Hij was
" wijs zonder hoogmoed, geleerd zonder waanwijsheid, regtvaardig
" zonder ge!1rellgheid. menschlievend zonder zwakheid, openhartig
" zonder losheid, en voorzigtig zonder achterhoudendheid. llijna al ...
" tijd verkeerde hij in e~n en hetzelfde gemoedsgellel; zoodat hij
" in voorfpoed niet te veel opgebeurd, en in tegenfpoed niet te zeer
" was Ilcdergeflagen. Steeds bedaard en fiandvastig in zijne beginfe" len, was niets in aaat, om zijn hart zoodanig te fchokken of te
" overrompelen, dat hij, in de grootfle ongelegenheid zelfs, niet
" altijd op die middelen bedacht was. welke hem op dat oogenbIik
" als de gefchiktae ter uitrcdding voorkwamen." (*)
Onder dc wcrken, welke het ontijdig overlijden Van PASTEUR hem
niet vergund heeft te volwoijclJ, is eene Natuurlijke Historie der
f/óge!en, alsmede de vertaling der Natuurlij!.:e Historie van den St.
Pictersberg, door Ft\t']AS ST. 1'0~D, waarvan l1echts het eerUe deel.
verrijkt mct vele belangrijke aanmerkingen, is in het Jicht verfcheDen. Een overfcilOon natuurkundig kabinct, door hem met einde-looze moeite en zcer aanzien!Uke kosten bijeenverzameld , en hee
geen de bewondeïÏng van vele vreemde geleerden had tot zich ge-trokken, is gcno~gzamen geheel verloren gegaan bij den ramp, op
den 12 van Louw1l1~and 1807 aan de aad Ley"den overgekomen, binwelke zijne weduwe hare woning had overgebragt.
PAST"ICI. Zoo noemt men in de kunsttaal die fchilderfiukken,
\velke ia de manier van den eenen of anderen grooten kunstenaar ver..
vanrdigd, en voor diens werk uitgegeven worden. Eene der groot·
fie me~sters in dit vak was D.wlD TJi:NIERS de Jonge, door wielIS
nukken ervarene kunstkenners dikwijls misleid zijn geworden.
PA TACON. Eene Spaanfche munt in P!aanderen, op 48 ttuiv.
gefla~en, doch naderhand tot 58 gerezen. Men moet ze met de
Duitfche rijksdaalders of andere munt niet verwarren. lil Purlugal
wor(.) Men zie de A/~e>I;elne Kon!l- ,n L tttlró oti, , voor ket jaar 180 4 J No. IQ
Waaruit deze

levell[~hcu

arouteudcels olltleend i,. •

P.~ TAVIUM. PATRIARCHEN.
de Ptfo/s, of tIukken van achtten, Pntacons geloemd, en
geldeu in Duitsdz/ntld min of meer 36 goede grosfchen.
PATAVIUM. De oude 11:1am v:ln Pat/tla, onder aDderen bet
vaderland van LIVIUS, den gefchicdfchriJvcr.
PATE RA. Eene offcrfchaal, of kleine fchotel f waarin de Rotnd.
"en, bij hunne maaltijdc"n en offers, aan de goden den offerwijn aan.
boden. en het bloed der offerdieren opvingen. Ook was zij ecn
kenteeken der godheid en h:.re vereering, en men ziet dezelve op
altaren en in handen der offerpriesters. Van eene kleine foort dezer
fchalen, Palclln, ontleenden de kleinere huisgoden den naam vau
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PATERCULUS. (V!LL!':l us ) Een Romein van edele afkomst,
die onder TII)I!R.IUS leefde. en verfchilIende rangen in den krijgsdienst
bekleedde. Meer bekend is hij als fchrijver eener Romeinfche ge.
fchiedenis, welke voor een gedeelte tot ons is gekomen. Schoon
nu VELLEJUS wel niet onder de uitllekendfle Romeinfche fchrijvera
kan geteld worden. en zij n flijl reeds niet meer die edele eenvoudigheid van de gulden eeuw der Romeinfche letterkundt' bezit, munt
bij echter uit in zinrijkheid, lOet duidelijkheid gepaard; terwijl men
vooral :tau zijne karakterfchetfen den verdienden lof niet weigeren kan.
Zijn grootfle flJlet is vleijerij van TIDERII:S en andere groot en • voor.
Damelijk van SEJANUS, in wiens val hi,; mede omkwam.
PATHOLOGIE. (Zie: ZIEKTE-KUNDE.)
PATHOS. Het roerende, het treffende, het verhevene In een
kunstfluk , b. v. in de groep van LAOKOON; doch ook in de dichtkunst, voor:tl in de dramacifche, waarvan het onaffeheidelijk is.
PATl\10S, th:ms POInimo of Patmo!a gehecten; een klein, door
fchippers en monniken bewoond, rotsachtig eiland, tl1sfchen Naxos.
en Samos, in den Archipel gelegen, wcnvaans de Evangelist JoHANNES verwezen werd, en waar men meent, dat hij zijn boek de
opcnbmo;ng gerchreven heeft. Men vertoont op dit eiland nog eene
grot. waarin men vo~rgeeft, dat dit zoude gefchied zijn.
PATRIARCHEN, oud-vaders, ook aartsvaders: zoo worden de
boofden der famlien van het oorfpronkelijk geflacht voór den zond..
vloed, doch inzonderheid de drie flamvaders van het lsraëIitifche
volk, AORAtJAl\I, IzAAK en JAKOB, genoemd. Deze benaming werd
een eertitel van de opperhoofden of voorzitters van het Stmltedrin,
waaronder zich de Joden. die. na de verwoesting van .Jeruzalem f
in Syril en pe,.zië geduld werden, vereenigden. Het Joodfche Pa.
triarchaat te Tiberias, in Cali/ea. bellond voor de Westelijk wonende Joden tot 415, en dat te Ba"y/on voor de Oostelijke, in bunne verflrooijing, tot het jaar J038. Van deze, met groote magt bekleedde. wa:lrdigheid der Joodfche kerk, ging de titel van Patriarch
In de Christelijke over, bij welke zich de bisfchoppen te Rome,
KOllflantinopel, Alexand,.ië, Allliocllië en Jeruwlellz, feden de Sde
eeuw, Paaiarc:hen noemden, en het regt van wJding en het befluur
over
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over de aansbisrchoppen en bisfchoppen van hun kerfpel uitoeienden.
Terwijl het Roomfche p~trj:trchfchap in eene paufelijke regering, over
het g'ehecle Westen, overging, behielden de vier hoofden der Oosterfche kerk dezen titel; doch verloren, door de veroveringen del'
Sal"actnCIl. grootendecls hunne inkomsten. De bijzondere kerken
der Arl1lenicrs, Ab)'sfilliers, .TakQbi/el/ en !llaronitm hebben hunne
eigene Patriarchen. 0vcr de Griekfche Christenen in het Turkfche
rijk voert de Patriarch te Konflantinopel het oppergebied ; doch nog
grooter aanzien had het Patriarchaat, hetwelk in de 16de eeuw
over de Rusfifche kerk te lIIoskou fland greep, en juist daarom door
PETER den G,.oo/en ook weder argefchaft. en door een blij"lend geesteliJk Synode vervangen werd. In de Katholijke kerk voeren de
aarcsbisfchoppen te Lisfobon, P'enetië c!} Acqui/eja den litel van Patriarch; doch bezitten de beide lam!l:en geen gezag over de overige
aarcsbisfchoppen, waartegen de eer!l:e de regten van eellen primaat
van Portugal heeft. Geheel verfehillend van dit denkbeeld dezer
kerkelijke waardigheid, is de zin der uitdrukking Patriarchaal ..
welke ons fle,chts :1:tl1 de eeuw der bovengemelde flamvaders des men.
fchelijken geflachts, aan de onfchuld en eenvoudigheid hunner zeden, en zachtheid hunner i'misvaderlijke familie-regering hcrinnert.
PATRICIERS. \Vrorcn iu het oude Rome zekere familien, die
zich door afkomst, aanzien en vermogen onderfcheidden, en waar.
uit fenatoren verkozen werden. RO:'lULUS verdeelde, op het voor.
beeld der AtlImers, de Romeinfchc burgers in twee klas fen , Patri&iers en P/tbcjers. De eerfle werden oorf'pronkelijk Patres, (vaders) genoemd, omdat zij als vaders des volks befchouwd werden 9
en hieruit ontllond de titel van Patricfer. R C31ULUS verkoos uit
hen ecnen fenaat van 100 pcrfonen, die in de regering en den oorlog de hoogfte waardigheden bekleedden. Men nam uit icder Trihur
een, en uit de Cm-ie drie perfonen, zoo dat bun getal 99 bedroeg.
waarover een ervaren man ge!l:eld werd. die in hunne vergaderin_
gen voorzat. De leden van dit achtbaar kollegie werden fenatoren
(ouden) genoemd, omdat men alleen de zoodanige verkoos, die teil
aanzien van hunne jaren, (zij mogten nict beneden de 125 zijn) ondervinding en kunde, bij het be!l:uur der openbare zaken, het ver.
trouwen des volks genomen. Naderhand werd hun getal met nog
JOO !eden vermeerderd, die men uit de Sabin<!rs verkoos, en op het
einde der republiek beltond deze vergadering reeds uit meer dan 1000,
welk getal de keizer Al'GUSTUS wederom tot 600 verminderde. Men
onderfcheidde de Patl'iciers, in pa/res nzajorum gentium (Patriciers
uit oudere familien), die van de fenatoren afllamden, welke door
RO:\1ULUS verkozen waren, en in patres minorum gentium (Patri&iers van jongere familien), die TARQUINJUS de oudere er bijge'
voegd had. Offchoon wel de Patf'iciers hun fiaatkundig overwigt
boven de Plebejers, door het !llln lalD toegekende fchutsregt, (jus
pal,.~t1alus) over dezen poogden co! handhaven, gingen echter hunne
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voorregten verloren, toen de burgerfland • in het j:l:lr 261 van ROI1'.~,
op cene volkomene burgerlijke gclijkhek! met de Patriciers aandringende, tot alle ovcrheids-ambtcn , welke deze tot hiertoe bij uitfluiting bekleed hadden, toegelaten. en de huwelijken tlIsfchen beide
1t:1nden, in het jaar 308, toegeflaan werden. Sedert ontilond cr ~en
dienst.adel (t/Ohilitas) , welke die gene verkreeg, die of zelf, of een
uit zijne familie, de drie hoog:le et'rposten van con!tt/, Praetor en
curuli[che Aedi/!s beldeed hadde, en wcl~e adel uit hoofde van het
regt, om de uit was geboetreerde borstbeelden zijner voorvaderen
In het voorhuis te mogen plaatlèn, Cim ill,agillulIf). op de nalwmelingen overging. Hiertoe was het niet noodzakelijk, dat zij uit een
Patricisch geflacht amamden; doch het verhoogde den rang des adel!
inzonderheid, wanneer hij met verdiensten gep::ard ging. Het verval der republiek, de burgerlijke oorlogen, en de invoering van het
keizerdom verzwakten het aanzien der Patriciel's meer en meer, en
de verovering van Rome door de Gothm, waarbij vele Patriciers
hUil leven verloren, gevangel] geraakten, of naar [{ol1jlantifiopel vlugt.,
ten, vernietigde allen onderfcheid tus[chen de beide /landen. Toen
de zetel der regering naar genoemde /lad verplaatst was, vond KONSTANTIJN de Groote, die de oude Romeinfche Patriciers weder
wilde her!tellen, een nieuw Patriciaat uit, hetwelk alleen in eenen
perfoonlijken eertite~ beilond en lIechts door eene hooge geboorte
en uidl:ekende verdlenilcn konde verkregen worden. Onder de dy ..
nastie der Caro!illgcrs en de volgende keizers, was het Patriciaat
niet enkel eene hooge w~:lrdigheid; maar er was ook het or.
per_bewind over ROT.u en èeszelfs gebied. alsmede de befcherming
vàn den paufeliiken /loei, aan verbonden. KAREL de Groote nam den
titel \'an een Rominsch Patricier aan, voor dat hij zich tot keizer
liet uitroepen, en HE.NDRIK IV OIltzettcde den paus GREGORWS VII
van deze wa~rdigheid.
PATRIJS. ZOO noemen de lettergieters den gefneden flempel,
waarmede men, door dien in cene zachter flof te flaan, de Matriis
vel'vaardigt. De MatriJs vertoont altijd den letter verkeerd.
PA TRISTlEK. Hieronder ver/laat men dien tak van gefchiedkun'
dige godgeleerdheid, welke zich bijzonder tot de beoefening van het
)even, de [chriften en IeeringeIl der kerkvaderen bepaalt, en uit hoofde
zij tot de hoofdbrolJnen van de ge[chiedenis der Christelijke leer en
bare gefleldheid in de eerile 6 eeuwen leidt, geheel die opmerkzaambeid verdient, waarmede men haar [eden eenigen tijd wederom ver.
waardigt. (Vergelijk hiermede KERKVADERS.)
PATROKLUS. De beroemde vriend van ACHlLT.ES, en de zoon
van den Argonaut MENOETIUS. Hij volgde hem voor Troje, en
bleef eerst, even als ACHILLES , werkeloos; doch toen de Crükm
volkomen geflngen wl.!rden, kwam hij hun te hnlp met zijne legermagt,
en in den wapendosch van zijnen vriend, en dreef de Trojanen te·
rug; doch hij werd door HEKTOR geveld. De Grieken rcddcdcn zijn
lijk,
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lijk, begroeven het met vele pracht, en vierden pleljtige lijkrpelen"
waarop ACHILLES beGoot, zünen vriend te wreken, Cn hem dan in
den dood te volgen.
PAUL I, keizer en zelfbeheerfcher aller RI!,if-::n, werd den lfien
van Wijnm. 175+ geboren. Zijn vadl:r, toen nog gromvorst , nader.
hand keizel" PETEIt I II, de regtmatigheid der geboorte van dezen
zoon t in vervolg van tijd, niet erkennende, benocr.1de, gedurende
zUne korte regering, den prins IWAN :bt troon50p\'ulg~r; do::h toen
PETER. weini ó tUds daarna ~ zijn rijk en leven verloor, en KATI~A
lUNA II den RusGrcl!en fcepter voerde, werd PAUL, nu 9 jn~r cud 4
ha Jw.\l'--'S overlijden, In tij ne regten op den troon h~r!leld. De
moeder, haren zoon geheel na:ir hare bedoelingen en ontwerpen wil.
lende opvoeden, stelde den graaf PANIN, haren eerllen Ibatsdiena:tr,
tot opperhofmeester bij den jongen grootvor~t aan, terwijl ApJN(]s ,
onder dezen, het onderwijs van dell jongen prin3 bezorgde. Het lot
zijns ongelukki[(en vaders, gevoegd bij den dwang, waaronder de kei.
zerin hem h:elt!, deden ZUil anderzins open karakter tot ongevoe..
ligheid en achterhondendheid I)verhellen. Zijne onvcrfchiIligheid om~
trem de vroulVen de~d KATHARJNA vermoeden, dat haar zoon aan
een Iigchamelijk gebrek le(!d, van welk tege:ndecl zij echter naderhand ten volle overtuigd werd, toen PAUL bij eene del' hofdames
èenen zoon verwekte. die del1 naam Van SJ;VJON 'VELIj{OI ontving, en
În vervolg van tUd als ollicier van de garde werd aangefl~ld. Thans
was KATHARINA op een huwelijk van harelI zoon bedacht, en hare
keuze viel op de prinfes WJl.II11L~J1NA van Hesfell.Da/"l/Jflild. met
welke dan ook het huwelijk den 10 van Wijnm. 1773 voltrokken
werd, nadat zij, bij baren overgang tot de Griekfcbe kerk, den
naam van NATALlA ALEXIEIVNA dlltVangcn had.
PAUI. vergezelde Zijne moeder in het volgende jaat nanr MO$cou.
bij welke gelegenheid ANDREAS RASUllOWSKIJ den grootvorst wenken
gaf ter fpoedige beJdlmming van den troon ~ welke hij echter edel.
moedig verwierp. Het plan des eerClen bléef nogtans voor de keizerin geen geheim, diè IlU h:lte pdgiugen infpande, 0111 de vriend.
rcha~ tilSfehen haren zoon en RASUMOWSKI] te ondermijnen. Op
PAUL had dit geen en invloed, maar zijne gemalin belloot, om %leh
wegens dezen hooll aan de keizerin te wreken, waartoe zij iich met
t!erstgenoemdeti in eelle brienvisseling inliet; doen zij merr voor dat
bant plan tOt rijpheid kwam ili het kraàmbed, niet tonder vermoeden. dat' KATItARINA de dotzaak van haren dood geweest zijn.
PAUL betreurde diep het verlies zijner gade, en daar men eenigen
achterdocht aangaande de verl1andhouditig van RASUMOWSKU met NA"
TALIA begon te voeden, zoo werd hij vnl1 het hof verwijderd. PAUL
huwde naderhand, in Wijnmaand 1717, DOROTflEA AUGUSTA SOPlilA
van If/urtemberg, die nu den naam viln MARIA FEDOROWNA aannalD,
en verwekte bij haar de grootvorl1en ALEXANDER, KONSTANT1]N,
NICOLAAS en lVIICHAEL. In 1;80 deeq Pt.UL met ziJne' gemalin eene
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reis door Polen, Dttilschlnnd, Italie, Frankl'ijlr en Hol/and, en keerd~, na verloop van een jaar n~ar, zijne gewone verblijfplaats, COIJe"
tJa, terug. Hier verveelde hem, door onvrijwillige werkeloosheid, den
tijd, vermits zijne moeder hem niet veroorloofde, 0111 den veldtogt tegen de TurkelJ bijtelVollcn, noch om zich met eenige Ilaatszaken te be·
moeijen. I lij deelde ,vel voor eenen korten tijd in den oorlog tegen
Z!l'cd,n, doch keerde uit denzeiveIl llaar zijn eenzaam verblijf terug,
omdat hij zag, dat hem ook hier allen vrijen wil benomen werd.
Intllsfchen viel de Franfche omwenteling voor, en hield het Pelersh/Jrge,. bbinet bezig. PAUL was aan1londs voor de zaak der tegen
li·anl~ri./k verbondene vornen; doch KATIlARINA, fchoon de Fran.
fehe begintèls niet huldigende , meende wel te doen, wanneer zij de
beide, haar allecn in Europil gevaarlijke mogendheden, OostclJrijk eu
Pruisfeil , zich in dezen llrijd liet afmatten 1 en dan daarna aan den.
zei ven een dadelijker deel te nemell. Dan haar dood, dcn 9 van Slagtmaand 1796 voorgevallen, verijdelde dit ontwerp, en PAUL beklom
nu den troOll. Er was wcl een testament voorhanden, waarbij zijne moeder, uit hoofde van een onhillijk misnoegen eli argwaan tegen haren zoon, hem V:111 de opvolging van den troon wilde uitfluiten, ter gunlle van haren klein zoon AI.EXAN DER, den tegenwoordigell
keizer, maar de talrijke partij, welke PAUL in het rijk had, en de liefd~ des volks bewogen POTE~lI(!N, om met dit gefchrift, dat door vele
groot en geteekend was, niet voor den dag te komen, en hij was de
eerne, die deu nieuwen keizer het uiteinde zijner moeder berigtte.
De eerlle daden van PAUL, als beheerfchu aller Rtlsfcll, benor.den in weltedoen, hetgeen hij verrigtte onder het aangenaam gevoel,
van eimlelijk vrij te zijn. Tegen het hem gegeven voorbeeld, liet hij
zijnen zoon ALCXAl"DER aanllonds aan het beltmir deel nemen, en het
lijk zijns ongelukkigen vaders J PETER lIl, onder ple~tige lijkdien.
nen, in het keizerlijk graf bijzetLcn; ee!le eer, die aan het overfchot V:ln dezen ongelukkigen monarch nog niet had mogcn te
beurt vallen. Hij voerd.! gelijktijdig de oude rij kswcr weder in, volg~ns welke de vrouwen van de troons-opvolging in Rmlrllld waren uitgesloten. Vredelievend van aard, poogde hij alom vrede te verfprei.
den; eindigde den oorlog m:!t de Per:,e;:, en gaf, openlijk het gedrag
zUner moeder omtrent Polcll afkeerende , aan vele, tot hiertoe in
R1IS!rwrl, gc\·angencn dier na:ic, hnr.ne lTijheid. Onderrusfc1.en bad de
dwan[,;. well:e zijnc jcu:;dige j~ren zoo zeer vei binerd had, bij aan_
hondcLdheid den treurig!1en invloed op zijn leven, en zi.;ne mislhp_
pen omrp.roten meestal uit deze bron. Zijne bepalingen O\11trem den
invoer van buitenlandfche boeken, het toelaten in zijn rijk van vreemdelingen en zijne aangegane verbindteni, te~e!! Frankrijk getuigen,
d~t zijne ziel door menigvuldige grieven \1erdl1i~terd was.
Zijn leger,
meer dan J 00,000 m~l1 flerk, hetg-ecn gedeeltelijk in Italië en Zwit[er/rmd, ondcr SnvARow en KOI1.SflKOW, gedeeltelijk in Ilo/land, W3nr
bet moest wijken, fireed, behaalde wel hier en da:u eeDe overwinl1ing;
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hing; doch daar hèt hij de nederlaag biJ Zurr'ch bijn:! t/'lt of' de heir;
vcrfmolt, en er ook mistrouwen omtrent dcn Duitfchcn keizer; en nog
meer [('gen El1ge/al1d eu zijnen tOCIJIl1:1ligClI ecrllclI fraatsdiena:lf PITT ,
bcgon pbms te grijpen, en llt:o.'\M'.\RTE het Rusfisch hof wist te vleijen. zoo liet l' Al;!. zijne legers tell1g trckken , en sloeg Ellge/olld en
Prrr met een geliiken argw:l3n g~de, als hij voorheen Frol/kriJk gedaan had; zelfs ging dit zoo ver, dat LOm,WIjK XVII(, en al1~
Fr:mfche uitgewekenen, h('[ rijk verl:tten moesten. en de ongelukkige
BOURBON v:ln zijn tot hiertoe genoteli jaargcld verlioken werd.
Tot de merkw:lardigne trekken van PAOLS karakter, vóor dat deba.
\'engemelde verandering van plan bij hem plaats had, behoorcn zijn
gedrag OIÎltrent Spallje en de 1I1a/t.1rfers. lIet ecrlie rijk verklaarde
hij den oorlog op eene wijze, itls of de kroon van Spanje, even
als de vortlen van Cnukaflls, aan den RusfÎfchen [cepter was onder.
\vorpen; doèh dezelve had geen ander gevolg. dali de verbet!rtvet.
klaring van eenige koopl'aardijfchepell. Omtrent hct Noordelijk lJuifsrltlal1d nam hij mede eene dergelijke houding aan; maar de erntlige vlir.
toog en Ván Pruis/c'1l bragten hem fpoedig tot andere gedachten. l\1~t de
1I1a/t.'zefers, daarelltegen; handelde hij geheel anders. Hij zag in hen,.
als eene naauwe, ridderlijke verbinding van den adel i e~n Hevig reeuu.
[el der troonen, en verwaardigde hen hierom met zijne bijzonder~
befcherming, welke hij zelfs zoo ver llIt[trekte, dat nij zich. toen de
vrijheer VAN Hm!PESCII zijne waardigheid nederlegde , in Winterm.
I7~8, tot Grootmeester der orde liet verklaren, hetgeen echter nie~
zonder tegenfpraak vau den patl! en meer :lndere mogendheden ge.
fchiedde. In deze hoedanigheid bragt PAUL een werk tot [tand, het
geen te regt een ieder deed verbaasd fEaan, nameliJk: een vredes...
verdrag tusfchen de Ottoll1f11mische Porte en de ridderorde van 1I1n/.
tha; en de wereld zag het verrasfend rchouw[pel,~:lt de Turken zich
met hunne oor[pro;lkel~ike geloofsvijanden , de RusfeIl en Moltlzefers. te.
gen hunne oude vrienden, de Ff"fI11(chm. verbonden. Dit eell en an.
der, gevoegd bij zijn inwendig rijksbestuur • was weinig gefchikt,
om hem de vorige liefde zijner onderdanen te doen behouden.
Zijne gefrrengheid, welke hij meende te moeten aanwenden, om
.c:1e grooten van zijn rijk, die zoo zeer tot troons.veranderingen genei!;d war<.'n, te beteugelen, vermeerderde natuurlijk, naar mate zijne
ontwerpen in de uitvoering zwarigheden ontmoetten. Eindelijk zochG
llij de fieunfcls zijner grootheid in een erbarmelijk ceremonieel; CR
hoe zwak deze zijn, bleek aan zijn treurig uiteinde. Er omfiond.
namelijk, cene zamenzwering onder de grooten tegen hem. Men
ruidde hem opzettelijk tegen zijne zonen op, en bragt deze in den
waan, dat de vader hen in eene vesting wilde opOniten f zoo dat hun
zelfs behoud het noodzakelijk maakte, om den bijna krankzinnigen
Na langen tegenlland ,
keizer in verzekerde bewaring te nemen.
en onder de uitdrukkelijke voorwaarde, dat hij alle regten en gezag
weder rum zijnen vader zoude affraan, zoodrs de Voorzierughcid hem
Z s
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zijne gezondheid en verlhmd zoude hebben terug gegeven, boloOt
ALEXANDER, om, in plan:s zijns vaders, de teugels van het rijksbe{luur in handen te nemen. Van dc 21 za~mgczworeilen bleef VALt:RlU9 SUIWW, des avonds van den 23 Va!1 Lclltcmaallli 1801, bij del}
keizer; terwijl de overige, met l'LATO ScnolV. de la:ltfie gunlteling
van K.\THARINt\, :tan het hoofd, 's 11a"!!ts te 11 uur, langs eene geheime tr.:p, in het voorvertrek des keizers, in het paleis St.lllJic1zael
drongen. PAUL liep met d~n degen op den prins Svnow in; doch
werd ontwapend, tegen den grond geworpcn. en met cenen sjerp
gewurgd. ' Toen de grootvorften dit jammerlijk tli:einde huns vaders
hoorden, kende hunne droefheid geene palen. ALEx.\NDER, in de eer1Ie oogenbli1{ken geene kroon willende aanvaarden, die men zUnen vader op ce ne zoo wreedaardi/;e wijze ontrukt h~,d, liet zich eindelijk
door de noorlzalijkhcid overreden, en beklom tot blijdfchap van vele
millioenen den Ruslifchen troon. (Men vergelijke Je No/iee [ur la
mort de P.-\UL 1; Ellropijche Annalen 1817, er. BREDOW Kronyluler l~
,t/lW, I edeel.
PAULLINA. De naam van twee edele, doch ongelukkige Romeiniche vrouwen, in een tijdperk, dat vrouwelijke deugden te Rrr
fIJt anders fchaarsch ware'n.
I. De eene was de vrouw van SEl\:TIUS SATURl"Il"US, landvoogd
van Syrië onder AUGUSTUS, welke, getrouw aan haren echtgenoot,.
door de list van de priesters v:ln ISls onteerd werd door zekeren
Murmvs, die, in liefde voor PAULLINA omfioken, te vergeefs getracht hebbende haar door gebeden en groote beloften te oyerrcden,
voornam zich dood te ho:1geren; doch door de medew~lking ecner
vrijgelatene van zijnen vader de prtcsters v:m hlS omkocht, cm
,PAULLll"A diets te maken, dat de godin eene !!eheimc zamcnl:omst
met haar verlangde in het binnenfte des tempels, waar vervolbens
de misdaad gepleegd werd. De bedrogene vrouw op':iibnarde hale oneer aan SATURNINUS, die bij TmERlus be\Verkt~, dnt de
priesters en de vrijgelatene gekruifigd, het beeld der godin in den Ti.
ber geworpen; ei'! MUNDUS in ballingfchap gezonden werd.
2. De IIndere WilS de echtgenoote van den wij.geer SENECA, die,
toen deze zich de aderen had laten openen, om den dood te ondergnal'l, deszelfs voorbeeld vofgde, doch in dat moeJrg beOuit verhirr.
deni ,,'erd door NERO. Zij behield eciJter, gedurende haar '"olgend
leven, door het verli"es van bloed cene b~eekheid, "elke tleeds vall
bare huwlijkstrouw getuigde.
PAULLUS AEMILJUS. Deze dappere Romein was de zoon van
Ll'1cJUs PAULLUS, die in den flag bij Cnnnae omkwam. Als Conful
lIielE! hij een zegepraal ovel' de Liguriers; doch grooter' roem verrehaftc- hem het te onderbrengen van Macedonië, welks Iioning PERSEUS den Romeinen tlit verouderden haat eenen oorlog aandeed op
leven of dood, en met alle de hulpmiddelen, welke hem ten dienllc
ftolldc:n. PJl'ULL\.TS, ~ls veldheer tegen Item verkozen zijnde, fnuikte
bin.
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binnen weinige dagen dezen gevaarIljken vijand, en baande den RD.
meillm, door het te ondcrbrl;!llt;cn van dien magtigen !laat, de" weg
tOt hunne verdere overwinningen in Grieken/and. llij de zegepraal
werd l'1'R:fI.:l'S met zi)nc kinderen geboeid en rondgevoe,d; fchoon
anders l'AULLUs zich je~ens de verwollndillgen zachtmoedig gedroeg,
en zich zoo m~tib en in,;ctog~n betoonde, dat hij uit den omnete_
Iijken~' bu:t iJ'CtS voor zich zelven üchie:d. D~ze overwinning schonk
bern d(!n n:i1lJl Van ZlIAct;DONICUS. Van zijne twee zonen werd de CCD hl
het gellacht der l\bXDlUSS~~N, de ander in dat der SCIPIO 's aangenomen.
P AULUS. De beroemdlle en vcrdienflclijklle onder de ApOStelen.
Geboren uit Joodfche ouders, die te TarJils in Cilicii! woonden, en
het Romeinfche burgerregt hadd~'n, werd hij reeds vroeg tot geleerdheid
opgeleid, en te Jeruzallll1, werwaans hij zich als jongeling begaf,
door bet onderwijs van GA~BLIi!L, eCllen der beroemdJle rabbijnen
ten tijde onzes Zaligmakers , tot het beoef.:nen der Joodfche fchriftuitlegging en overlevering ingewijd: ook werd hij, zoo als uit zijne
brieven blijkt, bekend met de Gri~klChe dichters en wijsgeeren, en
dreef hierbij, volgens de gewoonte der Joodrche leeranrs, een hand.
werk, waardoor hij zich n:lderhat~d op zijlle reiscogccn hel noodige
.onderhoud verfchaftc. Bij uitfiek toe het leeraarambt voorbereid,
kwam hij het eers[, weini:;e jnren n:l den dood van JEZUS, als een aanhanger der Pharif(!('uwfcl!e fekee, en vervolger der Chrisee!lcn, tot
wier onderdrukking de hooge raad hem in en buiten Jertlza/e11l
gebruikte, openlijk te voor[c!J\jn. De Handelingen der .1postelm l~
,'eren ons verfcheidene trekken van zijnen hevigen ijver, welke ontegenzeggelijk bU hem een gevolg was van overtuiging en gehechtbeid aan de oude wet. Dan juist was hij, voorzien van eene volmagt
v:m den hoogen raad, tOt het in hechtenis nemen der Christenen, op
den weg naar Damascus, toen hij door een buitengewoon verfchijn.
fel (*) aanleiding ontving, om het Christendom met andere oogen te
befchouwen, en zich, door de onderrigting van Christenleeraars , eene
overtuigende kennis van de voortreffelijkheid van dezen godsdienst te
verfchaffen. llij kenmerkte deze zijne fpoedige bekeering, oogen.
fchijnlijk dour God bewerkfielligd, door zijnen naam van SAUL in
dien van PAULIJS ce veranderen, en wijdde zich fedet[ aan het Apostel.
ambt ~t eenen ijver en eene volharding, waardoor hij de grootlle
zwarigheden overwon. Arabië, Syrië, Klein-Azië, Criekenland en
de eilanden der Middel/olldfche Zee, werden nu de tooneelen zij.
ner onvermoeide werkzaamheid ter uitbreiding des Christendollls, en
op alle plaatsen, waar hij op zijne reizen kwan, trachtte hij nieuwe
Christe:ijke gemeenten te Ilichten, en de reeds voorhanden zijnde in
hun geloof te bevestigen, Bij de gemeenten te './ll1tioclJië. Ep,';l!zl! en .Je1"lIzalc1/: maakte hij zich inzonderheid verdienflelijk door leering , en het
inzameleil van aalmoezen voor de meer behoefcigcn; terwijl di~ te,
Philippi in 1I1accdollië, te Corinthe, Galatië en Tllesf%llica hem als
. au,"'
(') Zie llaatleU,!.cIf tier Apouelc" , Hoofd!luk 9
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hunncn f1ichter v.!Jeerrlen. Daar bij ook Heidenen, zonder hen tOt dit
lI'lIl1rneming der }oodfche wet te verpligten, in bet Christendom aannam, verkreeg dllardoor ûjn' werkkring en de voortplanting van bet
Christendom eenen ruimeren omV!ll1g, dan die der overige Apostelen,
die, door hunne meer bepaalde inzigten, meenden alleen Joden te
moeten doopen, Hierdoor werd hij, inzonderheid, bij de Joden ge..
hll:lt, die hem nis een' afvallige vervolgden; en te .lt!/'t/zftiem was alles
lPt z,ijuen oudergapg gereed, [Oen hij, n:! eene werkz,'amheid van meer
ihm ~o jaar, ilJ pat vaD 60, met de door hem ingezamelde ouder.
ilands~geldcn, voor de or:derdrukce Po/es/Yl1fèht! Christenen. zich evell
-moedig als JE;lI:S ,elf bij zijne laatne reis naar ,lertlzale(lI, derwaarts begaf. Hier werd hij fpoedig gevat. en als fiaatsgev3ngenc
nlar C/fprta gevoerd, waar de Romeinfchc fiadhonders, FELIX en
FUTVS, hem ~ jaar gevangen hielden, en de onverfchrokkenheid en tegen.
woordigheid van geest, waarmede hij zijne onderneming regtvaardig~
"ij!de, niet minder moesten bewonderen, dan de Aeroptlgus en de
wijsgeeren te Athene (waaronder DIONYSIUS, de Arropflgiet, zijn
aanhanger werd), voorheen "ijnen kr:tchtigcn en Qverredcnden voor..
"ragt gt!dann hadden.
IntuiCchen befchouwde hij te regt zijne gevangenIleming, als butgel" van Rome, voor wederregcelijk, en beriep zich dus op den kei2:er; hetgeen tcn gevolge had, dat hij naar Rome gezonden werd,
WlInr bij in de lente v:tn het jaar 6:! aankwam. IlU werd hier met
achting, doch als flaatsgl!vangcne behandeld, en won vele, zelfs aan..
zienlijke R01lleitJ~11 voor do zaak van het Christcndom. Dat hij in
het jaar 64 weder op vrije voetclJ kwam, is blijkbaar; maar het geen
wan zijna reizen nanr Spa1lje, E1Jgcli/;ul, illacedollii!, G rickmlfllld en
Foor-Azië verhaald wordt, is l1echts vermoeden. In 66 kwam l'AUl-US te R.ome terug; gernakte op nieuw gevangen, en fiierf onder
NERO, als een martelaar voor de zaak vrln JEZUS. Geen leven
der Apostelen is zoo rijk in merkwaardige tooneelen, roemrijke beo
drijven, harde beproevingen en treurige lotgevallen, d::n dat v:ln dezen grootel1 man. wiel1 zelfs de tegenl1all<lers van dcn godsdienst I
waarvoor hij leefde en l1ierf, den roem niet kunnen betwisten, van een
man 'geweest te. zijn, die zeldzame zielsvermogens, eene grondige en
uitgebreide kennis, en volheid en juistheid van denkbeelden, met
v:lCbaarheid, be\'aIligheid en \rnrnlte in zijne manier van voordragt
wist te vereenigen. En welken lezer van het Nieuwe Testament kan
~ljne onberispelijke deugd, zijne grootheid vnn ziel, zijne echte
vroomheid en geloofskracht, die uit alle zijne woorden en daden door.
firalen, onbekend zUn. Zijne brienn aan OlidC:lfcheidene gemeenten,
die hij RHe in de Griekfchc tanl fc~m:'ef, zijn gedenkflul(ken een er
w:rarlijk goddelijke gezindheid, waardoor cle oplettenden altijd gefiicht
en in het goede opgebouwd, lecrgierigen onderwezen, de ollseluk.
kigen vertroost, en de wijzen V:111 alle tilden fot eerbied en bewudering kunllen op~c\Vck. worden.
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die als fiaa:sm:m en geleerde zich een grooten naam vcrwierf , werd in den jare J75+ te /I.1'e/, ccne Had van
bet toenmalige Stonts-FlrlmJderell, uit een aanzienlijk genacht geborcn. De uitllekende aanleg, die zich recds vroeg in IJCm vcrtoondc,
was oorzaak, dat hij tot dc lettercn cn wctcn{chappen werd oFgeleid,
in welke hij zich eerst aan de Hooge fchool yan Utrecht, daarna aan
die van L~i.lden, met ong-emeellen lof van nanllighcid cn fchrandcr.
heid oefende. Aan dc laatstgenoemde IIooge lCllOOI verwierf hij in
den jare I ï7 4, den welverdienden ecrtitel van mcester in de beide reg_
ten, na hct loffelijk verdedigen ecncr belangrijl,e vcrh:mdeiing, teil
titel voerende: jJisputntio de origine, prog/'esm et [oI/lt101l; nexrlS
feIltIalis Nnlldrimn i/Jler el Ze!twdiom, dat is: over den oorfpror.g,
tIen voortgang e/J tIe yerlreking "on dm ballll "<liJ Lcenroflig/uid
tusfchen FInalIderen m ZC'r/nlld. Nog :13n de Hooge fcllOol ver.
k~erendc, had hij reeds geene geringe eer bekaid met de uitgave
va.l een fiar.tkundig wcrkjc, ·geritdd: Ni/I der S:r7d1rollr!eriijl:e re/fc...
,'ing, waarvan in den jare 17;3 de tweede drnk te voorfchijn kwam.
In het firaks ~enoemde j~:lr zijner nbdcl1lifcIJc bevorderilJg, gaf hij
nog een werkje in het licht, betwelk I'cm bijzonder bij de Zeerlwl'n
in gunst brngt, als behelzend.: cen Betoog "tIII Z/'c!ands rfgt lot "et
flichten emer [Jooge fchool. Dan het voomn~l11fie der door hem l1it~e;'
gevcue werk('1J , hctw,>lk, nanr het oordeel van cenen KLUIT, TE WA.
TER, VAN WIJN en meer dcrgelijke hoogst bevoegde regtercn, zij.
IIC kunde en bek\V~,rrmheden in hct heldcïst licht fielt, en hem onder de
fchrijvcrs o\'cr het Nederlandfehc Staatsregt eene ::anzienlijke plaatS
verzel:erd, is zijne VerNari;?/{ der Uliie "tm U/ree/II, welke ttlsfchen
dc j~ren 1775 cn 1778 in 4 deel en in 80 in het licht verfchecn. liet
kon nnauwelijks m:s(èn, of eC;1 l11::n, tOt het bcfiicr der openbare zaken zoo gefchikt. nis P. P,H'JXS, moest \reldra met ~r,nzielllijke W:l81'digheden bàlé~d worden. Wij zien hem dan ook (om van l1ndere te
zwij~en), tot den belangr~jken pOSt van raad en advoc3at-fïsenal tcr
Admîra!ite;t op de l1J.1'ozeverl1even, w:min hij zich ongemeeilen lof door
zijn heleid, kunde en werkzaamheid verwierf. Doch het 'aand·c'el.
het wclk hij nan de· fiaatlwndige gefchillen genomen had, die voor~l
na het jaar 17Ro ons vaderland op het jammerlijkst verdeelden, W:lS
oorzaak, dat hU, na de omwenteling van liet jn:u' li8?, van deze waar.
digheid omzet werd. Iletgeen tot die ontzetting ·betrckkill~· heelè',
kan nien, zulks be;~cerende, brecdl'llcri:; vinden opgegcven in eelle Fe,.zameling ,'mJ /lukken, l 'trek/,'dik rle à:lIi;.fic ';(JII dm Hee,. P. PAULUS, Rand en .Jdl'ocflat-FiSCfI'll ter ,,'/dmimliteit op ril' l\1aze , welke ilJ
]788 werd uitgegeven. Voor ons oogmerk is het, \'311 'meer bélang.
gewag te maken v~n zijne fraai gcfchrevcne wijsgeeri;;e verhandeling
over de \'ra~g: ill !I'I'II.-m zin !.:lIl1ncll de lIIcnfi:!!e1J ,,,:czegd lI'ortlCIJ geli/k te ziJn, C'1I u:r/kC' ::.y/I tie rC!'-tm {11 pligtC'TJ" die doarlJil "00/7vlol'i/C'Il? welke in den j~re 1793 in het licht verfclJecll, en door hem
bij de vicrde uitgave in 1795 met ccne merkwaardige voolTcde verZ 4
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rijk~ werd. De groote omkecring van zakçn, in het la:ustgenoemde
ja::r voorg~vallen, br~gt P. P/\t.:LlJ~ w~der op het l1aatk\1l1Jigc too.
llcel , en plaatfle hem tevens in een!! betrekking, wnarin hij aan de
letteren en wetenfch1ppell van groot nut kon W~lell, die, namelijk.
van Curator van 's lands IIn.lge f(houl te L{'ijd~l1. Dali, noch het
V;lderland, noch de gcnoemde Hooge fcllOUI mo~t V:1n 's mans Ol~
gemoene bekwaamheden en wc:rb,Qi11cn ijver lang de gcwenschte vruchlen plukken, (!:lar hij reeds op den l7 van LeJltClI1aalld des' jaars
1796, kort na de orening der ccrn~ Nationale vergadçring, tot welker cerften voor:o:it tcr hij door de vercerendc kcuze zijl/cr IIlcdeledel\
benoemd \V:1S, ill. ek'n blo<:i zijner jnren llit het lcvrn gCilIkt werd.
PAUS, Is de na:lIn, (hen het op!)crhoofd der Roomsch-Katholijke
kerk draagt. In lJcc b[ijn lIeet hij Papa, een n:13111, die oudtijds
118 n de IJisfchoppen in het gemeen gegeven. maar in laterel) tijd meer
bijzonder i1<lIj de bisfl'hoppen van ROll/c toegekend werd, tot dat,
,;!rst in dl: I IC eeuw, GllEGOltlUS VII beval, dat dezelve aan dez<:
Jaat/le alleen, mee uitOuiting vnn aHe 3nciere, zoude /!cgeven worden,
Reeds in de ge ecuw haèdcn zij ook den weidfcIJen tijtel van Vicl1,.i~
~s (fledehollder, plaatsbck!ceder) \":ln ST. PETRlJs 113ngen0l11en.Trouwens, oorfpronkclijk ilond d::! bisfchop of o~niel1cr der gemeen ..
te van Rome, met de overi~c bi~fcilQPpcn, gelijk in aanzien en ge~:tg. Naderhand. toen in de vierde eeuw de bisfchoppen van d~
vier grooelto ltcdc,1l des Romeinfehen rijks, R9/1/e, ,,1i1tioóië, .dlex·
pndrië cn {(Olljl/:11/inojJeI, dcu t~jtel vall Pntrinrd:m, en het opperbefillllr over al de kerken in een der groocfte go.?d(!elten des rijks b~
kwamen, bleef weder dc p.miarch van Rame met de overige gelijlç
in rang. Eerst in de 7de eeuw werd hem, na groote (!efchillcn en be.
roeringen, die in de heerschzllcht en de trotschheid der geestelijken
hunnen grond hadden, de eer(le rang toe~ewc;,;en; maar in de 8fie
eeuw had de groote fchellring ~llsrchen de Oosterrche en Westerfche
kerk plaats, waaruit gevolgd is, dat de Westerfçbe of Latijnfche kerlç
den bisfchop van Rome voor haar algem~en opperhoofd erkende.
Oorfpronkelijk had dus oak de Paus, even gelijk de bisfchoppen.
geent do minfie wereldlijke mage. Eerst in het jaar 153 werd de grond
gelegd tot den oaderhand zooger.oemden Ktrlcelfjlctn SlOOI. PEl'rjN •
.namelijk, die den laatflen fpmit van den ouden Frankii"ohen I\oningsllam van den troon getlooten, en zioh zei ven daarop geplaatst had, had
niet te vergeefs het kerkelijk gezag van den Paus STEPHANUS te hulp
geroepen, om zich op denzelven te bevestigen; maar niet te vergeef$
ook had de Paus hiertoe zijn gezag geleend: want toen, niet lang
daarna, PEPIJN aan den in italië regcrel1den koning der LOllgoborden
bet onlangs door denaelven veroverde EXi1rd/aot (tot hiertoe nog cc.
ne bezitting van den Griekfchen keizer), ontnomen had, /land hij een
groot gedeelte van hetzelve aan ST. PETRUS, ofwel aan dcszcIfs iledehouo
der af, welke daardoor in het bezit van eene aanmerkelijke tlreek lands
langs de kust der Addati[c,le Zee geraaktt'. Deze gift werd vervolgen.
door
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door PEPijNS zoon, KAREL den Groolen, bevestigd ~ die daarvoor door
den Paus cot keizer uitgeroepen en gekroond werd. Naçierhand werd die
.paufdijk gebied door giften en erfm~\;in;;t:n IlOg ~anziel1li.ik ver.groo~, waardoor de Kerkelijke Staat weldra eene aanmerkelijke:
llitgebreidheid bekwam.
Het hoog!te toppunt bereikte, echter, de paufclijke luagt in den tijd
van GREGORIUS VU, die in de tweede helft der elfde eeuw de
driedubbele kroon droeg. Hij bezat eelle groote mate van eergie"
righeiJ en hec,schzucln; terwijl zijne loosheid en diepe !laatkunde
het hem l1Ïlnmer aan middelen lIeten olltbreken, om DOg de perken
van zijn gezag uittebreiden. Hij was het, die den geestelijken hee
huwelijk verbood, opdat deze magtige ftand, waar zij zich in de
wercId verfpreid mogte bevinden, geene andere banden zonde ken11en, dan die denzelven aan den Roomsehen Stoel verbonden i
die de bisfchoppen t de abten en andere bezitters van voor.
deelige geestelijke ambten (bent'ficien) weigerde te erkennen, ten zIJ
dezelvé ni~ zijne handeQ, en geenszins (gelijk tot hiertoe) uit dien van
den vorst, in wiens grondgebied hlllllle bezittingen gelegen waren.
derzel',er inkleeding (investituur) ontvingen; en eindelijk de onnatuurlijke leer predikte, dat den Paus het regt toekwam, om kroOo
nen weg te {chenken en te ontnemen t om koningen aan te !lellen t eq
de volken van hunnen eed van gehoorzaamheid aan hunnen wettigen
vorst te ontbinden. Eeuwcn lang duurde de flrijd. die hieruie
ont!lond tusfchen den paufelijken !loeI en de koninklijke magt. Vele
vor!len vcr~etteden zich moedig tegen de ongehoorde aanmatigingen
der Pallfen. maar hunne pogingen hadden vcelal de gewenschte uitkomst niet. De keizers uit bet geDacht van Hohenflnufen fionden befiendig aan dd haat en de vervolgzucht der PanCen ten doel, en de
Iaat!le telg van '1:lien !lam viel in 1268 der pauCelijke heerschzucht
ten otfer. Daarna bood in Frllllkri,i'r koning PUILJPS IV kloek ..
moedigen ~egen!land aan den trotreben BONIF "elUS VIII, en hij hand.
baafde op eeue waardige wijze de eer van ~ljn rijk. Maar het gebouw der paufelijke oppermngt t door GJtEGOJtIUS VU voltooid,
bleef !leeds onverwrikt, en zelfs de afgrljsfelijk!le boosheid en d~
buitenrpoorig!le zedeloosheid, door welke vele Paufen t bij voorb.
)OANNES XXIII en AL&XA,NDER VI, zich onderfcheidden. febenen
hetzelve niet te kUllnen doen wankelen. Men kan dit voornamelijk
toerehrijven: 1°. aan eene verkeerde !laatkunde van vele rijksvorften.
door welke zij aangedreven werden, om de zijde van den Paus te
kiezen, en hunnen wettigen oppervorst (den keizer) t~ beoorlogen,
en deszclfs magt te verzwakken; en 2° aan het bijgeloof en de diepe
onkunde, w~arill te dicn tijde de volkeren verzonken waren. van
welke onkunde en bijgeloof de b~nblikrems, \\'a~rvan de Paufcn tcgen de vorl1en, die zich ni(t aan I:u'llll'n wil ollder-.vierpell, gebruik
DHlakten. eer.<t dOl'zclver verrlecterellde kracht olltlcenden.
Eerst de kcrkhcrvorllliug in d'l1 lIanval1ó der 16 eeuw, en de '~e.
Z 5
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benrtenisren. door welke dezelve voorbereid werd, bij yoorbe de
kruistogten en de uitvinding der drukkunst I ondermijnden en verzwak.
ten het fchril,barende gebouw der hierprchie. Van dien tijd af begon
het volk de onfeilhaarheid der Pauren te wantrouwen, en ml!n waagde
het nl\, uit derzelver zeden, of liever uit derzelver zedeloosheid.
gevolgen afteleiden, en tegelijk verloren ook de banblikfems van het vati/taan derzelver kmeht. Ten zeifden tijde werden de oogen der vorften geopend :voor het juk, dat zij zich zei ven hadden germeed, en
fommige verbraken het geheel, tenvijl zij LUTHERS leer omhelsden. Van dien tijd af hield de alles opwegende invloed der
Panfen op; dezeh'e breidde zich althalls nimmer in die mate uit.
noch was immer zoo geJucht, als voor den tijd der kerkhervorming;
en zelfs de orde der }ezuiten, fcllDon onvermoeid werkzaam in alles,
wat het paurelijk gezûg kon !lijven en vergrooten , werd in 1773
door den verlichten CLEMENS XIV opgeheven.
Eindelijk bragten de omwentelingen, die in het I:latae gedeelte der
vorige en in den aanvang van deze eeuw, geheel Europa van gedaante deden veranderen, en ge ene inaelling bijkans onaangeroerd lieten,
aan het p:mfelijk gezag den laatacn Dag toe. 1)lUs VI, wiens voor.
~3l1gers soms, bij plegtige gelegenheden. keizers gebruikten, om de
fiUgbellgels te houden, wanneer zij zich te paard zetteden , en door
keizers 'te voet hUil paard lieten leiden, zag in 1797 en 1798 den
Kake/ijken Slaat tegen zijnen wil door Franfche troepen bezetten,
en overleed het volgende jnar als balling in Frankrijk. Nog die.
pe~e vernedering ondervond zijn opvolger Pn;s VII, die voor kor.
ten lijd door Frtmkrijks vijanden in zijne wereldlijke heerfchappij her.
field was. De Kerkelijke Staat werd l:e111 olltnomen en aan FraJlk.
rijk ingelijfd; hij zelf, oven'allen en gel'angen geuomen in zijn ei:;en paleis, werd wl'ggevoerd naar FI!!JttJiIlCbl,'rJlt, 0111 de grievendlle
beleedigingen te verduren, el! van nlies, bch..!ve eClie fch~duw nog
Vlm geestelij k gezag, beroofd, aan N APOLEO~'s flaatlamdige bedoelin.
gen [ell dienst te fman. De val echter van den Franfchen keizers_
troon, en het l//i:euer congres, herftelden ook den Paus in zijn wereld.
lijk gcbied en in zijn' gezag als opperhoofd der Roomfche kerk, en hij
zelf, Plus VII, herftelde de orde der Jezlliten, om zijllcn HoeI telchragen. l\Jaar den fcrratkundigen invloed, dien de P~llfcn Ol!d:ijds oerel!den, hebben zij door de gebCllrtcnisrcn der l:1",tle jnren nog niet
feruggekregell, en de, federe, meer algemeen doort;ebrokene verlich.
ting fchijnt hieraan eenen duurzamcn hinderpaal te ilellell.
PAUSANIAS. Een koning der Spar!/lfJCIJ, wiens groote verdienftcn door nog grooter ondeugden verduisterd werden. IIij was de
redder van zijn vaderland, en tevens dcslelfs gevaarlijkile vijand. Na
dat hij CriekeTIland, door de belangrijke overwinning, welke hij met
ARISTlDES in het jaar 479. bij P/atea, op de Pcrziers behaalde, ge.
red had, trok bU naar Thcbc, hetgeen zich verraderlijl- omtrent Grie.
km/atJd gedroeg; cis eh te de uitlevering van de hoofden der Pcrzifchc
par·
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p:lrtij, en liet ze ombrengen. Zijne vorige prijswaardige gematigdheid, welke men voorheen in hem bewonderd had, floeg tOt trotschheid over, wel~e hem tot eelle geheime verbindtenis met den P erzifchen koning XERXloS verleidde. waarvan het oO!:lm~rk alleen was, om
zich tot oppergebieder van Griekenland te verheffen. Ondenusfchen
brngt hem zijn onvoorzigtig gedrag in verdenking; hij werd gevangen
genomen. maar fpoedig weder ontflagen. Eindelijk werd zijn geheel
verrndçrlijk oogmerk door cenen brief olltdekt, waarop hij naar cellen
tempel vlugtte, alwaar hij, naar de zeden der o\ldheid, wel voor openlijke nrnf, maar niet voor een en gewisfen dood, eelle fchuilplaats vond.
Zijne eigen moeder droeg den eernen aeen bij, om de deur te verzekeren,
welk voorbeeld door het volk gevolgd werd; en dus vond de opgefiotene, lIaaf verloop van weinige dagen, door den honger hier zijn graf.
Men begroef hem voor den tempel, en verzoende de godin dool' twee
{l,lIldbeelden van brons. Behalve deze PAUSANI,\S. is er nog eell
Grieksch geichiedfchrijver van dien naam, nit de laatne helft der tweede eeuw, van wien wij nog eene befchrijving van Griekenland bezitten, die, bij alle hare gebreken, een zeer fchatbaar werk voor den
onderzoeker der oudheid is , alzoo zij vele berigtcn vervat, die bui·
ten dien zouden zijn verloren geraakt.
PAUSILIPPO. (De Grot van) ook wel Grot/a di Napoli genoemd, is een zeer merkwaardig hol in het koningrijk Napels, en
tevens eene der voornaamlIe merkwaardigheden in de nabijheid dier
!iad. Deze grot loopt in eene regte lijn onder den berg Paujilippo
tot aan Pozzl!olo voOrt; heeft eene hoogte van 80 tOt 90 voet,
is 700 (volgens anderen 1000) fchreden lang, en zoo breed, dat de
daardoor rijdende wagens elkander gemakkelijk kunnen ontwijken. Men
naat indedaad yerbaasd , hoe het voor menfchen handen :mogelijk ge.
wee.t zij, zulk een ontzaggelijk werk ten uitvoer te brengen, want
het lijdt thans geencn twijfel meer, dat het zijnen oorfprong niet aan
de Natuur maar aan de kunst verfc1luldigd is. Deze grot is waarfchijnlijk, reeds voor de tijden der Romeinell, tot eene ileengroeve
uitgehouwen, waarna men in vervolg van lijd op het denkbeeld gekomen is, om den berg geheel door te werken, ten einde e~ne ge.
makkelijke gemeenfchnp met Napels, en de aan gene zijde van den
Pau/i/ippo liggende lalldilreken daaneneIlen, waartoe eertijds de
hoogst moeijelijkc weg, over dien berg loopcnde, diende. ALPHON·
sus J. liet deze grot verwijden, en naderhand werd zij nog hooger
en breeder gem:Jakt, geplaveid en van luchtgaten voorzien. Offchoon
d:1g en nacht eenige lalltaarns in dezelve branden, is nogtans deze
onderaardCche weg, door de verbazende hoogte van het gewelf, zeer
duiHer. De geheele rots is over het algemeen zeer vast, en nog
nimmer door eene :wrdbeving gerchud g~worden. In het midden der
grot naat eene kapel aan de heilig-e MARIA gewijd, en aan derzelver
ingang, op zekere hoogte, hebben geestvervoering en dankbaarheid
een gedenlttecken gcplaa[S[, aanduidende het graf v:m VIRGILlVS, en
"IJerende tot opl"chrift:
Vla-
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VIRGILlI maronis
Super hailc rupelll,

St:pe,jlite tl/mulo.
l\1en weet echter, dat vctc oudhcidkenners cr aan twijfelen, ol
dit het echte braf d~s dichtcrs zij.
PAVIA. Eene oude aanzienlijke fiad, mct 24000 inwoners, ill
het Lombardisd-Feneli.umsclz koningrijk , aan de Tesjillo, over wel.
kc eene bni'g ligt, die de nad met de voorllad verbindt. Voorheell
licp her gebied van Sardil1ië wt aan de fladspoon, zoo dat zelfs d~
tuin- en veldvruchten aan den grcnstol onderworpen waren. Ondel
de merkwaardige gebouwen bchooren de paleizen Jr!czzaól1róa, Bel/i.
flmi en Bolla, bencven~ de nieuw gebouwde Kathedrale kerk. D~
univerfiteit, door KAREL den Grootm gc(l:!cht, werd door KAREL IV
verbeterd, en in 1770, door tllsfchenkomst van haren beflurer,
den Graaf van FJRMIAN, doelmatiger ingerigt. Onder hare 13 colle·
gics bezitten het Borremaïfche, en dat van PlUS V den voorrang.
Het natuurkundig Museum, de kruidtuin, het ontleedkundig theatel
en de boekerij zijn nog tegenwoordig bezienswallTdig, o[[chooo zU
door de Franfchen menig verlies geleden hebben. In 1802 werd voot
de beide univerfiteicen, te Pa via en B%gnn, eene fom van 666,000
Lire vastgeneld. Pa via heeft eene citadel, die echter naar de oude
Dlanier gebouwd is. Voor het overige is deze nad merkwaardig, ver.
mits de lalldle koning der Longobarden, DESlDERIUS, door KAREL den
C,·dolm in 774, en FRANS I, koning van Frankrijk I door keizer
KAREL V, in 1525, aldaar wer.:!en gevangen genomen.
PAVI J.LOEN. Zoo noemt men in de bouwkunde een tentdak, dat
is zoodanig dak, hetgeen aan alle vier zijden afhangt, die gewoonliJk van ééne lengte zijn. Over het algemeen verflaat men er een
lust-, tuin- of zomeillUis, alsmede die vlag door, welke boven op
de mnst (laat. en waaraan men erkennen kan, tot welke natie eeD
fchip behoort. - Dat door Pavil/ocn almede een zeker foon YlIQ
Jedik~nt of rustbed verfla!ln wordt, is bekend.
PAX, de r,·ede, bij de Ouden als eene Godin vereerd. De At.
lUllen beeldden hnar af, houdende in hare band een' kleinen PLUTVS.
215 de fchenk!l:er van rijkdom en overvloed. Anders wordt zij ook
voorge!l:eld met korenaren, fomtijds met eenen olijftak en eeDeD
boom des ovcrvloeds.
PAYNE. (TUO:\lhS) Een man, die in de Amerikafche en Franfche omwenteling l1lerkw~ardig is geworden. Hij werd te Thetfon/,
in het graaffchap Nortfortll in Engeland, in 1737, geboren, en was
eeut tolbcdienJe en beflllnrder eener tabaks-fabrijk; doch beide bedrijven voor het onderhoud van zijn huisgezin niet genoegzaam zijnde, geraakte hij in fchulden, en werd in 1714 afgezet. Hij begaf
zich hierop na,u· Philadelp/~ia. waar hij bij cenen boekhandelaar eeD
gunnig onthaal ontmoette, en in 1776 zijn eerfle gefchrift. onder den
titel: Cotn11lon Sm!e, in het licht gaf. Dit werk, hetwelk in de
kun.
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knn!lelooze taal van het eenvoudig menfchen-verfiand gefchrcvcn
Was, en voornamelijk de nieuwe repnbliek der Noord-Amcril,aCchc
vrijllaten betrof, w'!!rd verfcilei,lea maal, kort na e\1,ander. herdrul;;t,
waarop PAYNE weldra door het congres tot lekremis van het d~parte ..
ment van buiwnlandfche zr.kcil benoemd werd. WAsmr>:GTON en FR!.N~
KLiN fchonken hem hlllln(! vnemHehap, cn hij bleef tot lïS6 in Phi~
lndelphia, wanneer hij zUne cerlte reis nar.f Fral1krijj~ ondernam, en
kort daarop naar Engelalld over!èak. ri ier gaf hij in het jaar JïYI een
nieuw flllkje in het licht, onder den .ite!: Tlze RiglJts of /.JIjen 'de
regten van den menscn), waalÏn hij voornamelijk de grondftellingell be.
fireed, die llURK!!. in zijne fchrinl'll over de Fr~n[èhe omweiltcIir;.;;
In 1792, bij e:n uitdrukkcl0k dekreet
had aan den dag gelegd.
tOt Fransch hurger verklaard zijnde, werd bj Iwrt daarna door hel:
departemellt van Pos de Colai: tOt a~:!;e\'aardigde in de Conventie verkozen, hetWelk hem te aang-cnamer was, amd:rt zijn gefchrift hem
in Engelond vrij wat hant berokkend had. Hij vemoll lUl naar PariJs,
waar hij, fcllOon de Franfche taal niet volkomen magtig , zijnen
post met beleid en w~aidigheid vervulde. lIij behoorde onder diegene, die tegen den dooó d~" konin~s Hemdcn, waardoor hij ziel)
zoo zeer het misl1oe.;;en van ROllCSl'ICRP. en zijnen aanhang op dcn hals
haalde, dat hij niet alleen, als een buitenlander, van de lUst der aft;e.
v~ardigden gefchrapt werd, ma~r zeI f& Ilog 14 maanden in den kerker
moest zuchten. Eersl in Winterm. 1794 werd hij, op den eisch der
AlIlerikafche regering, uit dc .. zeh·cil ontfl~~en, cn r.am op nieuw
zitting in de Convcntie. Tocn deze cC!l:cr Î!l 1795 uit elkander ging,
keerde hij tot het ambteloos lev~n temg. en hicid zich met ftatistike
naporingen onledig. Hij fchreef in lï96 ecne verhalJdeling over het
"cr val der Finolllim "I1IJ Ellgeland , welke in dien tijd veef opziens
baarde; doch dat gevolg niet had, hetwelk hij er zich van bdoofde.
In 1802 keerde hij naar Amerika terug, en {Hert' aldaar in 1814 aal}
de gevolgen zijn€'r doorgnands onmatige levenswijze.
PEDAAL. b dat klavier aan eeu orgel, hetwelk met den voet
getreden wordt•. Daar het alleen voor den bas dient, zoo bevat het
,ewoontijk tlechrs la octaven. Reeds voor lang gebruikte mea he!;
pedaal, als een fnaarfpeeltuig, onder een klavier, en reden on.
langs heeft men ook begonnen. om het met de piano-forle te vareeni..
gen, en van deze inrigting bij openlijke concerten gebruik te luaker.
PEDANT. (Een) Onder dit \Voord vernaat men zoodanig iemand ..
die ftijf ann een zekeren bepaalden vorm, regel of inligt blijft hangen. en dns der vrijheid van zijnen geest in zijn oordeel en daden
arren invloed oFlrzegt. hdQl1terie is Vll1l hier het angstvaJ.lig hechren aan zekere vormen of denkbeelden. KANT legt, dat di ('gene
een pedtlllt is, wiens gedrag. met hetgeen hij geleerd heeft, den
dwang der fchoot (dus mangel aan vrijheid in zelfdenken) vemtadt,
hij moge dan voor het overige een geleerde of [oldaat, of zelfs een
hoveling zijn. Dit eu de ondervinding, dat onder fchoolmeesters en
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geleerden de meeste Pedanterie gevonden wordt, rchiJnt de VOörn3nn1.
fee reden te zijn, waarom de uitdrukking van Pedant dikwijls met die
van fe/lOob'os verwisfeld wordt, en men doorgaans onder eenen Pedant
een' gc!ecrdm Pedal/t vcr!laat. KAMT befchollwt den lauenen nog als de
verdragelijldle, 001 dae men van hem toch nog ielS kan leeren ;
daar illte!-:endeel de Pedanterie der hovelingen, of lieden van de
wereld enz. niet alleen nutteloos, maar ook, uit hoofde der h'otsch.
heid, die ellten Pedfi/lt onvermijdelijk aankleeft; bovendienbelagchelijk
wordt, om dat het de trotschheirl van eenen domoor is. Dat men in
:lUe vakken en !landen zulke zonen heeft; leernart on8 de dagelijkfche ondervinding maar al te veel.
PEDEL. Is een zeker bediende bij de IIooge fcholen, en deruI.
ver regtbanken , die de regterlijke betcheidcn ler behoorlijke plnntfe
bezor~en, de bekendmakingen der Hoogleeraren aanplakken, doot
den [{ector 111 19l1ifClisen andere profes foren in alte akademifche
zaken gebruikt wordt, en bij plegtige gelegenheden dezen moet ontvangen, en met zijnen !laf vooruitgaan.
PE D ESTM.. Over het algemeen een troetntlk ; doch in de bouwlmnde het benedenCle gedeelte I'el:~r orde van kolommen, zijnde dat
gedeelte, hetwelk de kolommen onderfchraagr. Bij ftandbeelden zijn
de Pede!l:tllen wille!.eurig. De hoogte hangt af van de hoogte en
gedname derzelve. W:mneer een !landbeeld op den grond !laat, is
de Pcde!lal gewoonlijk twee derde of twee vijfde van de hoogte van
hetzelvc.
PEGAZUS. I-Jet gedeu:;cldc paard der ouden, hetgeen volgens
fommigen door 'MWUSll, nad~t NEPTVi\'l'S (in de gedaante van een
paard) haar vcrb-acht had, werd te wereld gebra:!r; doch volgens an.
deren uit bar b!()~d was voortgekomelJ, nadat PERSEUS haar in hare
zW:lI1ge:ichap had omgehragt. Sommige dichters laten PEGAZUS, onmiddellijk na zijne gcboOl'~e, van de aarde \laar bet verblijf der onflerfelijkcn opl1:ijt,;en, waar hij den donder en blikfem van ZEUS voert.
IIELLEROI'1l0N, op hem rijdende, velde volgens PINDARUS de ClrJ.
11Iér.1, cn beoorloogde! gelukkig de So/ymers en AmazotJetl. Latere
fchrijvers bebhen de fabel van PEGAZUS nog meer opgefierd, en plaatfen hem te Coril/t'le, aal! de bron van PÏl'en~, waar bij in het wild
omdoolde, 1"11 d00r lkLLE.ROI'1I0N, met cenen gouden teugel, door
PALLAS in den Ihr.p aan hem gcfcho\lkcn, getemd werd. Nadat hij
den eer~t~el1ocmden, die met hem tor den zetel der Goden wilde opfiij~en, naar beneden geworpen had, vloog hij alleen naar den OIJ'/llpus, en bleef, volgens EURll'IDES, als donder· ros in dienst van ZEVS.
Wij vinden PEGAZUS ook in de 1JiJt,':e der Musen: door zijnen hoefnag opende hij, op den top \"an den /le/ikor;, ti.: Musenbron, naar
beln flippokrcne genoemd. (Zie verder BULE.ROPIIOi\'.)
PEGU. Voorheen een op zich zelve llaande koningrijk op het
Oos(-Indisch Schiereiland, aan gene zijde der GalIges, tllslèhcn Al'a'
Martnbau, de Zee cn Arrnkau liggendc; doch tegcnwoordig eene
pro-
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provincie van het IJz'rtlum;sclt rijk uitmakende, dat uit de vereeniging
der voormalige koningrijken dvn, Pegu, Arralum, Cnsfy enllfnrla.
luw ontllaan is. Het land is meestal zeer vruchtbaar, en heeft eene
zeer warme lucht!1reek. IIet plantenrijk le\'cn rijst, sllikkcrriet,
kardamon, indigo, bool11wol, betél cn bijna alle gewasft:11 van
de zonnekeerkringen op. Men heeft IJ ier eeue zek::re !(jon v~n
bout, hetgeen een Ilnl1merl:elijk artik,~1 van handel l1itmaakt, en voor
den [cheepsbol1w van zeer veel belang is. De boom groeit tamelijk
boog. is altijd groen, en zoo hard I1ls eikcnl1ollt. De Brittm in
de Oost.rndien maken van dit hoU[ veel gebruik, zonder hetwelk
hunne zeemagt in het Oosteti zich flechts tut cel! klein getal [..:hcpen zou moeten bepalen. BOlllbay, JIIarlras en Ca!c;/!ta ol1tvan~en
hun fcheepshout uit j>egu, waar men kl1lidige fcheepstimmerlieden
heeft. Voorts vindt 111en hier paarden, osfen, fchapen, vele <?lifal'.
ten, buffels en tijgers, gevogelte, wild, en inzonderheid zwijner.
Ook is pegu rijk aan robijnen, topafcn; f.1phiren en amethisten. De
peguanen onderfcheiden zich van de Biril/alJen door de kleur vr.n
hun gelaat, en de manier van hun haar te filijden, hetgeen van vorm
fond is en van achter van de ooren tot aan den hoofdfchedel in celH'n
halven cirkel wordt weggefehoren. Zij vereeren DUOl/.\, die hier
6AUD~IA heet, en hunne priesters hehben in hunne kleeding, leer en
leven de groot!le overeel~komst met de LtlllliZ'S der CMncze/Z en T!Jchet,?tl1lcn; doch zijn zeer ondcrfchcidell van de priesters der Brr;A.

1uine11.
D~ hoofdflad vall het· konin!-,:rijk hp!, welke denzelfden naam
voert, werd door ALO~IPR.\, den fticlJter van hN Bil"lllalJ~fèhe rijk 7
n:l de ,'erovering in 1747, bijna geheel verwoest. IIet nieuwe, in de~.
zelfs plaats gebouwde Peg!l, beO,m omtrent de helft van de rnimte
van het oude, waarvan de puinhoopell yertlrooic! liggen. De te~~el'.
woordige bewoners be!la~n alleen uit priesters en armen. Onder t'e
gebouwen zijn alleen de keizerlijke en de kloosters v~n neen: de cverige mogen niet gemetreld.' z~in, omdat men vreest, dat zij, bij
eenen op !land • door het volk tot eene ver[chanûng zouden kunnen·
gebrr,likt worden. Het merkwaardig!le in Pegu is de tempel vnn
GOUb~1A of SHO:\IADU, een gedenk!luk van oude bouwkunst, dat bij
de veT\voe~ting der fiad gerpaard werd, 361 voet hoog is; en gerekend wordt =-'3°0 janr ge!laan te l1ebben.
PE KE L-AA. Oudtijds een riviertje, hetwelk uit de hooge veenen vm het Zuidelijk gedeelte van de provincie Gl'ollillgeTJ, aan
de Ooqelijke grenzen der provincie Drenthe, om!lreeks het (nu
droo!-,:~el11aakte) Hoe/matlS-wcel' olltfprong, en de fcheiding maakte
tusfchen het voormalil!' Oldnwht en IPesterwolde, tot dat hetzelVe
zich aan de Blllt, nict vcr van Oude!c!zaT!S, in de TFesterwold/che.Aa
(lome. Men zegt, dm het den naam van Pekel- ,1(1 heeft ontvangen,
wegens de ziltig'leid van dcszelfs water. Th:l11s is dit riviertje bijna
onkenbaar, doordien een kanaal, gegraven om den turf uit de veenen
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te vervoeren. deszelis verrehillende kronkelingen doorCnijdt t zich
dan eens met hetzelve vereenigende, dan weder het verlatend\!. Dij
dit riviertje werd. ten tijde valt de onecnighedcn ttls!chen de Sc!iic~
;;1Jgers en retkoopers, in het jaar 1475, een kasteel ge!licht, Pdc!bo:-g
genaamd, om, namens de fiadsregering van Crol1i:Jgen. tYestenyolde
én een gedeelte van" liet OIJt/mbt in bedwang te houden, hetwelk
echter in 1499 door Eoz.\l\.o, Graaf van Oostvr!cj!rmd, werd ingeno..
men en Cl!dert genoopt. Van dit riviertje heeft haren I:aam ontvangen:
PEKELA. C*) Eene uitgebreide kolonie, OJnllreek3 3 uren gaans
lang, aan weerszijden van het kanaal, door en langs het firak!; genoem.
de riviertje loopende, hebbende eene bevolking van ruim 7000 zielen,;
Thans is zij in twee Gemeenten verdeeld, de Oude en Nieuwe Pekc!1
genoemd; wellte elk nfzondeI'lijlt haar burgerlijk en kerkelijk beauur
hebben. Deze kolonie heeft hare opkomst te danken aan de ontginning der hooglibgende veenen ten jare 1599, toen eenige Yriezcn en
Hollanders, met name FEIKO CLOCQ, MATTHIAS TJ Ann~NS, JAN Go...
VERT VAN GORCU~I, BERO WIJTSES eU BANNE }ANSSEN, een aanzien"
lijk gedeelte Fém van de eigenerfden van Willfchoten aankochten, tot
welks ontginning, en ter vervoering van den turf, zij de Pe.+e!-Aa ver~
diepren. Dit werk had echter geen en genoegznmen voortgang, en de
genoemde FEIlw CJ.ocQ verkocht in 1635 zijn aandeel veen aan d!! aal!
Crolli;;gen, waardoor hij van ei.!l"enaar slechts huurman van zijn veen
werd. Ook van de overige deelgenomen en andere parcikltlieren kocht
de !lad, van tijd tot tijd, hunne aan(leelen veen, welke vervolgens door
de fiads reget;ng finkswijze verhuurd werden, onder verpligting", dat
ieder huurman op 7.ijne ploats een huls moest bouwen, en den af.
geveenden grond door bemesting tot groen- of bouwland brengen.
Zoo vermeerderde Imlgzamerhand het getal, zoowel der huizen. aIS
vooral der inwoners, alzoo zich ook van rijd tot tijd andere huisgezinnen aldaar gingen nederzetten. 111 i 639 zonderde men eene hou ..
ten fchuur af tot de openbare godsdienstoefening, te welken einde
in het volg~nd jaar de ~erne gereformeerde predikant werd beroepen.
In 1683 werd er een needen kerkgebouw gefticht. hetwelk door heG
toenemend aantal bewon.ers fpoedig Ce klein werd bevonden. zoo das
er ten jare 1704 eene tweede kerk. een uur Westwaarts van de eettle gelegen, w;!rd gebouwd t en ook voor dezelve een eigen predl.
kaUt aangelleld. Van hier dagteekent zich de fcheiding der kolonie
in twee deel en. Dude Pekela, meer Oostwaarts, en Nieuwe Pekt/o,
Westwaarts. Juist 100 jaar n:l llichting der cerne kerk te Oude Pe.
iela werd dezelve in 1783 ruim een derde vergroot 1 en is IlU reden
vele jaren al weder te klein geworden. Ia 182~ is dezelve verfierd met een In den Noorderzijdmm:r Geplaatst gedenktee&eu, ter
ver.
(0) Men vindt den naam van deze l<ot~nie zeer dil"ycrÎ, hoewel te onrc;;te, ge.
f':breven Pekel-A. of ook Pd.1 Aa; dit is de n.am V111 hc, hovengemcld riviertje,
alt zijnde een ,ak '"an de AIJ. welke l/Testerw,ld. donrfhoomt, vao welk riviertje
de kolonie, hoewcl langs eell gedeelte van Itetzch"c gclcl;eo, moet ouderfcbcidcu
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• ~eering van den fchoolhervormer H. WEsTEn. Ook de in 170 4
gellichte kerk te Nieuwe Pekela werd reeds in 1767 aanmerkelijk
vergroot, en men verIangt er nu eene geheele, ruimere verbouwing.
Behalve deze werden ook van tijd tOt tijd voor ::ndere godsdienflige
gezindheden kerkgebouwen ge!1:icht, ten gerieve van de beide kolo·
nien ; zoö als in de Nieuwe Pekela reeds vroeg eene Doop~gezinde
(welke echter door de vermindering van het aantal belijders, reeds
lang, niet meer tot dat einde gebruikt worde); en in 1760 eene Lu.
[herfche. In de Oude Pekela werd eene voor de Roomsch-Katholij ..
ken in 1785 t en eene Joodfche fynagogé in 1791 gebouwd. Eerst in J8u werd het burgerlijk beUuur gefcheiden. en iedere
Gemeente verkreeg een afzondetlijk Gemeente.heflllur.
Voorheen bloeiden de beide kolonien zeer, terwijl de verveening
nallieiding gaf tot eene aanzienlijke fcheepvaart op Hamhurg,
door de vervoering van den turf derwaares, welke tak van beUaan
echter geheel verloop en is feden het jaar 1806, zoo door de beo
lasting op de turfgraverijen gelegd, aIs door andere bijkomende
oorzaken. Dit had intusfchen aanleiding gegeven, dat men zich meer
op de zeevaart, ook verder buiten 's lands, begon eoeteleggen , zelfs
naar imdere werelddeelen, en dat daartoe aanzienlijke en voûrheen
!Zeer voordeelige rcheepsreederijen aangelegd werden, welke echter in
de voor Nederlands noodlottige jaren, vr.n 1806 eot 1814, grootendeels
te niet gingen. NiettegenUaande vele belemmeringen, en bijzonder
ook de al te zeer beperkte wijdte der fchepen, was vooral in de
Oude Pekela, in de beste tijden der ::eevaart, de fcheepsbouw zeer
aanzienlijk in bloei op 13 timmerwerven, a!le gefchikt voor groote
kofschepen; van welke jaarlijks van ieder werf eenllieuwnagel van Hapel
liep, behalve eenige kleinere fchepen: van deze werven worden nu flechts
JO naauwelijks aan den gang gehouden; terwijl in de Nie"we Pekela
van de 4 werven, die er voorheen waren, nu slechts een of twee ge·
bruikt worden; incusfchen geef: de fcheepsuitrusting nog werk aan eenige
lijnbanen, zeil-, blok., mastmakerijen en groffmederijen. welke in beide
kolonien, hoewel verslappende, nog aanwezig zijn. VOOrtS vindt men
in de Oude Pekela vele fabrijken en trafijken , als: !l oliemolens, I
hout:r:aagmolen f 2 pelmolens, I roggemolen , I zeepziederij, verfchei·
dene leerlooijerijen, blaauwverwerijen, cichoreifabrijken, grutterijen,
tabakskerverijen, goud. eu zilverfinederijen enz. benevens verzendingen
handel, ook naar buiten 's lands, waartoe de liggingf niet ver van de Munflerfche en Oostvriefche grenzen; gelegenheid geeft. In de Nieuwe
Pekela vindt men een vrij aanzienlijk werkhuis, door de Hervormde
gemeente ten jare 180!1 voor hare armen gefiiche; doch hier zijn minder fabrijken en koophandel, maar, door de hooge ligging en meerdere
uitgebreidheid gronds, meer landbouw eU veengrnverij, door welke
JaatUe wederom veel gelegenheid is lOt bebouwing der afgeveende landen, hoewel deze niet met dien ijver wordt voongezet, als men~wel
kon wenfchen.
ALGEMEEN WOORDENB.
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De vroegere ruwheid van zeden, onafscheidelijk van eerst opkomende veellkolollicll, heeft fincs vcle jarcn, door handel en zeevaart, en
door het aankweekcn van kunClen en wetenfchappen, plaats gemaakt
voor verlichting, befchaving en zedelijkheid, met eene Iiberaleverkeering
tuslehen de ingezetenen van verfchilIende godsdienflige gezindheden;
waartoe ook vooral heeft bijgedragen het verbeterd onderwijs, ten jare lï83, door bevengemelden H. WESTER begonnen en onafgebroken voorrgezet, aan wien derhalve deze kolonie, vooral de Oude Pe·
lre/a zeer veel goeds te danken heeft.
PEKING. De hoofdClad van het geheele Chineefche rijk. Zij ligt
in de provincie Pe-I/eh';!;, 12 mijlen van den grooten muur, in eene
llhgeClrekte, vruchtbare vlakte; maakt de Noordelijke refidemie uit,
gelijk Nanki11g de zuidillijke; telt 700,000 inwoners; heeft buiten de
voorlleden 5 mijlen in den omtrek, en is van zulke hooge muren met
bastions en torens omringd, dat men de huizen van verre niet zien
kan. IVf en vindt in Pekillg 10,000 paleizen, 33 heidenfche tempels,
verfcheidene openbare altaren, als: dat van hemel en aarde , (op welk
eerlle de regent in den zomer, en op welk laatlle hij in den winter offert); het altaar van den hoogllen koning; van het eeuwig leven, de zon,
de maan, en den landbouw; voorts 4 Kathol. kerken, verfcheidene Idoosters, 2 Rusfifch-Griekfche kerken, 4 moskeën, een vondelinghuis,
beg\'aafplaatfen van vorige vorf1:cn, 26 onderfcheidene geregtshoven,
een f1:crrenkundig en geneeskundig genoor(chap, eene akademie van wetenfchappen, eene Clerrenwacht, en eene Î11figting voor de inënting
der koepokken. De Clrnten zijn meer dan 100 voet breed, dikwijls
een uur lang, doch niet overal geplaveid. In plaats van koetfen ziet
men eene meuigte van draaglloeien , waarvan zich de vrouwen bedienen. Het binaenfl:e der fl:ad is niet overal met huizen bebcuwd;
maar men vindt er ook open velden, die gedeeltelijk met aardvruchten bepoot zijn. Onder de merkwaardigfl:e gebouwen van Peking,
behoort het keizerlijk paleis, welks pracht echter meer in de menigte
van gebouwen, pleinen en winen, dan wel in eene fraaije bouworde
bellaat. De woning van den vorst wordt niet alleen door de ringmu.
ren van het paleis, maar ook door eene afzonderlijke kleine tlad omgeven, welke door de horbedienden , officieren en eene ontelbare
menigte ku::Clenaars, die alle in dienst d~s keizers !laan, bewoond
wordt. De tuinen leveren, volgens_ het eenparig berigt van alle reiz!gers, een bekoorli.ik gezigt op. l\len vind: in dcz~l ve door kunst gevormde bergçn, die door kleine, met kanalen doorfijeden , dalen wo~.
den nfgewisfeld. Deze kanalen vereenigen zich in meeren en groote
kommen, waarin men prachtige vaartuigen ziet drijven, terwijl, de oe.
vers met gebouwen bezet zijn. De policie dezer fiad is uitmulltend,
en men hoort zelden van moord of :mdere misdrijven. Hare fold:ttC1l dragen lange zweepen, waarmede zij het volk in room houden •
. PELAGIANEN. Zoo noemt men de voorllanders V:ln dat godgeleerd gevoelen, waarbij de volilagene verdorvcnheid V:ln 's menlChen
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ltatuur, door dc gevolgen van ADAMS overtreding (erfzonde), ge.
geloochcnd, en de natuurlijke nnnleg, vermogens en krachten van
den menselt voor genoegzaam gerekend worden, ter betrachting
van christelijke deugd. Dit gevoelen /luit bet geloof aan den Godde'
lijken bijlland tcr bekeering van Illllluen wandel niet buiten; maar
inaakt de werking van dien bijftnnd in zoover van '5 mel1fchen eigene werkzaamheid afhankelijk, dat hij alleen bij de zoodanigen van
invloed is, die van zelve nanr verbetering van w:indel üreven. Deze
denkwijze is haren oorfprong verfchuldigd aan eenen llritfchen monnik
PELAGIUS, die In het begin der Se eeuw zich te Rome ophield. en
door zijne kunde en onbefproken gedrag veel roems behaalde. Dij
een en inval der Gothell, in 499, week hij met zijnen vriend CÖLESKUS
naar Sicili!!, en vervolgens naar /JfrihJ; werd van AUGUSTINUS verketterd , en op verfcheidenc Afi-ikafche fynoden veroordeeld. PI!.·
LAGlUS begaf zich nu naar Jeruzalem, en eindigde hier, zonder
dat men hem verder moeide, in den ouderdom van 90 jaar zijn
teven. De wijsgeerige bondigheid en edele vrijmoedigheid, in zij.
ne fchriften doorftralende , gepaard met zijne, in eenen tijd van al ..
gemeen zedebederf , nlgemeen bewonderde deugd, deed zijn gevoelen,
dat zich reeds op zich zelven door zijne redelijkheid aanprijst, vele
helderdenkende aanhangers verwerven; gelijk dan ook de Peltlgitznen
door alle eeuwen heen, eene belangrijke plaats in dil_ Kerkelijke getchiedenis bekleed 11ebbert.
,
PE LASG EN. De naam der oudfte bewoners van Grleketllaná,
die het eerst Argo/is zouden bewoond hebben, en zich verder over
Griekenland verfpreid. Waarfchijnlijk was het de algemeel1e naam der
verfchilIende Griekrche ftammen, welke zijnen oorfprong had in hUil
zwervend leven, want Pe!fJSgm of Pela/-gm beteekent Ooijevoars.
Van hier, dat men de Pelasgm zoo wel in Azië, als in Jtaliëaantrefc.
PELEUS. De beroemde vader van den nog meer beroemden
ACHILLES. Hij was de zoon van AEACUS en koning van ,een gedeelte
van Thes{a/ië. Zijne fabelachtige gefchiedenis verliest zich in de grijze oudheid. Te gelijk met zijnen broeder TI!.I.AMON, onvoorzigtig,
hunnen derden broeder PHOI!.CUS omgebragt hebbende, vlugte hij
llaar Phihia tot El'RYTUS, die hem van zijne bloedfchuld zuiver"
de, en zijne dochter ANTIGONE ten huwelijk gaf. Naderhand de·
zen, zijnen fellOonvader , op de iagt bij ongeluk gedood hebbende f
vlood hij andermaal, en werd door AC .... STUS gezuiverd, bij wien hij
echter eerlang door toedoen van ASTtDlIMIA, deszelfs vrouw, die
hem vruchteloos tot onkuischheid zocht te verlokken, verdacht werd
van ontrouw. ACASTUS zond hem nu op eene gevaarvolle onderneming, hopende, dat dezelve hem den dood zoude berokkenen; doch
hij werd, op bevel van JUPITI!.R, door VULCANUS befchennd, en verdreef vervolgens met eene bijeenverzamelde magt ACASTUS uit zijn
rijk. Na den dood van ANTIGONE huwde hij de fchc10ne zeenimf
THETIS, op welk huwelijk nUe Goden en Godinnen, met uitzonde.
A a 2
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ring van de Tweedrngl, genoodigd werden en verfchenen, en uit hetwelk ACHJLLES gefilroten i3.
PELEW-EILANDEN. Eene groep van eilanden in Austt-a/ië;
Jiggende tu'sfchen de CarolilZiji:he en Manilifche, op 152. 158 0 Oosee..
IUke lengte, en 6 - 10 gradeü Noordelijke breedte'. Zij zijn alle lang
maar fmal, en niet ver boven de oppervlakte der zee verlieven. Het
voornaamfie dezer eilanden heet /(urura, en de hoofdfiad Pelew. De
Spanjaards, die ze op hunne tOg'ten naar Amerika fleches van
verre zagen, noemden dezelve Pa/os-eilanden, omdat er hooge palm.
bOOme1f groeiden. Zij werden echter nader bekend door hee firan ..
den van een Eugelsch fchip, dntilope, onder kapi.ein WILSON, waarbU
de Britten, door den koning der eilanden, en door zijn volk zeer
gastvrij ontvangen werden. Alle eilanden, welke de E11gelfchen zajteh, waren rijkelijk door bootnen van allerlei aard bezet; vruchtbaar
en zeer wel bebouwd. Het binnenfle is hier en daar bergachtig, en
heefe 1JÏtgefirekte en aange11ame d:l1en ; Qoch rivieren vinde men nero'
gens, maar wel vele kleine bronnen en beeken_ Onder de voortbreng.
fds van het r:nnrenrljk behooren inzonderheid de kokospalm, d!:
beeel-nooeen, de wilde broodboom, d'e pifang en bananen; maar orallw
ge-appelen en limoenen groeijen er minder: ook vindt men hier en
daar fuiker en bamboesrief: ooch bij de komst der Engdfchen ~
groeide er nergens eel'Jlg koren. In het Dierenrijk had men in de
bosfchen vele hoenders, waarvan de inwoners wel de eijeren opzochten, maar het gebruik van het vlëesch eerst dooi' de Engelfchelz leerden kennen: ook heeft men er wilde duiven, die echter voor pel'fonen van zekeren rang tot fpijze dienen. Onder de vele grootere
en kleinere vischfoorten, had men vele kreeften' en fchildpadden, die
zeer gezo'Cht werden, benevens eene menigte oesters en mosfels"
welke- de eifanders dikwijls door duikers lieten vlmge:!. Be koning van KlIrura bezat eene onbepaalde magt, en was met de ge.
blerlers der naburige eilanden in gedurigen oorlog. Hij is de alge.
mcene grondheer :' ieder inwoner bezat een !luk land tot zijn onderboud, maar f1echts zoolang • als hij het bebouwde; veranderde hij
van woonplaats, dan verviel het weder aan den koning, die het dan'
aan cenen ander vergunde.
De bewoners der Pelew-eilondm zijn fierk, van eene middelmatige
grootte, eelle donkere koperkleur, en befchilderen hunne ligcham'en. Zij leven zeer eenvoudig, ziJn ongemeen vlijtig en leerzaam,
!laan mee den dag op, b:rden zicb, zoowel mannen als vrouwen. op afzonderlijke plaatfen, en gaan hierop aan hun werk, waarin de aanzien.
lijken hun zelfs een voorbeeld van nijverheid geven. De veelwijverij
is ond'er hen geoorloofd; doch bezit de mlln maar !1 vrouwen, om
dat feder' een afzonderlUk huis moet hebben: de koning alleen heeft
er S, die echter ook niet te zamen wonen. De zwangere vrouwen
worden bij hen met eene bijzondere zorgvuldigheid behandeld. De
En:e!f,"zen befpeurden bij deze eiIanderen geene de minfre godsdienfrige
pleg-
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plegtigbeid, maar wel veel bijgeloof; inzDnderheid ll.adden ~Jj veel op
. met voorteekens en waarzeggerij. De inwoners van Kurura gedroegen zich zoowel onderling. als omtrent vreemdelingen, die op
bunne kusten vervielen, ten hoogfle vriendelijk en onbaatzuchtig. en
eerbiedigden het regt van eig~ndom in hun verkeer onder elkanderen.
Toen in 1790 twee Engelfche fchepen uit Bombrry gelukkig aan de
Pelew-eilanden landden, vonden zij in de haven van het eiland ,1ma.
lika overvloed van zoet water; bouwden er het fort Abercrombie, el1
bragten den koning eenige koeijen , meren, fchapen 1 ramm~n, Lwij·
nen, eenden, boenders, tortelduiven, zaden en koren, bene·
vens geweren Cl} verfcheidene nuttige werkp.lIgen , ten gefchenke ;
en toen een ander Engelsch fchip 1798 deze eilanden bezocht, was
liet tamme vee aanmerkelijk vermenigvuldigd; terwijl koren en a:Jdere
Ilieuw aangebouwde plantgewasfen zeer goed flaagden. Men vergelijke: GEORGE KEATE'S, Account of the Pe/ews-ls/antls, en JOHN PEAREOTE HOEKIN,

Londen 1803

Supp/emeTit to

Ine Açcount of rne Pelews.Islantis.

in

4to.
PELION. Een hoog en beroemd Thesfillisch gebergte. dat eene
m.enigte genezende kruiden voortbrengt. Op een van deszelfs toppen (lDnp weleer de tempel van ZEUS, in welks nabijheid men de
grot vertoonde, waarin de beroemde CmtfLr CmRoN voor dezen
",oude gewoond hebben,
PELLIKAAN. (Peleconus) Deze behoort tot de orde der zwem..
vogels (Anferes). Hij heeft eenen on getanden regten bek, die aan
de punt haakvormig van een gebogen is, en nan de pooten 4 teenen.
welke door een vlics tot zwempooten zijn vereelligd. De gemeene
Pellikaan, of Kropgans (P. Onocrota/us) , ontleent zijnen griekfchen naalD van zijne ezels(lem, en zijnen nederduitfchen van zijnen
grQQten zakvormigen krop, welke van de onderkaak afhangt, en zich
dermate laat uitrekken, dat hij wel eenige ponden water bevatten kan,
liij woont in de warmere oorden der oude wereld, en ook op Nieu'll1
/lolland. Het bekende fabelachtig fprookje, dat de Pellikaan zijne
jongen met zijn eigen bloed zou voeden, is zijnen oorfprong alleen
verfchuldigd aan de wijze, waarop hij zijnen gedeeltelijk bloedroo.
den kropzak • waarin hij zijne jongen water te drinken brengt, alsdan
tegen de borst drukt, en op die wijze omleedigd. De Amerikafçhe Kropgans fchUm van deze in foort onderfcheiden.
Tot het geOach t van den PelIikaan behooren nog: I. de Fregatvocel. (P.Aqui/us). 2_ De .Jan v(Jn Gent, (P. Bas[anr.s) in hct Noorden van Europa en Amerika, vooral op de Schotrche eilanden. en
inzonderheid op dat van Bas! of Bas[al1, in de golf van Edimburg
gevonden wordende. Hij kenmerkt zich door zijnen wigvormigen flaaet,
Wit lijf, zallgvormigen bek. blaauw aangezigt, en door zijne zwarte
voorfle flngpennen. Hij beloerd in gemelde landen. des zomers, de
bijeenfchoolcnde haringen, gelijk hij des winter~ aan de 13abarijfche
kusten de fardeilell doet. Op de SchocfcÀe eilanden worden de jon~
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gen cm cijeren van deze vogels in eene ontelbare menigte gegeten
,
en met het grootll:e levensgevaar uit de nesten gehaald , die
zij
in de kloven der rotren bouwen ; men laat zich dan bij touwcn
van
de fieillle rOtren nederdalen, en kruipt zelfs van de eClle rots
naar
tie andere over gefpannen touwen, 3. De f(ormOl"t l)j (P. Carbo).
meeSt in a!le 5 werelddeelcn gevonden wordende. Hij leeft van
vis ..
fehen, die hij gedeeltelijk inzwelgt, en wordt ook hij OllS te
lande in Zuid./lo lland gevond en, waar zij in het najaar aanlanden,
In
China en elders worden zij J volgens BWMENIlACIJ, ter
visfcherij afgcrig t, waartoe men hun in diervoe~e cenen ring om
den
ilals doet, dat de doorgen okte visch voor denzelv en blijft zitten,
en den vogel weder kan worden ontnomcn.
PELOP IDAS. De zoon van HIPPOI{LES, eén beroemd Thebaan
sch'
veldhee r, vriend en tijdgenoot van Rpi\MINONDi\S, die tot het jaar
364voor onze tijdrekening leefde, en den roem toekom t, van zljn vader.
land van eene wreedaardige partij en het juk der Lacedemoniërs
be.
vrijd te hebben. Toen hij in zijne jongere jaren, met verfchei
dene
:vadcrIanders, uit Thebewerd verdrevcn, begaf hij zich nanr Atlzene;
doch
zijne gloeijende vrijheids-Iiefde deed helD met eenige weinige zaam·
gezwor enen, naderhand, heimelijk naar eerstgemelde tlad terugkee
..
ren, alwaar hij bij eene feestviering de verzamelde tijrannen ombrag
t,
en her fein gaf tot het verdrijven der Lacedemolliërs, die in het
mid ..
den van den vrede het fierke fort te Thebe bemagcigd hadden.
Tocn
de Thebaan fche fiaat zich weder verhief, diende hij aDder EPAl\IINONDAS , gaf blijken van uicll:ekende dapperh eid,
en droeg veel bij
tot de grooce overwin ning, bij Lcuctl"fl op de Lacfdemolliërs behaald.
Naderhand voerde hij, in drie verfchilIende veldflagen • het opperbe
..
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vel tegen den tiran A LEX.~NDF
.R van P'1erae, dien hij eenen perfoon
lijken haat toedroe g, omdat hij hem voorheen in de gevangenis
gezee
il~d; doch vond in den laatnen zijncn dood.
PELOP ONESC HE OORLO G. Eene der beroemclll:e en hardnekkigll:e in de oude ~erchiedenis, die 27 jaar duurde, en waartoe
de buitengewone grootheid der Athener s, waardoor zij tot onderdru
kking hunner bondgenoocell overflocgen , de ecrste aanleiding gaf.
Een
twist tusrchen CorÎ/1the en Corcym , waarin Athene aan de laattle
hare
hulp bood, deed het vuur, reeds lang onder de asfche gefmeu ld,
in
lichte laaije vlam uitbarlle n, toen zich Athene, bij eene tweede
gelegenheid , nieuwe geweldadigheden tegen Corinthe veroorloofde.
Het
laatfte liet Sparta, waarop de overige Grieken reeds lang hunne
hoop
gevestigd hadden , door gezante n, tot eenen oorlog tegen het
trot.
fche Athene aanvure n, waaraan de Spartan en, reeds voor lang
op
de magt der Atheners jaloerseh, gereedelUk gehoor gaven. Zij
rus·
leden zich tot den krijg toe, ofschoo n hunne magt tegen de Athe'Jers nog veel te zwak was; cn zoo olltll:ond, 43 I jaar voor
onze
tijdreke ning. de verderfelijlcrre oorlog, dien Griekenland immer
voerde. Alle volken vall den Pelopol1cfiJs, behalve de Argi"rl"
s en
Ar-
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Acltfl'Jtr. ,Waren aan de zijde der Spartanen, wlIar tegen de Griek..
fche !leden op de Aziatifche kusten, in Thrncië en aan den Hel/espont,
benevens anderen, het met de Atheners hielden, die het overwigt
hadden; wllnt fc hoon de SpartonelJ eene grootere landmagt konden
bijeen brengen, ontbrak het hun daarentegen aan vestingen, geld
en vloten. Door hunnen koning ARCIiIDAMUS n:mgevoerd, vie.
len zij met 60,000 man in Attica, en rigtten vele verwoestingen aan;
terwijl PERIKLES, lIan het hoofd der Athet/ers, met eene vloot tot
op het Spartaansche gebied doordrong, en hier alles vernielde. Op
deze wijze woedde de oorlog verrcheidene jaren achter elkanóeren,
zoo dat de Atheners van tijd tOt tijd te kort rchoten, en niet alleen
hunne fchatten van lang7.amerhand; verminderden, manr zij ook \'errchei.
dene !leden en gewigtige veldflagen verloren. Hierbij kwam nog eene
vernielende pestziekte, die zelfs hllnn<:n veldheer PERIICJ.ES wegrukte,
zoodat Athene zich genoodzaakt zag, 'voor den tijd van 15 jaar, ee.
nen vrede te sluiten.
Ondercusfchen duurde dezelve slechts kort. De Athtners deden, op
raad vlln ALCIBIADES, eenen aanslag tegen Syrakufe; doch deze on.
gelukkig uitvallende, en de SparttIllen doo r gezanten bewogen, en
zelfs door ALCIBIADES, die intlJsrchen uit Athene gebannen en naaf
Sparta gevlugt was, tot het zenden van hulpbenden aan de SyraCUfel'S géraden zijnde, zoo brak de oorlog op nieuw in volle vlalll
uit, en zag zich Athel:e eerlang te land en te water overwonnen. lIet
groot!le gedeelte der eilanden, de !leden aan den lJellespont en in /0.
nië gaven zich aan de Spartanen over: zelfs sloten zij met de Pe,..
zen een verbond tegen Athene, hetgeen nu den hard!1en ltrijd verdu.
ren moest. Ofschoon nabij zijnen ondergang, werd het ditmaal nog
door ALCIBr.mES gered, die heimelijk uit Sparta geweken was,
en den Perzirchen bevelhebber TISSAPHERNl'.S van het verbond met
Sparta afgetrokken, doch ook zichzelven in Athene wederom zoo
vele vrienden gem::akt had, da: hij teruggeroepen en tot veldheer
benoemd werd. Spoedig de luisterrijk!le overwinning op de Pelo.
ponesers behalende , veroverde hij weder de !leden aan den Hellespont.
hetgeen de Athene1·s, trotsch op hunne zegepraal, andermaal voor.
slagen tot vrede deed verwerpen. Eindelijk besliste LYSANDER den
uitslag van dezen oorlog ten voordeele van Sparta: hij viel de A.
tl1mers met al zijne magt aan, ver!'cheen met eene vloot van 180
(chepen voor Athene, en bewerkte ten laat!1e den geheelen val van dit
gemeenebest. Zoo eindigde de merkwaardig!1e oorlog, dien Griekenland immer voerde, en welke zich over het geheele oude Grieken/alllJ
uit!trekte, waarin zoo vele edele geslachten verdelgd. en zoo vele
f1:eden en landen vetwoest werden; doch waardoor ook het geheele
Griekfche volk zoo geheel werd verzwakt. dat algemeene slavernij of
afhankelijkheid weldra hiervan het gevolg was. T'HOCYDlDES en XE~
NOPJION zijn de voorna:unfle gerchiedrchrijvers van dezen oorlog.
PELTERIJEN. IIierdoor verHaat men allerhande bereide dierenhui.
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ve~lcn voor moffcn, mantels, mmfen, voering voor klee.
din~flllkken enz. gebruikt worden. Het Noordelijk Azië en Noord-A.
"IeriIra leveren de belangrijkfle Pelterijen op: en van hier, dat 9C voornaamfle handel in Rus/mld en C.1IlfJda gedrevcn wordt. In Sihcril
~din Orenburg en Archtl/1gcl. doch in Amcrika de voll:plmllingen
:lan dc Hudfonshaoi, de gewigtigflc marktpla:nfen van Pelterijen.
PENATEN. Waren bij de Romeiflen gedeeltelijk huis-. gedeelte.
lijK openhare Goden. Als huisgoden waren zij aan de Larss gelijk,
(zie aJd.w r ), waarmede ziJ dikwerf verwisfeld worden. Niet al,.
leen ieder huis, maar ook iederc Had, had zijne PCI/aten, en deze wa~
ren de openlijke. De berocmdfie derzelvc waren de befchermgo.den
van het Romeinfchc rijk te Rome, welke benevens VESTA, ell haar
eeuwig Yuur. door AENEAS nnar Italië gebragt t en waarfchijlllijk de
openbare Penaten van Troije waren. Volgens VARRO en MACROBI'!'
us waren het ruwe beeldjes van hout of fieen met fpiefen, waarvoor
de uittrekkende veldheeren, de confuls • pretoren en dictators, bij d~
nederlegging van hun ambt, offer~en. Hunne ollderfcheidene namen
zijn niet bekend.
PENELOPE. Volgens de fabelleer eene dochter van lKARIUS, de
moeder van TEI.EMACHUS·, en de gemalin van ULYSSES van klzIJco. Zij
wordt door HOi\lERUS, in zijne Odysfee, befchreven als het navolgenswaordigfie voorbeeld van zedelijke reinheid en huwlijkstrouw. Ter.
wijl haar gem:!al, uit hoofde van den Trooi;aanfchen oorlog, en vele.
door de gramfchap der Goden, op zce geledene wederwaardigheden.
~o jaar afweiig bleef, zonder dst men wist of hij leefde, dongen ecne menigte minnaars naar de hand der fchoone PENELOPE; doch zij
liet zich in geenerhallde vertrouwelijkheid met den eenen of anderen
in, en hield hen. daar zij zich niet lieten wegzenden, binnen be ...
hoorlijke palen. Daar zij er echter op aandrongen, dat zij eenen van hun
tot echtgenoot zoude kiezen, in de zekere veronder!l:elling, dat ULYSSES omgekomen was, verzocht zij zoolang uit!l:el, tot dat het kleed.
hetwelk zij onder handen had, afgeweven zoude zijn; dan de verIlUfdge vrouw vernietigde des nachts het werk, hetwelk zij des daagS
had geweven, waarmede zij zoolang aanhield, tot dat ULYSSES eindelijk terug kwam, en haar van alle deze lastige aanzoekers bevrijdde.
Men meent dat zij haren gemaal overleefd heeft, en te MantiDea in
drlradië gefiorven is.
PENN (\VILLIA~I) was de zoon van den beroemden EngeIfchen
vlootvoogd van gelijken naam. Hij werd omtrent de helft der 17
eeuw geboren. vroegtijdig naar de Univerfiteit te Oxflrd gezon'
den, en keerde van daar als een veel belovend jongeling bij zijne famillie temg, die in hem den eenigen erfgenaam van haren
roemrijken naam, en haar zeer aanzienlijk vermogen befchouwde;
doch zijne overhellende neiging tot godsdienfiige dweeperij, en eelt
!l:il afgezonderd leven afkeurde. Zijn vader zond hem hierom naar Pa1'i;"s, om hem aan de groote wereld te gewennen; maar deze )eVCIlS..
wij'
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,vijze geheel en nl met zijne neiging llriJdende, vertrok hU naar Itre
hlld, waar bij zich bij eene gemeente vnn kwakers vervoegde, om
lieze gezindheid meer van nabij te leeren l,ennen, voor welke hij
eerlang zoo geheel gewonnen werd, dat hij zich liever alle Qpofferin.
gen, j:; zelfs gevangenis en de gramfcbap zijns vaders, die hem uit
~iJn huis verlliet en dreigde te ontërven, gewillig getrooste, dan het
pad te verlaten, hetgeen hij voor he~ regte hield, en oOfdeelde hel1l
door den Hemel te zijn aangewezen. Deze zijne groote Ilandvastigbeid. gepaard met 'ûjn onberispelijk gedrag, overwon eindelijk de harde behandeling ~ijns vaders, die ten laatfte de gezindheid zijns zoons
leerde eerbiedigen, bern in zijne vorige gunst weder aanDam, en al
zijn geleden onregt rijkelijk poogde te vergoeden.
Ondertusfchen genoot hij onder de kwakers zelve de groot(le acb,ting en een onbepaald vertrouwen. Reeds vroeg trad hij als [preker
in hunne gemeente op; matigde niet weinig de dweepzieke gevoelens van G. Fox, en hunne eigene gee$tdrijverij;. bevorderde den
geest van Christelijke verdraagzaamheid, en drong meer op deugdsbetrachting , dan op het kennen en aankleven van bijzondere leerfiuk.ken aan. Zijn vader billijkte, nog op Zijn fierfbeid, zijn godsdienfiig
pogen, en liet hem een zeer :lanzif;l1lijk vermogen na: oo~ beval bIJ
hem, nog voor zijnen dood, aan de gunst en befcherming des konings.
die het echter niet konde beletten. dat hij en zijn aanhang door
bet' parlement hevig vervolgd werden. PENN, die daardoor dikWiJls in den kerker geworpen werd, volgde in weerwil hiervan zijn
geliefkoosd plan, om zijne gemeente over den geheelen aardbodem te
verfpreiden , en eindelijk de eenige Christelijke kerk te herfiellen.
Wederom op vrije voeten gelleld. befieedde hij zijn vermogen op
eene doelmatige wijze; fiichtte nieuwe gemeenten; verfpreidde eene
menigte opwekkende gerchrirten, die gezuiverder el] ve~lichter denk.
beelden, dan die van Fox cn de zijnen, bevatteden , en wist eindelijk
door zijnen invloed te bewerken, dat de regering zijne gezindheid
van het doen van den eed, door haar voor ongeoorloofd gehouden.
ontfloeg. Vrijheid van Godsdienstoefening verkregen zij echter eerst
later, onder JAKOB 11, terwijl WILLEM IU hunne vrijheid en veiligheid nog meer bevestigde.
l'ENN was de trooster t raadsman en helper zijner gemeente: zijn
huis was nooit ledig vaD hulpbehoevenden, en zijne weldadigheid
kende bijna geene palen. Zijn werkkring werd feden l681 nog uitgebreid er , alzoo hij voor eene aanzienlijke fchuldvordering, ten laste
der regering, here door zijnen vader nllgelaten, eene uitgebreide land.
fireek aan de DeltlU'ore, in Noorti.Ameri/rll, in vonen eigendom
ontving•. Hier liet hij door landlieden, die bij, van al het noodigevoor.
zien, uit Europa derwaarts zond, den nog woest en grond bebouwen.
en het land werd eerlang naar hem PenJ;lvanié genoemd. Hij lokte
niet alleen kwakers ,maar allen, van welke godsdienllige belijdenis
6ok, derwaarts, die aan den veelbelovenden grond hunne vlijtige handen
A a5
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Wilden befteden , en zich aan de inrigtingen onderwerpen, welke hIJ
noodig achtte intevoeren; verkl:1rel1de ieder tot burger van dezen
(laat, die eenen almagtigen God, den fchepper, bell:ullrder en onderhouder der wereld erkende. zich overeenkomfiig zijn geweten
verpligt verklaarde, om onder eene wettige overheid een vroom en
fin leven te leiden, en niemand wegens godsdienll:ige gevoelens zoude beleedigen of vervolgen. Nadat PENN op alles de noodige orders
gell:eld had, keerde hij naar Engeland terug, en verdeelde zijne zorg
tusfchen zijne gemeente en zijne Penfylvoniers doch menigvuldige verdrietelijkheden deden hem beOlliten, om in 1699 andermaal naar
Amerika te vertrekken. Hier vertoefde hij verfcheidene jaren, en
bevorderde de voltooijing van zijn plan omtrent het meer en meer
In bloei toenemend land. Eindelijk begaf hij zich wederom naar Engeland; leefde fii! en afgezonderd in zijn huis te Londen, en hield zich
alleen met hllisfelijlre zaken, godsdienll:ige befchouwingen, en het ver~
vaardigen vnn eenige fchriften bezig. Zijn vrome ijver voor zijn godvruchtig plan bleef hem tot zijn~n grijzen ouderdom bij, en hij konde zonder wroeging op zijn afgelegd verdienllelijk leven terug zien,
toen hij in het jaar 1718 ll:ierf. Zijne jongfl:e levensbefchrijving is
vnn TH. CLARI80N, onder den titel van: Men/oirs of the private aru/
pllh/ic life etc. te Lenden in 18 U , in !l deelen uitgegeven.
PENNANT. (THOMAS) Een Engelch geleerde, in 1798 gefl:orven,
die op verfchilIende tijden groote binnen- en buitenlandfche reizen onder.
nam, en zich met nafporingen in de Natuurlijke historie, inzonderheid in het dierenrijk, bezig hield, hetgeen hij door de omdekking
en befchrijving van vele onbekende dieren uitbreidde. Ook beoefende hij de geCchiedenis, gefl:eldh~id en regten zijns vaderlands, welks
natuurkundige en plancfelijke kennis hU door zijne reizen vermeerderde, gelijk almede Schot/rl/ld door hem het eerst na:tllwkeuriger bekend werd. Als Vrederegter handhaafde hij de geregti~heid, en verdedigde in verfcheidene fchriften de regten der armen. Onder zijIle vooroaamfl:e werken bellOoren : bldiall Zo%gy; British Zoology,
4 deelen; At'etic Zo%gy, 2 deelen met een a!lnhangfeJ; Synopsis of
quadrupeds, 3 deelen; Histor, of quodrupeds, !l deel en ; Genera ofbirds;
Tour in TYallis; Tour in Scot/and, en J70yage 10 Ihe Hehrides enz.
PENNYPOST. Is een zeer gerijfelijke post voor de groote ftad
Londen, vermits men daarmede, voor een penny, of fl:uiver, een
'brief of pakje. niet boven een pond wegende, niee alleen van het
eeue einde der fiad tot het andere, maar zelfs tot 10 engelfche mijlen
\ruiten dezelve, verzenden kan, waartoe in alle wijken der fl:ad posthuizen voorhanden zijn, die de brieven en pakken elk uur van den dag aan_
nemen. De brenger derzelve betaalt voor ieder een penny; maar gaat de
brief ofhet pakje buiten de fl:ad, geeft hij, die het omvangt, ook zooveel.
PENROSE. (THOMAS) Een uitmuntend lyrisch dichter der EugeJ{chC/l, die in het jaar J 779 ftierf. IIij oerende zich in het eerst
in de godgeleerdheid; doch zijne zucht tot het buitengewone deed
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hem In zIjn !20e jaar aan eenen zeetogt tegen Bucnos Ayres, IIls vrij·
williger, deel nemen. Met wonden bed~kt, keerde hij met roem terug. zette zijne fiudie voort, en nam eindelij k eene gemakkelijke
predikamsplaats aan. Sedert verhief zich zijn geest tot de lijrifche
dichtkunst, ,,"aarin hij eene aanmerkelijke hoogte bereikte. Alle zijne
gedichten zijn vol vuur. en kracht van uitdrukking. De fiolltfien
derzelve beeft hij onder den titel the F/(lfltt of Fancy (de vlugt der
verbeelding), uitgegeven, waarin hij de meeste Engelfche Oden-dich..
ters overtreft, ofschoon hij ook dikwijls, door overmaat van dichter
lijk vuur, de grenzen der kunst overfchrijdde. Zijne Elegiën (Treur.
gezangen) zijn vol levendig , diep gevoel en teederheid. Zijne Po-ems verfchenen in 1781 te Londm in 8vo. Bovendien beeft hij ook
leerredenen uitgegeven.
PENSYLVANIE, Eene van de belangrijkfl:e der Noord-Amerika.
fche vrijfl:aten, grenzende ten Noorden aan New-Torck, en het Erie.
moer; ten zuiden aan de Delaware, Ma1"yltmd en nrginië, ten Oos~
ten aan New-'1orck en' New.Ter{ey, en ten Westen aan Ohio en nr..
ginië. WILLIAM PENN (zie aldaa,) , van wien deze /laat zijn.en
naam bekomen heeft, was er de grondlegger van en voerde cr eene
volkomene vrijheid van denken in den godsdienst in, waardoor deszelfS
bevolking fpoedig toenam, en gedurig groeit. In het jaar 1810 tel~
de men in Penfylvanië, volgens de geograp,Tzicnl Descriptions of thlJ
United Stntes, van JOHN MELI SH, 810,91 inwoners, en bevatte het
eene uitge/lrektheid gronds van 42,500 vierkante engelfche mijlen,
welke echter flechts omtrent voor een zesde gedeelte bebouwd is. Het
land wordt door vele rivieren doorfheden, waaronder de Delaware met
de Sc!;mylkill, de StlsquCIlnaha!z met de Juniata , de Aleghan'J en
Monongalu/a, welke beide laat/len, na èerzelver vereeniging bij de
fiad Pittshtlrg, den naam van Q!zio dragen, de mee.;t bekende zijn.
Ten aanzien der natuurlijke gefleJdheid van den groild, kan men Penfy/1't111ië verdeelen in de bergachtige landflreek, waardoor de blaauwe wijduitgeflrekte Alleghanifche bergketen loopt, en in de van de
bergen Oost- en WestwaartS liggende, in welke bcide laat/le de grond
zeer vruchtbaar is. De bergen maken bijna een derde des lands uit;
doch bereiken nergens de fneeuwJinie, maar zijn bijna geheel met houtgewas bedekt, en ten aanzien der delfllo/fen nog op verre na niet genoegzaam onderzocht. In deze gebergten is de luc11trlreek helder en ge"
fiadig. en de winters zijn er koud. DeOostwaartsderzelve liggende land_
fireek onderfcheidt zich door eene plotfelinge afwisfeling van weder,
en eenen bijzonderen hoogen, doch niet lang aanhoudenden , graad van
hitte en koude, welker afwisfeling in ieder jaarraizoen zoo fchielijk is,
dat niet zelden onweder en fiJeeuw op eene n dag elkander opvolgen;
en van hier, dat er de gele koortS en andere ziekten zoo menigvuldig
zijn. Geheel anders is het luchtgestel nnn de Westzijde van het gebergte, waar het niet zoo !ieet noch koud, de afwisfeling van het
weder niet zoo menigvuldig en fchielijk, en het klimaat over het alge-
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meen zach~er is. Vee van allerhande roort, koren. keukengewasfen ,
vlas, hennep, hout, ijzer, Il:eenkolen, marmer, hardlleen , kalk en
eenig koper en lood maken de voortbrengCels van den grond uit. Het
IJzer, waarvan PenfyJvanië eenen grooten overvloed heeft, is van eene
bijzondere deugd, ligt vloeibaar en ongemeen taai, en wordt minder door roest en zeewater aangedaan, dan het EuropeCche, waar..
Olll ook, bij den Ccheepsbouw, aan hetzelve boven het laatfle de
voorkeur gl1gev~n wordt. De nijverheid en handel van dezen Il:aat
nemen meer en meer toe; inzonderheid vervaardigt men papier, glas
porselein, aardewerk en zeep. Onder de Penfylvanifche fiapelwaren zijn
de tarwe en het tarwenmeel de voornaamfie ; wordende de eerfie voor
de ba5te in Nqo1"t/-Amcrika gehouden: ook lijnzaad, wagenmakershou~,
gezouten rund- en verkensvleesch, ijzer in fiaven, doch ook veel dat
tot gegoten waren verwerkt wordt, en feden onlangs ook buskruid ,
behooren mede tot de artikelen van uitvoer. De handel firekt zich
reeds tOt China, Petersburg en de MidJellandfthe Zee uit; doch
wordt niet alleen met eigene, maar ook met zeer vele voortbrengfels der overige fiaten en de West-Indien gedreven, en heeft haren
hoofdzetel vQornamelijk in PhiiadeJphia, de hoofdfiad des lands. Ook
verdienen nog, wegens derzelver nijverheid, eene bijzondere op.
merking de fieden Gel"man-towll, Lancaster, Eph1"ata. of' Dun.
kers.town, en BethJehem, de hoofdplaats der Moravifche broeders iQ
de Noord-J\merikafche vrijfiaten. In PenfyJvaniê ontbreekt het niee
aan inrigtingen ter bevordering van kunfien en wetellfchappen. TeQ
aanzien van deszelfs fiaatsbefiuur berust de wetgevende magt bij de aJ·
gemeene vergadering, welke uit den fenaat en het huis der vertegenwoordigers beflaat. die beiden een hooger en I:lgerhuis vormen; ter...
wijl de hoogfle uitvoerende mogt door een en Gouverneur wordt uitgeoefend, die voor d~n tijd van 3 jaar gekozen wordt, en den ou..
derdom van 39 moet bereikt hebben.
PENTAMETER. In de oude dichtkunde een vers, uit vijf voet
beflaande. waarvan het ook zijnen naam beefe. Hetzelve wordt ia
twee deelen gefplitst, van welke het eerfie ~ t lid bevat, zoo dat de
beide eerUe voeten Spondtcr. of Dactyli kunnen zijn, en het overige
half lid altijd uit eene lange lettergreep moet beCtaan. In het tweede
deel, daarentegen, moecen de beide eerfte leden D(lctyli zijn; ter..
wijl het Jaatfte half lid, naar verkiezing. eene korte of lange lenergreep. zijn kan. Anderen meenen, dat de twee eerfte voeten DoctJli of Spondten kunnen zijn, naar welgevallen» dat de derde altijd
een Spondeus is. en de twee laacfcen Anapesten zijn. Zoodanig wordt
volgens de eerfce meening, het volgende vers van OVIDIUS d~s ar~
metens
Carmini I hus vi I vos I tempus in I Dmne me lis.
En volgens de laatCten:
Carmini I hus vi I vos tem I pus ;n D I mne meis.
De Pentameter wordt bijna akijd met cenen voorargaanden lIexlIme"
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tlteler vetbonden. Eene versmaat, uit Hexameters en Pantameters za.
mellgetleld, noemden de ouden de 4/egifche en elke twee verzen eell
distichon.
PENTATEUCH. De Oriekfche benaming van de 5 boeken val1
MOZES. De Samaritaanfchc Codex en tekst v:m den Pentateuch is ,zoo'
als GESENIUS tegen BERTHOLD beweerd heeft, niet voor JEROBEAI\I
voor handen geweest; maar, volgens PAULUS DE WETTE en anderen, door MANAssER,den fiichter van den eerdielIst en de bijzondere
fekte der Samaritanen, bij dezelven ingevoerd. Zijne overeentlem.
ming met de Alexand~lnfche overzetting, in verfcheidenc afwijkingen V!ln den Hebreeuwfchen tekst der Joodfch-maforethifche recenfie , is blijkbaar; Waarfchijnlijlt nam men hij beiden eenen ouderen
Codex, van de Iaattle verfchilIende , ten grondflage. SommIge oordeelkundigen , die zich meer door bijzolldere leesfoorcen, dan door den
geest van het geheel, in hunne beoordeeling lieten bepalen, hechten aal1
den Snmaritaanfchen Pentateuch te vele waarde. Voor het overige
heeft GESENIUS, (I/alle I8IS) de oudheid en het oordeelkundig belang van denzelven, op goede gronden, wederiegd, en aangetoond,
dat deze Codex. ten tijde van ALEXANDER, uit Joodfche exemplaren
is afgefchreven.
PEPER (DE) is de zaadvormigc vrucht van eenen klimmenden
heester, (Piper Nigl'um L.), welke Oost.Indië, en inzonderheiJ
Java; Sumatra en Malabar , tot vaderland heeft. Hij bellaat uit dun.
ne fiammetjes, vol leden of Dogen, waaruit weder worrelen fchieten,
zoodat deze heester zich al verder en verder verfpreidt j en zonder
onderfieuning over den grond zou kruipen. In onze Nederlandfche
kolonien, waar men vele moeite tot derzelver verbouwing aanwendt,
houdt men de firuiken door fiaken overeind. Zij worden door mid.
del van afleggers, in rijen, op groote velden geplant, wanneer!Z
tlruiken eenen gemeenrchappelijken tlaak verkrijgen, en, 12 tot 14
voet zijnde opgefchoten, 3 voet boven den grond worden afgefneden.
In het 3e jaar beginnen zij te dragen: de op den witten bloefem vol.
gende beziën vormen trosfen , 8 duim lang, die, rijp zijnde, eene roode kleur hebben; doch daar niet allen te gelijk rijp worden, maar
roode en groene aan denzelfden heester zitten, waarvan de rijpe fchie.
lijk afvallen, zoo worden de rijpe en onrijpe, bij het plukken, ieder
afzonderlijk gehouden. De onrijpe worden in de zon gedroogd,
waardoor zij zwart en robbelig worden; en dit is de gewone zwarte
Peper: de rijpe beziën, zoowel afgeplukte als afgevallene, worden
in zeewater geweekt. dan door wasfchen en wrijven met de han.
den van hare huid beroofd, en ten laattle almede gedroogd, wan.
neer deze beziën de witte Peper op!everen, die minder fcherp dan de
zwarte, aangenamer en tlerker, zachter en fpecerijachtiger van fmaak
is. Men verkrijgt van eenen goeden tlruik jaarlijks eenige ponden beziën, en de geheele inzameling wordt op 19 millioen gefchat.
De Peper komt wel eens vervalscht in den handel voor, althans
in
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In bet tijdfchrift ~ Repofitory of arts, lil/emture anti 11Itlnufacture$ t
Londen Jan. 1816 pag. 11, vindt men het berigt aangaartde eene zoodanige vervalfching met korrels, uit lijm en fijngemaakte erwten za.
meogelleld. De vervalfching is echter gemakkelijk te ontdekken, door
de verdachte Peper in een glas met water te werpen, wanneer de
nagemaakte fpoedig tot poeder vervallen, en gedeeltelijk zal worden
opgelost. terwijl de echte onveranderd blijft.
De Peper is van de muskaatnoten en kruidnagelen daarin onder.
fcheiden, dat zij weinig vlugge olie bevat, en het fpecèrijachtig beginfel
dus niet daarin, gelijk bij anderen, maar in hare gom.harsachtige deel en
te zoeken is. OERSTED meende in de Peper eene loogzomige zelf..
fiandigheid (alea/oide) gevonden te hebben; hij noemde dezelve Peperine, in de veronderl1:eIling, dat zij het fpecerijachtig beginfel der
Peper geheel in zich bevatte. Latere proefnemingen van PELLETJER.
en POUTOT hebben dit echter niet bevestigd; volgens hunne onder.
zoekingen, bevat de Peper wel eene b~izondere kristallifcerbare zelf..
fiandigheid, waarnan zij den naam van Peperine gegeven hebben, maar
dezelve bezit geen en den minnen fmaák, en heeft geene loogzoutige
eigenfchappen. (JJlm zie SCHWEIGG. uni MEINECKE .Toum. de Phys.
Bd. XXIX, S. 80., en .Toum. de Phar11lflcie. 1821 Aout. P. 376.)
Men moet haar nogtnns met veel omzigtigheid gebruiken, want
bet kleinlle Peperkorreltje behoudt zijne beete fpecel'ijachtige ei.
genfchappen, die aan hetzelve bijna niet te ontnemen zijn, zooals
door de ondervinding geleeraard wordt. (* ) VAN SWJETEN zag, na
het gebruik van eene zekere hoeveelbeid fijne Peper, eene brandende
koorts omllaan. Het is waar, dat de gebeele witte Peper zachter
fchijnt te werken, en hierom door UNZER tegen eene kwadefpijsvertering dringend wordL aanbevolen; maar VAN DOEVERDEN verzekert
daarentegen, dat hij ter Ilaauwernood een' Illldent gered heeft, die I 'l
witte Peperkorrels l11et een weinig witte brandewijn had ingenomen;
en daarbij ijlhoofdigheid, met eene verfnelde aandrift van bloed,
welke voor eene omlleking of vaat breuk deed vreezen ~ had waargenomen. Zij derhalve, die zeer aandoenlijk van gellel zijn, eene war.
me geaardheid hebben, voor bloedvloeijingen vatbaar zijn, en aan
verlloppingen in den onderbuik lijden, moeten zich van Peper
onthouden. Ondertllsfchen is de werkende kracht van geheele Peper.
als op de Kina volgende, feden lang bij de behandeling van koortfen bekend. Dr. L. FRANCK (t) di~nde in gevallen. waarin de kina
ontoereikende bevonden werd, 6 to~ 10 greinen (volumen) daags aan
Peper in pillen toe. Van 70 zieken, op die manier behandeld, genas
(*) GAU"ICS kon een pond Peper niet van zijne fcherpte herooven, voor dat
hij bet 43 maal ~ uren long gekookt, en daartoe 550 pond water gebruikt had,
wanneer de 40fie maal het aflwoklèl nog zoo fierk bevonden werd, dit men het da.
delijk moest uitfpl1wel1; en c,'enwel wa, dit water, door eene bezinking van 18 uur,
vin alle Peperdeelcn behoorlijlt gezuiverd. .ddv,l'S. 'Varii arguln. pag. 59.
'Ct) Men zie .d~emelll' KOlul en Letlerbode van J8~2. No. ~G.
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nas bet meerendeel • na den ~ of aeu aanval der koorts, eh flecht!
bij 4 beantwoordde het middel niet aan de verwachting. Bij di
behandeling der koortfen met Peper, geeft men als iets zeldzaams
op, dat de ziekte, door haar genezen, niet zoo fpolldig terug keert.
dan door andcre! koortsvetdrijvende middelen, vooral door de kina,
die echter onder dezelve voor het meest vermogende gerekend wordt.
De Sp(J{lIIfche, meer eigenlijk J1razi/ifo/ie Peper, is eene \'rucht
van een geheel ander genacht van plant: de peulcn cn de daarin
vervatte zaden zijn van eenen kleinen heester, (So/atlum Pfeudo.Capsi.
cum L.) , die onder den heeten aardgordel zijn vaderland vindt; doch
thans in het zuidelijk Eurapa veel wordt aangekweekt. De peul is
vliezig, glad, effen, blinkend, donkerrood of van eene faffraansldeur.
De zadcn zijn platgcdrukt, niervormig en roodachtig geel, en de
Peper, welke zij opleveren, bevat vele verhittende en fcherpe be..
fianddedcn.
PE RA. Eene voorllac1 \1an KOl1fiautil1opel, a:ln de Noordzijde van
de haven dier ftad liggcnde. Zij is mct de voorllad Ga/ata veree~
nigd, en wordt door aanzienlijke Grieken, drmeniers, Joden, Turken
en WesterCehe Christencn, door de buitenlandCehe gezanten en biJ~
na alle vreemde kooplieden, behalve door de Frallfchen , bewoond"
welke laatf1:en meestal in Ga/ata hun verblijf houden. De Katholljof
ken hellben in Pera 5 kerken, eenen aartsbisfehop, en eeoige kloos~
ters: ook vindt men hier een Franseh en Duitsch Seminarium, waar.
in de leerlingen tot tolken worden opgeleid; als mede eene Tt1rk~
fehe fchool voor jonge lieden, die voor het ferail befl:emd zijn.
In 1810 verloor Pera door brand, 2500 huizen. De Europifche
levenswijze wordt hier gevolgd, en de Ideeding der inwoners is een
mengCel van Griel,fehe en Franfche mode.
PERENBOOM. Deze bekende boom, waarvan de wilde in de
bosfchen van geheel Europtl groeit, heeft een vast cn fcllOon hoUt;
fehiet regt tot eene ~.:l11merkel ijke hoogte op, en kan eeoell hoogen
ouderdom bereiken. De [oorten van den wilden Perenboom voortge.
komen, die men over het algemeen in zomer., herfst. en wmterpe.
reu onderfcheidt, zijn llijna zoo talrijk als die der appelen. CATO.
cap. VII heeft er 6, WREDOW 41, llenevens vele verCcheidenheden"
KNOOP 91, CURIST 2io, en SERRURlER 423. Hij komt in gematig.
de Inchtf1:rcken l1itneme!~d voort, maar minder in heete en drooge~
alhoewel hij een' droogen, zeer diep, doeh niet te k1eijigen grond
en eene warme f1:andplaats verlangt. Deze boom is beter dan de ap.,
pelboom voor leiboomen gefehikt. Hij wordt uit de zaadkorrels aangekweekt, en door enting of okuleering voortgeplant.
PERGAlVIUS. Oudstijds cenc der fraaille en beroemdite !leden
van Azië. Zij lag in lIfysië, en was de hoofdllad van een ar.
zonderlijk koningrijk , hetwelk 283 jaar voor onze tijdrekening door
PHILETAERUS, f1:adhoudcr van LYSIMACHUS in Perga11lus, gefticht, ep
133 jaar later door de Romeinen in bezit genomen werd. Deze itad,
wmïr
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kOnnen en wetenfchappen bloeiden, bezae eene boekerij van
5100,000 boekdeelen.
PERIKL ES. Een der beroemdfce flaatsmanncn van Griekenlanrl.
Hij werd te Athene geboren, en ontving het groot!l:e gedeelte zij.
ner opvoeding van den wijsgeer ANAXAGORAS. van wien hij, behal_
ve de natuurlijke Wijsbegeerte, eenen zuiveren en verhevenell flijl
leerde. Door tijne bewonderenswáardige welfprekendheid. zijne ta.
lenten als veldheer, zijn doordringend oordeel, en zijne uit!l:ekende
menfchenkennis verwierf hij de algemeene achting en liefde in Athene;
welk gemeellcbest toen ten tijde, na de overwinning der Perzen,
zijnen hoogften trap van ftaatkundige groQtheid beldommen had. Hij
baande tlch, h1zonderheid na den dood van zijnen mededinger 1 de ••
grootert CIM ON, door de voordeelen; welké bij het volk verfchaf.
te; door de magt van den Areopagus, of het hoogfce geregcshof_
en deszelfs regters aanmerkelijk te bepalen; alsmede door zijne mild.
dadigheid en gemeenzaamheid, den weg tot de hoogfte magt, welke
hU gedurende zijn geheele leven met den grootfted r6em uitoefellA
de, zoI1det nogtans den naam van e'enen bêheerrcner te voeren. Hij
Doeg verfcheidene vijanden der republiek t vt!roverde Sanzos, en
begnnftigde kunften en wetenfchappen in eene grootere mate, dan
iemand zijner landgenöoten immer gedaan had. De handel en nijver.
heid bereikten in Athelle derzelver grootfcen bloei: wijsbegeerte,
dicht- J tooneel-, fchilder. en beeldhouwkunst werden, met eene onge~
loofljke fnelheid, tot eenen hoogen trap opgevoerd; beeldzuilen ,
fchilderftukken, paleizen en kunstgewrochten van allerlei aard ver..
fierden de ftad, en Athene, dat onder zijn beftuur een nieuwaan.
zien verkreeg, werd de zetel van kunften en wetenfchappen.
doch tevens van pracht en grootheid, die de plaats der voorgaan.
de eenvoudigheid innamen, en eene geheele verbastering van zeden ten
gevolge hadden. De beste en weldenkendne burgers befchuldigden
hem, volgens CICERO, gelijk ook de bondgenooten en zijne vijanden, van verregaande verfpilling van 's lands geldmiddelen; doch
PERIKLES wist niet alleen deze, maar ook de verwijtingen van THU.
CYDIDES van zich afcewel'en. en door zijne welfprekendheid te bewerken, dat de laatfte in ballingfchap werd gezonden.
Hierdoor,
alleen meester van geheel Athene geworden, regeerde hij onbepaald
in zijnen voorfpoedign:en tijd.
Dan ook hem trof het lot van vele kundige n:aatsmannen. In den P~
loponefchen oorlog J (zie aTdaar) , in 431 voor ollze tijdrekening begonnen, waarvan men de oorzaak aan zijne ftaatzucht toefchreef,
WliS hij niet zeer gelukkig. Hij keerde met een gering aantal manfchap
ten1g. en was naauwelijks in {laat, om de ontmoedigde Atheners
vertrouwen in te boezemen; verloor IJ et bevel over het leger, en
moest, zonder dat hem eene misdaad van eenig belang konde worden
te laste gelegd, eene aanzienlijke geldboete beta:en. Hierbij kwamen
nog buisfelijke rampfpoedell. Zijn eigen ZOOll XANTJPPUS, een ver..
kwis-
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kwistcnu jongeling, was de eerlle, die over zijn vaders gedfag
klaagde, en dus alle onderwerping aan zijne fpaarzaamheid, fchoOll
dikwijls in het uiterlle loopende , geheel vergat; doch bet verlies
van dezen, en verfcheidene anocre bloedverw~nten Mn de pest,
deed hem zij'Je fiandvastigheid behouden. De dthene:'s, intUsfchen.
kregen berouw over hunne wreede handelwijze te zijnen opzigtc.
en zochten hem aan, om het bewind op nieuw te aanvaarden. Dan,
hij had er niet lang genot van, en ook was zijne kracht gebroken.
Hij (tierf in het 4!291le jaar voor onze tijdrekening, voigcns fommigen aan de pest, en volgens anderen I!an eece Uitterende ziekte.
Athe:1e verloor in hem zijnen uitnekendllen burger, wien, zoo al eene tlrenge zedelijke deugd. ten minne geene grootheid van ziel kali
ontz(!gd worden. Zijn vaderland het overwigt boven alle Griekfche
fiaten te verfchaffen, was zijn hoogtle doel, en werkelijk bekleeddè
Athene, zoo lang het onder zijn benllur frond, den hoogften rang. A:m
zijne verwonderingswaardige wclfprekendheid, waarduor hij over de
vooroordeclen en driften zijner telJ,enftreveren zegepraalde, was
hij de onafhankelij!{e magt verfchllldigd, die hij 40 jaar in dit ge·
mecnebest uitoefende. Zijne krijgskundige bekwaamheden werden al.
gemeen erkend; doch het is opmerkelijk, dat hij bijna geene onder.
neming waagde, dan ten zij hij genoegzaam verzekerd Was van eeneri
gelukkigen llit(]ag. Hef gebruik, hetgeen hij van de rijke ftaminkomften l!1aakte, toont, dat hij een man was van den keurigfted
fmaak, een beminnaar van waren roem, en verre verheven boven
alle lage inzigten van zelf belang ; want fcllOon het geheele befmur
over 's lands geldmiddelen in handen hebbende, konde men in zijne
huishouding geen aanwas van om(]agtigheid befpeurea, en regelde
hij zijne uitgaven. met uitzonoering van zijne uitdeelingen, die hij
het 'volk bezorgde, ter verfraaijit~g der ftad, en [cr aanmoediging
van kunften en wetenfchappen, naar de voorfchriften der verlbndig..;
l'e en voorzigtigftc huishoudkunde. Met één woord, Athene;s bur.
gers betreurden zijnen dood, en gevoelden weldra, hoeveel zij in hem
verlorer. hadden.
PERIPATETISCHE WIJSBEGEERTE. (Zie WIJSBEGEERTE.)
PERIPHERIE. Omtrek: in den nitgêftrektften zin iedere in zich
zelve terugkeerende linie, welke eene vlakte inOuit.
PERISTlJL. Een zuilengang, eene gaanderij) die een plci/J iri
de rondte omOuit.
PERKEMENT, of Parkement, is (!en ftevig, glad, blligzaam_
veerkrachtig en duurzaam leder, voor fchrijven en tee~enen zeer gefchikt,
en ook tot banden voor boeken en bijzonder voor militaire ttomme\$
gebtuikt wordende. Men gebruikt er de vellen roe van hamels, kalve.
ren, geiten, bokken, ezels en ook van ... arkeils; doeb leveren die
van ongcborene fchapen en geiten.lammeren het fijnfte Perkement op.
Zij worden eerst, gelijk het aJ1dere leder, bij het widooijen geweekt, ge.
kalkt en ollthäard; vervolgens ter volkomene óntharin&" ell olltvleefchinl!
ALGE~IEEN WOORDENB. V.
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gefchaafd; daarna in kalkwater geweekt; op de vleeschzijde met het
ftrijkijzer uitgefcreken, uirgerelu of gefpannen , en van kalkwater ontda:m, waarna de vIceschzijde met krij' befcreken, met puimfteen gewreven, en eindelijk nog meer gefchaafd, cn dan geglad wordt. Er
zijn velerhande foorcclI van Perkemcnc, die eeue onderfcheidene behan.
deling vereifchelJ. lIet Hollandfche en Franfche wordt getoemd, tcr·
wijl het Dantziger e11 Frankfurter minder gefchat wordt. In het eerst
was het Perkement geel: te Rome leerde men het wit maken; doch
tegenwoordig verHaat men de kunst, om het fchoon g~oen, geel,
rood, zwart en met andere kleuren te verwen.
Reeds [en tijde van DAVID hadden de broifliten opgerolde boeken
van dierenhuideu, en HERODOTVS verhaalt, dat de !Oliiërs in de vroegtle tijden op ongelooide hamel. en bokkenvellen fchreven, waarV:ltt
men alleen de hairen had afgefc\Jaafd; terwijl PTOLOMEUS PHlLADELPHUS de fijnheid van het Perkement niet genoeg konde bewonderen, wa::rop ~let affchrift der Heilige Schrift gefchreven was, hetgeen de Hoogepriester Er.EAzAR hem toezond. Uit dit alles blijkt, dat
het Perkement niet in PergoliJtls, waarnn het zijnen naam ontleent, is
uitgevonden. maar alleen verbeterd; wordende het in die ftall in zulk
eene groote menigte vervr.3rdigd, dat het voor dezelve den voornaam.
ften tak van handel uitmaakte.
PERON ,(FRA~ÇOIS) Correspondent van het Franfche Tnll:itum,
en lid van ver[cheidene genootfchappen, zag in '775 te Cerilly, in
het departement d/lief, het eer!1:e daglicht. Na dat hij de klas(j.
ken vlijtig beoefend, en zich op de \velfprekendheid toegelegd had,
raadde men hem tot den geesteHjken fi:\I1d, en genoot hij bij den
predikant der plaals het onderwijs in de wijsbegeerte en godgeleerdheid; doch in 1792 verliet hij zijnen leermeester, en nam dienst onder her Rjjnle.~er, werd in den nag bij [{!izerslauum door de
Pruisfen gevan,::cn ge'lOmen, en na~r 111aagdCllburg gevoerd. Niet
voor het einde van 179+ werd!;ij uitgewisfeld, wanneer hij tevens,
uit hoofde eeuer ontvangene wonde aan zijn regter oog, zijn omflag
verkreeg; in het volgelJde jaar naar zijn vaderland terug keerde, en
als kweekeling in de geneeskundige fchool te Pari.is werd aangeno.
men. Hier oefende hij zich drie jall! in de geneeskunde, de nacuur·
lijke gefchiedenis der dieren en de vergelijkende ontleedkunde, en
werd tot dokter bevorderd. Dnn eene ongelukkige liefde deed hem
benuiten , om aan de omdekkingsreize naar de Zuidzee, onder DAUlIIN, deel te nemen, en het was :lIleen door medewerking van JusBlEU en LACEPF..DE, dat hij bij dezelve als Zoölogist nog geplaatst
werd, alzoo alle andere geleerde vakken reeds bezet waren. Aan
boord van een der fcbepen, tot dezen togt befiemd, bevond zich
zijn vriend en mede· arbeider LESUEUR. die de dieren afteekende , ter4
wijl hij öaarvan de befchrijving op zich nam. Van !sle de Fronce,
waar verfcheidene natuuronderzoekers, uit hoofde van de onvriende.
liJke behandeling van BAUDIN, waren achtergebleven, fievende men
naar
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nnar de Westelijke punt van Nieuw-Holland. van daar tentg naar het
tiland Timor, en vervolgcns regtfirceks naar de Zuid kaap vall Die.
'llens/atJd. Men onderzocht de Oostkusten, en volgde de Zuidelijke
van Nieuw-Holland. Toen men in de haven van .Tack[on kwalll. was
alles ziek, en niet mecr dan 4 menfchen waren in fiaat, om dienst te
doen. Men onderzo::ht het eiland, en volgde wederom de kusten van
Nieuw-Holla1ld, om de golf van Carpentaria tc bcrciken. In wt!erwil der overal dreigende gevarcn, was PERON altijd vooraan; flapte
herhaalde malen aan land; zocht de ontmenschte en trouwelooze wildcn
op, en vcrzamclde eene talloozc mcnigte van diercn uit alle klas!en.
Daar twee llatl1uronderzoeker~ achterbleven en tw~e geCwrven warcIl.
zoo was PERON dc ccnige, die alles ,'oor de natuurlijke geCchiedcnis
deed; en het is bekend, dat nog geenc zeereize zoo veel als dezc gc.o
ieverd hecft. Eindelijk kwam bij in Grasm. 1804, na eene afwczigheid
van 3! jaar, in de haven van rOrient terug, bragt eenige maanden
tc Parijs door, om zijnc verzamelingen, met dcrzelver naamlijst, in
orde en naar het J11us!'tllll overtcbrcngen, en bcgaf zich hierop mar
zijnc familie, om zich van de ongcmakkcn zijncr rcize te hcr!1:ellen,
van welke hij ziek was terug gekomen. Na verloop van eenigcn tijd
ging hij' weder naar Pm'ijs, waar hem door CHA)!PAGNY, minister
van binnenlandfche zaken, de eervolle t!lak werd opgedragcn, om
met zijnen vriend LESUEtJR eene bcfchrijving der reizc, en van de
verzamelde voorwerpèn der natuurlijkc historic te vervaardigen; wor.
dcnde aan L. FREYCINET het zeevaankundig gedeeltc tcr bearbeiding
opgcdragen. Intl1sfchcn hadden dc gemagtigden van het in!1:imm, LA
PLACE, BOUGAINVILLE, FLEURRIEU, LACEPEDE en CVVIER, hun be.
rigt omtrent dc terl1g!;ebragte voorwerpen bij hetzelve ingeleverd.
waarbij bleek, dat er meer dan 100,000 dieren onder waren, waaronder zich 2500 nieuwe [oorten en verfcheidenc nieuwe ge!bchten bevondcn, en dat PERON en LESUEUR, alleen, meer dieren hebben lecren
kennen, dan allc natuur-onderzoekers der laat!le tijden te zamen. Het
ledcel der reize verfcheen in 1807 in 40 met prachtige platen, het
!Ic was in J810 voor de helft afgedrukt, toen hij in Winterm. van dat
jaar fiierf, en werd cindelijk in 1816 door FREYCJNET uitgegcven.
PERON liet nog verCcheidenc afzondetlijl,e verhandelingen over voor.
werpen van natuurlijke historie, inzonderheid in de Anna/es du Dlu[et/m d' IJistoire 1lfJturelle, drukken. of las dezelve in geleerdc genootfchappen voor. Ook arbeidde hij aan eelle vergelijkende beCchrij.'
ving der verCchillende menCchen-foorten, wa:trtoe hij nog eene reize
naar het Noorden, Indiën en Amerika ten oogmerk had. De na.
tuurlijkc geCchiedenis der volksfiammen op Timor is ovcrheerlijk;
doch ontbrak het hem aan genoegzame onderfrcl1ning. Er liggen nog
van hem een aantal befchrijvingen van vogels, zoogdieren, amphibien en visCchcn, voornamclijk van wervelIoozc dieren, gereed,
lot welke laat!le zijn vriend LESUEUR. meer dan 1,000 afteekeningen
nallr het leven vervaardigd heefe.
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'PKROUSE. (J. F. G.) - PERPONCI:IEn.. (W. E. DE)
PEROUSE (JEAN FRM-:C;OIS GALOUP, Graaf" van) werd in
1741 te Albi geboren, en wijdde zich van zijne jeugd af aàl1 het
zeewezen. In 1785 ontving hij van den koning vlln Frankrijk bevel tot het doen eener reize rondom de wcreld; zeilde met twee fregatten, en vergezeld van vcrfcheidcnc fierrenkundigen , natuur-onderzoekcrs en kunllenaars, uit de h:rven van Brest; landde in Brazilië;
zeilde om ka:lp Hom naar de Zuidzee, en kwam eindelijk in 1787 op
KO/llfchatka. In 1788 Ilevende h~1 naar Nieuw-Holland, van waar hij
ten oogmerk had, om de Yriendelijke ei/ollden , hct Zuidelijk deel van
Nieuw-Caldo/lië en andcre, in het volgend jaar op zijne eerugreize
te bezoeken; doch zijn wensch werd niet vervuld. Alle pogingelI
der Franfden, en andere natien, zijn toe hiertoe vergeefsch geweest.
om van zijn ongelukkig lot zekere berigeen te erlangen. Volgens
een in 1798 bekel'ld gemaakt berige van een Schotlondel" , THOMAS
Mum, die in de Franfche omwenteling n~::r Botany-bafli/ verwezen
was, zoude PEROUSE zich tn 1788 zes weken aldaar hebben opgeh:mden, van daar zijnen weg naar Nieuw Zee/and genomen hebben,
en op deze reis omgekomen zijn. Door 's mans ongelukkig lot
2ijll, buiten tegenfpraak, de belangrijklle berigten verloren geraakti
Diegene, welke door LES&EPS, een Rusfifche tolk, dic hem VCyge.
zeide. in 1788 en later van Botany-hooy' zijn ingezonden. werden
op last der Nationale vergadering in 1791 gedrukt, en door MILLET
MUREAU, Pary's 1798, in 4 deelen in 4to uitgegevell.
PERPENDlKE L. Zoo noemt men ieder regte lijn, \vaar:ran een
gewigt hangt, dat door zijne Zwaarte naar het middelpunt der
aarde ueigt; ecn zinklood, of ieder op eene regte linie, of eene
vlakte, lijnregt Ilaande lijn, de perpendimlflire linie genoemd. Ook
noemt men fom tijds den flinger van een u\lrwerk, of de zoogenoemde onrnse, een perpendikeJ.
PERPONCHER, (WILLElII EMMI!RI] DE) Heer van Tf/ó/[oal"••
di/k, wcrd Elp den 14 van Grasm. 1740' in 's Hoge geboren; had
tot zijnen vnder JAKOB AREND, baron dé PERPO!'l'CH~R SEDLNlnl{Y,
raadsheer in het hof vam Hsl/and, tot zjjne moeder' de vrouwe •••
'Yan Wasfonoor, en huwde aan Vrouwe AGNES CLARA VOET VAr'
WINSEN , bij welke hij verrclieidene kinderen verwekte. Zijn ge.
ilaeht, hetwelk vroeger in FrAnkriJk in groote eer was, was aan
de eene zijde vermaagdrchapt aan de Poolrche magnaten, waarvan het
den naam van SedJnitûy ontleende, en 3an de andere zijde aan de
WASSEN A'ARS, eene der oudlle Hollandrche familien. De j'onge PEK.
PONCHER genoot eene zeer godsdicnstige opvoeding, waarvan de in.
drukken zich door zjjn gebeel volgend leven hebben vertOond'.
Door zijneR Iland en vermogen boven de verpligting, tot het kie':.
zen van een winstgev~nd beroep, verheven, volgde hij alleen zijne
verpligting als mens eh , en werkte, zooveel in hem was, mede ter
bevordering van a:gemeen menrchen.gelllk. Hij oefende zich aan de
Hooge fchool' te Ulreçht ia de letteren, en verkreeg de doetonJre
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JVaardigheid Op eene disjèrta.ïe: de o";gille DY'/{Istiacum Hollandis.
(de oorfprong der Hollandfche l1amhuizen). Vier jaar daarna werd
hij in de fiads-regering van Ulrecht benoemd, en naderhand in de
naten van dat gewest wegens de riddcrfchap befchreven; en hoewel zijn mannelijke leeftijd in de treurige burgergefchilIen viel,
waarvan juist het Sticht het middelpunt wns, heeft niemand hem
echter van hardheid noch zucht tot reactie voor den tegenl1:md. in
1785 en later, in zijne hooge betrekkingen ondervonden, kunnen be.
fc11l1Idigen: integendeel was hij zoo vredelievend, dat de geringe
llralfen, welke hij in later tijd. als vrederegter , fomtijds moest opleggen, hem zoo zeer tegen de borst fiielen, dat hij dit ambt nederiegde. In zijnen 72 jarigen ouderdom verduurde hij eelle zware
beproeving: hij w~rd door de aftrekkende Franjchen. in 1813, met
andere aanzienlijke Utrechtfche ourgers, als gijzelaar, mede naar
Franlerijk gevoerd, en aldaar in de gevangenis gezet; doch
door de tusfchenkomst van Hollandsch gewezen koning, Lo.
Dl!WIJK, die
de Hollanders nog altijd bleef hoogfchmen, met
zijne lotgenootcn in vrijheid gel1eld, en weldra door de komst
der bondgenooten te Parijs aan zijn vaderland terug gegeven. Hij
zelf heeft dit een en ander in het sde deel zijner Spreu km , Over4
wegingen enz. uitmuntend befchreven; doch zijne befcheidcnheld ge·
doogde niet, er bij te voegen, dat zijne lotgenoot en door hem getroos,. bemoedigd en verfierkt werden, zoodat één hunner betuigde,
P~:RPONCII::'R zoude elk onzer (Jnde,. den ramp zijn bezweken. de her Helling der Urrechtfche Hooge fchool werd hem de waardigheid vaD Curator derzelve opgedragen, welke hij, fchoon reeds 74
jaar oud, met allen ij\'er bekleedde; aanvaardende dezelve met eellli>
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Aanfpraak aon den Akodeu'lijè/ull Smaat en de [Iuderende jeugd,
in 1815, welke met nog eene andere aan de op '$ Rijles Hooge fthooJ
te Leijden ftudererule jeugd, in 1816, gedrukt is, en waarin hij aan

zijne verhevene beroepspligten , de leiding der akademifche jonge.
lingfchap op het pad van wijsheid, godsdienst en deugd, met alle
de hem eigene, zoetvloeijende overredingskracht tr::ch~e te voldoeD.
Bovendien was hij beO:uurder van het Utrechtfche genootfch:lp van
kunsten en wetenfchappen, en werkte nog in hoogen ouderdom voor
bet heil der maatfchappij en de vorming van uitl1ekende burgers,
toen hem eindelijk de dood, den 2S van Zomerm. 1819, ruim 79
jaar bereikt hebbende, uit dit leven tot beter vaderland opriep.
De gefchriften VJll PERI'ONClIER.. waardoor hij, ook buiten den
kring zijner onmiddellijke betrekkingen, nut poogde te fiichten, zijn
C)ngemeen talrijk; doch dragen :l!len den fiempel van zuivere ver.
lichte godsvrucht en vurige liefde voor de menfeben. als kinderen
van den bes,een Vader. De wijsbegeerte, voor zoo ver zij tot God
opleidt. was hem dierba3r, blijkens zijne Zedelrundige BrieveIl over
het Ce/11k, 2 deelen, 1769 - 1772; zijn Hedentiaagfc1ze Stoïcijn,
~ deel~ 1786 en li87; zijn IYiJsgur tier Nliluur en Ik,. Openbo.
B~3
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2 tlcelen J 797; zijne vertaling uit het Latijn van CICI!.RO'S wer.
ken; de Oude C."\TO eD de Droom ,'all SCIPlO, 1784 en 1804 enz.
Eigenlijke godgeleerdheid, welke nog in zijne ;vroege jel'lgd maar al
re zeer liefäelooze gefchillen tc weeg lm:gt, en geltrcnge regt zinnig.
heid hooger dan evnngelifche deugd fch:me, was, echter, zijne ge~
liefkoosde fludie niet; maar wel eene godsdienstkennis , onmiddellijk
uit den Bijbel gefchept I en op dellzelven gegrond, waarom ook de
vertaling en opheldering van ~lat goddelijk bock lll!f'ds eene zijner
r.lCest geliefde be;:igheid was, Reeds in 1776 begon llij (de grond.
pal v:m het oude Tes[:tlllent niet magtig zijnde) het destijds alge..
meen beruemde Hoogduitfche werk van MICHAëLIS in het Neder.
du"itsch over te brengen, cn zette dit tot 1789 voort, in welken tijd cr 9 deel,n van in het licht verfchellen, wanneer hiJ,.
tot aan 1 S,nIt;EL ingeflotcn gevorderd zijnde, het overige :l:1I1 den
Hoogleer:tar Y. VAN I-IAlIIELSVELD overliet, door wien dit werk naderl1ana vervolgd en voltooid werd. De Iw"fe omfchrijl'itJg 1'f/1l den pre-

diker, 1798; Bifbe/oefelliI1g,!l de~len; Tafereel "~fm Gods weg 11/et de,.
mensen, beiden 1803; drie baekm van SALOMO, 1804; alle de Brie.
Yen ,'an PAULUS, vertaald en opgehelderd, 3 deeien, 1805 - 1809; hel
Oude Testament, ulle Yoorben:idil1g lot het Nieuwe, 18 I 2; 3 deelen, be..
fpiegelende wlJlldeling door het Ou(le T(stal11ent en;..., benevens Ye1"kla,.entie opgaven "an den inhoud der Profeten, 1818 - nlle deze wer.
ken mogen v:m den ijver van PERPONCIIER, in çle opheldering del'
Heilige fchriften, getuigen. Zijn lievelings-denkbeeld, zoo zeer me~
~ijne zachte ge:mrdheid ftrokende, was dat van eene eindelijke,
volledige herflelling, of gelukkigmaking, van bet geheele menschdom, aan het einde der eeuwen. ter bereiking van welk oogmerk de
goddelijke flraffen, ter algemeene verbetering, dienden. Het Christendom W:IS, naar zijn inzien, de weg, dien God da~rtoe met het mensch.
dom had illgeflagen, en het zedelijk kwaad het door Hem toegelaten
middel ter meerdere volmaking, door Ol1den'inding, welke de on"
felnlld buitendien nooit zoude hebben bereikt. Vrijmoedig, en zon~
der door eenig fystema geboeid, droeg hij deze leer voor, enhetwelk meer verwondering verdient - hij wist daarbij de achting
tn vriendfchap der regtziÎmige leeraren en Hoogleeraren te behouden.
Met deze zijne ongehuichelde godsvrucht paarde hij eene vurige menfchenliefde, die zich mede wtdt:! opvoediut; van het :l:l11komend geflache
uitftrekte. Zijne kinderfchriften, van tijd tot tijd, van een SpelboeTe
af tot een AardrijdskulIrlig Ilandboek toe, in 3 deelen van 17841786 uitgekomen, getuigen, met meer andere, van zijne werkzaam.
heden en bevattelijkheid in dit vak, waarin zijn edele vriend, HIERo.
NIMUS VAN ALPHEN, geliJktijdig, zoo ongemeen gelukkig door zijne
Gedichtjes werkte. PERPONCIIER, otTchoon niet onder de rij
der groote dichters behoorende , noch zich zelven daaronder rang·
rchikkende, was echter voor het fchooue der dichtkunst mede niet
ongevoelij;. Behalve ecnige theoretirchc verhandelingen over het
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van 1770 tot J780 uitgekomen, geven ·zijne Dic!rlkufldige
lJcfpiegelingm, van 1783 - 1804, zijne Gedichten, in 1808, en
zijn Zededicht in pro!;', JOSEPH, of de Broeder/raat, in 1815 en
1816 van hem in het licht verfchenen, overvloedige blijken van
's mans warm gevoel en levendige verbeeldingskracht. Alzoo vlood
zijn leven, onder gefladige oefening, daar henen, tn nog zijn laat_
fie werk: Ol'erwegmd "elf/ag van dm o01jprong etI l'oor/gong, zoo
der ,'c'"'tI'i/dering als del· beJèhav;ng, onder de wm[chen en l'olken,
naar den loop der gefchiede:lis il1gerigt, 1819, (waarvan hij Oechts
bet Ifle deel voor zijnen dood mogt afwerken) toonde, welk een
vuur er nog in de ziel dezes grijsaards huisvestte.
I
PERRENOT, (ANTOINE) kardinaal van GrnllveJle, minister van
KAREL V en PHILIPPUS II, werd in zijn 23fle jaar [Ot bisfchop van
4rras benoemd. Hij verzeide zjjnen v2der op dell rijksdag te !Forms
en Regenburg , waar beide onderhandelaars vergeeffche pogingen in
het werk fielden, om de ontO:alle godsdienstige onlusten te dempen.
Ook het concilie van Trenle woonde hij bij, en zocht hier de Christenheid voor den oorlog tegen Frankrijk te winnen. Toen de
Protestanten, na den Ilag bij MtiJhberg , den vrede begeerden, werd
PERRENOT met bet opmaken der voorwaarden belast, en misleide
den landgraaf Vlm HesJen , wien men zijne vrijheid verzekerd had;
terwijl hij tevens den Protestanten Cotsnitz, bij verrasfing, omrukt e.
Hij werd in 1550 fiaatsraad, en bewaarde het rijkszegel. Inm:ddels
duurden de onlusten in DuU~'dlt11Jd voort, en hadden de Pcotestan.
ten den keizer te IJJ/prllck bijna gevangen genomen; doch bij ont.
vlllgte bij nacht, en werd door PERRENOT vergezeld. Na het Pas[aller verdrag, hetwelk kort daarna Duilschlal1d redde, bragt hij het
huwelijk van don PRIl.IPS met MARIA van Engeland tot !land, het.
geen Spanjes mag! tot het hoogfle toppunt brengen moest. Dit oog.
merk werd wel door l\II,lRlh'S kinderloozen dood verijdeld j doch
hnd hij door zij oen betoonden ijver de gunst van PHILlrpus 11 gewonnen, die hem, als een eerfle bewijs hiervan, de beantwoording
der redevoering opdroeg, welke KAREl. V bij het afdanken der !landen van rlot1JJderen hield. De wapenftilflRnd te FfllJcellas had wel
voor 5 ja3r, den oorlog tusrehen Frankrijk en Sponje geëindigd;
doch HENDRIK IV verbrak dien, en oorloóde [en laatfie niet on..
gelukkig, weshalve PF.RRENOT Ol;derhar.delingen begon, en in 1559.
den vrede te Chatcou.Cambrefis onderceekende. PIlJLIPPUS verliet
bierop aanflonds de reeds boogst or te·.. red~ne en onrnstige Nederlonden, en liet MhrrG.~n.r.Tilh van Porma als Jlll1dvcogdes, en PER.
RENOT als haar flaatsdienaar acbter, die in dezen zijnen post den haat
des volks, dat alle de gefirenge maatregelen aan hem toefchreef s
tegen zich h:ld; tenvij! zijne vijanden bij PHlJ.IPS voo; weudden, dat
zUne z ,vakheid en toegeefelijkheid den vcort,;ang van het Procestan.
tendom begunftigden; doch de !wning ket:de de talenten v:on zijnen
ltlinisLer beter, en benoemde hem tot aansbisfchop van Mtchel,n,
TI b +
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wa:trbij hU nog voor zijnen ijver in het op nieuw bijeenroepen der
kerkvergadering van l)·ente, en andere dienstbewoningen, dea kar_
dinaalshoed verkreeg. Zich aanzienlijke fchacten in 's keizers dienst
verzameld hebbende, kocht hij de heerlijkheid van Granvel/e, in het
graaffchap BfJurgcgne, of het Fra1/ji:_~e (;011lt4, waur.Ja hij zich VOOi"laan kardinaal van GRAIWELLE noemen liet.
Intlls[chen liete:1 zijne vijanden niet af, om hem door allerlei be.
fchuldigingen te vervolgen, en wisten zelfs MARGARETlIA tegen bçm
in te nemen, waarvan het eindelijk gevolg was, dat PHILIPPUS hem
bevel g:;f, in 1564, naar France Comté terug tel:eeren. 'I-lier leefde
de kardinaal GRANVELLE, offchoon door MARGARETHA, die zijn ge~
mis naderhand inzag, tot zijne terugkomst aangezocht, 5 jaar lang,
onder aanhoudende fiudien, en in het gezelfchap van geleerden. Hij
woonde naderhand het cone:ave bij, waarin PlUS V. tot paus verkozen werd, en werd in 1570 door PHlLIP~ naar Rcmc gezonden,
om met den paus en de 1'"elletianm een verbond tegen de Turkm te
fluiten. Deze bedreigden Napels, en de kardinaal werd als onderkoning derwaarts gezonden, alwaar hij niet alleen de doelmatigfie
middelen ter verdediging, maar ook de uitmumendfie verordeningen
voor den inwendigen welvaart, daarfielde. Napels had van hem nog
grootere voordeelen kunnen verwachten; doch hij werd eensOags, in
J575, lot lid van den fiaatsrand benoemd. wanneer PmLIPPvs. op
den .roem gefield, om zelf te regeren, zich vergenoegde, met hem
den titel van voorzitter van den hoog!len raad van Italië en KlIstiliê te geven, zoodat GRANVELLE weI niet in naam, maar in de daad
eerfie fiaatsdiemnr was. Als zoodanig bragt hij dl! ver~eniging van
Spanje met Portugal tot !land, was getuige van den, door hem voornitgezienen, opnaml in de Nederlanden, en Ooot het huwelijk tus.
feben de Infante KATHARINA en den her. og van StJyooije, hetgeen
een meestertluk van fiamkunde was, alzoo de oogmerken van Fl"ank~
rijk omtrent }lli1alm daardoor krachtdadig werden gedwarsboomd.
GRANVELLE ftierf in 1586, en bezat, hoe men ook over hem moge
oordeelen, vcrfcheidene van die eigenfchappen, die een fiaatsdienaar
noodig heeft. De meeste Nederlanders hielden hem echter voor
gierig en fiaatzuchtig: zelfs werd hij vordacht gehouden, dat hij
den koning aangezet had, om zich door den pans van den eed te
doen ontllaan , op het handhaven van 's volks voorregten , bij het
aanvaarden der regering gedaan. Vrij zeker is het, dat hij 's vorfien oogmerken, om een onbepaald gebied over de Nederiandm ta
voeren, uit al zijn vermogen, bevorJerd heeft, waartoe hij al de
edalen en raden, die het niet met hem eens waren, buiten be~
wind poogde te houden. Hij was een driftig ve~volger der Pro.
testanten, waarom hij bij hen zeer gehaat was. zoodat fommigen
hem waardig oordeelden , om g~hangen of gefie~ni!!d te worden.
Met dit alles kan men niet omker.llell, dat, d:1ar het volk en de
crootell- uiet dan nadeel van zijne bekwaamheden hadden, ;/:Ïjnc ge.
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breken ligter opgemerkt. vinniger beoordeeld, en fchampercr ten
toon worden gefteld.
PERSEPOLIS. Wdeer eene beroemde fiad in Pt,'ûë, die in luis.
ter ell pracht voor geene Had der wereld behoefde te wijken; wel.
ker puinhoopen nog tegenwoordig de hoogile bewondering verwekken.
en tOt veel ~nderzoek aanleiding gegeven hebben. De rijkdommen en
kunstfchauen van Perzië waren hier bij elkander, toen AU:~ANDER.
zich van haar meester m:mkte, ter plundering en vernieling ov~r
gaf, eD zich ten laatile, op een gastmaal, door de onkuifche T Aïs
lier overreden, om het kostbaar paleis met eigen hand.?n in brand te
!teken. De fiad werd echter fpoedig herbouwd, en was. onder de
regering der Mahomeda:lI1fche vorllen, onder den naam van fSlaÁ:.zr,
derzelver gewone verblijfplaats; doell werd kort daarna geheel
verwoest. Het valt moeljelijk te bcflisfen, wat Per[epolis eigenlijk
was, daar de gelijktijdige Joodfche en Griekfche fchrijvers van deze
llad geen gewag maken, en men haar eeut bij den ondergang van
het P,rtifche ~ rijk genoemd vindt. Su[a, Bah:y/on en Echatantl
worden [door I BERODOTUS, KTESIAS,. NfJj~MIAS, XENOPHON en ande.
re refidentieplaatfen der Perzifche koningen geheeten, waartegen
Perfepo/is de hoof~Hlad van het geheele rijk, zelfs van het geheelc,
Oosten, genoemd wordt. De beroemde bouwvallen, welke de Perzen
tegenwoordig naar de gewigtigfte deelen derzelve, Tocht; Dschemfchid (troon van Dfchcmfchid), of nog gewoonlijker Tfchekelminar
(de 40 zuilen) noemen, zijn van drieërlei aard; deels oude Perzi.
fche gedenkilukken, uit het tijdvak van het oude Perzifche rijk zelf,
deels kunstgewrochten en bijfchriften, uit den tijd der Sasfaniden,
en deels, eindelijk, Arabifche, Nieuw-Perzifche en andere bijfchrif.
ten, welke in het tijdvak van het Ka/ifa' en later zijn gebeiteld ge.
worden. Ons bellek de befchrijving dezer bouwvallen niet gedoogende,
vergenoegen wij ons alleen met de opgave van de flotfom der gedane onderzoekingen hieromtrent, en volgens deze was Perfep9/is noch eeD
tempel, noch eene eigenlijke zetelplaats; ten minfl:e niet in den bloei.
jendllen tijd des rij ks. Het olltflond ui t het verblij f der eerfte Perzifche veroveraars, en wns diensvolgens hunne eerne woonplaats.
Dit bleef het echter in het vervolg van tijd niet; doch de daarmede verbonden denkbeelden van vaderland, heerfchappij en godsdiensc
maakten Pel'fepolis tot eene troon· en begraafplaats der koningen.
tot een heiligdom der natie, tot eene woonplaats ;der vaderlijke go.
den, en, eindelijk, door zijnen aanleg en zijne kunstfiukken, tot
eeD ziunebeeld van het rijk en deszelfs welvaart onder :zijne vorllen; en aldus werd PerfcplJlis de hoofdplaats des rijks, het Perzisch
kapitool.
PERSE US. Een kind der heimelijke liefde van DANAë, de doch.
ter van den Argolifchen koning ACRISIUS, en daarom voor een' ZOOD
van JUPITER gehouden. Aan ACRJSIUswas namelijk voorfpeld, dat
lIij door de hand van zijnen kleinzoon zoude omkomen. én daarom
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iloot hij zijne dochter op eenen toren, waar zij tegen allen aanVlil
befchut zoude zijn; doch het magtige goud deed de liefde door grendels en deuren binnenfluipen, en J)ANAë bragt PERSEUS ter wereld.
die, volgens de mythe, met zijne moeder aan de golven werd prijs
gegeven, maar gelukkig door dell koning POLYDECTES behouden, en
op de Cykladifche eilanden werq opgevoed; doch deze ,-toen PERSWS
ouder werd. poogde zkh weder van hem te ont!!aan , weshalve hij
hem den last opdroeg. om tegen de Gorgo11en op te trekken, en
hem het hooCd vau MEDUSA te leveren. Hij bragt dit bevel ten uit..
voer, en ondemam kort daarna eene tweede daad, namelijk de be.
vrijding van ANDRü:\1ED.~, aan welke prinfes hij naderhand huwde;
doch die hij andermaal door eenen firijd met haren eerfien bruide.
gom, PH!NEUS, moest koop en; waarop hij met haar naar Crie..
ken/and terug keerde. Men verhaalt van hem nog meer heldendaden,
waarbij zijn verCteende 1I1erlll[a.hoofd hem goede diensten bewees.
Nadat hij onwetend zijn' grootvader in eenen wedfirijd had omgebragt,
verruilde hij zijn koningrijk drgos. aan eenen zoon van PROTEUS.
tegen dat van Myccne.
PERS lUS FLACCUS (AULUS) was, benevens den later levenden
JUVENALIS, de bi;tendCte SatirÎctls (hekeldichter) onder de Romeinen.
Hij werd in het jaar 34 onzer tijdrekening, waarfchijnlijk te ra/a/er_
ra in Etru,.ië geboren; genoot eene uitmuntende opvoeding; oefende zich te Rome onder den taalkundigen PALÉMON, den redenaar
VJRGINIUS fLAccus, en den ftoÏcijn CORNUTUS; geraakte met verfcheidene voortreffelijke mannen in vertrouwelijken omgang, en verwierf. uit hoofde zijner p:!f'cheidenheid en minzaamheid, hunne
achting; doch fiierf reeds in het 2811e jaar zijns ouderdoms. Van
zijne fchriften, door zijnen leermee~ter cn erfgenaam, CORNUTUS.
na zijnen' dood uitgegcven, zijn flcchts 6 Satiren bekend, welke
inzonderheid tegen de bedorvenc zeden van zijnen tijd, en de wreedheden van NERO, onder wiens regering hij fiierf, gerigt zijn. Zij
onderfcheiden zich door ernst en gel1rellgheid, nadruk en beknopthcid; doch 7.ijn zeer duister, zoo\l!el uit hoofde der voor ons on.
verfiaanbare zinfpelingen, als van zijnen afgebrokenell fchrijftrant en
ongemeene kortheid van fiijl. CAsAunoNus (Lei/den 1695), REITZ
(Leipzig I ï89), KÖNIG (Cüttillgen 1803) en lVIEISTER hebbel! , in·
zondc.-heid. zijne Satiren uitgegeven of verkb:w!.
PERSPECTIEF. Zoo noemt men de wcteilfchap of kunst, om
voorwerpen in de Natuur zoodanig af tC beelden of te teekenen, als
7.ij uit een gegeven fiandpul1t, volgens hunne gedaante en kleur •
gezien worden. Voor zoover men nu door middel der lichtllralen
ziet, die in eene regte linie van de vourwerpen tot onze oogen
dringen, berust het Perfpectief op de gezigtkunde; doch voor zoover het teekCllen van de gedaante van het voorwerp eenc regeling
der lijnen en hoeken, vo~gens meetkundige grondbegin fels , vorder~,
kan men het Perfpectief onder de mcctkunst rangrchikken. I mus.
Cchen
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rchen is er een wezenlijk onderfcheid tusfchen dat gedeelte YOD Mtzelve, dat de gedaante der voorwerpen betreft, en hetwelk zich tot
de dag-fcbaduw bepaalt; en van hier, dat men het Perfpectief
in Linic- of Wislr,mdig- en in Lucht-perJPectief verdeelt, waarvan het
e?rfie de juiste verkorting der regte lijnen leert, en het laatile licht
en fchaduw naar de veranderingen regelt. welke op eenen zekeren
affiand, door de kleur der lucht, in de voorwerpen en hunne kleuren worden te weeg gebragt. B~ide zijn voor fchilders, bouwkun.
digen, beeldhouwers euz. van het groonle belang; want zonder eene
juiste kennis derzelve, kan een fchilderfiuk vooit waarheid en leven
verkrijgen, en zal het zelfs dikwijls, bij het verwaarioozen dezer
wetenfchap, eenen geheel tegengeflelden indruk veroorzaken.
PERTH. De hoofdflad van het graafTchap van gelijken naam, ia
Mi4deI-Schotland, aan de bevaarbare Toy, welke door de fiad loopt,
en waarover eene fraaije fieenen brug ligt, die 600 voet lang is, en
op 10 bogen rust. Het gezigt van dezelve is zeer fchoon, en de
rivier met vele vaartuigen bedekt: De fiad, welke In eene hoogst
bekoorlijke landflreek lIg~, is eene der fraaifie van geheel Schotland,
en bevat ruim 18,000 inwoners. Zij befiaat uit de oude en nieuwe
ftad, wa;lrvan de Jaatfte ten Westen gelegen is, en de Crescent. en
de Rofe-tett'ace de voomaamfie deelen uitmaken. De huizen dezer
terrasfen , van welke men een overheerlijk uitzigt heeft, zijn alle van
eene gelijke hoogte en bouworde. Men heeft hier eene akademie
voor wiskundige en wijsgeerige wetenfchappen, een oudheidkundig
genootfchap, twee boekerijen en eene fchool voor den handel; als..
mede aanzienlijke linnen-, katoen-, leder. en papier-fabrijken, olie.
llagerijen, looijerijen en bleekerije'l. De zalmvisfcherij in .de Ta,.
maakt eenen niet onaanzienlijken tak van handel uit, en men rekent,
dat er van deze vischfoort jaarlijks voor 7,000 p. ft., meest naar
Londen, wordt uitgevoerd. De omfireken van Perth zijn zeer be.
koorlijk ; aan de tegenovergellelde zijde van de Toy liggen fraaije
landhuizen, en eelle mijl van de fiad is de oude zetelplaats der oude
Schotfche koningen, Scone genoemd. Het oude paleis is niet meer
voorbanden; flaande in deszelfs plaats eenen burg, in den Gothifcheg
[maak gebouwd.
PERU. Een onder-koningrijk in Zuid-Amerika, bevattende te.
genwoordig, na de ver.?eniging van het Noordelijk gedeelte met het
onder-koningrijk Nieuw· Granada , en het Zuid-oostelijke met dat van
Rio de la Plola, een lang, fmal, in verfcheidene Jandfchappen verdeeld, kustenland , dat 44,000 vierkante mijlen groot is, en ten
Noorden aan Nieuw-Granoda, ten Oosten aan Brazilië, ten Zuiden
aan Rio de 10 PInta, en ten Westen aan de Zuidzee grenst. Behalve verfcheidene kust-rivieren, welke zich in genoemde zee ontlasten, zijn de Jllarar;hofz, of de rivier der AmfJzonen, welke hier ha.
ren oorfprong neemt, de UcaYfJfj en de Yogota de voornaamfie.
"'ol~eDs de natuurlijke gefieldheid kan men het land verdeelen in
het
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bet lage kustçnlllnd, hetwelk eelle vinkte vormt, waar het zc;er heet
j,s, e!l heç volflagep gebrek aan regen, alleen, 900r de uit zee opftiJgende dampeQ eepigermn[e vergoed wordt, - en in het berg:u;htig
gedeelte, wlIaràoor bergketens (Sierrqs), op cenen affiand van 15
mijlen vnn de kust, 10Qpçn, die van langzam(!rhand naar de Andes
qpklj\DJ1len. Hier vindt men hooge vl.lkten, welke zich 8 à 10,000
'o~~ verheffen, en wsfchen de AlJdes ontelbare dalen. In de !tre.
ken langs de kust, die aan beken en rivieren liggen. is de grond
:IHeen vruchtbaar; doch rigtell verfchrik~elijke aardbevingen hier fom.
Cijd~ groote verwoestingen aan. Peru levert Europifche huisdieren •
•;lIlla'$. qUlnac<fs, vlsfchen, paarIfchelpen , purper/lakken, kochenilIe, zij wormen , koren. wijn, tabak. fuiker. koffij. kakao , banilje.
Isatoen, kinabast, Peruaanfche balCem, indigo, gember enz. or.
Bijzonder rijk is Peru aan goud en zilver, van welke edele me.
talen HUMBOLD het jnarIijkCche voordeel op meer dan 6 millioen
piasters begroot: po!~ vindt men hier phltina, koper, tin, lood.
lwikzilver, edel~ gellecilten, lllarmer, klip- en zeeZOUt, aluin,
falpeter, zwavel, !teellkolen enz. De inwoners, ten getale van
J,4 oo.QoO, zijn deels Spanjoarden en Kreolen, deels Meslicen en
Mul4l1m, el') deels inboorlingen of Indianen, waarvan één gedeelte
clen ~atholij\ten godsdienst beeft aangenomen, en het andere, on:lf·
b=ll'!kelÜk van de Sp.1anft;he beerCchappij , in het gebergte leeft. Landbouwen veeteelç worden in Peru zeer verwaarloosd, en de nijverheid
b,paal~ zich alleen tot eenige laken-, ka toen- , leder- en goudf.1briJ.
k!!n In de fteden. De handel, die gedeeltelijk ter zee met de overige
Amerikafche bezittingen J en gedeeltelijk te land met Ria de la
Pin/a J gedreven wordt, is vrij levendig. De hoofdll~d des lands
is Lima (zie nldoar) , wanr de onderkoning J die om de 3 jaar door
een ander vervangen wordt, zijn verblijf houdt•
. :PERliE. een uitgellrekt land in Azië, in de oude geCchiedenis
beroemd, wordt te~enwoordig in 3 fiaten verdeeld. namcl~k in IYeS/.
of l)eç eigenlijk, Perzië of Iron, in Oos/-Perzië, of het rijk Koudahar, ook dat der Afghanen en IJotanen genoemd J en eindelijk in
eenige kleine, meer of min, vrije Haten. waartoe BellId!chistan,
met het landfchap Sind, behoort. De oppervlakte van geheel Perzië,
wordt op 37.~40 vierkante gcographirche mijlen begroot: het grenst
ten Noorden aan het Rusjijc/z en Kauknjisch gebied, ten Oosten
aan llllië, ten Zuiden aan de Indifclze-zce, en ten Westen aan de
Pel"ûfclze golf en 'Turki/e. Onder de voornaamfie reeden des rijks
behooren Tau,.,"s met ~50,000 inwoners. 300 karavanCera's. 250
moskeën, eene geCchutgleterij, zijden-fabrijkell enz.; Ispa!r(ln, fchooll
voor twee derde verwoest, met 3co,000 inwoners, gedenkftukken
eler oudheid, prachtige lanen en tuinen; /{oshnn met vele baden,
karavar.fera's, lDoskeën en fabrijken ; Kos!zin, met 60,000; Schiros,
eene voorname ftad. met ~o.ooo; Kerlllf11z. met 18,000 inwoners,
eR Tafia of Sjnd, met prachtige begraafpillatfen van koningen.
Noord.
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Noordwaarts en midden door Pérzië loopen Uitgebreide, van houtgéwns ontblootte, bergketens, welker toppen met fneeuw bedekt zijn,
zoonIs de /Jrarat, die 12,000 voet hoog is. In het overige gedeelte des lands vindt men vruchtbare fereken, maar ook gl'oote zand- en
zoutwoestijnen. Verrnies de lucht droog en de hitte feerk IS 1 en het
in het Zuiden van Zomer- tot Slagtm. niet regent, ja zelfs in Gi/a"
en 1I1azanderan des zomers geen d::auw vale, zoo wordt naatlwe.
Iijks. door kunftige bewatering, een twlntigfi:e gedeelte van het
land beboll wd; w~nt behalve de Slnd, cle Schat al Arab. en eenige meren, vindt men in Perzië fleches onbeva::rb:rte kustrivieren;
en een gering aantal beken, die zich in de zandwoestijnen verliezen. Ondertusrchen brengt het land, met uitzondering van de Noor~
delijke gebergten, alles voort. wat tot deszelfs luchtrtreek behoort,
als: 4.0 foorten van Wijn, wa'arondEtr de Sh:ras. van roode druiven
geperst, en meestal naat de Oost-Indië verzonden w01'dende, inzon.
derheid beroemd is; voorSt garst, tnrwe, hulsvrucheen, rijtt 1 gom,
verwen, faffraan J vlas, hennep, meekrap, indigo, manna, mast ik I
tabak, katoen. olie-, citroen. en omnge., doch inzonderheid moer..
bezie-boomen, fuikerriet, dadelp:thnen, casHa, rabarber, gember enz.
Opmerkelijk Î! de Nap/ua, waarvan aan de westkust der Kaspi{clr,
zee meer dan 40 bronnen gevonden worden; alsmede de kost@lijke
bergbalrcOl (Bitumen momia), welke door ons afzonderlijk b~chre ..
ven is. - Onder de Europifche dit'rroOl'ten munten inzonderheid
uit de paarden, die van een voortteftèlijk foort zijn; voorts heefr
men Junderen , fchapen, ezels, muilezels, kameel en , drommedaris.
fen, en eene menigte wilde dieren, als: tijgers, luipaarden J beeren,
hyena's en anderen; terwijl het delffioJfelijk rijk een weinig goud
in korrels, eenig zilver, veel fafpaer, zwavel, zout en eenige edele
gel1:eemen oplevert.
Het land is, federt '7-1-7, aanmerkelijk oan'olkt, zoo dat men de
inwoners flechts op ll:1 millioen kan f"hatten; waaronder zich ParfeIl
(zie aldaar), Patanm of Alg/tanen, Turkonl/1I1nen, Kurt/en, Arabieren1
Armeniërs, Zigeuners, .loden enz. bevinden. De PerzC1t zjjn Scyten, of Mohamedamn, v:ln de fekte vau AI.I: zij dulden andere
gezindheden, maar vervolgen de Parfen. De bewoners der groote
fieden zijn vernuftig en vlijtig: zij vervaardigen intonderheid fraaije
brocades, in zijden, gouden of zilveren l1:offen, fchwals. waarvan
jaarlijks 80,000 ftuks in den handel gebragt worden, marokkijn.leder,
borduurwerken, gedamasceerde f.1belklingen, en eene menigte van
koperen waren. De handel is niet onaanzienlijk J en wordt grootendeel9 te land gedreven door karavanen. die naar Indië, Turkije en
Arabië trekken, en dien over het Kaspisch gebergte met Ras/anti
drijven. Zeer aanmerkelijk is de handel in zijde, waarvan jaarlijks
!l00,000 balen, ieder van !u6 pond, verzonden worden. De zeehandclaan de Perzifche golf, welke aanmerkelijk is afgenomen, wordE
door vreemde fehepen gedreven.
Wat
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Wat het flaatsbefiunr betreft, dit is in handen van eenen Sltalt, die
aan het hoofd des rijks fi3at, en een onbepaald gebied voert: de
provinciën worden door Khans beftul!rd. De Nomadifche volkfcamw
men genieten, onder hunne oppe!:hoofdcn, cene foort van onafhanke w
lijkheid, en maken de voornaamfte fterkte der niet ona:mzienlijke
landmagt uit, welke op 100,000 man, meest ruiterij, gefchat wordt,
die in de Europifche krijgskunst wordt geoefend. Aan ze::m:lgt om·
breekt het de Perzen geheel en al, hetgeen, inzonderheid, aan gebrek
aan fcheepstimmerhout is toe te fchrij'len. - In MALCOLM 's Histor,
of perjie, [rom the most eary period 10 tlte prrfcnt time, (Londen
1814, 2 deelen met kaarten en platen), vindt men eene fchets
van den tegenwoordigen ftaatlcundigen en zedelijken toeft:lnd van
dit lalld.
PERZIKENBOoM. Deze edele boom, welligt de grammt uit
den Bijbel, is uit Perzië herkomfiig; bemint eenen losfen , z:mdi.
gen, droogen, vruchtbaren tuingrond, die ook wel eenige klei be~
vatten mag; eene warme, liefst Zuid-westelijke fiandplnats, en is
voor de 1lrenge winters, iil ons klimaat, zeer gevoelig. De verëdeling
gefchiedt door oculeering met het I1npend oog op pruimenllmnmeil,
ook op am:mdel~, abrikoos~ en wilde Perzikfiammen; maar hierbij vcrktijgt men, bijzonder op al.1rikoosfiarllmen teedere, voor de koude gêvoelige boomen. Zij worden vooral lliet diep gepoot, op dat ook
de wortelen nog den invloed der dampkringslucht mogen ondervin ..
den. Bij een en fpoedigen groei heeft de Perzikenboom ook eenen korten leefdjd, zeldcn langer dnn 20 jaar. De kunst v:ln fnoeijen kan
bij dezen boom zich he= best kenmerken. Hij komt in Hollnnd wel
VOOrt, en de beste Duitfche Perziken worden gerekend van de Holw
l:mdfchc af tc Hammen. CIIRIST geeft er 40, en SERRURIER 81 foorWl en verfcheidcnheden v:ln op. Daar deze, gelijk ook de kerfen- en ~
brikozcn-boomen, bijzonder aan het gommen bloot fiaan, waaruit verw
volgcns ligrelijk de kanker voortkomt, zoo knn men ter beeling van
deze kwaal a3l~raden, om de gom met een mes weg te nemen ~ de
plaats tot aan het grocne te omblooten, en deze ïlerk met zuurling
te wrijven, zoo d~t het fap er indringt t wanneer het gommen zal ophouden, en de wond fpoedig genezen.
PERZISCHE TAAL EN LETTERKUNDE. Onder de mlen,
welke oudtllds in de Perzifche provincien, voorheen het Medifche
rijk uitmakende, gefproken werdcn, behoorden voonmmelijk het Zend
en het Pelt/vi. In de eerstgenoemde taal fchrcef ZOROASTER zijne
godsdienfiige boeken, welke ANQUITIL nu PERRON, voor zoo ver
zij nog voorhanden zijn, onder den titel van Zend Al'esttl, heeft
in het licht gegeven. Dan beide deze talen werden reeds vroeg in
bet Noordelijk gedeelte van Perzië, en in de tegenwoordige hbofdftad
Teheran, door de Turkfche bijna geheel verdrongen. Het oud Per·
zisch wordt nog alleen door de Parfen , en nog zeer gebrekkig ge{proken ; terwijl in Kaschmir de oud Hindost:lnfche tongval, aal1 het
Sa'lSkr;1 vcr wand , gevonden wordt.
De
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ne Perzifche letterkunde, van welke men tbt in de 10e eeuw gee.
ne fpooren vindt, verhief zich onder de dbassiden, en reeds was de
Arabifche in verval, teen Eij, door de BliJden en Se/dfchTlclten beo
gunftigd, het hoofd opbeurde. Haar bloei, aangemoedigd onder de
vorften, waaronder vele geleerden en dichters waren, duurde tot in
de 13e eeuw; doch Tll\1VR in de 14e en de Turlm in de lse eeuw
bragten haar meer en meer in verv:1l, en in de I6e ging zij geheel
verloren. De onderdrukkingen en onlusten, wnaraan Perzië ledert
gedurig is blootgefteld geweest, hebben de herleving der wetenfchappeIijke befchaving niet tocg~laten; ioo dat de Perzen zich tegenwoordig aUeen bepalen tot de beoefening van den Koron, tOt waar.
zeggerij , fierren-wigchelarij, dicht-, zede- en geneeskunde. Er zijn
rijk begiftigde fcholen. waarin lezen, fchrUven, taalkunde, Arabifche
en Turkfche talen, welfprekendheid, dichtkunde en wijsbegeerte
geleeraard worden. De laatOe wordt in namtlrlfunde, waaronder men
de wis - en geneeskunde begrijpt, in bovennamurkunde, met de uit
den Koran getrok~en god. en regtsgeleerdhcid , en in zedekllnde verdeeld, welke in fpreekwoorden, zedefpreuken en fabelen, doch meestal
in verzen, wordt voorged~agen. De fcerren-wigchelarij is echter onder
de Perzen de meest geliefkoosde en voordeeIigfce wetenfchap; boudende ieder aanzienlijk man eenen fcerrell.wigchelaar voor zich zelven.
Ondertusfchen bezitten de Perzen, ui~ de hierboven opgegevene
vroegere tijdvakken, vele en kostbare fchattcll \":1n Letterkunje, inzonderheid in de dichtkunst, gefchicdellis, aardrijkskunde en meer an.
dere wetenfchappen. Uit de vroegfce tijden is het Derotit· , een der
oudfte werken van het Oosten, belangrijk: het bevat eene verzame.
ling der godsdienfiige leeriilgen van 15 oude Pcrzifche profeten; is in
eene tot hiertoe onbekende en van bet Zend, Pehh'i en andere oude Perzifche tongvallen geheel vcr(chillende taal gefchreven, en werd,
door eenen wijsgeer (Magie) der ParfeIl MULLA F"-RUZ, vertaald.
in I 817 te Bomha; uitgegeven onder den titel: The Derntir, witk
the Perûa1Z t"4/1slatioll, commen/ary, (Inri a glosfary of Ihe oM Per.
zin'" 1I'0rrls. Het fcbooofte voortbrengel van Oosterfche dichtkuode,
ov·er het algemeen, het geen wij tot hiertoe kennen, is ongetwijfeld
het Sc!/(1-11(1tneh (boek der koningen), van FERDVSI. (gest. 1020),
den HO;\IERl.'S der Oosterlingen; bevattende de gefchiedenis van Pe,..
zië, van NVSHIRVAN lot op IEzDEJE.D (Men zie "f'rder FERDUSI).
Naast dezen verheven en beminnelijken Perzifcben dichter fchitterc hee
meest de lierdichter HAFIZ, uit Schirlls, de HORATIVS en ANAI<REON
der Perzen, die in 1390 fiierf, en wiens werken door den zendeling,
pater JOSEPII, worden nitgegeven. Onder de verdere lierdichters beo
hooren ANFARI, (de eerfie dichter onder de koningen), ACHMED
EFFEDI uit TIras, ANWERI uit Bednn!z in Choroznn, (gest. 1200),
CHAKANI, SHAHI en anderen. Ook tellen de Perzen nog onder hunne lierdichters den Turkfchen keizer SELIl\I I, den ongelukkigen
Shah ALLUl\f, den S1zalt FETU ALl enz. Volgens JONES, io zijne
E,.
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tlre Poet,., of the easUlon natiom, kunnen de Perzi~e
dichters niet die der Grieken niet vergeleken worden; doch komen

Esla,

t".

beiden daarin overeen ~ dat zij hunne beelden uit de Natuur, en
l1iet uit de verbeelding, omleenden, en beiden dien rijken en fcheppenden geest bezaEen, welke het eigenlijk wezen der dichtkunst
uitmaakt.
Voor de gefchiedenis, aardrijkskunde en llatistiek bezitten de Perzen uitvoerige en belangrijke werken. ABu SAW fchreef omfireeks
1~176, onder den titel van: Histori[che PtltlrlfilOer, eene gefchiedenis van ADAIIl tot op ûjnen tijd. waarvan het Se deel, die vanPer.~
zië bevllttende, door A. MULLER in het Perzisch en Latijn is uitgegeven. TURAN SRAH, (gest. 1377). vervaardigde een Shtllt-Nallled,
waarvan in PEüRO TEXSIRAS: Rtlaciones del origen, descentlencia,
fuccesfion tlt lo~ rt'ges Perfia 'J de llormtlz, dmb. 1610, een uittrek"
fel gevonden wordt; MIRCHOND; die in 1471 bloeide, fchreef een
breedvoerig en gefchiedkundig werl., onder den titel van Hor/UI
puriM/is iIJ historia prophetarul/1 rt'gl/u11l el Chali{armll; ABUL FAZL
leverde het dltbor-Namelt, waarvan de beide eerfie deelen de gefchie.ó
denis van AKBAR en zijne voorouders, en het derde, onder den ti.
tel van djieen dItba,.; , eene aardrijkskundige, fiatistieke, natuur· en
gefchiedkundige befchrijving van Hindostan bevat, en van welk 3e
deel GLADWIN en LANGf.ES eenige uittrckfcls gegeven hebben. Ook
ver:aalde genoemde fchrj.iver de a:m WISIINU SARlIIA toegefchrevene
fabelen uit het Sanskrit in het Perzisch. VoortS heeft OUSELEY,
in zijne Orient. eoJ/ect/om, eenige losfe fiuk~en uit de jaarboeken
van ASF..M, uit [(UPI. medegedeeld. en tevens geleverd een Epilo.
l1te of the tlncient llistol°'Y of Perfla , extracted and trans/tl/ed from
JOHAN ARA, a Perfian lI/spl. Londen 17S:9. De Perzifche rijksge-

fchiedenis van ALOMRI, uit oude gefchiedkundige bronnen getrokken; is nog niet bearbeid. Van de aardrijkskundige werken in
de Perzifche taal heefe OUSELET uit de Heft Kleimtll (de 7 luchtfireken) een gedeelte in zijna Odent. Coll., en een uiurekfel uit
de Perzifche overzetting der, in het Arabisch gefchrevenef aardwjks.
kunde van InN Ht.UKALS , medegedeeld; terwijl GRA VUIS een belang..
rijk werk over de tijdrekenkunde heeft uitgegeven 1 onder den titel
van Epocha(! Celebriores enz. Lo,JdOl1 165°' Ook de meet- en
fierrenkunde vonden onder de Perzen vlijtige beoefenaars. Nt.SEREDDIN
uit Titus bearbeidde, en lVIAmON RASHID 't'erklaarde 'EUCLlDES;
OMAR CHEJAN (1072) bepaalde het zonnejaar op 365 dagen, 5 uren
48 min., en 48 seconden, en HULAKI1 ILEKAN fiichte in 1259. in
Mtlrogha, eene fierrenkundige akademie en eene fierrenwacht, waarover NASEREDDIN het opzigt verkreeg. De werken over MAHOMETH,
zijnen godsdienst, de legende der heiligen enz. zijn ralrijk f maar
voor ons van weinige waarde: belangrijk. daarentegen, is het Per.
zisch uittrekfel uit de Yedo, getiteld Oupllek-Ilat, waarvan ANQUETH.
DU PeRRoN, in I S04 in 2 deelen, eene Latijnfche overzetting heeft
in
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in het licht gegeven; De 5 boeken vlln MOZES, door eenen jood uit
Thm vertaald, vindt men in het Perzisch in WALTONS Polyglotte, en
van de Evangelien is eene dubbelde overzetting voorhanden, waarvan
de eene in het laatstgenoemde werk te vinden, en de andere door
WHELOC, Londen 1657, is uitgegeven, en ROSEl'OfULLER. het be.
langrijke heert aangetoond. Voom hebben de Perzen. ten aanzien
hunner eigene taal, veel gearbeid. zooals uit de menigte hunner
fpraakkunllen en woordenboeken kan blijken, or.der welke la:ltlle
die van FERHA1I'GI SCHUl/RI, en FERIIANGI DSHlHANGl1IR., waarV:ln
het eerfte in 174,z, en een ander van St:1D AlmED In 1804, te Kon.
j1alllinopd werd uiq;egeven, de beroemdlle zijII.
Wij vertrouwen. dat dit, alhoewel onvolkomen, overzigt der Per'.
ziCche Letterkunde genoegzaam zal zijn. om het belangrijke van de
beoefening der Perzifche taal Ran te [Donen, daar zij niet alleen rijk
is aan eigen werken, maar ook aan overzettingen uit de Arabifche.
lndjfche en andere talen, waarvan de oorfpronk~lijke deels verloren
gemakt, deels voor ons ontoegankelijk zjjn. Aan hulpmiddelen, om de
Perzifdle taal te leeren , ontbreekt het ons niet j de gewigtigfie zijn
de fpraakkunflen van }ONES en RICHARDSON; GLADWJN '5. Perfian's
lIfoons11ee; Ll/MSDEN'S Pe,fian Grammar ; ~ dei!len in fol •• MENJNSKI'S
Lexicon /fraóico,Perfico Turciculn, !le uitg. 4 deelen in fol.; RICHARDSON'S Dictionary perfian, drabic and Englis,~ enz. Londen
J 806, !l deelen in 4to, en eindelijk llARETTO'S Per[itJll and AraMa
Diclionary, !l deelen in 8vo.
PESCR. Is eene koperen munt in de Indien, waarvan er 54 eene
zilveren roupij u~tmaken.
PESCIJAU. Voorheen il: Frankrijk eene zekere maat 1 waarmede
de kast;lnjcs gemeten werden; houdende l!l5 tot 130 pond.
PESOS. Eene Spaanfche munt teen fiuk van achten f doende eertijds 8 realen in zilver. In Portugal deed een PeCos een fiuk van
achten, of pat~con, 15 realen.
PEST. (De) Eene kwaadaardige en gevaarlijke ziekte, die meestal eenen fpoedigen dood ten gevolge heeft. Zij is van eenen koorts·
achtigen aard, en gaat gepaard met de hoogfie verzwakking, de ver.
nietiging der levenskracht, en 7iekere plaatfelijke toevallen, name.
lijk: builen, vurige zweren, blaren en vlekken. De laatfie toevallen zijn, in vereeniging met de overigen, de kenmerkende "erfchijnfels der Pest, alzoo de overigen, op zich zelven , ook aan aodere, niet minder kwaadaardige en gevaarlijke; ziekten eigen zijn; doch
die daarom nog niet den naam van Pest verdienen, maar alleen pestaardig kunnen genoemd worden. Voor zoover echter deze ziekt!!
uit· dzië afkomfiig is, zich van daar over Europa verfpreid heeft, en
thans nog in het Oosten g~vollden wordt, noemt men haar t. in onderfcheiding van andere pestaardige ziekten, ook wel de OosterIc'"
of Levantfche Pest. In den loop dezer ziekte neemt men, over bet
geheel, de volgende 'verfchijnfels waar. In den beginne wQrdea de
ALGEMEEN WOORDENB. V.
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lijders veelal door eene diepe neerlIagtigheid van geest overvalfen,
gevoelen eene groote matkeid van ligchaam en eene gematigde kou.
de, gevolgd door eene ongewone hitte. die in eenen inwendigel1,
onlijdeIijl:en brand overg:!at, en met drukking in het hoofd, bedwel.
ming, firakke, doffl! of verwilderde oogen, een bleek loodkleurig
gelaat, veelvuldige angst, rust- en magteloosheid, doodelijke zwakte
en ijlhoofdigheid gepaard is. Bij velen heeft walging en bra.
king plaats: de dorst is ondragelijk, de tong donkerrood of wit.
achtig beflagen, en de fpraak ondnidelijk. In het verder beloop
der ziekte, wordt het aangezigt dikwijls met eenen levendigen blos bedekt, en de ademhaling is kort en benaauwd: fomtijds vertoont zich
een galachtig groen, of bloedig en zwart braakfel , als mede eene
fooregelijke omlastiilg; terwijl de ijlhoofdigheid fomtijds tot razernij over(]aat. De uria WJS dikwijls natuurlijk, fomwijlen troebel,
zwm, witachtig of bloedig, en fotntijds hadden er zelfs bloedvloei •
. jingen plaats. Wanneer de ziekte geen en fpoedigel1 dood veroorzaakt,
vertoon en zich reeds vroeg, in den beginne, pijnlijke builen in het
weeke van de zijden, en lager, fomtijds ook in de oorklieren, on.
der de kinnebakken, de a!,fels en aan den hals: zoo als ook zweren,
kleine witte, donkergele, zwarte, vurige blaren over het geheele
ligchaam. Schrik, ailgst en vertwijfeling ovenveldigen, reeds in het
begin dezer ziekte, de lijders, en vermcerderen het verichrikkelijke
en gevaarlijke derzelve. De meesten, wanneer zij door haar in eenen
hoogen graad worden aang.:tast, fierven ; velen reeds op den eeillen
dag, dikwijls binnen weinige uren; doch anderen eerst op den tweeden of derden dag. Dij zoodanige zieken, waarbij de buihm en zweren in grooteren gc!:ale ce voor[ehijn komen, zich uitzetten en tot
ettering overgaan, is meer. hoop op genezing, dan bij anderen, waar
dit geen plaats h~eft. Bij ve!cn, intusleben, die door deze zie!ne
worden overvallen, verWO:len zich a:ll111onds builen en zweren,
zonder de overige toevallen of kco:ts, en deze komen er ligter door:
de builen en zweren gaan bij d~ze cot cttering over, of verh::rden
ook wel fomtijds , of wordcll genezen of uitgelneden.
Over den oorfprong der Pest, en de oorzaken harer verfpreiding,
1Varen de gevoelens, naar mate van de meerdere vorderingen in de
geneeskunst en befchaving, lleetls zeer verfehillende. Tenvijl men in
de oudlle 'tijden alle ziekten, W!l1rVan men de oorznken niet doorgronden koride, aan de wcr!:ilJ!j vnn booze geesten, cn ook deze
zielu'e ~ (oeieh reef , meende men in htere tijden, dat men haren oor.
fprong zoeken moest in de veranderingen der lucht, vergiftigende
dampen; die nit haar nederdaalden , of in geheele wolken van kleine
jrirekten, welke door de ademhaling, door het gebruik van fpijzen,
of door oplIorping der huid in het Jigchanm kwamen, en het bloed
b'ederven. Ook 'was men het over het befiaan eener befmettende
fior" niet eens, en hiel~en velen de Pest voor befmetteli,ik, en 3n.
deren niet. Thans echter gelooft men algemeen aan een COlltogitJlIZ
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(ccne be!inctteJijkc fiof) , welke zich bij deze %iekte verfpreiden kan. De Pest is eene bijzondere, van alle andere onderfcheidene ziekte, en kan alleen in die landen zich zelve voortbrengen, w~ar zij eigenlijk te huis behoort. lIirte, ongezonde lucht_
111~cht vue(ifel en t'!!rein 1ICid begun!ligen hare voonplantHJg. Haar Wilre wczen fchijm in eene vermindering van levenskracht te bellaan,
welke zoo fchielijk en a1geli'eell r.iin kan, d:\t tie bellandd~elen vao
het ligchanm, inzollderheid het bloed, geheel van derzelver oorfprolJl,clijke geftcldbeid afwijken, waardoor het leven, nog dikwijls voordat de kracht van bet zelluwgefrel e2nige tegenwerking kan ocfenen, wordt uitgebluscht. Waar de voortgang der Pest niet zoo fchielijk is, OlJtftn:lll koortSachtige bewegingen en plaatfelijke ontftekingen, welke het overCchot der reeds verminderde le\'enskracht wegnemen. Men heen, bij het openen van lijken Vr.Il Pestziekcn, zoo
wel in de herfcns als in de borst en buikholte; Ophollpingen van getonnen of bedorve!l, vloeibaar zwaar bloed, omfcekingen aan de gehee.
Ie oppervlakte der lliiid , en brandige, vurige vlekken in menigte ge~
VOlld:.'n, welke e~ne uitputting van levenskracht aanduiden. De bui.
len geven Î!cc:Jts vuil etter, en f,rekken zklJ tot diep naar binnca
uit; terwijl de zweren vurig-c pais.en zijn, die reeds de beginfels van
dood en verfcorvene dec;cn b~vatten, en zich ineest!!1 ook diep naat
binnen voortplanten, Zoo lang de NatUur nog genoegzame veerkrncht. bezit, ontftaan de pJ:acfelij/,c meer op de huid, dan van binnen; de builen gaan fpoeu:;:; tot ettering over, en ook de vllrig~
zweren, wanlleer zij l1itgefiJeden worden, leveren cene betere foore
van îtof op, en ~ond..:ren zich af; de koorts lost zich door hevig:
zwcetcn op, en de herftelling gelukt alleen door ecne gehecle infpanning del' natlwrl ijke krachten, welker uitputting dc menfchen nog
langen tUd als geraamten doet omzlVen'en. lIeeft zich de ziekte
ontwif,keld, dan wordt zIj befmettend, en van hier, dat zij, zoo wel
in EUïo{JfI als Azië, zoo vele verwoestingen heeft aangeregt.
Pestziekten hebben zich. natuurhjk, als gevolgen van het zamen.
wonen van een overgroot getal men[chcn, inzonderheid OlJder de warmere 11lchtCtreken, reeds in de olldfte tijden vertoond. Tot de heruchtfce behoort die, welke door THUCYDIDES zoo meesterlijk gefchilderd is, en in het 3de jaar van den Peloponefifch.en oorlog, het
40!l:e voor onze tijdrekening, in At.'Je/U: woedde. Een groot gedeelte
der be\Vone~s van Attica had zich in deze Had geborgen: fchrik;
angst, gebrek aan levensmiddelen, b<:dorven voedfel en eene verpes·
te lucht hadden de ziekte fpoedig door deze vt:rbazerlde Had ver..
fpreid, die doorgaans op den 7den of 9den dag door den dood gevolgd
werd. De Pest te Jeruzalem. in het 711 fte onzer jaartelling, heeft Jo.
ZEPHUS befchreven. In Rome heerschte dezelve in het jaar 77, on..
der VESPASIANUS; in 170 onder l\'IARcus AURELIUS, toen zij bijna ge.
heel EI/ropa en Azië doorliep; in 189 onder COMl\10DUS. en inzonderheid onder GALLJANus.in :252. wanneer iu Rome; '..PP ééuen dag ~
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menfchen fderven. Sedert woedde de Pest in Italië f Grieken.
land, Azië en Afrika, en inzonderheid in volkrijke fteden. b. v. in
Konftantinopel, onder JUSTINIANUS. in 544, toen. volgens berigten 1
Jooo doodgravers niet in feaat waren, om de lijken weg te voeren.
Uit /lalië floeg deze verfchrikkelijke ziekte tot Du;tschlana over,
waar zij feden 555 tot 964, bij tllsfchenpoozen, vele verwoestingen
aanrigtte. In de ude eeuw openbaarde zij zich 6 maal, ging met
hongersnood gepaard. en was zoo hevig, dat men in dien tijd
geloofde, dat de Godheid het geheele menschdom wilde uitroeijen.
Daar men intusfchen de Pest aan bovennatuurlijken invloed toefchreef. en geene behoedmiddelen tegen dezelve en bare verfprei.
ding bezigde, zoo bleef zij in de u, 13, en 14de eeuw, in verfchillende plaatfen van Duitsch/and, van tijd tOt tijd voort woeden ,
en fleepte telkens vele mellfchen ten grave. In de laatfte helft der
lsde eeuw verfpreidde zij zich over geheel ETlropa, ook in de Ne.
derlanden, en onderfcheidde zich door verfchrikkelijke toevallen,
waarvan ons de gefchiedfchrijvers vaR dien tijd het afzigtigst ~e
reel hebben te boek gefteld. In de 16de eeuw heerschre de Pest
weder door geheel Duitschland, en verfpreidde zich tevens eelle
pescaardige ziekte, uit Enge/mul overgekomen, en het Engelsch zweet
genoemd, uit de zeefteden tot in het hart van Du;tschianJ, de Ne.
der/allden, Frankrijk en Italië. Offchoon men verfcTleidcme }nrfg'
ringen gemaakt, b. v. Pesthuizen opgcrigt had, vertoonde zich de
Pest in de 17de eeuw nog in verfcheidene Duitfche landen, alsmede in de provincie Holland, waar zij dagelijks, inzonderheid te Amftl'1·.
dam, een ongewoon groot getal van menfchen wegOeepte. In het
Oosten, G";eken/and, en in Europiscft en Aziatisch Turkije nooit gefleel ophoudende, werd zij telkens door den handel in de Middel.
lan/fohe zee overgevoerd, en verfpreidde zich van daar door Italië, Frankrijk en Duitseh/and, alsmede door Hongarije, Polen en
Zevenbergen. Daar het kordon op de grenzen, benevens de quarantaine, in de zeefteden , in het eerst llÎet zoo naauw werden in
acht genomen, zoo werd nog in 17~o de Pest door een fchip uit
den Le'I'ant naar Marfeille en door geheel Provence overgebr:rgt,
waarna zij zich in 1795 en 1796 in de Turkrche grenslanden en
verder verfpreidde ; doch gelukkig, door de Jmchtda'dige maatregelen der regeringen, door kundige artfen onderrteund, gertuit werd.
De oudfte volken waanden deze verfchrikkelijke ziekte door of.
ferhanden, de Christenen dOOF plegtige omgangen en gebeden, te
kunnen afweren. De oude geneesheeren beproefden velerhande I
inzonderheid zweet uitdrijvende middelen; doch thans heeft men,
door de nafporingen en de opofferingen van waardige geneeskundi.
gen , den aard en de geneeswijze derzelve nader leeren kennen, dal1
men voormaals in ftaat was, en waaraan zoo wel gebrek aan moed, als
aan behoJorlijke kunde der ziekte, even zeer in den weg llonden. De
ltoofdtrekken der behandeling dezer ziekte, welke naar baren ver·
5,000
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Cchillenden a.'1rd, en de perfonen, die er door worden aangewc.
moet gewijzigd worJen, befiaan in behoedmiddelen tegen de befmening, en, zoo deze reeds plaats heefe, in eene fpoedige wegncming van het vergif uit het ligchaam, vermindering der olltltekingen, onderftelming van de kracht van het aderlijk bloed, verCterking
van het zenuwftelfel, bevordering, en eene tijdige ontbinding der
brandbuilen ; waarbij wij ten nOtte nog een middel moeten opgeven, hetgeen in later tijd. als een behoed- en geneesmiddel door
den te Alexandrie aallgeCtelden Engeifchen agent en IIlgemeenen conful, GEORG BALDWIN, is aanbevolen. Deze man had, gedurende
zijn veeljarig verblijf in het Turkfche rijk. gelegenheid genoeg, om
waarnemingen omtrent de Pest te kunnen doen, en leerde, onder anderen, bij ondervinding, dat onder een miIlioen menfchen, die in
Opper- en Neder-Egypte aan de Pest waren gellorven, zich niet één
enkelde oliedrager bevond. I-lieruit belloot hij, dat booUlolie een
behoedmiddel tegen deze ziekte zijn moest, moedigde paeer LODEWIjlt van Pav;Q, priester en opper.opzigter van het hospitaal te
Smirna, aan, om van dit middel de proef te nemen, waarvan het
gevolg de verwacbting overtrof. Hij deelde deze ontdekking aan1l0nds aan den gra:lf LEoPoLD van Berchtold, bij diens tegenwoor.,
digheid te Alexaadrie, in Slagtm. /795, mondeling mede, welke )jaar
bij zijne terugkomst in 1797, met het berigt van pater LODKWljK,
door den druk bekend maakte. Dit middel be{l:aat in het volgende: aan/1:onds met den eerfien dag, wanneer zich bij iemand verfchijnfels der Pest vertoon en, wordt het geheele ligchaam , uitgezonderd de oogen, met laauwe boom olie fierk en fpoedig ingewreven,
gedurende welke bewerking deuren en ven{l:ers van het vertrek geflotcn gehouden, en het laat{l:e met geneverbesfen en ruiker aanbou_
dend berookt werd. Na geëindigde inwrijving wordt de zieke weder
te bed gebragt, wanneer gewoonlijk hierop eene fierke zweeting volgt,
welke door het gebruik van vlierthee merkelijk bevorderd wordt.
De in wrijving wordt één- of tweemaal daags zoolang voortge~
zet, tot dat er een fierk zweetcn op volgt; doch vertQonen zich Pest
builen, dan moet zij zoolang herhaald worden, tot deze, door weekmakende middelen. cot ettering overgaan. Men meent, dat dit mid.
del tevens een zeker behoedmiddel tegen de Pest oplevert; gelijk
ook hetzelve, behalve in Smirna, in verCcheidene landen van Egypte, in Konflantinopel en Wal/achiJe, met het gelukkigst gevolg beproefd is, en deszelfs gebruik in de Turkfche en aangrenzende
Rusfifche en Oostenrijkfche bezittingen meer en meer algemeeJ)
wordt. (.)
PESTI:I.
(.) SONNINI geeft in zijne R,iz' i .. r Grld,,,'.,,d en Tllrl:ij,,,, deel I_
bladz. J65 en J66, een behoedmiddel tegen de Pest op. hem door de 1<aliaanfdle
Geestelijken van St. Frt",c;sÇfIl, in den L,v"nt onder dcn Daam vin .,,,d,rl
lt" Hd lig I"nd bekend, te RI"dlll mede gedeeld, en hierin bellalnde. dat men
icderen morgen. "oor bet ontbijt, een ghs van zijn eigen wate,. met cicroenofllp
semeugd. gebruikte. De gcnoclllde. geestelijken beweerden, uit eigene oadl/rVÎQe
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PESTH. De welvarelldlle en levendigfte tlild in Hongarije, in
eene vnn wijn overvloeijende lalldflreek, aan den linker. oever vnn
den Donall , tegen over Oren gelegen. met welke tlad zij doqr eene
lange fchipbrug ver~euigd is. Zij is wel gebouwd; wordt van tijd tot
tijd mee~ en meer uitgebreid cn vcrfraaid, en ~elt, met de 4 :\angena1nC! voorficden, 4 7 00 inwoners. Onder de openbare gebouwen: onderfcheiden zich, behalve de 7 kerken en J3 kloosters, de prachtige
grenadiers.kazeql in de (tad, ell de nos prachtiger in de LeopoldjJarJ ;
voorts de gebouwen voor de Univcrfitcit, het aanzienlijk invalidenhuis, ell de voortreffelijke fchouwburg. Sedert 1784 bevindt zich
in· Peult cene rijk begiftigde Univediteit. waarop men in 1816 meer
.,ian 800 alldenten {c1~e, en Wl\:lrtoe eene boekerij VRI1 50,000 boekdeclen,. eon kabinet van natuurlijke historie, "eeue kunst·verzameling ,
eenen· kruidtuin, een ontleedkundig thc:lter, eelle fcheidkundige
werkplam , en eene l1errenwacht, bij Oft:J liggende, behooren.
Voons heeft men hier een algemeen Se1llilWrilim ter vorming vau
kundige· godgeleerden, verfchf!i~ene geleerde fcholen, eene ve e-artzcnij.fch 001, een Engelsch gellicht ter opvoeding van meer dan 400
jonge dochters, en ilÇt Hongaarsch nationaal MtJftum, dat de rijks.
boekerij, een kabinet van Natura/;en, van kunstCtukken, oudheden,
munten, (:Il eene technologifche verzameling, gedenkftukken en afbeeld fels van beroemde Hongaren, benevens de a:111zienlijl~e boekerij
van den graaf SZECHENlJ van fchrijvers over HOl/gariJe bevat•
. PesJ/~ is- bet mirldelpunc V:ln den Hongaarfchen halll~el. Op de 4
Jeer belangrij kc jaarmarkten wordt cenen aanzienlijken handel gedre"
yen in de natuurlijke voortbrengfels des lanàs, OostenrijkCche fabrijkgoederen, en Turkfche waren, en men rekent, dat op ieder derzei.
vevoor 5 millioen guldens wordt omgezet. Poolfche Joden, Crieitn. Tudun, en kooplieden in het groot uit lJeetlCIJ , doen op deze
markten d!! grootfte zaken. Men vindt hier, ve rders, eene olie-, tabak- en leder.fabrijk, henevens eene manufaknmr v:l1l zijden ftoffen,
floret, alsmede eene zilver.draad.crekkerij, vele fchoenmakers. bereiders van korduaan.le~er en goudfmeden. Oostwaarts van de
ftad, nan de beek Rakos, ligt de valei, waar eertijds de llong:mrfche
rijksdagen gehouden werden.
PETARDE. Een metaal gefchm, in den vorm van eene Idok,
welke met kruid ~evuld, en aan poorten, muren en bruggen gehangen wordt. om dezelve, bij onverwachte aannadering van eenen viJ ..
and, te doen fpringen. Deszeifs holte van binncn heeft omtrent
8 of 9 duim diepte, cn 6 duim breedte. cn wordt vonr het overfige met kruid gcladcn, hetgeen men cr zoo vast inllampt, als ee..
lligzÎns mogelijk is, Onder de Chinefche Petarden verllaat men
eeq vuurwerk, hetwelk in eelle kamer kan worden afgelloken. .
Uit-
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Uithoorde van den vorm beeft men ook, in lateren tijd, zekere foort
van rijtuigen Petorden genoemd.
PETER I. ALEXIEWITZSCU, de Groote , Czoor en keizer nn
Rus/mld, de bewerker van de grootheid van zijn rijk, zag in Moskou, in 1672 het eerfie daglicht, eo was de zoon van den Czoor
ALEXEI MICllhILOWITZSCII, en diens tweede gcmalin NATALlA KIRIKOWNA, dochter van den Bojaar NARISCIJKIN. lijn verfiand, waarvan men, reeds in zijne vroegfie jeugd, in weerwil eener verkeerde
opvoeding, ecn groot man konde verwachten, deed zijnen voorganger, THEoDoR ALEXJOWITZSCH, benuiten ,. om hem, met voorbiJgang van zijnen blooden, halven broeder, IWAN, in 1682 tot zijnen
opvolger te bellemmen; doch zijne heerscJlzl1chtige halve zuster
SOl'H1A ALEXIEWNA wist her, door eencn opll:md onder het corp.
van STRELJTZ daar heen te brengen, dat PETf.R hem al·s ,mederegent
moest erkennen; terwijl zij zelve, geduret:de de minderjarigheid van
, PETER, een onbepaald gezag voerde. Dan zijn wankzaam oog ontdekte
in 1689 eene zamemzwering, well;e lJiet minder ten doel had, dao
om hem te vermoorden, waarop hij haar in een kloost,er liet brengen, en, daar IWAN vrijwillig van de kroon affiand deed. alleenbeerfcher van Rus!a11d werd.
Sedert, vormde hij het ver uitziende, cn alleen voor zijnen
geest uitvoerIijk , plan. om de hervormer van zijn, in woestheid.
onkunde en traagheid diep verzonken, volk te worden, en volbragt
in weinige jaren, wat eeuwen voorheen niet bewerken konden. Rus/and gaar het voorbeeld van andere Europifche rijken willende vormen, becliende hij zich van een a:mtal der kundigfle buitenlan_
ders, w~~ronder zich, inzonderheid, de beroemde Genever LE FORT
bevond; een jong mensell, die zijn vriend werd, en naderhand aan
de beOuiten en daden van PETER ecn gewigtig aandeel had. Zijn
eerlte plan was. om een fiaand leger, op den Europifchen voet,
op te ritten, waaronder een groot aantal Hligellootell, na de opheffing van het edict van Nrm/es, naar Rusland geviugt, werden opge.
nomen, en hetgeen, onder J.E FORT en GORDON, fpoedig tot 20,000
welgeoefende foldnen aangroeide. Te gelijker tijd hield hij zich met
de daarfiellng eener zeemagt onledig. Zijn vader had wel, om op de
[{aspifche zee met Perzië handel te l;unn~n drijven, door IIolIandfche
fcheepsLimmerlieJen een fchip (de Adelaar) doen bouwen, hetgeen
ook werkelijk in Astrachall was aangeland, doch door de Donfche
Kozakken verbrand werd. Van de verflrooide m:mfchap kwamen nechts
~ Hollanders naar J1Iloskolt terug, waaronder de konfiapel K:\RSTEN
BRAND, die nu de eerlle fcheepsbouwmeester van PETER werd. welke in 1693 met zijn eigen fchip naar Archallgcl voer, om over het
leveren van lakens voor zijn leger te handelen. in het volgende jaar
reeds met eenige Rusfifche fchepea in de haven a:ll1kwam , en den
prins ROMANO DOWSKY tot admiraal over de a:l1lfraande vloot he.
noemde.
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PETER befchouwde den handel, als het be!angrijklle middel ter
befchaving van zijn volk, en vestigde derhalve het oog op de Oosten Zwarte zee, waarin zich de groote rivieren van zijn rijk ontlastten. Met de Pone in oorlog, wendde hij zich het eerst naar den
mond van de Don, om Asow te veroveren J ten einde zich eene fiapelplaats aan de Zwarte zee te vcrfchalfen. Hij floeg het beleg voor
deze fielke vesting; keerde inmiddels in allerijl naar MIJskou terug,
om z\jnen fiervenden broeder IW.~N het l:mtlle vaarwel te zeggen,
en verfchafte aan zijn volk, dat dOor eenen ongunstigen oogst gebrek leed, toevoer van koren op de Rusfifche fchepen, uit Riga
en Danzig. G(Jlijktijdig liel bij uit Holland, Oostenrijk en BranlIenburg vestingbouwkulJdigen en kanoniers komen, en bragt meer
eenheid in de krijgsrnagt te weeg; terwijl de nieuw aangelegde
fcheepsweFf aan de D01~ hem reeds In 1696 eene vloot van 23 galeijen , !l gaillasfen en ... branders verfchafce, waarmede hij de
Turkfche in het gezigt van A[ow floeg, waarna zich deze vesting
in Zomermaand 1696, eindeltik aan de Rusfen overgaf. Om dezen
fleutel der Zwarte zee te behouden, gaf hij bevel tOt het bouwen
van SS oorlogfchepen; droeg aan den vesting-bouwkundigen BRAKEL
de herfielling van eeu k~l,laal op, ter vereoniging van de Wo/ga met
de Don. en zond een aantal jonge edellieden naar /lol/and en Italië,
om zich in den fcheepsbouw, en naar Duitschland , om zich in de
krijgskunde te oefenen.
Nadat hij, door zijnen voorbeeldeloozen, perfoonlijken moed, in
J697, eene zamenzwering, onder het corps der Stre/t'tzell en verfcheidene grooten, tegen zijn leven gefluit had, deed hij zelf zijne
merkwaardige reis buiten 'i lánds; !lelde intusCchen het rijksbe!luur
in handen van den prins ROMANODOWSKY en 3 Bojaren, en reisde
niet als CZIlar, maar als lid van een gezantfchap, het welk volgens
oud-Rusfisch gebruik de buitenlandfche hoven moest bezoeken, door
EsthJand, Liejland (beide toen Z weedsch), Bmnoenbllrg, Hanover
en Westphnlen naar Amflerdam, van waar hij zich begaf naar Zaan ..
dam, en zich hier, in de vaderlandfche kleederdragt, onder den naam
van PETER. MICHAEJ.OFF, op de lijst der werklieden liet opfch rij ven.
Hier bewoonde hij een klein huisje; bereidde zelf zijne fpijze; hield
briefwisfeling met zijne fiaatsdienaren, en werk€e tevens met zijne
thnmersmans bijl aan mast en kiel. Vervolgens, naar Am/lerdam te.
rug gekeerd zijnde. liet hij aldaar, onder zijn opzigt, een oorlogfchip, van 60 !lukken gefchms, bouwen, dat hij naar Arckangel
zond. Niets ontCnapte zijner oplettendheid: hij liet zich omtrent alles onderrigten, en oefende zich zelf in vele zaken, zelfs in heele
kundige bewerkingen. Zijne zucht voor het zeewezen deed hem,
op uitnoodiging van koning WILLEM 111, eene reis naar Londen ondernemen, waar hij, in Engclfche fchippcrskleeding, in het koninklijk fcheepsbouw-hnis zijn verblijf hield. en dikwijls betuigde, dat
hiJ, indiçn hij gceli Czaar van Ruslal/d ware. wel Engclscb vloot.
w~
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voogd zoude willen wezen. Meer dan 600 perfonen (officieren,
vcstingbonwers, kanoniers , heelmeesters en andere kunstenaars) ,nam
hij hier in zijnen dienst. Bewonderd van allen, die hem hadden leeren kennen, en met het doktoraal diploma van de l1niverfiteit te OxfOl"t begiftigd, verliet hij, na een verblijf van amnanden, Enge/and.
en reisde door Holkmd over Dresden naar Weenen. Van hier had hl'
teil oogmerk, om ook Itolië te bezoeken; doeh een nieuwe oplland
onder het corps der Sire/i/zeil, welke niets minder dan zijne OIlttfOOo
ning ten doel had t deed hem in allerijl, in Herfstm. 1698, nsar
Moskou terugkeeren, waar hij, terwijl het oproer door GORD ON reed.
gellild was, een verfehrikkelijk firafgerigt hield. Elke dag vaD
Wijnm. zag men het bloed der fchuldigen firoomen, en daar zijne
zuster SOPHIA in groote verdenking viel, van den oplland bewerkt
te hebben, zoo liet hij voor haar klooster, werwaarts zij voorheen
verwezen was, eenige galgen oprigten, en daaraan t30 zaamgezwo.
renen ophangen, waaronder er 3 waren, die aan SOPHIA een verzoekrehrift hadden ingeleverd, en, met hetzelve in de hand, voor
de venfters van hare kamer, hunne ftraf ondergingen. 500 werden
gebannen; het corps der Slreli/zen werd vernietigd, en het overfchot
er van, in 17°5, in AS/rodon geheel afgefehaft; terwijl hetzelve
door IJ7 nieuwe regimenten voetvolk en ~ regimenten dragonders
(zamen ruim 33.000 man), die in 3 maanden geoefend en marse!).
vaardig waren, vervangen werd. Zijn perfoonlijke afkeer van zijne
gemalin EUDOXIA, die zijnen minnehandel niet wilde dulden, was
ook mogelijk oorzaak, dat zij door hem, als fehuldig aan genoem.
de zamellzwering gehouden werd: hij verbande haar nnar Susdol in
een klooster, waar zij, onder den naam van HELENA, d~n 1hlijer
moest aannemen.
Onder alle deze omftandigheden verloor hij zijne vrienden LE FORT
en GORDON , en werd MENZIKOF. door zijn verftand en zijne werkzaamheid uit hel' ftof ,verheven, zijn gunfèeling. ,Hij behartigde bU
dit alles, met eenen onvermoeid en ijver, de inwendige belangen zijns
rijks ; vereenvoudigde de heffing der openbare belastingen, verminderde het talrijk gevolg der Bojaren; maakte het reizen buiten 's lands.
in zeker opzigt, tot eene voorwaarde zijner gunst; legde boekdrukkerijen gan; voerde nuttige fehriften in, en bragt in alle ':ulIlzieoliJke
fieden des rijks feholen, en nieuwe kerkelijke inrigtingen tot nand. De
wapenllilland, bij den vrede van Carlowitz, tusfèhen Rus/ond en
Oostenrijk, vastgelleld, werd door hem in '7°0 voor 30 jaar ver-leugd; doch te gelijk, in vereeniging met Denemorken en Polen, aati
Zweden den oorlog verklaard. PETER verloor wel in den beginne den
flag bij Nerva tegen den Zweedfèhen koning KAREL XII, maar hij
herllelde zich fpo('dig, zoodat hij niet alleen, gedurende de afwe.
zendheid van den laatnen in Polen, Ingermnnland en KoerIanti ~ met
een gedeelte van Lief/mld. veroverde, maar eindelijk, na verfcheidene behaalde overwinningen, in 17°9, aau K,\REL bij PuiltNa 'zulk
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~nl geduchte nederlaag' toebragt. dat zijn geheele leger vernietigd
werd. De Kofakken, wier bevelhebber, MlISZE1'P.... , op de zUde van
KA~I!.t. was, wist hij :l:In zich meer dHIJ ooit te onderwerpen; vormde uit hen eene uitDluntende kriJgsm~gt; ijlde hielOp naar Zweden,
en veroverde in J710 het overige gedeelte van Lief/anti, benevens
IPihurg en Kel'holln.
Ondertusfchen lladdcn hem de Turkciz, door KAREL Xli daartoe
gedrongcn, den oorlog verkla:!rd, welke bijna zijne geheele magt
Eoudç vernietigd Ilebben. Hij trok dcn Turkfehen Groot. vizier tot
.an de Pruth te ge moet , en , fehoon zijn leger aan de noodzake·
lijkfie behoeften gebrek had, over die rivier; werd met zijn geheeIe leger ingeOotcn J en zoude allcs hebben moeten verliezen en zich
Qvergeven, indien niet zijne beroemde, tweede gemalin, KlITHARIfiA I, (zie aldaar), door fchrandere onderhandeli!lgen met den
Grootvizier, in 1711 eenen vrede bewerkt had, waarbij onder anderen Afow, en daardoor zijIJ~ verkregen heerfehappij over de Zwarte
~ee, verloren ging. PETER, federt alleen bcdacht op de voortzetling van den oorlog tegen de Zwedm, ontnam hun geheel Finlrmd,
en noodzaakte hen, door vele verwoestel1de veldtogten, in Iï21 •
eindelijk tot den N;lIadtel' vrede, waarbij lugermfwlalld, Esthla1ld'
Lief/and, met een gedeelte van lJ7ibut'Cs- cn /(erholmslehn, voor altOOS aan hem werd nfgeflaan. Aldus eindigde de Noordfche oorlog,
die !H jaar geduurd had, zonder dat de hulpbronnen van PETER wa~
ren uitgeput: Rus/nnds magt, integcndeel, werd daardoor voor altijd
gevestigd. De vorst vierde dcn vrede door gebedcn en feestcn,
door eene algemeene vergiffenis, met uitGuiting alleen van moordel)a:trs en onverb~terlijke firaatroovers, en door' kwijtfchclding van
de vorderingen der kroon tot het jaar 171i; terwijl de fcnaat en het
heilig fynode hem, in naam des volks, den titel van rader des vaderlands, en Keizer aller RUSfcll, met den bijnaam van dm GrootelI.
opdroegen. Den 22 van Wijnm. li2I werd, op 11et groote vredes.
fee5t, de keizerlijke waardigheid uitgeroepcn, welke door Pruis/eli,
lIolland en Zwedm aanfionds, doch door de overige mogendheden
eerst later, erkend werd. De l~eizer, het belluur van het, door
bern geh~e1 hcn'ormd, rijk niet in handen van zwakke of onkundige
regenten willende laten, bepaalde, bij ecne WeL, van 22 van Sprokkelm. Iï22, de opvolging op den troon, cn ficlde daarbij vast:
" dat het aan den beheerfeher, van Rus/aud zoude vrijfiaan, tot zij ..
" nen opvolger te benoemen, wien hij goed vond;" welke wet hij
door zijne onderdanen plegtig liet be~edige\1.
Hierop. en nadat hij nog eellige belangrijke ir;rigtingen omtrent .de
WlIarneming van het regtswezen enz. had daargeficld, de~d hij den
voor lang be{]otenen togt naar Perzië, om den Rusfifchen handel op
de Kaspifche zee te verzekeren, met dat gevolg, dat biJ. een verdrag,
VlD !l3 van Herfstm. 1723, de fieden Derbent en Baku, benevens
de provinciell Ghi/an, Mazanderal~ cn dSlarabad, aan Rusland wcrden
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.den afgenaan. Na zijne terugkomst noopte hem het trouweloos gedrag van eenige üa~tsdjenaren tOt een geftreng onderzoek. De .vice.
kanfelier SCIlAHTROW werd ter dood veroordeeld, doch zijn vonDis werd, op het fchavot, in ballingfchap veranderd; lVIENZIKOF
.moest 200,000 roebels aan den Fiscus bet:llen, en moest zelfs lijfftraf ondergaan; terwijl anderen tot gelijHoortige ftraffcn verwezen
werden. Vervolgens rigtte PETER, in 1724, IlGg eens zijne vloot
t~gen Zweden, 0111 zijne tusrchenkomst voor den hertog van Hol{1ein,
bij dat rijk en Dellemarken, kracht bij te zetten, en zeilde, nadat
hij dezen een jaargeld van 25,000 daalders, en de verzekering van
de opvolging op den Zweedfchen troon bezorgd had, naaf KrO;lflafl
terug, waar hij door een plegtig feest de fchepping zijner vloot vier..
de, welke toen uit 41 oorlogfchepen beftond, 2,166 nukken gefchut voerde, en met 14,950 matrozen bemand was. PETER
hield zich voortS, gedurelld~ de overige jaren van zijn roemrijk leven, met verfcheidcne nuttige inrigtingen voor de ftad I?etersburg,
door hem aangelegd, bezig; bragt een nieuw verdrag van koophandel
met Zweden tot Hand, en verloofde zijne geliefde dochter ANNA, in
Slagtm. 1724, aan den hertog van Holf/cin, 11adat hij in B1oeim •
.te voren zijner dierbare gemalin ((ATH.,mINA, uit achting en dank...
bnarhcid, de j{eizerlijke kroon had opgezet.
Ondenusfchen gevoelde hij, OI:der de fwarten yan een plaatreiiJk
ongemak, zijne krachten afnemen, to~n hij in den laten HerfS[ van
J7~4, op zijne reis naar Systerhcck, ter bezigtiging eener aldaar a3n.
gelegde ijzerfmederij en geweerfabriJk, in het vallen van den avond,
bij Lachta, eene boot met foldaten en matrozen zag ftr:mden, en,
ziende, dat alle aangewende hulp vruchteloos was, zelf in de rivier
fprong, en meer dan 20 perfonen het leven reddede. De hierbij
gevatte koude verergerde zijnen toefcand. Hij vierde nog het nieu.
we jaar op de oude wijze, en fderf den S van SproUelm. 172 5,
in den ouderdom van 53 janr, in de ::rmen zijner gade, nadat hij, op
hare voorfpraak, nog zelfs aan lVIENZI!{Ol' volkomene vergiffenis ge.
fchonken [lade Hij werd in de regering opgevolgd door zijne
gemalin, onder den naam van KATHJlRIl"A I. - Wanneer wij PETER
als hervormer en befcurer van zijn rijk befchouwen, verdient hij waar.
lijk den n:1am van een Ci"oot Vorst. Hij herfchiep zijne nog ruwe
onderdanen in een befchaafd volk; verrigne zelf, hetgeen andere vorften gewoonlijk aan hunne ftaatsdienaren overlaten; zocht in eigen
perfoon bij andere vqlken kundigheden op, die hij in zijn rijk wild\!
verfpreiden ; befteedde al zijne vlijt, om kllllsten en wetenichappell
derwaarts te lokken, cn aan zijn volk fmakelijk te ll:nkcn; deed de
woestenijen in bebouwde ftreken veranderen; breidde den handel
en de zeevaart uit, en fchiep aan de Newajlroolll ecne zcemagt, waarvan men zich te voren geCl! denkbeeld had kllIlllcn vormen; tcrwijl zijne vddçogtell tegen dcn krijgskl1ndigen en onverzaagdeu
KAREL XII de 1i:holen waren, waaruit hij, door zijn doorzigt eu
zij.
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zijne oplettendheid, eene aanzienlijke en geregelde landrnagt VOOrt.
bragt. Wel is waar, dat zijn karakter oploopend , llijf1lOofdig, zeer
fireng en fomtijds wreed WilS; doch [men moet hierbij in aanmerking
nemen, dat zijn toom, door de wederfpannigheid en barbaarschbeid zijner onderdanen, die zijne weldadige inrigtingen de grootfte
binderpalen in den weg legden, maar al te dikwijls werd gaande
gemaakt. en dat zulk een volk indedaad eenen regent behoefde , die
door eene onverbiddelijke geftrengheid, door ontzettende llraffeD
en door geweld zijne edele oogmerken moest uitvoeren, welke hij
langs ·andere wegen onmogelijk had kunnen bereiken. Jammer is het
echter, dat hij zijne regering bezoedelde door de bekrachtiging van het
doodvonnis van zijnen zoon ALExEI PETROWITSCH, eenen jongeling, die wel zeer wederfpannig en voor het rijksbelluur ongefchikt
was, die zelfs buiten weten zijns vaders het land had verlaten; doch
tot welke daad MENZIKOF, zijn opperhofmeester, die hem bij PETER.·
genadig als een uitvaagfel van boosheid en laaghartigheid affchilderde,
wel de meeste aanleiding gaf.
PE TER U, kleinzoon van den vorigen, cn nagelaten zoon van den
ongelukkigen ALExEI, beklom in 17fJ.1, in het 13de jaar zijns ouder.
doms, volgens uiterften wil van KAT/IARINA I, den Rusfifchen troon.
A. MENZIKOF, Hertog van lngermanland en opperveldheer. beftuurde het rijk, en bewerkte een huwelijk tusfchen zijne jongere dochter en den keizer; doch de ondernemende DOLGORUCKI, gunlleling
van PETER 11, berokkende zijnen val. Hierop verloofde z'ch de
jonge keizer aan de zuster des laatften; maar de kinderziekte, gevoegd bij zijn, door buitenîporigheden, verzwakte ligc haam, maak[en reeds in LOl1wm. 1730 een einde aan zijn leven.
PETER. 111 (FEDROWITSCH), keizer van Rusland. Toen de mannelijke Rom:mowfche (lam, door her overlijden van PETeR 11, was
uitgellorven, benoemde de keizerin ELIZABETlI, dochter van p~.
TER 1 en zijne gemalin KATHARINA, uit kracht van de orde van
troonsopvolging, door haren vader bepaald, diens kleinzoon, KAREL
PETER ULRICH van Holjlein Gottorp, tot grootvorst en troonopvolger van Rusland; terwijl zij hem tevens aan de prinfes SOPHIA AuGUSTA van An!talt Zerbst huwde. Ilij beklom, 11a haren dood, in
Louwm. 1762, den troon, onder den naam van PETER lIl, en nOOt
dadelijk met FREDERIK 1I van Pruisfen , tot hiertoe, in vereeniging
met OostenriJk en Frankrijk, door ELIZABETH beoorlogd, den vrede,
waarbij bij het veroverde koningrijk Pruisf~n. terug gaf. Ook riep
bij de ministers LEFTECH en MUNNICH, benevens den henog van
Koeriand, BIRON, onder de regering van genoemde vorstin naar Siherii gebannen, van daar terug, en beGoot hierop, om het, door
zijnen vader, in 1713, verloren aandeel aan Schleeswijk aan Denemar/ten weder te ontnemen. Reeds was zijn leger tot in het Mecklenburgfcbe voortgerukt , en wilde hij zich in penoon aan deszelfs
,hoofd (lellen, toen eensfiags eene reden lang voorbereide zamenzwering
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ring uitbrak, waarvan, na eene regering van 9 maanden, her verlies van zijnen trl)on en leven het gevolg was. Hij had. namelijk,
door zijne overdrevene zucht voor de HoljJeillcrs, door zijne pogin.
gingen, om de Pruisfifche krijgstucht onder de Rusfen in te Voerm,
door zijne verordening tegen de baarden der geestelijkheid en de
beelden, en eindelijk door bepalingen der groote!l, alle ilanden geheel
tegen zich in het harnas gejaagd. Zijne eigene gade was zijne groot.
fie vijandin, en de keizerin ELIZABETH had niet dan met moeite eene
volkomene echtfcheiding kunnen verhoeden. De omwenteling b~rstte
los in den nacht, tusfchen den 8 en 9 van Hooim. 1762, wanneer
PETER nog in denzelfden nacht van den troon vervallen verklaard en
I<ATHARINA H door de garden, geestelijkheid en grooten tOt keize.
rin werd tlitgeroepen. Terwijl dit in Pefersburg voorviel, bevond
bij zich te Orflllienbaum, met zijnen getróuwen MUNNICII. die hem
raadde, om, aan het hoofd der aan hem getrouw geblavene regimen.ten, dadelijk !laar Petersourg te trekken, en zich van de hoofden
van den op (land meester te maken; doch hij verkoos, om ZIch ce
onderwerpen, en deed reeds den volgenden dag affiand van de kroon,
zonder daardoor ziJn leven ce redden. Hij werd gevangen genomen,
en naar Ropfcha gevoerd, waar hij den 14 van Hooim. 1762, in zijnen kerker, door de handen van ORLOW, op ecne verfchrikkelijke
wijze gewurgd werd.
PETERSBURG. (ST.) De keizerliJke refidentie- en tweede
hoofdfiad des Rusfifchen rijks. Zij ligt in het gouvernement van ge.
lijken mmm, aan de NelJla, waar zich deze rivier in den Fin/flntl.
fchen zeeboezem, hier de Kroonftndfche genoemd, ontlast I alsmede
:I:1n verfcheidcne kanalen, en gedeeltelijk ook op eilanden, die door
de Newo en hare armen gevormd worden. Geene Ilad heeft zich
mogelijk fpoediger tot zulk eene grootheid en pracht verheven, dan
Pefenburg. PeTER de Groote legde er in 1703 den grond toe, door
op een eiland in den hoofdllroom der Newa eene vesting aan te leg.
gen, en tegen over dezelve, aan de zoogenoemde Petersburgel' ziJ"
de, een klein, zeer eenvoudig. bouten huis te bouwen. hetwelk nog
tegenwoordig in wezen is, vermits men het. ter bewaring, met een
fteenen gebouw overtrokken heeft. De eerlle partikuliere gebouwen
werden in J 704 opgerigt, en wel op het Peterlltlrgs-eiland, en uit
dezen mmleg werd eerlang eene Ilad geboren, die van tijd toe tijd
zoo aanmerkelijk vergroot werd, dat zij thans bijna 8,000 huiz80,
waaronder meer dan 20CO van (leen, 73 kerken en (volgens opgave
van den minister van policie aan den keizer in 1814) 335,717 in.
woners; doch (volgens eene andere) in 1822, 570,000, de militaimijl bmg, bijna zoo breed,ren er onder gerekend, bevat. Zij is
en heeft eenen omtrek van 3j mijl. Zij heeft geene muren, is
alleen door eene gracht omringd, en behoort onder de pracbtigfte
fteden van Europa. De ftratell zijn lang, regt en breed. en aan bei.
de zijden met hooge voetpaden, met granit of breede kaIktleen be-
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voorzien; de openbare pleinen zijn met fonteinen en flnlldbee,l.
,len verrierd, en onder de, l!a dca niclIwcll fmaak gebouwdc, huizen
telc mcn vele heerlijke' paleizcn; doch vindt men ook nog in verfcheidene Ilreken del' l1ad, welke 's nachts door 6,500 lancaarnen
verlicht wordt, verCchcidene houten hutten ca gc~ouwen.
De Ilad w'orde in de volgcmle voorname deel en verdeeld: de eer..
fie , tweede en derde /ld:JZiralitdts-zijde, de SticHoflmoskowifche, de
.TtJlIIskoi- en frocgncr-zij"{!è, de IYofiliojlro:vfche, de St. Petersbtlrgfc,~e en ff/'jburgfi;!re zij"r1:. Het voornaamCte en aallziclllijkfte gedeelte van Pltersburg is de Admiraliteits-zijde; een prachtig eiland, hetgeen door de Newa en FlJiltaI11~a, eenen arm der eerCte, omringd
wordt, en zijnen naam van het Admiraliteirsgebouw ontleent, dat
zich op hetzelve bevindt, en waarvall alleen het vergulden van de
fpits v::n den toren 60,000 dukaten gekost h~efe. Het grootne plein
is het 11!arsveld, dnt onder PAUL voor de prrrade-plaats zijner garden
beftcllld werd, en van !! zijden van den keizerlijken grooten en klei.
nen tuin, aan de 3de door het marmeren paleis, en aan de 4de door
eene rij van groote en zware gebouwen omringd wordt. Op hetzelve ftaat de aan ROMANZOW gewijde obelisk van granit, 82!- voet
hoog, benevens het bronzen-fcandbe01d van SUWAROW. Het Pctersplein is merkwaardig uit hoofde van het beroemde ftandbeeld vaD
PETER dm Groote;!, waarvan het voetCeuk, zijnde een verbazende
rotsklomp, 3 millioen ponden weegt, en van Cep/zo!i1l 6 wersten te
tand tot aan de Nc!Ya, en van daar zo wersten ver te water n:tar Petersbuq; gevoerd werd.
Onder de merlnvaanEs-fce g~bomvcn der ftad behooren: I. het
wimer-paleis, of het keizerlijk rcfidentie - Gat, aan de Newn, dat
450 voet lang- en 350 bre~d, van binnen zeer prachtig en met
"cIc hezicnsw~ardi~c voorwerpen vervuld is. Het is door eenell
bedekten gang m~t de Hermita.'~e verbonden; e:!n gebouw,
hetwelk eene verzameling van fchilderijen, graveer fels , gemmen,
munten, antiken , kostbaarheden, een kabinet van Natuurlijke historie en boekerijen bevat. In de Brillantka:ner van het Got warde n, behalve eenen grooten fchat van diamanten, de rijks-inrigniell
(e "ercceekens) bewaard, pro:1kendc de fchepter met den beroemd eo
ft€:en, van de zwaarte van 7ï9 grein. 2. Het marmer paleis aan de
N.?:I"fI, een in zijne foore eenig gebouw. 3. I-Jet lVIichaiCchowCche
pnr~is, een z~cr pr~chti!; geboulV, wa~rV'an de bouwkosten op 6
mitlioen Rochels IjCfC:13t worden. 4. tIet Tnnrirche paleis, voorheen
het PalltlzcIJ/Z genoemd, all1 de Ne:y"'l, door K,\TII,\RINi\ vergroot
en \·erfraaid. 5. De prachtige haaks-kerk, \'an binnen en buiten
met .~epolijst marmer, jaspis en porphier bekleed, welke van 1766
tot Ifll2 voor 26 milliocn gebouwd w~rd , en buiten twijfel het
groocfe.e en prachtigCte tempel"gebouw van het Rusfifche rijk is. 6.
De groote en aanzienlijke hoofdkerk der Kafhnifche moeder onzes
Heeren, met ecnen frunijen IlOogen toren, van eenen koepel voorzien;
wor·
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wordende bet gebouwen de koepel door 56 znilen van graniet iJ
met kapiteelen van brons, gedragen; terwijl de vloer met verrehillend
marmer belegd is, en de porphieren trappen naar het koor van eene
zilveren galerij voorzien zijn. 7. Het klooster van ALF.:fANDEaNEWSKY, het verblij f van den aartsbisrchop van Petersbllrg, met de
prachtvolle , zilveren gr~fcombe diens heiligen. 8. De nieuwe beurs,
een prachtig gebouw. door eene );o)onade van 44 zuilen omringd,
hetwelk eerst in 1816 werd ingewIjd. 9. De vesting op een k)eiu
eiland in de lVeU'tI, thans door de uitbreiding Mr fiad, bijna in het
midden derzelve liggende. Dionen dezelve is de Sf. Pie/er Paulskerk, waarin de begraafplaatrcll der Rusûrehe vorsten, reden PETER.
den Crootm, met de veroverde vlaggen, vaandels en andere zegetee.
kens gevonden worden. 10. De Rusûrehe winkels; zijnde wijd
uitgefl:rekte ~eboulVen, die de beide -viel" boeken van de groote
markt bel1aan, groQtendeels voor rekening der kroon gebouwd en
verhuurd Zijll. Een ooggetuige ver::(el ij kt dezelve bU het Pa/aisRO'JrJl te Parijs. - In het rrafioliojlrowfcl'ze gedeelte der fiad bevinden ziel} de keizerlijke akademie der wetenrchappen, met eene boe.
kerij van 300,000 deel en; voortS nog 6 openbare boekerijen, cn
13 drukkerijen, de hooge keizerlijke collegies, het kadettenhuis voor
de )~nd- en zeemagt, enz. De keizerlijke kunstverzamelingen en di~
van NamurlUke 'historie zijn zeer belangrijk. De genoemde akade.
mie is merkel:,;l, uitgebreid, gelijk ook die d"cr kunsten, waarmee
de eene inrigting voor h(!t onderwijs van 300 jong-e lieden verbonden is. Over het algemeen vindt men te P:ters!Jl/rg vele algemeen
nuttige inrigdngen, waaronder inzonderheid hCt vondelinghuis voor
5,000 kinderen, het i:l!ld- en zee-hospitaal, het huis voor krank.
zinnigcn, het infiituut voor blinden en doontommen, cn anderen
behoorcn.
Men heer, in Pet.ersbllrfJ velerhande fabrijken, die gedeeltelijk
voor keizerlijke, gedeeltelijk voor rekenin6 van partikulieren [oopen.
O::der clc ee~ac telt men de capjjtfhbrijken van Har/Ie en Basfelisfe,
de goud- en zilver-rmelterijen, de brons-fabrUk, de gerchutgieterij
enz., en onder dc luatfl:e fuiker-rafinerijen, 12 goud- en zilver-, ,7
zijden- en !l fpeelkaarten, benevens katoen-, tabaks-, horologie- en
touw.f.'lbrijken : voortS heeft men 14 ~oekdrukkerijell , waaronder
onk eCllC Tartaarrche, 13 bl1itenl:1l1d~he en' 30 Rusûrche boekwinkels. Van meer belang echter, dan de indàstrie, is de handel dezer
fiu,), welke het mü;,lel,JtJIlt van dien van 'geheel Ruslalld is. In
1~;16 bedroeg de invoer meer dan 77, en de uitvoer 90 mi!lioen roebels. Voorts is Petersburg de zetel van den hoogen, belluren..
den fem:lt, van het heiljg rynode en alle hooge rijks-kollegien. De voor den buitenlander gevoelige winterkoude duurt gewoonlijk
5 m~andcn, namelijk van Slagt- tot in het begin van Grasm. wan.
lleer op de Ilracen, openbare pleinen en voor het keizerlijk paleis.
op 's lands kosten, vuren genookt worden, ten einde de voorbij.
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gangers zich zouden kunnen verwarmen. Zoo koud intusrchen dB
winter is, ioo heet is ook de zomer. Het water van de NewtI.
dat uitmuntend en zoo helder is als kristal, is voor Pelersburg eene wezenlijke Weldaad. Onder de keizerlijke lusdloten noemen
wij alleen Czarskoe-feld. hetwelk naar het oordeel van deskundigen
een van de prachtiglle der wereld is. Het was het voornaamlte ver..
blijf der overledene keizerin. die den voortretfdijken tuin, naar ha.
ren imaak, op het bekoorlijkst liet verfraaijen. De voorzijde van dit
flot is bijna 800 voet breed. Het werd door de keizerin ELIZABETH gebouwd, en was het geliet1{Oosde verblijf der keizerin KATHARINA in hare laatlle levensjaren. Een vertrek er van is van den grond
tOt aan den zoldQr geheel met barnlleen bekleed; terwijl de muren
en pilaren van een ander allen met lazuurlleen zijn ingelegd. Aan den
ingang van den grooten, daartoe behoorenden tuin, heeft men onlangs eenen kolosralen triumfboog, in een en anti ken fmaak, van ge ..
goten ijzer opgerigt, met het opîchrift: Am: mijne dierbare wapenDroeders gewijd. VoOrts is het Petershof • werwaarts een uitmuntende weg leidt, mede bezienswaardig.
PETERSGROSCHEN. of PÉTEItS-PÉNNING. Zoo noemde
!nen èertijds de belasting. welke Engeland van de 81le eeuw tot op
HENDRIK VIII, (geil. in 1547) aan den paus opbragt. Zij werd
door den Angelfakfirchen koning INA, in 7/jS, het eerst aan dien kerk.
voogd toegellaan , met oogmerk , dat daaruit eene kweekrchool voor
Engelrche geestelijken te Rome, benevens de zÎch aldaar bevindende
praalgraven van PETRUS en P.WLUS zouden onderhouden wor.
den; door de Inzameling van één penny van ieder huis, jaarlijks,
op St. pjetel's-d:tg opgebragt, en overtrof in de lade eeuw het inkoDien der koningen van Enge/and aanmerkelijk.
PEl'ERMANNETJE. Eene kleine munt, in het ItoomCche rijk
zeer bekend, waar zij 16 goede penningen doet. In Duitschland.
doen 9 Petermannetjes 10 lluivers.
PETER SIMON. Eene foort van Spaanîche wijn, aldus ge..
noemd naar eenen DuitJder, PIETER SIMON I die den wijngaard van
den Rijnllroom het eerst in Spanje overbragt, alwaar hij op last van
den keizer KAREL V federt verder werd voortgeplant.
PETION (ALEXANDER), een Mulat I voorzitter van de Republiek der Mulatten op Hayti, werd in 1770 geboren. Hij nam bij
den aanvang ·der ol11wenteling dë wapens op voor de zaak der vrijheid. Zich als burger en krijgsman onderrcheidende, klom hij eerlang
tot den rang van adjudanc·generaal op, en werd chef van den generalen (laf onder den veldheer ANoRÉ RIGAUO, bevelhebber van het
Zuidelijk gedeelte van St. Domingo, in den burger-oorlog, dien deze met den ongelukkigen TOUSSAINT·LouVERTURE voerde. RIG4UD
werd geflagen, en PETION keerde l1aar Frankrijk temg. Hier bleef
hij. tot dat zijn vaderland vijandelijk behandeld werd, wanneer hij
zich wederom naar HaJti begaf, ell ouder DESSALINES dienst nam.
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Na de nederlnag der Frnn[chen verwckte de wrcedheid van dezen
woe5tCn tiran eenen algemeenen opltand onder het volk, waarbij bij
in Wijnm. 1806 vermoord werd. Dewijl de veldhcer CURISTOPH de
hem aangebodene prefidentsplaats weigerde, omdat hij ten oogmerk
had, even als DESSAI.INES, zich tOt konii1ó~ te laten uitroep'!n, werd
PETION door het volk eenparig tOt voorzitter der republiek verkozen.
Hij handha~fde zich in Port nu Prillce; verzamelde alle de blanken
en lieden van de kleur, die de woede van DEss,1LIl'\ES nog ontkomen waren; volgde in zijn be!luur en inrigtingen nagenoeg den Amerikafchen regeringsvorm ; hield, in een en zevenj:1rigen !lrijd tegen
de aanvallen van CHRISTOPH, de onafhankelijkheid der republiek ftaan.
de; bevorderde den handel, en regeerde zoo zacht, dat geene
klagten of bezwaren, zoo lang hij leefde, tegen hem ingebragt
werden. Hij ftierf in het begin van Grasm. 1818. na eene ziekte
van weinige dagen, gedurende welke hij alle voedfel weigerde. De
bloeijende ftaat der door hem wel ingerigte republiek is zijn fchoon.
fte gedenkteeken, en de nlgemeene droefheid, welke bij zijnen dood
plaats had, was de aandoenlijkfte lofrede op zijn leven. De opper.
officieren fpanden de paarden van he~ rijdmig , dat zijn lijk voerde,
en trokken hetzelve tot op dé begraafplaats, waar zijn !loffelijk deel.
volgens zijne uitrlrukkelijke bc~ecrte, onder den boom der vrijheid
(eenen 110ogen palml~oom tegen over het Nationaal paleis), begraven
werd. De fenaat verkoos dl!n veldheer nOJJER., in zijne plaats. tOl:
prefidem der Republiek.
PETION de yj!lcileul'e (JERo~m) Een der ijverig!le voorllandert
van de partij der .Jakobijnen in de Fral1fche omwenteling. Hij werd
in Chnrtres, waar hij pleitbezorger was, geboren; in 1789 door die
fiad tot af:;evaardigde van den. derden !land bij de !laten generaal ve1"
kozen. in welke hij openlijk voor de volkspartij uitkwam; vervolgens in 1792 tot ma;re v~n Parijs, cn eindelijk tot afgevaardigdp'
bij de N~t!oll~le conventie benoemd. Zijn karakter wordt niee ·zo~
dcr grond verdacht e;ehouden. Eerst der partij van ORLEJ\NS toege.
daan, voegde hij zich in 1("91 bij die van CONDOll.CET; GNJ\DET
en BRISSOT, en ijverde zoo !lerk voor het gevoelen des laat!len f
l1:1lnelijk voor eene republiek, dat hij zelfs eene zending naar .enge~
land op zich nam, om met eenige llritfche misnoegden te overleggen.
hoe d:! patriotten van beide lanelen hun plan het best zouden kunnen
uitvoeren. Hij werd door de Nationale vergadering tot een der drie
commisfarisfen benoemd, die den gevlugten koning LODgWIJlC XVI
van Parer.nes tel11g bragten, bij welke gelegenheid hij den ongelukkigen
vorst met minder achting en toegeeflijkheid behandelde, dan door zijne beide medegemagtigden gefchiedde. IIij werd hierop make van
Parijs; doch in plaats van de rust te verzekeren, begunsdgde hij .de
ontwerpen der oproer!lichters; zelfs heefe men a\le reden, om ·ce ge.
looven, dat het be!lormen van de Tuillerietl, op den loden van
Oogstm. 1792 , niet zoude Zijll voorgeva\len, indien hij. ziju€:p pli~t
al, maire vervuld had.
TOl!n
ALGEllIEEN WoonOENn. V.
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Toen de Conventie bijeen kwam, werd PETION haar eerlle vootzitt·!.
Hij had wel geen deel aan de moordtooneelen van Herfstm. die hij
veeleer afkeurde; maar deed niet ééne krachtdadige poging, om
dezelve tegen te g~.all, offchoon hem zijn ambt daartoe verpIigtte.
Hij nam als prefident, weinige dagen later, het beOuit tot het vernie.
eigen van het koningsfchap, en werd den uden van Wijnm., met
HalssoT, DANTON ,BARRERE, SIEYES, THOi\IAS PAYNE, VERGNIAUD
en CENSONNH in de commisfie geplaatst, welke den regeringsvorm
voor de republiek moest ontwerpen. Van nu af fprak hij dagelijks
op de tribune met veel bitterheid over den koning; doch tevens
trad hU openlijk tegen ROBESPIEI\RE op, en gaf den 10 van Slagtm.
eene redevoering benevens eenen brief in het licht, welke veel ge.
fchiedkundigs omtrent den laatllen, MAR.n, BRISSOT en zich ze\..
ven behelzen. In Louwm. 1793, fiemde hij voor den dood des ko.
l1ings; doch tevens voor diens regt, om zich op het volk te mogel1
beroepen, hetwelk hem naderhand als eene misda:td werd aangere
kend. In Lentemaand daaraanvolgende, kwam hij in lIet Comité de
fal,~1 public , onder welks 25 leden ook CAMBACERES, SIEYES eD
ROBESPIERRE behoorden; en hier was zijn firijd met den laatllen , iJloo
zonderheid federe den Jeden van Grasm., een llrijd op leven en dood.
ROBESPJERRE en DANTON zegevierden, en men bediende zich van
de verklaringen des veldheers MIACZINSKI, dat hij kennis gedragell
had van de ontwerpen van DU;\IOURIEZ, ten einde eene commisfie
daar te tl:ellen, 0111 zijn gedrag te onderzoeken. Men beOoot ver.
volgens tOt zijne aanklagte, en den !l81len van Hooim. 1793 \verd
PETION , nog onlangs de afgod des Parijfchen volks, met BUZOT.
LANjUINAIS, en 14 anderen voor eenen landverrader verklaard; doelt
het beOllit, 0111 hem en 52 afgevaardigden te vatten, werd niet
yoor den 3den van Wijnmaand daaraanvolgende genomen. Ondertus.
fchen had zich PETION , met anderen, door de vlugt weten te
redden. Hij zwierf langen tijd in Bretagne en aan de oevers der
Gironde rond; doch eindelijk vond men, in Hooim. 1794, zijn lijk
1I1et dat van DUZOT, in de vlakten van het departement van dien
Baarn: beiden waren door dieren half verfcheurd, en men meent, dat
zij of van honger gellorven of vermoord zijn.
PETRARCHA. (FRANSCISCO) D~ze Italiaanfche geleerde, uit
~e I4-de eeuw, is niet alleen beroemd door zijne edele liefde voor
LAURA, maar heeft zich ook :lIs herllelIer der wetenfchappen en
yan den fmaak, als dich eer, en als verbetcrMr der ltali:\anfche taal
teer verdienstelijk gemaakt. Hij werd te drez::;o in het Florentij\l4
fcbe geboren, en door zijnen vader te dv;gn()n opgevoed; doch te.
gen zijnen zin naar MOlJtpellier en Bologna gezonden, om zich op
de regtsgeleerdheid toe te leggen. Zoodra zijn vader geftorven was,
keerde hij naar dvignon terug, reisde vervolgens naar Parijs en Ra.
me, en verzamelde hier en elders de beste handfchriften der ouden.
In dvig,,(m leerde hij LAUlV. keunen, die VaD het oogenblik, dae
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hij liaar in de I;:erk zag, zijn gehecle hart vermeesterde; doch die
reeds :1:111 HUGO VAN SADES gehuwd was. Deze ongelukkige liefde.
een voorbeeld van Platonifche dweeperij, beftond in de aangenaamfte
droomen, en klo111 , daar haar geest h<.'m meer dan hare fchoonheid
boeide, met beider wenemende jaren ftecds hooger, zoo zelfs, dat zij
hem genadig poogde terug te houden, en hem wilde omvlugten.
Toen hij te re,·olla, waar hij zi;.!h in 1348 bevond, h:!t betigt van
haren dood ontving, was hij troosteloos, en betreurde haar vele jaren. Zij is het ollderwe i·p zijner uitmuntende Italiaanfche liederen.
Inzonderheid zijner fo,metten. Zijne gezangen ademen eene onnavolgbare teederheid, fchetren de liefde in hare hoogfte veredeling
en zijn, vol van zwaarmoedige denkbeelden, en eene vurige ver·
beelding.
PETRACHA bragt eetl groot gedeelte van tijn ieven te ;'~tJclllfo.
omflreeks Avignor., in eene verrUkkelijke lantlftreek, door, waar hij
zich in de eenzaamheid aan zijne liefde, maar ook tevens aan de we.;
tenfchappen wewijdde. Voor het overige hield hij nU eens zijn verblijf
te Avignan en rauclu[e, dan eens te Mi/aatl en Padun, en genoot
aan het paufelijk hof, dat zich toen te AvlgtJOn bevond, de grootfcd
eer. In 1341 werd hij, voornamelijk, wegens een Latijnsch helden_
diCht, Afrika, of oVer SCIPIO AFRIC!.NUS, te Rome, na voorafgaal1oi
de uimoodiging, onder de luide goedkeuring van :!Ile de bewone.
ten dier flad, tot dichter gck,·oond, welke merkwaardige plegtigheid
naar eenen triumf geleek. OndertllSfchen was het niet alleen de dichtkunst, waardoor PETRhRCIJA zich beroemd maakte, alhoewel hij door
deze, inzonderheid door t;ijne [olll:etten, eenen onvergankelijken
naam verwierf; maar ook verfcbeidene takken der wetenfchappen,
voornamelijk de kennis der oude fchrijvers, wonnen door zijne on.
vermoeide pogingen: hij verzamelde de beste handfchriften t en droeg
zelfs, door zijne nitmuntende Latijnfche fchrijfwijze, ongemeen veel
tot berfeel der wetenfcllappen bij. Zijn voorbeeld gaf een nieuw leven aan geheel Italië, en zonder hem zouden de wetenfchappen , na.
derhand, welligt minder ingang gevonden hebben. Zijne Latijnfche
werken zijn gezamenlijk gedrukt te Ba:r.el in 149Ó en 1581, en ook
dikwijls afzonderlijk: onder dezelve munten inzonderheid uit: over
de Eenza/lmheid, en ~ver liet gedrag ill Ybor. en tegenfpoed. Toen
de ouderdom naderde, verkoos hij het bekoorlijk landgoed Argua,
bij Padua, tot zijn verblijf, en ftierf eindelijk a1dàar iil 1374, in het
70fte jaar zijns levens. Hij bezat een edei karakter, was opregt iIi
tiJne vriendfchap, en een vijand van àardfche fchatten. - Mell
heeft van hem vele levensbefchrijvingen; doch de beste en echtlle
is die, ten titel voerende: Memoires pour la vie de Fr. Petrnr'lue,
par faóM de SADES (een nakomeling der aangebedene LAURA) P~r;p
1764 ...... 1767, in 3 deelen.
PETRUS, de Apostel, eigenlijk SIMON geheeten, was een Gali.
leesçb visfcher uit Betnfmin , en werd door zijnen broeder ANDUAf.
Dd2
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dien JEZUS, aanftonds bij het aanvanrden van zijn leeraarambt , Olf ..
der zijne discipelen had opgenomen, met dezen goddelijken leeraar
bekend. Merkwaardig is zijn fpoedig beOuit , om JEZUS, op wiens
woord hij juist eene rijke vischvangst gedaan had, met achterlating
van alle zijne have, onmiddellijk te volgen. Sedert was hij altoos
in het gezelfchap, en een der grootfie vertrouwelingen van zijnen
meester, die hem, uit hoofde van de fiandvastigheid zijns geloofs,
KRPHAS (in het Grieksch Pc/ra. rots) noemde, en door zijne bijzondere toegenegenheid onderfcheidde, zonder echter, zoo als de
Roomschgezinden beweren, hem eenig oppergezag over zijne m~
deapostelen te verleenen , hetgeen zich ook PETRUS zelf nimmer
beeft aangematigd. Veeleer bragt hem JEZUS meer dan eens, in hun
bijzijn, de fomen en overijlingen onder het oog, waartoe hem zijn
driftig temperament vervoerde, en nog in den laatnen verfchrikkeIijken
nacht, voor zijne kruifiging, bragt hem het beflralfend oog zijns
meesters, toen hij hem uit enkele vrees verlochende , tot inkeer.
Zijn oplegt berouw over dezen mi§flap lonterde zijn, voor het ove.
rige, edel hart, en verflerkte hem in zijne vurige liefde tot JEzus; terwijl zijn ijver en de uitilekende vermogens van zijnen
geest hem, in gewigtige voorvallen, tOt een en woordvoerder zijner
mede-apostelen maakten. Dit was, onder anderen, het geval op het
Pinkflerfeest na 's Ilcilands Hemelvaart, wanneer hij den moed had.
om het Evangelie openlijk te verkondigen, en door zijne nadrukkelijke redevoerinij eue lijke duizend voor de zaak zijns meesterS
won; alsmede bij zijne verdedigingen voor den hoogen raad, waarin
hij op eene beOisCende en kloekmoedige wijze toonde, hoe zeer
bij aan haar gehecht, en van hare waarheid doordrongen was. Over
het algemeen had hij op de Christelijke gemeente eenen grooten in.
vloed; en het w~s, op zij ne voordragt , dat de Apostelen en oud.
fien, op de eer!1e kerkvergadering te JcrtlU//em, vastflelden, dat
voor de bekeerden uit de Heidenen de opvolging der Mozarrche wet
niet noodzakelijk was. Pi':TRUS reisde waarfchijnlijk door verfchei.
dene landilreken van Middel. en IYestelijk-Azië als leeraar van het
Christendom; doch dat hij te Rome geweest, en aldaar in 67 gekrui.
iigd zij, meldt alleen de overlevering, die in de Roomfche kerk voor
wettig gehouden wordt, en waarop de paus zijne waardigheid, als
opvol!!;er van dezen apostel, meent te kunnen gronden. Dat PETRUS
inmsfchen, den marteldood ge!lorven zij, lijdt geen en twijfel. Zijne
in het Nieuwe TestamellC vervatte twee brieven werden in het
Grieksch gefchreven , en aan de Christelijke gemeenten in K/ein-.1zii
gerigt. Z\i dragen in den fchrijftrant, en het voordr~gen der leer,
geheel het karakter van zijnen vurigen geest, die van de eene gedachte
~ot de andere voortfnelt, waardoor hij in zijne uitdrukkingen dikwijls
niet zeer zorgvuldig is.
. PETUNTSEL. Chineesch graniet, welks hoofdbefianddeel ver•
. w~,.de_ veldfpaath is, tOt porfelein-aarde overgegaan, en een voornaam
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naam gedeelte van het Chineesch porfelein uitmaakt. De Pttuntfel
is zuiver wit, ongemeen fijn en zacht, en wordt uit de mijnen ge.
graven in de gedaante van tigcbelll:eenen. Zij is veel harder dan de
Kaulin, welke laatll:e echter de ~arde is, die fterkte en vastheid aan
het porfelein geeft, en vele glillllercndc ftofdeeltjes bevat.
PHAEDRA. Dochter van den Kretenfifchen koning MINOS en PA.
SIPHAE, zuster van ARIADNE en gemalin van THEsEus, bij wien zij AChMAS en DEMOPHOÜN baarde. Toen zij het eerst HIPPOLYTUS, eenen
vroegereIl zoon van THESWS, ontmoette, ontnak zij zoo zeer jegens hem in liefde, dat zij hem tot ollkuischheid trachte over te halen; doch de edele jongeling noeg haar voorfiel zedig af. Nu verkeerde liefde in haat, en PHAEDRA befchuldigde haren ftiefzoon bij
THESEUS, die, al te ligtgeloovig, van NEPTUNUS, van wien hem de
vervulling van drie zijner wenfchen was wcgell:aan, den dood zijns
zoon eischte, welke ook fpoedig volgde. PHAEDRA werd eerlang
door wroeging aangegrepen, en bragt zich zelve om het leven. Volgens anderen werd PHAEDRA door THESF.us vermoord. Twee der beroemde treurfpeldichters der ouden, SOPHOKLES en EURlPlDEs, kozen haar tot hoofdperfoon van verloren geraakte treurrpelen ... Het_
zelfde deed ook RACINE, wiens PHAE DRA onder de Franfche Treurfpelen eene eerfie plaats bekleedt.
PHAEDRUS. Een Latijnsch fabeldichter uit Thracië, die waarfchijnlijk in zijne vroege jeugd als naaf naar Rome gevoerd werd.
doch door keizer AVGUSTUS werd vrij gelaten. Hij leefde vermoèdelijk in matige omll:andigheden en fiierf in hoogen ouderdom. Zijne
fabelen, in S boeken en J:tmbifche verzen, onderfcheiden zich door
zuiverheid en fi~rlijkheid van uitdrukking, alsmede door eenvoudigheid en treffende, leerrijke denkbeelden. Hij ontleende de !loffe
gedeeltelijk uit AESOPUS; doch doormengde dezelve met eenige gefchiedenisfen en verhalen. Men vindt in de oudheid van dezelve
geen gewag gemaakt, en SENEKA zelfs verklaart, dat de Romeinen
geene Aesopifche fabelen bezaten. Aan latere fchrijvers bleven zij
tot 1595 onbekend, wanneer FRANS PITOU een affchrift in de boekerij van St. Rellli, te Rheims, ontdekte, hetgeen hij aan zijnen
broeder PETER zond, die hetzelve uitgaf. De beste uitgaven zijn van
BURMAN, Amfl. 1698 of 1745 in 8vo en Lei/den 17'17 in 4[0.
Sommige fchrijvers hebben de echtheid der fabelen van PHAEDRUS ÎlI
twijfel getrokken, en houden dezelve voor een voortbrengfel van
lateren tijd; doch dit is meer zeker van die 32 nieuwere fabelen.
welke door JANELLI en CASSITO zijn uitgegeven, doch reeds aan den
geleerden BURMAN uit PEROTTI'S handfchrifr, door DORVILLE, bekend
waren, en redert 1812 meermalen zijn herdrukt geworden.
PHAETON. Een zoon van ApOLLO en KLYMENE. Op aandrang
zijner moeder verzocht hij zijnen v:lder, die hem de onvoorwaarde.
lijlte vervulling van éénen wensch beloofd had, om hem eens zijnen
zonnewagen te leenen. Al'OLLO voldeed hieraan; doch daar PHAëTON
D d 3
het

p n A N T O' M E. P HEB E.
355
bet mennen niet verflond, geraakten de paarden op hol; en hemel
en aarde in beweging. Om aan de fieeds toenemende verwarring een
einde te maken, kwam JUPITER met zijnen donder en blikfcm tusfehen beiden, en fiortte PHAëTON in den Eridllnus, waar hij Zijll Ie..
ven eindigde. Ook de zonnegod zelf voerde den llaam van
PHAëTON.
PHANTO:\'IE. Een verfchUnfel J hetgeen alIeen in onze verbeel.,;
ding be!laat; een bcdriegelijk beel~i! (Men zie "mler VERBEELDING.)
PHARIZE~N.
Zoo noemden .zich de leden eó?ner fekte, of
geleerde fchool, on~er de Joden, welke ten tUde der JVlaççabem fcbijnt
ontllaan te zijn, en bij de wetboeken vaa MOZES nog eene menigte
voorgewende mondelinge, overleveringen hadden, die zij met de
verklariugen van latere uitleggers, (na de Babijlonifche gevangenis)
;lIs bronnen van den Joodfchen godsdier.st befchouwden. en met
geene mindere naauwkeurigheid. dan de Mozaffehe wet zelve, meeu.
den te moeten opvolgen. Zij onderfcheiddilrl zich van de Satluçem,
door hunnen ijver voor deze overleveringen, en h.et geloof aan de
Clpfianding der dooden. Zij waren trotfche huichçlaars, die bij eeDe hoog,~ gebrekkige zedekunde het Hoogfie wezen door een uitwen..
tiig vertoon van heiligheid poogden te behagen, en zich in de gunst
des volks te bevestigen. Zij telde de aan:::ienlijkfie wetgeleerden
(fchriftgeleerden) en flaatsmannen in Jutlea onder hunne medeleden ~
en daar perfonen van allerlei !land, en 7;elfs vrouwen, tot hunne fek~ .
Ie werden toegelaten, zoo verkregen zij door hunne onderlinge ver..
bindtenis een en fiaatkundigen invloed, die onder de Macçabeen en
en HaS/110nUI'S meermalen bet lot van den Joodfchen flaat befliste,
en het ov!!rfchot van magt, hetgeen de Romeinen. ten tijde van JE~US, aan den boogen raad lieten, in hunne handen fielden; en hoe
zeer zij deze gunst misbruikten, leert ons de Evangelifche gefchiede~is. Het Pharizeeusch leerfielfel heeft onder de latere Joden de overband behouden. en is door den Til/mud bekrachtigd. Voor het
overige, wordt de uitdrukking Pharizeen tegenwoordig veel gebe.
Jigd van eenen fchijnheiligen, eelHlIl huichelaar, hoedanige zij, in~onderheid ten tijde onzes Zaligmakers • waren.
PHARMACIE. (Zie: APOTHEKERS-KUNST.)
PHARSALUS. Eene fiad in GrickmlanJ, waar de~ beroemde
flag voorviel, waarin CAESAR de overwinning op POillPEJUS behaalde,
waardoor hij gebieder van Rome werd. Onder den naam van PHAR.
IlAUA heeft de Romeinfche dichter, LvcANus, den oorlog tusfchen
CAESAR en POMPEJUS, in een heldendicht, befchreven.
PHASEN. Zoo noemt men de veranderlijke gedaamen. welke de
planeten van har(} verfchiIIende verlichting door de zon aannemen,
:tOO dat zij nu eens zich rond, dan ovaal, dan weer fikkelvormig ,
cf als eene duistere vlek vertoollen.
PHEBE. Een bijnaam vau DIANA I als godin der maan, dus geheeten naar haren broeder.
.PUE.
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PHEnus. Een bijnaam van ApOLLO, en, toen deze mee den zonnegod vermengd werd, van llELIOS.
PHELLOPLASTIK. (Zie: KURK.SNI]KUNST.)
PHENICIE, hetgeen dikwijls als een gedeelte van Syri~ worde
aangemerkt, was een fmal kusten.land aan de JJ1iddellandfche zee J
hetgeen zich van Aradus, aan den Eleutherus, tot Tyrus aan de uon.
tef uitllrekte. Dit niet zeer groot land was zandig, werd door de
bergen Libanon en Anti.Libanotl doorfneden, en bezat in zjjn bloei.
jendst tijdvak eene menigte van belangrijke en beroemde (leden, wel.
ke echter nooit eenen afzonderlijken (laat uitmaakten. Onder deze).
ve behoorden Tyrus, inzonderheid beroemd door hare purper-verwe.
rijen; Sidon door hare kunstwerken, voornamelijk van glas; Bi.
hlus, door den dienst van ADONIS, en meer andere. Zij waren iu
het eerst, als volkplantingen , van de oud{le fiad Sidon afhankelijk; doch werden later onaf hankelijk, en vormden (van 1000 toe
600 voor onze tijdrekening), een fieden-verbond, hetwelk echter
Tyrus aan het hoofd had. De oorfpronkelijke bewoners van pllenicië leidden in den aanvang, waarfchijnlijk een zwervend leven langs
den Arabi[chen en Perzi[chm zeeboezem, en trokken van daar, reed.
lang voor de komst der Jsraeliten, naar hunne volgende woonplaat.
fen, wier ligging langs de klisten, en rijkdom van hout, hen reeds
vroeg tot visCcherij en fcheepvaart bragten. Geene bijzondere ze.
den of inrigtingen hebhende , noch verflaafd aan eenige zeldzame
en ongezellige bijgeloovlg!le!d, konden zij zich met andere volkeD
vermengen. Zij dreven van Sir/on en Tyrus eenen uitgefirekteren en
meer gewaagden koophandel, dan eenige fiaat in de oude wereld.
dongen naar de heerfchappij der zee, en verkregen dezelve. Hunne
fchepen zeilden niet alleen naar alle de havens der Middel/al1dfoltl
zee; maar voeren door de firaat van Gibraltef', en bezochten de
Westkust van Spanje en Afrika. Op vele plaatfen, daar zij landden,
vestigden zij volkplantingen , en deelden aan de onbefchaafde inwo.
ners van hunne kunsten en vorderingen mede. Zelfs drongen zij door
tot de rijker en vruchtbaarder gewesten in het Zuiden en Oosten, rigtten eenen geregelden handel op met Arabië en het vaste land van
Indië, ann den eenen, en met de Oostkust van Afrika aan den anderen kant, langs verCchcidene welgelegene havens in de Arllbi[ch~
golf; voerden uit deze landen vele kostbare koopwaren aan, en vergrootten dien tak, langen tijd. zonder eenen mededinger. Nadat de
phetliciers verCcheidenc eeuwen, door kunsten, handel en zeevaart,
aanmerkelijke fchatten hadden bijeengebragt , werden zij eindelijk
alln de Pel,zi[c!te, en later aan de Macer/otJifche heerCchappij onder.
worpen. S.... NCIIONUTIION, een Phellicier, die omfireeks het jaar
2,~OO der wereld leefde, heeft eene geCchiedenis zijner lalldgenoo.
ten gerchreven. waarvan nog eenige fiukken J in eene Griekfche
overzetrlng, voor handen zijn.
PUENIX. Een fabelachtige vogel der ouden, die nooit befina
D d 4heeft;
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beeft; doch \V:I~rvan mcn bij de Grieken cn Egyptenaren vindt gewAg
gemaakt, en dic een zinnebceld der onver~nllkelijkheid \Vns. IIij worde
befchreven als van een.e purper roode kleur, met andere bome vereil doormcngd, en van de groûtte eens adelaars. Volgells de fabel W!1S er altijd maar één te gelijk op de wercld, die al!cen dan vcrfcheen, als zijn vader gellorvcn 'was, en U!t Arabiii naar Egypte
kwam. Dit hcfchiedde 0111 de 500 jaar, wanneer hij zijn vader, iJl
een ei van mirrhe gehuld, in den .empel der zon bragt, en aldaar
begroef. Volgcms anderen hercidde hij zich zelven , bij zijnen naderenden dood, een nest van kostbare, welriekende kruiden, waar·
in hij fzich verbrandde; doch uit zijne asch eer!ang, verjongd, weder te voorfchijn kwam.
PHERECYDES. Een der oude beroemde wijsgeeren van het ei..
land Syros, die omtrent het midden der 6de eenw voor ÇrJJl.ISTUS
leefde. en van wien PYTAGORAS een leerling was. Hoe onbepiald
'én gebrekkig ooL: de berigten van dezen merkwaardigen m:m zijn, kan
men er echter ui t opmakcn, dat hij in groot aanzien llond, en voor ce.
lIen propheet gehouden werd. waar voor hij 00k, doer zijne dwecp..
~ieke verbeelding verleid, ;ich zelf hield en uitgaf. Vun zijn. werk
over de Natuur en de Goden is niets meer voor handen, behalve
het weinige, dat eenige oude fchrijvers daaruit aanhalen; mnar bijzon.
(ter opmerkdijk is het a:mgevoerde van CICERO, zoo het met de
waarheid overecnkomllig is, d;t PHi:RECYDES de cerfie geweest zij,
die in Grieke1Jland de on(LrfelUkheid der ziel lcemarde. Ook zegt
men, dat hij de eerne was, die in ongebonden Gijl heeft gerchrcven,
daar tot dien tijd toe bij de Grieken alleen de gehonden nijl in ge..
bnlik was. De nog oV~iÏge brokken van 's mal13 rchrifte:1 vindt metl
bijcen verzameld cn opgehelderd, met eene vt:rhandding over hem
7.elven, in een gefchrlft vun STURZ, getiteld: r Ti~,"'Ccyd;s jragll1elltQ
enz., in 1789 uitgegeven. Ook vindt men bij (l~ oUllen eellen
gefchiedfchrijver van denze!fden naam, clil! ot1lnr~eks denzelfden tijd leefde, cn waarover in het gcnoemde werk almede iets gezegt wordt.
PHIDIAS. Een beroemd Athecnsch beeldhomver cn bouwkundige, de eerlle, die den Grieken den fmaak voor het natuurlijkfchoone
in een llandbeeld inboezemde, en hUlI leerde, om hcm daarin na te
volgen. Zijne hoofé.lverdienstcIl zijn g(:}c~el1 il! de ei:;cmardigheid en
waardi~heid, met welke hij de god~l1 arbeeldde. Zijne! nl<:eS[erlluk.
ken waren, voor eerst een fiandlJeeld van l\TJNERV:\, van goud en
ivoor, en 39 voet hoog, dat in den tempel dier godin geplaatst was;
en ten anderen het beeld van den olympifchen JUPI1'eR, hetwelk
voor een van de zeven wonderen der wereld gehouden werd, en
waartoe men meent, dat hij het óenkb"eld van IIoMERUs ontleende.
Dit werk verfchafte hem eenen eeuwigcn roem, en trof de aalifchou.
wers met verbazing. PHIDIAS was niet alleen beeldhouwer. maar
ook bouwkundige, van wiens bekwaamheid zich zjJll vriend PERIKLES
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bediende, om Athene met de heerlijkfte voortbrengCelen van
bouwkunde op te luiseren.
PIIlLADELPIIIA. De hoo[daad van Penfylvfl1/ië, de groodle
der Jléreenigde Slf.tm , voorheen een deel van Nieuw-Nederland.
Zij is de tweede aad van het gemeenebest, was tot 1801 de ze.
tel van hel congres, en ligt aan den mond der Delflware in eene
moerasfige land!treek, om welke reden, alsmede uithoofde van de
plotlèlinge afwisfelil1g van hitte en koude, de lucht er voor ongezond gehouden wordt; zoo nis hier zich ook meermaal de gele
koorts openbaarde. De fiad is regt en in de breedte gebouwd, en
bevat 15,000 huizen en 108,000 inwoners. De reede is voortreffe.
liJk, en de handel daardoor van veel belang. Behalve ver[cbeiden
gewigtige fabrijken, ilJzo11l1~rheid van fuiker-rafinerijen, kou [en-we.
verijen, alsmede fchcepstimmerwerven, bezit Philadelphia vele fcholen, waarv:m de geneeskundige in 1780 tot eene univerfiteit werd
verheven: voorts verf(;heidene weldadige inrigtingen en geleerde ge.
nootfchappen; eene openbare boekerij van 100,000 boekdeelen, waarvan
eene en nog 2 and\!re, door FRhNKLlN, werd opgerigt; meer dan 150
boekdrukkerijen; cenen aanzienlijken boekhandel; een kunst- en natura.
lien-kabinet, PWLES mu[eum genoemd; eene ontleedkamer, vier wis.
felbanken ; de in 1791 opgerigte fiaatsbank; 11 as[urantie compagEien;
een collegie van koophandel, 's lands munt enz. Philadelphia is de
hoofdzetel der kwakers, welke hier bij zondere voorregten genie.
ten, en ver[cheidene menschlievende inrigtingen gevestigd hebben,
ZOG als b. v. een hospitaal, een werkhuis, waarin meer dan 6,000
armen gevoed en aan w~rk geholpen worden. Ook zijn de door
bun ingerigtc gevangenisfen voorbeeldig. Het genootfchap tot af.
fchafling van den flaveuhandel z.et zijne werkzaamheden onvermoeid
vüort. Het water te Philadelphia wordt uit de Schuij/kill door eene
fioommachine 98 voeten hoog opgetrokken, en door de ll:ad geleid.
PHILEMON en llAVeIS. Een hl1welijkspaar, in de Griekfche
oudheid beroemd door de getrouwe liefde, welke beiden, nog in hoogcn ouderdom, elkandcr toedroegen, en door hunne braafheid. De
fabel verhaalt er ons het volgende van: toen JUPITER en MERKURIUS
op zekeren tijd, in menfchelijke gedaante, Phrygië doorwandelden,
wilde niemand de vreemdelingen herbergen, behalve de bovenge.
noemde, reeds bedaagde echtgenooten, die hen vriendelijk ontvingen,
bun de voeten wiesfchcn, eenen eenvoudigcn maaltijd voorzetteden, en
huisvesting verleendelI. De reizende goden hen hierop met zich naar
eenen naburigen berg nemende, ontde kten zij, tocn zij omzagen,
dnt hun dorp overaroomd, en hunne hllt in ecnen plachtigen tempel
veranderd was. JUPITER vergunde hun het doen van elke bede; doch
de befcheidene en vcrgenoegde echtgenooten verzochten alleen de
gunst, om, als dienaren van zjjnen tempel, gelijktijdig te mogen
fierven. Deze bede werd dan ook eindelijk vervuld. Op zekeren tijd,
in een en hoogen ouderdom, voor de deur des tempels zittende J
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in een en eik en zijne gade BAUCIS in eene linde veranderd, Zij ontwaarden van langzamerhand de~e hunne veranderde
gedaante I zoo lang zij elkander zien en fpreken konden, namen zij van
elkaar het teederst affcheid, en nog langen tijd fionden zij als gewijde boomen voor genoemd~n tempel.
PHILIDOR (ANDRÉ DANlcAN), te Dreux in 1726 geboren, is
als een der groot!l:e fchaakfpelers, en tevens als componist beroemd.
Zijne fn de muzijk gemaakte vorderingen, en nog meer zijne be.
kwaamheid in het fcha.1kfpel, deden hem in 1745 eene reis door Ho/land 9 Engeland en een gedeelte van Duitsch/and ondernemen. In
JJerlfj1' fpeelde hij in 1750, geblinddoekt, drie fpellen fchaak tegen
drie meesters, en won ~Iezelve in korten tijd. Sedert zijne terugkomst in Frankrijk wijdde hij zich geheel aan de muzijk. Zijne
~angfpelen I de Hoeffozit, de Soldaat als Toovenaar, TOMES JONES
en anderen, werden met algemeene goedkeuring ontvangen, en zij.
pe aria's door hem in eene vrije manier bearbeid. Rijkdom aan invallen, en eene aangename zangwijze onderfcheiden zijne zamen!l:ellen. Als fchaakfpeler heeft hij eenen beflisfenden roem verworven. Hij reisde jaarlijks naar Londen, op kosten van het fchaakge ..
zelfchap aldaar, waarvan hij 30 jaar lid was; ko.Js die fiad eindelijk
lot zijn betl:endig verblijf, en fiierf aldaar in Oogstm. 1795. Hij be..
hield zijn geheugen tOt het laatUe toe, en fpeelde nog, geblinddoekt,
,wee maanden voor zijnen dood, twee partijen op het fchllakbord te
gelijk, welke hij beiden won.
PHILIPPI. Eene der voornaam!l:e fieden van JlJacedonië, door
J!HILIPPUS, uit hoofde der zich ildaar bevindende goudmijnen, gebouwd ; zijnde thans flechts een dorp, Feliha geheeten. Hier werd
de beroemde flag geleverd, waarin ANToNlUs en OCTAVIUS de republikeinen, onder CASSlUS en BRUTUS, overwonnen, en hier was het
ook, waar PAULUS eene Christelijke gemeente oprigte, aan welke
bij zijnen bekenden brief aan de Philippenul1 fchreef.
PHlLIPPIJNEN. Deze eilanden, ook de 1IfallilJi[clze genoemd, lig~
gen van den SO tot 19° Noorder.breedte, en van 13S cot 145 005..
lelijke lengte van den grooten Oceaan, en worden door de Chine[ehe zee omringd. Derzelver oppervlakte is bergachtig, tusrchen bei.
den met Vnlchtbare dnlen bedekt, en bedraagt voor de grootere
(llfindanao er onder gerekend) 6,500 v. m. Onder de bergen werpen er 10 vuur uit, waaronder de 1Il/ayol1, op Luzon, de voor.
naam!l:e is. Op den lfien van Sprokkclm. 1814 woedde een dezer
vuurbergen. in het landfchap Camarines , op Luzon, zoo verrchrikke_
lijk, dat 5 volkrijke fieden daarbij geheel verwoest werden , en
1200 menfchen omkwamen. Het getal der eilanden, tOt deze groep
behoorende, wordt door fommigen op 1200, door anderen op 1500
opgegeven. Het grootll:e is Luzon, en onder de overige behooren
MindalIIlo en PmoagolZ, van welke beiden de Spanjt1f1rdm flechts een
klein gedeelte bezitten; voorts St1l11ar. Leyle, Mindoro, Bug/afo.
I'n.
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1'11111'1, enz. De groot ere eilanden zijn inwendig nog weinig b~
kende Aan meren en rivieren • die den grond ongemeen vruchtbaar maken. ontbreekt het er niet. De groOle vochtigheid op deze
eilanden wordt door de hitte gete~perd, en 'bevordert eepe bijna
voorbeeldelooze vruchtbaarheid; doch is ook oor~nak van veelvuldige ziekten. Zonder dit nadeelige der luchtfireek, zouden zij het be.
koorlijkst verblijf opleveren. Rijst. kakao, kokos, de beste fuiker.
peper, gember, wilde muskaatnooten, voortreffelijke orange-appelen.
dadels, paradijs-vijgen, ananasfen , en eene groote menigte van wel..
fmakende vruchten, geven den bewoneren een aangenaam en toerei..
kend voedfel. Hennep. het uitmumendfie katoen, indigo. verf.
hout, koffijboonen, tamarinde, alo~hol1t, de kamferboom, arertJl.
betel, uitmulltende tabak, ebbenhout enz. groeijen hier in het wild.
Men heeft cr vele eetbare vogels, rundvee, buffels, varkens, her..
ten, bokken, paarden, en ontelbare foorten van apen; alsmede in
de bosfchen tallooze zwermen van bijen, die zoo veel honig e~
was opleveren, dat het laatfie hier algemeener dan talk is. De zee
bevat eene groote menigte van visfchen en fchelpdieren, en ook am..
ber en paarlen. De bergen zijn buiten twijfel rijk aan metalen.
want men vindt goud in de rivieren, en het ijzer bloot liggen; maa,
door de traagheid der Spanjaarden wordt de bergbouw verwaarloosd.
In 1571 begonnen de Spanjaarden, die deze eilanden ontdekten.
op LtJ~on, de Had Manilla te bouwen, welke met de voorfteden ,
waaronder die van Pariana, door 10,000 Chinee~en bewoond»
88,000 inwoners telt. Hieronder zijn 300Q Spanjal11·den, welke de regering en het beste gedeelte van den handel in handen hebben. De hand ..
werkers en kunstenaars zijn Chineezen, en de landbouw wordt, voor.
namelijk, door de inboorlingen bezorgd. De fiad is fraai gebouwd,
maar bevat, uit hoofde der menig'/uldige aardbevingen, meestal hou.
ten huizen, is fierk bevestigd, en heeft eene goede haven. De voort.
~rellgfel$ en waren van Azië worden van daar naar Spaansch Ameri.,.
Ira geb ragt. Jaarlijks zeilt in Hooim. eene gailloen van Manilla naar
AMpuko in Mexico, waar zij de fpecerijen, neteldoeken • gefchil.
derd linnen, zijden fiolfcn en goudwerken van Azië tegen Europi.
fèhe waren, Amerikafche kochenille en baar geld verwisfeit. Het
grootll:e deel dezer lading behoort aan Chinefche, Armenifche, Hol.
landfche, Franfche en Engelfche kooplieden, die onder Maleifche
vlag handelen. vermits van de vreemde natien alleen MaJeijers, Arme..
niers , en Pot·tl/gezen uit Coa, op fllanma mogen handel drijven.
Het getal der inwoners op deze eilanden bedraagt ongeveer 3 milli..
oen, waarvan 1,7°0,000 onder Spaansch gebied !laan. Men vindt er
voornamelijk twee verfchilIende menfchen.rasfen, waarvan het eene
\lit Maleijers , en het andere uit eene foort van Negers bellaat. De
lnatllell, door de inboorlingen Aetas, en door de Spa1ljaarden Netritos del mOllie (berg-negers) genoemd, bewoncn dc binnenlle, on.
toegankelijke, onbekende land!lreken. Zij gelijken volkomen aan de
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bewoners der kusten van CI/inea in Afrika; doch zijn kleiner van
gefialte. Zij zijn blijkbaar één volk m(!t de Papuas op Nieuw-GuifJel1, en verfcheidene eilanden v.an den gromen Oceaan; "leven, zonder maatfchappelijke orde." afzonderlijk in de kloven der bergen;
ontwijken den omgang met de Ma/rij·ers, en fchijnen de oorfpronkeliJke oude bewoners der Phi/ippijnm te zijn. De Spanjaarden von_
den de Maleifche llammen reeds langs de kusten verfpreid, toen
zij de eilanden ontdekten. Zij hadden r~~ds eenen zekeren trap van
befchaving bereikt; leefden onder een burgerlijk belluur ; Waren zee.
lieden en kenden de uitvinding van het fchrift. De Spanjaarden deden pogingen, om op deze eilanden het Christendom in te voeren,
en werkelijk hebben een gedeelte der inwoners den Kath olijken godsdien~t aa~gel1omen. Beh:ilve de Negerfoortige en lVIalei(che "Hammen
"indt men hier ook" Sprmjam-dm, Mls/icom, Kreolen en ChilJeezen.
In 1762 werd Manilla door de EngeIfchen veroverd. die de naar
Acapulco be11emde gailloenavloot namen; doch bij den vrede kwamen de eilanden aan Spanje terug. w~ar feden 1785 eene bijzondere
ManiIlifche handel-maatfchappij bellaat.
PHI LIPPUS • koning van Macedonië. vader van ALEXANDER den
CroOlen, leefde in het midden der 4de eeuw voor onze jaartelling.
Hij ontving te Thebe, in het huis van den beroemden EPAMINONDM,
eene uitmuntende opvoeding. en beklom. in den ouderdom van" 211
jaar, (361 voor onze tUdrekening) den I.\facedonifchen troon, die zeer
wanJ.el {lond, en door talrijke vijanden omringd was. Het gelukte
hem. eehter, om denzelven eerlan~ te bevestigen , en tOl: nog
nimmer verworven aanzien te verheffen; terwijl hij zich van eell
deel zijner vijanden door ecnlge opofferingen, en van een ander
door geweld van wnp<!nen bevr.ijdde. Spoedici beoorloogde hij zelfs
vre~dzame volken, en pooiide. nadat" hij in Thesf4/ië en Thrncië
aanmerkelijke voort:{angen ge:naakt had. zijne heerfchappij over geheel Griekmltll/d ~Ilengskens uit te i.lreiden, waartoe hij zich van de
onderlinge tweefpalt tllsfchen eenige bijz-ondere Griekfche Haten. met
veel list, wist te bedienen. Toen hij derhalve door de Thebanel·s
tegen de Phociel·s ~ die den [chat van den Delphifcherr tempel geplun.
derd hadden, werd te hulp geroepen, verzuimde hij deze fchoone
gelegenheid niet ter bevredigingl zijner heerschzucht. De under.
drukking der P"~ociers werd fpoedig voltooid; maar nu opende
het t~ouwe1oos gedrag van PIlILIPPUS. omtrent zijne bondgenooten,
ook weldra de oogen der Grieken. Verfcheidcoe fiaten vereeni~pe!l
·zich met de Atheners , met het vast beOuit , om zich tegen de
trotfche oogmerken van den Macedonifchen vorst te verzetten; ter.
wijl anderen daarentegen zich tot de verachtelijklle :vleijerij van den
listigen verover:l3r vernederden. Nog vertraagde eene doodelijke
wond, bij het terugkeeren UiL den veld~ogt tegen" de Scyten oot..
vangen, den doodelijkcn flag t die de vrijheid van Griekenland moeSt
.. eroieti~cn, tot dat eindelijk de groote overwinning b.ij Cheronea,
"
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verzamelde de afgezanten der Griekfche finten te Corinthe, en
fchreef hun willekeurig den vrede voor, die hen van hunne vrijheid
beroofde; doch werd, toen hij zich tot opperbevelhebber tegen de
Peraen wilde laten verkiezen, in Zijlf 4ïl1e jaar, door eenen jongen
Macedonie;:, PA USANIUS, door de eerl1ell daartoe omgekocht, ver_
moord. PHILIP pus vereenigde, met de groOtl1e talenten van eenen
veldheer, de onverfchrokkenheid vau den dapperl1en foldaat in zijn
leger; doch trotschheid en heerschzncht, welke hem dikwijls tot
de onregtvaardigl1e bandelingen verleidden, waren de eigenlijke grondtrekken van zijn karakter.
PHILIPS 1I, koning van Spanje, zoon v:ln KAREL V en lUIlELLA van Pot'/ugal, werd in 1527 te Fa//ado/iJ geboren, en behoort
tot de wreedl1e tirannen vlln later tijd. Zijn donker gelaat en zijne
achterhoudèndheid kenmerkten reeds zijn karakter. In een fiijf cere.
monieel gehuld, wilde hij deugden vertoon en , die hij niet bezat.
Trotscbheid, wraakzucht en eene godsdienstwoede , welke de gehee.
Ie vernietiging der Protestanten tcn doel had, waren de heerfchende
neigingen van zijn, vijandig hart. Het hoogfte doel, hetgeen hij gedurende zijn geheel onrt1S~jg leven met onvermoeiden ijver najaagde, was de uitbreiding zijner magt, cn de ijdele roem van opperhoofd der Katholijken te willen heeren. Duizenden zijner onderdanen
werden het offer zijner onmenlèhelijkheid, waarvan zelfs zijne eigene ... famllie (Zie: DOII CARLOS) uiet verfcllOond bleef, en w.elke
hij altijd onder den dekmantel van eenen billijken godsdienstijver
poogde te verbergen.
In zijn 16de janr huwde hem zijn vader reeds aan MARIA, dochter
des konings van Portugal, uit welk huwelijk de ongelukkige Don CARLOS geboren werd '; doeh, deze overlijdcnde, bewerkte hij voor zijnen zoon eenen tweeden echt met MARIA, koningin van Eflge/and,
die in w'eedheid voor hem' niet behoefde onder te doen. Het h11welijk werd ,in 1554 plegtig voltrokken; doch het Engelsch parlement zorgde, ènt PHILIPS geen deel aan de hoogl1e magt verkreeg,
en weigerde zelfs, om hem nis gcmmrl der koningin te kroonen.
PHILIPS, hierdoor weinig genoegen in Enge/nnd fmakende, en de op.
dringende teederheid zijner gade moede, vertrok naaf Plaanderen ,
en beantwoordde flechts zelden hare brievrn. In J 555 legde Zijn
vader de reGe"ring Ileder', en begaf- zich in een klooster, waarop
PIHLIPS den troon van Spallje beklom, waartoe toenmaals nog de
Nederlallden, het koningrijk der beide Sicilien, Milaan enz. be..
hoorden. In het bezit der dapperfie tr'oepen, der uitgelezendlte zeemagt, omringd van kundige fiaatsmannen, velclheeren en vleotvoogden, en voorzien van de. verbazende fchatten van het onlangs ver.
overde Amerika, was PHILIPS buiten' tegenfpraak de magtigfie vorst
van Europa. Zijne eerfie daad als fouverein was het fluiten van eenen wapenll:ilfiand met Frankrijk in 1556; doch die Dog in hetzelf..
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de jaar, op a:tnraden van den pans, P.... UL IV, door d:lt rijk verUrdken werd, en eenen oorlog ten gevl)l~e had. Nog gedurende denzei ven verliet hij de Nederlal/den, en begaf zich naar EI/p,dond, waar
hij zijne gemalin, door bedreigingen, overhaalde, 0111 aan den krijg
tegen FrankriJk deel te nemen ~ die reeds in 1559 door een\!n voor
Spanje voordeeligen vrede eindigde. ln l.usfchen was MARIA geaor.
ven, elt bij een der voorwaarden van het verdrag een huwelijk tusfehen hem, en ELIZ.\BETH van Frankrijk, welke voorheen voor zjj ..
nen zoon C.... RLOS beaemd was, bepaald, waarvan de ondertrouw, bij
volmagt, door den hertog van Ar.v .... , voltrokken werd.
PHlLlPS keerde nog in hetzelfde jaar naar Spanje terng, verkoos
~ijne natuurlijke zuster M .... RG .... RETHA. hertogin van ParlIla , tot land.
voogdes der Nederlanden, waar zijne fcherpe plakkaten tegen de Pro..
testamen een algemeen misnoegen verwekt hadden. In plaats van
~oor zachtere maatregelen de harten der Neder/anderen te winnent
benoemde hij een geregtshof ván Inquifitie, naar het voorbeeld van
dat van Spar/je, en bediende zich van een leger Spaanfche troepen
ter onderdrukking van allen tcgenaand. De hoogae magt was wel
in naam in handen van de hertogin van Paf'l1ta; doc h werd eigenlijk
door den gehaten kardinaal OR . . NVELLE uitgevoerd, wiens trotsch.
beid zoo veel misnoegen baarde, dat hij eindelijk, op aanárang der
hertogin, ten1g geroepen werd. Offchoon PHILIPS door den heftigen tegenll:and, dien hij van de Zijde van den prins van Oranje WILLEM I, en van de grav.::n van EG~lONT en HOORNE ontmoette, wel
eene poos fcheen toe te geven, beraamde hij echter, intusfchel'J ,
mee IÜTHARINA OE l\!I,:OlCIS en haren zoon KAREL IX van FranKri.ik, het plan tot cenc voIOagene uitroeijing der ProtestaIlten, waarna
de vervolging met znlk eene onverdragclijke gefl:rengheid begon, dat
in 1563 perfollcn van allerlei fiand, Katholijkt!l1 zoo wel als Protestanten, zich ter vernietiging V:in het geregtshof van inquifitie vereenigden; doch PHlLIPS, wel verre aan de billijke klagten gehoor te
leenen, zond den wl'eeden hertog van ALVA, met eene aanzienlijke
krijgsmagt, naar de Neder/at/den, en omOoeg de hertogin van Par1lla
van het bewind. Ruim 6 jaar bekleedde hij de landvoogdij, rigete eenen bloedraad op, aan welks hoofd hij zich met zijnen verrou ..
weling, Je . . N DE V"RGAS bevond, deed verfcheidene duizend, om hun
geloof of hunnen wcderfland, om hals brengen, en puttede het land
door ongehoorde fchattingen uit. (Zie verder ALvA) De Nederlanders, door zijne wreedheden en knevelarijen bijna tot wanhoop
vervo·erd, vatte den , onder den dapperen prins van Oranje, de wapenen op, en hieruit omflond een oorlog. die in het begin met
afwisfelend geluk gevoerd werd; doch ALV"" , den onverwinnelijkell
moed der Nederlanders ontwarende,· verzocht en verkreeg zijn ontnag; verliet het- land, en werd door REQuEsENs in het bevel over
de troepen opgevolgd. Nog zoude PHILIPS de Nederlanders kunnen
beYl'edigd hebbén, indien hij aan hunne billijke eisfcben gehoor geg~
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geven had; dan zijn onbuigzame aard wilde niets toege~en , el).
alzoo verloor hij de Nederlallden, die zich in 1581 voor onaj!zan•.
/relijk verklaarden. Daarentegen veroverde hij in hetzelfde jaar, met
weinige moeite, Portugal, waar hij door de fianden gehuldigd werd
en een geheel jaar vertoefde, zonder dat deze aanwinst hem veel
genoegen verfchafte. dewijl hij buite:t fiaat was, om da mcnig._
yuldige verzoeken zijner olldl!rdancn te kunnen bevredigen.
Ondermsfchen hadden er federt lang wederzijdfche bezwaren tU9'l
fchen de hoven van Engelalld en Spanje plaats; ieder {look te in de
bezittingen des anderen onrust, en beide befchotlwden zich als ver~
klaarde vijanden. Toen nu eindelijk de koningin. ELIZABETH door hec
gevaar, dat de vereenigde gewesten der Neder/allden dreigde, hare
kroon en den Protcstantfchen godstiienst in gevaar zag, floot zij mee
dezen een verdrag, en zond tevens F. DRAKE met eene vloot uit.
om de Spaanfche bezittingen in dmeri.ta :13n te tasten. PHILIPS wreek.
ce zich hierover niet zllecn 1I1e'~ het aanhitfen van een ell opfiand ia
Ierkmd, met welk land hij door den paus beleend was; maar rustte
tevens eene magtige vloot uie, onder den naam van de onove1'win.
neli/ke bekend, waarmede hij Enge/atld wilde veroveren, of ted
minlle ELiZAllETH omtroonen, en het pausdom in baar rijk weder
herfiellen. Deze arm;:de, welke een leger van ervarene troepen.
die zich met een ander van den hertog van Parma, in de Nederlanden, 30,00Q man fl:erk zoude vereenigen , naar Engeland moest
overvoeren, befl:olld uit niet milJder dan 150 zware oorlogsfchepen_
die te zamen 3,000 fl:uks ge!èhut voerden, !lO,OOO foldaten , 7,000
matrozen, cenen GrOot-illqui(iteur, en 150 dominikaner monniken,
aan boord hadden. De vloot liep den !l8llen van Bloeim. 1588 uit
de haven van Lis[abon; doch de Hol/anders hielden het leger van
den hertog van Panna, met 44 fchepen, in de haven van Nieuw.
poort inge!loten, en de olloverwinnelijke vloot, onder bevel van deo
hertog MEDINA SmoNIA, werd bij nacht, op de hoogte van Duinkerken, door Engelfclte branders aangevallen en verfirooid, waarna
de verfpreide fmaldeelel1, in 5 bijzondere gevechten, zoo geheel ge!la,j
gen, en tevens door fiorm geteisterd werden. dat !lechts 60, zeer
befchadigde, fchepen, met 6,000 man in Spanje terng kwamen. De.
ze ramp was voor Spanje een doodelijke llag; doch hetzelfde f1:el ..
fel, om burger. twisten bij zijne naburen te verwekken, gevoegd bij
zijnen onverfl:andigen ijver voor het Katholijk geloof, deed PHILIP9,
in weerwil hiervan, tOt de beruchte ligue in Frankrijk toetreden,
en troepen, t{'r harer onderlleuning, tegen HENDRIK IV zenden,
waaralt een oorlog omllond, die met den vrede van Pervins eindig.
de, zonder dat PfliLiPS er iets bij gewonnen had. Te gelijker tijd
duurde de oorlog met Engeland voort, waarin hij aanmerkelijke ver.
liezen leed, en Kadix, met alle de fchepen, in die haven liggende,
zich moest overgeven.
PWLlPS leefde nog. tot het volgende jaar 1598. wanneer eene
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pende ziekte zijnen dood ten gevolge had. Jicht, watctzl1cht en
eene uitterende koorts, gevoegd bij verborgen zweren, vooral op
de borst, waren er de oorzaak van. De laat!1:e teelden zoo vele luizen, dat zijne oppasCers hem niet kondcrt reinigen, en plaatllen zich
ten la:l[!1:e in zijne ingewanden, hetgeen hem eene oniijdelijke Cmart
veroortaakte. Men getuigt, dat hij zijn einde met gelatenheid te gemoet zag. Bij zijnen dood beval hij zijnen zoon en zijne dochrer ernCrig
de betrachting van onderlinge liefde, en volharding in het RoomCche
geloof, waarna hij, de laatlle k erkgeregten ontvangen hebbende, met
hetzelfde kruisbeeld bij zich, dat zijn vader !1:ervende in zUne han ..
den gehad had, en met vele vertooningen van gotlsvrucht, in het
7!lne jaar zijns ouderdoms t en het 4311e zijner regering, fiierf.
Gren:&enlooze trotschheid, eigenzinnigheid, donkerziend bijgeloof,
haat. achterdocht, loosheid en geveinsdheid ken merkten zijne regering. Zijne hieruit voortgevloeide oorlogen vernielden de welvaart
des lands, zonder dat hij één zijner groo~e oogmerken bereikte; ter.
wijl zijne geestelijke heerschzucht alle werkzaamheid van den geest
flremde, en zelfs eenen verderfelijkell teruggang in burgerlijke en zedelijke beCchaving te weeg bragt; zoodat hij den grond gelegd heeft
tot dat diep verval, waarin Spanje Iu later tijd geraakte.
PHILISTI]NEN. Een volksfiam, die in de Zuidwestelijke vlakten
van Palestina, voorheen Ka/1(zan, aan de zeekust woonde, en van
EgyptiCche afkomst Cchijnt geweest te zij"" Zij waren fieeds in oor.
log met de lSrrJê/iten, die zij, na den dood met JOZUA, voor
eenigen tijd, na JOZUA'S dood, onder, het juk bragten.
PHILO. Een geleerd loodsch Cchrijver, die in de eerfl:e eeuw
onzer jaartelling, onder de rc6cring van keizer CALIGULA, bloeide.
Hij werd te Ale:Ji:andria geboren en opgevo:::d, en onderfcheidde zich
reeds vroeg door zijne vorderingen in dl! welfprekenàheid. wijsbegeerte en kennis der Heilige Cchriften. Hij maakte zich met de Cchriften
van PLATO. wiens wijsbegeerte toell ten tijde te AlfxtZ/ldria zeer
veel opgang maakte, ten naallw!1:e bekend. Sedert den tijd der Ptq..
/omeiJrs hadden de Joden het gebruik der allegoriën van hunne EgyptiCche naburen ontleend, en daardoor waren leer!1:elCels van PLATO en
PVTHAGORAS, den verborgen en zinneb~eldigen zin hUnner eigene wet,
naar hun oordeel bevattend:::, COt hen overgekomen. Zij kondeu
dus, zonder den Cdijn de hehben, d~t zij iets aan HeidenCche wijs.
geeren te danl{en hadden, een willekemig gebruik van hunne fielCels
maken, die door OosterCche wijsgeerige befpiegclingen, inzonderheid
omtrent de Natuur van God, mede niet weinig vervalscht waren.
PHILO, die deze wijsbegeerte vlijtig beoefend had, mengde, of om.
dat hij de JoodCche leer niet naauwkellrig kende, of, omdat hem
den letterlijken zin der MozaiCche wet niet behaagde, PlatoniCche
flelCels onder de heilige leer, cn Cehreef dezelve ann MOZES toe,
waarfchijnlijk hierin het voorbeeld der Esfeën en Therapeuten, vol~
gende, waarvan hij needs met groote lichting fpreekt, alhoewel
hij
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hij ht\nn~ levenswijze niet volgde. In het jaM 4'2 werd hij doot tiJlIe landgenoot en • aan het hoofd van een gezamfchap; n:tar itonlt gezonden, om .ie Joden tegén de la~terlijke befciltildiging van APION en
hnderen te verJedigen. CAtJGULA ,vilde het gezantrc::hap hiet ontvangen, en PlIILO geraakte zelfs in leveilsgèvanr, weshnlvt! hlJ eene 'trer.
dediging. die zijiJe geleerdheid en branfhc!d kemnei'kt, in gefchi'ifc
bragt, welke na den dood des genoemden keizers in den Romeinfehen
fenaat voorgelezen werd. OD!:ekct en niet waarfèhijn lijk is liet; aac
PIIILO onder CLAUDIUS andermaal naar Rome zoude gekomen, aldààr
de vriend v:ln d~1l Apostel PETRUS geworden zijn. en het Chtisten.
ttom onihelsd; doeU naderhahd, uit hoofde van ónaangenaamheden.
weder zoüdè verlaten l1ebben. De tot ons gekomene fehriften van PHiLa zijn meer dan eenS, het laatst en liet volledigst van MANGÈt'.
Londen 1742, in 2 deel en in folio; eri na hem door PFF.fFFlm, Erlangen 1785 enz. in 5 deelert, in 80 uitgegeven. Zij tijn van veel
belang voor hen, die den toeIimaligen weiland der \vljsbegéettè te
Ale:xmidrië willen lee ten kennel1, tm bewijzen, dat hij een man geweest is, die veel verlland • geleerdheid en öraafheid bezat. ên
met de Griekfche wijsbegeerte en letterkunde na:\Uwkettrig bekend
'vas • ...;.. Behalve de7.en l'HILO kennén wiJ nog andere fchrijvers vall
dien naam. Hiertoe bCh oeren PHILO uit Bih/o5, een taallulndige, die
onder N"RO en HADRt.\NUS leefde, en de Phdeniclfche gefchiedenis
van SANCIIONIATIION in het Grieksch overtètte, waarvan wij nog
èenige fragmcnten bezitten; voorts PIIILO van Bizantium, d:e in
de 2dc en 3de eetlw leefde, en voor den fchrijvcr van een werk
over de krijgswcrktu:gen, over de zeven wOllderen der wereld cnz~
gehouden ,vordt.
PIIlLOLOG IE. Hierdoor verllbnd men in dtn ruimtlen tin i
toen men IIdg het geheele veld der wetenfchappe'n in Philologie.
wijsbegeerte en wiskuflde verdeelde, zodveel als"" lJumaniorá (zit!
aldaar). en zij 1lrel.te' zich tot de gefch!ed-. oudheid. e'Jl f:tbe/kunde' uit. In een en meer bepaalden zin verHaat men cr door de beoe.
fening vall dcn aard der talen, en eindelijk in den gewonell zin niee
:IUeen deze, niaar ook van het t:ial-gebruik zelve; zoodat zij niet
alleen de' ketmis, maar ook het regte ge~ruik, der taien in iich bevat.
Even als de fpraakkét1nis verfchilt vim de natuurlijke befchouwing
"an het fpraakvel'mogen, he'tlVe!J~ zich over de Werktuigen, waardoor men letters en woorden vormt, liittlrekt, zoo ook moet men
de Hermeneutiek, öf uitlegkunde, niet met de Philologie verwisfelen; en offchoon zich de laatIie tot atle talen uitllrekt, bepaalt
zij zich echter, voornamelijk, tot de zoogenoemde geleerde en ge,"
wijde talen; ell van hier, dat !Uen haar iJl gewijde C'n ongeWijd~
Philologle onderfcheidt. De eer1te bemoeit zich alleen met de talen,
waarin de boeken des oudcn eil nieuwen Testamellts gefchreven zijn~
de laatlle met die der Griekfche en Latijnfche ongewijde fchriJvers.
Van de mjbclf~lc Phit()logie wordt bij de godgclce'rde fiudieu, inALGEJ,IEEN WOORDENn.
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zonde 'beid bij de llijbelfche uitlegkunde, gebruik gemaakt; doch kan
een godgeleerde, regtsgeleerde , artS noch wijsgeer de ongewijde
p,hilo,logie (de oude .klasfiken) niet omberen: zelfs behoeven baar
de [chooue kunsten. Ovcr het al!~cmeeJ1 maakt men onderfcheid
tusfchen Oosterji:lll!, Lr/tij1l[dle en GrieJ.ji:he Philologie, waarvan
tie ee.dle de kCUllis van alle Oosterfche talen omvat. De Taalkunde
zelv.e bevat: I. de eigen/ijle 2,o&genoc1IJde l'hilologie, welke ons den
~Wd der' talen leert kennen. en de daarin gefchrevene werken ver,liaan. 2. De SpraaklllJllst. welke ons op de juiste verbinding en
_~e~gebruik der woorden oplettend maakt. 3. P.e Welfprelrendheid;
4- ~~ f?icht. en 5. de Oordee/bllde. In later tijd, echter, heeft men
~e .\\lel{p~ekendheid en dichtkunde van de Philologifche wetenfchap,peil afg,efcheiden, el! haar, benevens de toon-, dans-, fchilder. i
beeldhouw- en bouwkunst, onder de theorie van het fchoone in de
,d8sthetiea. vereenigd. Tot de Philologifche hu!pwetcnfchappen beho~
ren de oude gefchiedenis en aardrijkskunde, de fabelkunde , wijsbegeerte en oudheidkunde. Zonder Philologie is ge ene ware geleerdheid mogelijk; want de talen zUn de weg en de neutel tot de wetenfcbappen.
PHlLOPOEMEN. De laatfle, groote veldheer der Grieken. Hij
werd te Megn/opolis, in Arkndie, 253 jaar voor onze tijdrel!ening g~
boren; genoot eene uitrauntende opvoeding, en onder ARGESIJ..AU$
een voonreffelijk o11derwijs in de wijsbegeerte. V3n jongs af vele
neiging voor den krijgsdienst betoonende , konde hij naauwelijks de
wapenen dragen, of hij begaf zich o::der de benden zijner landgenooten, welke invallen op bet Spartannfche gebied deden, en was
30 jaar oud, toen KLEO~IENES, koning van Spartn, bij nacht. fylega/opolt's overviel, waarbij hij in het verdeedigen dezer zijner ge.
boortellad eenen uitflekenden moed aan den dag legde. Niet minder muutte hij uit in den nag vm Sellafia, waarin de Spartanen volkomen geflagen werdcn; doch vooral in dien tegen l\1ACHANlDAS, bij
Jl1muinea, w~arbij hij 'lem op de vlugt dreef, heUl nedervelde , en
1'!zebe Ilormenderhand werd ingenomen. De Acheërs, bewl1$t, dat zij
deze overwinning alleen aan hem te danken hadden, rigtten hem een
koperen Ilandbeeld op, en verkozen hem, toen zij NAllIS, den dwin.
geland van Spnrta, beOoten aan te vallen, tot hunnen bevelhebber.
Hij werd eerst in een en zeeflag overwonnen, doch behaalde nad~r.hand eene volkomene zegepraal; belegerde hem in Spnrta;
11311\', die .flad in, en haalde de Lt1Cl'dewoniers over, om tOt het Aeb,aiCche verbond toe te treden. Voor deze roemrijke daad bood
hem 'het volk een gefchenk van 120 talenten aan; doch zijne edelmoedigheid en belangeloosheid deden hem dit van de h:mg wijzen •
. Ond,ercusfchen wns de vrede met Sparta van korten duur. Onte.
vredene Spartanen hadden de eertijds door hunne ,irannen gebannen,
doch ,onder de Ácheërs terug gekeerde, burgers opgeruid. Men beh:l\1~
4elde hen dUi zeer vijandelijk, hief het verbond met de .<kheërs op ,
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en vl!rzocht den Romeinen om bijflnnd. Alle middelen tot inflàndhou.
ding van den vrede vruchteloos zijnde, ging PlULOPOUIEN op Spllr.
ta los, en eischtc de uitlevering d~r rustverfioorders. De voornaamOe
burgers, ultp;etrokken, om daarop ecl'! lIntwoord terug te brengen, wer..
den door de ballinge:] nange\'allelJ en om geb ragt , waarop de Acltcërs voortgingen, met de Ihd als door geweld ingenomen te be·
handelen. De wallen werden gellecht ; de vreemde foldaten werden weggezonden, en de wetten van LYCURGUS afgefchaft. De
Sparttmen beklaagden zich over PI1lLOPOE~IEN te Rome, waar het
wreedaardig gedrag der Acheërs ten fierJ;!1c afgekeurd, en door den
fenaat een vonnis ten voordeele der Ltlcedentoniërs gefhgen werd,
volgens hetwelk de door de Acheërs gebnnnenen terug getoepen en
in hunne goederen herOeJd ; alle hnndelingclJ, die zaak betreffende;
vernietigd werden, en de wallen van Sparttl door hun weder herbouwd
moesten wordcn, waartegen het aan het Ache\ïche verbond zoude
gehecht blij\'en. Dan, de "1fesJèllicrs onttrokken zich aan hetzelve j
én belloten van Corona, een' gewigtige post, bezit te nemen f waarop PHILOPOEMBN, fclIOon 70 jaar oud, naar lIfesJèm! trok, en den
vij:md in het eerst op de vlugt dreef; doch naderhand overwonnen,
gevangen gen Ol:len , geboeid m!.,r Jlksfene geb rage , en tot den gift.
beker veroordeeld werd. De Adeil.rs, getiOlfen door zijnen dood,
namen eene "crfclirikkelijke wraak op de 1I1esJèniers, en voerden
bet fioffelijk overblijf/el hunnes bravcn veldoverlten naar Megalopolis met eene O:aatfie, welke \J3<1r eene zegepraal geleek.
PHILOSOPlIIE. (Zie: WIjSnEGEERTE.)
PHLEGETHON. nij de ouden eene vnn de rivieren der ben!!den,wereld, welke vllllrfhoomell en gloeijende fiukken rot/en \'oortdreef, en aan welker oevers boom noch plant groeiden.
PHLEGMA. (Uit /zet Grieksch) Over het algemeen een waterachtig vocht, inzonderheid in het bloed. een der vier hoofll-tempe.
ram enten , dat zich door koude, gelatenheid en neiging tot rust ken.
merkt, en een Phlegwatiek temperament genoemd wordt. In de
fcheidkunde verfiaat men door P,';leg112t1 dat waterachtig vocht, hetwelk hij de overhaling van geestrijke vloeilloffen terug blijft. Voorbeen gaven de fcheidkundigen dezen lJaam ook aan alle waterachtige
deelen, die door eene droog~ over:l::lÏng \lit plantaardige en dierlijke ligchamen verkregen werden. DejJh/c[Jlizerm noemde men die
bewerking, waarbij zont-oplosfingen, door middel van overhaling,
van een groot gedeelte overvloedig water bevrijd werden.
PHLOGISTON, brandbare fiof, was volgens het gevoelen van vroegere fcheidkundigen de zlliverlle en eenvoudiglle brandbare grondfiof.
STAlIL gaf het den naam van Plzlo[Jiston, (afkomstig van het Griekfc:he
woord <PJ...EVIIl, brandetl,) en veroNderfielde, dat het in alle brandbare ligchamen en alle metalen aan wezig was; dat de eerCle daarvan het vermogen omleenden, om te branden, en de laattlen aan hetzelve hunnen glaDs,
rekba:u-hei~, en andere metaalachtige eigenfchappen verfchuldigd waren.
E e .2
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De navolgers van STt.HL hebben aan bet denkbeeld val} Phlog"ston
cene veel ruimere beteekenis gegeven, en door hetzelve vele fcheidkundige verfchijnfelen trachten te verklaren; doch daar het fieeds aan
voldoende bewijzen ontbrak, w::aruit men het werkelijk befiaan van
dit P,'t/ogiston zoude kunnen allelden , bleven ook de denkbeelden
olUtrent den waren aard van deze !tor zeer verfchilIend, tot dat eindelijk de onfierfelijke Lt.VOlSIEP. door zijne ontdekkingen bewees, dat
men zijne toevlugt niet behoefde te nemen tot eene flof, welker
aanwezen •• immer bewezen konde worden, daar men de fcheidkundige werking der ligchamen veel eenvoudiger en grondiger konde ver·
klaren. Sedert dien tijd is het Ph/ogistO/I. hoe wel niet zonder te·
genltanting, uit de fcheidknnde verbannen. Over de gerchiedenis van
het Ph!ogiston en de verfchilIende gevoelens, daarover ontltaan, kan
men nazien: P. J. lVIACQUER, Dh'liollllaire de Chylllie Tom. III pag.
99 - 144, en de Duit[che vertaling van dit werk door Prof. J. G.
LWNII.\RDJ, 1:1. I. p. 393 - 4;4.
PHOCEA. Eene Aeölifche volkplalltillg in Kleifl-Azië, tusfchen
KU1lZa en SlIIimfl, door de AthC1lcrs, onder PHILOGENES, gefiiclH. Zij
dreef eenen uitgebreid en handel ter zee, en ook, zoo als de overige
JOlliërs, vele zeerooverij. Toen CYRtlS de l1ad veroverd had, verlieten
de vrijheidlievende inwoners dezelve, om nieuwe woonplaat[cn op
te zoeken. Zij gingen, op last eener godrpraJk, naar Epheu, waar
DIANA hun ARISTARCHt. tOt geleidllcr gaf, en vervolgens met haar
n:tur COI!ika, waar zij reeds vroeger de fiad .11erill gefiicht hadden ;
doch zagen zich weldra door de /{rethagc/"s en Etïl!S,~ers aangevallen.
en moesten ten laatfie voor de ovennagt wijken, wanneer een gedeelte huniler na~r 111as[ilill en een ander naar Phiiecca terugkeerde.
en onder de heerîch:tppij der Perzcll of eigene tirannen leerde.
PllOCION. Een beroemd Atheensch fiaatsman en veklheer, die
zijn v:tderland in beide be:relddngen gewigtige diemten bewees. IIij
leefde omtrent drie en ecne hall'e eeuw voor onze jaartelling, werd
in de fchool van PLATO opg~vo~t!, cn was een der braafne man..
nen van zijnen tijd. In den oorlog met PmLIPPus van JVlnccdol1ië
zonden hem de Adcllers met cenige manfchap naar Euboa, in hoop
d:tt de Et/beeN zich bij hem zouden voegen; doch fc1lOon dit door
oiJlkooping van genoemden verst werd verhinderd 7 behaalde hij echtel' eeJle volkolllene overwinning. Naderhand, EyzalltiulIl moetcnde
te hulp fitellcJl, verijdelde hU alle de ontwerpen van Pl1l1.IPPUS;
noodzaakte hem, om het beleg dier fiad op te brekcn ; b~magtigde
verfcneidene zijner [chepen; herkreeg vele verfierkte !leden, en
dwong hem uit den lie//espont te wijken. Niettegenfiaande dit gelukkig gevolt{ raadde PHOCION altijd tot den vrede; onderfieunde
het verlangen der i;nvoners van Bfegara, om zich met de Atheners
te vereenig~n, en drong, toen PmLII'PUS kort daarna in Phocis verfcheen, 0111 Attica aan te vallen, te vergeefscllap ecn minnelijk
vergelijk. Ondcnusfchcn verwckte zijn gematigd ijedrng- zUllcn val.
Als
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Als middelaar willende handelen, had hij het zich tot ccnen regel
gefield, de vijanden van zijn land altijd met opregtheid cn zachtzin_
nigheid te bejegenen. Dit werd hem eindelijk als eene misdaad a~n
getijgd: men befchuldigde hem van verraderlijke briefwisfeJing met
NICANOR, beroofde hem van zijne bediening als bevelhebher , en
veroordeelde hem ten dood, dien hij met die gerustheid en dat vertrouwen onderging, hetwelk de bewustheid van onfchuld alleen kan
inboezemen. Dij alle de deugden, die het brakter van een ambteloos burger kunnen venleren , bezat PIIOCION, in eene uitllekende mate, de gewigtige hoedanigheden van een volmaakt Haatsman
en kundig krijgsoverlle; werd 44 maal COt veldheer verkozen, en
zou zijn vaderland even nuttig als THEMISTOCLES en lVIILTIAD~S geweest zijn, indien niet partijfchap, in de bangllc tijden, hem van het
bewind beroofd hadde. Niemand verdiende, zoo in zijn openbaar
als afzonderlijk leven, met regt zoo zeer den bijnaam van den goedc.
als hij: zijne deugd en belr.llg~loosheid waren in de moeijelijklle omHandigheden Ollwrikbnar. Het berouw, hetl\lelk de Atheners, eenigen tijd na zijnen dood , door de oprigting van een fiandbeeld en
andere eE:rhewij2en, en het Ilralfen zijner annklagers, over hunne
onregtvaardige handelwijze aan den dag legden, is het fchoonfie bewijs zijner onfchuld.
PHOSPHORUS. On"dcr dezen naam, die uit het Grieksch ontleend is, en Licht.drager betcekenc, verfiaat men in het algemeen
zoodanige Iigch::men, die, na dat zij aan het licht of aan de warmte
blootgelleld zijn geweest, in het donker licht geven. De Natuur
en de kunst leveren ons vele ligchamen op , welke deze eigenfchnp bezitten. Onder de eerfle , de nnttmrlijke namelijk, rekent men, beh~lve rottend vlcesch, rottend hom, en vloeifpaath ,
ook fommige infekten, gelijk de St. ]ollSvlieg, Lalltall1"11dmger enz.;
onder de tweede zijn vooral de Bologllefer - SpnfJth, ook BalIani.
felJe tïclJtjleCll of ZWfIl'e/.ba,.ijt genoemd, de Salpeterzure-kalk en
de C.111tonfc.'ze liehtjleen of ZlI'fll'e/.kalk belangrijk, welke lantfie, op
een donkere plaats gebragt , zoo veel licht van zich geeft, dat 11len
de wijzer-plaat van een zak-uurwerk duidelijk onderfcheiden kan.
Van allen, die zich met het onderzoek van de Phosphorescerende,
of lichtgevende, Iigchamen hebben bezig gehouden, verdienen vooral BECCARIA, WEDGWOOD en HEINRICH genoemd te worden; zijnde het
uit hunne proeven gebleken, dat een zeer groot aantal verfchilIende
}igchamen uit de drie rijken der Natuur deze eigenfchap j bezitten. Onder allen, die BECCARIA onderzocht, vond hij, dat het pa.
pier deze eigenfchap in den hooglten graad bezat; en, niet lang geleden, hebben de heeren CnLAUD VAN ANNECY en PELLETIER de
meergenoemde eigenrchap ook aan de zwavelzure QUillilJfc, en zwavelzure Cil!ÓOIIÏ1!C ontdekt.
lVIen is het omtrClJ[ d~ll W~lr~ll aard van dit ver[chijn[el nog niet
eens. Dat her cClle zacht\.: verbranding zoude zijn, gelijk vr.le
E \.: 3
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natuur-onderzoekers wilden, kan wel bij fommigen, maar voorzeker
niet bij allen, het geval zUn; w~nt niet alleen, dat velen dezer licht.
gevende ligchamen onder water lichten, en de Bononifche !teen,
jaren lang, in eelle glazen buis gefloten kan worden, zonder deszelfs
vermogen te verliezen, m:1ar ook vele lichten in :':Godanige gazfoorten, die voor de inuèeming ongelchlkt zijn, gelijl: lllJ~lPIJRY DAVY
later door proefnemingen bevestigd heeft: volgens het gevoelen van
den Hoogleeraar HEINRICH, zoude het Phosphorescerend vennogel~
der Iigclulmen bet gevolg ·eener, door middel van licht of warmte
veroorzaakte, ontzuring zijn; doch prof. DESSAlGNES meent, dat de
voorname oorzaak van dit verfchijn fd te zoeken is in het water, dat
in de lichtgevende ligcbamen, in eellen gebonden !tnat, aanwezig is.
Beide deze gevoelens zijn do or Ttl. VON GRO'fHt:SS vrij bondi~ we.
derlegd, die van oordeel is, dat de oorzaak alleen in de vatbaarheid
is gelegen, die vele ligch<;n,en in meerdere of min,lere mate bezit.
ten, om, aan het licht blootgefield .. hetzdve als in te zuigen, en
ouder bepaalde omfiandigheden weder van zich te geven. C"')
In hoe verre men deze eigenfchap als het gevolg eener elcktrielç
magnetifche werking zoude kunnen be!èhouwen, zullen de nadere
proefr.emingen dien aangaande moeten leeren. Dat er echter ligchamen
zijn t waarbij het phosphorescerend vermogen eene lal1~Zal1le verbranding is, blijkt uit de eigenlijke Phosphoï, welke merkwaardige !loffe ,
in 1669, door eenen ongell1l;kip:en koopman en alchimist, BRANDT,
ontdekt werd t toen hij , naar deu fleen der wijzen zoekende, de on·
edele metalen, door bijvoeging van VriJ), in goud cn zilver trachte
te veranderen; maar in plaats van deze laatfie eene nieuwe zelf(lan.
digbeid verkreeg, die in het donker licht gaf, en met hevigheid verbrandde. BRANDT verkocht het geheilU d~r h~rei,Jill!; 3:111 zekeren
KRAFT voor lZOO Duitfche daalders. Hoe ze.::r het vele fcheidlnmdi.
gen, en daar onder KUNKET., B01JLE, HANKWI'fZ en meer anderen,
na vele vruchtelooze pogingen. ge:ll1kte, deze z\!lfflal1digheid te
vervaardigen, bleef derzelver bereidings-wijze tot in het jaar 1757 ge·
heim, totdat een vreemdeling zich te Parijs liet aanmelden en voorgaf,
de juiste bereidingswijze te kennen. STELLOT , DUFAY, GEOFFROI
C!n DUHAMEL werden door de akademie benoemd, om deze bereidings.
wijze over te nemen en te onderzoeken, uit welk onderzoek bleek,
mt de vreemdelin:;, hen ni.:t bedrogen h::d. Sedert dien tijd is de
Phosphorus meer algemeen ::;c\\"orden; en daar de ontdekking van
GAHN in het jaar 1769 leerde, dat de beenderen eene veel grootere
hoeveelheid Phosphorus opleverden dan de Vrill, heeft men deze
Ibtne laten varen.
De Phosphorus is, zuiver zijnde, half doorfchijnend; heeft eelle
~elachtige kleur en de weekheid van was, zoo dat hij zich gelijk
de-
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deze met een mes gemakkelijk laat fniJden; hij bezit een en onaangenamen, naar knoflook of brandende arfelllcul1I zwemenden, reuk; fmele
bij 99'l FlIHR.; verdampt in gel10ten vaten bij !! 1.:1°, en kookt bij
5540 FAHR. De Phosphorus is onoplosbaar in water, deelt hetzelve
echter, na er laag mede in aanraking geweest te zijn, deszelfs reulc~
en volgens MURRA y de lichtende eigenfcbap mede; lost zich in geringe hoeveelheid in aether, alkohol, aetheriCche en vette oli€n op ~
ontbrandt, met deze laatll:e verm~ngd, aan de lu'cht blootgelleld, maar
behoudt de eigenfchap, om te lichten, zoo dat men daarmede a3nge.
zigt en banden zonder gevaar be!1:rijkell kan. De Phosphorus ver.
eenigt zich voorts met vele brandbare Iigchamen, 21s: zwavel, \Vater~
fiof, zoutfiof, kelpfiof en met meest alle metalen: aan de dampkrings.
lucht blootgeCteld, verbrandt dezdve, onder verfpreiding van digt'e
dampen, waarom het noodig is, dat men dezelve beCtendig onder water bewaart. Deze verbranding heeft even eens in het luchtledige
plaats, wanneer de Phosphorus, met hars of zwavel verbonden, OIi.
der den recipiem eener luchtpomp gebrngt worde; welk \'I?rkhU,,!~1
bet eerst door onzen verdienstelijken landgenoot V.\N l\I.llll ,I is
waargenomen. Wordt de Phosphorus ficrk gewreven of gcl,!opt,
zoo ontvlamt dezelve dadelijk; wesh~lve men, bij de bch8IldcllIl1)
van deze zelfllandig'leid, zeer voorzigtig moet zijn. - Ikt Sl'bïLlii>.
van den Phosphoros bepaalt zich meestal tot de fcheid- ~n l',C111?CS.
kunde. Over deszelfs geneesktmdig gehmik kan men DUZlen LansKELNS Recherches et obf<'rvfltiollS (ur It, Phaspltore, S'trasbó.',rg 1315.
PHOTOMETER. (Zie: LlCHTIHETER.)
PHR YNE. Eeu der bCl'Uchtllc open!Jare vrouwen Vf,n Crief..:m}(md, zoo zeer geCch:1lldvlckt door hare zeden, als beroemd wegens hare Cchoonheid. Z0 we:d te Tizespi/l geboren, a!\\'nr zU een
kostelijk fiandbeeld van KUPlDo liet oprig:cn, hetwclk een lnccsccr.
fiuk was van den beroemden PRAXITELES, die hare fchoon'lcid op
het vurigst bewonderde, en van wicn zij hetzelve ten gcfchcrlkc
ontving. Deze PHR.\"NF. had dermate alle zedigheid harer CekCc uitgeCchud, en was met de bevalligheid van hare perfoon ZOo zecr ingenomen, dat zij zich, in tegenwoordigheid van al het volk der Had
Eleufis, op het feest van NePTu~us , geheel ontkleedde, en in' zee
ging badcn. Men zegt, dat APELLES. naar dit openbaar fc!;(lderbeeld van vrouwelijkc fchoonhcid, zijne verwonderlijke fchildcnj van,
de uit zce opkolD2n.lc ;VEl'\US vervaardigde. Zij was zoo ri!k, dat
zij de door ALEXANDER verwoeste muren van Thebe wilde bten opbouwen, mits op dezclvc dit opCchrift geplaatst \\ cr,1 : AlrC"NDER
heeft dezelve "er!1I0est; de opetlbfll'e Phryne weder !FI/lc!d. Van bngodsdienstigheid befchuldigd zijnde,' meent mcn, da[ ZIj h!lr~ vrlJfpraak meer alm hare fchoonheid, dan aan de ander;i 11 s voortrcffellJ.
ke verdediging van dcn re,lenaar HYPf.RIDE5 t\!, danl;cll h8d.·
PHYSICA. (Zie: NATUURKUNDE.)
!'HYSIOGNOlVIIE .. · (Zie:' GELAATKUNDE.)
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PIIYSIQKRATISCII STELSEL. Dit beroemd fiaatshuishoudkl1llo
djg fielfel 7 hetwelk eene reeks v~n jaren het oog van geheel Europa
Qt zich ~rok, werd het eerst in Frtlnkri.Jk door den fchranderen F.
QIJt:Sl'WY, arts V3n LODEW'JK XV , ter bnne gebragr. Hij had op zijne reizen, welke hij met dien vorsç door het land ~leed , gelegenIleid, om zich V3n het diep verval te over:lIig~n. w3;uin zich,
Joen ten tijde, de landboU\v in 1'i·.'1l1krij" bevond, en ontdekte,
~at eellc der voorname oOfznken hicrv3:l in (~e opvolging van de
~ronl!regels nn het h~ndel- (mercalllile-) fidfel ~e!egcn wnre, on.,
lier het bewind van COLBERT ingevoerd, en hCtg':elJ de fiedelijke
t!andelvlijt, voornamelijk ten koste van den 13ndbouw, begllnfiigde.
N I:lU welijks had Ql'ESl'\OY zijne gedachten hierover aan het p\lbliek
Jnedegedceld in zijn Tableau ecol/IJ/llique Ol'CC [on cxp/icalioll, 1758.
(opgehel~erd onder den titel: La P/IJ'fioCrtllie, 011 ConJlillllion 11alllrelle dil gouvernement Ie plus aVfIIltflgeux (/u gel/re hllllZaill. Parfjs
1767, en verb~terd /vcrt/lm 1768, in (i dee!en, Qr verrchçidene
fchrandere fchrijv\:rs wedijverden. 010 de. . los fe denkbeelden V3J,1 den
uitvinder nader en breedvoeriger te Olltwild;elen. Er onfiond eene
afzonderlijke f.:l\ool van fi:jatshuishoudk\mdige wijsgeeren , onder den
naa", vall Phy{io!.:ratCll of Oaol/omis/clI. waarvan DV PONT, BANDEAU.
I.E. T~OSNE, LA RJVJERE. en de oude l\~JR.\8EAU. in fi" allk rij·" , en
ISELJN, SCIILETI'WEJN, SP'UNGI!.R. !\1AUVII.1.0N, SCH~JALZ cn KRIJG io
Dllitsch/nlld te~ verbreiding van dit fielfcl bijdroeg~\l. In de laarfie
j~ren der regering van LODE WIJf XV had het in Frtl/lkrijk geheet
geenen invloed. en cerst ondl:r.·LoDEIV!J1{ XVI kwamen verrcileidene v:m dçszelfs voorllanders , ondc~ anderen de fi~arsdiena~r TURGOT, In het bewind. N:ulerhand verloor deze fçlJGul haar ~:lIlziell
weder, [Ot d;lt zij tcn tijde der olUlVemeling, inren lang, in de Nationale v\!rg~dering een bdli>fl'nd o\·erwige behield. Jn J):;;/sc!t/flIul
was de b'TOothertog van Badt'll, die zrlf over het l'/i.\jlol."J"alisck
telfel vele fchriften heefe uitgegeveu, de eerlle, welke hetzelve
in werking poog~e tc brengen; doch zijne proeven moesten reeds
daarom mIslukken, omdat zij alleen met eenige dor~en benomen
wcrdeJ.l. Oo.k de beide broeders LEOI'OLO I I, grootherrog" van TosIr,ant, en JOZEPII IJ, Roomsch I;eizer, waren dit fielrel, over het geheel, toegedaan; alleen w~rd de d~arbij aanl~evolene vrijheid van
hllndel ~ buiteu 's 1~.:Jds. doo: deu In:&tl1en gehed , elJ door den eerffcll (1cchts gedeeltelijk, bep3alè..
De voorname gronden van dit fidfel zijn de volgende: I. De
&;rond is de cenige bron van alle w3ardfdlarting cn allen rijkdom; alleep bren~t de arbeid, die door 111idd~! V:U1 het bezibe:l en ~ern(!r~
ken de~ fcheppende n:ltuurkrachrel1, in het plamen .• en dierenrijk.
word,. 3~llgewend, iets nieuws Voort. !lA Alle bmgcrs nn dcn naat
kan m'é.i ·dcr~alve io 3 klasren vcn!.:den, namelijk: in LtllldcigC/wars,
",.uc!lt.voorlt,.('l/gcnf/c fiaatslJurger"
dil: dl:n grond bebouwcn (til
geJruik~ll, dUi paçlJiers) landlieden l:nl. en eindeli.lk iu luudr.nitjc
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burgers, waaronder alle de overigen, en dus geleerden,
kunstenaars, handwerkers en kooplieden begrepen worden, omdat Zü
gezamenlij k met de voortbrengCels van den grond worden gevoed,
~ol1der dat zij tot de~zelfs bebouwing onmiddelJtik medewerken. 3.
Da~r, ingevolge dit tlelfel, allen rijkdom alleen uit den grond voort~
vloeit. zoo kan er flçchts ééne enkele belasting, namelijk van den
grond, plaats hebben, en deze belasting, welke in de taal der fcholen ;1IIpOI tl1liqlle gcnoc1ud wordt, moet. na artr e van de kosten
van bemesting, behouwing enz. van den zuiveren opbre:ngst van het
grondeigendom geheven worden. Het gebrekkige van dit fiaatllUishoudkunçlig tlelfcl blijkt uit de volgende gronden: I. De rijkdom
bellaat niet uit de ruwe voonbrel1gfels van den grond lil/een, maar in
~lIes, wat menfchelijke behoeften kan bevredigen, en uit dien hoofde waarde be2;it. De grond is wel de vruchtbare moeder van alle on.
ze voonlaamlle behoenen; maar wij verkrijgen deszelfs voortbrengfels flechts als grondllof ter verdere verëdeling, en weinigen er
van kan men, zonder verdere bereiding, gebruiken; terwijl ieder
arbeid, welke ailll de verëdeling van zoodanige voortbrengfels worde
~e koste gelegd. en derzelver bruikbaarh<:id vermeerdert. op de.
;elCde wijze voortbrengend is, als die, welke aan den grond belleedt
wordt. ll. De Natuur is niet alleen werkzaam hij het kweeken van
..uwe voortbrengfels ; maar ook de koopm~n en fabrijkeur biedt haar
d:lartoç de behulpzame hand. Het water, hetgeen den molen drijft;
bet vunr, dat de fioom_werktuigen in beweging brengt, en zelfs het
genie van dèn kunstenaar; het talent van den ondernemer van manufakturen - wat 2ijn dit alles anders dan Natuurkrachten, welke ter
voortbrenging medewerken. Gelijk zich de grondeigenaar een fiuk
lands aanfchaft, en daarmede weet te woekeren, terwijl hij zich,
voor bet gebruik en de voortbrengfels van hetzelve, iets als rente
laat betalen, zoo weet ook de mmmfakmrist zich van eene Natuurkr::çht te bedienen, en hare aanwending dikwijls langen tijd geheim
te houdell, zood:lt hij daardoor dikwijls I:og meer wint, dan de
grondheçr met zijnen akl,er. Van hier is dus, 3. de gevolgtrekking
valsch, dat er geene andere belasting, dan die V3n grondrente, moet
plaats hebben. Wanneer de geheele belasting van den opbrengst van
den grond moest geheven worden, dan zoude wel in eenen, geheel
op zich zelven ftaanden, en van anderen afgellotenen, handelftaat,
door den hoogen prijs der ruwe voortbrengrcls, ook wel het overige deel der Natie tot de belasting bijdragen; maar de landman, of
gTonQbeziner, zoude toch altoos in voorfchot moeten zijn, hetwelk"
voor beiden zeer drukl.wnd zou wezen. In eenen fiaat, echter,- die
zonder hal:delbetrekking met naburige landen niet beftaan 1;3n", moet
het geheele verval van den inndbouw het gevolg- van dit ftelfel zijn.
vermits dan de overige volksklasCcn hunne noodwendigheden aan I'Uwc voonbrclIgfcls ui Ct van binnen., maar liever van buiten 's lands,
zich zullen uuu[çbnl1i!lI. " Eellc, alle all~lcrc belastingen uitlluitende ,
E e5
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enkele grondlast , is volrtrekt denkbeeldig; en zelfs de rijkfte ze.
gen der Namur zoude de nadeelen daarvan niet kuunen opwegen. In
weerwil, echter, dezer wezenlijke nadeelen van dit I'hyfiokratisch
{telfel , betgçen de oude MIRi\IlEi\U een paleis zonder trappen noemde, is de verbreiding van hetzelve, nogtans, voor de Nationale
huishoudkUlJde zeeF bevorderlijk geweest, en heeft ons de gebreken
van het koopmans-nelrel in zijn volle licht, en de heilzame werking
aangetoond, welke overal uit de vrijheid van handel, zoo bevorde.
rend voor den Nationalen wel\'aart, blijkbaar is.
Pl-l'YSIOLOGIE. De leer van den gezonden ftaat der werktuigeJijke deelen van 's menfchen liJcljaam, de bijzondere verrigtingen der.
~elve ~nz. Zij berust in de eerfre plaats op de kennis van deszelfs
deel en (ontleedkunde), en bevat vervolgens de leer van het nut der.
zelve. Dikwijls kan men den gezonden ftaat van 's menrchen ligchaam alleen uit den vorm opmaken, zoo als aan vele uitwendige
deel en ; maar ook fomtijds alleen door proeven en waarnemingen van
~Iekelijke veranderingen, omdat deze altijd, volgens ligchamelijke
wetten, de ziekten voorafgaan; of ook wel door waarnemingen aan
dieren, die niet uit zoo vele werktuigen, als de mensch, zijn zà·
mengerteld, en waarin men bet eigendommelijke van bet waar te Demen
deel zoo veel te gemakkelijker kan leeren kennen. Uit alle deze
verzamelde waarnemill!~en lreOuit de Phyfiologie wt de oorzaken van
den gezonden Ilaat van het mel1fchelijk Iigchaam, die werktuigelijk
(zoo als de beweging der vaste deelen) ,wciterleikundig, (gelijk die,
vin bet het bloed), fcheidkundig (zoo als de afzondering der voch~
ten, de fpijsvemring enz.) zijn kunnen. Zij tracht alle deze bijzondere, aan elkander ondcrgefchikte, weucn onder één gezigrpunt
te brengen, en uit hetzelve, :;Is eene algemeene wet, alle verfchijD.
fels van het Iigchaam te verk13ren , zoo w·21 de algemeene , (prikkelbaarheid, gevoeligheid) welke nan alle deeh:n, als de bijzondere,
die alleen 3311 afzonderlijke deel en eigen zijn. Door deze olltwikke.
ijng der alt;emeene en bijzondere wenelI van werking der menfcheIijke natuur, verfpreidt de Phy(jologie licht over het ontllaan der ziek·
ten, en wordt derhalve de grondOa~ der geheele geneeskunst, om dat
:zij de theorie der ziekten-leer, en dus ook de leer der geneesmiddelen in zich bev~t. Men zie vOOrts W1LllRi\NDS PhJ'fiologie des
Jlfen[c!refl, GirsFIl 1815 ; 11ILDEIlRA:\TS Lehl'bilch der Phyfiologie, van
I10HN8i\t1M, Erlrmgm 1817 en ;IIlJe;·en.
PlAST ER. Eigenlijk eene Spaanfche zilveren munt, doende 8 zil.
veren realen (waarom zij ook meermalen een [tule l'tln achten· genoemd wordt), of omtrent een rijksdaalder. De Piaster werd het
eerst in Spanje. doch wordt tegenwoordig in verfcheidene andere
la'lden van Europa, geOag-en. Zelfs heeft men Tllrkrche Piasters.
PICAP. T. (lkRNi\RD) Deze beroemde teekenaar en plaadilijder
werd t;! /'arijs geboren; ontving het eerlre ondenvijs van zijnen vader;
oefende zicb vervolgens in de teckcnkunst aan de akademie, en voortS
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in de vergezigt- en bouwkunde onder Sl!.nASTIAN LE CLERC. Reeds
h3d hij eenen grooten naam verworven, toen zijne gehechtheid aal!
de Protestantf.;:he leer hem bewoog, om zich te .n1tlflerdafn neder te
zetten I waar hij ook in 1733, in den ouderdom van 60 jaar, zijne
pagen <:ÏlIdigde. De hoofdbezigheid van PI CART bellond in het in
het koper brengen van platen voor de boekverkoopu's, waarin weinige hem evenaarden. De verzamelaars betalen zijl:e Hukken tot hooge prijzen. Zijne groot!le bellaan in: Pièces twtifjues grrll'4es, in
folio. /JlI1fl. li!'4, en C4rémonies ,·eligier.Jès de tous les ;euples tiu
11/onde, /JmfJ. 1723 enz. 11 deel. in folio, van welk laat!le werk in
1741, te Parijs, fene uitgave verfchenen is in 9 deel en , waarvan
echter de platen minder fraai zijn.
PICCINI. (NICOLO) Een algemeen bekend toonkunstenaar, te
Bad I in het Itoningrijk Napels, in 1728 geboren. In 1742 bezoch~
hij het Conl'elfatorio di fJuofrio, waar hij reeds, zonder eenige hulp,
pfalmen, motetten, orntoriën, en eindelijk eene seheele mis in mu~
zijk bragt. In 1754 verliet hij, toegerust met eene volkomene kennis der muzijk, het confervatorie, feden welken tijd zijn reeds verkregen roem zich eerlang verder uitbreidde. Hij werd naar Ronze b~
roepen, en lJrllgt hier in 1761 zijn algemeen beroemd zangfpel: CECCHlNO, of /a huona [ig/ino/a, ten tooneele, en in het volgend jaar
zijne Olympiade, die meer ernstig was, en waarvoor hij de luisterrijk!1:e goedkeuring verwierf. Vijftien jaar was PICCINI de lieveling
van het publiek I wanneer hij in ANSOSSI eenen mededinger kreeg,
De mislukking v:ln een zijner zangfiukken veroorzaakte hem de diep_
11:e (mart, zood:!t hij in allertl llaar Napels terug keerde, en door
eene ziekte overvallen werd. Eindelijk werd hij naar Parijs als componist beroepen, begaf zich in 1776 derwaarts, en bragt de Ro/and
van QUINAULT in muzijk, welke 75 maal nchtereen met de luid!1:e
. toejuiching gefpeeld werd. Op dit !luk volgde ATlJS. en in 1783 DIDO, welk laatfte men algemeen voor een meesterfiuk hield, en meer
anderen. PICCINI had nu 15 jaar den (maak der Parijzenaars geleerd,
toen hij ook den invloed der omwemeJing moest ondervinden, en
zich genoodzaakt zag, om in 1790, in den ouderdom van 62 jaar,
zich van alle verbindtenisfen los te rukken, en naar Napels terug te
keeren. waar hem de koning een jaargelci bewilligde. Hij bragt nog
voor de vasten van het volgende jaar het Oratorium, JONATHAN, in
3 deelen, in lll11zijk, en voor het tooneel het komieke zangfpel la
Ser'Ya (Jtlorata, doc3 haalde zich I door zijne onvoorzigtige uit.
drukkingen, omtrent de toen plaats hebbende grondbeginfels , allerlei
vervolgingen op den hals, tot dat hij eindelijk in I i98 door den
beroemden zanger DAVID te Vmctie geplaatst werd. Hij verkreeg
pasfen derw~artS, en bediende zich van deze gelegenheid, om
naar Frankrijk temg te keercn, waar zUlle vrienden hem een jaar.
geld van 2.400 frnnk bezorgden. Dan, zijne krachten warcn door
alle de doorgcllane angsten en bekommefllisfeft zoo zeer uitgeput.
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dat bij er eindelijk, te l'as/j', in 1800 onder bezweek. De {lukken van PICCINI onderlcheidden zich door rijkheid in vinding, zuiverheid van harmonie, en een vloeijeml en tecder gezang. Ook is hij
,Ic eerrte gewee~t, die de aria's in de manier der rondo heeft begonllen te bearbeiden.
PICHEGRU. (CHARLEg) Een beroemd Fransch veldheer. Hij
werd in 176( te Arbois, in Frallfc:re CO!llté, uit behoeftige~, doch
zeer geachte oude.rs, geboren, en in het collegie aldaar ilJ een
klooster opgevoed. Naderhand beoet~nde hij in het collegie te
Brimne de wijsbegeerte en wiskunde; doch verkoos weldra den
krijgsdIenst. In 1783 klom hij bij het eerne artillerij-regiment, door
zijn goed gedrag en zUne kunde, tot Cergeam op; en hooger konde het
een man van burgerlijke afkomst, onder de koninklijke regering, niet
brengen, alzoo de overige pos~e:l b:j het kr~jgswezen alleen voor den
lIdel waren. Na dat hij vooral' cenen lOgt lIaar Amerika gedaan,
en bU die ~elegenheid alles geleerd had, wat rot den zee-oorlog be.
hoorde, verl;reeg hij in 179:l hec bevel over een bataillon Nationale
garden; kwaAl vervolgens bij den generalen {laf van het Rijnleger on·
der den veldheer CUST/NE, en klom in 179.3 [oc opperbevelhebber
van hetzelve op. Jlij bleef bij dit leger echter niet lang; maar
werd, na dat hij LOI/dau ontzet had, in 1794, bij het Noordelijk
leger, en dat van de Smnber en JlJafU geroepen. Een, door de Con.
ventie bevolen, aanval op het vijandelijk centrum viel wel niet ge.
lukkig uit; doch hij tastte vervolgens de verbondene mogendheden in
-den !tank aan; temiji hij een gedeelte "nn zijn leger cegen IPést·
Vlaanderen liet voonrukken. j{o,.tri.i/~ werd door hem genomen, en
de OostenrijkCche veldheer CLiI/RFAIT cerug gedreven. lIierop Ooeg
bij het vereenigd leger van den hertog \'an 'lork en dea prins van
COBURG, ttlsCchen JUelJC/l en /'"01'::-;.11:; belegerde Jpereij, en Ooeg
genoemden veldheer, in 2 onderCclJeidene g~vechten,in ZOl1lcrm. 1794,
zood:!t hij aan zijne overwinnende w~penc:l Ipcrm, met geheel tYest.
PlaalldereJI , moest overlaten. Na de ov~rwinning vail JOlJRIHN
bij Fleul'lls, ging P/CUEGRU, bij Oudenaarde, over de Sc.'zeM',
fcheidde CLERF AlT van het Engelfche leger; belette hem den terug"
logt naar Brl/sfcl, en Ooeg hem in onderCcheidcne g~vechtcn. Brug.
ge, OSICTJde , Gent, en O"rlmaar.ie werden door hem genomen;
NiemvPQo/'t en SII/is liet hij belegeren, en COlldt!, Lm!dl'eci, Fa/eli.
eie1llles, door den vijand genomen, in !luiten : hij rukte zelf COt 1I1eche/en
voort; verjaagde de Enge/ft/reil en Hollrmdc?i's uit hunne verCcljanfingen, en :J:lm Antwerpell; drong in Herfstm. 1794 de Enge![den
over de J'r/aflS, en veroverde hec voor onbedwingbaar geholuien
's lIer/ogenbosch. In de daarop volgende maand f10eg hij de EngeJ..
[c,ien bij Put/ad; berende G,"ave; bezette Hu/st, Axc!, Sas l'tm
Cent, en in S!~gtm. Nijmegen. Hij ontweek het w'reeJ bevel derConventie, om geel1en En~clschmal1 pardon le fchcnkell, en de hezcttin.:;clI. van _COJ/dé, Ya/Clldelllu:s, L(1I!(/l'cry ell QumliJi o\'er de
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kling te doen fpringen, indien zij zich niet binnen 24 \1l1F overgaven,
door dit bevel eerst dan aan de bezettingen bekend te maken, W:1I1 ..
neer alle tegenlland te vergeefscIl was. In' s flertogmóosclz bevon.
den zich onder de bezetting, die zich op haar woord van eer krijgli'"
gevangen gegeven hadden, 600 Engdfc,'lcn, di\! door de vergunning van
een aamal bedekte wagells, bij tien afwgt, gered \\'erden.
Toen in Winterm. 1794 de JUr/ds en IYII41 ware:) toogevrozcn,
trok hij met het leger, fcIlOon aan alles, zelfs a:m klcedillg gebrek
hebbende, over laatstgenoemde rivier; nam Grol'c, B01lJmel, het
fort St. Eb/dries fiormenderhand in, en berende Brer!a , waarop het
Hollandfche leger uit elkander ging; de hertog van VORK van tie ver.
dediging van Hol/oud afzag; tie l1r.dhouder n:lar Engeland week, ell
PICHEGRU, midtlen door ij.weldep, in het hart van Holland trok. lil
Lentem. 1795 verkreeg lïijihet bevel over het RiJn- en Moezel-leger,
en behield tevens het bellullr over het NoordcliJl.e ondcr ~JOr..EAl·,
en dat van de Mans ondar }OlJRnAi\'. Dan. hij werd kort daarna
naar PllrijJ ,geroepen, eu lot bevelhebber dEir Parijfche garde tegen
de Terroristen benoemd. Hier de rust herHeld hebbende, keerdo
hij 1laar her leger terug;. doch thans fchecn hij aan de in llandllOuding
der republiek te wallhûpen1 cu meer tot de herllelhllg' èer lloUl:~
BONS te lIeigen. COND~, die toen met zijn leger iu B'l'i3gau [wnd,
bewerkte eene onderhandeling lIIet PICHEGRU; doch het Uitvoerend
bewind, fpoedig vernemende, dat bij Illet dcn vijand geheime briefwisfeling hield, riep bem in 1796 van het leger ,erug, en bood
hem een gezamfchap naar Zweden :laH; doch hij wees dit van de
hand, en vertrok Iy.:-ar /1t-bois, waar hij zich, in den fClJoot zijner
familie, aan de wetenfcl~appen toewijdde., Dij alle zijne overwinnin",
gen had hij, voor zich zelven, zeo weinig voordeel behnaltl, dat hij
zijne paardcn en veldtuig verkooptIl llloest, 0111 te kunnen le\'cn.
Ondenu3fchell ftond hij in zulk ccne algemeene :lchting" d~t hij
in 1797 door het departemem de Opper.Soo/ie in het Wetgevend Iigchaam verkozen, en eellpari;; door den raad van 500 tot voorzittcr
benoemd werd. IIier fchijm PICHEGRU zich bij de partij gevocgd te
hebben, die de herftelling der BOURDONS beoo;:den. Ilij Helde dell
Wetgevenden rand eene hen'orming der Nationale garden voor, waar_
fchijnlijk. om de herlie lIing der mon::rchie te bcgulJftigen; doch her:
Directoire liet troepen van het leger V~l1 de Salllhrc en 1Il11a5 naar 1'a"ijs erel,ken, waarop de omwellteling van Herfstm. lï9' volgcle,
waarbij PICHEGRV en anderen gevat werden. Het Directoire maakte
zijne briefwisreling met de Oostenrijkfche veldheeren en den 'prins
van CONDÉ bekend, en PJCHEGRU werd met zijne vrienden naar Ca]-'
enne verwezen; doch hij ont!ilapte, 8 maanden na z~ille komst aldaar,
met 7 zijner ongelllkkige lotg-enooten; week lIaar Paramaribo, v:m
daar naar Enge/rlnd, waar hij nu openlijk voor een' tegenftander
v:1l1 llct franfche bewind uitkwam, en vemok jn 1799 lJaar Duitsen111 lid. Na den terugtogt der RtlsfeIl werd hij door de agenten van
JI11.
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BuorUPAltTE vervolgd, ~'eshalve hij weder naar Engeland vll1gtte ~
waar hij tot in 1804 bleef. Hier beraamde hij met GRORGE CAOOUBAL en :mdere koningsgezinden, het pl:m tot den val van DUONAPARTE. waartoe zij heimeiijk naar de Franfche kust overnaken ; doch
hun ontwerp werd door QUEREL en andere medepligtigen ontdekt, en PlGHEGRU eindelijk te Parijs, in het huis vEti eenen koopman LE BLANC, des nachts van den 28 van Sprokkelm. gevat, en
voor den tlaatsraad REAL geb ragt , waar hij alles ontkende, inzonderheid Wàt l\'IOREAU betrof. Hierop werd hij naar den tempel gebragr,
en verklaarde in onderfcheidene verhooren, zonder den minllen
fchroom, " dat hij een vijand was van BUONAPARTE, die zijn va"derland in her verderf wilde fiorten, en hij, zijn verlangen niet
" meer kunnende onderdrukken, en het belMtercn van zijnen naam
" moede, naar Frankrijk was gekomen;" doch bij .weigerde" "he!
protokol te teeke!ien. Her proces tegen MORE AU en GEORGE werd
hierop voort;ezct, toen de regering onverwacht- bekend maakte,
" dat PICHEGRU, daar hij tusfchen zijne misdaad en het fchavot gee~
"nen uitweg zag, zich in zijne gevangenis, op de"n sden" van
ft Grasm. 1804, met eenen zijden halsdoek verwurgd bad."
lijn
lijk werd voor eenen ieder ten toon gefield; doch het zonderlinge
van zijnen dood kwam velen verdacht voor. In 1815 beval Lo.
DEWIJl{ XVI II eene beeld zuil in marmer voor hem opterigten.
"
PICHLER, of PICKLER. (GIOVANNI) Een beroemd fteenfnijder,
die te Napels in [734 geboren werd, en iil 1790 te Rome fiierf.
Alhoewel hij het insgelijks in het fchilderen met olieverf zeer ver ge.
bragt had, was echter de fteen-grav{!erIcunst zijne boofdfiudie, waar ~
in hij den grootfien roem behaalde. Hij fneed cameën en diepe fieenen, elJ werkte, gelijk alle groote meesters aan den rand (au touret)
met di:unant-poeijer, in plaats van met den Amaril. Een zijner meest
beroemde werke"n is een diep gefneden Centauru." dien hij voor den
zegelring van den dichter iVIETASTASIO vervaardigde.
PIEMONT. Een vorstendom in Italië, tot bet koningrijk Sardinië
beroorende; bevattende 1,400,000 inwoners. Het graaffchap Nizza
en de herro:;dommeu jl,iilaa;; (het Sardinisch gedeelte) en Montferrat
behooren federt 1814 tot hetzelve, en het geheel is tegenwoordig in
!16 provincien verdeeld. Pietnol1t ontleent Zijnen naam van deszelfs
ligging aan den voet van hooge bergen; want tcg'~n {Pillli! liggen
de Appenij/Jetl, en van d(!11 kallt van Savoije en Frankrijk de GI'ey ..
fehe en Cot/ifde .i/pell, met den hoogen il/ontblal1e, den klcil1et1
8ernhard, den iJ/ollt_ee/li! en 1I[onte1'i[o, waaruit de rivier de Po
ontfpringt, die de hoofdrivicl des lands is, in welke zich a:in beide
kanten alle overige rivieren van hetzelve uitllorten. Ten luiden aan
de grenzen van Nizza firekken zich de Zee-Alpen uit, zoodat Pic'IlOni, aan de Noord- en Westzijde, door de hoogllc Alpen is ingenoten, en voor een gedeelte met hergketens bedekt. Van deze bergketens tOt in het midden des lauds viudt men lagere bergen, cn ein.
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delijJc 'heuvels, die in vlakten uitlaopen. Het midden des lands,
waardoor de Po firoomt, is het laagfie en vlakfie: bergen, heuvelen
en dalen wisfelen hiet elhnder af, en deze fl:reken zijn ongemeen
vruchtbaar in wijn, olie, ooft, allerlei granen. hellnep, kastanjes,
olijven enz. De zijde-teelt is nergens iu gdleel ItnHë zoo fierk al,
in Piemont, waar jaarlijks !l2 millioen Piemon tefche Here aan zijde
gewonnen wordt, welke meestal ruw wordt buiten 's lands gezonden. Aan de Noordelijke, Westelijke en Zuidelijke grenzen vindl
men boschrijke bergen en heuvels, welke het middeJfie gedeelte des lands van hout voorzien, waaraan hier gebrek is. Behalva.
met den landbouw, -de vee- en zijde-teelt, hou.,:Cn zich ook de inwoners onl~4ig m~& fabrijken en manufnktllren, inzonderheid in
zijden-, linnen- en' wollenfioffcn. Zij zijn vlijtig en fchrander, en
belijden den Roomsch.Kathol:jken godsdienst ; behalve omtrent
20,000 Waldenzen, die in ruwe -OllVruchtoare dalen, en :jM den voee
der dlpen wonen. De hoofdllnd van PietHont en den geheel en Sar..
dinifchen fiaat is Turüz.
PIEZOMETER. Een werktuig, om de zamenpershaarheid vanbet water te bepalen, door den heer J. PERKINS uitgevonden; be.
fiaande in een' kleinen metalen cilinder, in een deel zijner uitgefirektbeid dermate afgepI:lt, dat hij aan de i~itzwing kan wederl1and bieden. Hij is gefloten en ondoordringbaar voor het w:;ter aan het on-derfie, doch aan het bovenfie ei\}de is eene ldcine opening, door
eene zeer beweegbare klep gefloten, die! naar binnen opc:nga::t. Die
werktuig, door deszelfs uitvinder Piezometre genoemd, geheel met
Water gevuld zijnde, waarvan het gewigt naûuwkenrig was opgeno.
men, plaatfte hij in eene waterpers, en onderwierp het aan eene
drukking gelijk aan 327 dampkringen. Toen men hN er uithaalde en
woog bevond men, dat er een aanwas van water plaats had van 3,
5 op het honàerd, waarui" de heer PERKJNS be floot , dnt de zamen·
perfing van 100 dampkringen I pre. bedroeg. De heer ROGET Dlee:1de te kunnen verzekeren, dat er in deze berekening eene groote foue
plaats had, en de zamenperfing ved minder was, dan PERKINS vastHelde. Hij fchat haar flechls op :;n-!,'j"l5" of een weinig minder,
dan een half op het honderd, he!geen hij meent, dat duidelijker blijkt
wanneer men de hoogte der zctmaat (module) van de veerkracht des
waters berekend, welke 750,coo voet is. doch die, volgens de juist
berekende procfnemia:;eIl va:! PC'IIUNS , 743,260 voet zoude bedra.
gen, zoodat het verfchil niet uOI'ell een honderdfte gaan zou: ee.
ne overeenkomst, die flechts ten voordcele van de naauwkeurige
proeven des laatfien zij n kan.
PIGALLE. (fEl.N BAPTISTE) Een uitfiekend Fransch beeldbou..
wer, te Parijs geboren. Hij bezocht Italië; arbeidde 3 jaar te Rome,
en ging vervolgens eerst naar Lyon, waar hij het model tot het !land·
beeld van MERCURIUS voltOoide, hetgeen hij naar Pari.js mede bragr..
en· algemeen bewonderd werd. In J744 trad hij hier in de akademie
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van fchild«!r. en beeldbouwkunde, en vervaardigde nn, nadat bij zW
oen MERCURIVS in marmer voltooid had, eene VENUS als een tegennuk, welke beide Ilandbeelden door LODEWIJIC XV aan den koning
vall Prtlisfen gefchonken werden. Het Mau[olefll11 voor den maarfchalk van Sak[e, door zijne hand vervaardigd, plaatse hem onder
de grooE(le meesters van Frankrijk t en was oorzaak, dat ook bet
beitelen van het gedenkeeeken, dat de Il:ld Rheirns voor LODEWJJIC
XV liet oprigten, a:ln hem werd opgedragen. Het gedenkfiuk voor
den m:larfchalk van Sak[e werd eerst in 1776 te StraatsBurg opgerigt,
bij welke gelegenheid hij Berlijn bezocht, om den grooten FREDRllC te
zien, en tevens nog eens zijnè Ilandbeelden re beCchouwen. In 1789
arbeidde hij aan het grooee gedenkEeekeo voor den grllaf HARCOURT.
Zijn laatlle werk was een meisje, hetwelk een en floorn uit den voet
trekt, en welk Ilandbeeld, zoowel als dat van eenen kleinen knaap
mee eane vegellwuw, waaruit d$ vogel omCnapt is, wegens derzei..
ver fchoonheid ten hoog(le bewonderd werden. PIG.\LLE, die als
kunstenaar :llIes aan zijne vlijtige beoefening te danken had; bezat"
een edelmoedig en milddadig karakter, en fcierf in 1785 als reClor
en kanCeIier der akademie.
PIJNBANI{. Dit barbaarCche dw:tngmiddeI, om vérdncltte perfonen, door der vreesCelijk(lc - Iigch:t:u1is.finarccn, de bekentenis eener n1isd:1ad :lf te perfen , vinde men reeds bij oude volkcn. In
hee vrije Griekr:nlrmtl en de oude Romeinfche Il:lten werd de, op
het eiland R/lOdus en in At/~eile het eerst ingevoerde, PiJnbank aleen bij naven aangcwcnd, en 11echts tirannen bedienden zich van dezelve olJk bij vrij geborenen. In Duitschlalld vindt men, reeds ilJ de
Salifchc, BourgondiCche en andere onde wetten, fporen van die wreed:lnrdig dwangmiddel, hetgeen, alhoewel naderhand door de Ordaliën
(zie aldaar) vervangen wordende, echter in de ISdc eeuw, wedel'
werd ingevoerd; doch ook alleen omtrent dien stbaren werd in het
wcrk ~cfl:eld; tcrwijl men de Ordaliin olUerem de vrijen behield.
Na hct ophoud~n der laat(lc en het toenemend aanzien van het
vreemde regt, werd echter de Pijnbank ook tot de vrijen lIitgcftrelcr~
en hicld federe toe in de jongae tijden Iland, wanneer zij genoegzaam
in alle ElIropiCche l:1Ilden of rcgt(lreeks afgefclmft u'erd, of langzamef..
hand in onbruik geraakt is, op grand, dat zij fom~ijds bij onfchuldl_
gen werd aan;~lVend, die of ond~r dc folteringen llierven, of tc"n
minlle verminkt werden. De helCchc werkmigen, W:1arvan men zich
ter pijniging bediende, waren overal niet dezelfde: over hee alga.
meen cchtcr gebruikte men duim-, been-, en fcheenfchroeven, hee kourd
en de ladder, mee of zonder Ccherpe plImen, waarop de lijdcts gebonden, en ijsfeliJk uitgerekt werden, en anderen. Dat dit barb:1arfch-e
dwangmiddel zeer onzeker was, 0111 de waarheid te omdek!,en, zagen
reeds de Romeiu(,1l ln, dic cr hierom mce dc grootl1e oIDzigtigheid
gebruik van maakten. De markies CESARE DE IkcCARIA heeft
door zijn fchrift: riei de lilti C del/e pellc, Napds '764 • ter alTchaf.
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fing van de Pijnbank veel bijgedragen, en de paufelijke regering bepaalde d!!n zoften van Hooim. 1815, dat zij, zoo wel als eene proeve,.
om de waarheid te onderzoeken, als met oogmerk, om te firaffen, af·
gefchaft zoude blijven. Alleen in Spanje werd dezelve, in: 1816,
door FERDINAND VII weder ingevoerd.
PIJNBOOM. (PilIUs) Deze boomfoort maakt in bet 1lelfel van
LINNEUS de 9de orde van de 2 dIe klasfe uit, en bevat alle die boomen, wier bladen de gedaante van naalden hebben, en wier vrucht
uit harde, houtachtige naoten. mee over elkander liggende fcbubben
bedekt, bellaat, onder ieder van welke twee, van vleugels voorziene
zaadkorrels verbl)rgen liggen. De mannelijke en vrouwelijke bloerems.
fchoon afgefcheiden, llaan op éénen 1lam, en hebben geene kroon.
Zij zitten in eenen vierbladigen kelk; terwijl het katje, hetwelk de
vrouwelijke bloefem vormt, uit fpitfe fchubben beftaat, waarvan ie.
der twee bloemen beeft. Men kent 30 foorten van Pijnboomen'.
welke wederom in de 4 volgende familiën verdeeld worden, als:
I. Pijnhoomen, waarvan de nao/dm i:I boschjes CII bij elkander
flaan, zoo als de Larix, (Pinus Lorix), welke voor masten en
timmerhout gefchikt is, waarvan de bast tot looijen gebruikt.
en uit welks ftam, op het Tijrolfche gebergte, de zoogenoemde Venetiaanfche terpentijn verzameld wordt. Hij kan in 100 jaar
eene hoogte van IlZO voet bereiken. En de Ceder (P. Cedrus), in
Azië, op de bergen Libanon en Taurus te huis behoorende. Zijn
fiam heeft 10mtijds 50 voet in den omtrek, en zijne takken zijn zeer
zwaar. Men wil, dat hij lZ,OOO jaar oud kan worden. Deszelfs hout
is fijn, vast, van een en aangenamen geur, en bijna onvergankelijk.
2. Pijnboomen met 2 tot 5 naalden uit 111l~ [eltede, als: (a) de
wilde Pifnboom, of Schot[c/zc [par (Pinus fylvestris), een der gemeenlle boomen in de Noordelijke deelen der oude wereld;, ook
veel in onze Nederlanden voorkomende. Hij groeit in 100 jaar tot
de hoogte van 70 tot 80 voet, kan llerkere koude dan de mastpijn
verduren, en levert den gemeenen terpentijn op, die door opdrooging in hars overgaat. In de Noordclijkc landcn wordt hij gebruikt,
om er teer ujt te brandp.n., terwijl de Laplanders van den binnenllel1
witten bast brood bakken. Zijn hout is het duurzaam greenen hout,
waarvan, volgens TURNER'S Gezontfcllaps reis naar Tibet en Bontan,
eene brug te Orian.Dipoor gebouwd is, die meer dan ééne eeuw aan
alle de nadeelen van het luchtgcllel is bloorgelleld geweest, zonder
dat men eenig kenmerk van verval konde befpeuren. (b) De krom.
houtboom (P. MO'llana) , op het Reuzen-gebergte, de Karpaten, in
Zwit[erlanrJ enz. groeijende, levert den kromhouts.olie, almede uit
de plinten der takken zwectcnde balfem. En (c) De Zi/vernool-pfjn
of Rusfifclze ceder (P. Cembrn) , in Siberië, op de Alpen en Karpaten gevonden wordende. met kegelvormige zaadkorrels, die men
als amandelen eet, of waaruit olie geperst wordt. Uit de harsachtige
deelen der jongc takken wint men in Hongarije dcn Karpatifchcn balfem.
ALGItMUN WOORDENB. V.
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3. Pijoboomcn met breed:. e:lkdde nao/dm, die, ols tmulen von
eenelJ kom, oon bdde zijden. "fiTi de tokÁ'CfJ jlOOIi. Hieronder behooren: (0) De iJ'JastpiJn, of Harrellboom CP. Ahies) , in het Noordelijk Europa en Azië. Hij dient tot masten; bereikt wel de hoogte van 150 voet en den ouderdom van 160 jaar. Zijn hoUt wordt
door de draaijers, [Ot fioolen, klankbodems enz. gebruikt, en de bast
en vruchten leveren den gemeen en terpentijn op. (h) De NoordAmerjkafche Ba!fem-[par, die den balfem van Gi/ead levert, en Cc)
,de ScheerJings-fpar (I'. C41Jaden[es). En 4. Pijnboomen, met /liJve,
[malle, ront/om de taA'ken /loonde naaldm, als: (a) De "uren- of
Ziiverpi,jn (Pinus pfeea). waarvan de bast dient tot het bereiden
van huiden, en het dikke, taaije fap, wilde wierook genoemd, aane
gef1:oken zijnde, eenen reuk van echten wierook van zich geeft. Alle 3 of 4- jaar wordt de boom opengereten; levert 40 tot 50 pond
hars, waarvan men pek bereidt; en groeit tot omtrent 100 voet hoog,
en wordt even zoo vele jaren ood. (h) De Noord.Ameri1roft~
zwarte etZ witte [par (P. Mariana et Loxa). - Over het algemeen
vorderen alle foorten van Pijnboomen eenen min of meer zandigen,
goeden grond, en zijn drasfige. moerige, natte, en dorre zandgron'den voor hunnen wasdom niet gefchikt.
PIJP. Een wijnvat, of wijnmaat in Spanje, gewoonlijk 5 emmers of 300 maat bevattende. In Dantzig houdt eene Pijp Spaan_
fche wijn 2 aam; doch eene Pijp See 3 aam of 12 ankers.
PIJP.AARDE. Eene kleifoort van eenen zeer fijnen, witten,
taaijen en fmcltbaren aard, zonder vermenging van kalk- of ijzer- deelen, waardoor de daaruit bereide voorwerpen wit blijven, en zelfs
door branding witter worden, weinig inkrimpen en aan geene vloeijing onderhevig zijn. Voorheen werd de Pijpaarde voor ballast aangevoerd; doch thans wordt zij in !(eu!cll, Luiker/ond en Brohond
opgekocht, en gedroogd, in vaten van 460 pond, aan ons gezonden.
PIJPEN-BAKKERIJ. Deze vaderlandfche kunSt wordt op de volgende wijze uitgeoefend. De pijp-narde worde in wacer ontbonden,
en zoo dikwijls door fijne zeven' gegoten, dat zij van alle zand,
f1:eentjes en andere vreemde deelen bevrijd is. Vervolgens wel ge.
kneed el) weder tot eenc behoorlijke vastheid gehengt zijnde, wordt
zij in flukjes afgedeeld, die genoegzaam voor eene pijp zijn, en ter
lengte van den fleel worden uitgerold, waaraan men een klein kluitje klei voor den kop laat zitten. Hierop worden deze ruwe uitgerolde pijpen naar den vormer gebragt, die dezelve in eenen koperen,
met lijnolie bef1:reken vorm, uit 2f1:ukken bef1:aande, legt, nadat hij
alvorens een lang, glad ijzerdraad. al draaijende, door den f1:eel heeft
gefloken. De vorm, door eene fchroef f1:erk aangedrukt zijnde, f1:eekt
of drukt hij een ovaal, rond flift in de opening van den vorm, waar.
door de overtollige klei wordt uitgedreven. en er juist zoo veel zie.
ten blijft, als de piipekop dikte moet he'Jbcn. Hier na haalt hij het
flift
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!lift weJer uit den kop, drijrt het ijzerdraad in den fleel voorwaarts,
en ll:e~kt dus hee gat tot in den kop door, waarna hij er het ijzerdraad uithaal" en dc J;U wel t;el11aak:c pUp er uitneemt. Zoodra nu
de pijpen zoo vcr g~rced zijn, worden zij gefatfoeneenl: de overbodige klei wordt door een mesje weggt:nomen; de randen van den
kop worden elfen en rond gemaakt; hct gekarteld randje wordt. door
cenen gekartelden hoorn, of ijzeren dopje, er :tangebragt; de pijpen
worden door een n;;aten, of ander zeer glad, !tiftje, gepolijst, en ein.
delijk wordt door den !l:empelaar J1et merk van de Pijpemakerij ach~
ter op het "nopje gezet. De pUpen, nu zoo ver gereed zijnde,
worden naast elkander op planken gelegd, en aan de zon, of in dell
winter bij dèn kagc hel gedroogd, waarna zij in eenell fieenen pot, de
gedaante van een fuikerbrood hebbende, met den kop naar beneden
zoo gezet worden, dat de Il:eelen in een pUilt zamen loopen. De
pottcn alzoo gevuld zijnde, legt men rondom den top eenen ring
van klei, opd~t de pijpen niet zouden afglijden, laat dezelve alsdan
in eencn daartoe ingerigten, zeer heeten, oven 14 uur bakk~. Nt.
dat de pijpen in den oven bekoeld zjjn, worden zij er uitgenomen, met
een vernis, uit eene ontbinding van Draganth-gom, witte zeep, wit
was en water beitaande, overtrokken, en daarna met eenen doek
~.fgewreven; welke laat!l:e bel'lerking noodig is, om te beletten, dat
de pijpen niet aan de lippen kleven.
PIJRl\IONT. Eeil voormalig graaffchap, tllans ambt, in het vorfielldom van !Fa/dek, 3 uur vnn de !f/ezer gelegen, tus[clJen het vor.
·fiendom LiPfie-Detmold, het Pruisfisch IIfimlm, en de Hanoverfche
provincie Ca/enuerg. Het is een bergachtig land, waardoor de Emmer
firoomt, hetgeen ééne f1:ad, 10 dorpen, en 4,.'}00, meestal E \'l\lge.
lifche Lmherfche, inwoners bevat, die zich mee den landbouw en
veeteelt onledif.: houden. Ook is er nog een zout werk voorhanden.
De hoofd!lad van denzelfden naam is open, welgebouwd, bevat 2,000
inwoners, en ligt aan den Emmer, aan het noordeinde van een
bekoorlijk dal. Zij is inzonderheid beroemd door hare uitmuntende.
verllerkende minerale bronnen en baden, van welke laatften jaarIi.iks ~neer dan '500 pcrfoncn gebruik maken. De hoofdbron , oudtijds de /ui/ige bron gellO~md, bevat kla::r en kristal helder water
in eene fleenen kom, en Heeft tot fieraad en dekking een achtkant
gebouw. Dit water heeft e~l1en geestigen, wijnzuren , verkwikkenden fmaak; bezit reeds vele eeuwen den voorrang boven alle an.
dere bekende fiaalwateren; bevriest nooit, en wordt jaarl\jks naar alle
deelen der wereld verzonden, zonder veel van zijne vlugtige befianddeelen te verliezen. Onder de voomelTelijke inrigtingen tot genoegen en vermaak der badgasten behoort inzonderheid de groote laan,
die midden door de fiat! loopt, soo fchreden lang, 40 breed,
en met vier rijen hooge' linde-boomen beplant is. Aan derzelver eeIle einde vindt men eene fontein, aan het andere het bronhuis ; aan
beide zijden den fchouwburg, het koilijhuis, en de groot~ en kleine
F f 2
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danszaal; voorts vindt men hier verfcheidene andere gebouwen, en
een groot aantal modewinkels. Niet ver van de laan ligt het groote
badhuis, hetgeen 140, naar den fmaak. ingerigte, vertrekken bevat.
waar, in de benedenlle verdieping van hetzelve, fchoone ruime baden
gevonden worden, waarvan men in marmer. tin, aardewerk of hout
gebruik kan maken. Sints 1809 is bij het zoutwerk ook nog een
badhuis gebouwd geworden, om zich van de minerale zoutbronneu
te kunnen bedienen. De omllrekell van PijrmfJ7lt leveren verfcheidene merkwaardigheden op, als: I het flot, feden 1809 het
ver blij f van den regerenden vorst, met zijne fraaije Sa/on. die door
middel eener vliegende brug over de gracht met het nieuw aangelegd
Engelsch bosch vereenigd is. 2. De Koningsberg , aldus genoemd
naar FREDERIK II van Pruisfen, die zich, gedurende zijn verblijf alhier, dagelijks op denzelven bevond, en de bronnen gebruikte, en
onder welks eerwaardige lommerrijke eiken men een marmeren gedenkteeken voor hem heeft opgerigt; 3. De Dampgrot , in welke
uit de reten der lleenen eellen verllikkenden damp dringt: die, welke,
uit den grond komt, klimt gewoonlijk tot 3 voet hoog; doch, bij
zware hitte, Oostenwind of fchoon, helder weder, vervult hij fomtijds de geheele grot, wanneer men zich fpoedig uit dezelve moet
verwijderen. wil men niet levenloos nedervallen. En eindelijk 4.
de kleine kwakers-kolonie, Friedenstha/, in eene vaIei liggende, en
waarin eene mesfen-fahrijk gevonden wordt.
PIKET. I. Eene afdeeling krijgsvolk, ter onderfteuning der veld.
wachten beftemd, en welke hierom des nachts ook onder de wapenen moet blijven. En 2. een bekend kaartenfpel, hetgeen in het
laatst der 14de eeuw, onder de regering van den bloohartigen koning
KAREL VI, werd uitgevonden.
'
PINAS. Een lang, fmal en ligt vaartuig, met een vierkant, hoog
achterlleven. Het voert 3 masten, en zeilt zeer fnel, alzoo men
zich, behalve van zeilen, ook nog van riemen bedient.
PINDARUS. De lloutfl:e lierdichter der Grieken. Hij werd in
Bóttit geboren omllreeks 520 jaar voor onze tijdrekening, en vervaardigde. behalve verfcheidene verloren geraakte gedichten, inzonderheid gezangen op de bekroonde overwinnaars in de Olympifche, Pythifche, Nemifche en Isthmifche wedfpelen. Er heerscht in dezelve
eene kracht en verhevenheid van uitdrukking, en een dichtvuur ,
welke bezwaarlijk door eenig dichter zullen worden geëvenaard; doch
ook juist hierom behoort er, om het fchoone en heerlijke zijner ge.
zangen geheel te gevoelen, eene buitengewone kennis der Griek.
fche dichtkunde, en van zijnen eigenen, dichterlijken geest coe.
Wanneer deze in vuur geraakte, ontl1oeg hij zich van alle gewone
regelen; ,zweefde, gelijk een aren<.!, met zjjnen held in de boven.
fee gewesten, en fcheen hij de taal der goden te (preken. Van de.
ze uitmuntende gezangen bezitten wij nog een getal van 4S, die
:llle in den Dorifchen tongval gezongen zijn. Derzelver uitgave
door
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door WEST en WELSTEDT (Oxfort 1697 in fol.) verdient eene bijzondere onderfc:heiding, gelijk ook de jonglle uitgave van HEIJNE,
Leipzig 1817, enz. Zoo groot was de achting, waarin. PINDARUS bij
Ge Grieken Ilond, dat ALEXANDER, toen bij Thebe te vuur en zwaard
liet verwoesten, beval, dat 's dicbters nog aanwezige woning en na.
komelingen moesten gefpaard worden.
PIN DUS. Een berg in Griekenland, tllsfcben Thes!alii en Ma.
ced~nië aan de eene, en Epirus en .Aelolië aan de andere zijde. Hij
was, gelijk de Helikon en Parnasfus, een zetel van ApOLLO en de
zang.godinnen, en heet tegenwoordig Mezzovo.
PINK. Eene foort van fnelzeilende fluiten en lastfchepen, van
voren en achter even rond, met ,een en vlakken bodem en dikken
buik. Deze fchepen voeren omtrent 300 ton,. en worden tot de
vischvangst gebruikt.
'
PINKSTER. Dit godsdienstig feest, dat, zoo als bekend is, bij
de Christenen op den Sollen dag na Pafchen gevierd wordt, ter
gedachtenis van de Uitllorting van den Heiligen Geest over de A,.
postelen van JEZUS, wordt bij de Israëli/en het Feest tier weken
genoemd, waarop zij God moesten danken voor de gewasfen des
velds, en waarfchijnlijk ook gedachtenis vierden van de wetgeving
op Sinaï. Het viel in 7 weken na Pafchen, en werd hierom, naar
de Griekfche benaming Penleeosle, de 50lle beteekenende , PinkfIer.
genoemd. De viering van dit feest onder de Christenen werd in het
jaar 305 op de kerkvergadering te Elvira in Spanje, vastgelleld.
PINSBEK, of Similor. Een naar goud gelijkend, fmeedbaar metaal,
dat uit koper. en zeer zuivere zink wordt zamengelleld, en dikwijls
zoo fchoon is, dat men het naauwelijks van goud kan ond erfch ei.
den. Men gebruikt cr toe koper-blik, hetgeen men gloeijend maakt,
en vervolgens in een mengfel. van 8 lood falpeter., 7 lood falmiak,
6 lood groenfpan, 8 lood keukenzouc, I kan Urin. t kan wijnazijn.
en eene halve kan water oplost, hetgeen men zoo lang herhaalt tot
men genoegzame koperllakken heeft. Men brengt deze met 3 deelen
falpeter en I deel wijnlleell weder tot koper 'terug, en fmelt hiervan
16 lood in eenen pot, welke masfa, wanneer zij vloeibaar begint te
worden, men met ~ lood zink vermengt. Zoodra de zink begint te
br.anden., wordt de Ilof in eenen met vet bellreken vorm gegoten;
volgens LEWIS verkrijgt men een naar goud gelijkend Pinsbek, wan.
neer men 8 deelen zink, 10 deelen koper en I. deel ijzer onder elkander fmelt.
PIOMBINO. Een voorheen zeer bloeijend land en v{lFstendom
in Italii, dat thans onder befcherming van Toskfllze fiaat, en tegen
over Elba, tusfchen de dimikten van Pifa en Siena, langs de golf van
FuJloniea lIgt. Het is 6 v. m. grOOt, en bevat omtrent 1""000 inwoners,
die van een weinig landbouw, veeteelt en visfchcrij bellaan. Het land is
meestal moerasfig en dus ongezond. Het vorstendom behoort aan het
huis LUDO'llSl-BuANCAMPAGNJ, dat ook een. deel van het eiland EJóa en
F f 3
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het hertogdom Sorxa in Napels hcelè. De hoofd!1d vnn dcnzclfdcll
naam heeft 1150 inwoners, die ia dc visfcherij en handel hun be!taan
vinden. Er is een forc en eene haven van weilJi,; bda!1;;PIONNIERS. Zoo noemt men in het kri,i;;swczen een hij zo~;der
corps van manfchappen, ook fchansgravers genoemd, hetIV.!lk inzonderheid bij een leger gebruikt wordt, om de we~,en te verheteren,
verfchanfingen en loopgravcn.aan te leggen. en foortgelijkcn arbeid
te verrigten. Zij zijn in verfchcidcne bijzondere afdcelilJgen verdeeld, als: fappeurs, mineurs en poIltoniers.
PIRAMIDE. ECFle fpits toeloopcnde zuil: in dc meetkunde een
ligchaam. waarvan de grondvlakte een veelhoek llitl11aakt, doch h~t.
geen van boven in een fpits uitloopt. De zJvl:1kten der Piramide
zijn driehoeken, wier inhoud zich gemakkelijk la~t vinden. De lig.
chamelijke inhoud eeller Piramide is gelijk aall het dcrde gedeelte
van een prisma (kamzuil) , die met haar gelijken inhoud en gclijkfhoogte he,ert ; wordcnde derzeI ver inhoud gevonden, door de grondvlakte met het derde deel der hoogte te vermenigvuldigen.
PIRAMIDEN. Zijn in de bouwkunde gebouwen, wdke van
de Egyptenaren afkomstig zijn, die den pi~amidalel1 vorm, volgens HERODOTUS, als een zinnebeeld van het menfchelijk leven
befchouwden: de breede grondflag beteekcnde bij hen het begin,
en het zamen(oopen in één pUIlt het einde V:ln ons tegenwoordig
aanwezen, weshalve zij zich ook bij begrafenisfen er van bedienden.
De Piramiden zijn groote, vierkant::! gebouwen, die uit vcrfcheidene
gangen en vertrekken be:1:~an. Zij hebben eene ze~r breede grondvlakte ; Ioopen langzaam fpltCer roe; eindigen in een volkomen fpits,
of ook wel in een kleill vierkant, en zijn met hllniJe viel' zijden naar
de vier hemelfireken gerigr. Van de beroemde Egyf):Z{,; 'z~ Piramiden (want men vindt in Babi/ol/iiJ, IlJdië en elders ook foortgelijke
gebouwen) zijn nog 5 groepen voorhanden, die te zamen een getal van 40 \litmaken, waarV:ln er nog 7 wel bC'i'v"aard zijn ge~)level1.
Zij naan bijna nlle op hoogten tl1SCChell Cairo en 111cdl/11; in het land
Fajotlw • in eenen omtrek van I2 Duitfche mijlen, en zijn van verfchillelltle bouwfl:ofFen, kalklleen , bazalt, graniet enz. z:lIl1en;;elleld;
doch zijn de afzonderlijke lleenklompen zoo kunstig zamcn gevoegd,
dat duizende van jaren deze gevaarten niet hebben, kmmen veTlvoesten. De 3 groot!l:e Piramiden zijn door den Egyptifchcn koning
CHEOPS gebouwd, en bewaren, volgens HERODOT!JS, zijn gebeente.
Omtrent het doel en de bellemming dezer merkwaardige gedenktlukkeIl der oudheid zijn het de gefchiedrchrijvers niet eens. Sommige
beweren, d,t zij aan de zon of eenige andere godheid gewijd waren;
volgens ~l1deren dienden zij tot nerrenkllndige waarnemingen; volgens DIDEROT ter bewaring en o~erlevering van geCchiedkundige
berigten ; terwijl nog anderen haren oorfprong alleen aan de trorsch ..
heid der EgyptiCche koningen toefchl'ijve!1, of van g~dachten zijn, dat
zij of tot het vicrcn dcr l\Iyltcriën, tot geheime za:nenkoil1sren, of
tot
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tot koren.magazijnen, be!lemd waren. lIet gewoon gevoelen, echter der ollden, en wel het waarfchijnlijklle, is, dat zij tot begraaf.
plaatfen dienden, omdat men niCl nllecn [Jog vele grnfgewelven
in dcrzelver nabijheid, maar ook in hct acnterlle vertrek derzelve, gewoonlijk eene marmeren doodkist geplaatst vindt, uit welke JaatHe
omllandigheid men opmaakt, dat de Piramiden, inzonderheid, tot begraafplaatfen vm de lijkeR der Egyptifche vorsten en grooten beftemdwaren. Ten aanzien van de hoogte dezer gebouwen zijn de gevoelens niet minder verfchilIende. HERoDoTus bepaalt de hoog!le van
die van CHf:OPS op 800, STRABO op 625 en DIODORUS op 600 voet;
met welke laatlle opgave de nieuwere gefchiedfchrijvers het meest
overeenllemmen.
PISA. Eene der oudlle en fchoon!le Italiaanfche !leden in Toslra'te, liggende in eene aangename vlakte, niet ver van de plaats, waar
de Arno in zee valt. De luchtllreek is er tamelijk gezond, en zoo
zacht, dat er bijna het geheele jaar de Lente heersche. Voorheen tel.
de deze flad, welker wallen in heerlijke wandeldreven herfchapen zijn,
15°,000, doch tegenwoordig l1aauwelijks 17,000 inwoners. De Arno verdeelt de flad in 2 bijna gelijke deelen, die door 3 bruggen
met elkander verbonden zijn. De beide kaden (LzltIgarno) pronken
met heerlijke gebouwen; de ftraten zijn meestal breed, regt, en zeer
goed geplaveid; maar het tusfchen dezelve groeijend gras is e,en
treurig bewijs van hare ontvolking. Onder de kerkgebouwen behoort in de eerfte plaats den Dom, in de llde eeuw door eenen
Griekfchen bouwmeester gefeicht; een eerbiedwekkend gebouw, dat
rijk aan merkwaardigheden van allerlei aard is. Achter denzelven
fraat de beroemde hangende toren, welks top bijna 13 voet buiten
de loodlijn ligt. Hij is geheel rond en van marmer, befwat uit acht
rijen zuilen boven elkander, en heefe de hoogte van 190 voet. Te.
gen over den Dom ligt het ronde, met [raaije zuilen verfierde, en
, mede zeer oude Battisterio, cn ter zijden, tusfchen beiden. vindt
men het beroemde 01l1:po Sûllto, hetgeen ,mcn onder de grootfte
merkwaardigheden van kunst, in geheel Italië, kan tellen. Het is
een oud kerkhof, waarvoor de aarde door de Plfrmers uit )eruza.
lem gehaald is, en dat door Gothifche gaanderijen wordt ingefloten ,
waarvan de muren met fchilderfmkken alfresco, van de beroemdfte
meesters verfierd zijn. Ook bevindt zich hier eene groote verzameling van Hetrurifche en Romeinfche oudheden, beftaande uit urnen,
f.'lrkophagen enz. Onder de overige kerken verdienen nog onze opmerking de in den Gothifchen fmaak gebouwde Mado1lna della [pino,
en die van St. Suphano, welke in den nieuwen feijl gebouwd is;
terwijl zich onder de overige gebouwen verfcheidene paleizen, cn
de Loggia de Mercanti voordeelig onderfcheiden. - Het ontbreekt
Fifa geenszins aan wetenfchnppelijke inrigtingen en kunstverzamelingen. De univerfiteit is zeer oud, en kon te allen tijde op beroemde leeraars bogen: ook llOg tegenwoordig maken VAccä , CIAMPI en
F f 'l
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T ANTJNI er de fieraden van uit. De fterrenwacht en kruidtuin zijn
in den besten fcaat. Niet ver van de fl:\d, aan den voet van
den berg Giu/iallo. liggen de Pifafche baden, uit I (l warme, zwavelhoudende bronnen beftaande • welke door brooee, doelmatige gebouwen zijn ingeGoten. Voor het overige heeft Plla genoegzaam geeneD handel, en zeer weinige fabrijken. Er wordt veel olie
gewonnen, welke die van Lucca genoegzaam evenaart. De velden
en heuvels zijn wel bebouwd, en de manner.groeven in de nabuur.
1èhap behooren tot de fchoonfte in Italië.
PISANG. L(1rlufa) Dit fraai, palmaardig heestergewas , door
LINNEUS in de (l3fte klasfe Pol)'gamia. orde MOlloecia, geplaatst,
wordt in Azië • .Afrika, en de West-illdië gevonden, en onderfcheidc
zich door zijne onge1ueen groote bladen, die omtrent 10 voet lang
en 2 bf':ed zijn. De vruchten, Pifang-vijgen genoemd, welke in
eenen druifvormigen tros groeijen • zijn zeer fmakelijk en verfrisfchend, en worden door de lands-bewoneren, op onderfcheidene
wijze toebereid, zeer veel genuttigd. De bladeren dienen hun toe
linnen, en worden ook toe dtkking der huizen gebruikt. Voor het
overige behoort deze boom tot de jaarlijkfche; doch draagt, met
uitzondering van de Apen.Pifang (Mufa TroglodJfa1"um), geen zaad;
maar in het volgend jaar komen uit den wortel weder jonge planten
te voorfchijo. Men kweekt de Pifang tegenwoordig ook in onze
trekkasten.
PISISTRA TUS. Een beroemd Atheej~sch burger, die 560 jaar
voor onze tijdrekening leefde, en door list en geweld zich van de
opperheerfchappij zijns vaderlands meester maakte. Hij was \'an edele afkomsc, en zijn vader liet hem een aanzienlijk vermogen na.
Zijn eerne nap in hee openbare leven was, dat bij door zijne welfprekendheid de pogingen van SOLON (een zijner moederlijke bloedverwanten), om de Atheners tOt de herovering van Sa/amis te bewegen, onderfieunde, en vervolgens dezen wetgever bij de gelukkige onderneming tegen dit eiland verzeide. - Eerzuchtig van aard,
volgde hij hee plan der fiaatkunde, hetgeen onder eene volksregering
zoo dikwijls gelukt, om namelijk de lagere volksklasfe door innemende vriendelijkheid en onbeperkte milddadigheid aan zijne zijde te brengen. Hij verfchafte haar verlichting van lasten; opende zijne tuinen
voor derzelver genoegen; vertrooste de zieken; liet hare dood en
begraven, en vertoonde zich in zijne geCprekken als de handhaver
der burgerlijke gelijkheid en volksregering. SOLON echter doorgrondde zijn listig gedrag, en gaf deswege iiJne bezorgdheid te kennen,
die ook weldra vervuld werd. PISISTRATUS verCcheen met eenige
ligte wonden, welke hij zich zei ven had toegebragt , op de marke ~
en vorderde luidkeels van zijne medeburgers hulp en befcherming tegen voorgewende vijanden, die hem, zoo als hij voorgaf, uit hoof·
de zijner verkleefdheid aan de volksregering, naar het leven non den.
Men gaf hem, hoezeer SOLON er zich tegen verzettede, eene lijfwacht
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wacht voor de veiligheid van zijn' perfoon • waardoor hij zich in
het bezit van den burg van Athene fielde. Hij ontwapende hierop
de menigte, en was nu meester van dl! fiad; terwijl SOLON zijn thans
onderdrukt vaderland verliet.
Hoezeer PISISTRATUS door de wijze, op welke hij zich van de
opperrnagt meester maakte, zich het verwijt van gepleegd geweld
op den hals haalde, bediende hij zich echter van deze magt in geenen deeJe als een tiran; want geen wettig vorst konde met meerder
gematigdheid en grootere achting voor de belangen van zijn volk
regeren, dan hij gedaan heeft. lntusfchen was zijn oppergezag nog
niet genoeg verzekerd. MEGAKLES en deszelfs aanhang bewerkten zijnen val, en hij moest de vlugt nemen; terwijl zijne goederen open_
lijk verkocht werden. Daar echter MEGAKLES fpoedig met zijne partij over hoop geraakte, zo 0 deed hij aan PI&lSTRATUS den voorllag ,
om hem terug te zullen voeren, indien hij aan zijne dochter wilde huwen. De laatfie nam dit voorfiel dadelijk aan, en zijne terugkeering werd
door IiH bewerkfielIigd. PISISTRATUS nam nu de dochter van MEGAKLES tot zijne gemalin, met welke hij op eenen prachtigen wagen
zijnen plegtigen imogt in de fiad deed, en werd aanllonds, zonder
tegellfiand, weder in zijn gezag herfield. Dan, de laatlle, zeer te
onvrede, dat hij met zijne dochter niet als gade leefde, berokkende
op nieuw tegen hem eene partij, welke aan PISISTRATUS zoo geducht fcheen, dat hij zich vrijwillig naar Erutria begaf, alwaar hij
zich met de opvoeding zijner zonen, welke hij reeds voor ZijD huwelijk had, en de middelen bezig hield, om zijne heerfchappij weder door geweld te herkrijgen. Dit gelukte hem in het IIde jaar dezer zijner tweede baIlingfchap, wanneer hij aan het hoofd van een
leger Attika betrad, en onder de dtheners, die zijne vorige weldaden herdachten, vele aanhangers vond. Nadat hij de hem tegengezondene troepen verllrooid had, trok hij de llad binnen, en maakte
zich, zelfs zonder bloed vergieting , ten derden maal van het oppergebied meester. Hij ging voort met zijne voormalige zachte regering; doch nam, om de volkspartij te verzwakken, eenen maatregel,
die in de gevolgen voor den fiaat zeer nuttig was. Hij noodzaakte,
namelijk, vele lediggangers, om de fiad te verlaten, en de omliggende fireken te bebouwen, welke daardoor met korenlanden en olijfboomen bedekt werden. Door het Jode deel van ieders inkomen. te
vorderen, vermeerderde hij de fiaats-inkomsten, welke hij aan de oprigting van prachtige openbare gebouwen befieedde. Hij was voor
het overige een groot vriend van kunsten en wetenfchappen, en
Griekenland is aan hem de verzameling der gedichten van HOMERUS ,
en het aanleggen der eerfie openbare boekerij verfehuldigd. Wel weterde, hoe gehaat de tirannij zij, verborg hij zijne magt zorgvuldig
onder het uitwendig aanzlen van een gewoon burger; onderwierp
zieh, zoo als een ieder, aan de u:tfpraak van den Areopagus, bij
welke hij eeDS wegens moord werd aangeklaagd I cn verdedigde zich
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over het alg~meen met zoo nle fchranderheid als zachtmoedigheid.
Op deze wUze oefende l'lsISTR,\:'US zijn oppergezag, niet als een
tiran, maar als een vnder des vadcrhnds uit, hetwelk naau weiUks
ooit zulk ce:1e langduribe rust en welvaart genoot, dan gedurende
zUlle regering. Hij llierf in het jaar 5~7 voor onze tijdrekening, en
liet het opperbenuur aan zUne zonen I-IJl'PI.\S en HIPPAli.CHUS over;
doch die zich daarin niet wisten te handhaven.
P1SO. Een bijnaam, dien meer dan één Romein, uit het Calpurnisch ge/lacht, voerde. Een der merkwaardigrle is L. CALPURNlUS
PISO, die als confuI de oproerige /laven op Sicilië overwon, en de
bekende wet, de rcpetll1ldis, (over de teruggave van afgeperste getden) invoerde, tcn einde aan de hebzucht der overheidsperfonen ,
bU het berluur der provincicn, een perk te flellen. Hij onderfcheidde zich als Praetor in Sicilië, waar 'men hem, bU een ontrlaan gebrek te Rome aan koren, met het inkoopen van eenen aanzienlijken
voorraad belast hnd, door eene zoo zeldzame belangeloosheid, dat men
hem deswege den fclwonen en eervollen bijnaam van Frugi (den
regtrchapellen, den braven) gaf. - Een ander, later levende PISO was
die, welk~ ten tU de van CICERO, met GABINJUS het con[ulaat bekleedde, en zich bijzonder vç::ndig cmtrent den eerllcn ~gedroeg ,
die in eene redevoering, welke wij nog van hem bezitten, hevig te.
gen hem uitvoer, en hem met fmaadheden overlaadde. - Eindel~ik
was er nog eene derde PISO, die na den vorigen leefde; onder TIBERIUS prefekt van Syrië was, en zich door zijne trotschheid, zoowel als door zijn gehaat gedrag ten aanzien van den edelen GERl\IANl•cus , . den aanGenomen zoon van TIBERlUS, onder[cheidde, en wiens
vroege àood, door vergif veroorzaakt, aan den laat[ten wordt te
last gel(!gd.
PISSEVACHE. Een merkwaardige waterval in IYaJliferiand,
ten Zuiden van St. Maurice, niet ver van de Rlzone. De aanmerkelijke beek SalanclIa flort hier, van eene hoogte van 270 voet, en in
eene aanzienIUke breeott>, maar niet IUnregt, naar beneden, eu lost
ZiCÎl langs dezen weg, grootendeels , lil dampen op, die, wanneer
zij door de zon beflraald worden, de prachtig!le regenboogen vor_
men. De omliggende landflree\ is kaal, en de groote landweg loopt
er voorbij.
PISTOOL. Eene Italiaan[che en Spaanrche, gouden munt, omtrent de waarde v~n een Lot/is t/'or heb:)~nd,~. Bene EngelCche Pistool doet '7 fchcll. en 6 penn. Sterl:ngs.
PISTOOL (EHtr1e,te), of /la;.;luc!lt.pistool, is eene IUngting,
waardoor eene prop. door middel van de uitzetting der door elektrieke vonken aangcfloken /laglucht • met geweld uit eene buis wordt
gedreven. De proeven, die men hiermede neemt, dienen ten bewiJze van de ontfleking van brandbare flof door elektrieke vonken,
en van de uitz('ttende kracht der /laglucht. '
PITHO bij de Romeinen SUhDA (eigenlijk Overtuiging) de godin
der
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der welfprekendheid. Zij behoorde tot (;e ChadtilJ1Ien, of ten minfie
tot derzelver gevolg. TIlESEl:S voerde hr,re vercering te Athme in.
1'IT1' (Wll,T.lt.~l), e<:!1 Dritsch flaatsdi<.:l1~r,r, de twecde zoon van
den graaf van Cha/aw, werd in 17'i9 geboren, el1 tot in zijn 14de
jaar onder het oog Zi.iI'S \"r;deïs opgevoed. Na hierop te Cambridge
in onderfcbeidene v;:1;J;en, inzonderheid in de geCchicdenis zijns vaderlands, gcfiudccrd tC heèben, wer,j hij in 1 7S 1, naauwehjks 21
jaar oud, tot lid, vaa het parlemcnt verkozen, en in het volgende
jaar tot kanCelier van de fchatkamer benoemd, in welken post hij
reeds toen, ÏiJzond~rheid bij het fluiten v::n den vrede met Noord.
Amcrika en Frallkrijk, zich ::Is een ervaren man kenmerkte. Terwijl
zijne teg~nnanders Fox, N ORTH en DüRHE minist<:rs waren, deed
hij eene reis door Italië en Duitschla1ld; werd in I i1l3, nog ge ene
23 jaar oud, eerllc lord van dc fchatkamer, en behield dezen PDst
tOt in 1801, lliettegenr1aande hij in Fox, J}U<:I<E, SHERIDAN en an_
dere cellc gedilclue partU had. De gelH~cle \verkzaamheiJ van PlTT
was op het inwendig be~utir gerigt. De Oost-Indifche compagnie
werd door hem aan het toevoorzigt van den f1:aat onderworpen, en
;djn {lelfel van finantic is de grondtlag van het nieuwe Britfche gebleven. ·Met den handel il:eeg de welvaart der Natie, en daardoor
klommen tevees de inkomsten des rijks, die van 1783 tot 1800 niet
minder dan IS mimoen p. fl:. geil:egen waren. Intusfchen kostte de
oorlog ten laatil:e onnoemelijke fom men , en was de Nationale Cchuld
in 1800 tot 500 millio :1 geldommen ; terwtl de oorlogslasten tot ~o
millioen p. ft. waren aangegroeid. De groGtnc verdiensten van PITT
zijn gelegen in de bevolking van New-Zllidwaf/is federt J 788, en de
redding van zijn vaderland uit het gevaar van cene openlijke bankbreuk, en uit den hagchelijken firijd met Frankrijk over het bezit Vlm
den h~,ndel ter zee. Het door hem in 1786 daargeil:elde, in zich
zelven toenemend, fonds ter vernietiging der aaatsCchuld, benevens
dat van 1792, tot l1flosfing van iedere geldleening bijzonder beaemd,
had de Britfche fiaatsfdlUld. den aa!lwas des handels en het toenemen van het Nationaal krediet ten grondOage.
Onder de vcrCchillende flaarsz.aken door PilT met beleid en fchranderheid befcuurd, behooren: het verdrag v:m koophandel met FrankriJk van 1786; dc vereenvoudiging rler tellen en accijnfen; de vereeniging van Ierland met Grootbrittal111ie; de bepaling V3n de magt
des regents • en de invoering der belasting op de inkomsteli. Als minister moest hij eenen zwaren ftrijd met de toenmalige Franfche ftaat.
kunde, en de !lome tegellfirevers der BritCche IJ7/iigs en volksvrienden
verduren; doch hij redde in dezen dubbelden firijd, zonder echter op
het vaste land te overwinnen, het aaatkundig aanwezen der llritCche
magt, en handhaafd e de l1aatsregeling des rijks tegen de driftige
Irhigs, CII de met FratlkriJk in geheime verflandhouding fia'nnde Icrfanders ; ma~r ook hierbij verloor hij de gunst des volks. Sedert de
Conventie ann Engelalld den oorlog verklaard had. bleef PlTT zijnen
fe el-
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Itelregel volhouden, dat met de Jakobijnfche partij in Frankrijk aall
geenen vrede te denken was, waarvan het gevolg was, dat zij hem
plegtig voor den vijand van het menfchelijk geOacht verklaarde, en
zich zelfs de Britfche parlementsleden de heftiglle aanvallen tegen
hem veroorloofden. Toen eindelijk de Natie den vrede met Frank.
rijk algemeen verlangde, legde hij in 1801, fchoon nog Ileeds op
de meerderheid in het hoogerhuis kunnende rekenen, zijnen post neder, en werd ADDINGTON eerlle lord en kanfelier der fchatkamer.
PITT werd nu door GRAY en F. BURDET aangeklaagd als de oorzaak
van het ongeluk van Engeland; doch met geen ander gevolg, dan.
dat het hoogerhuis met eene groote meerderheid benoot . om hem
wegens zijn bellullr deszelfs dank te betuigen.
Toen nu, na den vrede van Amiens, eene nieuwe vredebreuk met
Frankrijk onvermijdelijk fcheen, werd hij in 1804 ten tweeden ma·
Ie aan het hoofd van het ftaatsbewind geplaatst, en moest op nieuw
den ftrijd met de tegenpartij aanvangen. Hij vermeerderde de kriJgsmagt des rijks; verzette zich tegen de emancipatie der Katholijken ;
Ileepte Spanje in den oorlog. en noot in Grasm. 1805 het verdrag
met Rusland. Dostmd/Ir en Zweden, hetgeen, hui ten zijne fchuld •
alleen op de uitbreiding van Franlt";jks magt uitliep. De voornaam
fte beOlliten van het Weener kongres, in 1815, bragten gedeeltelijk de
denkbeelden ten uitvoer, welke PITT in Louwm. 1805, in eene aanfpraak aan den Rusfifchen gezam. reeds omwikkeld had. Ondertu5fehen hadden infpanning, verdriet over mislukte omwerpen, en ligchamelijke ongemakken zijne gezondheid geheel ondermijnd, en de
vrede van Presburg Ooeg alle zijne verwachting ter ned~r. Zijne
zwakheid, federe aanmerkelijk toenemende. had op den 231len van
PITT was niet rijk.
Louwm. 1806 zijnen dood ten gevolge. Het parlement betaalde zijne fchulden, ten bedrage van 40,000 p.
ft. en liet naderhand in de abtdij van JP'éstmunfler een gedenkteeken
voor hem oprigten. PITT was in den vertouwelijken omgang, welke
zich tot nechts weinige vrienden bepaalde, zeer beminnelijk. vrolijk, befcheiden en innemend; doch vertoonde zich in het dagelijk.
fche leven erntlig en koel: vreugde of fmarc konden zijne gelijkmoedigheid niet doen waI1kelen. Een helder verlland • een vaste wil,
eene nooit falende getrouwheid omtrent de Ilaatsgelleldheid en het
geluk zijns vaderlands, en de onvermoeid !te aanwending zijner geheele werkkracht, ter bereiking van een groor doel, maakten de
hoofdtrekken van zijn openbaar karakter uit. GIFFOltD heeft de ge.
fchiedenis van zijn ftaatkundig leven in 6 deel en befchreven; terwijl
zijne redevoeringen, in het parlement gehouden, te Londen in 3 deelen zijn uitgegeven.
PITTACUS. Vorst van Mitylene op Lesbos, die onder de zeven
zoogenoemde wijzen van Griekenland geteld wordt. Hij bediende
zich, omllreeks 580 jaar voor onze tijdrckenin~, van zijne magt, om
de rust in zijn vaderland te her11:ellell.
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PlUS VI. voerde voor zijne verheffing tot pans den naam van
Hij werd in J7 17 te Cefona in Romagna geboren; was een kweekeling der jezuiten, en beoefende de
GIOVANNI ANGI!.LO BRASCHI.

regtsgeleerdheid. Uit een edel geOacht gefproten , verkreeg bij fpoe.
dig toegang tot het paufelijk hof, waar hij eerlang aanzienlijke posten
bekleedde; werd in 1773 tOt knrdinanl verheven, en vOlgde twee
jaar later, na den dood van CLEMENS XIV, dezen in de paufelijke
waardigheid op. De Katholijke hoven namen genoegen in r;ijne verkiezing; doch minder aangenaam was hun zijne bijzondere gehechtheid
aan de opgehevene orde der .Jezuittn, welker vernietiging hij niet dan
op de nadrukkelijkfie verwogen van Spanje bekrachtigde. Over bet
algemeen moest PlUS VI, gedurende zijne regering, de verkoningen
in zijne wezenlijke of vermeende regten ondervinden, en leerde die
geduldig dragen. De veranderingen, die keizer JOZEPH Il in kerke.
lijke zaken maakte, mishaagde hem zoo zeer, dat hij zelfs in 178~
eene reis naar Weenm ondernam, om, zoo mogelijk, dezelve nog
voor te komen. Dan, deze reis voldeed niet aau zijne verwach.
ting: hij moest fFeenen verlaten, en zijn aandenken leefde alleen in
de harten zijner geloovigen, die bij door eene algemeene aflaat, op
eerfien paaschdag, verkwikt, en door de nitdeeling van gewijde
kruifen en rozenkranfen verfterkt had. Even onaangenaam was hem
het gedrag des konings van Napels met den bekenden witten telgan.
ger, dien hij in 1788 weigerde. langer aan den paus te zenden; wil_
lende zich alleen tot een jaarlijks gefchenk in geld bepalen.
Ondertusfchen vergat PlUS VI niet, onder alle deze bekommeringen, voor het inwendig belluur zijner, indedaad diep gezonken, fiaten
te zorgen. Hij bevorderde de verbetering der fabrijken ; verminderde
de belastingen; onderfteunde, zoo veel mogelijk. kunsten en wetenfchappen; bouwde eene prachtige fakristij aan de SI. Pie/ers.kerk,
en befteedde aanzienlijke fom men aan de opdrooging der Pontijn.
fche moerasfen. De Franfcbe omwenteling berokkende PlUS VI
nieuwe verdrietelijkheden, zonder dat hij het, door de confticuerende
Nationale vergadering, vastgeftelde omtrent de geestelijkheid konde
verhinderen; zelfs moest hij met groote opofferingen in 1796 de wapenfchorfiDg te BologntJ, en in het volgende jaar den vrede van Tolenllno koop en , om eindelijk in 1798 Rome in eene republiek herfcbapen te zien. In dezen verfchrikkelijken toeftand gaf zijne opregte vroomheid hem moed en kracht, om de mishandelingen dc!r Fron.
[chen met eene fcandvastigheid en waardige houding te verduren, aan
een opperhoofd der kerk b!,!tamende. De kranke grijsaard. die den
~6 van Sprokkelm. gevankelijk van Rome weggevoerd, op de reis
aan den moedwil der foidaten prijs gegeven, en den 14 van Hooim.
in de citadel te ralence opgelloten werd, was een voorwerp van
medelijden en achting van alle gevoelige zielen, en ziJn dood, die
den 29ften van Oogstm. 1798 in zijnen kerker voorviel, verwekte
eene algemeene deelneming in zijn OIlgeluk, en deed de achting voor
zij.
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T.ijnc dCl1ç;dcn rijzen. Wac hCI:1 00:, w~~~cns misrt!lppc!1 in zijn openlijk belluor moge worden tc 1:!Stc g:I\!~d, zoo was hij nogtans in
zijn huisfelijk leven altUd zoo ol1!)crispclij:" madz, ::rbcidzaam cn
wclwillcnd, dct hij in cellen bnrgcrlijkcn Ihm!, aln ZUllC middel.:latigc
v~thaarhcden voeg'cnde, dCIl lof Cl,! dc achting van ccnen iedcr zoudc
verdiend hcb.ben. llij wcrd in LClltC1J1. I~;OO door paus PlUS VII,
uit het gl'afelUk gcna~h: vr.n CIIlA"t,-\:lIO:-iTl, e~n~ll oaden tak van het
11Uis van CI.ë.R~IONT- TONr;F.RE , oiJJcvolgd.
PlUS VI I, (oorfpronl:~li.1k G:tSGORlU, D.\r,NAll,\S) oit de grafelijke familie vail CHIARA)IO;\lTl afko:nstig, \\'c~d den 14deil van
Oogstm. 1742 tc Cefcllo gehore,); re,~ds als e~n jongeling van 16
jaar in de orde der Beliediktijl/eJ/ opgeno'mell, en verkrecg Ipoedig, uit
hoofde zUner kundigheden, leeraars-ambtcl1 in onderfcheidene abt.
dijen. In Pr1r1l1a oefende hij zich in de wijsbegeerte, te Romt in
de godgeleerdheid, en werd aldaar door zijnen landgenoot, PlUS VI,
tot abt, vervolgens tot bisfchop van Th'oli, en eindelijk in 1785 tot
kardinaal en bisfchop van 11110/0 benoemd. Men plaatfl:e hem toen·
maals onder de gele2rdlle en waardiglIe kerkvoogden. Hij bewees
der fl:ad Imota, in den oori0 6 met Frankri.ik, zelfs met eigene op·
offering, de gewigciglle dit'lIsten; doch door den vrede van Tok"ti1Z1J werd hij burger der Cisalrijnfch~ repuliek, en was het bijna meer,
dan eenen kerkvoogd b~tnamde. Inzonderheid werd zi.he g(!llOUdene
leerrede te Imolo, op het kersfecst vnn 1797, waarin hij den gunlli.
gen invloed van het Christendom op cic democratie, uiet alleen uit
bijbel fc he plantfen , maar zelfs uit de E:'llJ.E van ROUSSEAU , bewees,
en vrijheid en gelijkhe:d voorllolld, een ~ ... denknuk van zijne wanl:elende grondbeginfels. Bij maakte zich hierdoor bij de Frtlllfc!le/1 bemind, en de invloed dezer wcreld.gebiedci" fchijllt het conclave te
J7metfë bepaald te hC0Jen, ma he:ll dell q. van LClIWITI. I ~lco tot
paus te verl:iezen. C[lIAR.\MO~TI trad nu O~), als plUS PlUS VII, on.
der de 11I0e\jel\jkrre om!1::lJdi~hedcn en met grolld~)eginfe;s, die de vol·
kom ene herfcelling van het oude p:l;)sdom O~')06deil, en door hem
dagcn na zijne verki:.'3i~lg, in ee,Je reclcvo~r;,J.!;, werden open~elegd ,
welke niet minder opziel1s baarde, d'lII z~n ii'Jeren tegen de wijsbegeerte, bij gelegenheid d,~r wijding van den brdinaal van IIARRI1S tot
bisfcholl van Solaria. Eenen gelijken geest Rdemde zijn herderlijke
brief van den 13den van B1oeim. aan de bisfclJoppen, en zijlle bul
van den 24fcen daaraallvolg~llde. ter aankondi:~in~ van e~n jub 'Ij aar.
Dat hij echter alleen de kerkelijke grondl)e,;inrds van zijnen voor.
ganger had aallg~nomen. doch dezen in· fchranderheid, doorzigt en
karakter verre overtrof, blijkt uit zUn gehouden gedrag te Rome,
waar hij, door de wisfeling des oorlogs begllnftigd, den 3den van
Hooim. zijnen imogt deed. Hij voorkwam, door eene verftandige
fpanrzaamheid en eigene opolferingen, alle mmelooze uitgaven; vor.
derde met geftrcngheid de verdonkerde goederen van den reaat te·
rug; verminderde de tollell ter verligting van den handel ; verz\V~arde
den
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den uitvqer van n1\ve produktcn ; hefte de verderfelijke monopoliell
op; verfchafte aan behoeftigcn werk, en vertoonde zich over het
algemeen als een vorst, die eea beter tUd waardig was.
Onder het Fransch b2[wllr was de ellende en wanorde tot cene
zoo aanmerkelijke hoogte geklommen, dat men n:m geene dadelijke
hulp konde denken; doch gaven de toen reeds blijkbare oogmerken
van BUONAPAR TE , tot een monarchaal belium, der kerke wederom
nieuwe hoop. Den 15 van Hooim. ,SOl werd een concordaat
met Frankrijk gefloten, waarbij aan den paus belangrijke regten werden terug gegeven; doch de pausgezinden en de Fran[che geestelijkheid waren er te onvrede over, omdat de paus d.tarbij zich te
toegeeflijk omtrent de wereld1i;ke regering betoond had. Zijne
blijdfchap over de terugkeering van het koningrijk Etrllrië onder paufelijke magt werd echter, door de wereldlijk- verklarin_
gen (Seculari!aties) in Duitschlalld, niet wEinig verbitterd; doch
daarelltegen gelukte het hcm, om in 180+ de fezuiten in Sicilië
weder te herftcllea. zoo als hij ook der zelver voortdurend bertaan in Rtlsland , reeds in I Bo I, bevestigd had; hij beproefde dit
echter te vergeefsch in Fral1krijk, gelijk ook zijne begunfriging der
MaItheul" orde zonder eenig gevolg bleef, en hij aan het Spaanfche hof, alhoewel daartoe verzocht, den verkoop der kerkelijke
goederen moest wellaan. Concordaten, zoo als dat met Frankri,jk,
regelden wel het kerkelUk wezen, in de Ligllrifche en Italiaanfche
republiek, op den Fn:nfchen \'oet; mr.nr nogtans onder zijn op_
zigt. lIet kwam cr dus nu op aan, om iets te redden, ten einde
niet alles te verliezen, waartoe hij' de ncuc1ing van een' wegeeHijken,
handelbaren man ar.nnam: zelfs wist hij zich voor het uiterlijke het
verlies van voormalige inkomsten te getroosten, om de wezenlijkfie
zijner regten fiaande t~ houden; ge:ijk hij ook, met dat oogmerk,
de uimoodiging van BI)ON,\PARTP. tot de keizerlijke krooning volgde.
Hij vertrok den 31 van Wijnm. J 8°4, tegen het verlangen van Rome's ingezetenen, naar Pary"s; werd bij FOiltainebleau door den
keizer opgewacht, en trok den ~8flen van Slagtm. met eene hem VOc.
gende pracht binnen deszelfs hoofdIlad. I-lier wedijverde zijne bef~heidellheid met de Fr:lIlfche beleefdheid; doch hij be[peurde fpoedig,
dat men zijn verblijf flechts als een tijdverdrijf voor de Pari.izenaars
befchouwde- Zijn togt naar cle kathedrale kerk, op den dag der
krooning, werd in een be[pottelijk licht gefield uit hoofde van den
kruisdrager, die hem op eenen ezel vooruit reed. In de kerk liet de
keizer hem een uur wachten, en zette zich zelven en zijner gemalinne, nadat de paus beide gezalfd had, de kroon op bet hoofd. Deze plegtigheid [cheen het eenig doel zijner uitnoodiging geweest te
zijn; want van bet behandelen van kerkelijke zaken, welke PlUS
gehoopt had, per[oonlijk zoo veel te beter te kunnen behartigen,
werd niets gerept. De keizer vermijdde hier omtrent alle iets afdoende gefprekken; de Ilieuwsgierighcid der Pari.izenaars veranderde in
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geringfchatting, en de hem tot hiertoe bewezene achting verkeerde
in een koel en vijandig gedrag, toen hij de uirnoodiging naar Milaan,
om NAPOLEON to t koning van Italië te kroon en , !landvastig bleef
weigeren.
Zoo was dan PlUS, zonder eenig nut en tot groot nadeel zijner
w3:l1'digheid, meer dan 4- maanden te Parijs opgehouden geworden,
toen hem eindelijk den 4den van GraslO. 180S vergund werd, om
naar Rome terug te keeren, alwaar hij het openlijk misnoegen over
zijne vernedering, welke hij zich zeI ven had te wijten, en zijnen
mislukten !lap, moest ondervinden. In Rome werd hij bovendien
door het herhaald doortrekken van Franrche troepen verontrust; ter ..
wijl de verovering van Napels, de kerkelijke hervorming van }OZEPH
in dat rijk, en de bedreigingen van NAPOLEON, wegens de heimelij.
ke ver!landhollding van Rome met de vijanden van Frankrijk, den
geprangden paus een nieuw onheil voorrpelden. en hij de DuitCche
kerk geheel aan haar lot moest overlaten. Zijne Ilandvascige weigering, om den koning van Napels te erkennen en de havens voor Engelantl te fluiten, verbitterde NAPOLEON nog meer, en het gevolg was,
dat Rome, den 2den van Sprokkehn. 1808, door Franfche troepen
bezet, en de pauCelijke krijgsmagt ontwapend werd. Alle tegenrtand
van de zijde van den paus was vruchteloos, en zijne provincien Ur!Jino, dlZcolla, 111acerata en CamerÎllO werden met het koningrijk
italië vereenigd. PlUS dreigde NAPOLEON wel, bij een brevé van
den 3den van Grasm. 1809, andermaal met den ban; doch deze
zette zijn lang beraamd plan door, vereenigde , bij een decreet van
17 van Bloeim. daaraanvolgende, den kerkelijken !laat met zijn rijk,
en verklaarde Rome voor eene vrije keizerlijke !lad. De onverrchrok.
ken paus vaardigde nu den loden en Ilden van Zomerm. twee banbullen uit tegen den veroorzaker en de bewerkers der het in bezie
nemen van den kerkelijken !laat, waarop den 6den der volgende
maand de FranCche veldheer RAOEL. des nachts, met een aantal foldaten, door een vellster en over den tuinmuur, in het pauCelijk paleis
drong; de ZwitrerCche garde ontwapende; binnen de kamer trad,
waar PlUS aan eene tafel zat te Cchrijven, en van hem den dadelIjken affiand van zijne wereldlijke magt vorderde; doch de paus, dit
weigerende, werd met zjjnen geheimCchrijver, in een be{]oten rijd.
tuig, weggevoerd. De reis ging met den mogelijktlen Cpoed voort
tot Grenob/e, waar men hem I I dagen rust vergunde, en toen
dezelve tot Savol1a vervolgde, waar de paus blijven moest, en
als een gevangene bewaard werd. Op de geheele reis vertoonde hij
eene hem waardige houding; genoot van het volk in ollderCcheidene
fteden het groot!le eerbewijs; wees de aanbieding eener vorstelijke
hofhouding van de hand, zoo als hij vroeger reeds die van 2 milli.
oen franken jaarlijks inkomen, hem bij een decreet des keizers toegelegd, gedaan had; droeg zijn lot met een en onwrikbaren moed;
verzette zich tegen het willekeurig gedrag van NAPOLEON in kerke.
lij_
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lijk~ zak~n eterket dan immer, en- weigerde etandvastig de kerkelijke
bekrachtiging der door hem nieuw benoemde bisfchoppen. In het
midden van 18 Hl werd PlUS naar Fontn;tleblefl1l gebengt, cn hier
noodzaakte hem NAPO[.EON, in Bloeim. van het volgende jaar, tOt
een nieuw verdrati, waarbij hij zich tot de bekrachtiging dezer bis.
fchoppen verbond. Toen echter de keizer dit, nog Oet:hts in Ont.
werp bt!!laande ctl1icotdnnt, tegen de affprank, te vroeg bekend
Jnaakte en voor eene rijkswet verklaarde, trok PlUS zijne, buitendien
2eer voorwaardelijk, gegevene toefeemming in, en verwierp federe
alle verdragen met FraIJkrijk, waarbij niet alle gerchjIl~n werden uit
den weggeruimd. NAPOLEON werd woedend, en men meent, dat hij
zich zelfs pcrfoolllijke mishandelingen van den paus zoude vcroor..
loofd hebben; doch dit was ook zijn laatete liJden, hetgeen hij van
dezen zijnen vijand had moeten verduren. Na het bedanken van NA-POLEON werd PlUS op vrije voeten gefeeld, en deed, or.der het ge·
leide van Enge!fche en Oostcnrijkfche foldaten, den 24flen van
Bloeim; 18 J 4 zijnen intogt te R~me. Zijn federt gehouden gedrag levert het bewijs op, d3t zijne vroegere. zoo dikwijls betoonde, ge.
fchiktheid, om zich n:lar de omrtandigheden en denkbeelden van den
tijd te voegen, nechts een maatregel van loosheid en veinierij was t
welke de zedekuude der Italianen onder de deugden plaatst; want
de, door hem als een ftetmfd van het pausdom befcl1<'uwde en ge..
achte, orden der ]ezuiten werd den 7den van Oogstm. JSI4, bij eene bulle herfteld, waarin hij, tegen de waarheid aan, van een algemeen verlangen der Katholijke Christenheid naar de wederinvoering
dezer orden fpreekt. Ook het geregtshof van inquitltie te Rome werd
door hem vernieuwd; terwijl hij tevens alle middelen te werk freUle,
om de verlichting van den menfchelijken geest te weren. De weinige verbetë!Ïngen, die hij bij zijne jongfte verdragen met Frtl11k"ijk,
Napels en Befjeren , ten voordeele van deze ftaren oertond.; toon en
duidelijk. dat zijn oogmerk, om de wereldlijke mogendhed~n te
gebieden, niet geheel mislukt was. Inrigtingen, welke niet ter ver.
grooting der paulèlijke magt, maar ter godsdienstige verëdeling en wel.
vaart der volken dienen konden, werden daar, waar hij lJCt durfde
wagen, door alle middelen van mngt en list, tegengewerkt; zoo als
niet nechts zijne behandeling van het Katholijke ZWitferlt111d, maar in.
zonderheid zijn jongfee gedrag omtrent den in DuitsclJltltld algemeen
g~achten grooe-vicaris, den bisfchop van KonJltl1lS, VAN WESSEN.
BERG, daarvan het bewijs oplevert. PlUS VII ftierf den !Zoeten van
Oogstm. van het jaar 1823, en werd in zijne waardigheid door dGl)
kardinaal ANNIDAL DÉNNA G:eNGA, onder den naam van LEO XII,
opgevolgd.
PIZARRO. (FRANCISKO) De ontdekker en veroveraar van Peru,
de natuurlijke zoon eens Spaanfchen edelmans. Geheel verwaarloosd,
en zonder opvoeding, moest· hij de' zwijnen hoeden; doch nam,
daar hij dit handwerk moede werd. dienst als gemeen foldaac. Hij
ALGF-MEEN WOORDENIl. V.
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vertoefde eeuigen tijd in Italië, en ging vervolgens met ettelijke fortuinzoekers, die naar de fchatten der nieuwe wereld dorsteden, fcheep naar
Amerika, waar hij zich reeds vroeg als krijgsman onder[cheidde.
Offchoon noch lezen noch fchrijven kunnende, werd hij nogtllns bekwaam geoordeeld, om het bevel tc voeren. Reeds was hij een
bedaard man, toen zijne gouddorst en eergierigheid hem deden be_
fluiten, om in 1524, in verëeniging met DIEGO DE AL~!AGRO en FEB_
NANDO LUGUE, de vermoedelijk rijke landen aan de Zuidzee kust te
vero~·eren. Hij zeilde tot dat einde in een enkel [chip met I 12 man
van Panama, geraakte door gebrek en ziekte van zijne geringe man.
fchap in den moeijelij kil en toefiand; doch werd door ALMAGRO
te hulp gefneld, en drong met dezen in 1526 tot de kust van Quito
door. Overtuigd, dat hunne magt niet genoegzaam was, om zulk
een volkrijk land aan te vallen, keerden zij naar een naburig eiland
terug; terwijl ALl\1AGRO weder naar Panama ging, om verfierking van manfchap te halen. Intus[chen begaf zich PIZARRO met
13 foldaten (hebbende de overigen hem verlaten) naar het afgelegene eiland CorgonlZ, om aldaar den uitflag der pogingen zijner beide
vrienden af te wachten, die eindelijk, na verloop van 5 maanden,
op een klein vaartuig, met eenige bijeengebragte man[chap, bij Pr_
ZARRO kwamen. Zij begaven zich te zamen fcheep, en ontdekten
de kusten van het rijke Peru. Zich voor het tegenwoordige moetende vergenoegen met de inwoners vreedzaam te behandelen, keerde
!JIZARRO, na de kusten onderzocht te hebben, in 1527 naar PlZnaf1Ia, en vervolgens naar Spanje terug, om het hof voor zijn plan te
winnen. Zonder zich aan zijne beide deelgenooten te bekreunen, Iiec
hij zich de waardigheid van landvoogd, kapitein-generaal en AdeltJntllóo der landen, welke hij ontdekt had en verder zoude veroveren,
opdragen, te gelijk met de vrijheid, om daartoe eene bepaalde krijgs.
magt, op eigene kosten, op te rigten. Vergezeld van zijne 3 broe.
ders, FERNANDEZ, .T VAN en GONZALO, en van FRANClsco D' AL.
CANTARA , keerde hij hierop in 1529 naar PanamlZ terug. ALMAGRO, woedende over zijne trouweloosheid, wist hij fpoedig te be.
vredigen door hem de waardigheid van Adelantado af te fiaan, waar.
na hij in 1531 met 3 kleine fchepen, waarop zich ISO man, en 00der deze 30 ruiters, bevonden, weder naar Peru zeilde'. De vijandeliJkheden, welke hij aan de inwoners uicoefenue, verbitterden deze zoodanig, dat de Spanjaarden zich fpoedig aan het nijpendst gebrek
zagen ten prooi gelleld. Eindelijk kwam men in eene provincie,
. waar men zulk eenen grooten buit behaalde, dat PIZARRO aanzienlijke fchatten naar Panama en Nicaragua konde zenden, en nieuwe
avonturiers aanwerven. Nadat hij h et eiland PlInlZ veroverd had,
bereikte hij Tumóez, waar hij verllerking ontving, en legde meer
Zuidwaarts de eerfte Spaaofche volkplanting aan, die hij ST. MICHAEL noemde.
Het Peruaaufehe rijk toenmàals door eenen burger oorlog, tllsfchen
dit
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de beide zonen van den laatfiell Inca, HUASCAR. en ATAIIUALPA t
verdceld zijnde, vicl het PIZARRO niet moeijelijk, om met eene geringe manfchap verder door te dringen. Hij trok op Coxa111a!ca,
waar de la~t!1:e mct ecne a:l11z:enlijke magt gelegerd was, en zond
van daar 2 zijlJer officicren naar den Inca, wien hij van zijne vriend.
fchap enz. liet verzekeren; doch nam hem, tOen deze hem den vol.
genden dag bezocht, onder veel bloed!1:ortens, verraderlijk gevangen.
Imus[chen trokken de Spanjaarden bij kleine partijen door het rijk
tot in de afgelegen!1:e provincien, wanneer eindelijk ALMAGRO mee
eene aanzienlijke ver!lerking aankwam. Men verdeelde den verbazenden buit onder de officieren en gemeenen; maar hunne [chraap..
zucht was onverzadelijk. Offchoon de Inca den gevorderden los:prijs betaalde, wilde PIZARRO hem nogtans niet loslaten, ten einde
hem nog meer af te perfen ; doch ALMAGRa, oordeelende, dat hU
zich welligt van zulk een onderpand tOt zijn bijzonder voordeel
zoude kunnen bedienen, drong op zijnen dood, welke dan ook
door den ontmenschten PIZARRO werd te uitvoer gebragr. PIZARRO
drong !1U tOt de binnenlle deel en des rijks door, en veroverde Cusco,
waar men onnoemelijke [chatten vond; terwijl Quito door eenen zjj.
ner voornaamf1:e officieren, BENALCAZAR, vermeesterd werd. Toen
de gelukkige uitllag dezer ondernemingen door FERNANDEZ PIZARRO
in Spanje was bekend geworden, breidde de koning het ll:adhouder.
fchap van PIZARRO 70 uur langs de kust Zuidwaarts uit; doch be.
noemde AL~IÀGRO tot landvoogd van een groot distrikt, ten Zuiden van deze grenzen liggende. Hieruit Olltllond ge[chil, dat echter
nog voor het tegenwoordige vereffend werd. ALMAGRO ondernam
de moeijelijke verovering van Chili; PIZARRO hield zich met het
regelen van het inwendig be!luur van zijn fiadhouderfchap bezig, en
bello ot tot het bnuwen eener nieuwe hoofdfiad, in een ge[chikter
oord dan CIISCO, in een dal, niet ver van de haven Gallnc, welke
)lij Cindad de los Reyes noemde, en thans Lima heet.
Intus[chen verwekten de inboorlingen, onder hunnen wettigen vorsf,
den Inca MANCO CAPAC, "die uit de gevangenis omfn.1pt was, eenen ernlligen op!land, waarvan het gevolg was, dat deze prins in
per[oon Cusco belegerde, terwijl een ander leger tegen Lima rukte.
"Cusco werd door de 3 broeders van PIZilRRO, waarvan er één fneuvel.
de, met een gering getal Spanjaardm, hardnekkig verdedigd", en
reeds hadden de Peru(men de helft d~r !lad in bezit, toen ALMAGRO,
die fpoedig uit c,'zi/i wns terug gekeerd, in de nabijheid verrcheen,
en, meenende , dat Cusco tOt zijn gebied behoorde, de Peruanen terug lloeg; de ll:ad zelve overviel; de beide PIZARRO'S gevangen, en
de !1:ad in bezit nam. FRhNCISCO PIZt\RRO had zich inmiddels met
vele moeite in Lima flaande gehouden. en was reeds tot het uiterll:e gebragt , toen eene onverwachte over!lrooming der rivi~r de be~
legeraars tot den aftogt noodzaakte. Zoodra hij veraerking bekwam,
zond hij Ar.vARADo, met 500 man, tot ontzet van Cusco af, ber.
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geen hij meende, dat nog door de Peruanen belegerd werd'; doell
ALMAGRO trok hem te gemoet, overwon zijne troepen, en maakte
hem zelf gevangen. Dit ongeval deed den moed van PIZARRO bijrnr
bezwijken, die nu al de arglistigheid van zijn ltarakter moest te
baat nemen, om de gelukkige voortgangen van zijnen mededinger te
fluiten. Hij trad tot dnt einde met hem in onderhandeling, geduren"
de welke zijn broeder GONZALO en ALVARADO gelegenheid vonden f
om te ontvlugten, en nog 60 man met zich te nemen. Hierop floeg
hij eenen wapenfiillland voor, ten einde hunne gefchiHen aan de
beflisfing van het Spaanfche hof te onderwerpen. ALMAGRO liet
zich overhalen, om ook PZIARRO'S andere broeder, FERNAND~Z, op
vrije voeten te fiellen; cloch naauwelijks zag PJZARRO ziJne beide
broeders in veiligheid, of hij ligte het masker af, en zond hen, a:l1a
bet hoofd van 700 man, tegen CUSÇ(). 111 1538 leverden beide par:.
tijen, ieder het koninklijk vaandel voerende, elkander eel1in bloedi ..
gea f}ag, in het gez~t der zich hierover verheugende Peruafletl p
waarbij ALMAGRO vo1komen geOagen. gevangen genomen, en dOOi"
PIZAUO ter dood veroordeeld werd, die~ nu alleen het be!luur over
dit rijk in handen kreeg, en, gelijk ieder veroveraar, landerijen en
fchatten onder zijne broeders en aanhangers verdeelde. De vrienden
van ALMAGRO daarentegen, die hunnen ouden haat tegen PIZARRO
bleven koe!leren, berokkenden tegen hem eene Z:I:'renzwering, aas
welker hoofd zich HERRADA, een bekwaam onderbevelhebber, die
het opzigt over de opvoeding van den jongen ALMAGRO gehad' haf",
bevond, en befloten, om helD van kam te helpen, welk voornemen
zij dan ook. den 22 van Zomerm. 15.P te uitvoer br:tgtel1. PJZARRO
was 63 ja:lr oud, en liet het aandenken eens bloeddorfiigen veroveraars achter. Zijn paleis werd geplunderd, en de jonge AL~rAGIlt>·, orfchoon gedwongen. voor den wettigen opvolger zijns vaders in net
beftlll1r erkend.
PLAGIAAT. Dij deRomtillenbefcond het Plagium, of de menfcher.
rOGf, daarin, dat men den {jaaf eens al~deren, om hem dezen te OAtI'Goven, of cenen vrijen, om hem tot Oaaf te maken, bemagtigde. Vol.
gens het DuitCche regt verllaat men cr die onwettige daad door.
waardoor men zich, zonder daarbij echter bevrediging v:m \vellnst
te bedoelen, in het n:Huurlijk bezit van iemand !lelt. OoIt de ge.
leerde dief11al of gedacilten-roof wordt onder genoemde benaming
ver!laan.
PLAISANCE , of PIACENZA I th:ms het Westelijk deel van lier:
hertogdom Parma, ligt LUsfchen de Nt/ra en BardenezZt1. D~s
zelfs hoofdfcad van denzelfden naam, aan de Po, in eene zeer
vruchtbare vlakte gelegen, heeft 5 poorten, tot wandelingen ingcI'igte wallen, eene citadel, die eene Oostenrijkfche bezetting heef••
groote pleinen, breede ftraten, 50 kerken, verfcheidene liefdadige inrigtingen» een bisfchoppelijk feminarium, een gymnafium, eene openbare _boekerij, eenen fchouwburg en 15,000 inwoners, die fabrijk~n
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vnn zijde ftoffen, bombazijn, garen en hoeden hebben, en met
<Ie voortbrengfels des lands eenen kleinen handel drijven. Op de
markt ftaan de ridderlijke rtandbeelden van ALEXANDER en RAJMo~D
FARNESE. en om de ftad liggen vele landgoederen.
PLANETARIUM. (Zie: ORRER Y.)
PLANETEN, d!paa/. of wande/ende fierren , worden van de ko.
meten, onbewege/fike of voste frerren , waarVan zij haar licht ontvangen. onderfcheiden. Zij waren ten deele reeds in de grijze oudheid
bekend. HOMERUs en HESIODOTUS noemen wel de FelltlS als twee
onderfcheidene frerren, namelijk de avond- en morgen fier ; maar
DEMOKRITUS vermoedde reeds. meerdere Planeten. en PYTHJlGORAS
hield de avond- en morgenfier voor bijzondere ligchamen; terwijl Eu.
DOXUS, in de 4de eeuw voor olJze tijdrekening, de kennis der 5
oude planeten (1Ilercurius, Venus, 1I-'la1"$, Jupiter en Saturnus) van
de Egyptenaren tot de Grieken overbragt. Bij deze Planeten heeft men
in latere tijden nog 5 nieuwe ontdekt, te weten: UJ'flnu s, Ceres,
Pallas, Juno en Yesta, zoodat , de aarde en maan .oiet mede gerekend ,
er tegenwoordig 10 hoofd-planeten, benevens 18 bij-planeten (trawanten of manen) bekend zijn. Alle drnaijen zij, gelijk de aarde, om
hare eigene as. en hebben met haar derzelver gemeeuzame beweging om de zon, om welke zij haren loop in eliptifche, grootendeels onder kleine hoeken, naar de diptieo overhellende. ban eR
(planeetbanen), van het Westen naar het Oosten, in verfchilIende,
van haren antand van de zon afhankelijke, tijden, (planeetjaren),
volbrengen. 1Ilcrkurius is het naast bij de zon, offchoon meer dan
8 millioen mijlen van haar verwijderd. Hij doorloopt zijne baan om
dezelve in E8 dagen; legt in eene fekonde 610 mijl af; is de klein.
fre on.ier de 5 oude Planeten, en zijn ligchameIijke inhoud J(S
maal kleiner dan de aarde. Volgens SCHRÖTER, wemelt hij in
!l4 uur om zijne eigene as. Op deze Planeet volgt, op eenen amand
van 15 millioen mijlen van de zon, Venus, die' zich in i:'!l4 dagen
om dezelve beweegt; in ieder fekonde 4/0 mijl aflegt; in 23 uur ea
~ I minmen om hare eigen e as draait, zoo ~Is men aan vlekken op
llare oppervlakte heeft waargenomen; in grootte bijna met de aarde
gelijk !laat, en deze tot op 6 millioen mijlen nadert. doch zich ook
36 millioen van haar kan verWijderen. Van eene maan van Pénus weet
men niets met zekerheid, alzoo de vermoedelijke ontdekking derzei..
ve op bedriegelijke gronden fchijm te rusten. Op de Aarde met hare maan (Zie: AAItDBOL) volgt lIfors, die bijna 5 maal kleiner
is dan de Aarde; 32 millioen mijlen van de zon amaat, en in zijne baan.
welke hij in een jaar en 3!.l2 dagen doorloopt, in ééne fekonde 3y~
mijl aflegt. Zijn bol, die onder de polen f?J van zijne middellijn af.
geplat is, wentelt in 24 uur 39 minuten eenmaal om zijne as, welker helling naar de vlakte der baan 61 gr. bedraagt. Men heeft op
deze Planeet, meermalen, vlekken en firepen waargenomen, waaruit
men befluicel1 kan J dat zij met eenen zwaren dampkring omgeven is.
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Tusfchen Mars en Jupiter bevond zich nu eene ruimte, die de
opmel king van fierrenkundigen reeds lang opwekte, en eerst in het
begin dezer eeuw, door de OI:tdekking van 4 nieuwe Planeten werd
aangevuld. PIAZZI ontdekte, op den eerllen dag des jaar~ 1801,
te Plllermo de Planeet eens, welke S8 millioen mijlen van de zon
verwijderd is; in 4 jaar en 7 maanden haren loop volbrengt; in
ieder fekonde Zyt; mijl aflegt; wegens hare geringe grootte met het
bloote oog niet zigtbaar is, en zich flechts als eene fier van den 7den
rang vertoont. Op deze eerlle ontdekking volgde den 2811en van
Lentem. 1802, die van Panas, door OLBERS in Bremen, welke, bij~
na op eenen gelijken affland van de zon, haren loop in denzelfden
tijd als Ceres volbrengt; doch zich nog kleiner dan deze, en tlechts
als eene fier van de 8ile tot Iode grootte vertoont. JU ilO , die in 4
jaar en 4 maanden 0111 de zon loopt, werd den 1ilen van Herfstm.
1804, door HARDING in Lilientha!, het eerst waargenomen, en vertoont zich gewoonlijk als eene 11er van' çlell 8fien rang. Eindelijk
ontdekte genoemde OLBERS, den !l2l1:en van Lentem. 1807, nog d~
Planeet resto, die ooder de nerren van de 5de tot 7de grootte ge.
plaatst wordt; iets nader dan Ceres, Pallas en .luno aan de zon is ,
en haren loop om dezelve in 3 jaar en 8 maanden volbrengt. - .lupi.
Ier, de grootO:e onder alle ons bekende Planeten, op eenen aflland
van 108 millioen mijlen van de zon, doorloopt zijne baan, in welke
hU in ééne fekonde I -fëf mijl aflegt. in 11 j~ar en 314 dagen, en
wordt van 4 manen vergezeld, door GALILJ::I te Florence in 1610
ontdekt, waarvan de groot(le in hare middellijn bijna half zoo groot
als onze aarde is. Jupiter zelf is in zi.!n diameter II'! maal, doch
%ijne oppervlakte J 30, en zijn inhoud 1474 maal grooter dan deze
onze aardbol. Hij draait in 9 uur en 56 minuten om zijne eigene as,
welke 87 gr. naar de oppervlakte van zijne baan helt, en aan de polen
h vnn zijne middellijn is afgeplat. Zijne oppervlakte onderfcheidt
zi~h fieeds door verfcheidene O:repen, die met den aequator paralel 100.
pen. Saturnus ligt, op eenen amand van 199 millioen mijlen van de
zon • legt zijne Iz80 millioen mijlen lange baan in 29 jaar en 166 dagen
IIf, en in iedere feconde Jï3ö mijl; is vergezeld van 7 manen, (waarvan
5 reeds in de I7de eeuw door HUlGHENS en CASSINI, en 2 door HER.
SCHEI. in Iï89 zijn ontdekt geworden) en wordt omgeven door eenen
merkwaardigen dubbelden ring, die op eenen affland van 5800 mijlen
van de oppervl2kte vnn Saturnus. als een vrij zwevend gewelf V3n 6000
mijlen breed, gezien wordt, en waarvan de uiterlle rand 11600 mijlen
van deze Planeet verwijderd is. Deze ring draait, volgens HER SCHEL ,
in JO tmr 30 minuten. te gelijk met Satu,.llus rond, die zich in 10
uur 18 minuten om zijne as wentelt. - Eindelijk werd op dim 13den
van Lentem. 1781, door de ontdekking van UrtJIIUS, de kennis van
ons zonneilelfel voor de helft ruimer; want deze Planeet is 398 millioen mijlen van de zon verwijderd, en doorloopt hare baan, ','an 6
wachters vergezeld, in 84 jaar, en 9 dagen; terwijl zij in ieder fekou-
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mijl all egt. Haar bol is 83 maal grooter dan die van
onze aarde, en bevat eene 19 maal meerdere masra dan deze.
Om dezen verbazenden af!land der Planeten van de zon lIog door
een ander middel, als de mijlmaat , bevattelijk te maken, beeft men
zich van de fnelle va~rt eens afgefchoten kanonkogels bedient. en
aangenomen, dat deze in eene minuut eenen weg van l;f mijl aflegt.
Vo~ens deze bepaling nu, zoude een zoodanige kogel, zijne fnelheid
behoudende, en uit de zon wordende afgefchoten, 9t jaar noodig
hebben, om Mer/rurius, ] 8 om Yenus, :25 om de Aarde, 38 om
Mors, 60 om !7esta, 66 om Juno, 69 om Ceres en Pal/as, J 30 om
Jupiter, :238 om SalurtlUS, en 479 jaar noodig hebben, om Uranus
te bereiken; terwijl dezelfde kogel den weg van de Aarde tot de
Maan reeds in!l3 dagen zoude afleggen. mj velen komt de berekening van den affiand van, en den tijd van omloop om de zon ongeloofe1ijk voor; doch de proeven , dat dergelijke berekeningen"
niet alleen mogelijk zijn, maar ook naauwkeurig kunnen genomen
worden, vinden zij in de berekening der zons- en maansverduisteringen, den loop der Planeten enz., welk alles. vele jaren te vorell
bepaald, uitgerekend, en vooraf aangekondigd wordt.
PLANIMETRIE. Dat gedeelte der meetkunde, hetgeen zich
met de opmeting en vergelijking v~n vlakten onledig houdt.
PLANISPHERIUM. Een fierrenkundig werktuig, gebruikt wor.
dende, om de bewegiug der hemellichten, hunnen doorgang door
den Meridiaan, hUllllen op- en ondergang enz. waar le nemen. Het
beClaat in eene afbeelding der Hemelglobe op eene vlakte, welke
de fierren, de hemelteekens enz. in de hun eigene orde vertoont. De
projectie is of orthographisch of fiereographisch. mj de eerfie wordt
veronderl1:eld, dat het oog zich op eenelI oneindigen affiand bevindt, en bij de laatlle, dat het aan de vlakte van de globe geplaatst
is, en den tegen hetzelve over Iit:genden hollen halven bol, zoo als
hij zich op eene, door het middelpuIlt gelegde, tafel vertoont, befchouwt. Gewoonlijk kitst men de laatstgenoemde projectie. Men
noemt ze Pool-projeclie, wanneer het oog in de pool, en aequatorale projectie, wanneer het in den aequaror finat. De Fran[chen verfiaan onder P/onispherium het /lstl'o/tJbium. (Zie aldaar.)
PLANTDIEREN. (Zooph'J'tfl) Men heefe aan deze dieren den
naam van Plalltdieren gegeven, omdat zij in hunne wijze van groei.
jing en voortplanting zeer vele overeenkomst met de planten hebben. Zij zijn veeltijds aan het eene of andere Iigchaam vastgehecht,
en planten zich door uitfpruitfelen VOOrt, welke uit de zijde van
het dier te voorfchijn komen. Indien zulk een dier in fiukken ge.
fileden wordt, komen er uit ieder fiuk weer geheele dieren te voorfchijn. Zij hebben geen fchelet, geen fielfel van zenuwen ~ geen
hart, en geene bloedvaten, terwijl de ademhalings-werktuigen of geheel
ontbreken, of zeer onvolkomen zijn: ook bezitten zij geene geär';
ticuleerde ledematen> maar hebben meestal eene gelijachtige zelf.
G g 4feau.
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Ilandigbcid, bij welke de deelen rondom het middelpunt zijn uit.
gearekt. Hun voedrel komt fomtijds uit de moeder in de jongen.
~lie uit hunne zijde gefproten zijn, en omgekeerd; terwijl de gehee.
,e inwendige oppervlakte dezer dieren opOorpende porien heeft, wel~
ke echter op de buitenae oppervlakte moeten gevonden worden. Dij
fommigc vindt men geene inwendige· holte, en deze worden als de
planten door uitwendige optlorping gevoed. Werkmigen, ter voort ..
teling van tJeiderlei getlacht, vindt men alleen hU eenige inge..
wandswormen ; bij de overigen gelèhiedt de voortteling alleen of!
door uitfpruitfels, of door vçrçleeling. Vele mjsfen het vermogen,
om hun Iigchaam van ~Ie eene 11aar de andere p!;13ts te brengen.
Alle Plantdieren leven in het water, hu zij in d~ zee, he~
zij in zoete wIlteren ; alleen de ingewands-worinen vindt men
in de vochtige ingewanden van fommige dieren. Deze Zoophijten
worden nu in 4 ~Iasfen verdeeld: I. lnfuföria (Infufie-diertjes)~
3. Po/ypi.) (Polijpen), 3. lntestiva (Ingewands-wormen). en 4. Eçhinodermata (Egeldieren.) De Infufie-diertjes zijn allereenvoudig..
fee weeke Plantdiereu 1 die het bloote oog ontfn;tp.pen, e\l alleen
~loor het Mikroskoop zigtbaar zijn. Van daar noemt men deze die~
:ren ook Mikroskopifche dieren. De meesten zijn zoo eenvoudig
gevormd, dat men alleen uit hunne beweging tot hUlI dadelijk dier.,.
lijk benaan beOllicen kall. Me!l vindt ze in alle ftilftaande wateren
fQmtijds bij millioenen; maar vooral ontwikkelen zij zich in groo..
te menigte in de waterachtige aftrekfels van alle plantaardige en dier~
Jijke ligchamen, waar zij geheel van zelve, met alle uitOuüi:lg va11
lucht, zich ontwikkelen. Hunnc gedaante is ze;!\"- onbepaald, en in de
onderfcheidçne tijden van hun leven zeer verfchilIende, waardoor het
zeer \lloeijelijk wordt, deze diertjes tot verfchilIende foorten en ge.
flachten te brengen, waartoe zich echter O. T. MULLER (Anima/ia
lnfuforia flllviatilia et 1»orilla, Koppellh. 1786) 'leer v.ele moei.
te heeft gegeven, en reeds 400 foonen van dej::e diertjes kende.Onder den naam van Poli.fpen verilaat men zeer eenvoudige georganifeerde, voor het bloow oog meestal zigtbare, Pl:tntdicren, of
~envoudig of zamengeaeld , hun Jigchaam is I~U eens naal.<t, dal\
met een hoornachtig of fieenachtig huis bedekt, hetwelk zij zelver mede ter wereld brengen. De eigenlijk gezegde Polijpen dragen
pien naam wegens de armen, om hunnen mond geplaatst, diQ to~
werktuigen der zinnen, en om hunncn prooi te bemr.gtigen, gefchikt
zijn. Zij zijn hoogst eenvoudig gcorganifeerd, zonder zenuwen 7
~onder afzonderlijke bloedvaten, zonder hart, zonder werk~uigèn tot
fpijsvertering of voortplanting behoorende ; behalvc de eijeren, die
men bij fommige roorten aantreft, fcooon cr \looit eene ware be..
vruchting plaats heeft. Zij befl:aan of ieder op zich zelven , of
vele dieren maken Une groep uit; lllaar zeer weinige kunnen zich
vrijelijk en gemakkelijk van hunne plaats bewegelI.. Alle de Polijpcn,_dic in hui.:cn wonen, ~ijl1 onbewegelijk. HUil fiam is op eene
bQ-
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bepaalde plaats gevestigd, zonder dat zij deze lmnnen verlaten. Aandere bewonen zoogenaamde Polij?cn.kokcrs (Polypiers), die of van
cenen kalkachtigen aard zijn, gelijk bij de llladrrporC11, of van eenen
kr:takbeenigen, gelijk bij den inwendigcll !lam van de G07'gonien. De
eer!le heet men LillIophylfl, de andere Kel'otopltylo. De Polijpen
blijven altijd onbewegelijk op de plaats. op welke zij tcr wereld
gekomen zijn. Men heeft in de~e klnsfe drie ran:~en, I. EigenfijkB
l)olijpen, met een, naakt en vrij ligchaam. 2. Lilhophylo (ficenplan..
tcn) , Polijpen, welke een !leenachtig huis bewonen, en 3. Kerolo.
phyta, welke eene hoornachtige woning hebben.
PLANTEN-KUNDE, ook wel Kruidkunde genoemd, is die we.
tenfchap, welke zich tot het Plamenrij k (:de het volgende at'filee/)
bepaalt, en den aard en de kenmerken der, planten mcht op te fporen. Ook behoort tot dezelve de PhyJiologio pJanlarurn (Natuurkennis der pl~!1ten), welke het leven, de wijze van groeijing, den wel..
{land, de ziekten en het fierven der planten leeman, alsmcde der zelver
bellanddeûlen onderzoekt en toelicht. In de oudfie tijden firekte
zich de Plantenkunde , ongetwijfeld, niet verder uit, dan alleen tot
die planten, welke tot voedfel dienden, en tot de heilzame kracht der
kmiden ; en het was eerst latet, dat men haar als eenen tak der Natuurkunde begon te befchouwen. De verdeeling der plnnum in zekere klasfen , dit gewigtig punt dezer wetenfchap, heeft men geheel
en al aan hare nieuwe beoefenaren te danken, en CäSAL1JN, Hoogleeraar te Plfa, was de eerfie, die zich met dit werk bezig hield.
Na hem heeft zich inzonderheid JOZEPH Pl'ITON TOURNEFORT in
dit opiigt zeer verdienstelijk gemaakt, tot dat eindelijk LINNEUS met
zijn beroemd, op het onderfcheid van geOacht berustend, fielfel te
voorfchijn kwam, hetgeen door de meeste nieuwere fchrijvers gevolgd wordr. Ondertusfchen knn dit fieifel van LINNEUS niet als een
,wluurHjk fielfel worden aangemerkt, daar de 24 klasfen, waaruit het
befiaat, alleen genomen zijn van het getal , de plaatfing, den vorm,
de fchikking en evenredigheid vlln de deelen der i beide kunne in de
planten, zonder dat hiertoe in aanmerking genomen worden de overige deelen en hoedanigheden derzelve , welke haar tot onderfcheide·
De eigenaardige ordèn en familien maken. Vanhier, dat door fommigen natuurlijke fielfels der planten ontworpen zijn, zoo als door
A. VAN HALtER, ADR. VAN R001JEN, A. L. DE JUSSIEU en anderen.
De NederianJers hebben tot in het midden der vorige eeuw, bo..
ven de meeste volken, in de Plantenkunde uitgemum, en beroemen
zich op hunne landgenooten DODONEUS, CLUSIUS. HOTTONlUS, H.
RUIseH, RUIIlPlI, RHEEDE, de COMMELINS, H. BOERHAVE , CLI'.
FORT, DE BURMANS, VAN ROOljEN, DE GORTER, en andere ver.
maarde planten-kenners, zoodat LINNEUS verklaarde, dat geene natie
met de onze. in de vestiging, uitbreiding en verheffing der Planten.
kunde, konde gelijk gefield worden. De tegenwoordige eeuw {leekt,
eehter, bij de vorige aanmerkelijk af.
G g 5
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Natuur, bevat alle phntcn en gewasft!n, van den grootflen boom tot
den germgllen fchimmel. De bewerktuiging der Planten is zeer een.
voudlg. en bepaalt zich l1echts tot tweederlei foonen van vaten
of aderen, en een (har tusichen liggend celachtig weeffel, dat in het
zoogenoemde merg van verCcheidene gewasfen duidelijk kenbaar is.
De vaten, aderen of buisjes worden in vocht. en Juchtvoerende onderfcheiden. De eerf1:e, die alle druipbare vloeifioffen bevatr.en,
zijl!, inzonderheid , ten aanzien van hun maakfel en derzelver rigting, zeer ollderCcheiden. De algemeellf1:e en gewigtigCte zijn de, om
hunnen zonderlingen loop, dus genoemde fpiraalvaten" waarmede de
luchtvoerende , die alleen duurzame, veerkrachdge luchtfoorten in
zich bevatten, fpiraalvormig omwonden zijn; doch befpeurt men bij
de vochtvoerende vaten geen en waren omloop van vochten, zoo als
bij èe roodbloedige, en andere bloedelooze dieren kan plaats hebben.
Men kim deze werktuigelijke deelen der planten en hunne verrigtingen, gevoegelijk, verdeelen in zoodanige, die tot voeding en onderhouding, en ter voortplanting behooren.
liet voedfel , hetgeen de planten opnemen, komt deels uit den
dampkring, en deels uit het water, of wel uit de aarde, die daarmede
doortrokken is, VOOrt. Uit den dampkring zuigen de planten haar
voedCel door middel der opOurpende vaatjes, die onder derzelver op.
perhuid, \"ooral op de bladeren, aanwezig zijn, en uit het water en
den grond, door de jaarlijks weder nieuw voortgebragte wortelvezeltjes,
die de daarmede verbondene grondCtoffen, inzonderheid het koolftofzuur, opnemen, hetgeen, volgens INGENHousz, de voornaamfie
voedingftof der planten uitmaakt. Het water en de lucht blijven altijd de voorname voedingsftof der planten, zoo als vele gewasfeu,
die builen eenige aarde groeijen , b. v. Hyacinten, Tuinkers, Huislook enz ons daarvan kunnen overtuigen. Ook het licht en de warm.
te zijn voor den groei der gewasCen eene voJ[[rekte behoefte. want
buiten deze!ve wordt er geene levenslucht voortgebragt, en fchieten
zij Cpillig en verflenst, zonder eenige geur of kleur. op. Opmer.
kelijk is het. dat de grondftoffen , water-, kool- en ftikftof, welke
de planten opnemen, wel bijna voor alle dezelfde zijn; doch door
de levenskracht der planten zoodanig gewijzigd worden, als met den
aard van iedere bijzondere plant, en van elk deel derzelve overeen.,
komt, zoodat de bittere radijs, de zllre zuurling naast de zoete aard.
bezie, de vergiftige nachrCchade naast het voedzaam koren, en het
verdovend heu({:'p naast den vervrolijkenden wijnCtok groeijen. Grond
en luchtftreek brengen mede veel aan den groei der gewasfen toe,
en ieder heeft zijne eigene foort; want op -heigrond groeit geen
weeldrige klaver, en in heete luchtflreken vindt men geene foortenwn kool of knollen. Zuivere aarde is voor geen gewas geCchikt, en
moet altijd met die grondlloffen vermengd zijn, welke de planten
tot haar bijzonder voedfcl behoeven, en die zij uit de lucht, en
voor·
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voornamelijk uit alle dierlijke en plumaardige verrottingen, moet ont.
vangen. Offchoon nu wel de plailten het licht tOt haren groei vol.
firekt behoeven, grodjen zij echter des nachts het meest, omdat de
vochten als dan door meerdere koude verdikken, en gemakkelijker ei.
gen gemaakt worden. Zoo ook befpeurt men bij vele gewasfen , des
avonds, een zekcr uitrusten of /bap, vermits dan de bladen flap
neerhang~l1 en de bloemen zich fluiteil , zoo als de Cnetus grtwdifloniS, de flesperis lristus en anderen. Bovendien buigen zicl) de plan.
ten, over bet algemeen, naar het licht, en groeijen , hetzelve flechts
van éénen kallt ontV3ngeede, derwaarts, vooral in trel,kasten, waar
de bloemen zich dikwijls zeer fierk tegen de glasruiten dringen, terwijl fommige planten, zoo als het kruidje roer mij niet en de v/iegenvangel· (Zie: DIONEA), eelle bijzondere gevoeligheid bezitten,
waardoor hUllne bladen, bij de minfie aanraking, zich bewegen.
De voortplanting der gewas[cn gefchiedt, voornamelijk, door de
wortels, afleggers, of looten, en door de zaden. Vele planten zich
op de eerfie wijze van zelve voort, zoo als b. v. de heester, en
bij anderen kan dit gClllakkelijk door kunst gefchieden; doch de
meest algemeene nlanier van voortplanting, welke door het geheeJe
groeijend rij k verfpreid is, is die door zaden, welke vooraf daartoe
moeten bevrucht worden. Hiertoe bezi:ten de planten mannelijke
en vrouwel~lke geflachtdeelen , die in den bloefem gelegen zijn. De
meeste gewasCen hebben te gt:lijk mannelijke en vrouwelijke deelen
in denzelfden bloefem; eeuigen op denzelfden fiam, doch in ver.
fchillende bloefems; zoo als bij de hazelnoolen, okkernooten , kom.
kommers enz.; terwijl andere gewasCen, zoo als de ahorn, de escb
en dergelijke, zelfs drieërlei ~Ioemen hebben. als enkel mannelijke,
enkel vrouwelIjke, cn bovendien nog tweeflachtige, en bij fommige,
zoo als de hennep, hop enz. de beide gcflachten in de planten zelve
van elkander zijn afgezonderd, zoodnt de eene plant niet dan manuelijke en de andere niet dan vrouwelijke bloemen draagt. De vrouwelijke geflachtdeelen, doorgaans in het midden der bloem geplaatst,
worden de Stamper (Pistilllltn) genoemd, en befiaan uit den vruchtknop. of het vïUchtbeginCei (Gennm), den Stijl (ftylus) en den
Stempel (fIigmo). De vfl1chtknop is of met de overige deelen binnen
de bloembladeren, of, zoo als bij de rozen, appelen enz. onder en buiten dezelve geplaatst, en bevat altijd de zaad-korreltjes der plant.
De mannelijke bevruchtingswerktuigen , rondom deze vrouwelijke
deden geplaatst, zijn de Helmftijltjes (fttJ1nina), welke ieder uit het
draadje (Filamentum), en het daarop rustend helmpje of meelknopje
(a1lthera) beflaan. Dit laatfle is met een meelig flof bedekt, hetgeen, door een fierk vergrootglas befchouwd, eigenlijk uit teedere blaasjes be/hlat, welke bij vele planten eene bij uitflek zonderlinge gedaante hebben, cn een nog oneindig fijner en teJrens vochtig flof of
poeijer bevatten, dat men, naar den :mrd zijner befiemming, gewoon
is met het dierlijk zaad te vergelijken. Dit meelachtig flof moet,
bij
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. bij de bevrllchdng van het zandkorreltje, op het vrouwelijk !lam.
pertje gebrngt worden, wnar het zich fchljnt te openen, en zijn
vochtig !lof of poeijer afTchudt. Dit gefchiedt bij de twee·Oach.
tige of zamemelige bloemen gemakkelijk, omdat hier de manneliJ..
ke en vrouwelijke deelcn in denzelfden bloefem begrepen, en dus
digt bij elkander zijn. h dit geval naderen zich, in den bloeitijd, de
geOachtdeelen door cc:ne hun eigene prikkelbaarheid; de meelknopjes
buigen zich naar het fiampenjc van he~ vrouwelijk deel; laten bun
nof valien. en nemen dan weder hunne vorige plaats in; zoo als
men aan de bloeijellde barberis, onder anderen, zeer duidelijk kan waar.
nemen. Zijn de tneeldraadjes te kort, zoodat zij de vruchtknop niet
bereiken knnnen, zoo als bij de Pasfiebloem , cla n buigt zich het
vrouwelijk !lijltje naar de !lofdraadjes, om het fiofmeel op te nemen,
en verheft zich dan weder. Sommige meelknopjes geven door aanra·
king van het vrouwelijk fiampercje de zaadfiof van zich; anderen
werpen, bij uitdrooging en als het 1lof rijp is, hetzelve rond om zich,
en dus ook op de fiampertjes. De bevruchting van die gewasfen ,
welke slechts eenerlei geslaclnsdeelen bezitten, gefchiedt of door
den wind, die de bloem[tof der mannelijke plant verre weg voert,
en alzoo de vrouwelijke bloefems op afgelegene plaatfen bevrucht,
of ooor infekten, die het ftofmeel van de mannelijke tot de vrouwe.
lijke plant overbrengen. In de meeste bloemen, namelijk, wordt in
een eigen bakje (Nectar;um) een honigachtig vocht afgezonderd,
liet welk nan de infekten tot voed[el dient. en zoodanig geplaatst is ,
dat zij het niet kunnen bereiken, zonder de geslachtdeelell der bloemen te raken, en dus het [cof van d(! meelknopjes af te ftrijken. hetgeen hun dan tusfchen de haartjes blijft hangen, en op deze wijze
tot de vrouwelijke plant wordt overgevoerd. Zoo verwonderlijk de.
ze inrigting der NlItuur is, zoo opmerkelijk is ook de verfpreiding der
zaden, waarvan verfcheidene weerhaakjes bezitten, waarmede zij
zieh aan de dieren hechten, die dezelve dan hier en daar verfpreiden.
Ook aan de watervogels kleven de zaden van vele waterplanten, en
fpoelen op andere pl:t:1.tfell weder van dezelve af; terwijl andere vogels de zaden, die zij tot hun voed[el hebben opgenomen, dikwijls
mijlen ver weder loozen, zonder dat deze zaden hun ontkiemend
vermogen verloren hebben. Bovendien worden vele zaden door den
wind en Ctroomend water weggevoerd; anderen zinken, en behouden ja.
ren lang, onder het water en ook d:ep onder den grond, hunne vruchtbaarheid, en van fommigen fpringen de bekleeMeis , als met éénen
Oag open, en ftrooijen het rijpe zaad vere om zich, zoo als b. v.
de Balzeminen. Hoogst merkwaardig is het, eindelijk, dat de zaden t
hoe zij ook in den grond mogen liggen, bij het kiemen, altijd de
eer[te haarworteItjes t of het zoogenoemde fi13veltje, naar beneden
in den grond, en het kiempje, daarentegen, bovenwaarts over zich
heen drijven, al moet ook daartoe eenen geheelen omzwaai voor
beiden gefchicdcnl gelijk daarvan de proef elk oogeublik, en onder
all.

P LAS TIE K. P LAT I N A.
471
tm deren bij fnijboonen zeer gemakkelijk, kan genomen \vorden. 0ver de oorzaak van dit zoo zeldzaam en tevellS noodzakelijk, ver~
fchijnCeI zijn verfchiIlellde gevoelens; doch men kan er niet meet
van zeggen. dan dat het ee~ werk!t':g van de lcvensl:racht der pl:m..
ten is.
PLASTIEK, vormende of beeldende kunst, is in eenen ruimeren
zin de kunst, om uit harde of weeke ftoffen vormen of gedaanten
te vervaardigen, onverfchillig of zij rond of half verheven werk zijn.
Men onderlèheidt 3 foonen derzelve , namelijk: I de f/ormkumt.
die zich van weeke (toffe!) bedient, de eigenlijke Plastiek; 12. de
lJedd{~tJuwkumt, welke beeldzuilen uit harde ftolfC'll bearbeidt, en 3. de
Houtfni/kunst, omtrent welke beide laatfcen men derzelver afzonderlij ...
ke artikels kan nazien. De fioffen, welke de kunstenaars der ouden
cot hunne beeldwerken gebruikten, waren: .Tkoon of klei. C'Jps.
Was, Hout, Elpenbeen, J)larmer, Albast, Bazolt, Graniet;
POI-phier. Egyptifde f(alkfleen, Glas; Obfldioflnfche I/een, eene foon
van Berg_kristal, 1I1urrllÎl1um, eene hooggeCchatte (tof, welke ilJ...
zonderheid tot vazen gebruikt werd; voortS Goud, Z;/)'er, Brons 'I
welle laacfte bij de ouden meestal uit 1 z pond tin op too pond. ko:.
per bertolld , en eindelijk ljzel', welk metaal het l:\:Itst in gebruik
kwam. In onze dagen heeft men het in de kml'st J om uit ijzer R"
gieten, zeer ver gebrà~.
PLATA. (Zie: RIO DE LA PLA1A en nVENOS AYROS.)
PLATAEA in BoeiJtië, beroemd wegens dcn Oag, in her 4791r jzIr
voor onze tijdrekening geleverd, w:l~riIJ de Perzen, oude\' M~RDONI
us, door de Grieken geOagen werden.
PLA TIN A (verkleinend woord vall NaM- zilver, dus klein zil.
ver), een metaal, he~welk door den Spnanfchen Don ANTONIO DE VLLOA in 1735 in Peru gevonden is. De Eng'elfche WOOD ontvin~,
et:nige jarcn lacer, te .lamaika zijnde, eenige Ctukjes uit de mijnen vatl Sa:Jfa Fé; bragt dezelve naar Engeland, en deelde in
1749 en 1750 zijne wnarnemingen, betrekkelijk dit memal, in de
Philofophical Tm11Sactions mede. Men vindt het Platina voornamelijk in de rivier Pinto bei Choco (van daar de vroegere benaming Platina del PintIJ ) te BllrbncotlS, Popoion en Q!lÎtD hl Pertl, en omftrccks f(orthagel1f1 in Zuid-Amerika. Het wordt ook aangetroffen
in dc rivier D' ~/(Jki, te St. Domingo, en te IIlatto grosfo in Brtlzj.
lië; terwijl VAUQUELIN dit metaal in de zilver-ertfen van C~/adaka'
in de provincie Estl'emadura, in Spanje later ontdekt beefe.
Het Platina komt meestal gedeegen in kleine platachtige·, foms ook
hoekige, korrels, maar zeldzaam in groote ftukken voor j het groot[[e, dat tot nu bekend is, weegt 1 pond 9· onee en 1 drllgma;o ca
is in 1814 door eenen neger in de goudmijn CondDto. in de provincie NovÎta gelegen, gcvonden. Het wordt nimmer zuiver aangetrof.
fen, maar is meestal met verfchillende metalen, als ijzer, Rhodium,
Palladium, Iridium, Osmium, lood, koper, goud, zilver, en ook
wel

"el,
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wel met zwavel en mfenicmn vermengd. Zl1ivere Platina bezit eéne
naar het zilver trekkende kleur, is zeer fmeed- en rekbaar, zoo dat
bet zich tot zeer dunne blaadjes laat {ban .en tot draden laat trek.
ken, die niet meer dan Të I 40 duim iu diall1~ter hebben. lIet !:nt zich
gemakl<elijk met éene fchaar fllijden; doch wordt, 7.oodra er een
weinig van een of ander metaal, voornamelijk Iridium of Osmium,
onder gemengd is, bijzonder hard. De Coortelijke zwaarte wordt verfchillend opgegeven: volgens THJ,NARD is die van het ongefmede 20,
98, hetwelk overeenkomt met de opgave van Dop.D..... Het Platina blijft ook in het hevigst kolenvutJr onveranderd, en fmelt niet
dan in een vuur, hetwelk met zumCtofgas onderhouden wordt ; het
fmelt in het brandpunt van groote brandglazen, zonder nogcans, ge.
lijk het goud, te verdampen. Hoe moeijelij~ dit met3al ook op zich
zelve Cmelten moge, zoo gemakkelijk geCchiedt dit, wanneer het met
andere metalen vermengd is; met het goud evenwel kan men het alleen door het hevigfte vuur zamenClilelten, waarbij het eeifte des.
,zelfs weekheid en rekbaarheid verliest en bleeker wordt. Gefchiedt
intusfchen de bijmenging naar evenredigheid en in eene geringe hoeveelheid, dan is dit gevolg minder merkbaar. De koning van Span.
je, menende , dat het goud daarmede vervalscht werd, deed den uit.
voer van Platina verbieden. Ruw zijnde, vereenigt zich hetzelve
zeer gemakkelijk met het kwikzilver, en vormt daarmede een amalgama, gefchikc om koper mede te dekken of ce verplecen; het verbindt
zich ligtelijk met de phosphoren, als ook met zwavel en kelp.
ftof (.Jodium), en aan de dampkringslucht of het zllurllofgas blootgefield, blijft het bij alle graden van warmte onveranderd.
, Van alle zuren is het Platina alleen in falpeter-zomzuur en in eh/o,.ine Coverzunrd zoutzuur) oplosbaar; maar wordt daaruit door ver.
fchillende zouten in eene metaalachtige gedaante nedergeploft. Is
de oplosfing zaamgedrongen, dan bezit dezelve eene oranje_ roode
kleur, die door bij vop.ging van water geel wordt, en vormt, even
als eene goudoplosfing, uitgedampt zijnde, eene donker roode ge_
,kristalli[eerde zoutmasCa, uit zoutzuur Platina bellaande.; doch worden
,deze kristallen in den fmeltkroes aan de werking des vnurs blootge.
field, dan gaat het ZOUtZllllr verloren, en het metaal blijft als een don.
kergraauw poeder achter, hetwelk door het polijst flaal eenen metaal.
achtigen glans verkrijgt.
De hoogleeraar DÓBEREINER van .Jelltl beproefde, ruim drie jaar
geleden, de werking van [ommige Platina-verbindingen op den alkohol, en ontdekte, bij de voortzetting zijner proefilemingen 'met vele
enkelvoudige en te zamengellelde veerkrachtige vlo~illoffen , dat het
Platina de bijzondere eigenfchap bezat, om, aan een' llroom van waterfiofgas blootglifleld, in gloeijing te geraken, waarbij zich de waterflof met de zuurllof tot w:ttcr vcrccaigde. (*) Deze VOor de n3.

tuur(.) Men zie: Di, ",ue.'},,, rmt! 1vichti&f1m Phijkalisch,ehemifc:;en Enttl,k-
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t}1urkunue gewigtige ontdekking werd door de proeven van THENARD en DULONG niet alleen bevestigd, "ma:!r zij ontdekten tevens, dat,
behalve vele metalen, ook no~ ~ndere ligchamen, als: glas, puim!leen enz. de meergenoemde eigenfchap bezitten, doch dat deze zelf.
!lllndigheden daanoe eene verhoogde temperatuur noodig hadden.
C·) De verdienstelijke Hoogleeraar S. STARJNGH Ez. was de eerfie,
die de meergemelde proef hier te lande, in het fcheidkundig genoot·
fchap te Groningen, herhaald, en tevens een eenvoudig werktuig uit.
gedocht heeft, waardoor men het genoemde verfchijnfel gemakkelijk,
ett zoo dikwijls men verkiest, kan waarnemen. Men gebruikt tot
deze proef bij voorkeur de zoogenoemde Platiml-fpons, die ver·
kregen wordt door de oplosÎIng van Platina in falpeter·zotltzuUf met
~mmonia neder te ploffen, en dit nederploffct door gloeijing van deszelfs zout-zure ammonia te bevrijden. (t )
De zuivering van Platina.erts heefe van deszelfs ontdekking af ve~
Ie fcheidkundigen bezig gehouden, en was aan vele moeijelijkheden
onderworpen. Tegenwoordig 'echter is dezelve zeer vereenvoudigd7
zoodat dit metaal thans bijna de helft minder kost, dan eenige jaren
geleden. Men gebruikt hetzelve tot de Cchijven of kogels aan den
flinger van uurwerken; tOt metalen thermometers, teleskoopCpiegel&)
raderwerk in zakhorologiën; bijzonder ook tot fmeltkroezen, retorten, buizen, fchalen enz. voor welke laattle foort van werktui.
gen het bijzonder geCchikt is, vermits, behalve de zwavellever en de
biJtende loogzouten, bijna geene zelfCbndigheid eenige werking op hetzelve uitoefent. Daar men zich hier te lande ook van werktuigen
van Platina bedient, is het te verwonderen, zoo als de Hoogleer.
aar BREDA te regt aanmerkt, dat onze goudfmeden er zich niet op
toeleggen, om zelf dit metaal te bewerken, hetwelk voor als nog
alleen in Frankd,jk en Enge/and gefchiedt: (§)
PLATNER, (ERNST) was geneesheer en Hoogleeraar in de
PhyÎIologie, alsmede feden J 811 in de Wijsbegeerte te LeiIJzig, waar
hij in Wintermaand 1818, in den ouderdom van 74 jaar, tlierf. Wij
bezitten van hem in derzelver aard verCcheidene klafieke werken,
namelijk; zijne Philo(ophi[chen Aphorismen, die men, over het geheel, als een !lelfelmatig leerboek der wijsbegeerte kan befchouwen;
Gefpräche über den Atheismus, waarbij die van HUME over den Natuurlijken godsdienst gevoegd zijn; neue Anthropologie ffJr Artzte UJld
Weltwei(e, en eindelijk Quaestiones Phyfiologicae, welke verfcheidene, [ot de Psychologie en Anthropologie betrekking hebbende, leerriJke en gewigtige verhandelingen bevatten.
PLATO. Deze beroemde GriekCche wijsgeer, die omtrent 4eeuwen voor onze tijerekening leefde, was de zoon van ARISTON
en PERIKTIONE. Hij telde onder zijne voorzaten, den edelen koning
CODRUS, liie 'zich grootmoedig voor zijn vaderland opofferde, bene.
(.) Bibliothè9.ue Unit/erfll/e, Novemb. 18:3.
(t) Alg. KODIt- eD Letterb. 1824, No. 25.
(§) Vader!. Leneroef. lS~4 No. VIl. Bladz. 304.
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vens den wetgever SÓLON; &!Iloot eene uitmuntende op\'ocding; Cri
beproefde tot zijn ~Oe jaar zijn fcheppend genie in de epifche, Iyri ..
fche en dramatifche dichtkunst, waarna hij, alm de hand zijns vaders,
de fchool van den wijzen SORRATES bezocht, en eerlang een zijner
beroemd{1;e leerlingen werd. Na den dood dezes uitmuntenden wijsgeers konde hem niets in Athene terughouden. Hij bezocht eerst
Megom, waar hij met EUKUDES eenigell tijd doorbragq reisde vervolgens naar Groot-Griekenlalld, waar hij tich met de wijsbegeert~
vnn PYTHAGORAS nader bekend maakte; van daar naar Cyrene, om
onder THEODORUS de wiskunst te beoefenen, en emdelijlt uanr Egypte, wenvaartS men meent, dat hij door E URIPIDES vergezeld Iverd.
In den ouderdom vall 40 janr kwam hij te Syr:zkufo, waar de tiran
DIONYSIUS tie oude regeerde, die, toen PLATO, op raad van DION en
ARISTOMENES, zich weder had ingefcheept, door omkooping van den
1aatllen , wist te bewerken, dat hij te Aegina als flaafverkocht werd;
doch de, edele ANNlI{ERIS ito6ht hein vrij, en hij vertrok eindelijk
naar Athene, waar hij nu in de akademie (een gymnalium, buiten de
poorten der fiad liggende, en met fchaduwrijke boomen beplam) openlijk de wijsbegeerte begon te leeraren. Na den dood des genoem"
den dwingelands , ging hij op uitnoodiging van zijnen opvolger DIO'.
-NYSIUS 11. andermaal naar Syrokufe, en werd hier door den vorst
met alle blijken van eer en achting ontvangen. Hîj won eerhing zijn
vertrouwen; boezemde hem liefde voor de deugd in, en bragt hem
zijn vorig onwaardig gedrag vrijmoedig en met een goed gevolg ODe
der het oog. Dan, PLATO werd het voorwerp van nijd en hoof.
fche Ilreken, en hem een Oot tot zijn verblijf aangewezen. Een ontfiane oorlog tegen D!o:llYSIUS verfchafte hem zijne vrijheid. onder
\'oorwaarde f dat hij na den gesloten vrede zoude wederkeeren. Vrolijk vertrok hij naar Athene; doch liet zich op nieuw overreden f
om nogmaals eenigen tijd te Syrakufe door te bringen, waar hij zoo
Ilerk bij DIONYSlUS op de herroeping van den gebannen DION aandrong, dat hieruit fpoedig misverfiand tusfchen den vorSE en den
wijsgeer ontllond, waarvan het eindelijk gevolg was 1 daE de laatlle
buiten het kasteel, en onder de lijfwacht gehuisvest werd, waarvan
hij veel te lijden had, on! zijne gedurige aanzoeken bij DIONYSIU!5.
om deze af te danken en de dwingelandij te laten varen. PLATO,
nu merkende, dat zijn leven in gevaar was, deed fierke aal1zoekel~.
om naar Griekenlal1t1 terug te keeren, hetge~n hem gelukee; doeh
DIONYSIUS, feden van de raadgevingen diens wijsgeers verfiokel1,
keerde tot zijn vorig levrnsgedrag terug, en zijn hof werd fpoedig de zetel van ongebondenheid en weelde. PLATO vercrok nu
weder naar Athene, en itierf aldaar in het 8~e jaar zijns levens.
te midden van een vrolijk bruilofesfe~st. PLilTO bepaalde zich niet,
zoo als zijn meeseer SOKRATts gedaan had, alleen tot de zedekunde ,
ma.1r beoefende alle takken der wijsbegeerte, welltel" inhoud wij on ..
der het art. WIJSBEGEERTE nader zullen opgeven. Hij leverde
zij-
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2ij\1e Iceringcn over in zamenfpraken. en fchijm met eene zeer le
vendige verbeeldingskracht begaafd t~ zijn geweest. Zijn fiijl is zeer
bloemrijk en verheven, en door zijne keurigheid, bij de Griekm.
onder deu naam van den Attijèlzen bekend. Zijne werkeu zijn vol
van de verhevenll:e denkbeelden en nllttigCle lesfeu voor het gemee.
ne leven en het 1taatsbelhmr. Door de zachtaardigheid zijner zeden
maakte hij zich bij allen bemind, en men bewonderde zoo zeer de
uitgeClrekthcid zijner kennis, dat hij met den naam van den Godde.
lijken PLATO vereerd werd. Zijne leerlingen verdeelden zich ua zijnen
dood iu twee aanhangen, namelijk: in Akndemisten en Peripatetici,
waarvan de eerfle hunne les fen in de Akademie en de laatflen in he ..
Lyceum hielden.
PLAUEN. Een ambt en eene bloeijende flad in het koningrijk
S"kfe, de hoofdplaats van den J70igtlalldfchen kreits. Zij ligt in een
aanminnig dal aan de Elster , en bevat 63;000 inwoners. Men vindt
er een Lyceum, twee hospitalen f twee weeshuizen. even zoo vele
kerkeu, eeue ruime vierbllte markepIaats en een flot. Deze fiad
verdient eene bijzondere opmerking, uit hoofde der hoogse belangrijke katoen- eu moufelill-fabrijken, van welke laatll:e zij de-fijn.
fie vervaardigt. In 180'1 leverde men l!10,OOO Il:ukken , waartoe
230 wevers. en meer dan 200 gezellen, benevens nog 1800
andere werklieden noodig waren. Ook de katoen-drukkerijen zijn
hier van veel belang doch genoten in vroeger tijd eenen meerde.
ren bloei: in 1794 verfchaften zij nog aan 6000 perfonen werk.
Voorts vindt men nog in Plauen fabrijken van gewast linnen, lakens
en koufen.
PLE nEl) ERS. Deze maakten bij de Romeinen oorfpronkelijk den
tweedl!n, naderhand den derden Il:and uit ••Ro~lULUs namelijk, bij
het grondvesten van den fiaat, koos uit de besten der burgers hOJl~
derd uit, die Patres, d. i. raders werden geheeten, en den raad.
waarvan de koning het hoofd was, uitmaakten. De afstammelingen
van deze Patres noemde men Patricii, en uit dezelven werden al.
leen de Mgill:raatsperfonen gekozen; terwijl het overige volk de Piel"
uitmaakte. Al fpoedig echter. o11!11:0nd er naijver tusrchen deze
twee hoofdafdeelingen des volks, en de Pleheijen, in aantal verre de
JIlagtigll:en, wisten het eerlang zoo ver te brengen, dat ook zij tO&
den raad, en welhaast ook COt de eerUe flaatsbcdieningell werden toe.
gelaten, zoo dat het eigenlijke onderrcheid tusfchen Pleóeijers en Patriciers meer en meer op geh<1el andere gronden begon te rusten f
vooral nadat ook de huwelijken tusfchen beide de afdeelingen gewettigd waren. Om echter nog eenigzins bet onderfcheid in fiand te
houden, rchiep. men langzamerhand een tusfchenll:and, dien der rid.
ders, waarin de voornaamste Plebeijers werden opgenomen t die aldUl
gerekend werden cot de Patres over te gaan. Men ziet hieruit.
dat het flechts een misbruik is, wanueer men de Pleóeijers voor
bet gemeenfie deei nes volks houdt. daar onder dezelve misfc:hien
ALGE~lEEN WOORDENR. V.
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PLECTRUM. PLINIUS. (C. S.)
zoo vele edele, ja wel edeler f:nniliën gevonden werden, dan onder
de Palriciers.
PLECTRUM was onder de ouden een werktuig, waarmede zij
gewoonlijk de Lyra bc;fpeclden, en dat waarfchijlllijk uit een dun
fiaafje van hom of elpenbeen bellond. Eerst later kwam het in ge..
bruik, om de fnaren mCl de vingers aan te f1aan, hetgeen de !.acetlettlon;ers voor zoo onwelvoegelijk hielden, dat zij op zekeren tijd
eenen licrfpeler, om deze reden, eene geldboele oplegden.
PLEJADEN. De dochters van ATLAS, 7 in getal. Volgens
de fabel werden zij door ORlON gezien, bemind en vervolgd;
doch zij fm eekt en de goden om redding, waarop JUPITER zich
ontfermde, en haar ouder de fierren pl:latfte. Van hier het ZevetJgt-

fiern te.
PLINIUS (CAJUS SECUNDUS), bijgenaamd de Oude, was een Rolueinsch ridder te Yerona, in het jaar 33 onzer tijdrekening geboren,
en in 79 getlorven. Hij was een der grootfie geleerden en llaatsman.
nen van Rome; doch diende ook in den oorlog teg.en de Duitjêhers,
waarover hij een eigen werk gefchreven heeft, dat Qngelukkig is
verloren geraakt. Wij bezitten nog van hem een werk, ten titel voe.
rende: IJistoria nOlura!is, of lIistoritl t1Iundi, in 37 boeken, hecwelk eene zeer rijke verzameling van merkwaardigheden van allerlei
aard, Dit het geheele gebied der fchepping en der wetenfchap, bevat,
en door hem. uit eene groote menigte verloren geraakte fchriften
werd zamengefield, zoo als uit het eerfie boek blijkbaar is. Niet
alleen vinden wij hier veel wetenswaardigs uit het rijk der delftloffer,
planten en dieren bijeen verzameld, maar ook veel, het geen cO[ de
fierrenkunde, de natuur- en fia:nknndige' aardrijks- en geneeskunde
behoort, ja zelfs veel,.dat tot de gefchiedenis der oude kunst, b. v.
fchilder- en bouwkunde, betrekking heeft. Men moet over den onvennoeidell vlijt dezes mans verbaasd fiaan, die onder zijne onafgil.
brokene fiaatsbedieningen, en onder zijne melJigvuldige reistogten, nog
zooveel voor de wecenfchappen arbeidde. Wel is war, dat hij in
:tijne zamenfiellen niet altijd evenbehoedz:ram was, en zich fomtijds
door fabelen en vertelfels liet misleiden; doch in weerwil hiervan
blijft zijn werk hoogst belangrijk, en zouden wij buiten hetzelve
van vele voorwerpen der oudheid onkundig gebleven zijn. PLINIUS
werd ten laatf1:e het f1agtoffer zijer nntuurberchouwing. Et!lle verIèhrikkeliJke uitbertliug van den FefUI'iYs lokte zijne weetl\lst; hij
waagde zich, tegen alle waarfchuwing aan, te digt hij den vnnr.
fpuwenden berg, en verfiikte in den damp. Onder de oudere oor.
deelkundige uitgaven zijns genoemdciJ werks is die van H.~RDoulN,
PariJs J723 , . de voornaamfie. Eene latere van FRANZ, met aantee.
teningen van genoemden fchrijver en anderen, Leipzig J 776-1791,
in 10 deelen, is zeer onnaanwkeurig. Wij hebben eene Duitfche 0ver2!etting van GROS ZE, welke van 178 I tot J 788 te Frankfort aan
dea Mnin in het licht verCchenen is.
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~LINlUS (CAJUS CECILlUS SECUNDUS) Een zusters zoon viIi
tlen vorigen. Hij werd te Comum in het 6~ae jaar onzer tijdrekening
geboren, en dodr zijnen oom als kind a:ingeoomen. die hem dell
tijd op eene verllal1dige wijze leerde gèbruiken. Vzn bier, dat hU
reeds vroeg, met de meeste vlijt de welfprekendheid en wijsbegeerte
beoefende, en reeds als een I3jarig jongeling zijne krachten aan een
treurfpel in de Griekf~lie ta:U bepröefde. Hij bekleedde in R01lle.
bij afwisfeling, verfcbeidene naatsbedieningen, en werd in bet 3S)e jut
reeds conful, en vervolgèns door de bijzondere gullSt van den keizer
TRAJANUS tot Augur en fiedehöüder van P01ltus in Bithinil benoemd, welken eervollen po~t hij ~ tot algemeen genoegen, 2 jaar
bekleedde. AI~ fcbrijver arbeidde bij met even zoo veel hlSt als vlijt.
zoo wel in proza als dichtm:lat. Jdntmer is bet, dat van zijne! fèhrif.
ten ons alleen over zijn gebleven eene verzameling van Brieven io
10 boeken, benevens eene hofrede op TRA]ANUS. De brieven zijn
aan onderfèlieidene vrienden gerigt en vàn eenen vèrfcbillendën ill.
hóud: het lÓ e boek derzelve bévàt brieven en berigten aari detJ
keizer, benevens diens atitwoorden, en onder anderen ook eèn berigt, waarin hU de Christenen tegen de befchuldigingen hunner Vijantien verdedigt. PLiNIUS fchrijft niet too eenvoudig fchoon ats C~
CERO, maar de Inhoud en geèstige toon makén zijne brieven bevallig
én in vele optigten leerrijk. In de lofrede (Pàllegyricus) op TRAJANus is hij, volgens fommigen, 111et zijnen lof even verkwistend
:\15 met tijne opgeflerde welfprekendheid: met dit alles, fchoOD
zij dan ook in dit optigt al niet als een voorbeeld voor :tnde_
feit moge kunnen worden aangeprezen, blijft zij nogt:lns altijd
voor de gefchiederlis van deten waarlijk edelen en rdemwaardigèri
keizer. en zijnen leeftijd. hoogst belangrijk. De brieven én lof.
rede zijn te zamen door GesNER met aanmerkingen in 1739 te
Uipzig, en ten tweeden maal aldáar door A. G. ERNESTI i in 111d
uitgegeven. Ook is eene Duitfche overzetting van de brieven en
het leven van PLINIUS, van SIIUDT, met aanmerkingen, in 1789 ce
Franltfort aan den Main. in het licbt verfchenen.
De Nederlander kan PUNIUS en deszelfs fchriften leeren kennelt
In bet kenrig werk van den heer Mr. l\'T. C. VAN HALL, hetwelk
den iedigen titel voert van: C. CAECILIUS PL!NIUS SECUNDUS Dá
JONGE·
PLOMBI~RES. Een vlek in Lotharingen, in het departement
de Meurthe, dat uit hoofde zijner warme baden zeer beroemd is.
PLOOS VAN AMSTEL. (CORNELIS) Deze beroemde run:; vonde
in het midden der vorige eeuw de kunst uit, om eene teekenins
in hare juiste grootte, en met atle bare kleuren, in plaat te bren.
gen; niet door het gráveerijzer, de etsnaald of bet pontfoen, maat
op eene andere, tot nog toe onbekende manier, door dezelve mel
goudvernisfen , poeders, vochten en oIieverwen op eene pers te
drukken, waardoor alle kleuren der [eekening eene befiendige duur·
zaam·
!l IJ z
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zaamheid verkrijgen, en deze geheel, Wt het minlle fireepje, 2,oo
naauwkeurig in de plaat wordt overgebragt • dat men de aldus ver.
vaardigde voor de oorCpronkclijke teekening zou houden. Vele de.
zer platen zien wel het licht; doch de kunst zelve werd door hein
geheim gehouden, en Ilechts aan zeer weinige zijner vrienden bekend
gemnakt.
PLUT ARCIIUS. Deze beroemde Grieksche fchrijver, te Cher6.
nea in Boeütië, omllreeks het 491le jaar onzer tijdrekening geboren,
deed ver[cheidene reizen naar Italië. en telde onder zijne vrienden
de grootlle mannen van Rome. die behagen fchepten, om hem over
wijsgeerige onderwerpen te hooren redekavelen. Eindelijk nam hij
zijn bellendig verblijf in zijne {!'eboortellad. bekleedde hier aanzien·
ke posten, en kweet zich in dezelve, zoo wel als in alle de plig..
ten van het bijzondere leven. met cene verwonderlijke zorg en voor·
zigtigheid. Hij was een goed vader, echtgenuot. leermeester en burger, en zijne deugd verwierf het loon van den zoetllen vrede en
eensgezindheid in zijn hHisgezin. Zijne talrijke werken zijn deels
van eellen wijsgeerigen , deels van eenen geCchiedkundigen inhoud:
de eer[te, die men gewoonlijk onder den naam van Ethica of lIfo,a/ia begrijpt, waarin hij zeer goede grondbcginfelen van levensgedrag opgeeft, en die tevens de verhevenlle denkb~elden omtrent
de Godheid en de ou!lerfelijkheid der zie) bevatten, kenmerken hem
als eenen vluggen en helderen denker {bij voorb. de fchriften de E"
ducandis liberi. ; de al/diendis poetis ; de Mllsica enz.), die zijne belezellhekl g~ll1kkig weet aall te welld~lJ, om zijn onderwerp bttl:lng.
rijk te maken. Zijne ge[chiedkundige fchriftcn zijn nog voortreffe~
lijker, en ~'oor de gefchiedenis der oudheid hoogst ge wig tig ; inzon~
derheid zijl!e voorbee ldige Levensbrfchrijl'ingen en lérgelijkingen van
heroemde Griekm en R 1;:;-111<'11 , waarvan het verlies van eenigen te
bejammeren is. De 44, di~ wi,i cr \"1111 hezitten, bevatten de merkwaardiglle bijzonderheden, en Pr..UT,\ltCIlUS ~(,cn: bi.; ~l!e gelegenhe.
den. dat hij d~ kunst van Cchilderell meesterlijk ver11aat. Zijn ilij"
is wel eenvoudig; mallr nogtans levendig en vol nadruk, doch hij is
overal niet aan zich zeI ven gelijk. Onder de verfchilIende uitgaven
van alle 's mans werken zijn, naast die van IJ. STEPHANUS, {Geneve
I 57 !'.I , 111 13 deden in 80 ),env3n RUALDUS (Porijs 16:'>4, !:tdeelenin
fol.), de uitgaven van REISKE Leipzig 1774-1782, 12 deelen in 80<,.
en VAN HUTTEN, Tt/hingen 1791-18°5. in gelijke 12 deelen, de beste.
De tevensbefchrijvingen zijn door BRJJANE in 17!:t9 te Londen in 4cleelen in 40 verfchenen. Wij Nededalzders bezitten dezelve in eene
"keurige vertaling van de Hoogleeraren WASSENllERGH en BosscHA in
î3 deel!l1.
-r; PLUTO bij de Grieken Hades of .Ilides genoemd. was de zoon
-r.Ift KRONUS (URANUS) en RHEA, een breeder van JUPITER en NEPTUNUS, en verkreeg bij de verdeeling van het geheelal de l1eerfchappij ~~"ver bet geheele benedeorijk. Daar dit als eene plaats van Vet-
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fc1uikking en ellende, werd afgebeeld, waar de afgefiorvellen bun verblijf hielden, en de Tartarus gelegen was, die door PLUTO zelfs bewaard werd, zoo wordt hij als eelle verfchrikkelijke en onverbiddelij.
ke godheid vertoont. Hij zit naast zijne gemalin PROSERPINA (zie aldaar)
op eenen zw:men troon, heeft een afgrijsfelijk, donker uitzigt, eene
kroon op het hoofd, en eenen tweetandigen fiaf, en fom tijds ook
eenen zwarten nemel in de hand, waarmede hij voor de aankomen_
de de deur van het rijk der fchimmen opent. Aan zijne voet~n ligt
de Cerberus, en zijn troon wordt door eenen eeuwigen nacht omgeven. Alles, wat flechts afgrijzen kan verwekken, is hem heilig, en
ele geheele wereld is aan zijnen scepter onderworpen. Zoodanig is
nagenoeg het denkbeeld, hetgeen ons de fabelgefchiedenis var. PLUTO
aan de hand geeft; doch hetgeen naderhand, toen de wijsbegeerte
meerder veld won, en het geloof aan eene vergelding na dit leven
zich verder uitbreidde, meer gewijzigd werd. het geen dan ook op
bet denkbeeld. dat men zich van PLUTO gevormd had. eenen aan.
merkelijken invloed had. Hij won daarbij niet ::lleen in uiterlijke magc
en luister, maar werd de weldoener, die den fleutel der aarde .in
handen had, en het jaar met vruchten zegende. Geen wonder der.
halve, dat men in later tijd den Hades met Plutus vermengende.
PLUTO noemde. en hem over de verborgene fchatten in de ingew:tndell der aarde liet gehieden. I-lij fireed met zijne broeders, ee~
gen de Titanen; bevrijdde de Cyclopen ; roofde PROSERPINA tot,
zijne gemalin; firafte door haar misdaden, die anderen beleedigden,
en had de Et"innyen en CHARON tQt zijne dienaren; terwijl hij
over ieder bekende en verborgene da!ld rigete. Zijn dienSt was on..
der de Grickm en Romeinen zeer ver verrpreid. De cijpres. beuk,
narcis en de plam Adiantum, (vrouwenhaar) waren hem heilig;
meren en bokken werden hem in het duister van den nacht geofferd, en zijne priesters waren met cijpresfen bekranst. Zijne bijnamen zijn de ondernard/che ZEVS, de Stygifche enz,
PLUTUS. De god des rijkdoms. In het eerst was hij ziende;
doch daar hij zijne gaven alleen aan de goeden uitdeelde, zoo beroofde hem JUPITER van het gezigt, op dat hij. zonder onderfeheid van goeden of boozen, zijne fchatten aan allen zoude
fchenken. In dit fabelachtig denkbeeld ligt blijkb:ml' opgefloten dat
van den I~ndbouw, als de bron van rijkdom.
PLYMc)UTH. Een!! belangrijke Engelfche zeefiad, in het graafchllP Devon, aan het afhailgen van eene hoogte. [Usfcnen de
monden der Tamar en Plym liggelide. waar zich beide in he~
Britfche kanaal ontlasten. Plymouth, Stondoufe en Doc"', of Plymouth.Doek, Zijn 3 aanmerkelijke, nabij elkander liggende plaatfen,. die te zamen eene fiad vormen, (waarvan de beide laatae voor.
fieden zijn) welke 56,000 inwoners bevat. De eigen\ijke, ,fiad
Plymouth is open, en tamelijk regelmatig gebouwd. Doek, is eene
geilecl nien wc fiad; \Vlmt voor eenc eeuw was er nog geen huis
voor·
II h 3

PNEUMATIEl(.
355
vQorb:anden. Eerst feden 1760 zijn de meeste gebouwen en
hulzen genicht. en tegenwQordig overtreft Doek, in bevolking en
fierlij~e buize~ e~ firaten, verre weg het eigenlij~e N]moulh.
Deze haar fpoe~ige aanwas beeft aij te danken aan de beroemd~
(çheepstimmerwerf en de arfenalen, waarvan de eerlle t met die
van PortllllfJUtn, te regt voor de fraai!le en vplkomenlle der we,
reld ~Rg geb ouden warden, en Vlm het overige der !lad door eeneq
hoogen muur is afgezonderd. Men vin~t hier alles, Wa~ ~ot bouwen.
htfflellen en uitrusten van oorlogfchepen vefei~cht wordt; terwijl
Doel 011 de werf door fierie vestingwerken verdeedigd warden. PI,.
,noutIl heeft 2 havens; de eene ligt Oo&twaarts, en wordt CalWater.
en de andere Westwaarts, en wordt Hamer~ genoemd. ln de laatAe Ii~gen \liet alleen de oarlogfchepen t die gekalfaterd worden, maal'
(Jok die outt~keld zijn: ook :l11kel"en hie~ gew()Onlijk, om het voor..
4(eel van den wind te verkrijgen, de fchepcn t welke naar het Oostell.
soo ala in (4twater, om dezelfde reden t die Ilaar het Westen be.aem~ 'lijn, In d~ nabijheid vall beide havens zijn goede magazijneq
COC gem,ak van den handel, In tijd van oQl'log is Plymouth, gewoonlijk. zoowel de verzamelplaats voor de vl09t van het kanaal, als voor
de oitloopende ~onvooijen. lil komende fche.pen loopen hier vee\al
hinnen, om zich van lootfen , bet kanaal op, te voorzien; terwijl de
oorlogfchepen van 100 fiakl>en gefchut, uit hoofde van de aanmer.
kelijke diepte van het water, van for IS11JQ.1.I(h herwaarçs geblilgt worden.
Het is tevens voor Plymouth zeer voordeelig t d\lt deze (\;ld aan den
IDOnd van het Dritfche kanaal ligt; doch voor het over~ge is zjj :tl~
lIandelplaats t xoowel ah. de meest~ Engelfche ;eefieden, van geen
belang. Het vertier met NewfoundJand is aanmerkelijk v~l'minderd;
maar het aandeel aan de haringvisfcherij is niet onaanzienlijk. PI,..
",«uln ~oert naar de Wesl./ndieu veel kalk uit, en heeft in tijd van
ClOI'log een depot voor prijsgoederen. De f;lhrijken zijn er lJechca
bijwerk, en bepalen zich alleen ~ot eene grome looijcrij. eenige lijnb~en en eene zeildoek-f.'lbrijk, waarbij het vlas en de bennep , eveQ
als katoen en wol, door werktuigen gefponn~n word~. Bij den in..
gang der groQte baaij, waaraan PI,mouJh lig', bevindt zich de rot$
EtldJftone, op welke vele fç·4epen verbrijzelden, v6ór dat men deu
regenwaordigen lichttoren er op gepla.'lcst heefh Deze toeen werd in
1759 ~ebouwd, en is een meester!luk van den beroemden SWEATON~
BU eene hooggaande zee {laan de golven dikwijls op eene verfchrikkelijke wijze over de roes heen, :&00 dat men niets meer dan den
onwrikbaren lichttoren zien kan. In NoortAoA1IIen'ka is eell graaf_
fc:hap. 2 zeehavens en verfcheidene vlekkeIi van dien naa..n.
PNEUMATIEK. J. Luohtmeetknnde, welke van de zwaarte,drnk.
ting en veerkracht der lucht, en de daaruit voortvloeijende werkin.
gen handelt; ho v. over de beweging van luchevormige fioffen in va.
len en buizen. !!. Ver!laat men cr zoo veel door als Pneumatologie,
lucbtkunde. Een. Pneumatljche /dteidltu1Jdige toeftei is een gereed.
(chap,
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(ChIp, wurin men luchtvormige fioffen voortbrengen of opvangen, en
derzelver eigenrchappen kan onderzoeken. Mcn verdeelt dien in den
gewonen water- en in den kwikzilver-toeflel, naar gelang het vat,
waarin zich de lucht bevindt. met water of kwik J om de dampkrings.
lucht te weeren • geGoten is. Van den laatllen toellel bedient men
zich bij zoodallige luchtfoorten , die zich met water zouden vermengen
PO. (De) De grootfle rivier van geheel Italië, welke in het Sar_
dinisch gebied, aan den berg nso, tot de COl/ifche A/peil behoorende, op eene hoogte van 6000 voet, bij het dorp Pigan del Re, aan
de Franrche grenzen, olltfpringt, en van het Westen naar het Oosten
loopt, Piemont doorfirooRlt, en van Pa via af de Zuidelijke grenzen
van het Lombardisck-JTenetiaansch koningrijk vormt. Zij omvangt op
baren 70 mijlen langen loop, aan de lInkerzijde, de Do,.ia, Se/ia,
Tesfino, Atlda, Oglio en Mincio, en aan de regter de Tanaro met
de Stura t de Scrivia, TreMo, Taro, Lenta, Cros/oio, Sec/tia, Panaro en Reno, en ontlast zich door eenen viervoudigell mond in den
Venetiaanfchen zeeboezem. Door de menigvuldige rivieren. welke
zicb aan beide kanten, inzonderheid in Piemont, in haar lIitllorten,
verkrijgt zij fpoedig eene uitgebreidheid, welke voor den handel van
Opper-Italië hoogst gewigtig is. In de wijduitgellrekte vlakte van
het Lombardisch.Yenetiaansc!t koningrijk heeft deze rivier een gering
verval, hetgeen fledlts op de mijl 4 voet en 7~ duim bedraagt; maar
ten tijde van veelvuldige regenvlagen treedt zij dikwijls buiten hare
oevers, en overfiroomt het omliggende land: ook ziet men hier en
daar veranderingen in hare bedding, waardoor drooge plaatren veroorzaakt worden, waarvan men fommigen tot het verbouwen van rijst
gebruikt De voornnamfle aan de PIJ gelegene landen zijn: Turin,
Cn;vosfo, Ca/ale, Piacenza. Cremona, CIi/aJ maggiore, CuaS/alla
en Ferrara.
POCKELS (CARL FRIIlDRICH) werd in het jaar 175B geboren.
Hij beoefende in zijne jeugd voornamelijk de oude en nieuwe letterkunde als leidsvrouwen tOt de wijsgeerige, waarin hij deels ESERHARD
en deels NIEMElJER volgde. Naauwelijks 125 jaar oud zijnde, werd
hij door den bekenden ROCHOW aan den hertog van Brunswi.ik als
onderwijzer zijner beide prinfen aanbevolen, waarvan hij den oudflen,
den hertog AUGUST, bij zijne intrede in den H,noverrchen krijgsdienst, verzeide. Thans was bij de groote wereld nabij genoeg, om
ze te leeren kennen, en tevens genoeg van haar verwijderd, om voor
de wetenfchappen te leven; en het is aan deze gelukkige omllandigbeid, dat wij verfcheidene zielkundige werken van zijne hand verfchuldigd zijn, inzonderheid zijne proeve eener C!tllraktefistiek des
'Weiblic!ten Cefohlechts, in 1797-IBo~ en 1806 in Hanover in 2 deelen
verfchenen; de 1111111 enz., mede aldaar in 1805-1808 in 4 deelen uit·
gegeven. Toen de /lag bij .Tella tot eene plaatrelijke fcheiding aanleiding gaf, verlict bem de edelmoedige hertog AUGUST noglans
II h 4niet;
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niet; maar gaf hem, toen de hertoglijke familie weder naar BruIuwijle was teruggekeerd, op nieuw het betlnur over zijn huis; terwijl
tie regerende hertog hem de cenfuur opdroeg. Bij alle deze bezigheden
~ettede hij zijnen letterarbeid voort; doch zijne gezondheid nam van
tijd tot tijd af, en eene beroerte fleepte hem in Wjjnl11. 1814 teil
grave. POCKELS werken, waarvan een der laattlen tiber dm Umga1Jg
mil Kindern handelt, bezitten eene duurzame waarde, zoowel wegens
hunnen fchoon~n voordragt , als uit hoofde van de juiste en wezenlijke zielkunpige aanmerkingen, die cr in vervat zijn.
POCOCKE, (EOWARP) Een beroemd OosterIiug der 17e eeuw,
die te Oxford, zijne geboorteplaats, fiudeerde, en zich met zoo veel
ijver op de OosterH,1he talen toelegde, da~ hij reed$ in zijn !2~fte jaa~
volgens een handfchrift der Bodiejaanfche boekerij, eene Syrifche
overzetting in 4 brieven vervaardigde, welke aan eene volledige
vertaling van het Nieuwe Testament in die t8al nog ontblaken. De
geleerde VOSSlUS , die in I6~9 Qxford bezocht, nam dezelve met zich
Daar Lei/den, waar zij onder het opzigt van DlIw in druk verfche..
nen. POCOCKE deed in het volgende jaar, als kapellaan van de En;.
gelfehe faktorij, eene reis naar Aleppo; legde zich hier op eene
grondige kennis der Arabifche taal toe, en vertrok in 1636. als Hoogleeuar in dezelve, weder lJaar Oxford; doc.h reisde reeds in het volgende jaar, op uitnoodiging van zijnen vriend J. GREAVES, om hem
naar de Oosterfche landen te verzeilen, met dezen naar f(oHjlanlillo~
pel enz., alwaar zijn verblijf, voor zijne verdere volmaking in
de Oosterfche talen, van ongemeen veel belang was. Na zijne terugkomst, werd hem in 1643 de leerfioel in de Hebreeuwfche taal
ju zijne geboortefiad opgedragen, waar hij zich feden geheel aan zijne pligten en wetenfçhappelijke oefeningen toewijdde, en in 1650 Zijll
SpecimCII lziSloriae Arahum, met eene latijnfche overzetting en ge.
leerde aanmerkingen, in het licht gaf. Onder zijn e overige werkeD
behooren: Cnrnzen dbu lsmaelis Togrni, Arob. ct Laf.; Gregorii
ilhul Parajii Ristoria Dynastarum, Arab. et Lnt. /663-1674;
POI·tt~ ]}losis enz. POCOCICE fiierf in eenen hoogen ouderdom in 1691.
POCOCKE, (RICHARO) een bloedverwant van den vorigelI, en
een beroemd reiziger, die mede te Oxford geboren werd, en zijne
fiudien volbragt. Van 1737-1741 beZocht hij Egypte, Palestina.
Syrië, Mefopotamii!, Cyprus, Ca!/dia, Klein-Azië en I(onjlantinop,l, en deelde den uitfJag dezer reizen in ~ijna De[cription of
Ih, East aud {ome fJlhcr coul/iries, !2 deelen in fol., van 1743.17-1-5
aan het publiek mede. Dit werk is nog tegenwoordig van zeer vele
waarde, inzonderheid ten aanzien der geaouwcn, opfchriften en· :m.
dere overblijfsels der oudheid. Hij fiierf in het jaar 1765.
PODAGRA, (afkomfiig van de Griekfche woorden agra, pijn.
[mart, en podos, de voet), is die loort van jicht, welke zich door eenen, na verloop van zekere gere~clde tijdperken, vernieuwden :mnv:ll,
~u door [lijn in de gewrIchten van dcu vo<;t, inwnoerheld in den
grutJif
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grooten teen, onderfcheidt. De pijnen zijn zoo hevig, als of er eene
gloeijende kool op den groot en teen lag, en of zijn gewricht met een
gloeijend ij~er uit elkander gerukt werd. In een' hoogen graad dezer ziekte is de geheele voet zoo fierk gevoelig, dat de gering!\e
dmkking, de minfle aanraking, ja zelfs de trilhllg eener fierke bewe.
ging der lucht, de finarten bijna onverdragelijk maakt. De eerfie
periode der Podagra is inzonderheid zeer pijnelijk , vermitli de Ontfieking van de oppervlakte der gewrichten alsdan plaats heeft,
waardoor de zenuwen fierk worden nanged:::lU, en dit pijnelijk gevoel veroorzaakt wordt. Na verloop v:m 8, forntijds 14 dagen,
vermindt:ren de fmarten, terwijl de ontfieking van langzamerhand ver·
dwiJnt, en door eene zwelling wordt opgevolgd. Deze bevat het
produkt der jichtige onrfieldng, eene uitzweeting eener waterachtige,
t::aije, met aardachtige deelen vermen5de fiof, en verdwijnt van lang..
zamerhand; 'doch fOIDtijds blijven c'!r hier en daar knobbelachtige
zwellingen op den voet achter. De a:mvallen der Podagra komen
gewoonlijk eens in het jaar, in de lente of in den herrit , bij velen
ook tweemal ; doch zeldzaam meerder. Zool:mg de aanval geregeld
'ferfchijnt, is hij niet gevaarlijk, en tevens een oe wijs, dat de na.
tuurkracht nog fierk genoeg is, om de jichtfiof naar de afgelegenfie grenzen der bewerktuiging te voeren, en aldaar uit te drijven.
Het gevoelen, dat deze ziekte ongeneeslijk zou zijn, is ongegrond
en fchadelijIè. Door het bekorten van de periode der olJuleking kan
de afdrijving der jichtfiof bevorderd, en de pijn in korten tijd gelenigd worden; terwijl, in den tusrchentijd der enkele aanvallen, d~
ziekte zelve, door eenen verbeterden leefregel, door het gebruik van
eenvoudige middelen, en het vermijden der aanleidelijke oorz~
ken, van langzamerhand kan worden verminderd. Door het verzuimen dezer maatregelen, daarentegen, neemt de ziekte toe, en
geeft eindelijk, wanneer de krachten minder worden, aanleiding tot
onregelmatige aanvallen van jicht I de Podagra flaat naar binnen.
zoo als men dit noemt, en de zieke geraakt meer en meer ia
levensgevaar. (Zie mede JICHT.)
POELENBURG , (KORNELIS) een beroemd fchiláer uit de 171!
eeuw. Hij was eerst een leerling van ABRAHAM BLOEMAERT; doch
ging vervolgens naar Rome, waar hem de zachte behandeling van RAFAEL, inzonderheid omtrent zijne naakte beelden, eenen geruÎ1nen
tijd behaagde. Hij verkoos echter eerlang eene bijzondere manier, en
maakte daarin zulke groote vorderIllgen , dat hij. in zijne foort, de
meesten. zijner tijdgenooten voorbij fireefde. Hij koos voor zijne
fiukken bekoorlijke vE'rgcEigten, met gebouwen verfierd, uit de
fireken van Rome.
Zijn licht en donker is voortreffelijk; zijne
meestal Dankte beelden bezitten een zeer goed koloryt, inzonder·
heid de vrou WP.I1; zijn penfeel verraadt geest, en zijne fchilderfiukken, ofschoon eell weinig onnaauwkell1'ig, werden te Rome en Plortt:ce door kumlk~nlJcrs en grooten gezocht. Na zijne terugkomst
II h 5
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in zijn vaderland, ontbood hem KAREL I. koning van Engeland,
om voor hem eenige kabinctaukkcn te fchilderen. waarvoor bij rij~
kelijk betaald werd. Hierop keerde hij naar Utrecht, zijne geboortenad,
lenig, waar hij zijne dagen in het jaar 1668, het 71fce zijns levens,
eindigde, Hij heeft. ook geëtst, en zijne platen zijn zeldzamer, dail
zijne fchilperllukken.
POINCON, Eel1Ç1 maat van drooge waren te Rouan, houdende 13
~Ieine fchepels of boisfeaux.
POlS SARDEN. Zoo heeten de vischvrouwen in Parijs, die zich
in fommige toonaaien der Franfche omwemeIing zoo zeer berucht ge~
maakt hebben. dat men d~ze benaming tegenwoordig, als een fchimp.
woord, van een g-emeen, tlecht wijf gebruikt.
POKHOUT, (GuajaclI1IJ officil/fJk). De boom, die dit hout oplevert, groeit in rie lYest Indlën, en in de warme {}reken van Ame~
,.Ilta. Men vindt er echter ook acne foort van 'aan de Kaap, de
OtIede hoop. Deze boom wordt, volkomen uitgegroeid, 14 voet hoog
en IS tot 18 duim in middellijn dik, en heeft een en harden, brozen,
bruinachtigen en n)et zeer dikken bast. Deszdfs hout is vast, digt t
zwaar, harsrijk , in het midden zwartachtig geel, en van eenen hee.
ten en fpecerijachtigen fmaak: zelfs is het zoo hard, dat de werktuj·
gen, bij het vellen· van den boom, er op breken. weshalve het oole
zelden tot brandhout, maar meestal, op fuiker.plamagien, tot rade.
ren en tanden voor de fuiker-molens gebruikt, en ook veel voor bekers, vijzels en ander huisraad bearbeid wordt. Het wordt in groo·
te ftukken v::11 4 en 500 pond naar EngelantI gezonden, en aldaar, uic
hoofde van zijne hardheid en fchoonheid. tot velerlei draaiwerk en
fcheeps.katrollell gebezigd. Men heeft in het hout, de hars, den
bast en de vruchten, en zelfs de bleefems van dezen boom, eene
genezende kracht ontdekt.
PO LEMIE K. Een woord uit het Grieksch. oorlog. firijd, twist
beteekenende ; doch het geen men inzonderheid heeft gebruikt om.
trent een voorheen zeer driftig behandelde gedeelte der godgeleerde
wetenfchappen, en dus door twistende godgeleerdheid heeft overgezet.
Ondertusfchen kOlllt bij de godgeleerdheid geen eigenlijk twisten te
pa'; maar moet de kennis en overtuiging van godsdienfiige waar·
beid. langs den vreedzamen weg van JEZUS uitmuntenden gods.
dienst, alleen haar doel zijn. Voor het overige heefe men de benaming VIn Polemiek enz., die meer en meer in de godgeleerd.
beid, door meer opgeklaarde denkbeelden. is verloren geraakt, op
het dagelijkfche leven overgebragt , en op ieder toegepast, die
niet alleen iets, zonder het minne vooroordeel, beweert. maar
ook zijn gevoelen tegen anderen, zonder de minne drift of partijzucht, uit enkele overtuiging, verdedigt.
POLEN. Een land, volk en naat, federt jaren genoegzaarn
alleen merkwaardig door zijne rampfpoedcn. Voor het jaar lï7!l
bevanede dit land, met Litltnuwen, eene oppervlakte van meer dan
13,000
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13.eoo v, m•• op welke ten hooglle I1~ millioen menfchen woon.
den, Koren, tarwe, hout, honig en was, uitmumende paarden en
l'ulld~fen, benevens eene onafmetelijke zoutmijn, mankten zUnen natuurlijken rijkdom uit; doch de handel lag Ilil l en de illwon~rs moe~
~en onder dcn geefcl der edellieden zuchten i terwi.jl godsdiensthaat
en panijfchap de gemoederen vqbitterden. Hierbij kwam nog de
beperking van de regten.der disfidemcn, in 1117, meer d:m :mderha{ve eeuw door hun genomen. De jezuiten Ilaolt[cn het vuur van mille
noegen aan, en hun ollrcgtvaar-dig blocdgerigt, tC Thor:n in 17z4.1
werd het fein tOt den doodelijkllen haat, Eindelijk Ooot men ~
op de landdagen van 1733 en 1731, de disfidenten buiten alle openbare bedieningen, en wilde hen Oechts als begunfiigde Joden be.,
handelen, Polen deed niet alleen hierin, maar ook Î!1 zijne burgerlijke en zedelijke befchaving J aanmerkelijke fchreden terug; ter.
wijl ligtzinnigheid , br~;lOddronkenheid en ruwheid in zeden meer en
.neer de overhand namen. Zoo ontvlamden alle driften, en Oocgcn
Ept eene verderfelijke gisting over, toen KATHARINA II in 1764
hllren gunlleling, dc!n graaf PONIAT.QWSKI, op den Poolfehen trooll
bragt. Hij verdiende wel denzelven • maar was te zwak, OID de los..,
bandige trotsohheid des adels te beteuge!en; waJl~elde tlIslèhen Ruslantls befchermende magt, en de zelffiandige waardigbeid der Republiek, en neigde nu tot deze en dan weer tOt gene partij, waardool'
hij ten laatlle de achting vaq allen verloor. Ondertllsrchen was de
dweepzucht der bisfchoppen SOLTJJK van Krakau. eli MASSALSKI van
#Pi/na, die zioh tegen de berfielling der godsdienfiige vrijheid verzetceden , de hoofdoorzaak van den burgeroorlog, die de grootfie wan_
ordens over Polen bragt, en eindelijk bet !(>t van den fiaat beOiste.
Rusland tr-ok zich de zaak der dissidenten aan, en er onllond eene
algemeene verbindte\1is (confe(/eralie); doch de rijksdag Llond onder
RusOfchen invloed, Van den anderen kant verbief zich cene andere confederatie te Bar, welke door Frar.lrfjlt onderLleund werd, en
de oorlog met Rusland berfie uit. De vreemde krijgsbenden ver~
woesteden het land, en het woest zinneloos gedrag van fommige
poolfohe partijhoofden, deed bij de drie groote naburige mogendheden
luik eene minacbting voor de natuurlijke regten der Poolfche natie
geboren worden, dat zij Polm, zoo als KATHARINA zich uitdrukte.
voor een land hielden, waarin men Oechts beboefde te bukken, om
iets weg te nemen.
Onder deze binilenlandrche beroerten oordeelde Oostenrijlt het de
gerchiktlle tijd, om van de Zip!e,..fieden, welke in 1492 door do
Hongaren aan Polen verpand waren, bezit te nemen. en bragt einde.
lIJk. door de listige fiaatkunde van zijnen minister KAUNITZ, het Rustlsch. en dit weder het PruisGscb hof, op het denkbeeld eeller verdeeling van Polen, waartoe de Rusfifche fiaatsdienaar, op den 2 van
Herfstm. 1772, het beOuit der drie mogendheden bekellJ maakte.
betgeon eindelijk door Po/eli dcn 18 derzelfde maand des volgenden
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Jaars werd toegeltemd. Ondertusfchen was het plan van verdeeling
reeds vooraf voltrokken, en behield Polen van de 13,000 fJechts
JO,ooo v. m. Het Pruisfisch Polen, benevens het district der Netze,
kwam aan Pruis[eI1, waardoor de Oostzee.handel van Polen van dat
rijk anlankeJijk werd; tcrwijl Rusla11d het inwendig befiuur der ongelukkige republiek bepaalde. De POlm, nu het gehecle fiaatlmndig
oogmerk der mogendheden duidelijk inziende, wilden hunne onafhankeliJkheid verzekeren, en arbeidden, aAngemoedigd door de beloofde
befeherming van l'ruis(en. aan eene nieuwe fiaatsregeling, die in
Bloeim. 1791 tot fiand kwam, en waarbij de opheffing van het keur.
rijk, en het opnemen van den derden tland in de nationale vertegenwoordiging [Ot gronflagen gelegd waren; doch RlISland verwierp dezelve, en verklaarde zich voor de misnoegde Polen, die te Targowic:r.
een verbond tegen den, reeds door den rijksdag aangenomen, rege.
ringsvorm genoten hadden. P,·uis[en, zich hiertegen niet kunnen.
de verzetten, verliet de zaak der republiek, en bewilligde in 1793 in
eelle tweede verdeeling. bij welke Rusland ,,"000 v. m. lands weg.
nam, en 1000, benevens Dalltzig en T/zoY/1, aan Pruisfen werden overgelaten; terwijl het overig gedeelte van Polen onder Rusfifche voogdljfchap frond, wier bajone:ten den rijksdag dwongen, om alln deze
verdealing des lands hunne roellemming te geven. Zoodanig was de
flaat van zaken, toen KOSCIUSKO (zie aldaar), in de lente van 1794,
aan het hoofd der confederatIe van Krakml verlcheen. In den heiligen llrijd voor vaderland en vrijheid, werd lPar[cltau en Wilna
bevrijd, en de dag van Roe/aw;ce (den 4 van Grasm. ]794 benevens de ontzetting van het door de Pruisfen belegerd Worfcltau in
Herfstm. daaraanvolgende, zijn de fchoonlle dagen in de gefchie.
denis der Poolfche natie. Dan, deze pogingen kwamen te laat: zon.
der vestingen, krijgskunde of bondgenootell, ja zelfs zonder genoegzame wafeuen, moest de wanhopende natie, door Rus[en , Pruisfen en OostenriJkers omfingeld, voor de overmagt bukken, waarna
bet land in wijllm. 1795 onder deze drie mogendheden verdeeld wl!rd.
De koning h:efde federt in Petenburg van een hem toegelegd jaar.
geld, en fiierf aldaar in 1798; terwijl aan de Polen niets dan bet diel'
beleedigd nationaal gevoel, eenen bitteren haat tegen de Rus[en en
Duitfclters, een vruchteloos verlangen op Frallfche hulp en open.
lijke deelneming overblcl!f. Rusland verkreeg bij deze verdeeling
eene uitgefirektheid gronds van 7500 v. m. mct 4,600,000 inwoners;
Oostenriik 2510 gelijke mijlen met 5 millioen, en pru;s[en meer dan
2000 met :2055°,000 inwoners.
Zoodanig bleef de toelland van het verfcheurde land, hetgeen
nu van vreemden de wet werd voorgefchreven, tot in Slagtm.
)806, wanneer de overwinningen van NAPOLEON de uitgewekene
Polen, onder DO:'IBROWSKI naar Polen en Warfchau voerden. De
vrede van Ti/fit, van Hooim. 18~7, fchiep uit het groocsle gedeelce der door Pruisfen verkregene' Poolfche provincien bet hertogduul
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ddm lParfchall t met den koning van Sakse aan het hoofd, hetgeen
nu ook :. : Franfche wetboek en eene foortgelijke fiaatsinrigting ont.
ving, waarbij de lijfeigenfchap vernietigd werd. Dantzig moest een('~
onder de befcherming van Pruisftll en Sakfe fiaande1 republiek worden, doch bleef eene Franfche wapenpl:tats. De gefchenken aan de
Franfche Officieren vermiuderden de inkomfien des lands, en nog
meer het continentaal-fieWel, dat allen hnndel vernietigde. zoodat ' de
Polen. tè midden v:m hunnen natuurlijken rijkdom, het lot van TANTALUS mOeSteJl ondervinden. De oorlog tusfchen Frallkrijk en Dos.
tenrijk, in 1809, deed wcl !lan den eenen k:mt den no.>d nog hooger rijzen; doch ontwikkelde ook 1 aan den anderen, de firijdkrach.
ten der natie op eene ongewone wijze. Hes POvlfche leger wcdij_
veróe, onder Fransch en PONIATOWSKI'S opperbevel, in moed en dapperheid met de beste troepen van Frm;krijk, en drong tot KI'akau
door, waarop in Wijnm. 1809 de vrede te If/éenm genoten werd,
welke bij het hertogdom Irtirftlzau ook nog l,fést-Go/liciê voegde.
De herkrijging der oude grenzen, een inlandsch koning en de herfiellJng van den naam van Polen was nu de algemeelle wensch der
natie. NAPOLEON begnnnigde dien met opzet:; bouwde er zijn plan
op tot den aanval van Rusland, en wist het zoo ver te brengen.
dat eene ~Ibflnccne Poolfcne confederatie, in Zomerm. 1812, in
Trarfclzau de herHelling van Pol!m plegtlg afkondigde. Dan, de geestdrift was niet algemeen, en alle te werk gefielde pogingen vnn het
hertogdom, dat 80,oco m~n uitruste , waren grootendeels • dl)or NA.
POLEON'S manier van oorlogen, te vergeefseh. Wat Po/tm ilJ dezen
herllellinr;s-oorlog leed, en hoe N.-\POLl::ON zijn eigen belang tegen_
werkte. heeft de bisfehop vnn Mechelen DE PRAl)T, ziJn gezant in
Warfr:hau, te bock gefield in zijne H;stoire de t'Amhassade dans k
grand Dl!cM de Varfovie, ('I/ 1812. Af~cht1weli.iker werd nooit eelle
natie :nisleid, dan de Poolfche in de-zen oorlog. Hare legerbenden
volgden den geOagenen Franfchen keizer naar Pari;'s, zelfs een ge..
deelte naar Elha; terwijl de opgewekte geestdrift de Polen, tot het
laatfie oogenblik , de partij van Prankrijk deed aankleven.
Intmfchen nam Rusland het geheele hertogdom in bezit; Dontzlg met
zijn gebied keerde onder Pruisfifche heerfchappij tenlg, en het congres der Eumpifche mogendheden, te Weenen, beOiste eindelyk in
Blocim. 1815, het IN des lands op de volsende wijze: I. De ftad
Krakt1l1 met haar gebied werd voor eene vrije en onnfh·.mkelijke republiek verklaard; 11. alln Oostenrijk viel het op den regter oe~er der
IPl'ixe/ gelegene gedeelte ten deel. en kreeg het tevens den Tarnopoler kreits, bij den vrede van flTeenen aan Rus/anti afgef1:aan , weder
terug; 3. de Culmrclze en Méclze/aufolze.kreits, de nad Thorn met
haar gebied, het departement POfttl, met uitzonderin~ van een gedeelte van den Powiur en Pepfernftlzen-kreits, benevens het gedeelte van het departement Kalju" tot aan de PrOZ'1tI, behalve de flad
en kreits van dien naam (nader bij een verdrag van grensfcheiding
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fuet Rus/Olul bepaald) t werd a:m den koning van Prlliifin afgeààatt i
Dantzig, Thor'l, Cu/m en 1I1ichelau werden met West-Pruis/en vereenigd;
doch uit de overige landen werd het groothertogdom Pofen zamenge.
field, en de prins A. Ri\DZIIVIL tot koninklijk fiadhouder benoemd; 4.81
n!!t overige werd m~, het Rusfislih rijk, onder ded naam van koning_
ri/k Po/en, vereenigd; doch moest aan hetzelve een aftonderiijk De.
ftuur en zoodahlge inwendige uitbreiding van grondgebied gegeved
'vorden, als de Rusfifr.he monarch zoude goedvinden. De keizer
ALEX.\NDER nam diensvolgens den titel van: Czar en ioning "an
Polen aan, liet zich in Wtir[chau huldigen en gaf in Slagtm. 181S
aan het rijk eene fiaatsregeling; welke hij in Warfclzau onderteekende t volgens welke de uitl'oerende magt bij den koning berust;
die dertelver uitoefening aan eenen filiatsraad, fiadhouder en S ministers
beert overgedragen. Alle 2 jaar wordt er een rijksdag gehouden, uit
den fenaat, en üit de landboden be!laande, welke de bij den Ilaatse
raad voorgeOagene Wetten onderzoekt, die alleen door de toeftemming van den rijksdag en den regent kracht verkrijgen. De perfoonliJke vrijheid en van eigendom wordt verzekerd; alJê godsdienfiige
gezindheden genieten vrij beid van godsdienstoefening, en hebben eene
gelijke aanrprm op maatfch:ippelijke tegten; ook de vrijheid der
drukpers wordt erkend; Dit nieuwe kODingrijk grenst ten Oosten aan
Rusland, ten luiden aan Hongary/! en ten Westen en Noorden aal1
de fiaten van bet Duitrche verbond. Het bevat eene uitgetlrektheid van
!1I91 v. m. waarin 481 tleden en 22,694 dorpen liggen, waarvan de bevolking OechlS 2,732,324 menfchen bedraagt; waaronder 1U~,9.4 Joden~
Het koningrijk Po/en wordt in 8 waaiwoodfchappen verdeeld f namelijk:
Krakau 1 Satlflo11lÎl', /{a!isch, Lublin, P/ocz, iJ'/tJfovie, Pod/achi, el1
Áugustow. In 1817 bedroegen de inkomtlen 60,692,686, de uitgaven
fileer dan 52 millioen Poolfche gulden!. Het nationaal leger is 50,000
man fletk, waaronder 20,0<1d ruiterij. Sedert Ih8 houdt men zich
met de verbetering der flraten en wegen en van het openbaar onderwijs bezig; als mede met de langzame verandering der Joden ia
fiaatsburgers, waartoe de PooU'che Veldheer. de graaf KUSINSKI, io
zijn ÁperCIt sur les .!uift de Pohgne (Paris 1818), eenen zeer edel"
moedigen. maar fromen weg hl!eft ingeOagen.
POLIJSTEN. Dit gefchiedt naar gelang v:tri de veri'cheidenheid
der ligchamen, doch inzonderheid van derzelver hard- of zachtheid.
op verfchilIende wijze, die drie onderfcheidene werktuigen vereifchen.
Zoo heeft men in goud. en zilverdraad-fabrijken polijstbanken • en
gebruikt men, bij de bearbeiding van koper en blik, polijsttlokken ;
terwijl zich de flaalwerkers, mesfenmakers en fchaarOijpers van polijstfchijven bedienen, en tot het polijsten van verdiepte voorwerpel1
fteenen gebezigd worden. Voorheen gebruikte men tot het polijllen
van vergulde glazen. gedraaid tin, glad geOepene Chalccdons el)
ook wolfmnden. Engelsch poliJstpoeiJer is e~n mengsel van 6 deelen
vermillioell en 1 deel rottenkruid , en dient tot het polijsten van flaal.
POL-
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pot.t.UX, (JULIUS) een Grieksch taalkundige, in ltC1pte gebo.
ten t die in de tweede eeuw onzer jaartelling bloeide. Hij fchreef
een Epithalamium voor den keizer COM~IODUS, en opende eenE!
fchool der welfprckendheid te /lthcm!. Belangrijk is hij voor ons als
fchrijver van een woordenboek of Onomasticon, hetwelk wij nog
bezitten, en voor de beoefening der Griekfche taal, en ter verkla.ring harer fchrijvers, een zeet belangrijk hulpmiddel is. De beste
1litgave is die vlln LEDERLIN en HE~ISTERHU'S; /l/JIft. J 706, in 2 deelen in Folio.
POLONOISJt Een klein mtlzijklluk in
maat, het geen mee
rle volle maat begint; gewoonlVk uit twee deejen beHaat, en waarna
de Poolfche nationale dans van dien llaam wordt uitgevoerd. De
Duilfchers hebben aan dezen dans, door valfche verzinfds, eene
geheel andere gedaante gegeven. De ware PololJoife is nog niet zoo
fchielijk, als de menuet, en kenmerkt zich door eene llatelijke def.
tigheid. De muzijk h~ft nel eiger.dommelijks in hare verdeeling,
in het Metrum enz.
POLS. (De) loo noemt men de flag:1der, welker beweging, of
polsflag , door hare afwisfelende (titzetdng en zamemrekking veroor.
zaakt wordt. Deze beweging is in het hart, als bet middelpunt van
het Ilagader-nelfe~ het fierldle, en plam zich van daar, door de groote
elrkleine takken der flagnderen, tot in de kleinfie takjes der laatfie, io
gelijken tijd en eene evenredige 1l:erkte, voort, zoo dat in ieder. zelfs
de kleinfie l1agader, op den7.elfden tijd en in dezelfde opvolging van
elkander, den polsOag plaats heeft. Aan die flagaders, welke het
hoogst en het naas~ onder de huid liggen, kan men den polsOag aan
de punt van een' vinger, wanneer men er dien op legt, voelen, inzonderheid boven het gewrigt van de hand, waar zulk eene Oagadet
ligt, en welke plaats ook hierom gewoonlijk tOt het waarnemen van
d!'n Pols gekozen wordt; ofschoon men die ook aan iedere andere
flagader zoude kunnen voelen en zien, wanneer men haar van de
buitenfie deelen ontblootte. Deze afwisfelende uitzetting en zamentrekking van het hart en de Oagaderen is een uitwerkfel eenereigendom.
melijke, in haar zelve liggende, kracht, waarvan het oogmerk is, om
het nieuw bezielde bloed uit het hart, door de ontelbare takken der
vaten, in het geheele ligchaam te doen l1roomen. OndertPsfchen
wordt deze beweging niet door het hart aJleen, noch enkel door de
flagaderen, noch alleen door den l1room des bloeds voortgebragt;
maar is het vereenigd gevolg dezer drie oorzaken. Het hart trekt
zich zamen, vernaauwt daar door zijne binnen1l:e ruimte, en perst
vervolgelIs het bloed uit dezelve in de groote flagader, welke bet
naast aan het hart ligt, eu zich dan uitzet; het toel1roomelld
bloed opneemt; zich daarop insgelijks zamencrekt, cn vervolgens
het ontvangeft bloed verder voortUuwt. De afwisfelende uitzetting
en zamentrekking der flagaderen gaat nu in eene golvende beweging voort, en bevordert den golvenden l1room van het bloed,
die
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èie zich in OTltelbnre, fieeds kleiner wordende, flagnderen verdeelt. Zon-"
der deze medewerking der f1agnderen, zou het bloed, dat zijnen tlerken
aandrang het eerst uit het hart verkreg~n !Ieeft, doch die, door des.
zelf.. geftadigc vCl'deeling , Ilceds zwakker wordt, in de fijnrte (lag:ltlers ophouden te Ilroo:ncn. Daarenboven is ook het bloed zelf een
fierke prikkel voor deze bewegin~; want terwijl heE in de longen
%nurl1:of opgenomen heeft, en van zwart in rood bloed veranderd
is, tlroomr het met uieuw herkregen krncht van het midd~lprint
naar den omtrek (peripherie). De Pols wijst ons dus aan de gefteld.
heil! van het bloed; de mate van kracht van het hart en de f1agaders;
de wijze V:lI1 invloed van het zenl1lVg~nel, en over het algemeen den
naat van de bewerktuigde natut1rkracht; en zoo dikwijls de masfa
bloed van hare behoorlijke menl!;ing, het !Iagadergei1:el van zijne geWoM verrigting, het zenuwgeflel van zijne geregelde werking kan
I1fwijken, en zelfs de Icvensl:racht haren invloed kan verliezen, zoo
vele veranderingen moeten ook daardoor in den polsOag veroorzaakt
worden. Het komt dus bii h~t waarnemen V:ln den Pols hoofdzake,,;
lijk :lan op het getal der poIsOagen, welke in ecnen zekeren tijd op
elkander volgen;· op de orde en tijdmaat, waarin dit gefchledt, en
op de wijze, waarop ieder zich vertoont ~ doch hierin kan zoo vee.
"erfchil plaats hebben, als de ftand des levens in zijnen bewerktuig oi
"en kring, dicn het naar de onderfcheidene ieefperken doorloopt, en de
leefwijze, het brakter, de kunne, het temperament enz. verfchilIende zijn.
Dij een kind Oaat de geregelde Pols in ééne minuut 100 tot r07 maal,
is daarbij gelijkmatig, fnel. meer zacht dan ·hard; klein en niet vol. Bij
den jongeling is het getal der polsfJagen reeds minder, en bedraagt
omtrent 9°, iers meer of minder; de Pols is gelijkmatig, krachtig,
eenigermate driftig en levendig; iets fierker f doch nog meer zacht
dan hard, tamelijk vo!, en meer klein dan groot. Bij volwasfene
beloopt het getal der polsflagen 75, en is de Pols zeer gelijkmatig,
krachtig of gematigd, tllsfchen zacht en hard in, zoo als ook tus.
fchen vol en ledig 1 tusfchen groot en klein. In den grijzen ouder.
dom daalt de Pols op 63 en ook wel op 60 f1agen, wanneer hij
fomtijds ongelijkmatig, !1:erk of langzaam, meer vol dan ledig, meel'
groot dan klein is. Bij het vrouwelijke geOacht is de Pols, in vergelijking van het mannelijke, zwakker, filelIer, levendiger, zachter e:l
kleiner, waar tegen de Pols bij het mannelijk genacht, altijd iets meer ..
der opgezet, tlerker, gematigder, harder en grooter is. Bij een
bloedrijk temperament is de Pols meer opgezet, levendiger, zachter
en voller; bij iemand, die oploop end is, minder opgezet, gematigder, barder en !lerker; bij een koelbloedig gellel langzamer, zach ..
ter, zwakker en voller, en bij een zwaarmoedig: langzaam, hard
en !lark. Des morgens is de Pols langzamer en gematigder; des
nademiddags en 's avonds flan hij menigvuldiger, klimt in eenen
gezonden !laat van 6$ tot 7S slagen, en is fneller en levendiger.
Bij bet genot van planten-vocdfel i3 hij gematigder, langzamer.
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2wakker. voller en znchtc'r; bij het gebruik van vleesch. en na het
genot van fpecerijen en geestrijke dr~lJken, wordt hij meer opgezN,
levendiger en harder; bij eene zuivere en heldere lucht is hij op!{ezec f
levendig en fnel; in eene vochtige, onzuivere lucht mat, langzaam
en minder opgezet; door fchielijk olltfiaande gemoedsbewegingen en
hevige hartstogten worde hij verhaast, levendiger cu ongeregeld;
door blijdfchap wordt hij opgezet, levendig en krachtig, en door
aanhoudend verdriet zwak, langzaam, zacht en klein. Men ziet uit
dit een en ander. dat de Pols wel een hoogst gewi3tig kenmerk van
den inwendigen toelland \'an het bewerktuigd genel zijn kan; maar
tevens, welk eene zorgvllldige en naauwkeurige waarneming. welk
eene oplettendheid op alle betrekkingen en omllandigheden, en welk
eene vlijti~e beoefening in de beoordecling der fijne onderfcheidin..
gea noodzakelijk zijn, WQnneer hij voor den geneesheer zoodanig
worden zal.
POL YANDR IA. De plat!ten, onder deze klasfe begrepen, behooren tot de J 3e van het ftelfel van LINNWS, en kenmerken zich door
hun aantal ftofdraden, die meer dan 19 bedragen, en op den vrucht.
bodem, maar niet op den kelk of de kroon gevonden worden. Zij
dragen vele mannelijke bloesems. Het groot fchelkruid t of fdnkende
gouwe, de veld.·ridderlj1oren, de gewone akeleij, de waterfcheerling t
fommige rozen. en vele in het wild groeijende planten, die meest
allen vergiftigend zijn, behooren onder deze klasfe.
POLYBIUS. Een uitmulltelld Grieksch gefchiedfch ..ijver, die !l03
jQar vóór onze tijdrekening te J11egalopolis geboren werd. Toen het
bleek. dat de Romeinen alle vrije ftaten van Griekenland aan zich
wilden onde:werpen, nRm hij aan alle maatregelen deel, om derzeI.
ver onafhankelijkheid te verzekeren, en bevond zich naderhand onder de 1000 verdachte perfonen , die de Achnjers aan de Romeinen
als gijZelaars moesten uitleveren. Na verloop van 17 jaar verkreeg
hij zijne vrijheid; doch zijn zoo diep vernederd vadcrlaud niet wil.
lende wederzien, bleef hij in Rome, en begaf zich in den dienst
van SCIPIO AE~I1f.1ANUS , dien hij op zijnen togt naar Afrika VCf4
gezelde. Toen echter de Achajers met de Romeillen in oorlog ge.
raakten, 1ilelde hij naar het leger van den conful l\'IU~iMIVs, 0111
het lot zijner landgenootcn te verznchten, en was getuige van
de verwoesting van CfJrimhe, en de vcrandering van dc/zaje in
een Romeinsch wingewest. In het midden dezer treurige om·
ftandigheden behield hij zijne belangelooze vaderlandsliefde; volvoer.
de de hem opgcdragene taak. om eenen nieuwen regeringsvorm
in de Griekfche fteden daar te ftel!en, tot genoegen van Grieken
en Romeinen, waarvoor het volk van A~'haje llcm verfcheidenc ftand.
beelden oprigtte; geleidde hierop SC/PlO bij de belegering van
Numantia. en keerde, na den dood van dezen zijnen vriend ~n
weldoener, naar zijn vaderland terug, waar hij in het 8z jaar
zijns ouderdoms fderf.
ALGEl\1~EN WOOROENn. V.
I i
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POLYGAMIE. POLYGLOTTE.
POLVBIUS is de fchrijver van een gefchiedkundig werk f 100pende van het begin van den tweeden Punifchen oorlog tot deo
ondergang van het Macedonisch rijk. lIet bellond uit 38 boeken.
behalve nog !l ter inleiding. en voerde in het Grieksch den titel
'Van A/getlzeene Gejèltiedenis. Wij bezitten van dit groote werk alleen
de 5 eertte boeken geheel, en belangrijke flukken uit de u vol..
gende, benevens uittrekfels van de gezantfcIJappen, en voorbeelden
'Van deugden en ondeugden, ons bewaard door den keizerlijken gefchiedfchrijver KONSTANTlNUS Porphyrogenilus. Men beklaagt zich
over bet verlies der overige boeken zoo veel te meer, daar Po ..
LYBIUS in naauwkeurigheid en getrouwheid, zoo wel in flaat. als
krijgskundige kennis, door geen gefchiedfchrijver der oudheid over.
troffen wordt, alhoewel zijne fchrijfwijze niet bevallig is. De bestCJ
uitgaven zijn van CASAUBONIUS (Porijs , 1609, in folio); van
J. GRONOVIUS (Amjl. 1670, 3 deelen in 80 ) , in 1764 op nieuw
uitgegeven door J. A. ERNESTI, met de Latijnfche overzetting vaD
CAsAuaoNIus, en met aanmerkingen, en eindelijk die van SCHWEIGlIiumR (Leipzig 1789-1793) in 9 deelen in 8°.
POLYGAMIE. De verbindtenis van één man met meerdere
vrouwen; doch ook van éélle vrouw met meerdere mannen. Men
gebruikt echter dit woord het meest in den eerllen zin, alzoo de
veelwüverij ongelijk menigvuldiger dan de Pol,gmnie is.
POLYGLOTTE (Bib/ia PolygllJt/a). Een afdrukfel der bijbel..,
fche boeken in verfchilIende talello Zoodanige werken zijn voor kun ..
dige godgeleerden van veel belang, ell zij hebben er ook reeds vroeg
hunnen tijd aan te koste gelegd. De eerlle groote onderneming van
deze fooft werd op kosten van den kardinaal XIi\lENES ten \litvoet
gebragt , en draagt den naam van Complulemisden bijbel, die, benevens den Hebreenw(chen tekst van het Oude Testament, de oude
Latijnfche ru/gala, de GriekCchc overzening der zeventigen , alsme...
de eene letterlijke LatijnCG:he vertaling, cn Chaldeeuwfehe llitbreiàing, met hare Latijnfche overzetting, bevat. Deze bijbel verfcheen·
in 1$14-1517, in de Newcastelfche univerfiteits-flad Alco/a,
volgens het latijn C~11Iplul"1IJ, waarvan dezeh'e zijnen naam ontleent.·
Eene andere beroemde Polyglot/e is de AnllP'erpfclze, ook den ko·
lIinklijken bijbel genoemd, om d:lt PIllf.lPPUS 11. koning van
Spanje, da.1rto~ cell gedt!dt<! dcr kost'~n bctaalde. Hij werd oncler het opzigt van den SpnanCchen godgel"eeulen nENEDICTU~
ARIAS MONTANUS, en andere geleerden vervaardigd; vcrfcheen in
Antwerpen van IS69-157? in 8 deel en in folio, en behelst, behalve
den Hebreeuwfchen tekst, de Latijnfche ru/gata, de Griekfche A·
lexandrynfche, waarbij ook eene woordelij ke Latijnfche overzetting
behoort; voorts verfcheidene Chaldeeuwfche parapluazen (omCchrij •
.-logen, Ta1"gumi1ll genoemd), mede vergezeld van eene Latijnfche
vertaling, en in het Nieuwe Testament den Griekfchengrondtekst,
JIlet de rulglltll, eellC SyriCche overietting met Syrifche en Hebreeuw-
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fche letteren in twee kolomm-en, en met e~ne Latljnrche vertaling.
Nog voome/felijker is. de Parijfche Polyglotte;, die voornamelijk on.
der het opzigt van den parlements-advocaat GUY MICHAEL LE jAY,
die zijn geheele venllogen er aan te koste legde, door verfcheidenc.
zorgvuldig gekozene Oosterlingen en uitlegkundigen voltooid werd.
en in 1645 in 10 fra:ti.je deelen iu folio verlèheen. Zij overtreft de
Antwerpfche, omdat Zij niet alleen deze geheel, maar ook nog eene
Syrifche en Arabifche, met eene daarbij gevoegde Lntijnfche over:zetting. alsmede den zoogenoemden Samaritaanfchen Pentateuc/i
(Samaritaanfchè tekst en vertaling), èn in het Nieuwe Testament,
insgelijks eene Arabifche, en eene op deze volgende Latijnfche vertolking bevat. Eindelijk werd, voornamelijk onder toezigt en krachtda-'
dige medewerking van BRIAN WALTON; naderhand bisfchop van Ckeste,..
ook in Engeland eene nog volkomener Polyglotte bearbeid, die gewoonlijk de Waltonfolre of Lotldenfohe genoemd wordt, Zij verfchecn van
1684- 1687 in 6 foliamen, met twee bijgevoegde deelen, en bevat den
grondtekst, volgens verfcheidene exetl1plaren, met dien, welke in de
Parijfche uitgave te vinden is, benevens eene Ethiopifche en Perzl.
fche overzetting: zijnde de uitgave van dit groote werk door CROM..
WI!.LL onderileund. Behalve deze 4 groote Polyglotten heefe men nog
eene .Leipziger van CH. REINOCK, welke in J750, in 4 talen, in 3
deelen verfcheen, benevens nog verfcheidene kleinere over afzonder.:
Jijke bijbelfche boeken, inzonderheid over de Psalmen.
POLYGONE. Een veelhoek; in de meetkunde ieder figuur., die
meer dan 4 hoeken beeft. Zijn de zijden gelijk, dan is het een re.
gelmatige, doch zijn zij int~gendeeI ongelijk, een onregelmatige veelhoek. Ieder veelhoek kan in zoo vele driehoeken verdeeld worden;
als hij zijden heeft. Is hij derhalve regelmatig, dan zijn de driehoeken gelijk, en men hehoeft flechts een derzelve te berekenen. en
met het getal van allen te vermenigvuldigen, om den inhoud der fi.
guur te vinden; doch is de veelhoek onr~gelmatig, dan zijn ook de drie.
boeken ongelijk, en moet men den inhoud van ieder afzonderlijk beo
rèkenen, en alle dan optellen, waardoor men den inhoud van de vlak.
te der figuur verkrijgr. - Ook in de vestingbouwkunde komt bet
denkbeeld eener Polygone voor.
POLYGRAAPH. Een veelfchriJvet', een geleerde. die vele fehrif.
ten geleverd heeft, hoedanige er vele uitmuntende inannen, b. v.
MURATORI. EULER, VOLTAIRE; LESSING, WIELAND en anderen ge.
\Tonden worden, zoo dat in de beteekenis van dit woord, even min
als in die van Polyhistor (een veel weter) niet altijd iets berispend.
of befpottends ligt opgefloren.
POLYHYMNIA. Eene der negen zanggodinnen, die van het
lyrisch gezang, of der toonkunst, aan welke ook de uitvinding
der gebaren en pantomimen wordt toegefchreven. De Griekfche kun.
ftenaars vercoonen haar io eenen mamel gehuld f en in eene peinzende
bouding.
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POLYN ESIË (Zie: AUSTR ALIË.
POL YTECH NISCH , dat vele kunsten omvat; van hier: PoIJ.
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volgens in het Frifclte Haf, hetwelk met de Oostzee gemeenfchap
heef,. Verfcheidene kleine kust-rivieren, waaronder eenige bevaarbaar,
bewateren deze provincie, en frorten ten laatfte in rie Ooslzu. De
grond is er meestal zandig, en niet zeer vruchtbaar, met uiezonde.
ring van de fueken bij Pyritz en Stargard , ecnige andere in POOI".
POlllmereN, en het land langs de zeekus[~n. De voornaamfte Voort_
brengfels uit het plantenrijk zijn koren en :tllerlei veldvruchten,
vlas, hennep, tabak, ooft en hout. De veeteelt en visfcherij zijn
'Voor Pommeren twee voorname takken van beftaan , en do! veehandel
en Pommerfche ganzen, hammen en worsten dezer provincie zijn
even zoo bekend, als hare lampreijen, zalmen, paling en bokkings.
De runderteelt overtreft de behoeften des lands zoo aanmerkelijk, dat
·niet alleen vele vette osfell en koeijen , maar ook eene menigte van
'Voortreffelijke boter naar andere landen k3n verzonden worden. Van
minder belang is de paardenteelt; doch daarentegen is die der fchapen
zoo aanmerkelijk, dat van de wol, boven hetgeen men voor eigen
gebruik ooodig heeft, nog een groot deel voor den uitvoer overblijft.
Van veel belang is de varkens. en bijenteelt, inzonderheid de eerCl:e,
welke door de groote eiken. en beukenbosfchen zeer bevorderd wordt.
Delfftoffen vindt men in Pammeren zeer weinig. Men heeft moeras· erts, welke te Targolow verfmolten wordt, aluinaarde, zout.
barnfteen, kalk, mergel en turf, welke laatfte het vooruaamfce
voortbrengfel van het delfftoffelijk rijk uitmaakt. Op het land, ea
gedeeltelijk in de fteden, wordt veel goed en duurzaam linnen ver.
vaardigd, waarmede een aanzienlijke handel wordt gedreven: ook
heeft men tabaks ftoffen. en andere wolfabrijken , doch die van katoen zijn van weinig belang; voom eene fuikerrafinerij, eelle an.
kerfmederij , en barnfteen-draaijerijen te Sloipr. Van meer .belang
is, echter J de handel op de OOSIZU, op de Oder en ook te land,
met de naburige Pruisfifche provincien, inzonderbeid met de provin.
cie Brandenbut-g: deszelfs hoofdzetel .is Slet/in, over het algemeen de ge1'ligtigfte koopftad van den geheelen Pruisfifchen ftaat.
Patlltneren is tegenwoordig in drie distrikten verdeeld, SleI/in, StrlltUfund en Cöslin, welke 3 fteden tevens de zetelplaatfen der regerin:
gen zijn.
POMP. Een werktuig, waardoor eene vloeillof , door middel
van de perfing der lucht, worde om hoog gevoerd. Men heefe
lucht< en waterpompen, van welke eer/le wij reeds afzonderlijk ge.
fproken hebben, en die wij dus bier met Uilzwijgen vOCirbij/rMn. De
inrigeing der waterpompen is zeer eeuvoudig. Zij bellaan Il't ~~ne buis,
die lijnrege in het water /laat, waarvan het benedenlte gedeelee door
eene naar boven zich openende klep van dik leder, hee hart ge.
Doemd, gefloten worde. In het bovenlle gedeelte van de buis is de
kolf of zuiger, welke insgelijks van eene lederen klep voorzien is.
die zich mede naar boven k:tn openen, en aan eelle ijleren /lang IS
yast5cmaakt. Wanncer IIU deze zuiger wordt om hoog getrokken
I i 3;
da~
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daQ fluit zich de klep, en ontflaat er tusfcben den zuiger en bet
h!lrL eene ledige ruimte. De lucht van buiten tracht wel, door het
~ewjgt harer perfjng, dat ledige aan te vullen, doch kan er niet bij a
omdat zij geheel er van is afgefloten. Zij drukt dus met haar gewigt
Op het water onder in de pomp, ep perst het nll:lr boven, om dat ledige
;aan te vullen; fioot de klep van het hart open, en het water plaatsç
zich I1U tusrchen hetzelve en den zuiger. Terwijl zich I1U de klep
van het eerfie, zoodra men den zuiger neerdrukt, fluit, opent zich
die van den laatfien, en het water, nu niet anders kunl1ende omfilappen, moet door den zuiger heen gaan, en komt in den bak der PomP'!
Wordt nu de zuiger weder opgetild, dan fluit zich deszelfs klep;
ligt het water op, en drij ft het de kraan uit; en zoo komt het water fl:tg aan flag boveO het hart, en vervolgens boven den zuiger ~
,iie het gedurig uitwerpt. Ondertusfchen moet men bij het maken
van eene Pomp wel in het oog houden, dat bet water door de perfing van de lucht niet hQoger in de buis j{an worden opgevoerd,
dan het gewigt van de drukking zelve is. Er komt, even als in de
Torricellifche buis, of barometer-pijp, evenwigt, zoodra de kolom
opgeperst water zoo zw~ar is , als eene kolom lucht ter zelfde dikte
wan bet water, en ter boogte van den dampkring. De barometer nu
naat op 30 Rijplandfche duimen: kwik is 14 maal zwaarder, dan water.
dus moe~ eene kolom water ook, om even zwaar en met het ge~
wigt der lucht gelijk te zijn, 14 maal booger dan kwik wezen, dat
is 3S voet, naar gelang de perfing dan eens meer dan eens minder is
zoo als de barometer aa\ltoont. Het bart van de Pomp moet dus aIrijd oDder de 30 voet geplaatst worden, om zeker te zijn, dat er.
het water boven kan worden geperst. Wil men het water tot eene
buitengewone hoogte opvoeren, dan moet men vergaderbakken plaat.,
fen, eD met Illeer dan ééne Pomp, de eene boven de andere, of Dlet
lange zuigers, oppompen.
Beh;1lve de relèhrevene gewone Pomp heeft men nog eene PerIpIJmp, die door de veerkracht der lucht werkt. Bij deze is de zui~
ger zonder klep en geheel digt; hij haalt het water boven h et hart,
~veD als de gewone zuigpomp; hierop perst de zuiger naar beneden, en
fluit daardoor de klep van liet hart, zoo dat het water door eene zijde1ingfche pijp geperst wordt naar eene andere klep, die zich ook naaf
boven opent, dezelve opligt, en er zich in eene tweede buis boven plaatst, waarin een pijpje is, waardoor het water moet worden
llitgeperst. Daar, echter. het water zoowcl in de laatstgenoemde buis, die van boven digt is t als in de pijp klimt, zoo wordç
ook door dea aancl'llllg van het water de lucht, boven het water,
~ich in die buis bevindende, fierk in een gedmkt, welke lucht zich
uitzet, en door har~ veerkracht tegen de perfing inwerkt, en dus te
~amen mer den zuiger medewerkt, 0111 het \\' aler met geweld uit de
pijp te drijven, zoodanig , dnt als de zuiger n:lt meer perst, deze
JucbtperJing, door hllar uitzettend vermogen, IJog eenigi oogcnb1ik.
~:n
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ken blijft aanhouden, en daardoor eenen gedurigen wuerflroom door
de pijp uitwerpt. De gewone brandfpuiten ZijD zulk eene foort van
Pompen; alleen heeft "Men daarin, in plaats v:m I!éne, twee pers.
pompen, waarvan de eene, alleen eene gewone zuigpomp, aan deo
waterkant liaat, welke zoo hoog zij n moet, dat het water, hetwelk
in linnen pijpen, of flangen , gepompt worde, zoo veel te filelIer •
en zonder hinder • naar de Perspomp loopen kan. waar het door die
twee Pompen juist zoo geperst wordt. als wij bov~1l opgaven, liaan.
de de 111chtbak tusfchen de beide pompen in t en loopende het pijpje uit in eelle lederen flang. aan welker einde eene koperen pUp vasf
iB. OD) den waterllraal te betlurell.
POMPA DuUR (JEANNE ANTOJNETTt POlSSON) , ltfarl:iumll
"an). Eene beruchte maitres van LODEWIJK XV. Zij werd in 17!10
geboren, en was de dochter van een onderhouden meisje en van eelIen landman van Ftrll [OUI Jouart , die door den korenhandel eenig
geld gewonnen had; doch wegens gepleegd bedrog vervolgd
werd. Zij was zeer beminnelijk, bezat vele bevalligheid en talen.
len, een goed hart, en een juist verliand, en huwde in 1741 aan
eenen onderpacbter ERJOLES; doch won fpoedig de gunst van deo
vorst, en werd in 1745 aan het hof gebrngt, waar zij de hoogfie
achting genoot; doch zich in het ee;st alleen als begunftiglier van
geleerden en kunstenaars vertoonde. Zij verzamelde boeken. fehi)derijen en zeldzaamheden, en droeg tot de inrigting der krijgskundige
fchool, waarvan PARIS DU VERNEV de fiichter was, veel bij. Toeo
echter hare bekoorlijkheden van langzamerhand verwelkten. voerde
zij den koning andere minnaresfen toe, en fielde zich febadeloOI
door den beOisfenden invloed, dien zij zich op regeringszaken aanmatigde; gaf de gewigtigfte ambten aan hare gunfieiingen, en droeg
door hare medewerking tot het ongeluk bij , hetgeen toen reed,
Frllnl:ri/It trof; doch door haar nog meer werd voorbereid. De
deelneming van Franltrijlt aan den oorlog tegen FREDERJK 11 worde
Yoomllmelijk aan haar toegefchreven, en al de rampen, welke in en
door dezen oorlog aan Franltrijlt te beur.e vielen, worden baar te last
gelegd; terwijl zij den kardinaal BERNJS, die den vrede wenschte.
verwijderde, en CHo.JSEUL in zijne plaats fielde; doch bij het leger
de afzetting van den maarfchalk D'EsrREES, te midden zijner zegepralen, bewerkte, en onkundig\! legerhoofden begunfiigdc. Zij fiicrf
in het jaar J 764, in den ouderdom van 44 jaar, en werd door den
afgeleefden koning weinig betreurd, co door de natie befpot en veracht. De onder haren naam uitgegevene gedenkfchriften en brieven
zijn niet door haai, maar waarfchijnlijk door den jongen CREJIILLON
gefchreven.
POMPEJf. Eene beroemde fi:ld en feapelplaats van Campanië.
welke in 79 door eene uitharfiillg van den rtfuvius bedolven, en in
de a8de eeuw "pcder ontdekt werd. Hare overblijlTt~ls zijn de merk.
waardiglle, die de bouwkunst der oude wereld oplevert. Men ziet
li4
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Ilier niet :1lleen een hnis , eene zuil, grafnaald , eenen tempel, eetlen fchouwburg, of cene firaat, maar eene geheele fiad, zoo als ziJ
voor hijna 18 eeuwen was. De bouwvallen liggen J 8 meglien van
Napels, 7 van Portici, en aan den weg naar Sn/er1Jo. Nog in 1817
vond men, bij (ie opdelvingen in POlllpeji, prachtige gebouwen, ee.
ne!l tempel en 4 bij uitfl:ek fraaije fiandbeelden, zoo als ook bij Poz·
z!loli grafplaat{èn Ilaar de Rome!llfche wijze. CJlm vcrgdijke hierme.
de het nrtikel HERCULANUM.)
J>OMPE.lUS (CNEJUS), bijgenaamd Magnus , of de Groolt', eeu
heroemd Romein, de zoon van den veldheer CNEJUS POMPEJUS STRAno. Ilij werd in het jaar 107 voor onze tijdrekening geboren; diende
reeds in zijne vroege jeugd onder SYLLA tegen Mt\RIUS, en was
hem behulpzaam in zijne behaalde zegepraal over dezen. Hierop
overwon hU in Afrika DmuTlUs; herQelde den koning van Numi.
dië weder in zijn rijk; verwierf daardoor n Rome een' triumf, en
ontving van SVLT,.... , die heimelijk op zijne grootheid jaloersch was,
doch het masker van vriendfchap aannam, den bijnaam van den Groolen. Hierop voerde hij eenen oorlog in Span;e, die in den aanvang
voor bem ongelukkig was; doch waarin hij ten laatfle, na het onder.
brengen vIn PERl'ENNA, de overwinning behaalde, en ingevolge hiervan
ten tweeden male zegevierend binnen Rome trok. Ook in de zee-oor'
logen ontwikkelde hij groote talenten; terwijl hij de gevaarlijke en
talrijke zeerovers, die de Jl1idde/land[che zee bij aanhoudendheid
verontrustten, geheel overwon. Niet te vrede met zijne behaalde
lamveren , trok hij naar Azië, floeg MITHRIDATES, koning van PONTl'S, benevens TIGRANES, koning van Armrmië, en veroverde eenige kleine Imdfchappell, waarvoor hij - indedaad een zeldzaam
voorbeeld - voor de derde maal de eer vnn den triumf genoot.
Thans was zijn roem tot het hool!'fle toppunt geklommen, en geen
van alle de R0l11eine11 van zijnen cijd, CESt\R alleen uitgezonderd,
konde bij hem vergeleken worden. n~idc bezielden eene grenzenlooze eergierigheid en heerschzuche, ten gevolge waarvan CESA.R,
POMPEJl1S en CR.~SSUS een onderling verbond Doten, dat onder den
nmn van het Trimnl';raat bekend is, cnuit kracht waarvan zij met hun
drieën den RomeinfeheIl flant beheerscluen. IntusCchen verhinderde
een onderling miseromven alle verdere veroveringen. POlllPEJUS be ..
nijdde heimelijk den roem van CESA.R, niettegen!laande deze hem,
om den vrielldfchapsband naauwer toe te halen, zijne dochter .lULIA
[er gemalin gegeven had, en CRASSL'S verloor weldra zijn leven in den
oorlog tegen de Par/hers. Inmiddels voerde CESA.R feden eenige jaren het bevel in Gallië, en terwijl hij nog bezig was. om dit land
te bedwingen. had POMPEJUS het geheele bewind te Rome, waar hij
het grootfle gedeelte van den fenaat en de rijkften en aanzienIijkflen
op zijne zijde had, en nu voor de derde mr.al [Oe eonful, en wel
zonder medeambtgenooten, beno~lI1d werd, hetgeen even zeer met
de grondwet van den !laat I1rijdig was, al, dat hij nog als confnl cic
lIlagtige pruvinCÎclI dj>iA"1 Cn Spa/lje behield.
On.
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OndertusCchen bleek het oogmerk van CESAR. om zich tot alleen.
heerCcher op tP. werpen, maar al te duidelijk. zoodat de gemeenebest.
gezinden noodig oordeelden, om hem eene geduchte partij te moe.
ten tegenllellen, waartoe hun niemand beter toefcheen dan POIl1PEJUS,
die ten minlle den uiterlijken fchijn vertoonde. dat het behoud der
republiek de voorname drijfveer van alle zijne handelingen was. CE.
SAR, thans uit CalJjë, met een aanzienlijk leger terug gekomen, wil_
de hetzelve naar Rome voeren, en op het confulfchap aandringen;
doch POIl1PEJUS en zijne aanhangers. inzonderheid eIlTO, vorder.
den te regt, dat hij vooraf het bevel over hel leger zoude neder.
leggen, waar tegen hij, die reeds een groot gedeelte van den fenaac
door omkooping en beloften gewonnen had, en zich bovet:dien op
de meerderheid zijner krijgs talenten en de achting zijner legerbenden
verliet, eischte, dat POMPEJUS eerst van het bellunr zijner provinci.
ën zoude afCtand doen, en tot het ambteloos leven terug keeren.
CEsAR trok gelijktijdig regtftreeks op Rome, en hier verloor de anders onoverwinnelijke POIl1PEJUS op eenmaal den moed. In plaats van
den geweldenaar het hoofd te bieden. vlood hij met zijne aanhangers
naar G,·ielrmllmd, waar hij een talrijk leger bijeen bragt. en eindelijk bij Phar!alus volkomen ge{]agen werd. Wanhopend nam hij de
vlugt naar de kust, en befloot ten laatfte, om den oorlog in Egypte
voort te zetten, waar hij zich op een vriendelijk omhaal van den
jongen PTOLEMEVS meende te kunnen verlaten; doch deze was trouweloos en laaghartig genoeg, om hem door gehuurde moordenaars,
nog voor dat hij het ftrand bereikte, in het 48fce jaar voor onze tIjdrekening, van kant te helpen. Zijn hoofd werd afgehouwen en bij
CESAR gebragt , die op deszelfs verfchrikkelijk gezigt tranen frortte,
den moordenaar teregt [telde, en hetzelve plegtig deed begraven;
terwijl zijn verder treurig overfchot door eenen getrouwen vrljgelatenen en een Romeinsch foldaat, die onder hem gediend hod, op den
oever verbrand werd. PO~IPEJUs bezat vele bijzondere deugden,
en groote talenten. Zijn verftand was door de wijsbegeerte en de
wetenfchappen geyormd; en offchoon hij wel niet onder de eigenliJ.
ke patriotten kan geteld worden, zoo bedoelde zijne eergierigheid
echter alleen, om het hoofd van eenen vrijen naat, en niet de ver.
woester der vrijheid te worden. Hij liet !l dappere zonen na, eNEJUs en SEXTUS, welke den oorlog tegen CESIIR voortzetteden ; doch
waarvan de eerfte, kort na den flag bij Munt/a, zijn leven verloor,
en de laatfte in Armenië vermoord werd.
POMPERNIKKEL. In Westphalen, inzonderheid in het MunfterCche en Osnabrugfcbe, een grof, zwart brood, uit roggen· meel
gebakken, waarvan één enkel dikwijls 60 pond weegt. Men meent,
dat het zijnen naam aan het fpottend gezegde van eenen Franschm:m
bon pOUI" NICKEI. , verfcbuldigd is; onder welken naam hij zijn pnard
en kr. echt verftond.
rONDICHERIJ. Eene fiad ilJ Oost.bulië, op de kust van Co.
liS
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romallller, en de hoofdplaats der Franfche bezittingen aldaar. Zij ligt
aan den mond der Ariankupan in den Bengaalfchen zeeboezem, in
eene zandige en dorre vlakte, en is niee zeer oud, maar werd in la.
~er tijd door eenige uitgewekenen uie IFirapfitnam geftiche. In 1761
bedroeg de bevolking 7°,°0°, maar tegenwoordig kan men niee meer
dan 20,000 inwoners eellen, Men ven'aardige er zeer fijne katoenen
ftoffen. en nog in den laatften tijd hielden zich 5,000 perfonen , in
de ftad en haren omtrek, mee het bearbeiden en verwen van ka..
toen bezig. Pondichel'Y, voorheen eene gewigeige vesting, heeft
aanzienlijke huizen, in den Europifchen fmaak gebouwd, verfcheidene
Roomsch-Kaeholijke kerken, waaronder die der Jezuiten !nzonderbeid
uitmunt, en eene voortreffelijk~ rheede. De ligging der ftad is voor
den handel zeer voordeelig, weshalve zij t in tijd van vrede, het
middelpunt van den Franfchen handel is.
PONIATOWSKI (STANISLAUS AUGUSTus), de oudrt~ zoon van
deq graaf STANISLAUS PONIATOWSKI, werd in 1732 geboren, was
foolsch gezant te Pe/lrsburg, en een gunfteling van KATHAlllNA 11.,
~ie hem, onder de befcberming harer legers, in 1763 tot den Pool.
Cellen troon verhief. Hij was een der befchaafdfte en beminnelijk.
fte mannen van zijnen tijd, edel als menseh, burger en vorst; doch
bij zijne opgeklaarde denkwijze, en den belangeloosten ijver voor het
welzijn van zijn vaderland, voor verftandige wetten en eene goede
regcspleging, ontbrak bee hem, gelijk meerdere vorfeen, aan eene
genoegzame fterkte van ziel, om zijnen wankelenden eroon ftaande
te houden, een en losbandigen adel te beteugelen, en de ftormen, die
!tiJn rijk van binnen en buiten naderhand verwoestten, bij tijds af te
keeren; en van hier de herhaalde verdeelingen en eindelijke !looping van
.ijn riJk, waarover wij onder het artikel Po/en een breeder berigt ge..
gegeven bebben. STANISLAUS , die door Pruis[en verlaten was, en
wiens aankleving aan die mogendheid door Rusland euvel werd opgenomen, ontzonk nu den moed. Het Poolfche leger, hoe dapper
ook onder KOSCIUSKO ftrijdende, was niet berekend voor eenen langdurigen tegenfrand. Offchoon gezworen hebbende, liever te willen
omkomen, dan met zijne vijanden te 0 nderhandelen, liet hij echter
~ijn leger 20 mijlen van War[dau terug trekken, en trad hierop in
1792, op het verlangen van Rusland, de confederatie van TargoJllitz.
bij, waardoor hij de natie tegen zich kreeg, zonder d3ardoor de Rusfifche vorstin te ontwapenen. Prllisfen en Rusland verdeelden IJU
Polen andermaal; terwijl de koning, zich door zijnen tegenftand niets
dan perfoonlijke mishandelingen van d~l~ Rus!1Cchen veldheer RAUTEN~
FELD, en den Ruslifchen gezant, den graaf van SIEVERS, op den hals
halende, eindelijk naar Grodno gebragt , en hier in 1794 genoodzaakt
werd, om het verdeelings-verdrag te onderceekenen, en op den 25
van Slagcm. 1795, den verjaardag zijner krooning, van den Pool.
fchen troon afftand te doen. PONIATOWSKI vemok hierop naar Peterslmrl, ww bij als ambteloos burger van een hem van Rus/mul toegelegd
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legd jaargeld leefde, en in Sprokkelm. 1798 fcierf. Zijn blind vertrou\Ven op KATII"'RlNA'~ grootmoedigheid, op hare perfoonlijke vriend.
rch3p en liefqe, maakte hem eell Ilagwffcr har(!r fl2at!<llJlde. Hij be..
treurd te laat het on~eluk vrtn ~ijn vaderland, zIjne eigene zwak..
beid en onftandvastigheid, en verliet, als een weggeworpen werkUIig der NoordCche SI:::\ll;tAWS, het fchouWtoOl;ccI. (lllen ,'erge/ii"
hiermede FOLEN.)
PONT AC , eené kleine f1:ad in Frnnkrijk, in het IOllpfehap Bear",
beroemd wegens den rooden wijn, die harell naam draagt. en opder
Jle Bourdeaufche wijnen behoort.
PONTANUS (JOH.\NNI::S IZMK), van HanrleUl[cne ouders, doc~
te Elzl'/Jeur in Denemarken geboren. Hij bragc zijne jeugd, voornameliJk te A1I1f/erdam, ~-t9pr met het beoefenen ger geneeskunde el1
wijsbegeerte, in welke laatlle we~enfchap hij aan de Hooge fchoal
te Hardefwiik tot Hoogleeraar beroepen werd, alwaar hij eene La.
q;nCche beCchrijving van Amf/erdallJ in het licht gaf. Bovendien
was PONTANUS historiefchrijver van den koning van De,lema,.ke~ eQ
de prpvincie Gelderland. en heeft, behalve gemelde befchrijving. ver.,
fcheidene werken nagelaten, waarondc;r: Discusfionum Histor;ea"1I111,
Lihri II, handelende, onder anderen, over de vrije of onvrije fçheep_
va3rt, of in hoe ver de zee kan gezegd worden voor eenig vol~
open te fiaan, of gelloten te ~ijn. PON'fANtiS overleed te Hart/er..
,,'fjk in het jaar 1740.
PONTIFEX. Een priester, die geene bijzondere godheid diende,
en wiens naam eigenlijk Bruggemaker was, van wege de zorg, hem
oorfpronkelij kopgedragen, om de op palen rustende brug, ove.
den Tiher, als eene heilige bezitting in arde te houden, welke
oorfpronkelijke beteekenis zich echter in vervolg van tijd geheel ver~
loor door andere attributen. Onder Nt1ll'1A, die de gosdsdienstige
gebruiken der Rome;nen regelde en vasttlelde , had men Ilechts éénell
fontifex; doch naderhand werd dj~ getal tot 4, vervolgens tot 8,
en eindelijk tot 18 vermeerderd, en vormden de Pontifices een afzon..
t3erlijk collegie van priesters, dat over alle godsdienstige zaken ge..,
field was, en aan welks hoofd de Pontifex ]Jt/aximlls (opper-pries.
~er) zich bevond, aan wien inzonderheid de inwijding der priesters,
en ook vroeger de bezorging der openlijke jaarboeken (anna/es ma..
:Gimi), benevens het opzigt over de heilige gebr\liken der Yesta,
was toevertrouwd. Zi:ne bediening W;tS voor zijn leven; hij moge
"kh niet buiten Italië begeven, en bezat de hoogf1:e magt in zaken
van godsdienst. In later tijd n:l1nen ook de keizers dezen titel aan.
De Pontifices hadden het opperroezigt over den geheelen godsdien1li_
gen eerdienst en deszelfs dienaren; regelden de godsdienstige plegtigheden; bezorgden den almanak, en bellisten in regtszaken , welke
met den ~od,dienst in eenig verband fillllden; waarvan het jus POlitificlIIJZ arkolll~tig is! ZU droegen, teil minfie bij plcgtige gelegene
heden, cu bij hUllllC 3U1btsvcrrigtiugen , een hl,;cd Ullt cellen Furperen
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ren l'2oo. (Toga praetexta). en op het hoofd eenen kegeivormigen
fpitS toeloopenden hoed, die van vellen der geofferde dieren vervaardigd was.
PONTINISCliE MOERASSEN. Zoo noemt men die landfireek
van Italië, welke zich van Net/uno tot Terra uitllrekt. en omtrent
10 vierkante Duit!che mijlen bevat. De oorfprong dezer moerasfen
verliest zich in de grijze oudheid. HOMlRUS befchrijft de woning
Vlm CIRCE (het voorgebergte Monle C"rcel/o bij Ter,.acina) als een
eiland I en het is niet onwaarfchijnlijk, dat deze geheele zeer lage
vlakte eens door de zee is bedekt geworden, even als het gebied van
Ravetma op de Oostelijke kust. Later, in de oudl1:e tijden der Rameinfche republiek, bevonden zich hier, zoo als PLINIUS, volgens
vroegere geCchiedfchrijvers, verzekert, 33 lleden, die allen door oorlogen, en mogelijk ook wel door den fchadelijken invloed dezer
moerasfeIl op de gezondheid, de eene na de andere verdwenen. Het verlies eener zoo uitgebreide llreek vruchtbaar land, gevoegd
bij de dampen. welke door den Zuidenwind over Rome gevoerd
worden, wekte reeds vroeg de oplettendheid en het verlangen der oude Romeinen, voor welke geene onderneming te moeijelijk fcheen,
om dit kwaad te verhelpen; en waarfchijnlijk was ApPlUs CLloUDlUS
de eerlle, die het plan tot droogmaking dezer moerasfen vormde,
toen hij den beroemden weg, naar zijnen Daam genoemd, door dezelve leide. Sedert werd dit werk door ver!cheidene Romeinfche
keizers, en naderhand ook door eenige paufen, te vergeefsch beproefd,
tot dat eindelij k PlUS VI in 1778 hetzelve begon, en met ernst
voortzette. Dan, het volk over de verbazende kosten morrende,
die ook misfchien de krlchren van den Romeinfchen llaat te boven
gingen, zoo had de uitdrooging dezer moerasfen, feden 1786, Oechts
tragen voortgang; terwijl tevens, na den dood van dien kerkvoogd.
verfcheidene doelmatige in.igtin~en in verval geraakten.
PONTONS. Zijn eene foort van kleine fchuiten van koper, blik,
of ook wel van hout, die de legers met zich voeren, om daarvan,
drijvende bruggen over eene rivier te {laan, waartoe zij dezelve aan
elkander vast maken. en met planken beleggen. Het korps, tot dit
werk gebruikt wordende, draagt den naam van Pontonniers. - Ook
worden de oude. voor den zeedienst niet meer bruikbare, oorlogfchepen, waarop de El1gelfcltm hunne krijgsgevangenen bewaren, PonIfJnS genoemd.
PONTUS, aldus genoemd naar de zee, aan welke het gelegen
was; het land van Halys enz. tot Colchis, of ook wel het Pontilche
Capladocië, omdat het voorheen daarmede verbonden was. Het geheele Cappadocië werd door de Perzen in (2 lladhouderfchappeu verdeeld, waaruit onder de 1I11lcedoniers twee rijken olltl1:onden, wier
oudtle inwoners uit Tibareners en Chalybel's (niet Chaldeërs) bellonden. ARTAnAzEs. een zoon van den Perzifchen koning Di\RIUS,
verkreeg dit Stadhouderfchap als Vafa!, met het regt, om het op zijne
na-
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nakomelingen over te dragen, om welke redenen ook de koningen
van Pontus den naam van Ac!zflCmeniden droegen. Een zijner opvol.
gers. MITHRIDATES, !tand den jongen CYRUS bij, en weigerde aan
ARTAXERXES fchatting, waarna zich zijn zoon ARIOBARZANES I, bij
gelegenheid van eenen algcmcencn op!tand der lladhouders in Om/er_
Azië, onafhankelijk maakte. MITIlRIDATES 11 ftond hierop zijn riJk
vrijwillig aan ALEXANDER af, hetgeen, bij de verdeeIing (322 jaar'
voor CHRISTUS) aan ANTIGONUS kwam. Zijn opvolger MITHRIDt.TES 111 vergrootte zijn vaderlijk rijk door verovelÎngen, en Dam eell
gedeelte van Cappadocië en PapMagonië weg, waarop zijn zoon MITHRIDATES IV de Galliërs terug dreef; doch zich gedrongen zag, den
oorlog met Siflope, om dat de Rl/oJ/ers aan deze (bd hulp verleen.
oen, zoo als ook dien met i'ergmNus en Capadociif, te eindigen. MI.
THRIDATF.~ Euergeta, vader van den beroemden MITlIRIDATES, onder!teunde de Romei71en in den derden PuniCchen oorlog en in den
PergameniCchen krijg, en verkreeg van hun Grool.Phryglë. Hij werd
vermoord, en door zijnen zoon, MITIIRIDATES de Gfoole opgevolgd,
die tot zijnen dood met Rome o:.>rlogde, doch eindelijk, in het 64jaar voor onze tijdrekening, voor PO)!PEJUS moetende bukken, uit
wanhoop zich zelven het leven benam. Zijn zoon PHARNACES ver.
kreeg IIU deó Bo!porus, en werd, toen hij het vaderlijk rijk we.
der wilde veroveren, door CESAR overwonnen, en door ASANDER, die
zich tot koning van den Bosporus had opgeworpen, omgebragt. Zijn
zoon DARlUS , echter, verkreeg een gedeelte van Pon/us, en werd
door POLEMO, die tevens den Bosporus, Klein-Arme1lië en Colchis
in bezit had, opgevolgd. Nn den dood zijner weduwe werd POLE_
1110 11, in het 39fie jaar onzer tijdrekening, koning van Pontus; doch
NERO ontnam hem den Bosporus, en ook POlllus werd, na POLEMO'S
dood, een Romeinsch gewest. Toen de Latijnen in het begin
der 13de eeuw KonJT/lntil1ope/ weder veroverden, !tichtte ALEXlUS
COi\lNENUS een nieuw rijk in P01ltus, hetgeen tot MAHoMET 11 !tand
hield, die het in 1459 met zijne veroverde landen vereenigde.
PONTUS EUXINUS. Zoo noemden de ouden de Zwarte zee.
POOL. Zoo noemt men over het algemeen het uiterHe punt eener as om welke een ligchaam draait. Onze aardbol beeft twee
zoodanig-e punten, namelijk de Noord. en Zuidpool. Beide zijn de
tegenover elkander !taande uiterfien of aspullten van ollze aarde, die
nog door niemand bezocht zijn; alleen zijn eenige Groenlands-vaar.
ders, in 1816, tot op 84° Noorderbreedte doorgedrongen, en von.
den de zee open, wnarop de Engelfche regering in J 8 I 8 twee
fehepen uitrustte, om, zoo mogelijk, nog verder door te dringen;
doch welke expeditie niet aan haar doel bealltwoordde. Door Poolshoogte eener ptaats verfiaac men den aflland in graden op den Meridiaan, welke eene plaats in de rigting der paralellen van de eve!}..
achts lijn heeft. Men noemt deze amanden, welke ten Noorden zijn,
Noorder. en die ten Zuiden, Zuiderbreedte J en Poolshoo~te J omdat
de
J
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de Pool even zoo veel graden boven den horiwn is ~ als de breedte
uitmaakt, zoodm, onder den evenaar, de beide Palen volmaakt in d~1l
Horizon fchijnen te liggen; terwijl zij even zoo vele graden da:lTbo.
ven zijn, als men graden in breedte of aflland van den evenachtshjn
vorderr.
POOL-IJS. Het ijs, het geen zich; in eene verbazende hocyeel.
heid , aan de Noord- en Zuidpool bevindc, nimmer [melt, en
alle pogingen, om tot aan de polen door te dringen, toc hiertoe ververijdeld heeft.
POOL-KRINGEN. Zijn die Cirkels, waarin de polen van de
Ecliptica (zonneweg) naast de keerkringen liggen, of die cirkels, welke de zon befchrijft, wanneer zij op haar hoogst en laagst
naat; de gewigtigl1e priralel.cirkels op den aardbol. De Poolkringen
fiaan van den aequatol' (evenachtslijn) 23 0 , 28' af, öm dat de zonne.
weg zich zoo ver van de laatstgenoemde lijn verwijdert. De polen
van den zonneweg moeten derhalve op eenen gelijken affiand van
de polltn det aarde gelegen zijn, en dns bevinden zich ook de Pool.
kringen, die door de polen van den zonneweg getrokken worden;
op eenen afnand van 230, 28' van de polen der aarde, en hebben ce ..
ne poolshoogte van 66° 32'. Ieder pool.cirkel befiuit eene ronde
vlakte, waarvan het middelpunt de pool is; en deze vlakten noemt
men de /roude luc!rtflreten.
POOLSOm Tl\AL EN LETTERKUNDÉ. De Poolfche Taal
is vaT} een~n Slavonifchen oorfprong; doch was inzonderheid de taal
dier volken, welke tot hiertoe de veroverde landen bewoonden f
en bevatte zulk eene menigte harde medeklinkers, waardoor zij zich
van hnre Oos:elijkc zUster, de Rusfifche taal, aanmerkelijk onder.
fcheidde. Sedert de J 6de ee!lW werd zij dermate ontwikkeld, en in
fpraak en nijl tot ZUlk eene, in haren aard, volkomenheid gebragt ,
uat zij in wellUidendheid, kracht, kortheid en buigzaamheid voor ieder Slavonifche tOngval niet meer behoefde te wijken. In de 17d~
eeuw geraakte zij weder in vp.lvnl, maar onder de regering van STA"
tCISLAUS AUGUSTUS herkreeg zij eenen nieuwen bloei, welke alle
hierop gevolgde omwentelingen haar nief konden ontnemen. ,In 1801
ontflond er in Warfchtitl, onder voorzitting van den bisfchop AL"
BERTRANDI i een genoorfchap ter bewaring van de zuiverheid det
Poolfche Taal, dat in 1802 bet ecrl1e deel zijner fchriftc;>n uitgaf.
Voor den onkundigen buitenlander, aan de te menigvuldige medeklinkers ongewoon, moge zij als hard en ruW voorkomen; bij den ken.
ner zal zij in welluidenheid en buigzaamheid alle Slavonifche, ja zelfs
verfcheidene Duitfche, tongvallen overtreffen; [envijl zij in nadruk ..
kelijke kortheid door weinige taal zal worden geëvenaard. Onder
de [praakkunsten behooren, naast die van KOPEczIjNS(O, die van
MnONGOVIl'S, 2de uitgaaf, KOllillgsberg 1805, en van VATER, Ha!.
Ie 1807, doch inzonderheid die van GEORGE B:,NDTKE, nieuwe uitgave, Ons/lil' 1818; terwijl onder de woordenboeken dat van dea
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laatstgenoemden, Bres/llu 1806, alsmede dat van den opper-rchool~
en kerkennl.1d LINDE, Worfdau 1807- 1814, alle aanprijzing ,e~
dienen.
De Poolfcl:e Letterkunde nam eerst haren aanvang in de Jzde eeuw,
2I1et de in het Latijn ge[chrevene vaderland[che krodJken Vlm M. GALLUS, omfireeks 1109. Men fchreef federt wel vrij goede werkea
over de vaderlandfche gefchiedenis ; doch in de J 4de eeuw ouder CASIMlIl lIl, of de Croote, deed zich een gunfiiger tijdvak voor de
Letterkunde op. Hij liet niet aJleen vele fieden bou\ven, maar oot
een nieuw wetboek vervaardigen; begunfiigde den làndbo\llV en fa ..
brij ken , en fiichte in J J.1.1 de unive!llteit te Krakoll. De door hem
gellrooide zaden kiemden echter langzaam en in fiilte tot in de Isde
eeuw, wanneer de eer!te Poolfche drukkerij, in q8o, te Krakau
werd opgerigt, redert welken tijd zij dieper wortelen [choten. De
Pool[che Nationale Letterkunde nam, nogtans, in de 16de eeuw ~
onder de regering der beide SlGlsMurmvs, h3~C:n eigen~ijkctt aaITvang, en verhief zich, binnen korten tijd, tot eene a:tnmerkelijke
hoogte. zoodat men, onder ~et beauur van S. nhTIIOR\r, J2 van de
eerfie fchrijvers der natie telde, wier werken nog tegenwoordig aIs
klasfiek befchouwd worden. Ook onder de volgende reb~nten was
de groot-veldheer der kroon J. ZII,\IOISI{Y, een ijverig voorfiander
"an letterkundige bc[chaving, aan wien men het alleen te danken heeft •
dat zij onder de zwakke regering van d~ll Zwecdfchcn SmlsMVNDVS",
en den l1ndeeligen invloed der Jczuiten op vrijheid van denken en
fchrijl'en, niet verloren ging. Ook de reg.:-ring der Saldlfche vorsten
was voor tie letterkundige befchaving niet gUllstig; doch bloeide zij
fchooner onder het verOandig belhmr van STANISLAUS PONIATOWSKI ,
en verkreeg gedurende hetzelve zulk eene vastheid, dat zelfs opgevolgde naats-orkanen, waardoor het !taatkundig aanzien van Po/en
geheel vernietigd werd, Mar niet weder konden onderdrukken. On.
dertnsfchen moet men de Pool[che Letterkunde meer naar hare nationale waaràe, dan wel naar het voordeel. dat zij de wetenfchappen aanbrengt, beoordeelen : zij kenmerkt den eigendommelijkea
vrijen, fiont voortfirevenden geest des rusteloozen vol\tS, en
loopt meestal alleen over die punten, welke in de fiaatkundige betrekkingen des rands het meest belangrijk zijn: en van hier, dat men,
wanneer men COPERNICUS, en cenige weinige anderen uitzonderd.
een volOagen gebrek aan wijsgeerea en wi${unstenaan, en daarentegen overvloed aan 's lands gefchiedfchrijvers en aan dichters had f
welke Jaatllen echter minder oorfpronkelijke fiukken leverden; maar
meer, en niet ongelukkig, zich van voortbrengfels van andere na:.
tien bedienden. Zoo vertaalde de ex-jezuit J. NJiGURCZEWSl(t.
de I/iade van HOMERVS , de herderszancen van VJRGILIUS, en au.
dere oude fchriften; P. KOCHOANOWSRJ de Tasfo van JERVu..
LEM ; KuslcRl, T.lJMIENICKI en BRODZINSKI de Osfian; J. KoCHOANOWSKI, el1 later NAlI.USZEWICZ, de H~rllt;us , alsmede, ge.
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heel in den geest van het oorrpronkelijke, de Tacitlls; terwijl KAR ..
PINSKI de tuinen van DELILLF. ovcrzett:!. Als gcCchierlrchrijvers
verdienen inzonderheid genoemd te worden S. STR",FKOWSIU, M.
CROM!;R. J. D. SUI.mowsKI, S. KOlllERZIJCI{I, P. PJ,\SECIlI{I, V.
KOCHOWSKI. en vooral de verdienstelijke NARUSZEWICZ , di~ eene algemeene gefchiedenis van Po/er. begonnen heeft, welke door verfcheiden leden van de koninklijke maatfchappij der wetenfchappen te
Warfchau, op haren naa:TI, is voortgezet. De als (batsman, kriJgsheld en dichter geachte NIE:'lCEWITZ gaf in 1815 Historifche Nationale Ceaangen in het licht, met platen en mu~ijk, waartoe verfchei.
dene Poolfche vrouwen de teekeningen van eenige tooneelen uit
de gefchiedenis haars lands leverden. Dit meesterlijk werk, dat tevens de opheldering eener beknopte gefchiedenis van Polen bevat,
werd in 6 maanden uitverkocht en op nieuw gedrukt. De graaf PoTOCKI beeft zich ten a:tnzien van de gefcbiedenis der fraaije kunsten,
door zijnen Pool/den WINKELMAN (fVar[chatl 1816, 4 deelen), en door
zijne verfchili ende Redevoeringen, verdienstelijk gelrtaakt ; terwijl de
~r SIRAKOWSIU een prachtwerk over de Bouw· en BItAT/JMOWICZ
een ander over de Lalldhuishoudkunde heeft uitgegeven. In het vak
van ltaatkunde en opvoeding munten als fchrijvers uit S. KANARSKI
en A. ZAMOllsKl;.in de Natuurlijke gefchiedenis arbeiden KLUK, LA"
DOWSKI en JUNoziLL, en voor de dichtkunst leveren de werken van J.
KOCHOANOWSKI, die in de I6de eeuw leefde, het oudlle gedenkfl:uk
op. Zij befl:aall in eene overzetting der Pf.,lmen, een leergedicht over
het fchaakfpel, in liederen, treurzangen en zingedichten. S. SIMONOWICZ blijft nog tegenwoordig een voorbeeld in het herdersgedicht ,
en S. GROCHOWSI{1 in de gevoelige lyrifche dichtkunst. Onder de
nieuwere dichters onderfcheiden zich V. GORS&I, F. KARPINSKI ,
NARUSZEWICZ, KRAJEWS/{), L. OSINSKI, NIEMCEWICZ, en inzonderheid de prins-bisfchop IG~-KRASICI{I, die als dichter en proza.
fchrijver klasfiek, en de ecnige oorfpronkelijke epifche dichter det
Polen is. In 1817 gaf D. TOMASZEW,ZKI een Heldendicht in 12
gezangen uit, ten titel voerende .Tnge/!onida, of de vereeniging van
Lithauen met Polen. - In volksliederen is de Poolfche Letterkunde
2eer rijk. alsmede in dramatiCche fchriften, ollder welke laatl1e die
van BIELAWSKI, F. ZAIlT,OCf{/, L. OSINSKI, A. HOFF~IAN en meer anderen uitmunten. De van 1770-1794 gedrukte dramatirche nukken Zijll
grootendeels hU elkander te IV(IIfc!,f1(I, bij DUFOlJR, in 56 deden in
8°, onder den titel van Teater po/ski, uitgegeven. Eindelijk zijn als
kanzel-redenaars, zelfs buiten 's lands, beroemd geworden LAcHowsKI en WIJRWICK; terwijl zich ol'det de nieuwere J. WOLROWICK, A.
PROZMOWSKI, JACUIlOWSKI, A. SZWEfJKOWSICl en anderen. bijzollder onderfcheiden.
Over het algemeen zijn de oude Poolrche fchrij\'ers, inzonderheid
die uit de tijden van SIGISMUNDUS AVGUSTUS en S. BA1IJORY, nog
tegenwoordig ldasfieke voorbeelden van PoolCcllen fiijl , orCchoon de
pool-

POOLSCH.GREIN. POORTElt.
Si.
Poolfche ,aal in de J 8de eeuw groote veranderingen ondergalm heeft,
en worden nog nis zoodallig aangemerkt KOClIANOWSKI • SKARGA.
'VUlIc:K, BIATtJllRZI!:SKI, GORNICIU, Gr..OCHOWSIU t BLAZOWSKI en anderen; terWijl onder de niemt'cre klasfi,!l{c proza-iëhrijvers KRAiICKI,
SNIADICKI, NAlWSZEWSCZ, JOOLOWSKI, OSI:'\mI, POTOCKI, ALDERTRANDI, KARPINSI<I enz. geteld worden. - De koninklijke maat.
fchappij van vrienden der '.vetenrchappen te Warfc!zatl heeft velè
verdiensten bij de Poolfche Letterkunde verworven. Haar tegenwoor.
dige voorzitter, bekend als overzetter van de /lios in meti"ifche ver.
zen, en door zijne delfllolfe\ijkc, vooral flaatkundige, (chrlften, beeft
haar een gebouw, ter waarde van 17,500 rijksdaalders ten ge.
bruike ge[chonUen , en is het hoofdileunfel en fieraad der maatfchappij van wetenfchappen, die reeds 11 deel en harer Jaarboeken in druk
heeft uitgegeven. Met 1815 verfchcnen in TFalfchau, Wilna en
Lemberg 3 létterkundige Journ!lien in de Poolfche taal, di~ in 181à
reeds tot 6 vermeerderd waren. Ter befchaviug des vollts heeft, men,
onder den prins CZARTORINSlrI, d~lj jOl/gen, ecn bijbeigenootfchap
voor Polen opgerigt, hetgeen echter tot nu toe nog niet in werkin~
is; doch waarvan men, zoowel als van de maatfchappU van weldadig.'
beid, voor de derde maal in /{iarji:.'tau ge!l:icht, veel goed's verwacht.
Hetzelfde belooCe mcn zich ook van de commisfie tot verlichting;
de plaats van het opperbe!hlllr over de [cholen en opvoeding ver-'
vangende, en welke uit de geleerd!lc mannen betlaat. FELIX BENT.,
KOWSKI heert te tl/tir!cltau cn tPi/lla, in 18 t 4 en IS i 5, eene uit..
muntcncle Letterkundige Gefc/tiedenis, in het Poolsch. io 2 dikke deeleri
in 80 uitgegeven; gelijk ook in 1806 van THo~IAs SWll~NSKI eene befchrijving van het oude Polen , (de oude aardrjjksbefchrijving vàn
I77Z met de nieuwe vcreelligd) te IFarft,~lZu in het licht verCêhe...
nen is.
POOLSCH GREIN, Poolfche SchiIdiuis (Cnctus pO/(liz;cus) is
een infekt, hetwelk aan de wortelen van het we~. of varkensgras en,
van andere planten, even als de Groene-Eiks fchildluis, dergelijke eijernesten maakt. Men vindt deze inCekten vooral in Polen en aan dG
Don, waar zU ingezameld en tot vcrwrI:of gebruikt worden.
POOLSTER. De NoordIler; eenc ill!r vaD de tweede! grootte,
de laatlle in den fiaare van den grooten beer. De nabijheid de.
zer lier aan de pool, uit welke!l hoofde zij nooit ondergaat, wvsc
aan de zeelieden het Nooden.
POORTER. Een thans in onbruik geraakt woord, waarmede in de
middeleeuwen aangeduid werd de bewoner van eene vest of [tede;
eene plaats, welke wel met muren en wnllen omringd was, maU
nog geene Ctedelijke regten of vrijheden bezat. Zulk eene plaats
heette in het Nederduitsch eene poorte of poirte (oppldum), in 011derfcheiding van eeneflnd (civitas), wier inwoners, (burgers, civ/I) uit
de lij feigenCchap of Oavernij ontOagen waren; niet tegel1 buntJen wil
met Cehatling bezwaard 1l10gtCll worden, en het regt beza,en, om uit
ALG&:llE&N \VOORD&NB. V.
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hun midden regtcrs en overheidsperfonen te kiezen, zonder aan de wil.
lekeurige regupleging van een en grafel ij keil ambtenaar bloot te ([aan:
Mnt bierin beftonden voornamelijk de eerue voorregten der fteden of
gemeenten. Dit onderfcheid blijkt ten dUidcliJkne uit die charters van de 13de en 14de eeuwen. in welke poirten (oppida) tot
/leden (civitow) verheven worden. (Zie voorts STAD.)
POOT. (HUBERT KORNELlSZ.) Deze onze verdienstelijke land·
genoot. in eenen geringen en eenvoudigen (taat geboren en opgevoed. bad aJles van de Natuur ontvangen, wat de \Vare dichtkunst
vordert. Hij zag den 20rlen van Louwm. 1669 te Aótswollde, eene
buitenbuurt tusfchen de (lad Delft eo het dorp Keul, bet eerCle
daglicht. Zijne brave ouders waren eenvoudige lieden. die wel geene groote fchatten bezaten, doch in hunnen landbouw gezegend wan:n. Zij deden bunnen zoon reeds vroeg naar Schepluiden , een n:lbiJrig dorp. ter fchole, waar hij eerlang boven zijne mede-fcholieren
uitmuntte, zoo dat zij hem eindelijk te huis hielden, met oogmerk,
om hem geheel tot den landboll\v op te leiden. Hij oefende zich
hier. in GOor hem daartoe afgezonderde uren, vlijtig in het lezen,
fchrijven en r\:kenen; vertoonde, nog zeer jong zijnde, eenige zucht
tOt de muzijk en naderhand tot de teek en· , en eindelijk eene Clerke
Ileiging tot de dichtkunst. Defpeurende, dat hij tot de laatfie de
onderrigting van anderen noodig had, meende hij die bij de redenrijkers van dien tijd te zullen vinóen; doch het dunrde niet lang,
of hij begreep. dat deze lieden, die hier meestal uit landlieden van
de omliggende dorpen beClonden, de dichtkunst op eene wijze behandelden, welke niet zeer gefchikt w:!s, om in dezelve groole vorderingen te m3ken. Hij voorz:lg zich derhalve, op r:!ad van een lid
dezes g(!nootfch:lps, van eenige boeken. wanrtoe hij 'van jongs of
alles befpaarde , wat hij kon bi,jeen hrengen, en zelli eens, toen hij
geen geld had, eenen gouden ring, di:!n hU in zijne jellgd gedragen
lIad, verkocht, om zijnen leeslust te voldoen. In het groo.Cle gedeelte zijner eerfic dichterlijke proeven befpeurde hij, bij een rijper oordeel, eene al te groote gezwollenheid vlln flijl, en hij beogreep. dat bij, door AN'I'oNIDES te volgen, en zelfs flou ter te zlJQ
in het zamenkoppelen dan zijn voorganger, wel verfèheidene fchoonklinkende, ma:!r weinig hetcckenende, verzen gemaakt had, om welke
reden hU er velen, l1:!derlm:ld, m~t eig:!n h:l\ld verfcheurd~.
Terwijl onze jonge dichter, door gnlh:!rtige boekgefchenken van
z"ne vrienden en begunfiibers aangemoedigd, alle uren, die hij van
c1en landbouw konde :tfzonderen, ja zelfs dikwijl~ geheele nachtel1,
lIetleedde tOt het onderzoeken van oudheden, de gefchiedenis en de
zeden en gewoonten der volken, alsmede tOt het dcorbladeren van
tèdena!lrs en dichters. en het lezen van fchriften over de Nederduitfcbe taal, verfcheen in 1716 den eerClen bundel zijner lIfengtidichlm,
met' zijnen naam aan het boofd. Een ieder was verwonderd over
Zijlle aitlDUnteode talenten, over de vcrfcbeidenheid en behandeling
der
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der {lorren ,over de zuiverheid van mal, kortheid efl klaarheid va.
fiijl, alsmede over zijne I;mchtige uitdrukkingen en geestige vindin.
gen. Zij bevattcn eene aangcname mengeling vun erntlige en vrolij &
ke nukken, onder w~lke laat!len zijne Minnegedichten, volgens 's dich.
ters eigen gmlÏgenis, naar die van !'. KORNELlSZ, HOOFT gevormd.
inzonderheid den eeri1:en rang verdienen. POOT geraakte nu eerlang
bekend met veifcheidene liefhebbers der Nederiandfche taal en dichtkunde, en werd door velen bezocht, die niet w~inig verbaasd fionden, dat een landman, die zich met bet akkerwerk bezig llield, een
voorwerp der hoogachting van de fchranderfte mannen geworden
was. Zijne fnipperuren beftedende. om zijnen reeds, verkregen
roem verder uit te breiden, tloeg hij, na het vervolg der poezij van
ARNOLD MOO~EN en eenige gedichten vnn JAKOB ZOEUS te bebben
uitgegeven, de haIid aau het overzien en befchaven zijner hiervool'
gemelde Mengeldichten, waarvan in 172::l dan ook eene verbeterde
en merkelijk vermeerderde uitgave verfcheen I die met zijn afbeeld.
fel, met fraaUe platen, cn getuigenisren en loffpraken van voorname
mannen pronkt. Nu, alom door de fierlijkheid van zijnen fcbrijftrant
beroemd geworden, kreeg hij 33nzoClk, om de hand te leenen aall
zeker werk, dat bij inteekening in 3 deel en In folio zoude gedrukt
worden onder den titel van: Groot Natuur- en Zedekundig Werelti..
tOOllcei vtm a!olld~ Egyptiji:!ze, Griekfde CII RO/l1ci/Jfc/ze Zinnebeel.
den, of Eer/r1/praak, enz. Dit werk, d3t eenen fchat van allerlei
geleerdheid bevatten moest, wns door ee:!' voornaam taal. en oud.
Jleidkundige uit de fchriften van CES .... R REM en andere doorluch.
tige mannen ge:rokken, in eene alphabetlfche orde gebragt , eu mee
nnnmerkingen verrijkt geworden. Onze dichter nam op zich, om het_
zelve, zoo veel hem mogelijk zijn zou, in zuiver Nederduitsch over te
brengen, en bij de voornaam ne zinnebeelden toepasfelijke verzen te
voegen, welk werk ook door hem geheel voltooid en afgefchre~en werd.
POOT, in 1723 bet landleven moe.de geworden, zettede zich id
Delft neder; doch geraakte in verleidende gezelfchappen , waarin men
fterk dronk, zonder eenige zucht voor kunstoefening te bezitten.
Hij liet zich wegfleepen ; doch toonde weldra berouw over zijne
onbezonnenheid, en keerda, reeds in het volgende jaar, weder tot
bet landleven te~ng. Naderhand ver:rok hij nog eens naar Delft l
maar g'droeg zich tot aan zijnen dood als een voorbeeld v,an ma.
tigheid en ingetogenheid. In 1727 was het ge~al zijner dichtf1:uk..
ken zoo aanmerkelijk vermeerderd, dat er een tweede deel van in het
licht kwam, hetgeen met geene mindere goedkeuring werd ontvangen.
De volgende jaren hield hem het bovengenoemd Groot Natuur- e"
Zedelrundig Wereldtooneel bezig. zoodat hem weinig tijds voor bet
vervaardigen van nieuwe dichtftukken overbleef.
In 1732 huwde POOT aan NEELTJE 'T HART, die hU lief' bad,
en eene brave en fchrandere huishoudfter was, iu welker gezeIfchap
Kk.
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hij vele aangename uren van letteroefening doorbragt; docb deze
wenfchelijkc leVens wijze was van korten duur. Reeds in het begin
van 1733 werd hij onpasfelijk, en omtrent den Herfst door eene ziekte
overvallen, welke, na veel lijden, in Willterm., in den ouderdom
"an bijna 65 jaar, aan zijn leven een eincle maakte. POOT verdiende
ongetwijfeld eenen hoogen lof. Eene fterke zucht. om vorderi!l~
gen te maken. een gelukkig geheugen, en eene kiei'che fmaak ftelden
hem in ftaat. om zich van de CchoonCce rrekken, de bevalligCee zag..
wijzen. die in eenige fchrijvers te vinden waren. waar het te pas
kwam. te bedienen. In naarfdgheid evenaarden hem weinigen, en van
zijne bedrc.venheid in de Nederduitfche taal getuigen alle zijlle fchrif·
ten. Onder de fchrijvers, die hij het meest poogde te volgen, waren HOOFT en VONDEL de voornaamfce ; terwijl VOLLF.NlJOVEN,
MOONEN • DE DECKF:R, BRANDT en SPIEGf-L bij hem in hooge ach.
ring ftonden. Bij zijne tijdgellooten en .onder mannen van geleerdheid
werd hij in groote waarde gehouden, waarvan het ren bewijze genoeg~
zaam is, hier te melden, dat 13ALTIIAZAR HUIDECOOPER, in zijn!!
doorwrochte p~oeven over VONDELS OVIDIUS, onzen dichter nu eens
den groorfcen navolger van den grootften or.zer dichteren noemt,
en hem dan wederom den naam geeft van het wonder der Nederl:md.
fche dichtkunne , den netten, zuiveren, ficrlijken en voortrelf~lijkeg
POOT. Ten aanzien zijner geaardheid was bij , volgens velen i
die hem gekend hebben, even als VONDEr., in gezelfchap feil; fchoon
anderen verzekeren, cl!!t onder menfchen van zijne verkiezing,
inzonderheid wanneer het gefprek over onderwerpen van zijnen {inaak
liep, juist het tegendeel plaats had. Hij liet zich weinig op zijne
uitllekende bekwaamheden voorll~an, was nederig van hart, en daar.
door, in gezelfchap van lieden van rang, fomtijds hedeesd, uit vrees,
dat men eenige misn~gen, uit boerscliheid begaan, euvel moge op.
nemen; niectegenllaande eene ongemaakte beleefdheid en gulhartig.
lleid, waarin opregtheid en zuiverheid van zeden doorllraalden, hem
bij alle bra ven geacht en bemind maakten. '5 Mans fcbriften zijn
in het laatst der 18de eeuw in 3 deelen, in 8°, min kostbaar dan de
uitgave in 40 •., herdrukt,' en verfchaffen een dUllrzaam ged~nkteeken
van zijn oordeel, verguft en belezenheid.
.
POOT. Een Spaansch V~t , houdende 3 emmers.
POPE. (ALEXANDER) Deze heroemde dichter der Engelfclll'1'
WlIs de zoon van eenen koopman, die reeds op de fcholen, en nader.
hand op het landgoed zijns _vaders, te Bienfield, in het bosch bij
Wind/or, zijn dichterlijk talent oefende. Bij wijdde zich geheel aan
de letteren, en. werd eerlang de geliefde fchrijver zijner natie. Ter.
wijl hij, :lan de11 eenen kant, de hoogachting en vriendfchap vall
eenen BoJLINGRROKE, WARRURTQN en andere uitfiekende mannen
yerwierf, berokkende de nijd hem, aan den anderen. ontelbare vijanden, die hij echter door zijne bijtende fatiren deed ver!1:ommen.
Levendiglleid van denkbeelden en gewaarwordingen, benevens eene
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rijCe v~rbeeldiDglkracht, fimlen in alle de gezangen 'faD POPE door.
Hij heeft bijna alle fooreen vnn dichtkunst bearbeid. Zijn Esfa') on
Crilicism. (Proeve over de kriciek) en Tempte of Pmne (Tempel van
den Roem) zijn twee voomeffelijke leergedichten ; doch zijn Esfa;y
Df Man (Proeve over den mensch) welke in 173+ verfcheen. behoort buiten tegenCpraak onder de uitmuntcndllc wijsgeerige gedichten van zijnen tijd. Zijn Rope of the Lock (de geroofde Haarlok),
een komisch Epopoo, is rijk in vernufr, luimen en teederheid, en
heert eene wezenlijk gebeurde zaak een grondllage. POPE'S dichcerlijke
brieven verdienen mede eenen uicfiekeudcn rang onder de gedichcen
van deze fooft: hij vereenigd daarin de kalmte van HORATIUS. den
ll3druk van JUVENALIS en den ernst van PERSIUS. Onder dezelve
munt voornamelijk uit den brief van HELOIZE aall AnEL,\RD, als
een voorbeeld van teederheid en gevoel. Onder zijne faciricke Cchrif.
ten behoort, behalve eenige gedichten en epigrammen, en de in
verzen gebragce fatiren van JOHN DONNE. de DlInciode, een bijtend
komisch gedicht in 3 brieven, w3nrbij hij later nog een' vierden ge..
voegd heefe, waarin hij zijne talrijke vijanden en lasceraars met eenen Oag het veld deed ruimen; doch ook tevens den fiaat der geleerdheid in Enge/and aanrandde. Minder gelukkig was hij in de
Idylle en de befchrijvende dichtkunst; bezittende zijne Odm en ge~
mengde gedichten eene veel hoogere waarde. Eindelijk leverde hij
ook uitmuntende overzeccingen en navolgingen van GriekCche en Ro.
meinCche dichcers , b, v. van STATIUS , en de Idyllen van VlRGILIUS,
en THEoKRlTus. De brieven en fatiren van HORATIUS zijn door hem
onvergelijkelijk fchoon gevolgd geworden; doch bijzonderen roem
verdient hij door zijne vrije overzetcing der J/iade en de helft van
de Odyfee van HOi\lERUS, welke bij uitflek CellOon en dichterlijk
is, orCchoon zij merkelijk van het oorCpronkelijke nfwijkt. - Po.
PE fiierf in het jaar 1744, het s60:e- zijns ouderdoms, en werd io
Twickillgham, waar hij een landgoed gekochc had, begraven, alwaar
zijn vriend, de bisrchop WARBURTON, die in 1752 ~te Londen zijne
werken in 9 deelen uitgaf, hem eell gedenkceeken liet! oprigten. De
beste en volledigfle uitgave derzelve is die van WARTON , Londen
1797 in 9 declen in 80 , Trotsch, en begeerig naar goedkeuring,
was hij voor vleijerij vatbaar; doch werd Iigtelijk, wanneer hij werd
aangevallen • tot wraak vervoerd. Hij was echter ook voor edele
en verhevene aandoenbgen vatbaar t en getrouwen onwankelbaar in
zijne vrielldCchap. Geld, hooge aanzienlijke betrekkingen en levensgenot waren hem nict oDverCchillig. Als dichter was hij arm in vin.
ding; mlm is in de verificatie, in fchoonheid van uitdrukking, eo
uitwendige fierlijkheid nog door geen Engelsch fchrijvcr overtroffen
geworden. Ook als proza-Cchrijver heeft hij naam gemaakt.
PORCIA. De beroemde dochter van CATO den Uticenfer, eerst
aan BmuLUs. naderhand aap 13RUTUS gehuwd: Zij had zi::i op de
wijsbegeerte coel;elegd, en haren geest door de beoefening der letK k 3
te.
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t4!ren verëdeld, maar zich, op het voorbeeld van haren vader, vooral met eene. vastheid Van karakter toegerust, ver boven hare fekfe ver.
heven. Toen zjj het befluit van haren echtgenoot, om CAESAR vaD
kant te maken» vernome.n had, bragt zij zich met een fcheermes ee ..
ne vrij zw~re wonde in de zijde toe, om te beproeven, of zij moed
genoeg zoude hebben, om den dood te ondergaan, indien de aanflag
van BRUTUS mogt mislnkken. Den dood van d<lzcn haren man niet
willende overleven, en door de h~rcn buiten het
reik van allen
11100rJtuig gefield, drukte zij eindelijk met geweld gloeijende kolen
in haren mond, en kwam alzoo om.
POREN. Zoo noemt men de tllsîchen-ruimten in een Jigchaam t
die niet door deszelfs fiofdeelen vervuld zijn, inzonderheid, wanneer
die tusîchen-ruimten, zoo als in de îpOllS, zeer merkbaar zijn: poreu{i/tit drnkt den toeaal1d van ~oodanig ligchaam uit. Volgens de leer
der Alomimn, welke alle fiof voor voillrekt ondoordringbaar houden, bevindt zich in ieder Iigchaam eene verfirooide ledigheid, en
dus moeten alle Iigchamen poreus zijn, dat is ledige tllsfchen.ruimtCn bevatlen. Dit is ook indedaad het gevoelen der A/IJmis/en; al.
leen onderfcheiden zij de uit het genoemde fielfel afgeleide poreufiteit, welke ook bij vloeibare fioffen, b. v. water, moet plaats hebben. van de gewone zigtbare poreusiteit. De DYl1tJmistell, daarentegen, volgens wier gevoelen de flof hare ruimte geftadig en onafgebroken vervult, zijn van oordeel, dac alle msfchen-ruintten, die
men met het bloar, of gewapend, oog aan de Iigchamen waarneemt,
met de eene of andere nof zijn opgevuld, en er dus geen ligchaam
met volkomene ledige tusfchen-ruimten gevonden wordt; doch wel, ,dat
de Iigchamen verfchilIende graden van digtheid bezitten, welke op
de onderfcheidene vervulling der ruimten, door oorfpronkeltjke krachten, rusten. In eene naauwere bcteekenis noemt men PorelJ
de zweetgaten , of die fijne openingen, die in de huid vall het dierlijk ligchaam overal verfpreid zijn.
PORPHlER. Eene fieenfoon, tot de gemengde bergfiof.foonen
behoorende ,waarin enkele flukken van fommige delf!lo/fen in eene
~Iijkaardige (hqlnlJgene) hoofJmasfa, als in een grollddeeg liggen.
De grondmasîa ia van velerlei aard, dikwUIs , b. v.. hoornll:een enz.
Meestal behoort de Porphier tot de bergflolfen der gang- of aderbergen, en breekt veeltijds in digte brokken; doch ook fomtiJds in rond.chtige ballen of lwgels. Er zijn van dezen l1een verîcheidelle
1Peelfoorten. als: 1. de eigenlijke PGrplzier. welke uit veldfpaath
en hoornblende bell:aat. in een::! der genoemde grondmnsfa 's gemengd. Hij wordt wegens zijne fchoonheid en uitnemende hardheid
Jeer hoog gefch:l[, en de ouden gebruikten denzclven tot zuilen en
andere kllnstaukken. ~. De Bostaord.PlJrphier, zulk een b. v.
waarin behalve de hQornblende , in plaats van veldfpa:uh, kal,kîpaatll
r;emengd is. 3. Overgemengde PIJrphier, weike meer dan tweeërlei
Pllng,f\offl!ft iK ~ijne grondmasfa !Ie aft. Hiertoo behoort, onder ande.
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deren t de Hongaarfche Graaul1:een (Saxum meta//ifoNltll BORN.)
die uit eene grondmasfa van verharde thoon , met daarin gemengde
hoornblen«e, veldfpaaih, glimmer, en fomtIjds ook quarts beRaat.
En 4. Half-Porphier, met eeue enkele mengllof in de grondmasfa, z,oo
als de fchooue antike Egyptifche (het verkeerd zoogelloemde Strpentine verde antico), met eene lookgroene, hoornlleenachtige grond.
masfa. welke veel naar den Jaspis gelijkt, en waarin middelmatig groo.
ie brokken van veldfpmuh, die daardoor bleek-groen geverfd zijn,
gevonden worden. Men ziet hieruit, dat de Porphier niet, zoo
als men meenen zou, altijd eene roode of rood.bruine kleur heeft.
Behalve de genoemde groene, zijn er ook zwarte, bruine en ver·
fchillend gevlekt~. De onder[cheidene Porphier-[oorten vindt men in
de meeste landen van Europa, Azië en Afrika; doch de Ooster[che
zijn de [choonlle.
PORSELElN. Het fijnlle, fchoonlle en edel[te van alle aard. of
fteenfoorten, een voortbreng[el, hetwelk 's men[chen fcheppenden
geest eer aan doet. Men wil, dat de Egytenat"en reeds de kunst, om
Porfelein en verglaasd fteengoed te vervaardigen, zouden gekend heb.
ben, zooals men daarvan de bewijzen in de katakomben meent tlt
vinden. Bij de Chinezen en .TapannerJ verliest zich deze uitvinding
in de fabelleer hunner oudere ge [chiedenis , en het is bekend, welk
eenen hoogen roem hun PorCelein verworven heeft. In 1474 deelde
BARBARO, Venetiaansch gezallt aan het Perzisch hof, de eer[re narig.
ten omtrent dit buitenlands voortbreng[el van kunst mede; doch het
werd niet vroeger een fruk van koophandel, dall voordat de Portugezen
den handel met de Chinczen begonnen, en het vervolgens naar EuropiI
bragten, waar het zeer hoog ge[chat werd, zonder dat men beproef.
de, om het natemaken. Eerst in 1701 werden toevallig door eenen
J. F. DOTTICHER , eenen Alchimist in Sak[e, die goud wilde maken,
de zamenftellende deelen en behandelin g van het Por[elein uitgevonden.
Reeds in 1706 begon men in Sakfe hetzelve fabrijkmatig te vervaar.
digen, en het eerfre, dat BOTTICHER tot [rand brage, was rood, en
uit een bruine leem, in de nabijheid van Meiszen gevonden wordel)o
de, bereid; doch in 1709 vervaardigde men in Sokje reeds wit Por.
felein, waarop een jaar later de beroemde fabrijk in genoemde ftad
werd opgerigt. Holland, Engeland en Fra111rri/k, nu ook in deze
kunstbewerking willende deelen, lieten de Por[elein-aarde zelve uit
C,~ina komen; doch deze maakte 11 echts t:én deel van het PorCelein uit,
en hunne proeven waren dus niet gelukkig. Sak[e, intus[chell, verbood
in 1745 en meermalen den uitvoer der witte aarde op boete en lijffiraf;
doch de z3:1k bleef niet lang geheim, en men zag, naar verloop van ette.
lijke j:1ren in onder[cheidene plantfen van Duilsclzlond. inzonderheid
frecuclI en Berlijll, Porfelein-f.1brijken tot ftand brengen, waarvan
die der la3ts[~(!l1lclde [rad met het MdsllIifche Por[eldn wedijvert,
en hetzel\'c in fchiltkring gedceltelijk overtreft, maar in d-eugdelijk.
beid van [cuf cr vour moet wijken. Ook in ons vaderland, in' Frollk.
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I!nltland Oaagde men nu beter in de voortbrenging vau die

'foorcreflijk fceengoed; doch brengt Sakfc altijd nog het beste Por ..
!elein voort, en overtreft zelfs dikwijls China en .Japan.
De eigenfchappen van het beste Porfelein zijn, dat het zelfs in het
'fuur van ijzer-gieterijen onl'meltbaar is, en onveranderlijk bij de fchie.
lijkfte afwisfeling van hitte en koude; dat her, met fm:!1 gefla~en, vonken geeft i eene zuivere, gladde, blinkende oppervlakte
heeft; bij het mml1:!an als eene klûk klinkt; eelle eigene, half
doorfchijnendheid bedt, en eene blinkende witheid, helderheid van
kleuren, fchoone teekening, prachtige vergulding en bevallige gedaan~e vertoont, zoo als geen ander fteengoed bezit, of bezitten kan.
De beftandde el en zijn zuivere onfmeltbare keirteen, ofeene witte in
,;Ias vernnderbare quarts, zuivere witte leem, of Porfelein~aarde (zie
hitr ot/de,.) De leem, op de voJkomenfèe wijze gezuiverd zijnde, wordt
met water, in een hoog vat, in eene pap ombonden: na het mengfel
wel te hebben omgero!!r~, IjUH men het bezi!lken, tapt door kranen
het vocht of de pap af, en doet ze in aarden vaten, op dat de Porfeleil1~aarde zinke, en het helder water kan worden afgegoten, waarna men dan deze, volkomen voor fcof beveiligd, in de fchaduw
laat droogen. - De quarts of keifteenrn worden gebroken, omtrent
ter grootte van hoender-etleren; op ijzeren roosters gebrand; rood,loeiJend zijnde, in koud water geworpen, en, hierdoor broos ge.
worden, op de molen fijn gemalen, en door eene zijden zeef gezift. - De gips, voortS, wordt tOt een fijn poeder in cenen koperen ketel gecalcineerd; andermaal fijn geftomen, en vervolgens, gelijk
de q\l:trts , 'gezifc. Ook maakt men gebruik van gebroken PorCelein,
tiefst onbefchilderd en van de witfte foort, hetwelk in eenen agaten
mortier geft:tmpt, op eenen molen fijn geoalen, en dan als de voorgaande fto/lèn door eene zeef gelaten wordt.
Het PorCelein, dat in den oven ar.n d~ fterkfte hitte wordt bloot,e[teld, beftaae uit 100 deelcn witte, of PorCdein-aarde, 9 deelen
,witte quarts, 7 PorCelein fcherven, en 4 gecalcineerde gips. Deze
{toffen , in deze evenredi"~heid zamellgevoegd, en door eene paardenhare zeef gezift zijnde, wordt dit mengfel m~t water befprocid , eo
in eeneo kuil of in vaten gedaan, waarin men het een halt' jaar wel
'Yoehtig laat weeken , of macereren. Wanneer de Hoffen de 'noodig~
bewerking onderga~n hebben, worden zij bij den draaijec en vormer
gebragt , waarvan de laatCte de teeken- en beeldhouwkunst wel VeCftaan moet, en beiden van vormen van pleister of gips gebruik makeft, om aan de PorCelein~ Hukken de behoorlijke gedaante te geven, die zij vervolgens draaijen of verder afTchaven, opdat zij
voor de eerCte bakking mogen geCchikt zijn. Tot deze bedient men
J:ich van eenen gewonen plateelbakkers-oven, waarin de Porfeleine
vaten, ook in gauttes, of kokers, gezet worden, tot dat zij de nooplge g:lnrte ter verglazing verkregen hebben, waartoe men zich van 8 de~.
wil'ÇC kwarts, 15 deelen witte porfclci:J,fch~rven, ell9 dceJcll .:ccal.
ei-
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çineerdi! kristallen van gips bedient. Bij deze ftoffen , nll vooraf fijn
gemalen, gezift, tot een deeg gekneed, en vervolgens geweekt te zijn,
voegt Inen zuiver water, tOt dat de ftoffe eene matige vloeibaarheid
verkregen heeft, wanneer het eens gebakken PorCelein, onder gedurige omroering, in dit verglazeI gedoopt en aan de eigenlijke tweede
pakking overgeven wordt, welke de moeijelljkfte bewerking van het
PorCelein is, en de grootfte oplettendheid vereischt. De oven daar.
~oe is van een bijzonder maakCel en zamennelling, en wordt op eenen
graad van hitte genookt, dat het ijzer zou Cmelten. Men gebruikt
~ot het fiooken droog ligt brandbaar hout, en de tijd van bakl<ing duurt 27, en die van bl:koelillg omtrent 48 uur. Voor het
fchilderen van het Porfelein neemt men lavendel-olie, om de verwen
op ~e leggen; voor eene vloei- Qf fineltnof (fondant). waarmede zich
de, verwen in den emailleer-oven vereenigen, en op het PorCelein hech.
te'lt, eene zamengeCmolçene, en weder fijn gemalene vereeniging vno
glas, ge1:uiverde Calpeter en bOI1lx; terwijl de verwen 7;elve uit me.
taal. kalken benaan. In onze NederlandCche PorCelein-fabrijk aan deu
Amftel wordt niet alleen zeer fchoon PorCelein vervaardigd; maar
hetzelve munt ook uit door zijn voortreffelijk fchilderwerk.
PORSELEIN-AARDE. Offchoon men meerdere fioffen tot het
vervaardigel1 van Porfelein gebruikt, maakt echter de dus genoemde
PorCelein-aarde er het voornaamfie benanddeel van uit. Zij is de
/{ao/i/l der Chinezen, witachtig, in al\erhande bleeke kleuren over·
gaande, van verCchillenden zamenhang en inhoud; doch benaat gethoonaarde of leem, en! kiezelaarde, en is groo.
woonWk uit
tendeels uit verweerde veldCp:.ath oncnaan. Men vindt dezelve in
vele landen van EvrQpa en Azië. De SaknCche, welke in het vuur
volkomen wit brandt, vond men bij het berg-nedeke Aue, omnreeks
Schneeberg, in graniet, alsmede bij Sdd/Uz. niel ver van Meiszen ,
in welke flreek men ook zeer zuivere veldfpaach heeft.
PORSENNA ,koning der EtrusciCche fiad Clus;um, nam de uit
Rome gevlugce TARQUINIUSSEN onder zijne beCcherming, en trok, toen
alle minnelijke onderhandelingen, om hen derwaarts in veiligheid te
'rug te doen keeren, vruchteloos waren, met een geducht leger naar
die flad, binnen welk~ hij, bijna te gelijk met de vlugtende Romeinen,
over de Sublicifche brug zoude gedrongen zijn, indien de held HORATIUS COCLES hem niet zoo la:1g had tegen gehouden. tot dat de
brug was afgebroken. Toen nu PORSENNA hierop Rome innoot;
gaf hem een ander Romeinsch jongeling, MuclUs SCAEVOLA, zulk
een treffend blijk van vaderlandsliefde en zelfopoffering, dat hij daar
door tot onderhandelingen bewogen werd, die eenen wapenfiilfland
ten gevolge hadden, tot welks verzekering de Romeinen 10 jonge.
lingen, en een gelijk getal jonge dochters, als gijzelaars in het Etrus.
cisch leger zonden; doch waarvan de laatlle, door over den Ti.
her te zwemmen, \laar Rome ontCn~pcen. De conCul POPLICOLA
"ragt ze echter In pcrfooll bij POItSENNA terug, maar werd in het
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leger door de Tarquiniers verraderlijk aangevallen, waarop PORSiNN4
zijnen zoon zond, om de RomeinelJ te befcllermen, en met hun den
vrede noot, zonder hunne gijzelaars mm te nemen. Om in het gebrek der Romeinen te hulp te komen, zonder hunnen hoogmoed
door een regtflreeks gefchcnk te bcleedigen, liet hij hun zijne geheele legerplaats met al den voorraad achter. De feuaat nam er bezit van, eu verkocht de voorhanden zijnde voorwerpen. onder de
uitroeping van den he ram: koopt de, goederen van PORSENNA. Tot
een aandenken van de grootmoedigheid van den Etruscifchen vorst, rigtle hem de fenaat eene ec:rzuil, teu teek eu van dankbaarheid, op, en zond
hem eenen elpenbeenen aoel en feepter, eene gouden kroon en een
koninklijk kleed tot een gefchenk. Zijne begraafplaats is onder den
Jl3am van het Labyri/ltlt "tin PORSENNA beroemd.
PORTEMENT , Portamento di Voei, het dragen tier ftem, is bij
het gezang een kunstterm, waardoor men de bekwaamheid van den
zanger verflaat , om den eenen toon zoo naauw met den anderen 16
verbinden, dat men de afbreking tusfchen dezelve niet befpeuren
kan, en alle toonen nechts in éénen adem fchijnen gezongen te worden. De grootl1e kunst van den zanger hierbij beflaat daarin, dat hij,
zonder den zamenhang te benadeelen, te regter tijd, eu op behoor~
lijlte plantfen , weet adem te halen.
pORTIeUS. Een gang, ter wederzijde met zuilen of pilaren be~
zet, waarop eene gaanderij rust, die fomtijds met andere gebouwen,
tempels enz. verbonden was. Deze gangen dienden bij de hitte
der zon tot fchadllw, of bij necht weder tot wandeJplaatfen. De
Grieken en Oosterlingen hielden veel van bijeenkomsten en ollderlin~
ge gefprekken, welke zucht ook eerlang tOt de RomeilJen overfloeg,
die niet alleen zulke openbare gaanderijen bouwden; maar ook foort~
gelijke gebouwen aan hunne huizen en de landgoederen der rijken en
aanzienlijken bragten. Voor het overige waren deze gangen of aan
de zijden open, of aan eenell kant tegen weer eu Wind gefloten.
In Athene waren de Poecile, en- de gaanderij van HOMERUS het meest
beroemd.
PORTO, of OPOR TO. Hene beroemde Portugefche koopfiad,
de groodle uaast Us/oho" , in de provincie Minho e Duero, in ceD
eng dal, tusfchen bergen, aan beide zijden der D/lero, liggende. Zij
bevat 63,000 inwoners, behalve de vreemdelingen, 11 pleinen, 19
kerken, 17 kloosters en 14 hospitalen. Aan de rivier liggen fchoone
kaaijen , en in de haven, . die door een fort befchermd wordt, 100pen jaarlijks 1200 fchepen binnen. Zij drijft eenen zeer aanzientij~
ken handel, vooral in PortwiJn, waarvan de verkoop voornamelijk
door de handel-maatfchappiJ van de Opper-Dt/ero bezorgd wordt,
welke tevens 30 llrandewijn-flokerijen aan den gang houdt, en aan
vele menfchen werk verfehafc. Men vindt hier omtrent 170 huizen
van negotie, waaronder !:IS EngeIfche, en talrijke zijde-, koufell-,
katoen-, laken-, linnen-, leder~ metaalfabrijkell enz. benevens een
groot
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groot vondeIinghuis. De bekoorlijke omfireken der fiad worden door
vele, met fmaak gebouwde, landhuizen nog meer verfraaid. De
henaming van OpOI"tO is . haar oorfprong verfchuldigd aan een oord,
Cale geheeten, dat aan de a:ldere zijde der rivier op eenen berg lag,
van waar zich een gedeelte der inwoners aan deze meer gefchikte
plaats nederzetteden , die Porto-Cole (de haven van Cak) genoemd
werd, en waarvan de naam van Portugal afkomstig is.
POR TORI CO. Een van de grootfte Amillifche eilanden, aan
Spa11je behoorende. Het bevat op 18~ v. m. f1echts 8,000 inwoneri,
waaronder 5,000 Negers, en levert veel fuiker, tabak, gom en
zom. De hoofdftad van gelijken naam heeft eene goede haven, en
is de zetel vnn den gouverneur en eenen aartsbisfchop.
POR TSMOUTH. De fterkrte vesting in Engelatzd, en eene zee.
[tad, liggende op het eiland Port{ea, in het kanaal, en het graaffchap
Ramp of Hunt, ook Sonthampton genoemd. Zij beftaat eigenlijk
uit twee fteden, Portfea en Portsmol/th, welke te zamen 40,600 in.
woaers bevatten. Portfea, welke ftad feden 179~ eerst h aren naam
verkregen heeft, is tegenwoordig ongelijk groot er en volkrijker dan
POI"tsmoutll, en men vindt er de bewonderenswaardige Doek-flard
(fcheepstimmerwerf), benevens het magazijn voor het gefchut. De
.eerHe bevat, in den uitgeftrektften omvang, alles, wat tot het bou.
wen van oorlogfchepen en het uitrusten van geheele vloten noodig
js; onder anderen vele uitgeftrekte magazijnen, eene anker-fmederij,
touwflagerij , dokken enz. In Portsmouth is de High-ftreet de lang.
fte en fraaifte. De vestingwerken loopen rondom de rtnd, doch
voornamelijk om het buitenHe gedeelt(! van het eiland, waarop het
eigenlijk Portsmouth ligt. Men vindt er de grootfte en veiligfte ha.
ven van het geheele rijk, welke de ganfche Britfche oorlogsvloot be.
vatten kan, en door 3 fterke forten gedekt wordt, zoodat men de ..
zelve· van den zeekant als onverwinnelijk kan befchouwen. In deze
l1aven liggen altijd 'vele oorlogsfchepen, en in tijd van oorlog
wordt zij bijna alleen door deze, door kapers en derzelver prijzen
bezocht. De kooplieden in Portsmouth, zich van de voordeelige lig..
ging der haven en andere voorregten, tot den handel ie het groot,
willende bedienen, hebben er voor eenigen tijd eene handelmaat.
fchappij opgerigt. Ook heeft men nog in Porlfea de koninklijke
zee-akademie, en een groot hospitaal voor gekwetlte en kranke zee.
lieden, welk laatCte 1725 bedden bevat, en waarin de hoogfte zin.
delijkheid heerscht. Aan de tegenoverliggende punt der haven ligt
Cosport ; eene plaats, die voornamelijk door zeilmakers. en handwerks.
lieden bewoond wordt. Men vindt er eene ijzergieterij, eene be.
vestigde haven, en aanzienlijke kafernen.
PORTUGAL. Dit Westelijk land van Europa grenst ten Noor.
den en Oosten aan SpmlJ"e en ten Zuiden en Westen aan de Atlanti.
[de zee, en bevat 1915 v. m. met 3,680,000 inwoners. De groOtfte
rivieren lomen uit SpfJTIjC, als: de Taog, de Due1"o, de Rlinho en
Gil-
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(JllaMII""; zijnde de Lima, CadlID of Sado, l'óllga, MOlldego en
eavado kust-rivieren. Onder de meeren zijn het roode, het lange en
het donkere meer, op het hooge gebergte Estrel/a, merkwaardig. Aan de kusten is de grond zandig; doch het binnenfte des
lands is daarentegen met vele bergen bezet, tusfchen welke Oechts
weinige vlakten van aanbelang zijn. De vlllkfte provincien zijn Estre.
tnndura en dlentejo. Onderfcheidene takken der Pyl'cneen, die door
Spanje heen zich hier uitbreiden, loop en in verfcheidene rigtingen
door het land. De grootl1:e en hoogfte bergen zijn de Sierra de Amoro, en de Sierra de Estrel/a, met ijsdalen , ijs- en fneeuwbergen,
even als in Zwilfer/and_ EeDe andere uit Spanje komende bergketen
Is die, welke zoodra zij in Portugal komt, Gerez genoemd wordt.
en ten Noordwesten van den mond der I'ouga in de zee eindigt. Zij
is ~Ilcr woest, en in hare dalen en vlakten zijn de voornaamfte wijn.
bergen, welke den Portwijn leveren. Voorts heeft men de Sicrt'a d,
M,nchitJue en Caldeirao, de Sierra de Arabida. de Marnf) enz. Het
IDeeS( bekende voorgebergte is de Knap St. Pincent , de Zuidweste..
lijkCce punt van Europa; voorts Cabo de Rocka, de Expihe/, Roxent,
Carverira en SI. Mllria.
OfTehoon de grond vele bergen en ook heigronden bevat, is de.
Jtelve, over het algemeen, zeer vruchtbaar, en rijk in voortbrengfels , en zou dit nog meerder zijn, indien dezelva beter bebouwd
werd. Het land heeft goede paarden, doch meer ezels en mnilezels,
maar g~en genoegzaam rundvee; voom zeer goede Cchapen, waar.
van de wol aan da Spaanfche gelijk, doch niet zoo fijn is; geiten,
zwijnen van Chineesch ras, bijen, zijdeteelt, reebokken, wilde
zwijnen, hazen, wilde katten, niet veel gevogelte, veel visch, koren (behalve haver),' waarvan Portuglll echter toevoer noodig heeft;
veel wijn, bij,lOnder Portwijn, rozijnen, olijven, orange-appelen,
.citroenen, china-appelell, granaat.appelen, vijgen, amandelen, da.
deis, laauwrieren, St • .ltillS brood, en groote bosfchen van kastan.
jes en nooten; wijders ge woon ooft. doch minder goed, dan in andere Europifche landen, tamelijk vele bosfchen met eiken-, l{urk-,
.kermes-, moerbezie. terpentijn- cypresfen-boomen enz. Het delf.
fioffelijk rijk levert weinig van deszelfs rijkdom op, ofCchoon daarvan verCcheidene fporen voorhanden zijn; zoo als van goud, zilver,
ijzer, vitriool, zwavel, lei, lleenkolen, bouw. en molenlleen , gips,
kalk, marmer, vllUrlleen, fijne porCelein-aarde en vele minerale bronnen. Er is Oechcs eene eenige bekende zoutbron ; doch met wei.
nige moeite wordt er zoo veel te meer zee-zout gewonnen.
Portugal is in vele takken van nijverheid te achter; inzonderheid
mist men er alles, wat eenen beteren fmaak in de fchoone kunsten
kenCchetst, hetgeen zelfs bij het muntwezen zoo ver gant, dat het
Porcugeefche geld, ongetwijfeld, onder het Oechrlle kan gerekend
worden_ In het vervaardigen van uurwerken, en het bearbeiden v:m
vt:lerhaade wollen Hoffen, hangen de Portugezen geheel van de En-

,d-

POR T U 0

A L.

355
af. Het verwen, papiennaken en leertouwen zijn er geheel ill
derzelver kindschheid: zelfs gaan de Brazilifche diamanten ruw nur
Franlrrijlr en Holland, en komen van daar gellepen terug. - De
Portugezen bewonen den meesten lust' [Ot den koophandel, welk"
echter meer posfif dan actif is. De zeehandel worde voornamelijlc
d~or Engeland gedrevan, dat er wel weder waren voor inneemt,
doch nog jaarlijks 10 of u millioen guldens in ba~r geld toe ontvangt; zoodat Portugal arm zoude moeten worden, indien dit verlies
door de winst van Brazilië niet vergoed werd. De binnenlandfcha
handel heeft met vele hindernisfen te worftelen> inzonderheid met d"
over het algemeen llechte wegen, waarvan {omnige alleen door
lastdieren kunnen gebruikt worden; terwijl andere in den winter, door
de zwelling der riviereo, over welke, in het Zuiden, gewoonlijk, geene bruggen liggen, voor de reizenden zeer geva:,rlijk zijn. De
voornaamfte koopfteden zijn Lisfnbon, Porto of Oporto, St. Uhel
en Faro.
·Men fchat de jaarlijkfche inkomsten van Portugal op 45 à 46 miJ..
lioen guldens, waarroe de kolonien het meeste bijdragen; doch daar
zij niet toereiken, om de uitgaven te befirijden, zoo wordG de
fiaats-fchuld, op 120 millioen guldens opgege.,en. De landmagc
in POI'tugal bellaat uit 56,000 man. zoo linietroepen als landmilitie.
welke ruim 33,000 beloopt, en in Bmzilië uit !J4,000 man linietroepen, en 50,000 man landmilitie. De zeemagt, in de IS
en 16de eeuw de grootlle der wereld, benond, voor den jong_
liniefcbepeo, J 6 fregattan en
fien oorlog tegen Frtmlrrijk, uit
verfcheidene kleine oorlogs-vaartlligcn, tOt welker bemanning men
12,000 zeelieden gebruikte. die grootendeels geprest werden. Alle
de fchepeu bellaan, wat den romp betreft, uit de beste houtfoorten,
welke in Brazilië in overvloed groeijen, en worden ten deele aldaar fI
cu ten deele iu Lisfobon gebouwd. Derzelver bouworde is voortref'"
felijk , eu zij zijn goede zeilers.
De Roomsch-Katholijke godsdienst is in PfJrlugal de heerfchende,
hetgeen met de beide Algal'viën en Brazilië, volgens. de inrigtilolg
van Lemem. 1816, een enkel koningrijk, onder den naam van f/éreenigd koningrijk WIn Portugal, Brazilië en de óeide .dlgarviëll, uitmaakt. Oeszclfs regeringsbellnur is, feden de onlangs plaats gehad
hebbende omwenteling, genoegzaam gehed op de leest van dat vm
Spal/ie gerchoeid. De konining llaat aal1 het hoofd, als de uityoerende magt; lerwijl d~ wetgevende bij de vergadering der Cortes berust.
De Portugezen hebben buiten Europa nog de volgende bezittingen
als: in dfri ka het eiland St. Ascenfinn , SI, Thomas (een van dJ:
Guinea·e;landen), de Kaap Y'èrdifche eilatJden, die van Madera en
Porto.Sant(), de Azori{che eilanden, en verfcheidene kantoren op de
kusten van Zanguebar, Moz//lmó;que en Lewa , gelijk ook in Sen'.
gamóia en Neder. Guinea, en de Admiranten.eilanden, te zamen !4S
V. m. on 488,000 inwoners: voorts in Azië de lleden Dllr en Goa, en
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in Oost.lndië" het eiland Macao en een gedeelte van dat van Timr.t' ~
bevattende te zamen 51 v, mijlen en 100,000 inwoners; en einde.
lijk, in Amerika, het koningrijk Braûlië, en Pram,,, Guinea, te
z:unen uitmakende 99,720 v. m. en 2,400,000 inwoners.
PORTUGEESCHE TAAL EN LETTERKUNDE. De Pormgeefche tnal is eene vermenging der LatijnCche en GermaniCche, met
vele Arabifche woorden doorweven. Zij is geen tongval der Kasti.
lia:mCche; want behalve het verCchil in zamenfielling en uitdrukking
werd zij vroeger gevormd dan deze, en onder ALFONSUS I, federt
1128, de tanl des lands. Voor den vreemdeling is hare uitCpraak
moeijeIijk , uithoofde van het geluid door den neus, dat zij met de
FranCche gemeen heeft. Voor de gezellige verkeering heeft de Por.
tugeeCche taal veel boven de Spaanfche vooruit, en is, voor het
overige, bijna het eenig zigtbaar gedenkteeken van de voormalige
uitgebreidheid van het Portugeefch!! rijk; zijnde dezelve nog tegen ..
woordig in Indië en Afrika de algemeene taal, waarvan men zich in
den handel bedie t. Onder de fpraakkunsten is de Arte da Gl'ammtlfica Portugueza van P. J. DE FIGUEJREDO, Lis!aóon 1799, de beste,
en onder de woordenboeken de omgewerkte uitgave Van BLUTEAV',
door de:1 Braziliaan A. DE MORAEs SILVA, Lisf. 178y, in 2 deelen..
De Portugeefche Letterkunde is tamelijk volledig, zonder echter
rijk te zijn: in alle vakken vindt men gelukkige proeven; doch niet
in overvloed, behalve in de Lyrifche en 13ukoliCche dichtkunst, welker
bloei van korten duur geweest is. Zij bezit gevoel, vele epifche
waarde, geest en dramatHche levendigheid, maar weinige ideale verhe..
veilheid. Ondermsfchen moet men ha~r als de voorname zijde der
poftugeefche Letterkunde befchoU\"cn, want in het proza i, de.
ze natie achterlijk gebleven. De wetenfchappelijke Letterkunde is
wel niet geheel verwaarloosd, doch vindt weinig deelneming. De
fiiJI der proza.fchrijvers is dikwijls ingewikkeld , onduidelijk en
vol herhalingen; en, behalve de wel gefchrevene lofreden op D'ALEMBEET van STOCKLER, vindt men in de 7 deelen van de Memorias
de Lmeratura Portugueza, door de akademie der wetenfchappen
uitgegeven, niet ééne verhandeling, welke zich in fiijl onderfcheidt.
Ondertusfchen kan men de nieuwere Porrugeefche fchrijvers niet meer
naar den fmakeloozen RAFAëL BLUTEAU beoordeelen, da3r zij veel
eer op den weg zijn, om door het overzetten van goede Franfche
en Engelfche proza.Cchrijvers, bijzonder in het vak van romans, hun.
nen fmaak te vormen. Onder de meestgeliefde Nationale romans der
Portugezen behoorç de Historia de CfII10s Jlfagno, e "os doze Pares
de Franca, por JERONYMO MODE IRA DE CARVALHO, Lisf. 1784,
11 deelen, en onder de beste oorfpronkelijke CtUkken van dien aard het
oude pa/meirim de Inga/terra, Lisf. 1786, 3 deelen, benevens de
Feliz independente, welke in het Spaanscll overgezet, en 6 maal her.
drukt is.
De Portugeefche dichtkunst bIocide vroeger dali de Kmiliaanfche.
De
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De oudne ons bekende dichters, uit de J zde eeuw, zijn GONZALO.
HY..RMIGUEZ en EGAZ MONIZ, wier gedichten, zelfs voor de POt'tuge..
%en, niet meer volkomen verfiaanbaar zijn. In de 13de eeuw werd
de taal meer regelmatig en bepaalder , en koning DIONYSIUS was in
het laatfie gedeelte derzelve eCn bevorderaar der Letterkunde en tevens dichter, als hoedanig ook ALPHoNsus IV en PETER I, uit de
J4de eeuw, genoemd worden. Met de 15de echter, te gelijk met
den heldentijd der Lufitanell, begint de bloei der PoTtugeefche letterkunde met de Spaanfche te wedijveren; doch zij verdween weder
in het laatst der 16de eeuw, en herleefde eerst op nieuw in het midden
der 17de, wanneer de werkzaamheid van den geest der natie het hoofd
weder eenigermate opbeurde. In het begin der 18c!e eeuw, echter,
fcheen ook de Letterkunde, met het verval van den fiaat, in Por.
tugal, geheel te zullen zinken. Om dit te verhoeden llichte de regering in 1714 de akademie voor de Portugeefche taal, en die voor de
Gefchiedenis; doch de Jezuiten en de Inqui(jtie verhinderden alle
vrije ontwikkeling van den geest. Onder het veel vermogend befluur van den aaatsdiellaar PO)IBM, verhief zich het zelfgevoel der
Nmie op nieuw, en begunfiigde hij zelf allen wetenfchappelijk on_
derzoek, hetg~'cn ook naderhand door de in 1796, door den prins
regent, opgerigte koninklijke akademie der wetenfchappen gefchiedde. Een enkel man van uicnekende talenten en een en gevormden
fmaak onderfcheidde zich, in de eerfre helft der ltlde eeuw, namelijk
de veldheer F. X. D~ Mr:Nr.s~s, graaf van RriCfira. Hij hield met
BOILEAU briefwisfeling, wiens Art poétique hij in Ponugeefèhe verzen heeft overgebragt , en gnf, behalve verCcheidene andere rchriften, een episch dichtauk, de Hfflrifjueida, of de Ilichting der Portugeefche monarchie door HEl'\DRIK y,\N BOURGOND1E, in 1741 te
Lisfoho" in het licht: een ander gedicht, Ouroguay, of de onderwerping van Paraguay, van }OSE BASILIO nA GAMA, Lisf. 1769,
wordt mede zeer hoog gefchat.
Thans vestigden de bewoners van Lisfab?1J op het zoolang verwaar.
loosde tooneel op nieuw hunne bijzondere oplettenheid. Een Jood.
ANTONIO JosÉ, febreef Iwmifche zangllukken , in den fmaak der 1_
taliaanfche Har/dil/aden, welke aan het volk ongemeen behaagden,
b. v. Efopeida, of //ida do E/npo; doch hij m()est dezen zijnen arbeid, bij het lantlte .-1/110 da Fé Ïli 1745, met den dood bekoopen.
Zijne zang!lukken. Theatro C01l/;CO Portuguez enz. verfchenen na
zijnen dood, zonder zijnen naam, in 1746, alsmede in 1787 - 1792
in 4 deelen, in 8°. Sedert heeft P. A. CORREO-GARco eenige betere tooneelftukken, b. v. Theatro tlOl'O en Asfèmhlea, in den fmaak
der Terentiaanfche, uitg~geven, en werd door de gravin vall VIMEIJW den uitgeloofden prijs voor het beste treurfpel, bij de akademie.
door hare Osmia behaald, hetgeen een regelmatig, in jamben gefchreven ftuk is, door hartStogt en warmte van gevoel veel aantrekkelijks bezit, en nog tegenwo"rdig het eenig nationaal treu!'fpel
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fpel kan genoemd worden. In 1805 vond een ernftig dr3m~, e
,.~sturaçao tie Pernll1lzbuco, de verdrijving der Hol/anders uit Brasilië. eene ongewone goedkeuring. Onder de nieuwere blijCpelen
verdient 0 Ca/fée 0 Bi/bar, uithoofde zijner geestige ontwikkeling
genoemd te worden.
Onder de nieuwere PonugeeCche dichters hebben verfcheidene,
door goede overzettingen, den herdersfcijl verdrongen, en de OosterCche rigting der kunst, door NoordCche en Bri(fche diehtkunst,
veranderd, b. v. de twee Brazi!ianetl, C. MI\NUEL 01\ COSTA en A.
D. DA CRUZ e SILV.\, van welken laatften, na zijnen dood, de 0hras enz. verfchenen zijn, benevens de Oties Pintiaricas postnuma'
tie ELPINO NONACRIENSE, Co;móra 1801. Voorts behooren onder de
dichters van dien tijd ALMENO, de overzetter der 4 eerfte boekeIl
der lJfttamorpho[en van OVIDIUS in Portugeefche verzen, onder den
titel van roefias D'ALMENO, pub/icadns por ELPINO DURIE.NSE, MsJ.
1 805 uitgegeven; FRANCISKO MANOEL, die uit Lis[aboll de handen
der inquilhie ontfnapte, en naar Parijs ging, waar zijne Iyrifche
gedichten in 1808 verfchenen zijn, en hij in 18 J 9 ftierf, en meer
anderen, en inzonderheid M. M. DE BARBOSI\ bu BOCAGE., die in
1805 te Lis[aboll in het hospitaal overleed, en van wiens gedichten
in 1800 in die ftad de tweede, en in 1804 de derde uitgave, onder den
titel: PocJias verCchellen is. Ook in andere vakken van kunst hebben de
POlotugezen proeven geleverd; doch in gcen derzelve zoo zeer uitgemunt als in de toon-, tDoneel- cn danskunst. Inzonderheid heeft de minister van buitcnlandCche zaken, A. DE ARI\NJO AZEVEDO, een der ver~
licbt!te ftaatsmannclI, tot de befcha ving der kunsten in Portugal veel
bijgedragen. In de ml1ziJk komen de Portugezen de Italial/w nabij,
ea in tooneel-dallsfen zijn zij niet zeer ver beneden de Fran{chen.
Voor de tooneel. en zangkunst b~zitten zij zoo veel taleut als neiging; doch heeft dit zich eerst ontwikkeld, feden vrouwelijke rol.
len niet meer door verkleedde mannen mogen worden uitgevoerd.
Over afzonderlijke kunstenaars kan men RUOERS Reize tioor Portugal'
door GERItEN, Berlijn 1808, en eene overzetting van het werk van
MURPHIj over den Portugeefclten Ilaat, door SPRENGEL 1782 uitgegeven. nazien.
Aan inrigtingen en verzamelingen voor KllOSt en wetenCchnp, alsmede aan geleerde gcnootrchappen, ombreekt het in Lis[nbon en Co.
;mbra ni ct ; doch in Braûlië, waar vele aanzienlijke mannen van uitftekende talenten wonen, vertoont zich de fchemering van eenen nieuwen, fchooner. morgen voor de Portugeerche Taal en Letterkunde,
van welke het te hopen is, dat zij door eenen helderen dag mOe
ge gevolgd worden. Men heeft thans in Portugal geene naamlijst
van verbodene boeken, en de boekhandel, voornamelijk in Fr.1nCche
en Engelfche werken, is er veel belangrijker dan in Spanje. Over
het algemeen is de welopgevoede Portugees fcIJrander, minder bevooroordeeld, meer opgeklaard .jn zijn verftaud, eu beminuelijl;er in
den
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den omgang, dan de befchaafde Spanjaard. Onder de werken
over de Portllgeefche Letterkunde wordt de Bihl. Lujilana van den
abt DIEGO ni\RBOSA Mi\CHL\DO, Lisf. 1741 - 1759, in 4 deelen,
als het voornaamfte befchouwd.
PORTWIJN. Een Portu~eefche, roode·wijn, die zijnen naam van
de flad PortlJ of Oporto (zie aldaar) ontleent. Hij groeit in het
zoogenoemde Cillla de Duero, eene bergachtige landrtreek. 13 of
14 mijlen boven genoemde [cad; b~rt!Ïkt in zijn 8fte jaar eerst
zijne volkomene rijpheid, en wordt meestal naar EI/geland en Brazilië uitgevoerd. Deze uitvoer bedraagt jaarlijks omtrent 90,000 pijpen.
POSEN. Eene van de 10 provincien, waarin de Pruisfifche ftaat
thans verdeeld is. Zij voere den titel van een groothertogdom; grenst
aan het koningrijk Polen en de Pruisfifche landfchappen Silezië,
Brandellburg , Pommeren en 'Fest.Pruisfe~z; bevat 530 v. m., met
814,000 inwoners, waaronder 48,000 Joden, en wordt in!l regerings.distrikten, Polm en Bromberg, verdeeld. De grond is grootendeels vlak, Ilcches met weinige heuvels, en over het geheel vruchtbaar, offchooll in vele Il:reken zandig. Onder FREDERIK Il is veel
land, dat voorheen woest lag, oorbaar gemaakt, en 111 de heerlijklle
wei-, bouwlanden, hoffieden en dorpen herfchapen geworden. De
hoofd-rivier, de Wart/za, doorfiroomt het geheele land io de lengte,
en is even als de Netze bevaarbaar, welke laatfie, door een kanaal,
met de bevaarbare Brahe vereenigd wordt, die zich in de Weichfel
omlast. De landbonw levert veel koren, bulsvruchten en vlas op,
en de veeteelt is van belang. Men vindt cr aanmerkelijke bosfchenj
doch zeer weinige delffl:offen. Grove lakens. linnen, kanten. tabak,
chicorei. papier en glas zijn de voorwerpen, die men vervaardigt.
De hoofdfiad van gelijken naam, 31 mijlen van Berlijn, ligt in eene
zandige lami/lreek aan de IPartlta, en telt, behalve het garnizoen,
meer dvn 18,000 inwoners. Zij is tamelijk regelmatig gebouwd en
heeft fraaije hnizen en kerken, onder' welke laatfie die van ST. STI••
NISLAUS , een meester!luk van ltaliaanrche bouwkunst, en de Luther.
fche parochie.l;erk inzonderheid nitmunten. De domkerk is van eene edele eenvoudigheid, en nanst dezelve Raat het paleis van den
bisfchop. Men vindt in pofen' een Oymnaf;um, een Seminarium voor
fchoolleeraren, en eene fchool voor vroedvrouwen. De inwoners
vinden hnn befiaan, behalve in de gewone bnrgerlijke bedrijven en
handwerken. inzonderheid door de konhiklijke kollegies, het krijgsvolk, en den nabl:rigen gegoeden adel, die zich veel in de fiad ophoudt. Ook heeft POftlZ eenige lal,en , leder- en tabaks-fabrijken.
De handel be(laat voornamelijk in hout, koren, laken en linnen.
POSIDONIA. Eene GriekCche !lad in Lucanië (in Bem'dert/ta.
lië), ten Oosten der rivier Silarus , en onder den berg Alburnu1
liggende. Zij was bij de Latijnfche dichters, en is ook nog bij de
onzen, beroemd door de fchoone rozen, welke hier jaarlijks tweemaal, in de Lente en in den Herfst, bloeiden. Zij was waarfchijnALGE~IEEN WOORDENB. V.
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lijk eelle volkplnnting, 1510 jaar voor onze tijdrekening genicht, die
vermoedelijk tot den fiam det Achaeërs behoorde. NEPTUNUS werd
er bijzonder vereerd, en uit hare nog voorhanden zijnde munten
en bouwvallen kan men harcn vorigcn welvaart opmaken. Door de
vermenging met dl' Ila~)\llige volken, verloren de inwoners van tijd
tot tijd hunne Grickfche taal en zeden. Thans ligt Pesto op de plaats
der fiad, en wordt de zeeboezem, waaraan zij gelegen is, en die
den naam van Sinris Paes/a1lus droeg, Go/fo di Sa/erno genoemd.
POSITIEF. Stellig, waardoor ie.s bepaalds gezegd of toegenemd
wordt, in tegenoverftclIing van Negatief; b. v. een politief of fielIig
denkbeeld. Ook wordt het Po/Wve tegen het natullrlijke overgefield.
Dus zijn b. v. Poji/ille of Heilige wetten zoodanige voorfchriften ..
die door openbaar gezng zijn vastgefteld, in tegenftdling van natuur/i./+e wetten, en is Pofitive of ftellige {Jodgdeerdheid die, welke op eene uitwendige openbaring rust, en over Haat tegen de 11(1fuurHjke
godgeleerdheid of godsdienstige wijsbegeerte enz. (Over pofi/ive
Elektriciteit zie men het artikel ELEKTRICITEIT.)
POSSEL T. (ER~ST LUDEWIG) Een beroemd gefchied. en ftaatkundig fchrijver, te Dur/aclt, in het groothertogdom Baden. in
1763 geboren. In 1784 werd hij Hoogleeraar in de gefchiedenis en
welfprekendheid te Carlsl'ulle, en reden liep er geen jaar voorbij.
waarin hij niet de eene of andere vrucht V:I\J zijne vlijt in de beoefe
ningo der wetenfchappen in hN licht gaf. In he. jaar 1785 en vervol·
gens gaf hij zijn ff7isjen[cl1fI[t/ic/: lIlagflzi11 fiïr Aufklärung uit, welk,
doel was, om, in eenen bevalligen vorm, verlichting over alle dee.
len van mellfchelUke kennis te verfpreiden. Zijne onderneming, waar
in hij door geleerde mannen onderlleund werd, verwierf de verdien.
de goedkeuring, offchoon zij in de uitvoering aan het groote oogmerk niet ten volle benlltwoorde. Ondertusfchen kunnen alle zijne,
tot dus verre uitgegevenc, fchriften flechts als eene voorloopige oefening voor zijnc uitgebreide gefchiedkundige werken befchouwd worden, waardoor hij zijnen naam heeft beroemd gemaakr. Kor! na dea
aanvang dcr olilwenteling in Fra/lkri.f.t.:, al mnbtenaar naar Gernsbach,
omftreeks Ras/adt, verplaatst, wijdde hij federr zijnen rijd aan het
beoefene!: der gefchiedkunde; fchreef in 1792 zijn Bel/tml popllli Ga/'
lici adl'elfus llm;ga/"iae Borusfiae'lue "eges, eo/"u111fJue focios, en na.
derhand zijn Historisc!l Tasfenbuch fiir die 1/Cueste Gefi:!tic11le, hetgeen :1ls zijn voornaamfte werk kan worden aangcmerkt. In 1796
verzocht en verkreeg hij zijn omflag, en hield zich federe bij afwis.
reling in Dur/ad, CfJr!snóe, Tubingm, Er/at/gen, en Nelll'mberg op.
lIij werd met MORF.t\U bekend, en zelfs zijn vertrouweling, toen
deze in Duitsc,'z/alld het bevel voerde; doch ook uit dezen hoofde
trof hem het berigt van het pleitgeding , in 1804 tegen dezen held
ondernomen, dermate, dat daardoor, en door de vrees, van in het·
zelve te zullen gewikkeld worden, zijne zwaarmoedigheid, waarin
huisfelijke rampen en een ongelukkig huwelijk hem geftorr hadden,
zoo
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zoo nanmerkclijk toenam, dat men het ergfce vreesde. In dezen toe1land reisde hij den 3d~n van Zomerm. 1804 van Neurenberg naar DUI'.
Inch, met achter laten van zijn huisgezin, OBI zijnen neef D. POSSELT
in Heide/ber!} te bezoeken, W1ar hij kort na zijne aankomst. door
zich uit een vcnfter der bovenfce verdieping te norten, op den
I,den daaraanvolgende zijn leven eindigde. flehalve de reeds aangevoerde werken Zi~ll nog de \'olgende van hem het licht: Gefchic1tte der Deutfc!U:J1, Leipzig 1789 !l deel:n, die van eARl. XI[,
Carlsruhe 1794, en van GVSTAV lIl, 1792; voorts Krieg der Fr(w!ten, Leipz. 1794, die Et/I'opiscnell dil/uilen, federt 1795, en die
AlIgemeine Zeitung, federt 1799 in het licht verfchenen.
POST (ELlzAnETH MARIA) werd den !!2fcen van Slagtm. J755
te Utrecht, uit waardige ouders, geboren. Zij was omtrent 12 j2ar
oud, tOen deze die ftad voor een eenzaam buitenverbliJf, en
kort daarna voor het aangenaam dorp dmerongw, verwisfelden. Hier
woonden zij eenen geruimen tijd, en in dit boschrijk oord ont.
wikkelden zich haar verftand en genie onder het genot der fchoo.
ne Natuur, door eigene oefening. (*) In 1787, na het overlijden haars vaders, drosfaard aldaar, verkoos hare moeder Amhern
tot haar verblijf, alw3:lr hnar zoon, E. J. POST, predikant was; doch
7 junI' later verloor zij ook deze wa.ardige vrouw, en begaf zich met
hare oudfte zuster, A. 1'.1. POST, naar het dorp Felp ; en het was
hier, dat haar hare en genie, in de nabijheid van Ber!thuizcn, Bi/liQtn
en Rozmdool, waar de Natuur de heerJijkfte rooneelen ter befchouwing aanbiedt. overvloedig voedfel ter verëdeling vondt. (*)
In het jnar 1794 huwde zij aan J. L. OVERDORP , predikant te
Noordwijk him:m (t); een fraai dorp, beroemd door zijne bloemen krllidenteelt, m~ar gelegen in een vlak, eemoOl.ig oord. De na.
bijheid harer jongf1:e zuster, D • .1. POST, door den echt verboilden
aan J. A. STREZO, toen predikant te NOQrdwü'k a01l Zee, vergoedde
voor haar het gemis van achtergclatene bloedverwanten; doch het
verlan"en \;;13r het door hanr zoo zeer geliefde Gelder/alld bleef
haar 1l:eeds bij, en werd nict weinig verlterkt door het gemis vnn
die gezondheid en vlu~heid, welke zij aldaar genoten had. Jaarlijks bezocht zij derhalve éénmaal deze 1l:reken, en keerde altijd
met den wens eh terug, dat de Voorzienigheid haar nog eens aldaar
eene woonplaats mogt berchikken. Dit gebeurde dan ook in 1807,
coen haar echtgenoot naar Epe beroepen werd; een dorp, w:aar zij wel
niet die aangcname 1l:rc~ken van Gelderland ontmoette; maar eelle
drooger lucht en aangenaam gelegen pastorij huis vond, waarbij een
groote tuin was. dien zij naar baren fmaak a:llIlegde, en waarin voor
haar eene met riet overdekte boeken-cel gebouwd werd. die zij
rond(0) De (ebrandere (1CJ;:FIlSE heeit dit in hot 3dc nuk van zijn OIltlv,rp "",r
a/gcm't/Jo K{/,.dterhnd.~naar waarheid opgemerkt.

(t) In de G,lllcri. HiIurif'" des C'rJt,mporai"s, VII deel, wod:
\'erkeerd als zijne flanJll!aa:. (lrg('~C\'ena
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rondom met geboomte en Ileesters liet bephmcen. Hier genoot zij
eene meerdere mate van gezondheid, zoodat zij weder kleine wandelingen deed, minder neerOachti~ van ziel W2S, en dllS in haren let.
terarheid, door buisfelijlw bezigheden en de bezorging v:m den moestuin afgcwisfeld, menig genoegen fmaakte, waarb~j zij Gods vaderzorg, in de verhooring harer bede, met eene vrolijke dankba&rheid
opmerkte. Dan, hare gezondheid verliet haar weder in 18°9: hare
krampachtige fpanningen en ben:tauwdheden namen allengskens toe.,
waarbij in het laatfte half" jaar hares levens nog het water in de
borst kwam, waardoor llaar lijden tot zulk eene hoogte klom, dat
eindelijk hare krachten, op den aden van Hooim. 1812, bezweken.
Dikwijls had zij haar verlangen te kennen gegeven ,om in de vrije
Natllur te worden begraven. en hier aan werd dan ook voldaan;
wordende haar ftoffelijk overblijffel op het landgoed Tongtrtn, lIaR
de waardige familie RAUWENHOFF behoorende , ter aarde befteld.
Zij was van eene rijzige, welgevormde en achtbare gefi&lte, en had
een helder, opgeruimd en zeer gezond voorkomen; haar blik wal
fchrander, maar open en zacht; haar gang deftig en bevallig, e"1'I
fchoon zij vrij gezet was, hinderde dit haar echter, in de dagen
"bllrer gezondheid, niets aan hare vlugheid, en haren werkzamen
en voortvarend en nard; gelijk naderhaad, [oen haar ziek Iigchaam een
eigenlijke kerker voor haren geest werd, het geval was. waar over
zij dan ook dikwijls weemoedig klaagde. Zij bleef imusrchen doorgaans opgeruimd, te vreden, werkzaam, deels in de oefening van
haar verfiand en hart; deels in het geregeld befiuur der huishouding
t!n andere bezighededen. Hare uitftekende zielsvermogens en talenten
zijn genoeg uit hare fchriften bekend. Alhoewel zij niet onder de ei.
genliJke geleerde vrouwen behoorde, en daar onder ook nimmer wilde
geteld worden, waartoe zij in hare omftandigheden, en bij hare woonplaats op het land, ook geene aanleiding had, bezitten nogtans alle hare {chriften eene hooge waarde door de edele en godsdienstige
fiemming van haar hart, die zoo natuurlijk en ongekunfield in dezel.
ve doorftraalt, en die van hare jeugd af op de vorming van iJare denk.
wijze en haar karakter zulk eenen weldadigcn invloed hadden, dat
zij voor de bedwelming van den hoogmoed, toen ha~r naam in ons
vaderland beroemd werd, bewaard bleef. en tevens onder de velerlei rampl'n en fchokken van dit aardfche leven, en van ons gefol"
cerd vad~rland, daarin de beste wapenen vond. Hare deugd, de vrucht
van een nederig en dankbaar geloof aan den godsdiellSt van JEZUS,
gepaard meE eene meer dan "gewone kennis van God, de Natuur,
de menfchen, en derzelver verhevene beftem ming; verheven boven
allen beuzelgeest ; verfierkt door oefening van vele jaren ~ en bet
yoorbeeld van edele bloedverwanten; verGerd door eellen zachten
en "regt vrouwelijkcu inborst - dit alles gaf een helder en beminnelijk voorkomen aan baar gelaat en houding, achtbaarheid aan hare
daden en kracht :tan hlll'e bevelen. Gelijk er nimmer een waarlijk groot
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karakter was t ~onder opregtheid en goedhartigheid. zoo bezat zij
deze hoedanigheden, ook iu cenen hoogen graad. Ten volle overtuigd
van een hooger en altijd wijs Befmur over onze lotgevallen, was zij
volkomen te vrede met haar lot, en verdroeg de (Jagen des tegenfpoeds, die ook haar op haren weg trotTcn, met bedaardheid en eene ftille onderwerping aan den GoddelijkelI wil. ZiJ was driftig en
voortvarend van aard, en fnel in het nemen ei) uitvoeren harer befluiten; doch haar helder verftand en geoefende godsvrucht bewaarden
haar doorgaans voor de mistlagen, aan zulke karakters eigen. Haar
natuurlijke trek tot het eenzame en ernftige, aangekweekt door hare
feiHe opvoeding, meestal op het land, en het lezen van nunige, en het
verftand befchavende boeken, was oorzaak, dat de gezellige verkee.
ring voor haar minder behoefte was, en tleches nu en dan genoten
werd; maar ook dan eene ware uitfpannin g was, waarin zij met een
hart, geheel open voor genot en vriendfchap, deel nam. Daar zij
een levendig gevoel had van de waarde en bellemming van den
mensch, en daarbij eene groote zucht tot vrijheid en onafhankelijk_
heid van alle, den mensch verlagende kluisters, had zij ook eenen
natUurlijken afkeer van alle laagheid en vleijerij, voor alle ingenomenheid met menfchen, welker eeniglle verdienllen rijkdom of aanzien waren~ maar waar zij immer regte menfchen adel ontmoette,
daar erkende en vereerde zij denzelven.
Wat eene zoodanige vrouw voor haren echtgenoot, baar huisf:ezin,
en hare bloedverwanten en vrienden was, die haar allen de verfchuldigde
hoogachting en liefde zoo gaarne toedroegen, kan men hieruit gemakkelijk opmaken. Eene verdere befchrijving van haar leven, lotgevallen
en verfchrikkelijk lijden, in den laatllen tijd haars aan wezens, dat zij
met zoo veel geduld 'V'erduurde, blijft nog f1:eeds voor ons eene behoefte. Het heeft den fchrijver van dit vertlag, uit hoofde zijner menigvuldige ambts.bezigheden, tot nog toe aan genoegzamen tijd daartoe
ontbroken, offchooll hij er reeds de lIoodige bouw!loffen toe verzameld
heeft. Alleen voegen wij hier nog bij eene opgave harer gedrukte
werken, bij ALLART te Amjlerdaln uitgegeven, als: het Land, in
brieven, 1787. hetgeen ettelijke maal herdrukt is met een\! belangrijke voorrede door Ds. A. VAN DEN BERG; voor Eenzamen, 1789;
REINHART. of Natuur en God.rdiemt, 3 deelen 1791 en 179:l en vervolgens; Mijne kinderlijke trll.'letl 1792; Gcuwgéll d<?r Liefde, 1794 ;
net ware Genot des levens in brieven, 1796, en Ontwaakte Zanglust, 1807, waarin men ook de fchoone Elegie vindt, in de a::ngehaalde Galerie historique des Contemporains zoo zeer geroemd.
Ook zijn door haar vertaald: Don KARLOS van F. SCHILLER, '789,
uit het I1oogduitsch; ESTELL~, van M. D. FLORIAN, 1790, uit het
Fransch, en SAKONTALA, of de beflisfende ring, uit het f-Ioogduitsch,
in 1792 uitgegeven; van welk laatlle !luk VON ZIiIl~IERl\IAN (*) naar
(.) DI Aa,." 11. "a,.,
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waarheid zegt, dat het de zniverfie, eenvoudigfie en fchuldelooste
Natuur ademt, met welk getuigenis dat van FEITH, KANTELAAR en
profesfor IÜl\IAKER, aldaar door den vertaler aangehaald, infiemmen.
Eindelijk verfchenen van haar in 1803 en ISo4 Tafereelen uit hel
Huis[e/ijk levetJ, welke zij mede uit het Hoogduitsch in onze taal
heeft overgehagr.
POSTULAAT. Zoo noemt men eene pr3ktifcbe, onmiddelbaar
zekere fielling, die dus voor geen bewijs vatbaar is, noch dit behoeft; eene prak/ifche grol1d(lelling. Als zoodunig bevat zij de mogelijkheid eener daad, of de aard en wijze, waarop zij moet uitgevoerd worden. Dus is in de wiskun de een Pos/ti/aat eene fielIing,
welke de uitvoering Crea/i[ering) van een denkbeeld bepaalt, een
voorfiel, dat door zich zelven als mogelijk en uitvoerbaar befcbouwd
wordt, b. v., om rondom een punt, op eenen gelijken amand, eene lijn te trekken. - De krilifthe wijsbegeerte verfia3t door Postulaten de praktifche rede, theoretilèhe, echter, onbewijsbare fieHingen,
tot welker aanneming nogtans praktifche denkbeelden, of ollvoorwaardelijke apriori g.eldende regels, ons bepalen moeten. De tr.ensch
is vrij; de mensch is onjlerfelijk; er is em God, zijn volgens de wijsbegeerte van KANT de drie Poslttlfllm der zuivere prakli/l:he ,-ede.
POTASCH. Plantaardig loogzom, hetwelk verkrcgen wordt uit
de asch , die na de verbranding "an hout en fommige plamen overblijf[. Deze verbranding geCchiedt meestal in daartoe gereed gemaakte kuilen in de open lucht. In zoodauige Jaecen, waarin het hout
overvloedig is, gelijk in Rusla/1d, Zweden, en lVoord-Amerika" wordt
hetzelve ter vervaardiging van Potaseh aangewend; doch op veIe plaatfen gebruikt men tegenwoordig de asch. die van zoodanig
hout overblijft, dat tot brandfiof gediend heeft. Hoe zeer de Potasch in het delffioffelijk rijk niet ten eenen male vreemd is, zoo. is
zij echter het meest in het plantenrijk aanwezig. De meeste,
en voornameiijk de hoUt:lchtige. gewasten h~vatten Potasch, zoo
al~ fiengels van Turkfche weit, van zonnebloemen, wijngaard-ranken,
palm-, wilgen-, olm-, eiken., populier-, beuken- en denneboomen, alfem.
duivekervel, varen enz. De meeste dezer gewasCen worden in ons
vaderland niet iu die menigte gevonden, die er noodig is, om er
eene fabrijk mede aan den gang te houden. Het zoude echter niet
onbelar.griJk zijn, te onderzoeken, in hoe verre inlandfche plamen,
zoo wel als het loof van aardappelen, het boekweit-, raap·, kooIen boonen-firoo, daartoe zouden kunnen aangewend worden. Op
plaatfeo, waar de wijnbouw fierk gedreven wordt, zoo als in Fra/1kriJk, wordt de uitgeperste wijnmoer gedroogd cn verbrandt; de daaruit
verkrt>r,en Potasch draagt den naam van Ce1it1l-eS grtll'elees, is vrij
zuiver, en bevat volgens CHAPTAL flechts {~ vreemde zeJffiandigheden.
Men bereidt de Potasch in het groot, in de Pmasch-ziedcrijcn, op
de volgende wijze: eerst wordt de asch in de zoogex:aamde asc:h-ka_
mer lI1et koud water geweekt; daarna met het water uitgeloogd; de
daar-
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daardoo verkregen loog warde op eene nieuwe hoeveelheid asch
gegoten, en deze op gelijke wijze behandeld, ten einde eene zoo
veel mogelijk verzadigde loog ee verkrijgen. Wanneer er een genoegzame voorraad van loog voorhanden is, wordt dezelve in de
ziederij gebrngt, alwaar zij in daartoe ingerigte pannen zoodanig wordt
uitgedampt, dat men het verdampte water door cene nieuwe hoeveelheid loog herllellen moet, hetgeen gefchiedt door eene daarboven geplaatfie kuip, die van eene goot voorzien en met loog gevuld is.
Zoodra nu de loog dik begint te worden, wordt zij uit den kook.
ketel in potten van gegoten ijzer, die van drie tot vijf voet middel.
lijn en J 11 of 20 duim diepte hebben, overgegoten, en daarin tot
droog wordens toe uitgedampt. De drooge, harde, gekleurde zelfltan·
digheid, die men op deze wijze verkrijgt, wordt ruwe of zwarte
Potasch genoemd, die altijd nog eenige kleurende deel en, afkomstig
van een deel onveranderde kool(lof, waarmede zij vermengd is, bevat, en waarvan zij door gloeijing, in bijzonder daartoe ingerigte
reverbeer- of calcineer· ovens bevrijd wordt. Deze .gloeijing vereischt
veel oplettendheid, en het komt hier voornamelijk daarop aan, dat
men de Potasch eene gelijkmatige, niet al te Ilerke hitte geve, en
zorg draagt, dat dezelve alle deelen der Potasch gelijkelijk d O'xd ringt.
opdat zij niet tot een' klomp zamenloopt, welk laatlle bovendien
wordt voorgekomen door de zclmandighcid met ijzeren haken be.
hoorlijk om te roeren. Wanneer de bewerkin~ wel is afgeloopen,
is de Potasch ligt, klinkend, fponsachtig, graal1lv, (jf blaauwach.
tig wit; tlIsfchen beide is de oppervlakte met bla~ulVe- of groe.
ne vlakken bedekt, veroorzaakt door eelle kleine hoeveelheid 1l1an·
gaan-oxyde. in de aseh voorhanden. De Potasch bevat, b~halve
kooIllofzure, ook nog zwavelzure en zoutzure POt:lsch e:J kie.
zelaarde. Het gebeurt wel eens, dat men de Potasch bij de cal.
t:inering opzettelijk met kalk, zwavclzure Potasch, of zand ver.
mengd. - Men heeft in den handel verfchili ende foortell van Potas eh,
ats Rusfifche, Zweedfche, Amerikafche, Danziger en DuitCche; alsmede nog Peerlasch, die voornamelijk uit Engeland aangc[lra:;t, en
met de zoogenoemde weedasch voor de beste ge!lOlhlcn wordt. Ook
in ons vaderland viudt men eenige Potasch-fàbrijken. Volgens de proeyen van V t.UQUELIN is de AmerikaCche het rijkst aan zuIvere Potaseh, en bevat de Rus(ifèhe de minlle vreemde zelffiandigheden (*)
De Duitfche foonen, voornamelijk de Thuringfche, zijn de flechtfle en
bevatten weinig zuivere Potasch. De Potasch is een zeer bel:ll1grijk artikel in den koophandel, en wordt gebruikt in dc glasblazcrijen, in de falpeter., aluin· en groene ;:ecp-fàbri}kcn, nlsmrde voor het
Berlijns blaauw. Ook voor de fche"d- cn artrelliJ-1l1cn~kulJdc is zij van
veel belang, maar moet daartoe vooraf gezuivcrd wordc:J.
por ASSlUl\'I (Pot~"sch-mct~~l) is ccn mctaal, wdl;s grondllof
zui.
CO) ",buItI., C:",l<i,. Tom. Xl pag. =;'3.
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zuivere potasch is. DA VI} was de eerfie, die hetzelve in 1807 ontdekte, door potasch aan den elektrieken firoom eeller fterk werken.
de Galvanifche batterij bloot rc [cellen.
Het Potas/turn is in de !fwone temperatuur vast; heeft een zilver
witten glans; is fmelrbaar; zacht n!s was, en laat zich gelijk deze
tusfchen de vingers kneden; is fûortelijk ligter dan het water, ftaande toOt dit laatfte als 0,865-1000; fmelt bij 1500 F AIIR.; vervliegt
\foor dat het gloeijelld wordt; trekt, aan de lucht blootgefreld, de
z\1urfcof uit dezelve tot zich; wordt Ulet een wir oxyde bedekt, en
"erandert ten laatfte in gewone bijccnde pot:lsch, hetgeen ook
plaats heeft, zoo men een ftukje POlasfill1n op het water werpt,
wanneer het met eene roode vlam ontbrandt. Het vermengt zich.
door deszelfs groote verwantfchap cot de zUllrftof, met alle brandbare
ligchamen, uitgezonderd met de Koo!flofen bet Borium; verbindt zich
mee alle metalen; ontleect het water, de meeste oxijdes (verzuurtèls) , alle zuren, eene. groote hoeveelheid zouten en alle plantaardige en dierlijke ligchamen.
POTEMKIN, (GREG. AtEXANDROWITSCH, prills van), bij Smo.
Jmsko in 1736, uit eene oorfpronkelijke Poo!fche familie, geboren,
was} onder alle de gunfteIingen van KATHARINA 1I, gedurende 32 jaar
de eenige, die zich tot een alles befmrend ftaatsdienaar wisc te verheffen; doch bezat geene grondige kennis van her ftaatsbefwur, geeoe uitfrekende talenten, noch vnsrheid van karakter, om zijnen wil
in de uitvoering te onderfteunen. Door een lomer [Oeval beklom hij
den hoogften [OP van aanzien. Na den vroegen dood zjjns vaders
werd hij vaandrig bij de garde te paard, wanneer hij, bij gelegenheid
dat KATHARINA in uniform door de gelederen reed, om daardoor de
gunst der foldaten ter harer troon-beklimming te verwerven, op het
geligt , dat zij geen' kwast aan haren degen had, aunftoncls den zijnen der keizerin aanbood. Deze zijne oplettendheid, gepaard met
zijne geHalte, had eenen merkelijken invloed op de keizerin, en be.
zorgde hem den toegang tot (!en naamven kring van haar gezelfchap.
Hij verdrong zijne mededingers, inzonderheid de gebroeders ORLOW,
en waS van 1776 af haar verklaarde lieveling. Zijne trotschheid
haalde hem derzelver haat op den hals, en hij verloor, bij een twee.
~evecht met ALXIS ORLOW, door een pistoolfchot zijn oog. Hier
door werd hij der vorstin zoo veel te dierbaarder. die hem tot haren 'oorlogs-minister benoemde. Thans, de plaats van eenen begunfiigden inruimen de , nam zijnen l1:aatkundigen IDvlocd op het geheele
rijksbelluur zijnen aanvang, en wist hij de keizerin in het gevoelen te
bevestigen, dat zij hem voor hare zekerheid volllrekt noodig had.
KATHARINA, namelijk, gevoelende , dat zij bij mannen van aanzien,
t'n kunde gehaat was, vreesde zelfs haren eigen zoon, aan wien zij ,
na zijne meerderjarigheid, den troon moest amaan , en befchouwde
dnarom POTEiIll!1N, die door den grootvorst, den graaf PANJN en de
aanzienlijkfien des rijks gehaat werd, als den man, die aiIeell door
zij-
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zijne fchranderheid allen tegenfiand krachtdadig konde verijdelen;
en van hier, dat zij hem zulk eenc onbepaaldc magt opdroeg, VOQr
welke zij zelve w-n laatfie moest fidderen.
ündertus[chen handhaafde zich POTEMKIN, feden 1776, in zijncn onbepaaldcn invlocd op zijne vorstin, en had genoegzaam alleen het bcltuur der buitenlandlche zaken in handcn, waann hij het
Pruisllsch plan, hctgecn dc graaf PANIN was tocgedaan, tegenwerkte.
Voor hct overige was zijnc hané~lwijs cmtren~ buitcnland(che mogenheden trotsch en onbedachtza~_m. Zoo liet hij den koning FREDERIK Il.
in 1782, door den graaf GÖRTZ den voorll~g doen [Ot cene nieu..
we vcrdeeling van Polen. " De eerlle verdeeling, zeide hij, is
"flechts kinderfpel geweest: men had wen alles moeten dcelcD,
"cn het gefchreeuw zoude niet erger gewecst zijn;" en [Oen dit
voorfiel door den koning, op billijke gronden, verworpen werd, kwam
bem dit zoo onverwacht voor, dat hij den koninklijken brief, na
dien driemaal gelezen te hebben, aa;l den minister terug gaf met deze woorden: " nooit had ik kunnen de:lkcn, dat koning FREDERIK
" voor zulke romaneske denkbeelden vatb~ar W:1S." Hoc weinig Po.
TEMKIN met de regten der meufden en volken op b:!d. bleek bij de
geweidadige onderdrukking van den /(rim in 1783, wanneer bij,
op de weigering der Tarfl;rea, om de keizerin te huldigen, den
veldheeren last gaf, om de wederfpalll;igell neder te houwen, en,
toen een del" generar.ls dit weigerde, door Pf.UL POTEMION, een
zijner bloedverwanten, 30,000 man liet lleerfabelen. Als generaal.
gouverneur van Taul"ië. behandelde hij de Tal'farm op de gruwzaam.
fie wijze, en ontvolkte daardoor de provincie. Offchoon noch de
gefchiktheid, noch de kunde van een legerhoofd bezittende, fiond
nogcans ieder veldheer, hoe beroemd ook, ja bet geheele leger,
onder zijne onbepaalde magt; maar het hooger do~1 van het welzijn
van den flaat kende hij niet. Hij (heefde alleen naar de oppermagt,
gedroeg zicb jegens een ied er, zelfs omtrent de keizerin, met de
onverrchonelijkfie trotschheid; doch daarentegen verblindde bij baar
door de onbefchaamdfie vle~jerij. Zoo waren, op zijnen last, wen
de keizerin in 1787 n:lar Taurië reisde, om deze nieuwe provincie te
bezigtigen, langs de wegen en rivieren, hier en daar, in fchiJn,
Reden en dorpen opgeflagen , en de bewoners der omliggende land·
fireek in hunne feestgewadcn derwaarts ontboden. Door den fpoed,
dien men maakte, had de vorstin geen tijd, om de zaak te onderzoe·
ken, waardoor Pon:MKIN zijn oogmerk, om haar een grootsch denkbeeld van de gevorderde befchaving in de aan zijn befiuur wever..
trouwde provincie, en vaD den welvaart barer inwoners te geven,
volkomen bereikte. De prins van LlGNE omwierp van hem in 1783,
in het leger van OCZAKOW, eene beeldtenis, dar, hoezeer ook met
gunUige trekken geteekend en vele tegenl!rijdigheden bevattende, nogtans den magtigen gunfieling, in zijne geheele grootheid, afmaalt als
een vertroeteld kind der fortllÏl~, zonder inwendige befchaving en ka.
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r:lkt~r. ruw, woest. buitenfporig, grillig, onkundig; maar van eeneo
heerschzuchtigen aard, en een listig hoveling; terwijl de PruisfiCche
gezant, de graaf van GÖRTZ van hem getuigt: c'est tm homme, 'lui
11 tlu genie et ties lafenis; mais tlont I'esprit et Ie corllctère n'invjunt pas à fa;me1', ni à l'eslimel'.
Met dit alles bepaalde zich de oplettendheid van POTEII1KIN ook
tot nuttige voorwerpen. Hij voerde in TauriiJ verCcheidene vruchtboomen "an buiten in; legde bij SO/Idee de groote bFandewijn-aokerij aan. en Pet~rsbllrg heeft aan hem eene glas. en Cpiegel-fabrijk
te danken, die in nitgearektheid en fraaiheid van v00rtbrengCels die
van Pari} s en VelletiiJ evenaart. Over het algemeen had hij veel ach·
ring voor de kunsten, inzonderheid voor de muzUk, en had overal in
zijn gevolg 80 mnzijkanten. In het bczit van onafmetelijke landerijen,
van verfcheidene kisten met juweelen, banknooten van alle handeldrijvende natien van Europ4, en van aanzienlijke inkomsten ,
kocht hij nog bO'lendien, zonder die echter te betalen, de rijke 03latenfchap van de prinfen LUDOMIRSKIj en SAPfEHA , in PotloliiJ en
Lithouwen. In 1776 was hij Dnitsch rijksvorst, en werd federt met
een aantal teekenen van onderfcheiding. zoo door de keizerin als
door buitenlandCche vorsten, begiftigd. KATHARJNh fchonk hem in
17&7 den eernaam van TatJl'Îer; maar nu ontbrak nog aan zijnen onverzadelijken hoogmoed het ordenslint van ST. GEORGE, hetgeen alleen aan cenen opperbevelhebber, na eeu' behaalde zege, konde tcn
deel vallen; en het was van hier, dat hij de Porte tot eene oorlogsverklaring aanvuurde. Het zoogenoemde OosterCche en Griekfche
fiel[el, benevens her verdrijven der Turken uit E1Iropa, was zijn geliefdkoosd denkbeeld, welk5 uitvoering hem, [eden de beroemde reis
der keizerin naar Tartrié iu 1787, en hare verbindtenis Dlet JOZEPII
II, nabij Ccheen, waarbij hij dan hoopte, dat ftlnldavië en Wallac1tiiJ,
als een onafhankelijk vorstendom, onder de befcherming van Rusland,
aan hem zoude te beurt vallen. Toen de oorlog begon, Hond PoTEMKIN aan het hoofd van een leger van 150,000 man, en dienden onder hem de tlitmuntendfre veldheeren. De krijg werd in de vlakten
van Oczakow, den f{uban en van Tal'tarije met eene alles vernielende woede gevoerd. Honger en p~st vermeerderden den aIgemeenen nood; doch ondernam hij in 1788 de belegering van Oczakow,
welke vesting hij in Winterm. van dat jaar Ctormenderhand veroverde.
Het bloedbad was verCchrikkelijk; de ftad werd 3 dagen lang ge.
plunderd, en van beide kanten kwamen meer dan 30,000 menfchen
om het leven. POTEMKIN verkreeg nogtans het groot lint der bovengenoemde orden, een gefchenk van 100,000 roebels, den titel
van eenen He/man tier Kozakken, en eenen met diamanten bezetten,
en met laurienakken omwonden, aaf vnn commando. Toen hij in
Lentem. 1791 in Petersbul'g terug kwam, rigtte de keizerin ter zij.
ner eere luisterrijke feesten aan, [chonk hem het Taurisch paleis,
en een 111et diamanten bezet kleed, waarop hij zich naar het vredes.
538

COR-

POT L

0

0

D.

S39
congres te JIISfy begaf, alwaar in Oogstm. des genoemden jaars de
vredes-voorwaarden tusrchen R.usland en de Port' gefloten, doch
eerst in het volgende ia~r in een eindelijk vredesverdrag veranderd
werden. Jntusfche!1 beleefde de bewerkér van dezen oorlog het vol.
komen fluiten van den vrede niet, Te .Jasfy, door de in het leger
heerfchende ziekte overvallen, begaf hij zich van daar naaf Nicolaof;
doch zich onder den weg cq;er gevoeiende, fiapte hij uit zijn rijtuig
en fiierf, onder eenen boom, In de armen zijner 11icht, de gravill
BRANICKA geboren ENGELHARDT, op den 16 van WUnm. 1791. Zijn
lijk werd naar Cherfotz gevoerd, wanneer de keizerin 100,000 ro~
bels benemde, ten einde aldaar een frlaujiJ/eum voor hem op te
rigten.
Wanneer men POTEMKtN in zijne zedelijke w::arde Llefchouwt, naat
men bijna in twijfel, of KATHARINA, d~:lr zij het welzijn v:m millioenen harer onderdanen en zich zelve aan zulk een man onderwierp,
wel den naam van de C,'oote verdiellt. Tot overmaat verzadigd
door elke zinnelijke lust, fielde hij zijne grootheid daarin, om er
zich geene te laten ontbreken, en door eene grellzclllooze verfpilling der ftaatsgelden, met moedwillige opoffering van anderen, iedere
grillige luim van het oogenblik te bevredigen. Offchoon hem de
keizerin in alle zijne wenfchen te gemoet kwam, en rommen aan
baar geld, die allen ge loof te bovengaan , fchonk, was hij nogt:lns
laag genoeg, om de zoodanige , die hem tot andere oogmerken werden toevertrouwd, voor zich zelven te behmlden. In het bezit
van een aanzienlijk vermogen, hetgeen na zijnen dood op 50 milli.
oen guldens gefchat werd, betaalde hij zoodanige werklieden niet,
die voor zijne eigene behoeften hadden gearbeid; zoodat kooplieden, die last ontvingen, om van hunne waren aan hem te leveren,
zich voor verloren hielden. l\Tet ét:n woord, men flaat den bal
niet zoo geheel mis, wanneer men de verregaande zedelijke verdorvenheid der zulken , aan welke onder de regering van KATn.~RINA de
meeste magt werd toevertrouwd, en die door de toegeeflijkheid van
PANIN f,echts zwak werd tegengewerkt, gedeeltelijk aan het voorber'] van POTEMKIN tocfchrijfr.
POTLOOD. Eene brandbare delfüof, tot het GI'aphit-geflache
behoorende ; meest lood-graauw, f0111tijds ijzer-graauw van kleur;
meer of min metaal-glanzig; afverwend; vetachtig op het. aanvoelen;
deels digt, deels korrelig, of fchubaclltig, en week. Het Potlood
vervliegt in een Herk, open vuur bijna geheel, en laat flechts een
weinig ijzer- en kiezel-aarde achter: het fchijnt uit 96 declen kool.
ftof, en 4 dcelen ijzer zamengeftcld te zijn. Het Duitfche, hetgeen bij Pasfau, Rf'gwsbl/1'g en mldere plaatfen gevonden wordt, is
brokkelig, en 111et vele vreemde deelen vermengd. De fijnfte foort
vindt men te f{eswid~ in Cumberlalld; en van hier, dat het Engel·
fche het Duitfche Potlood verre overtreft. Met een fijn zaagje in
dunne ftrepen gefneden, en in houten kokertjes gelegd, kan het ZOIt.
der
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der bereiden tot PO:loodcn gebruikt. en ook zonder eenig bij.voegfcl
gefmolten worden. om het in gefchlkce vormen ce brengen; terwijl
het gemeene Potlood. daarentegen, uit hoofde zijner onzuiverheid
en brosheid, eerst fijn gefcooten .• door. eene haar-zeef gezift. en in
een' kroes moet gefmolten worden, hetgeen, daar het moeijelijk tot
vloeibaarheid is te brengen, door om trem een derde zwavel bevorderd
wordt. De koeken, waartoe men het gefmolten Potlood brengt.
worden. geheel bekoeld zijnde, in de vereischte firepell gefneden.
om in de houten buisjes gelegd te worden. De fijne vaste foorl!
van Potlood wordt ook tOt de punten op de fiangen van blikfem-afleiders gebruikt; doch van de gemeenfie maakt men ook fineltkroezen, waarvan de [p[er en Pas[auer voornamelijk beroemd zijn. Men
neemt hier toe drie deel en Potlood en één deel blaauwe klei, welke eerst gebrand. CD gelijk het Potlood eem genooten en gezift moet
worden. Dit mengfcl. met water vochtig gemaakL, fierk door el.
kander gewerkt, tot de begeerde vormen gebragt , en in de fchaduw
gedroogd zijnde. levert alsdan, na eene voorzigtige branding in ee.
nen oven, de beste kroezen voor het fmelten van metalen op. Dat
voortS het Potlood, met vet vermengd, zeer gefchikt is, om de wrijving bij de werktuigen te verminderen, en om aan ijzeren platen,
kagchels enz. eenen fchoonen glans te geven. is genoeg bekend.
POTOCKI. (De Graaf JEAN) Een voornaam Poolsch Letterkundige. die met een goed gevolg de fraaije letteren, d och inzonderheid de gefchiedkunde, beoefende. Hij gaf achtereenvolgende in het
licht: Re.her.hes [ur la Sarmatie, en naderhand eene Histoire pri",itive des peup/es de la Rusfie, welke op last van de akademie van
wetenfchappen te Petersburg gedrukt, en aan den keizer ALEXANDER
aangeboden werd, die hem daarover eenen eigenhandigen, vleijenden
brief fchreef. POTOCKI, wiens letterkundige kennis, door eene voorheen gedane reis in Egypte, was bekend geworden, vertrok in 1805
met de talrijke Rusfifche bezending naar Cllina, en verzamelde hier
nieuwe gefchiedkundige bouwflolfen , waarvan hij gebruik wilde ma·
ken, toen hij op het einde van 1815 in de Ukraine op het onverwacht fiierf. Hij was lid van de akademie van War!chtlu, en
van verfcheidene andere geleerde genootfchappen van Europa, en
dezelfde, die op zijne reis naar Cairo, op de pyramiden, dezen dichtregel van dcn abt DELILLE graveerde: Leur masfe ind,jlructible a

fat/gul Ie temps.
POTOCKI (GraafSTA.NlsLAus) rproot uit eene aanzienlijke Pool.
fcbe familie, en onderfcheidde zich door zijne kunde en welfprekend.
heid op de Poolfche rijksdagen van 1783 en 1792. Hij was veldheer van de artillerie, en een voorflander van den regeringsvorm van
den 3den van B1oeim. des laatstgemelden jaars; doch verliet, na dat
de koning STANISLAUS tot de Targowitzer overeenkomst was toegetreden, zijn vaderland, en begaf zich naar Oostenrifk. Zonder in de
Poolfche zaken cenig verder deel te ncmen, wijdde hij zich vervolgens
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gens geheel ruin de beoefening der kunsten en wetenfchappen, totdat
in 1807 het hertogdom WarJèhau werd opgerigt, wanneer hij derwaarts t~rllgkeerde, en lid van het geleerde genootfchap in die fiad
werd. Als voorzitter vnn de opper-fchoo!- en opvoedings-commisfie, was hij onvermoeid in zijne pogingen ter ver!landelijke en zedelijke befchaving zijner natie. Ook was hij het, die als prefident
vonden raad van War[chau, na de oprigting van de Poolfche algemeene confederatie in 18111, bij de opening van den rijksdag, in
Zomermaand van dat jaar, de inwijdings-redevoering hield. In 18 15
werd hij door den keizer ALEXANDEJl tot minister van eerdienst
en het openbaar or:derw.ijs benoemd, en bezat als redenaar !Zulke
uit!lekende talenten, dat men hem in Polen uit dien hoofde
princeps eloljuentiae noemde. POTOCKI fiierf in den Herfst van
1821 op zijn rondgoed Willanow, niet ver v.an Warfchau, en
\yas als Cchrijver, zoo wel in de Poolfche als F1'3ufche taal, beroemd. Hij brngt uit een aantal kleine {)pfiellen een werk, over
de theorie der welfprekendheid, in 6 deel en , in de Poolfche, en
in dezelfde taal WINKELMANS werk over de kunst over, welke hij
beideR iu het licht gaf. Als bevorderaar der wetenfchappen verwierf hij nog groot er verdiensten, inzonderheid bij .de oprigtiug der
Univerfitei[ te Jf7ar{chau , en den voortreffelijken .aanleg vall de haar
allengskens meer en meer verfierende openbare gebouwen en verzamelingen, waartoe de .()pen bare boekerij, het kabinet plaatwerken,
de l30tanifche tuin, de fierrenwacht , het mineralogisch en zoolo.
gisch kabinet, en anderen behooren.
POTPOURRI. Eigenlijk een gerl?gt van allerlei vleesch, dat
onder elkander gaar gekookt is; doch noemt men een pot met verCcheidene welriekende bloemen en kruiden, en eindelijk ieder mengfel
onder elkande·r een Potpourri, b. v. een muzfikaol Potpourri, dat
is: een toonfiuk. hetwelk uit verfchejdene~ meestal bekende, lluk.
ken is zamengefield. Eene behoorlijke verbinding en juiste uitV'oe.
ring kan zulk een fluk tot een aangenaam fpel verheffen; doch bij
zoogenoemde komifche Potpourris of Quodlihets , is dit gewoonlijk
het geval niet.
POTS DAM. De tweede koninklijke Pruisnfche Retidentie- en
hoofdfiad van een regerings-distrikt, tot de provincie Brandenhurg
behoorende. Zij ligt 4- mijlen van Berlijn aan de HaveI, op een ei.
land, dat door die rivier, eenige meren en een kanaal gevormd
wordt; heeft 4 voorfieden ,7 bruggen, 5 kerken en 17~400 inwoners. De koningen FREDERllt WILIIELM 1 en 11, doch inzonderheid
FREDERIK I1, hebben aan de vergrooting en verfraaijing der fiad
aanzienlijke fommen te koste gelegd, zoodae zij tegenwoordig, naast
BerliJn, de Cchoonfie ftad van den Pruisnfchen !laat is. Zij is fraai
gebouwd, heefe pracbtige firaten, voor de meeste poorten fchoone
lanen, en verder op, grootendeels aan de Havel, bosfchen, groene
lleuvels en wijnbergen. VaD fommige naburige bergen beeft men
heer-
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heerlijke afwisfelellde gezigten op è-e (hd, verfcheidelle dorpen, den
koninklijkeIl min, lustl1oten, bosfchaadjes enz. De flad heeft vele openbare pleinen, waarvan hct IPilhelmspteill het voornaamlte t
en met popl1licr-linden en 2'ldere hoomen beplant is. Op het midden der oude markt, met prachtiGe gcbouwen omgeven, !laat cene
obelisk van wit en rood marmer, ter hoogte van 7-~ voet: aan de 4:rijden ziet men de borstbeelden van den keurvorst FREDERm Wl J.IIELM, van de koningen FREDERIK I, FREDERI/{ WILHEL~l 1 en FRE'DERIK 11. Ondcr de openbare gebouwen verdicnt eene bijzondere
opmerking het koninklijk flot, dat door FREDERll{ WILIlELM begonnen en door FREDERIK II voltooid is. Het is een langwerpig vierkant, dat uit 3 verdiepingen be!laat. Opmerkenswaardig zijn de zuiJer..
gangen ter zijde naar de lange brug, die OTer de Havel voert, en tusfchen
het midden van den vleugel en den koninklijken !lal liggende. De
eer!l:e bellaat uit 20 en de laat!le uit 32 vrij !laande CorinthiCche zuilen,
met tusfchen beide geplaatlte groepen en !landbeeldeIJ. Op het raadhuis, door FREDERIK II in 1754, naar dat van dmfle"dam, gebouwd,
llaat in het midden den toren, met een' koepel, waarop een koperen
Atlas van eene verbazende grootte, die den wereldkloot draagt,
welke, even als het beeld, van gedreven koper en verguld is. Het
koninklUk weeshuis voor de krijgslieden is een llitgeltrekt gebouw,
van. 4 verdiepingen hoog, waarin 600 kinderen, en buitendien door
hetzelve nog 2,000 kr~jgslieden, verzorgd worden. Onder de
kerkgebouwen zijn bijzonder merkwaardig: de hof- en garnizoensker1c
met h:tar fraai klokkellfpel en marmeren prediklloel, waaronder FREDERm WILHELM I in eene marmeren, en FREDERIK I I in eene tinnen doodkist rusten; de Iieilige Geest-kerk met een en prachtigen toren; de Lutherrche fiadskerk St. NiclJ!a;, en de Franrche Gereformeerde kerk, die naar het Dlodel van het Pantheon te Rome gebouwd
is. Ook de fchouwburg, benevens het armen- en ziekenhuis, zijn
waardig bezigtigd te worden. - De belangrijklle inrigting voor kunstvlijt is de geweerfabrijk, welke tot IJiertoe de eenige in den Prllisfi·
fchen naat was. De in Spandau gefmede lilaphaan-loopen worden
hier gefchaard en verder in orde gebragt , en de geweren van floten
en al het verder benoodigde voorzien. Tegenwoordig houdt deze
fabrijk 150 werklieden aan den gang. De overige fabrijken, zoo
als van tabak, katoene- en zjjden·!l:offen, potloden, leder, laken t
gewast linnen ('nz., zijn van ongelijk mindere beteekenis.
Door de Brandenburgrche pOOrt, welke uit eenen fraaijen , met Co_
rimhifche zuilen verfierden , triumfboog be !laat , gaat men naar het
beroemde koninklijk lustOot Sansfouci, waarover wij onder dat artikel zullen fpreken.
POTT, (JOHAN HEINRlcn) een uitnekend fcheidkundige, tC
Halberflat in 1692 geboren, genoot te /I.'1!1e het onderwijs van den
beroemden STAHr.. Zijne inwijdings-verbandeling: de Su!p,1uribus
melallorum , in welke hij den weg tot eene verbeterde bcfchouwing
der
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der Ccheidkllnde baande, en een aantnl leerrijke proeven en nieuwe
denkbeelden mededeelde, verfchafte hem reeds eene plaats onder de
bekwaamf1:e fcheidlumdigen van zijnen tijd. De koninklijke akademie
te Berlijn benoemde hem tot haar medelid, en in '737 werd bij
Hoogleeraar in de fcheidkunde bij het koninklijk genees- en heellmn.
dig collegie aldaar. Sedert was hij in zijn vak onophoudelijk werk.
zaam, en verwierf zich door vele belangrijke en merkwaardige proe.
ven, ontdekkingen en verbeteringen eellen blijvenden roem. Inzonderheid hield hem het onderzoek en de kennis der delmoffelijke ligchamen bezig, waarin hij en zijn tijdgenoot HENKEL de gelukkigf1:e
vorderingen mankten. Men. kan POTT bovenal als de eerf1:e oOt7.aak
der Berlijner Porfelein.fabrijk befchouwen. Onder zijne voornaamlle
fchriften behoort zijne Lithogeognofia 3 deel en , 1754; terwijl in
de werken der akademie verfcheidene van zijne verhandelingen ver.
vat, en andere in afzonderlijke verzamelingen verfchenen zijn.
POTTEBAKKERIJE;'Il. Voor het grove vaatwerk, in de huis.
houding van zoo veel gebruik, moet men de fijnf1:e en vetf1:e klei ge.
bruiken, die zeer taai en leeroerig is, geen' fieentjes of grof zand beo
vat, en meestal eene ligte, naar het bJaauwe trekkende kleur heeft.
Men vindt deze klei in ons vaderland overal tusfchen andere kleilagen;
doch de beste in de landen aan den Ry'n, de Fecht , de Gouwe en
aan de Maas. In Groningen en Friesland beweert men, dat zij gee·
ne klei van aangefpoelde landen, waarvan zich echter de tigchel-wer.
kers bedienen, maar alleen ge[chapen klei, zoo als men het noemt,
gebruiken kunnen, die veel onder de veenen gevonden, en van daar
De klei, door omfpiLten, kneden .en ma.
aangevoerd wordt. len tot de noodige taaiheid geb ragt zijnde, wordt in onderfcheidene
groote kluiten verdeeld, naar mate van de potten, of het vaatwerk, hetgeen er van ZQl gebakken worden. De Pottedraaijer legt
hier toe een derzelve op het door den voet rond gedreven tafel.
tje, draai{chijl genoemd, en geeft er onder het draaijen de ver.
eischte gedaante van vat of pot aan, of vormt het, zoo dit op deze wijze niet kan gefchieden, uit de vrije hand, zoo als ook met
ooren, handvat fels enz. gefchiedr. De aldus gevormde potten worden vervolgells op daartoe gefchikte planken gedroogd, en daarna in
eenen vierkanten oven gebragt , op een gewelf, dat roosrersgewijze
gemetfeld is, waarop de oven genoten, en de hrandf1:offen in de
vuurgangen , onder het gemelde gewelf, worden aangef1:oken. Dit
vuur neemt van tijd tot tijd in hitte toe, tot dat de geheele oven
met de daarin zijnde potten gloeijend wordt. en welke gloei-;hitte
men gewoonlijk 24 uur onderhoudt. Men f1:aakt hierop van lang.
zamerhand het {loken; laat den oven bekoelen, en neemt er de pot·
ten uit, die nu allen ten verkoop gereed zijn, indien zij niet verglaasd moeten worden. Wanneer de potten van eene geringe foore
zijn, worden zij met kleuren gefchilderd, met verglaaszeI bedekt en
gebakken; doch de fijnere foorten'worden eerst verglaasd en gebakken,
voorts
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voorts befchilderd. en daarna n'Jg eens gebakken. Tot verg!aaszels
bedient men zich voor wil van lood-tin, zom, potasch en zand;
voor het hlaauwe van l{Qb~lt, lood, z:lnd en zout; voor het gule
van fpiesglas en lood; voor het zwarte van fmallc, bruin Heen, koper.
rood en lood, en voor het groeit!! van koperrood, fplcs~las, zand
en lood. Alle deze bijzondere foorten worden cerst lijn geflootcn, en
met kleiaarde en wat(!r tot een' dunne p~p gemaakt, die dan met een
klein kwastje op die pla:u[en gebragt .wordt, waar het noodig is. Daar
echter het lood, in het vergla3szel van gemeenc pottebakkers waren,
$ltijd een voornaam bef1:anddeel uitmaakt. zoo moet het door f1:erke
branding wel met het f1:eengoed verbonden worden, opdat niet het
lood op eenigerhande wijze zich uit dit kCllkcn-gereedfchap met de
fpijzen verecnigc en vergiftiging veroorzake ; terwijl men in de l1Uis.
bouding altijd moet zorgen, dat zich het verglaaszei niet door affchrabben, of anders, los late, en met de fpijze vermenge.
POTTER. (PAULUS) Een beroemd Nederlaudsch ft:hilder, te
Enlcltuizen geboren. Hij maakte zulke fpoedige en fchoone vorderingen in de kunst, dat hij reeds in zijn 17de jaar voor een bekwaam fcnilder bekend f1:ond. Hij fchilderde aangename landfchap.
pen, van melk. en ander vee voorzien, met eene naauwkeurigheid, die
Iteldzaam door een ander is bereikt geworden. Een fchoon f1:uk
van dezen man verlierde het kabinet van den laatllell f1:adhouder. hetgeen t'"lans zich op het huis in 't Bosch bcvindt. Jammer is het,
dat zijne groote Osfendrift, door de keizerin van Rus/and gekocht t
in 1771 op zee vergaan is. POTTER Ilierf in 1654 te AmfJerdam,
nog geen 30 j~ar oud. Zijne !lukken zijn zeldzaam. en worde!)
tot hooge prijzen betaald.
POUSSIN. (NIcoLAs) Een der bcroemdf1:e Franfche hi$torie- en
landfchapsfchilders, die zijnen fmaak· in Italië vormde, en aldaar eenen geruimen tijd zijne kunst, met alle daartoe behoorende wetel\fchappen beoefende. De kardinaal FRANCESKO BARBERINI , en nog
meer de ridder CAS~HANO DEL POTZO, voor wien hij de bekende ze"etI Salcrllmenlen fchilderde, waren zijne gro(>tmoedige begunftigers.
Zijn naam werd Inl ook fpoe,dig in FrankriJk beroemd, en dit beo
woog den kardinaal RICHELIEU, om hem, op aanbeveling van den
imendallt DENOYERS, naar Parijs te ontbieden, ten einde de groote
gallerij der Louvre met zijne !lukken te verlieren , waartoe LODI!.WlJK
XIII hem tot eerflen fchilder. met een jaargeld van 3,000 livres •
aanf1:elde. POUSSIN kwam in 1640 te PariJs; doch vond hier vaR
alle kanten tegerlf1:and, zoodat hij reeds in J 642, toen hij zich met
de kartons, tot eene vertooning van HERKlJLES , voor de galerij der
Louvre bezig hield, weder naar Rome terug keerde, waar hij in 1665
aan eene beroerte f1:ierr. Orfchoon LODEWljk XIV hem den titel van eer!len fchilder met de jaarwedde liet behoudcn , leefde hij echter !leeds
i-n zeer matige om!landigheden. Zijne belangeloosheid deed hem de
middelen, om zich te verrijken, verrmaden, alhoewel hem dit anders
niet
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niet moeijelijk zoude gevallen zijn: hij arbeidde, meer voor den
roem, dali voor 1i1OOd gewin. Vol hoogachting voor de Ouden fireefde hij het verheven ideaal na, hetgeen wij bij hem vinden. Hij teekende met vele naallwkeurigheid, en zijne compoCitie is verltandlg
en edel, zijn fdjl verheven en ftoU[, en in zijne uitdrukking komt hij
RAPHAEL zeer nabij. Hetgeen hij was, werd hij door zich zelven.
Hij had tevens de werken van Tltiaan beoefend; doch zijne latere
f[ukken moeten, tcn aanzien van koloriet, voor zijne vroegere wijken;
hebbende hij in lateren tijd dit gedeelte der kunst opzettelijk verwaarloosd, om zoo veel te meer vlijt aan de tcekening te kunnen befceden.
Men berispt in de fchilderfcukken van POUSSIN eene zekere eenvormigheid in houdingen, gelaatstrekken, en in de uitdrukking zijner f.
guren, alsmede eene te groote volheid in de plooijen der kIeediDg;
doch in weerwil dezer fomen, die uit eene te ftipte navolging der
Ouden kunnen ontftaan zijn, kan hij zeer wel met de grootlèe mees.
ters van Italië monfteren. Onder zijne meest beroemde ftukken be.
hooren, behalve de reeds genoemde zeven Sakramenlen, den Zond.
'Vloed, de Germanieus, de inneming ,'an .leruZtllem, de pest der ph/lifli/nen, Rebekka, de Eehtbreekjier, Mozes, die met zijnen ftaf het
water uit de rOlS doet olJtfpringen, de Mnhidd(ng 'VfJn hel gouden
Kalf, met nog een groot aantal uitmuntende landfchappen. D' AGINCOURT riglte in 1782, in het pantheon, eene gedenkzuil voor hem
op , en VELLORI heeft zijn leven in het Italiaansch befchreven; ter·
wijl CHATEAU POILLI en Cr.AUDlNE H.\LLA zijne fchilderftukken in
het koper hebben overgebragt.
PRAAG. De hoofdnad van het koningrijk Boheme, eene der
grootfte fteden van den Oostenrijkfchen fraat. Zij ligt aan den voet
van den Petrillcr- en Sdwei:lberg , op 7 heuvels, aan beide zijden
van de Moldfltl, over welke eene fteenen brug voert, die op 16
boogen rust, en met 28 ftandbeeldcn van heiligen verCierd is. De
flad wordt door vestingwerken omringd; bevat drie uur in Jen
omtrek, heeft 42 kerkei" waaronder eene Duitfche-Proceslantfche.
9 Synagogen , 68 paleizen, 41 openbare pleinen, en telt 79,600
inwoners (behalve de vreemdelingen en het garnizoen), waar.
onder 7000 Joden. Zij beftaat uit 4- neden. de dltjiadt, de Netljiadl, Hrad{óilz op den berg, en de Kleinfeite J waarvan de beide eerfte aan den regt er. en de laatrte aan den linker-oever van de
Mo/dau liggen. - Praag bevat vele merkwa::rdige en prachtige gehouwen, en niet minder wetenrchappelijke en nuttige inrigtingen.
Er is eene uni verCiteit met 44- 1-100 gleeraren en 900 ftlldenten, waar·
toe eene boekerij, een kabinet van NalUUI'lijke historie, van wis- en
werktuigkunde, ecne fterrenw3cht, een ontleedkundig theater,
en eenen kruidtuin behooren. Bovendien zijn er nog 3 gymnaCien,
verfcheidene andere fcholen, het AlumI/iaat tot vorming van priesters,
eene teeken. en fchilder-akademie, zwem-, vee-, artzenij- en Teehni.rehe fcholen, een IUuzijkaal eon[eryatorirIllZ, infcitllten voor dooyen
. ALGEMEEN WOORD!!.l'\Il. V.
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en blinden, de koninklijke akademie van wetenrchnppeD. een bijzon..
der genootfchap vao vaderlandfche kunstvrienden. een nationaal Mu.
aeum, vele openbare en afzonderlijke boekerijen, verzamelingen van
natura/;a's, van voorwerpen van kunst enz. Bovenal verdienen
eene bijzondere opmerking de weldadige inrigtingeo, als: die tot redding van fchijndooden, het genootCchap tot onderftelllling van behoeftigen, het nieuwe armenhuis, het hospitaal voor vreemdelingen, het
werkhuis, het burger ziekenhuis, het krmlkzinnig huis, en meer andere.
Dc kunstvlijt en nijverheid zijn in Praag van veel belang, want
m~n vindt er eenige aanzienlijke Iinnen-bleekerijen, vele verwerijen
van lakens, katoenen- en zijden-Cwffen, verlèheidene katoen- cn linnendrukkerijen, eene fabrijk van gouden en -zilveren galanterie-waren, van
handfchoeneo, yao zijde en zijden lint, van zilver en ander hellag, van
knoppen, aardewerk, zeep, hoeden, tapijten enz. De fiad is het
middelpunt van den Boheemfchen handel, en telt 3:l groote kooplie-den, die eenen fier ken verzendings- en wisCeihandel drijven. - Onde.r
de omllreken van Praag onderfcheiden zich de {nmmerfche aanleg,
de KrJnalifche tuin, de Zikanka , het Be/vet/ere en andere plaatfen.
Een uur van Praag, aan de Westelijke zijde van de Blo/dau, ziet
men den witten berg, beroemd door den veldllag , welken de
Bohemet's. die FRE.DERIK V, keurvorst van den Pa!::, tot hunnen
koning verkozen hadden, in 1620 tegen de Oostenrijkers verloren.
Aan de tegenovergellclde Oostelijke zijde van genoemde rivier werden de laatlle, daarentegen, in den zeven-jarigen oorlog, in 1757.
bij den Ilag van Praag, door de PruisfeJl geflagen.
PRAGMATIEKE SANCTIE. Met dezen naam werden in de
middel eeuwen, en vervolgens, zoodanige wetten onderfcheiden,
welke door dcn Vorst na lang en rijp beraad uitgevaardigd werden,
en wier uitvoering hij met meer dan gewone zorg door de plegti~e bczegeling, hetzij van zijne rijksgroocen. of van bUÎtenlandfche
Vorsten, deed waarborgen. Sommige van deze wetten hebben, onder
dien naam, cene groote yermaardheid gekregen door de oorlogen
of andere gebeurtenisfen , welke er uit voortvloeiden. Van dezen aard is onder anderen de bekende Pragmatieke Saf/ctie van keizer K"REL VI, bij welke hij bepaalde, dat, na zijnen dood, zijne
OostenrijkCche erflnnden onverdeeld bij elkander blijven en (daar hij
geenc zonen naliet) op zijne dochters, doch, bij omftentenis van
dezelve, op de dochters van zijnen ouderen broeder, keizer JOZE.F J~
vèrvallen zouden, zoodat , daar zijne oudlle dochter, MARIA THERESI", hem overleefde, deze zich bij zijn overlijden (in 1740) ten ge.
volge dier Pragmatieke Sanctie in het bezit van alle de deelen der Oo~
tenrijkfche monarchie ftclde. Het is bekend, dat. fchoon de meeste
mogendheden van Europa, en daar onder de keurvorsten van Sak!e
en van Beijertn,., die met de dochters van keizer JOZEF gehuwd waren, dit fca:ltsf"illk door hunne onderteekening bekrachtigd en deszelfs
tlitvoering t;:!\\'aarborgd hadden; nogtans, na des keizers dood, ge..
wel...
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weldige oorlogen uitbarstten, in welke Pruisfen, Frankrijk, Btijtren,
Polen en Spanje aan MARIA THERESIA het onverdeeld bezit van haars
vaders ermaten acht jaar lang betwistten, in eenen oorlog, die eerst
geheel eindigde door den wcde te Aken, in 1748, en aan MARIA
Tm:llEsIA het Lezit van Si!,::.,i;} en van eelle [treek lands in Italië kostte.
PRAGl\1A TISCII. Zoo noelut men, over bet algemeen, alles,
\\':lt op ons f;edrag kan worden toegepast; dus ook algemeen nuttig,
leerrijk. Eelle gefchiedenis wordt Pragmatisch voorgedragen, wanneer
daarin uit de oorzaken en gevolgen der verhaalde gebeurtenis fen leerrijke gevolgen getrokken, en wenken gegeven worden, om haar tCI
ons nut te bezigen.
PRAKT ISCH. Dit woord heeft driederlei beteekenisfen. Van
wetenCchappen gebruikt, en tegen theoretisch (befpiegelend, befchou.
wend) over/bande, heet Praktisch alles, wat het handelen betreft,
of waardoor bepaald wordt, wat geCchieden kan of moet, b. v. eene
PraktiCche wet. (Zie ook POSTULAAT). Voorts wordt ook het
theoretifche, tcn aanzicn van zijne behandeling, Praktisch genoemd,
en tegen bloote befchouwingen overgefleld, en dan beteekent het
zoo veel als aanwendbaar, of in het leven bruikbaar: zoo zegt men,
b. v. de voordragt eener wetenrchap is Praktisch, dat is: zij geeft
aanleiding tot een behoorlijk gebruik van hare grondregels. Eindelijk
wordt dit woord ook tegen Pathologifche of Psychifche overgelteld,
en beteekenc d:lt1 alles, wat van de vrije werkzaamheid der rede,
wilsbepaling, af hangt, of daarop als grond, gevolg enz. betrekking beeft.
PRAXITELES. Ecn dèr grootfle beeldhouwers onder de Grie_
km. llij cn zijn tijdgenoot ScoP.\S wisten het doode marmer te
bezielen, om welke reden men ook met deze beide meesters, omltreeks 364 jaar voor onze tijdrekening, het tijdvak der fchoone kunst
meent te moeten aanvangen. PRAXITELES werkte ook uitmuntend in erts,
doch volgens PLIl"fllS was hij in het marmer gelukkiger. Het fchoonfie nuk, hierin door hem I!ervaardigd, is de Cnidifc,~e VENUS, die met
een lagchend gelaat, met de linkerhand hare rchaamte bedekkende,
zoo als zij uit het bad of de zee oprijst, wordt afgebeeld, en ge.
woonlijk f'enus de Jlfëdicis genoemd wordt, omdat zij langen tijd het
fieraad was van hct muzeUID' der MEDlCIS te Florenct. Ontelbare ma·
len heeft men dit overheerlijk ltandbeeld gecopieerd; doch bet nimmer
kunnen evenaren. PRAXITELES heeft bovendien nog verfcheidene andere
flandbeelden van DIANA, CERES, BACCHUS enz. in marmer en bron.
vervaardigd, welke modellen van algemeene navolging geworden zijn.
Onder zijne zonen was CEPHISIODORUS als kunstenaar beroemd.
PREBENDE. Eigenlijk een jaarlijks inkomen eener geestelijke
flichting, hoedanige eertijds ook in ons vaderl:md gevonden werden;
doch ook, over het algelDe~n, inzonderheid in. de Roomsch.Katho·
lijke kerk, een geestelijk ambt, waaraan eenige kerkelijke goederen
of inkomsten, tot noodig onderhoud, zijn toegewezen; ho v. bl.dommen, c:monicnten, pastorien enz.
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PREDICAAT. PRESBYTERIANEN.
PREDICAAT. Hierdoor verfiaat me~ in eenelogifche fielling"
alles, wat van een onderwerp gezegd of beweerd, wat aan hetzelve
toegefchreven wordt. In het dagelijks leven beteekent het zoovee! als eeneeigenfchap of titel.
PRELA TEN. Kerkvoogden j in de Katholijke kerk die hoe.
ge geestelijken, welke bij hunne bezittingen aan gellichten of kloosters. ook met eene wereldlijke magt bekleed (lijn ,zoo als dekens
en abten in de Katholijke kerk.
PRESBURG. Voorheen de hoofdltad van Hongtl";je, thans nog een
_gefpanfchap van dien naam, en naast Pesth de fchoonfie fiad dezes koningrijks, aan den linker oever van den hier zeer breeden Donau, over
welke eene gierbrug leidt. Zij ligt in een n:lI1genaam oord, tusfchen
hooge bergen, in eene uitgebreide vlakte; telt 3°,000 inwoners; heefe
een koninklijk flot, eene Koninklijke akademie ·of lyceum, een Evangeli~ch Lmhersch en Roomsch gymnnfium, een Evangelisch adelijk
. infdmut, enz. De rijksdagen worden hier gehouden, en de koningen
. werden voorheen in de kathedrale kerk gekroond. Ook is zij de zeeel
van den aartsbisfchop van Gran. Men vindt in P,·eshurg ettelijke fabrijken , alsmede eene zilverdraad trekkerij , vele looijerijen en eene
zijde- weverij. De verzending van Hongaarfche produkten. inzonderheid van koren en wijn. langs den Donau en te land, is vrij
aanmerkelijk. V66r de flad is de bekende kouingsheuvel, en bier
werd de vrede in 1806 gefloten.
PRESBYTERIANEN. Deze onderfcheiden zich in Engeland,
voornamelijk. vnn de bisfchoppeIijke kerk door hunne verwerping
van allen menfcheli.ik gezaó bij de verklaring van het Nieuwe Testam ent , alsmede van :ie bisfchoppelijke Liturgie, de voorgefcjrevene formulieren van gebeden (commoll prayer) en onderfcheidene in
die kerk plaats hebbende gebruiken. Zij houden, volgens PRJESTLEY,
de leer der drieëenheid, V:1Il de eeuwigheid der ftralTen, en van de erfzonde, voor aanftoocelijk. Over het algemeen heerscht er onder de
Preshyterianen grOOt verfchil van godsdienstige gevoelens; houdende
eenigcn zich aan die van ARJlIINIUS, fommigen aan die Van ARIUS. of
SOCINUS, en anderen aan die van CALVJNUS. Hunne openbare eerediensten zijn zonder de minfre pracht: men vindt in hunne bedehuizen
geene .cchiideriJen, altaren, noch orgel. Hunne godsvereering befcaat
.in leerredenen. en eemoonig Pfalmgezang. Onderrusfchen behooren
hunne redevoeringen onder de beste, die in Engeland gehouden wor•
.den. ,De Preshyterianen hebber. hier hunne eigene inrigtingen van
onderwijs; terwijl de fcholen te Oxford en COl1Jhridge alleen voor
de bisfchoppelijke kerk zijn tngerigt, en niemand, dan die hare ge.
loofsbelijdenis onderteekend , tot lid derzelve wordt toegelaten. In
Engeland zijn de gemeenten der Prcshyteriane:l geheel onafhanke.
lijk van elkander, en worden hunne afzonderlijke belangen door den
predikant en de oudfren befcuurd. - In Schotland maken zij de heer.
{ehende kerk uit. In Noord-dmerika en Nieuw-EI1gelond verdeelen
zij
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zij zich in twee klasfen,. waarvan fommige de gevoelens der Schot_
fche kerk aannemen. bij eene vergadering van alle der zelver geesteliJken in 1647 vastgetleJd, en anderen eigenlijke CQlvin;sltn zijn, en
zich naar den Heidelbergfchen catechismus rigten. (Zie ven/er
DISSENTERS.)
PRESTIGIATOREN waren bij de RomeinlJn eene foort van goo.
(belaars • die. onder anderen bij de Satlipilifche fpelen, het volk door
hunne kunsten vermaakten, afgerigte honden lieten danfen enz.
PRESTO beteekent , wanneer het VDor een muzijktluk tlaat. de
vijfde van de vijf hoofdgraden der muzijk:.\e beweging of fnelheid,
welke eenen. nog hoogerén graad bereikt, wanneer er presto as[ai.
of prestisftmo 0pvDlgt.
PRE.TENDENT van Engeland. (Zie:' EDUARD) (KAREL.)
PRETORIANEN, Pretoriaanfche Cohortm, waren de. lijfwacht
der Romeinfche keizers, van AUGUSTUS af, die dezelve. infielde, tot
op KONSTANt'IjN den Grooten, door wien zij weder werden afgefchaft. De l1aam komt van de COliors praetoria, welke ten tijde det
repubIiek dienden, om cie veldheeren in. den tlag te befchermen.
PRETOR was in het oude. Rome de. voornaamlle magitlraats-per.
foon naast de confuls, wiens voorname werk. was, d.,t hij regt fpral§
en de regtspleging regelde. In het eerst had men tlechts, éénen Pretor, doch feden de veroveringen van het Romeiufche gemeenebest
werd dit getal van tijd tot tijd vermeerderd, en teu laattle door Ce'
SAR op 10 geb ragt. Omtlreeks den tijd van JUSTINIANUS. echter.
nam deze waardigheid een einde.
PREVlLLE. (PIERRE LOUIS DUBUS DE) Een beroemd Fransch
tooneelfpeler, die, ll1 dat hij op verfcheidene plaatfen onder eenen
reizenden troep geCpeeld had, te Lyon belluurder van den fchouw.'
burg werd. Vervolgens zich naar Parijs begevende, vond hij hier
aan ARMAND eenen grooten begunlliger, zoodat hij, voor de eertle
JUa.'1l op het tooneel te Fontainebleau fpelellde, en 5 verCchillende
rollen in de Mercurc galant uitvoerende, door LODEWIJK XV onder
zijne gewone tooneelfpelers geplaatst werd. Deze ongewone onder.
fcheiding verdiende een man, wiens geestig, gevoelvol, met zijne rol
lleed & volkomen overeentlemmend gebaren.fpel , en wiens juiste, met
fiand, karakter en jaren van den perfoon , dien hij vertoonde, over·
eenkomende tOOI1, hem tot eenen lieveling van alle vrienden en kenners van het tooneel maakte. Dovenal muntte hij uit, behalve in het
genoemde tluk, in TtI/"caret, Softe, Figaro en de Bourm biet/fa;;
[ant. In 1786 verliet hij het tooneel, doch betrad het, in het laatstgemelde tluk, andermaal in" J 79!!, om zijne kllnstgenooten, in die
ongunstige omtlandigheden, voort te helpen. Kort daarna begaf hij
zich naar zijne oudtle dochter te Beauvais, waar hU blind werd en in
1799, in den ouderdom van 78 jaar, tlierf. IIij was' in gezelièhap
een aangenaam man, en bezat een opregt en welmeenend karakter.
Zijne echtgenoote, jufvrouw DaoulN. wu mede eene geacbte toanedfpeelller.
M m3
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fRIAMUS. De laatfie der Trojaanfche koningen, in wien voor
al het gezegde van den wijzen

SOLON bewaarheid werd, dat niemand
vóór zijnen dood gelukkig kan genoemd worden. Want een der
bloeijendfie rijken van Klein-Azië, van zijne voorvaderen ren erfdeel
ontvangen hebbende, hetwelk zich van den lIel/espont tor Opper P/lr,_
gië uitfirekte, gecoot hij gedurende eene reeks van jaren in den blpci
van zijne fiaten, en van zijn talrijk gezin een lot, h~twelk flechts
weinige koningen te beurt valr, toen plotfeling die alom vermaarde Trojaanfche oorlog uitbarstte, waarin hij eerst de meesten zijner kinderen,
en vooral zijnen geliefden HEKTOR. zag fne\lvelen, terwlj I hij zelf door
hoogen ouderdom de wapenen niet meer voeren kon; vervolgens
in zijne hoofdfiad en zijn paleis de vlammen zag opgaan, en na
nog twee zijner zonen zoor zijne oogen te hebben zien ombrengen,
eindelijk zelf voor het altaar op eene gruwzame wijze vermoord werd.
PRIAPUS. Oorfpronkelijk een Teldgod in Lal/lp(acus. VENUS
baarde hem bij den uit Indië terug gekeerden BACCHUS. die hem
echter, uit hoofde zijner misgeboorte, niet als zijn kind wilde erkennen. Anderen fchrijven hem eene andere afkomst toe; doch altijd was hij een veldgod • niet alleen de befchermer der tuinen, maal'
ook hoeder der bijen, bokken en fchapen. Men beeldt hem af met
ongemeen groote geflachtsdeelen ; in den Cchoot van het kleed heeft
hij allerlei vruchten; met eenen Hok, om de vogels te verjagen; ook
gewoonlijk met eenen hoorn der Amalthea in de hand. Ervaren uitleggers der Mythen rangfchikken hem onder de zinnebeelden der
groote Natuur. De 0 uden disfchen ons van hem :lllerlei fabels op.
patcE (Dr. RICHARO) werd in 1723 te Taintol1, in het graaffchap GlatllorgalJ, geboren. Zijn vader, een Protestantsch predikant, liet hem in een kollegie, niet ver van Louden, in de wiskunsr,
wijsbegeerte en godgeleerdheid onderwijzen, op welke wetenfchappen hij zich met den meesten ijver toelegde. Hij begaf zich vervolgens naar Sloke Newington, waar hij bijkans 30 jaar bij zijnen vriend,
den heer STREATFIELD, den post van kapellaan waarnam, en daarlla
tot leeraar te Newington Green beroepen werd. In 1757 gaf hij zijne verhandeling in het licht over de gronden der zcdekunde, waardoor
hij de vriendfchap van Dr. AD~:IlS en M. HUl\lE verwierf. Kort
daarna, tot lid van de koninklijke maarfchappij te L01lden verkozen.
fchreef hij eene verhandeling over de I'oorûenigheid, CIt de herëe;zi.
ging van deugdzame menfchm iIJ een ander levtIJ , welke onmiddellijk door een uitmuntend werk over de Nationale Schuld gevolgd werd.
In t77 8 verfcheen van hem een ander, onder den titel: danllJcrkitJ'
gm over de óurgerlijke vrijheid, de ,'egll'aardigheid C1l flaatkut/de
van emm oorlog Inet Amerikll, en in 1789 eene zijner redevoeringen,
IJve,. de Li/'fde des vaderlands. welke door BURICE, in een en brief
over de Frrtnfche omwenteling, Ilerk werd aangetast, hetgeen hem
n~odzaakte, om de poen ter zijner verdedigin~ op te vatten. PR/CE
{herf den 19 van Grasm., 1791 aan de gevolgen eener opfioppiilg
van
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van het water, en werd met vele plegtigheid op het Blinhilljieds kerk.
hof begraven. Hij was de vriend der menfchen, en de onverfehrokkendlle handhaver hunner regten. Zijn uitllekend verfiand, zijne
vrijheid van denken, de zuiverheid zijner oogmerk~n en de opregtheid zijner zeden, hadden hem de achting vall eenen uitgebreiden
kring van bekenden doen verwerven; terwijl zijn fchmnder vernuft,
en zijne niet min afgetrokkene dan hoogCchatbare berekeningen, hem
in den ecrften rang fielden mei dc grootl1:e wijsgeeren zijner
eeuw, en zijne fiaatkundige lesfen ,raadgevingen en fehriften hem
de eerlle plaats cmder de uitllekendJle w ddoellers der volken deden
verdienen.
PRIESTLEY. (JOZEPU) Deze beroemde Scheid. en Namurkun.
di ge zag in Pieldhead, in het graafTchap 'lork, het eerCte daglicht.
Op den ouderdom van !l!l jaar werd hij als helpend leeraar bij eene
gemeente van Independen/en te Nordltam 1I1al'kct in Suffolk, en Ter.
volgens als gewoom predikant te Ramptwiclt, in ChesMre geplaatst,
cm vertrok eenige jaren later, op uitnoodiging der Disfidenten, naar
Leeds. Toen reeds had hij verfcheidene theoretiCche werken uitgegeven, en in het vak vaD letter-, gefchied., fiaat- en natuurkunde
zijne krachten beproefd. In zijne History of Electricity, in 1767
voor het eerst uitgekomen, ·had hij reed~ getoond, hoe vlijtig hij de
Natuur beoefende, waarop hij nu eerlang de IHs/ory and p,'efent State of Discoveries , relatillg 10 l'ifion. Light and Co/ellrs liet volgen •.
Daar dit werk echter niet aan zijne verwachting beantwoordde, befloot hij, om zich voortaan tot eigen onderzoek te bepalen. In
1770 werd hij boekbewaarder bij den grnaf SHELBUll.NE, naderhand
markies Lt.NOSDOWN , met wien hij in 1774 eene reis naar het vaste
bnd deed, en gedurende den winter zich te Londen ophield; en het
is in dit tydvak, waarin hij' verCcheidene fchriften leverde, waardoor
bij den naam van eenen wijsgeer van den eerllel1 rang verwierf. 111
1773 plaatfie hij, onder anderen, in de Philo[ophical Trl1fJSactiolJS eelle
verhandeling over verfcheidene luchtfoorten , waarmede hij den prijs
van COPLEY'S eerpel:ning behaalde, en welke in het volgende jaar,
in eenc vermeerderde uitgave, met nog 3 deel en , in het licht verfcheen. Dit werk, waardoor zijn naam door het geheele befchaafde EurQpa bekend werd, werd in 1774 opgevolgd door zijne ont·
dekking der zuivere, of, zoo als hij die noemde, deph/ogistifeerdt.
lucht. In 1776 deelde hij der koninklijke maatfchappij belangrijke·
berigten omtrent het ademhalen, en over de wijze mede. wnarop
het bloed zijne kleur van de lucht verkrijgt, waarna hij in 1778 de
eigenfchap der in de zon fia:mde gewasfen J om onzuivere lucht te
verbeteren, en door latere proeven verfeheidene andere luchtvormige
ligchamen, en het voortbrengen van nieuwc luchtfoorten omdekte.
Over het algemeen, kan men zeggen, dat de pneumatifche fcheidkunde aan geenen onderzoeker zoo veel verrchuldigd is, als aau
PRl1t5TLEY t door wiens ontdekkingen zij eene geheel nieuwe gedaaDM
te
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te verkregen beeft. Ondercusfchen is bet opmerlwlijk, dat bij tot
aall zijn einde het antiphlogiscisch fielfel heeft bel1reden.
PRIESTLEV was gewoon, om zijne aanhoudende werkznamheid, in
het fcheidkundig vak, van tijd tot tijd, af te wisfelen; en van hier,
dat hij zoo vele en verfchilIende onderwerpen heeft behandeld. Zou
verfcheen van hem in J775 zijne Examination of the Doctrine of
Common-fenfe, tegen RElD, BEATTIE en OSWALD, en deelde hij de
theorie, of befchotlwing, van den menfchelijken geest van IIARTLEY aan het publiek op eene bevattelijker wijze mede, dan door
deze geCchiedt was, nadat hij in ecne voorafgaande verhandeling zijnen twijfel aan de onfioffelijkheid van het denkend beginfel in den
mensch had opgegeven. Schoon hij zich door dit l~at!le aan ver.
denking blootfielde, en fommige hem voor niet minder dan eene.)
Godloochenaar hielden, liet hij zich echter hierdoor niet afii::hril<ken,
om dit oederwerp verder te vervolgen, ten einde de waarheid te
doorgronden. Hij verklaarde zich volkomen voor de fioffelijkheid
vlln " menfchen ziel; gaf in 1777 zijne Disqui{itions 01l MIltter
anti Spirit, waarin hij zijn fielfel zonder eenige achterhoudendheid
ontwikkelde, en hierop eene verdediging van het Sociatlismus en de
leer der noodzakelijkheid in het licht. Hierdoor haalde hij zich nier
alleen den haat op den bals; maar zelfs bragt dir bij zijnen edelen
begunfiiger SHELBURNE eenige verkoeling te weeg, zoodat PRms'rLEV befloot, om op eene vriendfchappelijke wijze van zijne 7 jarige
verbindteni$ met hem af te zien. Hij verkoos voor eerst Bi1'minghll1l1
fot zijn verblijf; doch werd eerlang tot predik3l.t bij eene gemeente
wo Disfmttrs beroepen, bij welke hij de pligten van zijn ambr met
veel ijver waarnam, en, zondcr zijnen wijsgeerigen en letterkundigen arbeid te fiaken, vlijtig de godgeleerdheid beoefcnde; zoo
als, onder anderen. uit zijne His/ory of the C01"1"lIptiol1S of Chistianien zijne History of early opinions, COl1cel",Jiilg JESL'S CURIST•• wel.
ke beide in Birminghllm verfchenen, kan blijken. Beide deze fehriften werden eene rijke bron van twist, die echter zonder de gewone
verbittering gevoerd werd. Bij de pogingen der Disfenters • ter verkrijging van meerdere burgerlUke vrijheid, konde PRIESTLEY niet fiil
zitten. Overtuigt, dat alle kerkelijke inrigtingen voor de regt en van
een vrij onderzoek en de verbreiding der waarheid fchadelijk zijn,
waagde hij het, om dezelve als onchristelijk te befchouwen, en haren val te voorfpellen, waardoor bij nu niet alleen voor cenen ketter, maar ook voor den verklaarden vijand van de betrekking der
bef!aande kerk tot den naat gehouden werd. De verbittering, hier
uit geboren, werd nog geooter door het verfchiI van gevoelens omtrent de Franfche omwenteling, en werd ten laatfie in Hooim. 179J,
toen hare voorfianders de verwoesting der Eastille vierden, door eenen volks-opfiand gevolgd, waarin zijn huis, zijne boekerij, hand.
fehriften enz. eene prooi der vlammen werden. Kort na dit geval werd
bij te Hoc/wey beroepell, waar hij zijlle gewone bezigheden wcder in
rust
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rost had aangevangen, toen herhaalde aalwallen op hem cn zijne familie
hcm deden befluiten, om een land vaarwel Cl! zeggen, waarin bij en
zijne gevoelens zoo gehaat waren. Hij vertrok in 1794 naar Ame.
1'ika, en nam zijn verblijf cerst in Northumberland, en naderhand
in Philadelphia, waar hij eene hem aangebodene Hoogleeraars-plaats
van de hand wees, ten einde zich geheel nan zijncn zelf gekozenen
arbeid tl! kunnen toewijden. Uit eene zware ziekte eene gedurige
afneming van Iigchaams.krachten behouden hebbende, en zich zelven geen lang leven meer voorfpellende, verdubbelde hij zijnen ijver
ler voJtooijing van 2 gcwigdge werken, waaraan hij Gnts lan!! gearbeid had, namclijk: eene kerkelijke Gejchiedmis en Aanmerkingen op
alle de hoeken der Heilige Schrilt, tot welKer uitgave zijne vrienden
in Engc!and eellc infcbrijving geopend hadden. Eindelijk nam zijne
vOfzwnkking dermate toe, dat hij in Sprokkelm. 1804, in den ouderdom van 71 jaar, er onder bezweek. PRIESTLEY was een man
van een alleropregtst karakter, die in braafheid en belangeloosheid door
weinigen overtroffen werd. In zijnen omgang was bij vriendelijk en
goedhartig, en in weerwil der veelvuldige onaangenaamheden, die men
hem berokkende, voede hij geen vonkje van haat in zijnen boezem,
en wandelde op zijnen eigen weg rustig voort. Vrij van jaloezij en
troscbheid deelde hij de eerfte [poren eeller omdekking aan anderer:
mede, ten einde hun daardoor gelegenheid te geven, om dezelve met
hem verder voort te zettcn. Zijue kundigheden waren zeer uitgebreid; doch den mcest~n roem verwierf hij in de fcheidkunde.
PRIKKELBAARHEID (Irritabiliteit) lIet vermogen der fpie.
ren, om zich door de pril,keling der zeUlIwen, of andere uitwendige
oorzaken naar het middelpuIlt zamen te trekken. Zij ilaat eenigerma.
te tegen gevoeligheid over, en wordt verkeerdelijk levemkracht genoemd. De groote HALLER heeft deze eigenfchap der fpiervezelen
met zeer vele fcherpzinnigheid befchreven. Vele andere geneeskundige natuur-onderzOt:kers, waar onder VAN DOJo:VEREN ook verdient
genoemd te worden, hebben de kennis van deze fpierkracht door
hunne fchriften vermeerderd, en eindelijk heeft REIL haar ware aard
naauwkeurig onderzocht in zijne [rretabi/itatis notione, natura et
msróis; Hallc 1793.
PRIMAAT (Primas regni, de eerCle des rijks) is de opperCle
aartSbisfchop van eenen Europifchen fiaat, die niet alleen onder alle
geestelijke fianden de eerCle is, maar ook over het algemeen den
naasten rang na '.;cn regent en zijne familie bekleedt, en zelfs in Ka.
tholijke rijken beHendig legaat van den Roomfchcn fioel is. In Spanje is het de aarcsbisfchop van To/cdo, in Engeland, die van Callterbur.
'-y, in HOllgarije de a:msbisfchop ,!an Gran, en in Polen die van
GIlC{c11. In Duitschland was het, zoo lang de ClaatsgeCleldheid des
rijks beflund, de aambisCchop van Sa/zbllrg.
PRIMAIRE SCHOLEN zijn in Frankrijk de lagere fcholen,
waarin de eerlle beginfels van allen onderwijs geleerd worden. Op
lVI m 5
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deze volgen de Secondaire fcholen, dan de Lyceen, en eindelijk de
Speciale fcholen.
PRINCE. (JEAN BAPTISTE LE) Een uitmuntend fchilder en
bevallig toonkunstenaar, te lI1etz, volgens anderen te Parijs geboren, [er welker laatne plaatfe hij zich door zijne talenten eenen naam.
verwierf. Hij was een leerling van DOUCHER, begon met het etfen
van landfchappen, en begaf zich tevens in het huwelijk; doch met
zijne vrouw niet gelukkig levende, fcheidde hij zich van haar, en
vertrok met den Franfchen gezant L'HoPITAL naar Rusland, alwaar
hij de verfchilIende kleederdragten, gebruiken en plegtigheden dier
natie in kleine figuren teekende, die hij bij zijne terugkomst in 1765,
tot vermaak van het publiek, bekend maakte, en waardoor hij eeneplaats bij de akademie verwierf. De fiandpunten zijner landfchappen
zijn wel gekozen; de luchten zi.in helder en glansrijk; het koloriet
Is zacht; de boomen zijn vol bladeren; de waters licht en doorfchij.
nend en de kleuren bevaIlig, waardoor ieder voorwerp onze oplettendheid opwekt. Met dit alles kan hij bij TENIERS en WOUWERMAN niet worden vergeleken. De manier, om in fierk water te werken, w:l.1rin hij vencheidene tooneelen uit het huisfelijk leven der Rusfetl fchilderde, werd door hem tot grooter volkomenheid gebfagt,
en hij bood in 1780 aan, om, voor zekere fom, 'de handgrepen dezer kunst aan het publiek bekend te maken; doch fiierf reeds in het
volgende jaar te St. Denys du Port, bij Logn'J. Vele plaadhijders hebben naar zijne manier gearpeid.
PRINCIPAAL. Zoo noemt men in de muzijk de laagr1:e opene
tluitllem van ieder manuaal in een orgel, om dat zij de hoofdfiern is,
waarna de overige fiernmen moeten worden ingerigt. Het pijpwerk
van deze hoofdllem wordt naar eene bijzondere afmeting bearbeid,
lIetgeen men de principale-menfuur noemt. Hierdoor finat de lengte der
pijpen in eene zoodanige verhouding tot derzelver wijdte, dat de groote C, van de klep afgerekend, de lengte van 16, 8, 4, of :I voet verkrijgt. - Pt'inc;pale- bas is het Inaglle fluit-register voor een pedaal
Principale f/etn noemt men. in muzijkfiukken,
van het orgel! de hoofd. of concertnem, en Principaal blazen heet, bij de behandeling der trompet, de middeHle toonen van dit fpeeltuig met een
fchaterend geluid, onder het gedurig aanflaan der tong, voort te
brengen.
PRlNSE·METAAL. Eene fooft van bros, in kleur naar goud
gelijkend metaal. Het be(laat uit 4 tot 6 deelen koper en een deel
zink, waarbij men fomtijds nog eenig tin voegt. Men kan het ook
uit 8 deelen geel koper en een deel zink berl.'iden, wanneer het eer.
fie, met eene laag koolfiof bedekt en gefmoll:en, vervolgens de zink
er bijgevoegd, en het mengfel omgeroerd en daarna uitgegoten wordt.
PRlOR is in een klooster, naast den abt, de opperl1:e, en ver.
vangt, wanneer er geen abt is, geheel deszelfs plaats. In nonnen•
.Jdoosters heeft de Priorin denzelfdell raog. - PriortMt is de bena.
minI:
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ming van het ambt en de waardigheid zelve, en ook van de woning
van eenen Prior of eene Priorin. Croel prior is de eerJle ordeheer, die op een grootmeester volgt.
PIUSCIANUS , uit CeJàrea, was een Lntijnsch taalkundige, die
waarfchijnlijk in de écle eeuw te Konjlfl11tiliopel leefde, en van wien
wij cene uitvoerige Latijnfche fpraakklll:st, in IS boeken, met verfcheidenc taalkundige opt~ellen, bezitten.
PRISMA. KaDtzuil; in de meetkunde een langwerpig ligchamn,
dat door meer dan 4 vlakten is ingellotcn, en welks grondvlakten ge.
lijk en paralel zijn. Een pris111a oncJlaat, wanneer men eene regtlijnige figuur, langs eelie regte Jijn, onder gelijke hoeken beweegt. Is
deze figuur een driehoek, dan noemt men het Prisma een drie hoekig enz. Ondertusfchen blijkt hier uit duidelijk, d~t een Prisma
[wee gelijke, tegen over elkander geJlelde grondvJllkten heeft, ea
van zoo vele p::rarellogrammen ingelloten wordt, als de grondvlakte zijden heeft. Voor het overige kau men ieder driehoekig Prism.
in drie gelijke piramiden verdeelen. In de gezigtkunde bedient
men zich, tot proeven over de lichtfiraleu en kleuren, van een glazen Prisma, dat is, van een loodlijnig, driekant, zuiver en kristal
heldèr glas, waarvan de zijden zoo veel mogelijk glad gellepen en
gepolijst zjjn, of ook wel van een Prisma, welke uit getlepene glazen -platen zamengefield, aan de grondvlak ten met twee driehoekige
geel koperen platen bedekt, en van binnen met water, of eenige andere heldere, doorfchijnellde vloeifiof gevuld is. Alle hoekige fiukken
glas, en dus ook de Prisma's, kleuren de doorgaande Iichtfiralen, en
verwonen alle de kleuren van dcn regenboog; en van hier de bena.
ming van P";smatijóe klet/reu. Dit was reeds bij de ouden bekend;
doch zij wisten het verfchijnfel niet op te losfen. GRIMALDI viel het
eerst op het vermoeden, dat de lichtfiralen , bij haren doorgang door
het glas, gebroken, en daardoor de kleuren veroorzaakt werden;
doch NEWTON heeft, eindelijk, door belangrijke proeven, deze zaak
in het helderst daglicht gefield.
PRiVILEGIE. Dit woord, van het Lmijnfche priva Ie;,;; afkom.
fiig, beteekent eigenlijk eene bepaling, door welke, ten voordeele van
een bijzonder perfoon of corporatie, eene llitzondering op anderzins algemeen geldende wetten daarge!leld wordt. Privilegien kunnen
daarom alleen door de hoogfie wetgevende mugt in den fiaat gegeven
worden. In ons vaderland werden dezeive oudtijds door de hertogen
en graven gegeven, en, na de afzwering van Spanje in J 58 f, door
de fiaten der verfchilIende NederlandCche gewesten, of door de algemeene fiaten, als vertegenwoordigende de oppermagt des lands. Maar
federt door den invloed der groote !laatsomwencelingen, in het laatfie
gedeelte der vorif(e eeuw, gelijkheid van regten voor alle de inwoners
van den !laat is vastgefield geworden, zijn ook bij ons en elders alle
die oude privllegien, als zoodanig, vernietigd. Dezelve hielden onder
anderen in vrijdom van toJlen,of andere belastingen; deel in de regering

PROCONSUL en PROPRAETOR.
ring boven Inderen ; het regt ver aanfielling van fommige overheids.
perfonen ; ontheffing van heercndiensten of aiUbtslasten, en dergelij .
ke. Onze voorouders b;dden deze Privilegien meestal verworven
voor bijzondere, aan hmme vorsten in oorlogen of anderzins bewe:r:ene diensten, of ook voor fommen gekls, die zij mlll dezelve voor.
gefchoteu of gefchonken hadden. Een der voornaamlle Privilegien was het zoogenoemde Privilegie de 1Ion evocando :- door hetzelve
werd aan de inwonets eener fiad of van een lalldfchap de verzekering gegeven, dat zij nimmer voor eene buitelllandfche regtbank ge.
dagvaard, of aan hunnen natuurlijken regt er onttrokken zoud.:!n worden. De ingezetenen van Celderland, Rpl/and, Zeeland en de meeste der Nederland[che gewesten hadden dit voorregt in de 14de eeuw,
of reeds vroeger, verworven; maar toen de magtiger vorsten uit het
huis van Bourgondiif, en naderhand uit dat van Oostenrijk, ons va.
derland beheerscIlten , en deze zich veelal in andere gedeelten van
hunne uitgebreide bezittingen ophielden, fielden zij daar geregtshoven in, die meer onder hunnen onmiddellijken invloed fionden, en,
zich weinig om bezworene voorregten bekreunende , zij voor dezelve ook de inwoners van andere gewesten lieten dagvaarden •. Zoo weet
een ieder, hoe hertog KAREL de Stoute, door de infielling van den
hoogen raad te Mechelen, dit Privilegie de non evocando fchond, en.
boe, onder de regering van koning FILIPS I1, aan dit privilegie geheel de bodem werd ingeflagen , toen de inkwificie in Nederlanti
woedde, en de zoogenoemde raad der beroerten, te Brusfel gevestigd, met ALVA en VARGAS aan het hoofd, duizende onfchuldige
Nederlanders vervolgde, en met den dood of met ballingfchap en
verbeurtverklaring van goederen firafte_
PROCONSUL en PROPRAETOR. I-Iet befiuur der provincien
van het Romein[che rijk werd in den beginne door Praetorl'S , doch
in vervolg van tijd èoor Procol1[uls en Propraetores, benevens hunne bijzitters, de Quaestores en Legalen, waargenomen. Een Conful
en Praetor verkreeg echter den naam van Proconfui ell Proproetor,.
w:umeer hij, na den afloop zijner ambtsbediening, zich naar eene provincie begaf, om haar befiuur op zich te nemen. Toen, namelijk ~
het Romeinfche rijk eenen aanzienlijken Ranwinst in landen bad bekomen, werd bij eene wet van C. SEMPRONIUS GRACCHUS bepaald,.
dat de fenaat in de confulaire en praetorifche vergaderingen (Colllilien)
2 Provinciae con[ulares en 6 Praelorias benoemen zoude, waarover.
de verkozen Con[u!s en Praetoren, weinige dagen na de aanvaarding
van hun ambt, moesten lomen, of zich onderling verfiaan.. Sedert
waren de Confuls en Praetoren , naar de vastge~elde orde, ook de
fiadhouders der provincien, wier werkzaamhedcn zich tot de regtsoefening, de zorg voor de belangên van hun landfchap, en het bevel
over de zich in hetzelve bevindende troepen bepaalden. De tijd hunner ambtsbedicning duurde gewoonlijk één, fomtijds twee, doch zel·
den langer dan drie jaar. De lladholldcr was bij zijne terugkomst te
Ra-
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r..,me verpligt, om binnen 30 dagen zoowel van zijn beftuur als over
den weiland der provincie verflag te doen. Had hij zich aan onrcgtvaardigheden en -onderdrukking fchuldig gemaakt, zoo konde hij
deswege worden aangeklaagd, en wel Repetundarum • wanneer
hij iemand geld of gefchenken had afgeperst, en PecuiatIlS • zoo
tlij openbare gelden vervreemd, of Criminis nzajesratis, indien hij
misbruik van de troepen gemnakt had. Evenwel werden de provin.
den over het geheel op velerlei wijze onderdrukt en mishandeld.
PROCOPIUS. Een redenaar en fophist uit Coe[area in Palestina,
die de daden van }USTINUNUS befchreven heeft, welke deze keizer
in het Oosten en Westen heeft uitgevoerd, door zijnen bevelheb.
ber BELISARIUS, wiens fchrijver en medegezel hij op deszelfs togo
tel! was.
PROF AAN. Onbeilig, wereldlijk, ook oningewijd in zekere miJfierien of geheimen: van hier de Profane gefchiedenis, de wereldlijke gefchiedenis, in tegenoverilelling V2n de kerkelijke, en profane
fchrijvers, de Griekfche en Romeinfche fchrijvers, in tegenilelling van
de bijbelfche of kerkelijke.
PROFIE L. Wanneer men iemand alleen van de ééne zijde ziet,
"Zoo dat de andere tegen overgeilelde geheel voor ons oog bedekt js,
dan ziet men hem, zoo als de fchilders zich uitdrukken, in het Pro.
fiel; ziet men daarentegen iemand regt van voren, zoodat de beide
zijden van het gelaat voor ons geheel zigtbaar zijn, dan noemt men
dit in de kUllsttaal, iemand en face te zien.
PROGRAMNIA: Zoo heet aan de Hooge fcholen en op gymnafien
een openlijk aangeplakt of rondgedeeld bekendmakings- of uicnoodingsgefchrift tot het een of ander plegtig bedrijf, b. v. van een dispuuc,
promotie, redevoering, examen enz.
PROGRESSIE. Is in de wiskunde ieder, naar zekere bepaalde
regels, voortloopende, getal-reeks, b. v. 5, 8, 11 • 14 enz. waarbij
ieder volgend getal altijd door zekere geheele of gebrokene eenheden toe· of afneemt, zoo als bij het eerile in de opgegevene getallen
door de opklimming met 3 eenheden het geval is. Zulk eene getal.
reeks, waarin ieder naastvolgend, in dezelfde bepaalde grootte,
toe- of afneemt, noemt men de arithmeti[che progresfie. Eene andere
foon van gewigtige volgreekfen zijn de geometrifche of meetkundige.
PROLOGUS, (in het Fransch Prologue), is eene voorrede, of
inleiding tot een onderwerp, dat men wil voordragen, en gewoonlijk dient, om de toehoorders of lezers tot den aard van hetzelve
voor te bereiden, en hun daaromtrent toe te lichten. Bij de ouden
noemde men zelfs den Tooneelfpeler, die zulk eene voorrede, of
vooraffpraak hield. een Prologos , cn hij werd gewoonlijk als een
perfoon van het iluk aangemerkt, zoo als MERKURIUS, in den dlllphitrion van PLi\UTUS, als zoodanig voorkomt.
PROMETHEUS was van het geflacht der Titanen, een zoon
van }i\PETUS en CLY;\lE!I;E, de vader van DEl'I{ALION, en had, volgens
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gens AESCHYLUS, THEMIS, volgens ApOLLODORUS, AZI!. tot moeder.
Rijk in ontwerpen eu fchrander, verzetcede hij zich tegen ZEUS ,
den fl:ichter der nieuwe goden-dynastie, die hij vroeger had bijgefl:aan. Toen namelijk eenige Titallen KRONOS van den t,oon
zochten te beroove n, eB ZEUS drmop te \'crhcl1~n, gal" PaO)IETlIEUS
den hellz3mell raa:! , om daartoe met lis t te werk te gaan, want het
was hem door THE~lIS en GEä bekend, dat niet fl:erkte, maar alleen
list, hier zoude zegepralen. Daar zij echt cr zijnen raad in den wind
(Joegen, begaf hij zich aan de zijde van lEUS, die door zijne aanOagen dalt ook zegevierde; door hem den vaderlijken troon beklom;
zijn rijk regelde, en de waardigheden onder de overige goden verdeelde. De ongelukkige fiervelingen, echter , wc:rden door Z,t:us
niet geacht: hij beOoot, o'n ze te verdelgen, cn een nieuw geflacht te
voorfchijn te brengen; doch PItO~IETHEUS wiit dit te verhinderen.
JUPITER zond PANDORA (zie oldaar) onder de menfchen, die onder
hen alle onheilen bragt; terwijl hij PRO;\IETHEUS zelf door HEPHE'.
TOS aan eene rots liet filleden, en door eenen arend zijne lever liet
op eNen, die bij nacht telkens weer aangroeide. PRO~IETHEüS ver.
duurde zijne fmarten met heldcnmoed; wel bewust zijnde, dat zijne boeijen eenmaal zouden geflaakt worden, en wat het eindelijk lot
van ZEUS zijn zoude. - AESCHYLUS heeft, onder den titel van PROJlfETHEUS, een fchouwfpel gefchreven, hetgeen een meesterlluk van
dramatifche dichtkunst is , en GÖTHE, onder denzelfden lIaam, eene
alleenfpraak uitgegeven, welke ongetwijfeld onder zijne beste dicht..
fiukken behoort.
PROMOTIE MET DE KAP wordt aan de Akademien genoemd
eene bevordering naar de oudil:e wijze (more Mojorum) tot den gra'ld
van Doctor of Leerllor in eene of andere der hoofd-faculteiten, die aldaar onderwezen worden. Zij wordt naar de lVijze der ouden genoemd,
omdat zulk eene bevordering oudtijds niet flechts in bet openbaar
gefchiedde, maar tevens met zoodanige plegcigheden vergezeld ging,
als te dien tijde, bij die gelegenheden, gebruikelijk waren, en lIog
tegenwoordig in fommige landen, vooral in Itolië, en ook hier in
ons vaderland, plaats hebben, offehoon zij niet overal dezelfde zijn.
Over de oudheid dezer plegtigheid wordt onder de geleerden getwist: daar zijn er, die meenen, dat dezelve eerst in gebruik gekomen
is , toen men de Akademifche cenrappen begonnen heeft :e geven.
dat is in de XIII eeuw na CHRISTUS geboorte; anderen fpreken
van eenige eeuwen vroeger, (*) en fommigen wederom ontleenen
derzelver oorfprong van de Grieken en Romeinen. (§) Wat ook daarvan zij, wij vinden hare oudil:e en zekerfl:e fporen, hier te lande, in
het XXXIII Artikel van de wettm ell flotuten der Unil'erflteit van
Lei/den, van den Ifien van Wijmn. 1631'; en hoezeer zoodanige promotien meestal gefchiedden bij plegtige gelegenheden van llecle of hal.
ve
el ERAS>11 aJagia "ti prour~i.1JI ai pU,u,. votare elp. IV.
(S)
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ve eeuwfeesten van gc:llichte Hooge fcholen, die in ons vaderland ge.
vierd zijn, konden edJter wo danige uitmuntende jongelingen, die uitllekende proeven hunner vorderingen gegeven badden , en n~ar de.
wijze der ouden, of meI de !cap, gepromoveerd begeerden te zijn, van
dat voorregt te allen tijde gebruik maken. Een tludent, op die
wijze zijne eert rappen tot den eenen of anderen tak van wetenfchap
hegecrende te ontvangen, en zich daartoe in tlaat gevoelende • geeft
zijn verlangen 3a11 de faculteit. waarin hij gefiudeerd heeft, te ken.
nen, en verzoekt (na alvorens de vereischte examina ondergaan te
tlebben) verlof, om zijne nkodemiJèhe verhandeling (Disferlolie)
-aan het openbaar onderzoek van eenen ieder, die lust heeft het
!etterkundig firijdperk met hem in te treden, te mogen onderwerpen.
Twee gelloelten van eene bekwame ruimte, boven elkander op.
geflagen, en zindelijk verlÎerd, zijn op een behoorlijk gezigtspunt
jn het kerkgebouw geplaacsc. Op. den dag der plegtigheid begeeft
zich de kandidaat, tegen het befiemde uur, met zijne paranimphen,
'door den rector magnificus , zijn' promotor. en de verdere profesfo·
ten vergezeld. in !l:aadie naar de kerk, gevolgd wordende door het
corps lludenten, die bij paren en naar rang hunner faculteit den trein
l1elpen uitmaken. Aldaar gekomen zijnde, treedt de Iloogleeraar, die
.als promotor de bevordering zal doen, op den bovenfien fl:oel of Catheder; houdt eene redevoering, overeenkomstig met het vak van zijn
onderwijs, aan welker flot hij den kandidaat, die, intusfchen, in den
beneden!l:ell aoel met zijne paranimphen zich geplaatst heeft, en in het
zwart met mantel en bef gekleed is, C*) tot zich noodigt, en hem
vervol/{ens den doctoralen ecd voorleest. Indien de promotie in
'lIet vak der geneeskunde gerchiedt, legt de kandidaat, door bet
oplleken van de beide voorfl:e vingers van de regter hand. on-der het uitfpreken der woorden: uI i/a me deus ndjuvet, den gewo.
nen eed af; doch gefchiedt de bevordering in ééne der andere Fa·
culteiten, dan wordt dadelij k het gewone formulier van promoveren
uitgerproken, en den kandidaat, naar aflegging van zijnen mantel,
eenen ZWarten zijden tabbaard aangedaan, als een zinnebeeld der ge.
woonte van de oude volken, waardoor zij, die eene bijzondere
waardigheid verkregen. ook een bijzonder kleed moesten aannemen:
voortS ontvangt de kandidaat uit handen van den Hoogleeraar, eerst
een open, en daarna een gefloten hotk; geopend, om daarin verder te
lezen en de lesfen van den beroemden fchrijver te raadplegen; ge.
{loten, om ook zelf te denken, en, om dat hij, behalve hetgeen uit
de boeken te leeren valt, tevens de wetenfchap in zich zelve behoort
te hebben. Dit boek Ileêrgelegd hebbende, fieekt hem zijn promotor
eellen gOllden ring aan den voorsten vinger der linkerhand, als een
zin(0) Aan de Gro"j,,~er Hooge (chool heert de kandidaat bij die gelegenheid
ceneo root!en ",a",,1 ow. Zie de befchrijving van de plegtigheden der loone ,'erjaring der Groninger akademie door Til. "AH SWIJ/DKRIIH, Almanak der Akademie
,'oor het iaar 1115; doch te Ltijd'lJ verfchijnt hij rladcJijk, met den lahbaard gekl,ed,
in de kelk,
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zinnebeeld, dat hij, zich nu :1:10 de wetenfchappen verloofd en verbonden hebbende, verpligt is haar gcene mindere liefde toe te dragen, dan er tllsfchell gehuwden behoort te zijn. Dit verrigt zijnde, wordt hem een zwarte fluwele bonnet of kap, (meestal door
eene of andere jeugdige fchoonheid gebor,lllurd, en met een' laurierkrans verlierd) opgezet, ten teeken der vrijheid en beproefde
deugd. Vervolgens worde een gouden eerpenning , welke doorgaans
door de fredelijke regering bij deze gelegenheid vereerd wordt, aan
eene rooden en zilveren koord, den doctor omgehangen, waarna de
promotor eindelijk den gepromoveerden eenen affcheidskus, of wel
de regterhand geeft, ten teeken van de gelijkheid, die er als nu
tusfchen hem en den doctor befiaat, en eenen zegenwensch over hem
uitrpreekt. Na dat de Hooglecraar is afgetreden, houdt de Doctor
eene redevoering, die doorgaans binnen een half uur nfldopt, en als
het ware het eerfte gebruik is, welk hij van de hem gegevene magt
maakt tot onderwijzen. Na het eindigen derzelve wordt hij uit de
gehoorzaal door den Akademiefchen feoaat en het corps der fcudentell
naar huis geleid, wanrnn dit alles met cenen plegtigen maaltijd eindigt, op welke hem van [tads wege de eerewijn, (voormaals het ftads
bnrgerregt, op perkament, in eene zilveren doos) wordt aangeboden.
Wie voorts vao deze plegtigheid eene juiste afbeelding in plaat
begeert te zien, wijzen wij tot KOK, I'tlderl. Woordenb. I D. bladz.
184, op hct woord AKADEMIE, alwaar hij, verflag docnde van het
eeuwfeest te Utrecht, op den !liften van Lemcm. 1736 gevierd,
in het kort een verhaal van dic plegtigheid levert, en tevens de namen
opgeeft van die 6 jongelingen, die toen met de kap gepromoveerd
zijn. Vervolgens is deze plegtigheid berhaald op dcn 24ften van
Herfstm. deszelfden jaars :lan den heer HER~lANUS VAN VIANEN,
een Utrechtenaar; den 21ften vmJ lJelfstm. 1744 ann den heer IVf.
STRAALMAN, Amjlerdmmnel"; den 7den van lYijnm. 1759 aan de heeren F. J. VAN WESTRENEN , J. II. VOORD'" en C. A. VAN WACCHENDORFF, Utrechtenaars; al verder op den 28fcen VCII Blocim. 1776 ter
gelegenheid der Promotie van den heer N. C. VAN CLEEF, Utrechten/lar; daarna in het jaar 1784 aan de heercn F. S.\XE en J. VAN LlDT
DE JEUDE, Utrechtenaars, en eindelijk na de viering van het 150 jarig }ubile, .op den Iften ,'an Zomerm. 1736, aan jonkheeren JOAN ELI_
AS NICOLAAS Baron VAN LIJNDEN tot HoeveIakeIl , en ALLARD PHILIP
REYNIER CAREL, Baron VAN DER BORCH tot f/erwootde, Gelderfchen,
en de heeren ALBERTUS GERARDUS S~nTH van Batal'ia en EGBERTUS
WESTENBERG, uit Overijs{el. (t) Dit alles met betrekking tot de Ut~echtfche Akademie•. Aan Leijdcns Hooge fchool heeft deze plegtigheid ook meer dan eens plaats gehad, inzonderheid bij de viering van
het eeuwfeest in 1775 ; doch om dit artikel niet verder uit te breiden,
ct) Zie C. D'" VI:.IE., naauwkeurige hefchrijv;ng van de Isor,e verjarill~ der
Utrechtfche Hooge fdlOol op den 3Iièen \'au IJloci17l. Ii~6 gevierd, blad~. H cn
volgende.
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den, wijl Wij ons dan ook tot de overige akademien zouden moe.
len bep:tlen; zullen wij alleenlijk melding tnnkcn vnn die promotic:J.
welke in dcn loop dezer eeuw, op die wiJze, aan onderlèheiucnc 11·
kadcmien hebben plaats gehad; als [e Lefjden op den 18dcll vlm
If/iinm. 1805, toen Jr. FRANS GODARD AlJso VAN DOELENS VAN
LIJNDEN, more 1najorum, onder dcn Hoogleeraar VAN S~ULLENBURG.
den graad van Doctor in beide de regten bekomen heeft, cn Voom:
op den !26f[en van Slagtm. 1806, wanneer die zelfde gräad aan den
heer THEODOIHJS VAN SWIl'WEI:::N, te Groningen, onder den Hoog.
leerur SEëRPIUS GRI\TAI\IA, als zijnen Prommor , werd verleend.
terwijl ter gelegenheid van het !Zoo jarig Eeuwfeest vtm g.emelde
Akademie, eene foortgelijke plegdgheid heeft plaa!s gen:ld , door
de promotie van den heer JAN CONSTANTJjN DRIESSF.N, die zijne
doctorale waardigheid in de wijsbegeerte op den uden van Wijn.
maand 1814, in tegenwoordigheid vtln H. I-I. K. K. H. H.
den toenmaligen Souvereinen vorst der Neder:anden, en Hoogst
deszelfs gemalin, binnen Groningen, more 1IJajorum heeft ontv:lngcn;
zijnde vervolgcns Jonkheer DAVID LVDOVICUS FRANCISCUS LEOPOLDUS JOSEPHUS GmSLEIN DE GAIFFIER de éértle l1udent uit de ZuideJijke provincien geweest, die op den 2011en \1all Zomcrm. 1820 f
aan Leijdens Hooge fchool, onder den Hoogleeraar J. M. KEMPER,
op de wijze der ouden, den graad van J. U. Doctor heeft bekomen,
na dat hij eene welbewerIltc disfenatie, de Inltiis et ihc,.emmtis ju ..
ris crimina/is ;tI Be/gio, alvoren~ in het openhaar had verdedigd;
terwijl llll laacllelyk den 9den "fllJ Sprokke/lil. 1825, ter gelegenheid
van hat 2~0 jarig juhelfeest der Leydfche IIooge fehool, Zi!vén Pro..
motien met de Kap hebben plaats gehad; als zijnde toen in het vale
der Godgeleerdheid deze eer te beurt gevallen aan JOANNES HOOG van
Dordrecht, beroepen predikant te Hemmen, en JACOIlUS JOANNRS BUIlOERHOUDT , van Schiedam, beruepen te Leimuiden , ~ waarvon de
eerlle eene Theologifche disfimacie verdedigde: de eoetus drisliano,"um Thes[alonicehjls ortu fatisque, et prioris Pau/i Us {criptae EpUto/ae, cOl1filio a/que argumento. en de tweede eene proeve zij.
ner vorderingen in eene welbewerkte vcrhandeling gaf. tot opfchrifc
hebhende: de coetus christia/lorum Philllppenfis cO/ldt"tione p,.,"mne.
va, ex epistolfl Us ob apnstolo Palilo {cl"iptfl, prneciplle dijudicanda •
beide onder voorzitting van den Hoogleeraar J. VAN VOORST; zijnde
vervolgens in die zelfde faculteit, more Illajorum geprotnoveerd d.
beer JACOBUS DERMOUT, uit 's [fage, die op den gden van Sprokkelm.
1825 in het llrijdperk der letteren de overwinning behaald had, bij de
verdediging zijner di&fert:lcie: exltihens collectaneorum criticorum in N.
T. partem priorelJt, hebbende tot zijnen promotor de Hoogl. L. SuIUNGAR. Voorts viel ten zelfden dage in de regtcn deze eerte beurt aall
de heeren GERARDVS JOANNES DE MARTINI en SEBALDUS JANllS Ev~.
IlARDUS RAU, beide Leiidenaars, onder het voorzitterfchap van den
Hoogleeaar H. W. TljDEM AN; de eerlle, nadat hij , zoo in het vak
ALGn1!EN WOORDEt;B. V.
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der Letteren en der befpiegelende wijsbegeerte, als tot Doctor in
de belde regten gepromoveerd was, en eene disfertatie gefehreven
had: o"e herediftlle pluribus comtlluni; en de andere, na het verdedigen een er regtsgeleerde proeve, ten onderwerp hebbende: ad 111.
Tul/ii Cïceron;s, orationem pro P. Quilllio. Verders promoveerde op
gelijke wijze, in het geneeskundige vak, de heer JOANNES CHRISTIANUS HOLSCHER, van Middelburg, die tot zijnen promotor had den
Hoogleeraar M. S. Du PUI, nadat ·hij op den 5den van Sprokkelm.
verdedigd had eene disfertatie Philofophica medica: rar;; nrgllm,t/;;
en laatfielijk, in de letteren en wijsbegeerte, de heer nA VIUS ANT"NlUS NAUTA van Leeuwarden, nadat bij op den 4den van Sprokkelm 1825, onder het voorzitterfehap van zijnen promotor, den
Hoogl~eraar J. BAKE, eene philofophifche quaestie gefehreven en verdedigd had, hebbende tot onderwerp het bock van SENECA, de
providmtiá, jive 'Iuare bonis "iris ma/a accManf, cum jil prollidenfin ?
PROPAGANDA. Hierdoor verllaat men in het algemeen den omvang van alle inrigtingen , waardoor de Christelijke godsdienst onder
beidenfche, of over het geheel onder die volken is verfpreid geworden, welke het Christendom nog niet hadden aangenomen; doeh
inzonderheid geeft men dien naam aan de zoodanige, welke in de
17cle eeuw, ter verbreiding van het Christendom, gemaakt, werden,
en wel voornamelijk diegene, waardoor de Paufelijke lloel de uitbreiding van het Katholijk geloof cn de Pal1felijke hierarehie onder hen
die geene Christenen, of leden van andere godsdienstige aanhangen
waren, trachte te be"lOrderen, namelijk: de door GREGORlUS IV.
in 1622 gell:ichte Congregatie de Propagllnda; een collegie uit 18
kardinalen en eenige Paufclijke ministers en ambtenaren befiaanoe, waar..
aan de regeling en het be!l:uur van alles, wat tOt de verbreiding van
het Katholijk geloof en de uitroeijing der ketters betrekking had,
was toevertrouwd; alsmede het door URBANUS VIII in 1627 damnede verbonden Collegillm Seminarium de Propaganda /idc, hetgeen
dienen moest, om zendelingen te vormen, en tot hunnen last voor
ce bereiden.
PROPEDEUTIEK. Zoo noemt men al dat geen , hetwelk tot een
voorafgaand onoerwijs eener kunst of wetellfchap' voorbereidt voorafgaande oefening, voorbereiding. Eene Propcdeutirche wetenfehap beteekent derhalve eene voorbereidende wecenfchap, dat is
eene zoodanige , welke de noodige voorbereidende kundigheden tot
het wel verflaan of drijven eener kunst, en het beoefenen eener we.
tenfchap bevat, of ook derzelver inhoud en omvang, zoo als ook
de wijze, waarop dezelve het doehnatigsr kan geleerd worden, opgeeft.
Tot de klasfe der Propedeutifche wecenfchappen behooren dus niet
alleen de inleidingen, welke elke veelomvattende wetenfchap kun_
nen voorafgaan, maar ook de zoogenoemde lf,,/p- en Etlcj'c!opedifclzc
wetenfchappen, waarvan de eer!l:e vele kundigheden aanbieden, van
welke in cene wctenrchap gebruik wordt gemnakt ; terwijl de laatfie.
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door een overzigt van het geheelc wetenrchappelijk gebied, de kennis van de betrekking van ieder bijz011der gedeelte tot het geheel,
minder moeijelijk maakt en I~evorderc. Sommige wetenfchappen kuunen, boven alle anderen, als Profcdeutis::h worden b:!chouwd;
b. v. redeneerkunde, taalke11l1is enz.; andere zijn zulks alleen voor
eene bijzondere klasfe van wetenfchappen, zoo als Encyclopediëll
derzelve. Inzonderheid echter noemt men eene wetellfch~p Propedeutisch, welke de noodzakelijkfl:e voorafg2:Înde begrippen cener wetenCchap of kunst, en de bijzondete regelen tot hare beoefening aan
de hand geeft; die, door coepasfing der algemeene wetten eener wetenfchap of kunst op den inhoud en het karakter eener bijzondere
klasfe derzelve, of wel door eent! bijzondere leerwijze O11tfiaan, en
de orde en methode betreffen, waarna men de oefening cener kunst
of wetenCehap doelmatig inrigten moet.
PROPERTlUS. (SElfTUS AURELIUS) Eén oer befoeiilrllle elegifche dichters der Romeinen in de eeuw vnn AUGUSTUS. Hij flierr
in het jaar 16 onzer tijdrekening, en wij bezitten van hem nog 4
boeken met Elegien. waarvan de laatlle in het 4de bock voor de
Uitmuntendfie gehouden, en daarom dikwiJls de koningin der Ele..
gien genoemd wordt. OndertusCchen is hij niet vrij van gedwongen
en gezothte uitdrukkingen, waardoor liij fomtijds moeijelijk te ver.
11a:1n ig. De liefde is het onderwerp van vele zijner gezangen; doch
niet die edele en goddelijke, welke men ook van geen en Romein..
fchen dichter van dien tijd verwachten kan. Ook vindt men, in.
zonderheid in het 4de boek, verfcheidene gedichten, die alleen in
de Elegifehe voetmaat gebragt zijn, maar, wa~ hunnen inhoud be"
treft, tOt de klasCe van de leer- en verhalende gedichten l:Iehooren.
PROPHETEN waren de leeraars der Hebreeuwfche natie, waaraan zij hare letterkunde, en handhaving van den lVIoz:IÏfi::hen godsdienst te danken had. Reeds MOZE!, de grootfie fiaat- ea natuurkundige van dit volk, noemde zich een Propheet, en drong bij de lle..
hreeuwen aan, om het oor te leenen aan die leeraars , welke God n.
bern verwekken zoude. S1l.~lUEL, de laatfie ander de regters, grondde de inrigting van Propheten-fcholen, waatin de "lItbaarile en kUil.
digfie jongelingen, uit alle fianden, opr;enomen werden, en mee
leetaars der wet en dicht kunde zamen woonden, om den geest del'
wet te onderzoeken, en in godsdienstig gezang over te brengen. Uit
deze fcholen I(wamen die beroemde volksleeraars te voorCehijn, in het
Oude Testament onder den naam Van Propheletl bekend, die de godsdienst· en zedeleer zuiverden en üitbreidden; het Mozaisch denkbeeld
eener bijzondere godsregering tegen de aanmatigingen der vorsten,
en de flapheid der priesters, welke alleen aan uitwendige godsditDstige plegtlgheden bleven hangen, fiaande hielden, en de lotgevallen
der fiaten in waarCchuwende en vertroostende orake!Cpreuken voorCpelden. De opvoeding, het diep doorzigt. en de godsdienstige verlichting dezer mannen. die zoover boven hunne eeuw uitmuntten, wà'
N n2
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een verfchijnfel, hetgeen aileen door bijzonderen goddelijken invloed
verklaarbaar was. Zij traden dus als gezamen van God, als door
hem verlichte mannen, te voorrchijn , wier gezegden en gezangen al.
woorden van God zelve befchouwd, en door de kracht der dichten toonkunst aangedrongen werden. Hunne dichtfiukken zijn vol
gevoel, rij k in denkbeelden, en in eenen verheven en fiijl bevat"
waardoor zij nog heden de bewondering yan eiken kunstkenner verdienen. Omtrent het einde der Babylonifche gevangenis, en na dezel.
ve, werd hun dichterlijk vermogen lleeds zwakker f en waren hunne gezegden duister, zoo als trouwens het lot der natie z~ve"
waarvan enkele Propheten het bewijs opleveren. In l:nere tijden
hebben niet zelden, alhoewel te onregt, godsdienstige dweepers zich
Prophe.en genoemd, waarvan nog de beide laatst verloopene eeu.
weil voorbeelden opleveren; doch hunne voorfpellingen vonden wei.
nig geloof, en alleen bij de onkundige menigte eenigen ingang.
PROPONTIS. Zoo noemden de ouden de zee Mn MnrmorfJ,
(usfchen de Egeï/c.~e en Zwarte zee liggende. Zij is 120 mijlen lang
en op fommige plaatren meer dan 40 breed.
PROPORTIE-CIRKEL. Verhoudings-cirkel, door J. BURGEN
u:tgevonden ; een liniaal, dat op het midden in twee helften verdeeld,
en, even als een gewone cirkel, om eene fpil beweegbaar' is. Op
dit liniaal worden de voornaamfle arithmetirche en geomesrifche verhoudingen door lijnen aangewezen. Zoo heeft men daarop, b. ",
voor eerst eene nri:flll1e/ijè!lI! linie, die, even als een maattlok, in
gelijke deelen verdeeld is, of welker deelen in eene arj,hmetifche
verhouding tot elkander fia:m; voorts eene geOlllt/n[clte linie, wel.
ker deelen in geometrifche progresfie toenemen; verders lijnen voor
de Sinus, voor de Tangenten, voor de ,·erhoudil1g "tm regelmatige
geometrijèlie ligdzall1fi1 enz.
PROOST. Is een kerkelijk opziener, die gewoQl;lijk den rang
naast de dekens heeft. Bij eene kathedrale kerk draagt de opperfle
der mannelijl,e geestelijkheid in de vrouwenkloosters dien naam, en it
Ilij tevens de biechtvader der nonnen, en opziener van een hoofd.
flirt, of Dompt·oost. Bij de Protestanten In DuilschlfJl1á heeft men
voor dezen titel onderrcheidene benamingeQ. In lJres/tlu, Ber/ijn.
en eenige andere plaatren van het Noordelijk gedeelte, heeten de
predikanten bij de hoofdkerk, in het Holfleinfche fommige fllper in'cendemen en adjuncten, Proosten, en, over het :llgemeen, is deze
~iter, uit hoofde van oude llichtingen, bij zekere in rang verhevene
kerken, aan de opperfle leeraar.ambten verbonden, zonder dat voor
des zelfs gebruik een algemeene regel voorhanden is.
PROS. Is de benaming van de zeer lierlijk gewerkte Oostindi.
(che vaartuigen in T/lntjtlÎlI. Zij worden zeer zorgvuldig behandeld"
en in den oorlog gebruikt, om da~ zij zeer Iigte zeilers zijn. De
Enge/fonen noemen ze halve manen, omdat zij zich aan beide pnoeen als zoodanig boven het Water verwonen, zoodat zij aan eelle
bal-
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halve muft, die beide hoornen in de hoogte keert. niet onge.
UJk zijn.
PROSA Is t in tegenovernelJlng van dichtkunst, eene mondellJke of fchriftelYke voordragt , voornamelijk door het vernand voortgeb ragt. In de profaifche voordragt is het denkbeeld altijd de hoofd.·
zaak, en zjjn het gevoel en de verbeelding, waar die plaats hebben;
flechts hulpmiddelen; en hiermede is tevens het onderfcheid tllsfchen
Profa en Poezij opgegeven. Wanneer men de eerae, ilJ olJderfchei.
ding der laatfte, fomtijd! eene ongebonden rede noemde, gefchiedde
dit in de valfche veronderllelling, dat rijm en versmaat het wezen der
Dichtlcunst, en, omgekeerd, het gemis \'al1 beiden het kenmerk der
Profa uitmaakten; doch al het fierJijke van den rijm en metrifche be.
toovering kan de profaifche denkbeelden even weinig tot een gedich t
verheffen. als dit. ontdaan van deszelfs uiterlijk fchoon, ophouden
zou poëzij te zijn. Hierom behooren dichterlijke Prop" en ProfaTJeh, poëzi.i, tot die armzalige midden-fooeten van fiukken, die
alleen de walJfinaak kan goedkeuren of prijzen. Er was, en is nog
tegenwoordig, in het leven van ieder volk een tijd, waarin Profa en
Dichtkunst nog onder elkander vermengd waren; en eerst roen het
verfiand, als een afzonderlijk vermogen, zijne regten deed gelden,
Ccheidden zich beiden van een, en zocht ieder zijnen eigendomme~
Jijken kring. Wanneer dit bij die volken, wier gefchiedenis voor ons
ligt, gcfchiedt is, valt moeijelij k te bepalen; en hieruit kan men op.
maken, waarvoor men het gevoelen van STRABO, die onder de Grle.
ken PHF.IlASYDES als den eerClen noemt, die onder dit volk in Peofa
gefchreven beeft, te houden hebbe.
PROSELIET. Dit, uit het Grieksch afkomstig woord, oorfpronkelijk eenen vreemdeling, aankomeling, aanduidende, beteekent in eeneo godsdienstigen zin zoodai1!g iemand, die eenen godsdienst ver~
laat, om tot eenen anderen over te gaan. Ook heeft men dit woord
op diegene toegepast, die alleen van eene godsdienstige of eenige
andere partij verwisfelen. Reeds bij de Joden hoort men in deze beteekenis van Profelieten fpreken, welke zij in twee foorten ondencheid.
den, namelijk: in zoogenoemde Profetieten der paorte. en Profetie/en der
geregtigheid. Onder de eerae, die men ook Jodengenoate1Z noemde, verfiond men de zoodanige, die den afgodendiens t vaarwel zeiden, eo den eenen waren God, volgens de zeven wetten der kinderen van NOACH,
vereerden. zonder zich tot de befnijdenis, en de waarneming der overige
plegtigheden der wet van MOZES verpligt te rekenen. Zij werden al ..
leen in den voorhof des tempels toegelaten, en fionden aan de poort
van het binnenhof; terwijl zij het regt hadden, om in het land van Is..
llAEL, doch alleen in de voorileden en vlekken, te wonen. Ten tij.
de van SALOMO bedroegen zij een getal van 15°,000, die aan het
bouwen van den tempel arbeidden, en van de Kanani!en affiamden.
De Profelie/ell de,. gere;:tigheid waren diegene, die uit den Heidenfchen tot den Joodfchen godsdienst overgingen, zich lieten befnijden,
Nn3
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_n zich tot de. volkomenc w:larneming der Mozarfche wet verbonden hadden. Vó6r hunne belhijdenis werden eerst de beweegreden:en hunner bekeering onderzocht, en 113 de befhijdcnis, ontvingen zij den doop, waartoe zij op ceneu feestdag, in tegenwoordigheid van 3 regt ers , met hun geheele li;::chn:lIn, in een vat met
water gedompeld werden. Deze doop, ond~r den I;:;am van Profelieten-tloop. bekend. werd a!Ieèll aan die kinderell van een~n Profe.
liet herhaald, die eene I-Icidenfcbe mo\!rlcr hadden. Jongelingen beneden de 12, Cll meisjes beneden de 13 j33r konden gecm Prolf'lieten
wordell zonder bewtlIigillg hunner ouders, of, ingeval V3n weigering.
~ouder mede-hulp van geregteli.;ke ambtenaren. Door deien herbaalden doop, bij de meisjes de befnijdenis vervangende, werd ie.
JllaDd bcfchouwd als weder op w'euUI gehore:1 , zoodat :;:ijne ouders
niet meer als dienstbaar werden aangemerkt, en de Gaven da:ll'.:loor
Vrij werden,
Ondercusfchen is over de oudheid van den Profelieten-doop veel
~etwist, zonder dat Illen het daaromtrent n03 is eens geworden. De
Rabbijnen Ieereu , dat de Profelieten der geregtigheid, of der l\'Iozar.
fch~ wet, van den Hemel eene nieuwe ziel. en eenen nieuwen, we.
~enlijken vorm ontvingen. De Mozarfche wet floot fommigen, nu
eens voor altijd, dan eens voor zekerçu tijd, van de voorregteu der
l'rofeIieten uit. Ten tijde van onzen Zaligmaker fchijuen er nog
Profelieten van çle eerfle foon geweest te zijn; (en minne moet men
dit uit 's Heilands hoogst billijke berisping der Phnrizeen (MATTIi.
113) opmaken: 'f dat zij zee en land omreisden, om een en JodenH genoot te maken, en als hij dit geworden was, hem een kind maak.
~ ten der helle, tweemaal erger dan zij zelve waren." Door deze
regtflreekfche verklaring, uit den mond der waarheid zelve voortgevloeid, wordt te gelijk het regtmacig vOllnis geveld, niet alleen
over de godsdjens~jge, maar over het algemeen ove!" elke foort van
Profeli eten-makerij en bekeeringszucht leder Profefieten-makerhij moge door de vastheid zijner overtuiging en den drang, om die
.an anderen mede te deelen, of door andere, ollzuivere bedoelingen,
of ook door beiden daartoe gedreven worden; l:ij moge list en over.
reding, of geweld en dringende onJ1hndigheden te baat nemenfielt geen prijs op de vrijheid van anderen, en wint dus Gechts zeI ..
den ijverige en opregte belijders van zijn geloof, vermits zonder
vrijheig afle onze handelingen van geene de minflc waarde, werktui ..
gelijk, of huigchelarij zijn. Ook word~ de waarheid zelv~ door hec
maken van Profelieten weinig gediend.
PROSERflNA, (Grieksch PERsEPHeNE) De godin der bene.
den-wereld, volgens het gewoon verhaal de dochter van JUPITEll en
CERES. Hare fchoonheid maakte op PLUTO eenen zoo diepen indruk,
dat hij haar [chaakte, terwijl zij met hare vriendin CYANE in de grazige weiden van ENNA, in Siciliël bloemen plukte. Hij voerde haar
op ~ijneu wagen n:laf deu OrCU$ çn nam haar COt zijne vrouw. JuPI ..
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wilde ha'lr redden; maar de Perzen hadden voorar bel1oten, dat zij dan eerst het rijk van PLUTO zoude kunnen verlaten,
wanneer zij aldaar nog niets gegeten h:ld. Ondercusfchen had zij
reeds eenen gran:l:ltappel genuttigd, en moest dus de gemalin van
PLUTO blijven, waarop zij mede-befiuurfier der beneden-wereld
werd. Eindelijk bragt JUPITER het zoo ver, dat zij jaarlijks 6 maanden bij hare moeder vertoeven mogt. Zij wordt afgebeeld, zittende
naast PLUTO op den troon, of ook wel alleen, en in het laatfie geval met den tweetand van haren gemaal, of ook wel met bloemen
en eenen granaatappel in de hand. Volgens de gewone opgave der
dichters bekleedde PROSERPINA een drievoudig ambt': in de benedenwereld is zij de mede-befiuurfier van PLUTO; op de aarde befchermt
zij, onder den naam van DIANA, de jagt, en aan den hemel is zij de
godin der maan, en wordt LUNA genoemd; doch men verwisfeIt haar
hierbij met HEKATB • welke beiden, volgens het gevoelen van nieu.
were fabelkundigen , twee bijzondere godinnen waren.
PROSODIE. Onder dit woord verfiaat men dat deel der gram.
maticale kennis eener taal, hetwelk de langheid en kortheid der
lettergrepen, alsmede de daaruit ontfiaande voeten, voornamelijk voor
den werktuigelijken bouw der verzen, bepaalt. De grondregels der.
zelve zijn, naar mate der verfchilIende talen, onderfcheiden. Zij
zijn anders in zoodanige talen, waarin de lang- of kortheid der lettergrepen, even als de noten in de muzijk, onafhankelijk van het ac.
cent, alleen naar de duurzaamheid van tijd, in de uitfpmak der woorden.
worden afgemeten, zoo als in de Griekfche en Latijnfche talen plaats
vindt; wederom anders bij diegene, waarin voornamelijk het woord-accent, of de klemtoon, de lengte en kortheid bepaalt, zo a Is in de
DuitCche, en nog anders. eindelijk, in talen, waarin de lettergrepen
wel geteld, m ar niet gemeten worden, zoo als bij de Fmnfche en
ItaliaanCche. De ProCodifche regelen zelve vindt men in de onderfcheidene leerboeken der fpmakkunst.
Niet zelden wordt Profodie ook in een en ruimeren zin genomeo.
en beteekent dit woord dan het zamenflel van al de regels, die op de
uiterlijke gedaante en vorm der verzen betrekking hebben, in welk
geval zij in 3 deelen verdeeld wordt, van welke het eerfie het Profodifche, het tweede het Rhiftmifche, en het derde het Metrifcke
genoemd wordt.
PROT AGORAS. Een der beroemdfie oude Griekfche wijsgeere".
te Abdcra geboren, omtrent het midden der sde eeuw voor onze
jaartelling. Hij leerde inzonderheid in Athene; doch men kan hem
als eenen der eerlle drogredenaars (Sophisten ) befchouwen, die in
Grieken/and rondzwierven; hUllne fchriften voorlazen; openbare
twistredenen hielden, en voor geld aan anderen onderwijs gaven.
Hij werd van godverzakerij bef\!huldigd, en uit Athene gebannen,
waor zijne fchriften openlijk verbrand werden. Dezelve zijn ver.
loren geraakt, en dus kan men van de bclchuldiging. dat hij de
vol·
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volltrekre waarheid zou geloogchend, en het twijfelachtige der melJfchelijkc kennis, zelfs op de verhevelllle en gewigtigfte voorwerpen,
op God en de deugd, tOegepast hebben, weinig met zekerheid be.
palen.
PROTECTOR. Befcharmer; een titel, dien CROMWEL aannam,
toen hij zich, in 1653, de onbepaalde heerfchappij over den Engel.
fchen Haat had aangematigd, ma31' het niet durfde wagen, om dRar..
mede den koninl;lijken titel te verbinden. -- Ook onder de kardi.
11:11611 heeft Illen Protectors.
PROTESTANTEN. Zoo noemt men alle diegene, die zich ten
gevolge der hervorming in de 16de eeuw van de Roomfche kerk
hebben afgezonderd. De oorfprong van deze benaming ligt hierin,
<lat de Evangelifche rijksllanden ,tegen het belluit der Katholijke
partiJ, in 1529 op den rijksdag te Spiers genomen, om, namelijk,
alle veranderingen in kerkelijke zaken tot eene algemeene kerkverga.
de ring te verfchuiven, plegtig protesteerden, als vastelijk belloteIl
hebbende, om in zaken van godsdienst geen ander gezag, dan de
Heilige fchrift, als het eenig rigtfnoer van geloof en leven, te erkennen. OfTchoon nu wel den naam van Protestanten oorfpronkelijk ann de Evangelisch-Lmherschen toekomt, heeft men· dien ech.
[er nllderhand ook gegeven aan alle overige godsdienstige gezindheden, die de banier der Roomfche kerke verlaten hebben. en met hec
beginfel der hervorming inllcmmen.
PROTEUS. De zoon van OCEANUS en TETTJVS, een zeegod,
die het opzigt over de zeekalven van NEPTUNIJS had, doch inzonderheid wegens zijne gave van voorfpellen, en door zich in allerlei
gedaanten van levende en levenlooze fchepfelen, ja zelfs in vuur
en water te kunnen veranderen, in de oudheid zeer merkwaardig is.
Naar hem noemt men iemand, die zijne gedaante fchielijk verandert.
of onder vel'fchillende karakters ell namen verfchijm , een Proteus.
PROTOGENES. Een Grieksch fchilder en tijdgenoot van APEL.
LES, volgens fommigen in Rhodtls, volgens anderen in Cafië geboren. Men noemt van hem verfcheidene meestcrflukken, doch voor..
melijk de JILYSUS, die men wil, dat een zoon van ApOLLO, een
groot jager, en de !lichter van Rhodlls geweest zij. Dit fchilderfiuk
bevatte, onder anderen, eenen fchuimbekkenden hond, die onnavolgbaar
was, en was ten tijde van CICERO nog te Rhodus; doch CASSlUS bragt
het naar Rome, en plaatlle het in den tempel des vredes, die on.
der COmIQD~S verbrande. (Over .7;ijlle ontmoeting met APELLES, zie
men aldaar.)
PROVENCALEN. (ProvenCMtlx) Zoo noemt men de ridder.
Jijkc dichters der 12de en lade eeuw, in het Zuidelijk gedeelte van
Frank,.ijk en Spanje. Deze Zuidelijke landfchappen droegen tOCD
den gemeenfchappelijken naam van Provence, waaronder dus niet al'('en begrepen was het land tusrchen de RlJone en ror, maar ook,
d;i,t voorheen Lang/ut/oc, Cascogne, duvergnt en Bourgogne heette,
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en reden bet begin der lode eeuwen vervolgen. vereenlgd, en larer door Arrngon, en ecn grOOt gedeelte van het Zuidelijk Spanje,
uitgebreid werd. De ingezetenen dezer landen noemde men P,'oY;".
tinles , of Provenceaux, die genoegz:tam door de Loire vnn de minder befchnafde Francoiç, of de bewoners van het Noordelijk gedeel.
te, waren afgefcheiden. Zuid-Fl'Iltiltrijk, reeds voorheen doo
volkplantingen der Grieken, b. v. Marfei//e, en door de nabijheid
der Romeinen meer befchaafd, en door eene aangenamer, zachter,
luclJtllreek, en eenell vrijeren regeringsvorm bcgulllligd, was tot op
de lIde eeuW het Noordelijk gedeelte in befchnving ver vooruit, en
in het bellit eener taal. die, uit Romeinfche en Gennonifche woorden gevormd, iu klaarheid, teederheid, welluidendheid en rijkdom
zich zoo zeer onderfcheidde, dat zij ook in Catalonië, Y(liencia,
Majorca enz. de taal van den befchaafden Iland werd. De dichters,
waaronder zich eerlang de geheele adel, zelfs vorsten rangfchikten t
bezongen in dezelve den oorlog, de liefde enz. en vonden, inzon.
derheid bij de vrouwen, eene luide goedkeuring. Men noemde deze dichters ook Romaneske dichters, alsmede Troubadours, waar te.
gen die van het Noordelijk Frankri,jlt den naam van Trouveres droe.
gen. De oudlle Troubadour, dien wij nog bij zijnen naam en zijne
liederen kenuen, is WiLLEM, graaf van Poitiers en Clliene, die in
bet laatst óer elfde en het begin der twaalfde eeuw leefde, en
zijnen kruistogt bezong. Het tijdvak der provencale dichters duur.
de op zijn hoogst 3 eeuwen. Hun meeste bloei bepaalt men om.
trent 1162, wanneer BERKNGER III door FRKDERlK I met Provene.
beleend werd, en het Proveneaal gezang niet alleen de grooten en
verfcheidene vrouwen, maar ook aanzienlijke vreemde vorsten, b.~v.
RleHARD LEEUWENHART. en den geheel en Italiaanfchen adel ont.
vonkte. In de 14de eeuw echter geraakte het Provencaal gezang 'in
verval, en, moest men in de eerlle helft derzelve de dichters reeds.
door het uitloven van prijzen, aanmoedigen. De laatfie dichter, dien
MILLOT in zijne Histoire Lil/eraire des TrouIJadours (Parijs 1774,
3 deelen in 8 0 ) in dit vak aanvoert, is JEAN ESTEVE DE BLESJÉRES,
omfireeks 1286.
PROVINCIEN werden door de Romeinen zulke landfireken 'genoemd, welke zij in, maar vooral buiten Ita/i'. door veroveriog of
erfenis in hunne magt kregen. Zoo werd, na den eerUen Punifchen
oorlog, Sicilië eene Romeinfche provincie, en, na den geheelen val
van Korthogo" beheerschten de Romeinen het Karthaagfche gebied
onder den naam van de Provincie Afrika. Ook Macedonië, K/einAzië, Syrië, Span;e, Gallië, Germanii. Egypte, een gedeelte van
Brittannië enz. werden van tijd tot tijd in Romeinfche Provincien
of wingewesten verkeerd, waardoor het gebied van Rome zich, gedurende eellen geruimen tijd, van den Eufroof tot aap den H'esler-Oe~
aan uitllrekte. Deze Provincien moesten aan het rijk m:mfchappen
'" geM leveren; maar zij werden daarenboven -menigmaal geweldig
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gedrukt door de knevelarijen der landvoogden of Iladhouders (Pr,,çonftlles, propmetores), welke er. jaarlijks heen gezonden werden. om del:elve te befiurell en in bedwang te houden; van welke
geweldenarijen onder anderen CICERO, in zijn gerchrift tegen den god.
deloozen VERRES, lladhouder van Sicilië, een afgrijsfeiijk tafereel op.
hangt, In dezen Romeinrchen zin waren eertijds ook de Neder~
Imiden onderworpen wingewesten of Provincien van Spanje, of Iie.
ver de Spaanfche alleenhecrlèher wilde het, tegen regt en rede, daar
wor doen doorgaan, en dezelve als zoodanigen behandelen; doch in
eene~ tachtigjarigen krijg heroverden zeven van dezelve hunne vrijheid, en behielden nu, [oen zij zich tot de wederkeerige bevorde.
ring van elkanders belangen vereenigden, als het ware ten fpot van
bet vernederde Spanje, den titel ... an zeven Provincicn, als ecrnaam,
die aan roemrijk afgefchudde kluisters herinnerde. Sedert is in de
~ieuwe gerchiedellis de oude betQekenis van het woord Provincie ge.
heel verdwenen, daar hetzelve tegenwoordig voor de afdeeling van
een rijk of eenen fiaat gebezigd wordt, en met de woorden dept/rle.ment, kanton, kreits en dergelUke, nagenoeg dezelfde beteekenis heeft.
PRUIMENBOOM. Van dezen boom vindt men in het wild
meer dan ééne foort, van welke onze verbeterde foorten afkomstig
~ijn. Hij tiert in geene koude luchtllreken, munr komt in gematigde
zeer goed voort; doch heeft liefst eene warme fiandplaats, gelijk
ook de Pruimen van Zuidelijker firekcn, zoo als in FrankriJk, veel
voortreffelijker zijn. Zij worden op prnimen- of abrikozen fiammen
geoculeerd of geënt. De Pruimenboom groeit wel in eenen middel.
baren, niet te natten grond; doch in eenen goeden, zwarten tuin.
grond zullen de vruchten grooter en fchooner zijn. Door CA~
TO en VARRO wordt nog van geene pruimen gewag gemaakt; federt
dien tijd werden zij uit Syrië en L1rllJe1Jië naar Italië gebengt, en
van daar verder door Europa verfpreid,
PRUISSEN. Dit rijk grenst teil Noorden lIan het Mecklenburgfche, de OlJstace en Rusland; ten Oosten aan Rusland en Polen;
(en Zuiden aan Polm, Oostenrijk, Sakfe en eenige Dllitfche landen;
ten Westen aan Frankrijk, de Nederlanden en eellige Dlli:fche fia~
(en. en heeft eene uitge!lrektheid van ruim 5,000 v. m., ell
J 0,588,157 inwoners, waaronder Neufchatel begrepen is. De Pruisftfche !laat maakt geen gelloten geheel uit, maar be!laat, met uitzon.
dering van het vorstendom Netlfchatel, in Zwiijer/and, uit twee van
elkander gefcheidene deelen, namelijk het OosteliJk en Westelijk ge.
deelte. Het eerfie, dat het grootfie is, en het land van de Elbe,
Saaie, Spree, HaveI, Oder, 1-Parthe, Netze, IPeichfel en de Pregel.
tot de Nietnen omvat, heeft aan de landzijde eene uicgefirekcheid
van 400, en aan den kant der Oostzee van 100 mijlen; terwijl de
grenzen van het tweede, uit de landen van de Wezer en Ems, tOt
aan den Neder-Rijn. de Moezel en Mt/as be!laande. Ilcchts eene uitgebreidheid van 150 mijlen bevat. en dit van het cerfie door KeurHesfen, H"noyer en Blounswijk wordt afgefcbeiden.
De

PRUISSEN.

355
De grond van deze beide hoofddeelen des rijks is grootendeels
vlak. Het land tllslchen de Elbe en {Feichfet bev~t vruchtbare lage
landen, en wordt door kannlen vcreenigd; terwijl Oost-Pruisfen ,
l'OllllllereJI, POfel1 en BraIJde1lburg een groot aant:ti mecreIl bezitt~n. In het Zuidelijk en Westelijk gedeelte van Si/t;;ië verheft zich
het Reuzen·gebergte, waarvan de hoogl1e top, ~le Sileeuwkop, '1-950
voet hoog is. In het Zuidelijk g~deelte Vim Halberfladl, WtJrm;n.
gerode en Mnnsfeld heeft men takken van den }Jorts, die rondom
den Brok loopen. Ook de Zuidelljke l1reken van Sa1.fe, Westplzn..
Jen en den Neder-Rijn hebben bergen, waaronder, in lf/estp/lfJlen I
de IJ7éstenvald, en het Sauerland; langs de Wezer het TeUloburger-wn/d de porla Westphalica; en aan de regt er zijde vnn de Moezel
en den HtmJsruk, en tllsCchen de Maas, Moezel en Rijn takken der
Ardennen behooren. De meeste landen zijn vlijtig bebouwd, zelfs
lIet Reuzm-gebergte, en over het geheel tamelijk vruchtbaar_ De
fchapenteelt is groocendeels verëdeld; terwijl de zwijnenteelt in 1'0111mel"en en If/éstpha/en, en die van ganzen in Pommerm, en de visCch~
rij in de landen aan de Oostzee van veel belang zijn, en de vlasbouw
in West phalen, Silezië, C/eve en Berg; de wijnbouw aan de .Moezel,
den Rijn en de Saaie; de tabaksbouw, de bosfchen, de mijnwerken
in Silezië, IJ'estpha/en en den Neder-Rijn, inzonderheid de barnfieen aan de Oostzee, en het zout in SakJe, mede aanzienlijke voordee..
len opleveren. Van hoe veel belang de handel is, kan men reed$
uit de groote kooplledeu opmaken, zoo als: voor eerst, Dantzig
en Stet/in, vervolgens Koningsbergen, Memel, EI/Jing, PillalJ, Co/berg,
Straa/fond, en do [edert 1818 aangelegde haven van Swinemunde.
Ook heeft Hanover, door het verdrag met Pruisfen , van 29 van
Dloeim. 1815, aan dit rijk het gebruik der haven te Embdm tot
den in- en uitvoer van allerlei voorwerpen toegellaan ; terwijl ook
nog de Lippe, van Wezel tot LipJlad, bevaarbaar gemaakt wordt.
In het binnenlle des lands kan men als middenpunten: van den handel en fabrijken befchouwen: Berlijn, Breslatl, Frankfort aan de
Oder, Maagdmburg, Hirschfeld, Milzden, Bie/efe/d, Wezel, Keulen,
elberfe!d en andere plaatCen. Onder de fabrijken -en handwerken,
die bijna in alle takken bloeijen, behooren voornamelijk de linnen-weverijen en bleekerijen , de wollen fioffen- en de fabrijken van metaal,
b. v. ijzer en Ilaal. De Pruisfifche vlag waait wel op alle zeeën;
m;lar het ontbreekt den zeehandel aan de befcherming eener vloot;
doch heeft de Forte in 1818, bij een verdrag, als met Rus/(md en
Oostenrijk, ook de PruisfiCche vlag tegen alle rooverijen en mishandelingen geviijwaard, en fchadeloosllelling beloofd. De voor.
J1aamfie inrigting voor den geldhandel is de koninklijke bank te Ber..
lijn, alsmede het genootfchap voor den zeehandel in die fiad.
De Pruisfifche flaat is [eden 18J5 in 10 provincien, en deze wederom in 7 militaire afdeelingen en 28 regerings-distrikten verdeeld.
pe regering is eene onbepaalde koninklijke, en de troon in beide li.
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JlÎen erfeDJk; docb men is reeds bezig den regeringsvorm • meer me~
den geest des tijds over een te brengen, gelijk dit ook door den
koning beloofd was, die reeds den 3den van Lentem. 1817 eene
kommisfie benoemd heeft. om de verordening van 22 van Bloeim.
1815. aangaande de wijze van de vertegenwoordiging des volks, ten uitvoer te brengen; gelijk zulks dan ook reeds in eenige provincien
met het beste gevolg gefchied is. De landmagt be (laat , behalve de
landweer en landfiorm, uit 160,000 man; de inkomsten van den flaat
worden op 25, de uitgave op 26 millioen, en de fc!llllden op 247
millioen guldens werkelijke. en 25 tOt 30 millioen doode fchuld,
gefchaq behalve de provinciale fchulden, die zeer aanmerkelijk zijn.
BIGNON , in zijn Expof4 comparatif enz. fielt de (laats- en provinciale fc!lllid op 1100 millioen franken. De Pruisfifche natie
belijdt voor het grootlle gedeelte den Lutherrchen, doch de regerende familie den Gereformeerden godsdienst. De Katholijke kerk is in
Sileaiè. PDlen, IJ'mphaleti en alm den Ri/n in het bezit harer regten gehandhaafd geworden. De Lutherfchen en Gereformeerden zijn
feden 1817 begonnen met zich tot eene Evangellsch.ChristeJii':e kerk
te vereenigen. In dot jaar telde men 6.370,380 Evangelirc~e,
4,023,513 Katholijken (de meeste in het regeringsdimikt Oppeln).
15,333 Doopsgezinden (voornamelijk in het regerings-distrikt Dantzig
cn Mflrienwerder), en 127,345 Joden, waarvan zich 37,547 alleen
in Poftn bevinden. Ook worden er Henlhutters, Husfiten en Grieken in den Prnisfifchen Ilaat gevonden. Bet volks.karakter over het al.
gemeen is niet wel te bepalen, naardien dit rijk legenwoordig te
veel volken van verfcbillenden aard bevat. De hoofd eu refiden.
rie Rad is Berlifn.
PRUSIAS. Koning van Bylhynië ten tijde dat de Romeinen mee
den Uaat(len der Madedonirche koningen, PERSEUS oorlog voerden.
in welken zich echter PRUSI"S, fchoon eene zuster van PERSE US ten
huwelijk hebbende, niet mengde. Tot hem vlugtte H"NNJ8AL na
.den gedenkwaardigen flag bij llfagnefia; doch deze al fpoedig reden
hebbende hem te mistrouwen, benrun zich zelf door vergif het leven, en van r.u af aan was PRUSIAS een t_rouw bondgenoot en aanhangeling der RO/lleinen, zood at zijne onderdanen hem van den troon
ontzetteden , en zijn zOon NJCOMEDES op denzelven plaatften. PRU.
III"S werd eerl:lng van het Ie_ven beroofd t gerchandvlekt met den
naam van den verAchtelijkllen der koningen.
P RUTH. (DE) Eene groote , bevaarbare t maar Ilrûomende ri.
vier, die in Gallidé in het Carpatisch gèbergte omrpringt, door gebeel MolJavië loopt t en zich bij Zaloc3 in den Donau ondast. Bij
<len vrede te Bucharesl , in Bloeim. 1812. msrchen Rusland en de
porte gefloten. werd de Prutlt van daar, waar zij in lI10ldavië valt,
tot aan hare uitwatering in den Donau, voor de grensfcheiding van
6eide rijken in deze ftreken bepaald. waardoor het geheele, aan den
llnkeroovel' dier rivier li~gende, gedeelte van MolIJavië aan Rus/nIJd
werd
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werd afgenaan. PETER J. werd iu 1711, door het Turkfche
leger, bij het ftedeke fltls, aan de Prut", geheel ingeOoten, zoodal
hij genoodzaakt was, in Hooim. van dat jru:r, door velerlei opolfct"
ringen den vrede te koop en.
PRYTANEUM. Zoo noemde men in Athene het gebouw, waarin
de Prytanw (dat ~is diegenen van de 10 klasftn van den fena:lt,
welke op hunne beurt het voorzitterfchap bekleedden) vergader.
den; gedurende de 35 of 36 dagen dezer hunne bediening woon.den. en gemeellfchappeliJk gefpijsd werden. De fpijzlging behoorde
tot het hoogf1:e eerbewijs, en viel alleen die mannen ten deel, die
zil:h bij den (laat bij uitf1:ek verdienstelijk gemaakt hadden. NAPOLEON fiic:hcce in Parijs een inflitullt van onderwijs, onder den
naam van Prytanee, waarin ettelijke 100 leerlingen, gtoocendeel'
voor rekening van rlen fiaat, opgevoed en onderwezen werden.
Tot in het ude jaar ontvingen zij een gemeenfchappelijk onderwij$:
doch dan werden zij tot burgerlijke bezigheden onder 5, of tot den
krijgsdienst onder 3 Hoogleeraren opgeleid en befiemd. Met het
Isde janr verlieten zij het infiituuc, om tcr verdere vorming in bun.
ne ollderfcheidene vnkken verdeeld te worden.
PSALMEN. Deze bekende godsdienstige en nationale gezangen
van het Joodfc:he volk zijn bijna allen uit de tijden van D).vID en nit
latere, behalve één, het 9Ofie, een Pfalm MOZES, die van vroeger
tijd is. OAVIO, die het tempel ..gezang tot meerder volkomenheid bragt;
koos niet alleen uit de Levieten een aanzienlijk getal zangers en zang.
meesters; maar vervaardigde ook zelf, tot godsdienstig gebruik, heiIi~<! liederen, welke tot een model voor vele anderen dienden. Vcr.
fcheidene Pfalmen, die zijnen naam dragen, zijn wel niet van hem;
manr alleen naar de zijne vervaardigd. en dra;!en :til een hierom zijnen naam. Alhoewel, meerrnaai , alle Pf.,lmen ann hem werden toe.
gefchreven, en inzonderheid 71 zijnen naam voeren. kunnen echter
ook deze niet alle van hem zijn, alzoo fommige blijkbaar tot latere
rijden behooren. Daarentegen fchijnen andere~ die zijnen naam niet
dragen, en waarvan mogelijk de opfchrifcen zijn verloren geraakt,
door hem vervaardigd te zijn; zoo als men uit derzelver inhoud en
wij7.e vnn voordrngt meent te lmnnen opmakcn. De meeste pr.,lmen.
die nan ABPIl, lIF.MAN, ETHAN of JWUTHUN, worden toegefclu('.
ven. zijn uit de tijdcn van DAVID. Twa:tlf voeren ASAPHS naam,
waarvan echter eenige eenen lateren oorfprong aanduiden, ASAPH
zelf, een zoon van BERACHlAS (BERECH]O) was een Leviet, en
volgens f Chronijk .6 v. 5, de eerfie onder de zang- en muzijk
meesters, die door DAVID tot den heiligen dienst geroepen werden.
De naam van HEMAN fiaat Oechts alleen voor den 88fien Pfalm. Hij
werd bijgenaamd de Ezrahiter, en fchijnt de Leviet te zijn, die onder de z3ngmeesteren van DAVID genoemd wordt, waartoe oot
ETHAN, mede een Ezraniter, aan wien de 89fien Pfalm wordt toe.
gefchreven I beboorde. SALOMO die, volgens I Koning. 4 Y. 32 meer
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dan 1000 liederen vervaardigde, zong wel andere PCalmen ; doch
in onze verzamehng dragen Ilechts twee, den 7!2lten en 1 !27flen , :tiJnen naam, waarvan de ecr[te meer op, dan wel door heim fchijnt ge.
dicht te zijn. Mogelijk zijn wel eenige andere onbekende van zijne
hand; ten minll:e zijn vele uit zijnen tijd, en hebben betrekking op
voorvallen onder zijne regeri:Jg, de inwijding van den tempel enz.
De meeste Pfalmen van ongenoemde fchrijvers, C~hijnen van Hlter
tijd i weinige uit het tijdvak der koningen, die het naast op SALOMO
volgden, en vcrfcheidene uit den tijd der Dabylonifche gevangenis
en de wederkeering der Joden uit dezeh'e, waartoe inzonderheid
die behooren , die door den nnam van de kinderen "an KORAH gekenmerkt worden, en vermoedelijk meestal éénen fchrijver hebben.
Ook zijn waarfchij nlij k uit later tijd die reisliederen , welke tOt de
terugkeering uit de gevangenis betrokken worden; doch die over
het algemeen tot de jaarlijkfche bedevaarten naar Jeruzalem en den
tempel behooren.
De Pfalmen van D.\VID, zij mogen nu door hem zelven, of gedeeltelijk door andfren , in zijnen tijd, vervaardigd zijn, maakten waarfchijnlijk eene vroegere verzameling uit, die tot 72 liep; de vol.
gende zijn meest jonger. Onze bundel bell:aat, 7.00 als bekend is,
uit 150 Pfamen, die echter in oudere bandfchriften niet overal in ge.
lijk getal gevonden worden, dan in de Lutherfche overzetting, waarin
ettelijke Pfalmen in meerdere fchijnen verdeeld te zijn. De 1I1aforetlien
verdeelden, zonder genoegzamen grond, de gehcele verzameling in 5
afdeelingen. Over het algemeen zijn wel alle de Pfalmen Iyrifchc gezangen, liederen In den naauw[ten zin. of Oden en Hymneni doch gedeel.
telijk eigenlijke Oden, die of één denkbeeld, ééne gewaarwording,
of één beeld in cenen kleineren, getloten kring, zinnelijk voorllellcn.
De meeste zijn in den vorm van een gebed, of beginnen of eindi.
gen daarmede, en kenmerken het booglte vertrouwen op God, en
zijne Voorzienigheid; terwijl de zedeleer , in dezelve vervat, zuiver,
en alleen, inzonderheid in fommige treurzangen, krijgs- en zegelie.
deren van DAVID, door den haat tegen zijne vijanden, en eene niet
zeIden Iiefdelooze nationale trotschheid, misvormd is. Allen ver.
dienen zij, echter, den Ilaam van Nation::le gezangen: de 'meC'Ste
zijn van een en zuiveren. godsdienstigen inhoud, en behooren tor de
fchoontl" en vcrhevcn[te, die de Hebrecuwlche dichtkUlJft immer
voortbragt ; terwijl het heilige licht der openbaring, het alles bezie.
lende geloof aan den eeuwigen waarachtigen God eenen helderen gl:ms
over dezelve verfpreid, en onze hoogll:e oplettendheid verdient. Voor het overige bevat de verzameling onzer Pfalmen in geen en deele
den geh eelen liederen rchat der lIebl'eeuwen; niet alleen zijn die van
SALOMO voor ons verloren, maar in het oude Testament zelven wordt
van vele gewag gemaakt, die in onzen Bijbel/ellen bundel niet gevonden worden.
PSAL TER, was bij de HebruuwCfZ een mllzijkaal f11eeltuig met
fil:l-
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rnaren, waarbij. de PfalIncn gczongen werden. Men meent, dat het vele
overeenkomst mct de harp had. Volgens Pia/m 33 v. !z. had het 10
fnaren; doch hebben mogelijk andcre foorten ook minder gchad.
,Men bedicnde zich van dit fpeeltuig niet alleen bij den openbaren
godsdienst, maar ook bij gastmalen en vreugde .fceEten, en hce moet
alle overige fpeelcuigen in fchoonheid van klank 'over:roffen hebben.
PSAMMETICHUS. .Een der oude koningen van Egypte, van
wien over de oude gefchiedenis dezes lands ccnig meerdcr licht ver·
spreidt wordt. Hij was de fiichter eener geheele nieuwe dynastie;
want nadat het vroegere rijk der Pharao's, vooral door de veroverin"
gen van den EthIopischen SABAKO in verval was geraakt, ondlond
er eene verdeeling tusfchen twaalf bijzondere heerfchers, van welke
PSAMMETICHUS er een was; doch met elkander oneenig geworden zijn..
de, noodzaakten de overigen PSAMMETiCHUS, om de vlugt te nemen;
maar deze, van elders hulp verkregen hehbende, maakte zich weldra
meester van de algemeene heerfchappij en fiichtte een nieuw rijk,
()mtrent 650 jaar vóór onze tijdrekening, hetwelk voortduurde toC
5!l5, toen het door de Perfen werd overwonnen.
PSEUDO. Een Grieksch woord, hetgeen men voor namen en
woorden plaatst, om daardoor iets onechts of valsch uit te drukken:
b. v. P/eudo.nomen, dat eenen valfchen naam draagt, een boek, dat
onder eenen valfchen naam gefchreven is; Pfeudo.Smerdis, de valfche SMERDIS.
PSYCHE (Uit het Grieksen, waarin bet woordelijk ziel beteew
keilt) was eene konings docntt!r. van welke latere dichters ons de
volgende gefchiedenis verhalen: PSYCHE, welker twee oudere zusters
van ce ne matige fchoonheid waren, was zoo bekoorlijk, dat men haar
voor VENUS zelve hield, en het alleen durfde wagen, haar als eene
god 111 te veref:ren , zonder hllar te durven beminnen. Dit wekte den
nijd op bij VENUS, die, om zich te wreken, aan AMOR. gebood,
om haar op den verachtelijkflen man te doen verlieven; docb AMOR,
haar ziende, werd zelf op haar verliefd. De vader, intusfchen, ver..
drietig, van zijne dochter verfmaad te zien, wendde zich tot het O.
rakcl van Apor.r.o, welks uitfpraak was. dat men PSYCHE in rouwgewaad op den top van eenen berg zou brengen, en aldaar aan baar
zelve overlaten, alzoo zij tot de bruid van eenen gevleugelden draak
beflemd was. l\1en volvoerde dit bevel in diepen weemoed, en PsY.
CUE bevond zich geheel alleen op de verlatene rots, toen eensflags
ZEPHYRUS rondom haar zweefde, baar ophief, en haar in een fraai lustflot van den god der liefde overvoerde, waar deze haar ieder nacht
ongezien en ongekend bezocht, en met het aanbreken van den dag
weder verliet. PSYCHE genoot hier een volkomen geluk, zoo lang
zij de waarfchuwing van haren geliefden volgde, en hare nieuwsgie.
righeid. om hem nader te leeren kennen, beteugelde. Dan, verleid
door hare ialoerfche zusters, welke zij, mede tegen het gebod van A1110R, bij zich had laten komen, en die haren minnaar als een monster
had.
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hadden afgefchilderd , konde zij hare nieuwsgierigheid nice lang~r b(!l.
dwingen. Zij nam eene lamp, naderde hem, toen hij !liep, en ontdekee tot hare verbazing den fchoonflen der goden. Ongelukkig
echeer viel er een droppel olie op een der fchouderen van AMOR, die,
hier door ontwakende, zijn misnoegen over haar w:mtrouwen te kennen gaf, en haar omvlugtte. PSYCHE liep in allerijl, nadat zij t<1
vergeefsch beproefd had, om zich in eene rivier te flonen, trooste.
loos :i1le tempels rond, en kwam tan laatlle in het paleis van VENUS.
waar haar eigenlijk lijden begon. Deze godin hield haar bij zich.
behandelde haar als eene Oavin, en legde haar den moeijelijkflen en
drukkendllen arbeid op, zoodat zij onder den last zoude bezweken
hebben, indien ni~t AMOR. die haar altijd nog heimelijk beminde.
zich, onzigtbaar, harer ontfermd, en haar in alle hare ondernemingen onderlleund hadde. Ondctr de laat!le, gevaarliJkfle proef, echter.
om in het fchimmenrijk anedalen, en bij PROSERPINA eene doos met
fcboonheids-zalf te halen, was zij bijna te kort gefl:hoten. Zij weernond wel gelukkig alle beproevingen; maar de doos openende, kwam
er eenen zoo doodeliJken damp uit te voorrchiJn, dat zij levenloos
ter aarde viel. Nu kwam AMOR. die haar. door het aanraken met
zjjnen pijl, in bet le\'en terug riep; terwijl VENUS te gelijk verzoend
was, en PSYCHE door JUPITER onllcrfelijk gemaakt, en voor eeuwig
met haren geliefden vereenigd werd. Haar huwelijk werd met vele
plegtigheid voltrokken; doch hare nijdige zusters flomen zich van ee.
ne rots neder. Men vindt dit zinnebeeldig verhaal bij ApuLE.
JUs te boek gefield.
PSYCHOLOGIE. De leer der ziel, of van den aard en gefleld~
heid van dat wezen, hetwelk in ons denkt, gevoelt, en handelt van on~ eigenlijk Ik. Voor zoo ver deze leer niets bevat, dan eene befchrijvlng van geestelijke verfchijofels', door bloote ervaring
kenbaar, noemt men haar empirijè.'le Pfychologie - de leer der ziel,
uit ervaring afgeleid, en maakt zij een gedeelte der Anthropologifche
wetenfchappen uit; doch voor zoo ver zij, onafhankelijk vap alle
ervaring, en alleen door zelfbewustheid geleid, de uiterlijke kenmer.
ken van het denken. gevoelen en handelen, naar derzelver zamenhang
in de oorfpronkelijke kracht der ziel aanwijst, heet zij zuivere, rat/nIlele (ook wel tl"f1:/scendento/e) Pfycholo;rie, en dient :Jau de empiri.
fche tot grondllag , die zond~r haar allecrn in losfe veronderfiellingen.
uit de ervaring genomen, hellaan zou. De empirifche Pfychologie
maake een gedeelte der natllurleer uit; want zij houde zich met de
verfchijnfelen van 's menfchen geest bezig, en tracht dezelve, gelijk
de plryfinlogie, waarmede zij in de geneeskunst een gelijk doel
heeft, we7.enlijk op te fporen, en inzonderheid den wederkeerigen
invloed van ziel en Iigchaam op elkander te leeren kennen. Behalve dat
de. befluring der ziel niet behoorlijk kan gefchicden, (dewijl men den
mensch niet anders dan uit ligchaam en 7.iel te ~amen gefleld befchou.
wen kan) zonder deze kenni$ van bet inwendige Val) den menseb.
%00

PTOLEMEERS. PTOLEMEUS. (C.)
5i7
ZOO' kan ook de geneesheer zonder Pfychologie niets uitrigten; waut
niet alleen berusten eenige ziekten, bij uitnuiting, op cene ongere·
gelde werking der ziel, maar er kan ook naauwelijks ecn Iigchamclijke toeCland gedacht worden, die niet weer op de ziel terugwerkt,
en in haar verandering te weeg brengt. Zal men dus de ongellcld.
beid der ziel verbeteren, moeten er ook middelen wezen, die in dC!
geestelijke natuur van den mensch gegrond zijn, regrfl:reeks op de
ziel werken, en door geene andere Iigchamelijke middelen kunnen
verdrongen worden. Van bier, dat er niet alleen eene Pat/zologifche
PfJchologie, maar ook eene Pfychifche lee,. de,. geneesmiddelen is. Men zie: Rhap/odien Dber die /lnwendung de,. pfychifche Cu,.metho.
tie nuf Cdsles.zel',.üttingen, "on RELt., Halle 1813, en BERINGS
pfychifche Hei/kunde, 2 Band. Ie.. /lbth. Leipzig 1818.
PTOLEMEERS. De gemeenfcbappelijke naam der Egyptifch~
koningen onder de Griekfche heerfchappij, die na ALEXANDERS dood,
tOt dae Egypte een Romeinsch wingewest werd, regeerden. Omdat
zij niet alle den naam van PTOLEMEUS voerden, worden zij meer
juist Lagiden, naar deo /liehter der Dynasti, genoemd. Drie, en wel
de eerCle derzelve , waren inzonderheid de befchermers der geleerd.
beid in Alexand,.ië, namelijk I. PTOLEMEUS Lngijil., een Macedonië,., ook SOTER (redder) door de Rhodie,.s, uit hoofde van verleeJj.
den bij Cland, genoemd. Hij was voorbeen lladhouder van Eg,pte;
regeerde 39 jaar; verfraaide Alexand,.ië; en /lierf 284. voor onzes Zaligmakers geboorte. 2. PTOLEMEUS PHILADELPHUS, een geleerd en
pracht beminnend vorst) een zoon van den vorigen en van BERENtCE. Hij zou Ptolemail .en verfcheidene andere fieden gebouwd hebben, maar fiierf 247 jaar voor onze tijdrekening. En 3. PTOLEMEUS
EUERGETES, wiens gemaliu BERENIC! was, en 221 jaar voor CHRISTUS zijn leven eindigde.
,
PTOLEMEUS. (CLAUDIUS) Een beroemd aardrijks. f1:erren. en
wiskundige, die ttlsfchen het 12s11e en 17eCle jaar onzer tijdrekening,
onder ANTONINUS PlUS en HADRIANUS bloeide. Hij werd te Pe/ufium in Egypte geboren, doch begaf zich naar /llexandrië ~ toen
nog den zetel der geleerdheid. Hij wordt altijd voor den eerfien
fierrenkundige der oudheid gehouden, en heeft ons een volledig
fielfel dezer zijne geliefkoosde wetenfchap nagelaten. Hij verbeterde de lijst der vaste f1:erren van HIPPARCHUS; vervaardigde tafels, waardoor men den loop der zon, maan en planeten konde
berekenen , en was de eerUe,· die de afzonderlijke waarnemingen
der ouden bijeen verzamelde, en tot .een II el fel bragt, hetwelk
hij in 13 boeken in het licht gaf; zijnde bec wereld-fl:elfel, door hem
daarbij opgegeven, onder den naam van bet Ptolol1reifche bekend.
(Zie: WERELD.STELSEL.) Omtrent het jaar 827 werd dit werk
op last van een der Arabifchevorsten in die taal overgezet, onder den
titel van Almngclt, en omfireeks 1230, op aandrang van keizer FnDERIIt ·U, in het Latijn overgebragt. Behalve deze vertaling zijn
ALGEMEEN WOORDENB. V.
0 0
er

518

PUF]I! N DOR F. (De vrijM'r SAMUJtL VON)

er DOg andere overzettingen van dit werk uit het Arabisch in
het Latijn. Nog bezitten wij van PTOLOlltEUS een ander gewigtig
werk, namelijk: zijne Ceographie in 8 boeken, waarin hij die
van MARINUS van Tyrus VOlgde, welke niet lang voorheen was uitgekomen; doch welk werk hij met talrijke bijvoegfels en verbe-teringeo
verrijkte, zoowet ten aanzien van de lengte en breedte der plaatfen •
als omtrent de grenzen van de onderfcheidene landen en gewesten,
zoodat men hem als den eerflen fchrijver kan befcbouwen , die de
ligging der plaatfen op deze wijze beeft getracht te bepalen. Oole
bevat zijn werk de eerfle gronden van de theorie der fehetfen, (pr()o'
jeeties) tot bet vervaardigen van aardrijkskundige kaarten. Hoe
onvolkomen nu ook veel, bij mangel aan waarnemingen, blijven
moest, is bij echter voor nieuwere aardrijkskundigen van veel nut g~
\Veest.
PUFENDORF (De "ri/neer SAMUEL VON) werd te Flohë, een
dorp bij Chemnitz, in 1631 geboren. Na dat bij zijne uitflekende bekwaamheden op de Hooge fcholen te Leipzig en Jena ontwikkeld hads
-wijdde hij zich geheel aan de beoefening van het algemeelL en
Duitscb fiaatsregt, waarbij hij het natuurregc altijd ten grondflage
legde. In 1658 aanvaardde hij de plaats van hofmeester in het huis
van den koninklijk Zweedfchen gezant aan het Deenfche hof, en be~f zich met zijnen kweekeling naar [{oppen.~age; doch werd, bij het
uitbarsten van den oorlog tusfchen Zweden en Denemarken, met de
gebeele familie van den genoemden gezant in hechtenis genomen,
en 8 maanden gevangen gebouden , gedurende welken tijd hij inzon.
derheid GROTlUS en HOBSES beoefende. In 1660 gaf hij zijne grondfiellingen der algemeene regtswetenfchap (Ekmenta jurisprudentiae
.miverfales) in het licht, wanneer de geleerde keurvorst van den Palt::
KAREL LODEWljK, voor wien hij dit werk gefchreven had, hetzelve
met zoo vele goedkeuring ontving, dat hij voor hem eenen bijzonde.
ren leerlloei voor het Natuur. en Volken.regt, de eerfie in Duitsenland, in 1661 te Heide/berg oprigtte. Hij nam zijnen post waat. tot
in 1670, wanneer de koning van Zweden, KAREL XI, hem tot
Hoogleeraar in het Nntul1rregt, aan de nieuw opgerigte Hooge fchool
te Lund in Schonen beriep, alwaar hij zijn werk over het NatuurrE'gc
(de Jurae naturae et gefltium (L1md. 1612) fchreef, en kort daar.
na een compendium, of liever uittrekfel , van hetzelve onder den ti.
tel van: de Officio hominis et ei,,;s, Lund. 1673, in het licht gaf.
hetwelk verrcheidene maal op nieuw uitgegeven en vertaald is. Hoe
verfchilIend men ook over deze fehrifcen van PUFENOORF moge
oordeelen, die in zijnen tijd vrij wat tegenfirevers vonden, zoo i.
bet nogtans buiten tegenfpraak, dat hij zicb in de gefehiedenis nn
bet Natuurregt bl'roemd gemaakt beeft. Hetzelve bellond in eene
wijsgeerige zedekunde omtrent de wettige betrekkingen der menfcheq
tot elkander, welke echter altijd van de Christelijke nog afhankelijk
bleef. Hij nam de Ge:lelligl1dd, zoo naauw met de CbriitelUke lief·
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de tot den naasten verbonden, tot een begil1fel van regt. wel~ laat_
fte hij uit den fcaat der verdorven natuur al1eide.
PUFENDORF verwierf geen en minderen mam in het Oult[che [caatS .
regt, en [èhreef, nog als Hoogleeraar in Heide/berg, op aanmoed!.ging van den keurvorst t onder den lJaam van: SEVERINUS A MON·
ZAl\1BANO. het beroemde werk: de /lqttl Reipublicae Gel'1nanicae.
hetwelk hij aan zijnen broeder ESAI/ls PUFENDORF; toen Zweedsch
gezant te PariJs, zond, om het te doen drukken. In dit werk 1telde
hij Duitschlal1d voor als eenen republiI{ein[chen ftaat. welks gebrek..
kig zamflnhangende deelen een monfterachtig geheel vormden. Die
boek baarde veelopziens, en verwekte van alle kamen veel twist, waar·
in zich PUFENDORF wakker verdedigde; doch het niet raadzaam vond
om openlijk als deszelfs fchrijver voor den dag te komen, waarvoor
hij eerst na zijnen -dood volkomen zeker is bekend geworden. --:Bij het uitbarsten van den oorlog· in Schonen b~gaf hij zich na.ar
Stoltholm, en fchreef aldaar, w.ede in het Latijn, de Gefcltiedmis "an
Zweden federt den veldtogt van GUSTAVUS ADOLPHUS i.1 Duit.iChland. tot op den affcand der koningin CHRISTINA van den troon,
(de rebus Suecieis, Trnj. ad Rhen. 1776), alsmede de Gefchieóenis
"lIn KAREL GUSTAVUS (de rebus a Car% Gustavo gestis. 2 dee!en
in folio; Neurenb. r69fl) f en eindelijk in de DuitCche ta11 zijne
Einkitul1g ZUl' Gefchichte der yornehmjJen Reide tlnd StoateH (Fnlllkj:
1682, 3 deel en ), welke naderhand door OEHT,ENSCHLAGER vervolgd.
en door l\'IARTINIERE in het Frnnsch overgezet is. Alle deze werken vermeerderden zijnen roem zoodanig, dat hij door den keurvorst
van BI'andenburg, FREDERIK WILLEM, in 1686. als hofraad en his_
torie[chrijver naar Berlijn beroepen werd, met aanzoe ., om het leven van dien vorst te beCchrijven, hetgeen hij dan ook onder de re~
gering van zijnen zoon en opvolger, FREDERIK III f volvoerde. In
1690 werd hij keur.Brandenburgs geheimraad , fO in 1694 door den
Zweedfchen vorst, KAREL XI, tot vrijheer verheven; doch het aanzoek, om het leven van keizer LtoPoLD te beCchrijven, wees hij, in
weerwil van de aanzienlijkCte beloften, ftellig van de hand. PU.'EN.
DORI" eindigde zijn werkzaam leven te Berlijn in hl!t jaar J694 , onder het genot der hoogfte achting, welke hij door zijn verftand cn
geleerdheid, en niet minder door zijn karakter. verworven had.
PUIMSTEEN. Deze fceenfoort behoort onder het kiezel-geOach[;
Is meest witachtig graau\V; glanzig als zijde; fponsachtig; doorgaans
van een krom vezelig zamen[cel; ruw, fcherp van korrels, en zeer
ligt. Men vindt denzelven doorgaans io den omtrek van Vulkanen.
zoo als bij Lipari, Sal1torini. en eenige eilaDden der Zuidzee.
PULCINELLA. (Po/jejneJl.) Een ltaliaansch masker, welks oor.
fprong fommlgen van de mimifche fpelen, anderen van de OsciCche Alellanen • die ouder dan de Schenifche fpelen der Romeinen zijn.
meen en te moeten afleiden. Volgens den abt GALIANI zoude de
Daam Pufr;nella afkomstig zijn van eeneo mismaakten doch vrolijke'11
O' 0 !1
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boer, die omtrent het midden der vorige eeuw in de landftreek van
Sorrellto leefde, en dien naam verwierf, om dat hij dikwijls jonge
boenders (Pulcinelli) naar Napels ter markt bragt, en die na zijnen
dood, tot vermaak van het volk, waarbij hij zeer wel bekend was
geweest, op het marionetten-theater van San CarliTlO gebragt werd.
Waarfchijnlijker, nogtans, is het verbaal, hetgeen REHFuss van den
oorfprong dezes naams, in zijn tafereel van Napels, mededeelt, e:l
hetwelk hi':!fop neder komt: Een gezelfchap tooneelfpelers kwam
ten tijde van den Wijnoogst te Acerra, en werd van de wijnbou..
wers, die zich in dezen tijd aan de uirbundigfte vrolijkheid overgeven,
op allerlei wijze door fchens en bijtend vernuft ten toon geneld,
waaruit een woordentwiSt ontfcond, waarin een zekere PUCCIO
D' ANJEr.Lo, die de zijde der boeren hield, door zijnen fatiriken
geest en kluchtige gcdaante, zich boven allen onderfcheidde. De
fchouwfpelers, voor hem moeteode onderdoen, beOoten, toen de
twist voorbij was. met het talent van PUCCJO D' ANleLLO hon voordeel te doen, en baalden hem over, om zich onder hun gezelfchap
te begeven. Hij verfcheen op het tooneel met een wit hembd en
range haren, en werd fpoedig zoo zeer de lieveling der Napolitanen,
dat men zijn masker ook na zijnen dood behield. Zijn navolger verkoos, om hem beter te gelijken, een masker met een' langen zwanen
neus, en uit PUCCIO D' ANJELLO werd nu, volgens Napolitaanfche
gewoonte, PULCINELLA. Nog tegenwoordig is dit masker bij de Napolitanen het meest geliefd koosde : deszelfs kleedillg beftaat thans in
wijde wollen koufen , een ruim opperkleed van dezelfde ftolfe, met
wijde mouwen, waarop harten van rood laken ~enaaid zijn, en hetgeen met eellen zwarten lederen riem, of eene koord van haar, om het
lijf vast gemaakt, en van onder met franjes bezet is. Om den bals
draagt PULCINELLA eenen linnen das, op bet hoofd eelle witte,
wollen mms, welker lange punt in eellen rooden pluim uitloopt;
zijnde ~rie vierde van het aangezigt met een zwart masker bedekt,
en de neus krom en fpies, zoo als de bek van eenen vogel.. Die
maskér fpeelt niet alleen zijne rol op het tooneel, maar ook te NQo
pels bij alle volksfeesten, inzonderheid b~J de karnevais.
PUL TA WA. EelT Ruslisch gouvernement in Europa, dat omtrent
[wee millioen inwoners bevat. heerlijke korenlanden heeft, en aldus
genoemd wordt naar de hoordflad, van denzelfden naam. die aan de
Solttwka ligt. Zij heeft 12000 inwoners, 9 kerken, een gymnalium
en andere fcholen; branderijen, looijerijen en eenen aanzieillijken
handl!l op Turkije en Du;/Schland en pronkt met een gedenkteeken
op PETER den Croolen. Zij is in de gefchiedenis merkwaardig door
deli veldaag tusfchen KAREL XII en PETER den CrofJten, in Hooim.
'709, waarbij de eerfte zoo volkomen geOagen werd, dat hij, na liee
verlies van zijn gebeele leger, met omtrent 1000 man, over de Dnieper, naar Turkije moest vlugten.
PUNISCHE OORLOGEN. Onder dezen naam zijn die drie oor..
10.

P U NIS C H E OOR LOG E N.

Sir

logen bekend, welke de Rome nen met de Karthagers of Punië,.
voerden, en van welke de Jaatne met den geheeJen val van Kal·tllilgo eindigde. Deze oorlogen benaan eene allerbelangrijkfie plaat.
in de oude gefchiedenis: vooreerst, omdat zij op den Romein.
fchen, en des zelfs mededinger, den Karthaagfchen ftaat, den meest
belli.fenden invloed hadden, terwijl zij aan den eerften, ten kos_
te van het geheele befiaan des Jaatnen,' de wereldheerfchapplj ver_
zekerden; en ten anderen, om de uitgebreidheid des oorlogstooneels; de groote veldheeren, die hier van weerszijde tegen elkander over ftonden en elkanders krachten maten; de ver.
bazende infpanning van krachten, door de beide featen aan den dag,
gelegd, en om de zonderlinge wisfeling van den krijgskans, waarbij
het eindelijk overwinnende Rome meer dan eenmaal den ondergang
zelfs nabij was. De eerfte dezer Punifcbe oorlogen oncftond
in bet jaar ~64 vóór CHRISTUS, ter oorzake van het vruchtbare, voor
beide ftaten zoo wel gelegene, eiland Sicilië, naar welks uitfluitend
bezit beiden even zeer trachtten. Met de eerfle groote oorlogsvloot,
die immer door de Romeinen uitgerust werd, behaalden zij op hunne
mededingers fchitterende overwinningen. en de vrede, die na eenen
krijg vIn 23 jaar tot ftand kwam, verzekerde bun niet alleen het b~
zit van Sicilië, maar ook de heerfthappij der Middel/andiche zee»
doch deze vrede, zoo wel als de langdurige nrijd, deed den volkshaat diepe wortelen fchieten, die federt onverzoenlijk tusfchen Rome en Kar/hago beerschte. Door dezen volkshaat, en het wederkeefig fchenden der voorwaarden van den vrede, werd dan ook, drie
entwintig jaar later (2 J 8 jaar vóór CHRISTUS) het oorlogsvuur voor
de tweede maal ontnoken. In dezen tweeden Punifchen oorlog wa.
het, dit HI1NNIBI1L, na zijnen gedenkwaardigen togt over de Alpen,
voortrukte tot voorbij Rome, en een groot deel van I/alië bezettede; dQt FI1BIUS dat doorluchtig voorbeeld van edelmoedigheid en
zelfbeheerfching gaf, dat de bekoorlijkheden van het wellust-ade.
mende Capua de Kor/hagers ontzenuwden; terwijl de jongere SCIPIO
Spanje bedwong en den oorlog naar Afrika zelf overbragt. Na ze.
ventien jaren oorlogs keerde het zwaard in de fchede, op voorwaarden die aan den Knrthaagrchen fiaat alles, wat dezelve buiten Afril:.
bezat, en daarenboven des zelfs ganfche vloot, ja het regt, om immer. zonder Romes toenemming, eenen oorlog aan te vangen, oot.
zeide. Dan. deze vrede gaf, uit deszelfs aard, aan de RfJa
meinen den voorfmaak van de heerfchappij der wereltl: aan de b~
geeree tot dezelve konden zij weldra niet meer wederftaan , en het
was de drift, om daaraan te voldoen, die hen, nadat zij intusfcben
Criekenland en Macedonië aan zich hadden onderworpen, verleidde,
om, door de gruwzaamfle trouweloosheid, op de alleronregtvaardigfie wijze, en onder de beuzelachtigOe voorwendfe!s, voor tie dertIe mllfZ/
KartMgo den oorlog aan te doen (JSO jaar voor CHRISTUS). Met
ongelooflijke volharding, met opoffering van alles, door- het pij!).
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onmogelijke te bennan, hielden de Karlhagerl den oorlog nog vijf
jaar vol, en verkochten, door rummerkelijke verliezen, die zij den
Romeinen toebragten , hec bellaan van hunnen fiaat J ten allerduurlle,
Ten Ia:alle deed SCIPIO AEMILIANUS hen zwichten. 50,000 overwonnenen werden in ketenen geklonken; de overigen vonden op de
puinhoopen der fl:ld bunnen dood. De Ilad werd geOecht, en de
Karthaagfche naat vernietigd en in een Romeinsch wingewest her·
Maar voor Rome zelf was deze uitkomst der Punirche
fchapen. oorlogen van n iet minder ver uitziende gevolgen, want door dezel.
ve vermeerderde, op eene onnatUurlijke wijze, de magt en het
&anzien van den Romeinrchen fiaat, en deze bGvenmatige vermeerdering va:l magt en aanzien had zedeloosheid en partijzucht ten
gevolge, die de kiem in zich bevatteden van bet verval en den ein.
POLYBIUS en
delijken ondergang der Romeinrche grootheid. LIVIUS bevatten de voorname bronnen voor de gefchiedeni, dezer
oorlogen.
pUNT, (JAN) gefProten uit een deftig gellacht in den burger.
fl:md, zog in Amflertla1n den 2 van Grasm. ITu het eerfie daglicht.
Terwijl zijne overhellende zucht tot de teek en. en graveerkunst zijne
ouders deed beOuiten, om hem door den vermaarden plaatfnijder VAN
DJI:R LAAN te latell onderwijzen. maakte hij zich, door zijne gemeen.
zame verkeerIng en vriendCchap met den beroemden JAKOB DE WIT,
diens behandeling eigen, en gaf meer dan eene proeve van zijne vor.
deringen in het navolgen van dezen meester. Hij fchilderde plafonnen en graauwen, welke met die van DE WIT vele overe~nkomst
hadder.. IntusCchen bezocht PUNT, ter verpoozing van zijnen geest.
dikwijls den fchouwburg, waardoor hij met de beroemde TooDeel.
JPeeltl~ .. ANNA MARIA DE BRUIN bekend werd, en voor haar zulk
eene fierke genegenheid opvatte, dat daar uit een hu\V~lijk geboren
werd, hetgeen omtrent het einde van het jaar '733 werd voltrokken.
Dit baande hem tevens den weg ten tooneele, alwaar hij Cedert eene
fchitterende verwoning maakte en algemeen werd toegejuicht. Reed.
in zijne eerfie rol l als RH .... DAMISTUS optredende, verwekte zijn kunst.
talent de hoogfle velwondering. Aan DVDI alleen vonde bij eenen
mededinger; doch beiden waren, en bleven, getrouwe boezem-vrien.
den, die het AmO:erdamsch tooneel tot een wezenlijk fieraad verfirek'!
-ten. PUNT was in het grootrehe, en DUIM in het deftige onnavolg.
ballr. Over dit onderrcheid Cprekende hoorde men den eerfien, eens
den volgenden dichtregel uit een treurfpel me t veel aandoening uit.
boezemen:
A,h I wa. ik CESA1\. niel. 'k sou CATO wi/lm :ijn.
In het jaar 1744 verloor PUNT zijne geliefde echtgenoote, welke
flag hem zoo gevoelig trof, dat hij het volgend jaar het tooneel verliet, om zich meer opzettelijk op bet graveren toe te leggen. On.
der andere vmchten van dezen zijnen arbeid behooren, inzonder.
heid, de 36 overheerlijke kUllstplateD, vervaardigd naar de oorCpron-
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keHjke teekeningeu vsn bovengemelden ])E WIT, vin de fcbilderJjen
van den onfierfelijken RUBBENS, weleer in de kerk der Jezu;tm te
AntlVerpen berust hebbende, doch door den rampzaligen brand in
in 1718 vernield. Ook de plater. in ABRAHAM tie .dartsvaier , van
den beroemden Nederlandfchen dichter HOOGVLIE.T, zijn gewrochtea
van zijn eigen vernuft. Intusfchen trad PUNT in 1748, andermaal
in het huwelijk met ANNA MARIA CHICOT, bij welke hij verfcbei.
dene kinderen verwekte, die alle vroeg gefiorven zijn. Op fierken
aandrang zijner vrienden en lieden van rang, waarmede hij gemeen.
zaadl omging t verfcheen hij in Herfstm. 1753 weder met gelijko
toejuiching ten tooneele in de rol van ACHILLES, waarop hem twee
jaar later de voordeelige post van kastelein in den fchouwburg werd
opgedragen. Alhoewel hem nu een ruim befiaan toevloeide, vergat
hij daarom de kunst niet. Hij verwisfelde de etsnaald met het pen.
reel, en fchilderde niet alleen portretten en landfchappen, maar ook
historien, waarin hij zich zelven het meest voldeed; terwijl hij te.
vens in beide kunsten beroemde leerlingen vormde, waaronder, inzonderheid, de kunst-graveerder R. Vll\:KELES, die zoo wel de fiad
Amfle,tinm, als het geheele vaderland, door zijne kunst aan zich ver.,
pligt, en daardoor de nagedachtenis van zijnen meester vereerd heeft.
In het jaar 1771 verloor PUNT zijne tweede deugdzame echtge_
l1oote, welke llag hem wel gevoelig trof, maar op zijnen mannelijken geest, echter, niet dien fierken indruk maakte, als het verlies
zijner eerfie gade. Zij zelve, in hare laatfie oogenblikkell, hem tot
eene nieuwe verbindtenis met een waardig voorwerp geraden hebbende, hetwelk haars oordeels in de uitmuntende tooneelfpeelfter
CATHARINA ELIZABETH FOKKB te vinden was, werd dan ook dit huwelijk, na afloop van den rouw, in het volgend jaar voltrokken.
Dan, het vergenoegde paar werd, niet lang daarna, door cenen deerlijken ramp getroffen. Een vreesfelijke brand legae den fchouwburg
in de asch, en vernielde 's mans kostbaren inboedel, kleederen •
boeken, papieren, platen, teekeningen, boetfeerfels, en zijne kost.
bare verzameling van fchilderfiuk1cen. Verfcheidene vrienden verleenden hem wel, in zijne eerfie verlegenheid den noodigen bijfiand;
doch, te moedig, om zich op wisfelvallige gunst te verlaten, zag hij
terfiond naar een gepnst middel van befiaan om, hetwelk hij dnn ook
in de hem gedane aanbieding vond, om te Rotterdam met zijne ove·
rige Amfierdamfche kunstgenooten, zijne tooneel begaafdheden te
werk te ftellen. Hier vertoefde hij tOt in J 177, wanneer eenige
onmin, en daaruit gevolgde onaanAenaamheden hem bewogen, om naar
zijne geboone.fiad terug te keeren, waar hij w~der de 'graveernaald
bij de hand nam. Bij zijne komst aldaar was de nieuwe fchouwburg
bijna voltooid, en bet verlangen algemeen, dat bij het tooneel wederom door zijne uitfiekende gaven zou verûeren. Eerst hield eenig
misverfiand de vervulling van dezen wensch tegen, en toen men
eindelijk zich vleide, eerlang het geoott oogmerk te zullen bereiken.
00"
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werd dit door eene gedarige verzwakking van levenskrachten ver.
hinderd. welke van tijd tot tijd toenam, en op den 18 van Win.
term. 1779 aan zijn leven, in den ouderdom van bijna 69 jaar, een
einde ma:!1ue. Zijn fioffel~jk overblijffel werd in de Westerkerk te
Amflerdam begraven, en zijne nagedachtenis door LE FRANC VAN
BERKHElJ met een fchoon gedicht vereerd, hetgeen mede door zijne
PUNT paarde met een juist
neeven J. en A. FOKKE gefchiedde. en doordringend oordeel eenen levendigen geest, die altoos genoegen fchepte in onvermoeide werkzaamheid. Zelden zoc ht hij eeni.
ge andere uitfpanning, dan in uitfiekende gezelfchappen, waar hij
zijne kundigheden konde verrijken, of in gemeenzame kringen, waarin hij het 70et der vriendfchap mogt fmaken. In zijnen omgang
bezat hij eene zedige deftigheid, hem bijzonder eigen, doch die altijd vrolijk en minzaam was. Zachtmoedig en toegevend van aard,
fchuwde hij altoos twist en krakeel en • en bezat geene de minfie
wraakzl1cht, wanneer hij beleedigd werd; doch was, offchoon men
hem geene trotschheid kan te laste leggen, nogtans zeer gevoelig en I,iescb
op het !luk van eer. Vleijen , veinzen en kruipen verfiond hij ni~t.
Hij bezat de grootmoedigheid van een' vorst, de fchranderheid eens
wijsgeers , de deugden eens burgers, en niets van een en hoveling.
dan den bevalligen zwier. Behalve de hier boven opgegevene platen
ell zijnen onnavolgbaren ACHILLES , pronken verf'cheidelle kabinetten
met kunstgewrochten van ztin penfeel, zoowel van historien en landfchappen. als portretten. Onder de laatfie werken van zijne hand
roemt men de plaatjes, waarmede de zoo nuttige als aangename
Cedichtm vOlJr kinderen van den heer VAN ALPHEN verGerd zijn.
PUNTDiCHT. (Zie: EPIGRAMMA.)
PURIM. h de naam van een feest bij de Joden, hetwelk zij
ter gedachteui~ van ESTHF.R viel:en, die de ge heele verwoesting der
lsroelitm voorkwam, door de zamenzwering, welke HAMAN ge.
fmeed had, te onrdekken,
PURMER , (De) een droog gemaakt meer, is, volgens een
giftbrief , in het jaar 1617 door de fiaten van Hol/and aan de fièden
Et/am en Monnikend.'lm gegeven, bedijkt. De oudfie boerderij ver.
toont het jaar 1620. Dit meer, van grootte bijna 3000 morgen,
bevat 80 boerderijen, en thans nog 2 buitenplaatfen , van welke
laatfie er bevorens veel meerdere geweest zijn. Het befiaat bijna
geheel uit heerlijk weiland; zijnde er Oechts 8 of 9 morgen bouw.
land onder begrepen. De inwoners hebben grootendeels hnn be.
fta:m uit het maken van de beroemde Edamfche kaas. Dit meer
wordt droog gehouden door 17 watermolens, waaronder 5 uitmalers.
Men vindt hier' geen kerkgebouw, maar de Hervormde inwoners
zijn ten opzigte van het kerkelijke verdeeld onder de gemeenten
van Edam, Monni!r1rendom, Pllrmerende, lIpendaln en KWlJdiji; doch
er is een fraai fchoolhuis, bij hetwelk eene vergaderkamer is van
Dijkgraaf en Hecmradcn.
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PU'RMERENDE ligt in de Nederl:tndfche Provincie Holland,
Noordelijk gedeelte, in het kwartier Hoorn, aan het groot Noord-Hollandsch kanaal, tusCchen de Beemfler, Purmer en Wilde Wormer ,
drie, in het begin der 17de eeuw, droog gemaakte meren, die, ten
grooten deele uitnemende weilanden opleveren, en fiechts een klein
gedeelte bouw- of moes land. Van het laatstgenoemde meer is het
bij den watervloed van 4 en 5 van Sprokkelm. IBiS, de dijk aan
de zijde van het Oostzaner-veld doorgebroken. Dit welvarend meer
is daardoor thans nog eene waterplas, en deszelfs meestal zeer
fchoone en prachtige boerderijen, ten getale van 60, zijn jammerlijk verwoest. C·) De fiad, benevens Beemfler en Purmer • bebooren tot Water/al/d. Zij is niet oud; in het midden der 14de eeuw
vindt men dezelve vermeld; zijnde toen nog een dorp. Van 1410
tot 1417. fiichtte WILLEM EGGERT, volgens een giftbrief van graaf
WJLLEM VI, hier het flot Purmerfleill, hetwelk in 1741 is afgebroken; doch waarvan een klein gedeelte nog aanwezig is, en tot
fiaJling gebruikt wordt. In 1484 werd deze heerlijkheId met het
graaffchap van Egmond vereenigd, ,waaronder zij tot 1607 is gebleven.
In 1519 brandde Purmerende tot op 70 huizen na geheel af. In
1573 is de fiad met wallen omgeven, en in 1614 verkreeg zij ok_
trooi, om te mogen worden vergroot. In 1799. toen eeu vleugel
van het Fransch-Hollandsch leger op Purmerrnde geweken was, zijn
de huizen en tuinhuizen buiten de Beemllerpoort argebrand.
Er is thans nog flechts ééne poort, aan de zijde van de Purmer;
voor het overige heeft men amuitende hekken, die nog met den
ouden naam van poorten benoemd worden. In het Noord-Hollandfche kanaal, dat langs deze fiod loopt, is hier eene fiuis, en over
dezelve eene fraaije brug, waar de Necker-poort gefiaan heeft. De
Hervormden hebben een ruim kerkgebouw. voorheen aan Sint NICOLAAS gewijd, met een fraai orgel. Ook hebben de Roomfche en
Evangelisch-LutherCche gemeenten fraaije kerkgebouwen, en de
Doopsgezinden een kleiner, doch zeer voldoende. De nad is, in
de laatlle foren, wat de buizen en het uitwendige van haar raad.
huis betreft, aanmerkelijk verfraaid; bet laatfie is, bij het vergroo_
ten der kaasmarkt in bet jaar 1591 , door vijzelkracht eenige voeten achter uit gezet. Behalve deze ruime markt heeft men eene
Boterwaag, eene groote, welingerigte koemarkt enZ. Het burger-weeshuis, behoorende aan de Hervormde gemeente, waarin ook
de arme wezen gehuisvest zijn, is een aanzienlijk gebouw. De gele'erde en natuurkundige BERN~RD NIEUWENTIJD, die door zijne Wereldhefchouwing en zijne Gronden "an zekerheid een en naam verwor_
ven heeft, was hier med. Doctor en Burgemeester, en fiierf in bet
jaar 1718. Op den 1 van Louwmaand 1825 telde men 2,779 inwo.
ners.
(.) Bij het (chrij .. cn dazes (30 LCDtem. JhS) {taat dit meer lIog ollnreat IJ
Ilbijal. voetea onder water.
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ners. Dezelve beltaan grootendeels van den vee·, kus., boter
wol-handel, die hier aanmerkelijk zijn en dit fiadje doen bloeijeo.
Van de fabrijken en tralilken, welke er geweest zijn, vindt men
nog de zoutkeet, azijnmakerij , eene tras. en cement-fllbrijk, een
houtzaagmolen en eene oven-tegelbakkerij, de eenige in de Noordelijke provincien. De klei, welke in eene zekere fireek van den Beemfter-ringpool getrokken wordt, is juist daartoe gefchikt. Niet verre bul.
ten en nog onder het gebied der fiad, naar de zijde van l/pendam, befiaat ook een kruidmolen, die aan eenige huisgezinnen werk en brood
verfchaft. Nog verdient melding, dat in het jaar 1814 door gecommitteerden uit de onderfcheidene kerkgenootfchappen eene inrigting is
gemaakt, en door de fiadsregering met kracht gehandhaafd, door welke van dien tijd af, het bedelen geheel is geweerd; waarvan ten
jare 181S een verGag is in het licht gegeven, onder den titel: ti,
.,raag: kan tie hedeiarij aan tie huizen gev'eerd en 'tloorgekomen wo,..
jm? uil tie ondervintling lJeatJl'llloorti. Deze inrigting, die nog
fieeds in fiand gehouden wordt. bevordert, door een liefderijk en
geftreng opzigt, de werkzaamheid en reinheid onder de geringe
volksklasfe. als ook het onderwijs van derzelver kinderen in de
(jm. opgerigte fiad. Armemchool. Er is ook een bloeiJend departe.
ment van de l'daatfchappij Tot Nut va" het Algemeen.
PURPER. De vermor , welke de ouden Purper noemden, wa.
gedeeltelijk zwartachtig, gedeeltelijk violet.kleurig en roozen.rood.
eo behoorde tot de fchoonfie en kostbnarfie, die zi.i kenden. Wij weten, dat zij hun Purper uit verfcheidene verwende kruiden vervaar.
digden, en ook uit fommige fchelpdieren trokken, zoo wel uit de
Bllçcinum (kinkhoorn), eene fchelpfoort, aan rotfen en klippen gevon.
den wordende, als uit de Purpura, of de eigenlijke Purper-Gak.
In latere tijden heeft men in meerdere Conchilien, inzonderheid on.
der de f1akken , een Daar Purper gelijkend fap ontdekt. Het is t:tal •
en in een bijzonder blaasje beOoten, dat bij de meesten tusfchen
liet hart en de lever ligt. De kleur van dit fap is zeer verfchilIend :
bij fommigen. namelijk, wezenlijk purper-rood, en bij anderen 'van
eene ligt' gele, of orange kleur. REAMuR bevond, dat het in den beginne geelachtig fap van de trompet_Gak. op linnen gebrngt, in wei.
nige fekonden. alle fchakeringen van geel, groen en hemelschblaal1w
doorliep. en ten laatlle purper-rood werd. l:Iet fap van de .Tanlhi.
na. in de Jl1itltlellandfche., gelijk ook in de AI/antifche. en Zuid.
zee gevonden. en door de Spanjaarden in Peru tot het verwen ge.
bruikt wordende, levert foorgelijke verfchijnfels, en volgens den heer
OUVJl.R het meest van deze fiof op. Wanneer men het uit de nak
neemt. ziet het geelachtig wit; doch doopt men er een fiukje linnen
of andere fioffe in. en fielt dit aan den invloed van lucht en zon
bloot, dan verandert deze kleur trapswijze , en gaat eindelijk in eene
roode over. die wel vast, maar niet zoo zuiver is, als die \'an de
kochenille. welke I benevens de kermes, bij ons de plaats van Pur.
per ye:van&t.
De
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"De ouden bouden de Pheniriers eenparig voor de uitvinders der Purper-verf. Men weet. hoe de ontdekking derzelve wordt opgegeven.
Een herdershond. Ilamelijk, beet in eene purper-nak, en IlU onedek..
te de herderin. dat zijn filUit treffend purper. kleurig was. waardoor
men tor het gebruik van deze Gakken, ;om Purper te verwen, ge.
bragt werd. Daar de purper. nak niet alleen aan de Phenicifche kus.
ten, maar in de geheele Middellflndfclle zee gevonden 'Nerd, zoo
waren ook de Purper-verwerijen nict bij uitfluiting aan de Pheniciër$
eigen. Het Tyriesch hoogrood en violet·Purper, W:lS bij uitllek
voortreffelijk. Men verfde er voornamelijk wolle !loffen , gewoon.
lijk, tweemaal mede, en gaf aan purperkleurige kleederen J door
kunst, nog eenen bijzonderen glans. Sedert THEÖDOSIUS den Groo..
ten werden de Purper.manufakturan een keizerlijk monopolie, zoo ..
dat er zich ten laatlle nechts eene in Tyrus, en eene in Konflantin~_
pel bevond. De eerlle werd door de Saracenen, en de laatlle door
de Turken verwoest J en, met de herovering van Konflt11ztinopeJ ging
de kunst, ::'OD als de Quden het Purper maakun, verloren.
PURPERVUUR , (Eruptio Miliaris) bij de Duitfchers, Friefol
genoemd, i. eene huidziekte, welke in kleine, in de huid opkomende, meestal puntige blaasjes. van de grootte van een giemen-, tot die
van een gerllen.korrel bellaat, die veelal met een dun vocht gevuld zijn. Men onderfcheidt deze ziekte gewoonlijk in rood en wil
Purpervuur. Bij het roode Haan de blaasjes op eenen rooden grond.
zijn zeer klein, zelfs roodachtig, of het roode van de huid fchijnc
er door; bij het witte is of de huid in het geheel niet rood, of do
blaasjes zijn met eene etterachtige Hof vervuld. Eene bijfoort V8Q
deze ziekte beHaat uit grootere , naar geronnen zweetdroppels geliJ"
kende blaasjes, die een kristal.helder vocht bevatten, en ook parelof glas-Purpervuur genoemd wordt. Het Purpervuur vertoont zich
fomtijds alleen aan eenige deelen van het ligchaam J inzonderheid
op de borst, den rug, aan den hals, in de holte van het hart, of'
is over het geheele ligchaam verfpreid, en komt bij kinderen dik.
wijls voor. Belette fpijsverrering, ophooping van te veel zuren
in de maag, geven er inzonderheid a:mleiding toe. Op zich zelve is
het Purpervuur eene ligte ziekte; doch is het een gevolg van eene
hevige koorts of eene inwendige ontlleking, dan wordt het gevaar.
lijk. (Vergelijk hierhiJ': SCHARLAKEN.KOORTS.)
PUTTEN. (Het land van) Eene Nederlandfche heerlijkheid in bet
Zuid-HolI. district dm Briel, te voren met een dorp van dien naam,
dat echter door de zee is verzwolgen. Van deze heerlijkheid wat
de groote CORN. DE WIT Ruwaard.
PUZZOLANA. Eene Heen- en bijfoort van de Tufwacke. Zij
wordt voor een Vulkanisch voortbrengfel gehou·den, en in Neder.
Italië, inzonderheid bij Puzzolo; gevonden. Zij is van eene aseh.
graauwe kleur, deels Hofachtig , en deels in brokken. Fijn gemaakt,
met water gomengd en gedroogd, verhardt zij wederom tot eene
va.-
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vaste fleenaardige flof, weshalve de ouden haar reeds als tras tot het
bouwen gebruikten. Inzonderheid Is zij voor flraatwegen en water.
werken gefchikt, waarvan de beroemde Appifche weg, die voor omtrent
llOOO jaar werd aangelegd, een merkwaardig bewijs opleven. Nog tegenwoordig zijn de, met de tras van dezen fleen opgevulde, voegen
zoo vast, dat men niet in naat is, om er met de punt van een degen door te fleken. Op gelijke wijze weerftaan de dammen van de
oude ha\'en van Puzzolo, welke van bakfteenen , en met deze tras
gemecfeld zijn, nog heden het geweld der zee.
PYGMALION, van Cyprus, haatte de vrouwen van zijn land,
ulthoofde van haar buicenfporig gedrag. Als een bekwaam beeldhouwer had hij eens een vrouwelijk flandbeeld uit elpenbeen vervaardigd,
welks fchoonheid hem zoo zeer verrukte, dat hij van liefde voor zijn
eigen werk gloeide, en Vt:NUS fllleekte, om het te bezielen. Zijüe
bede werd verhoord, en het beeld begon voor zijne oogen, en onder zijne omhelzingen, te ademen en te leven. Zij werd hierop zijne gemalin , bij welke hij P APIfOS verwekte. ROUSSEAU heeft deze
1101fe dramatisch bearbeid. Een ander PVGMALION is de broe.
der van DIDO, koning van T,rus en Sidon.
PYGMEEN. Fabelachtige dwergen, welke de ouden aan de bron.
lIen van den NlfI, doch anderen naar den kant van lndiën plaatfen.
Reeds HOMERUS zingt van hun, dat de kraanvogels hen met dood en
verderf dreigden; welk vertelfel door latere fchrijvers nog uitvoeriger wordt opgegeven. Volgens PLINIUS waren hunne fleden en
huizen alleen van eijerfchalen gebouwd; terwijl zij volgens PHILOS.
TRATUS hun koren met bijlen afkapten, als of zij boomen moesten
vellen. Dezelfde fchrijver fpreekt van een geheel leger van Pygmeen,
cat. na de nederlaag van ANTAEUS, den in flaap gevallen HERKuLES
aanviel, waartoe zij zoodanige toebereid fels maakten, als of zij eene flad wilden belegeren. De beide vleugels van het leger vielen
op de regt er en het middelpunt op de linkerhand van den held aau;
terwijl de achterhoede zijne voeten omfingelde, en de koning zelf
met zijne dapperften eenen aanval op het hoofd deed. Dan, HER_
ltULES ontwaakte; lachte om deze nietige wezens; rolde dezelve in
eene leeuwenhuid, en zond hen aan EURYSTHEUs.
PYLADES. Zoon van STROPHIUS, koning der Pkocenfen. zusterszoon van AGIIMEMNON, wiens vriendfchap met zijnen neefûRESTES zoo beroemd is geworden. (Zie verder ORESTES.)
PYRENEEN. Een beroemd geber~te tusfchen Frankrijk en
Spanje, hetwelk 56 mijlen lang en S breed is, en zich van het Oosten naar het Westen, van de lI1it1dellandfche tot aan de Bislcaaifch.
ate, uic!l:rekt, waar het aan beide zeeën langzaam afdaalt. en aan
ce Dliddei/andfche en het voorgebergte Cervera, en aan de Biskafli_
fcke in de kaap Higuer eindigt. De P'Jrenem vertoon en zich het
hoogst van de zijde van FrankriJk, waartoe ook hare hooge toppen
°behooren. Zij zijn een ruw graniet-gebergte ,tot op ~enc ze!lero
boog.
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hOOgtê met houtgewas bedekt t maar ook van vele kale kruinen voorzien, op welke, zelfs in den zomer, de fneeuw blijft liggen I en alwaar zich ijsbergen, ijsdalen en fneeuwbergen bevin.len, waarvan de
fneeuw.lawinen nederfiorten. De Mont.pe1-du, 10;578 voet boven
de oppervlakte der zee verheven, vormt in het midden der P'Jrenun.
aan de noordelijke grenzen van Arragon, den hoogfien bergtop, en
behoort tot Frankrijk. De overige hooge bergen aan de FranCche
zijde zijn: de Yigne-male 1 O,33~, de 1I1a/adetta 10,000, de Mar_
hort 9,978, de Pic du midi 9,036, en de Cfmigou, eene hoogte van
8,640 voet bereikende. Aan de SpaanCche zijde is de MouJèt de
boogfie bergtop, en heeft volgens Comtnigen eene hoogte van 6,646,
volgens anderen van 7,518, en zelCs van 8~4(h voet. Meer dan
100 gaan bare wegen, die over de P'Jreneen loopen, verbinden de
beide rijken; doch zijn flechts 5 er van voor wagen en geCchut bnlÏkbaar, als: 1. die van St. Jean de Luz llaar nlloria; 2. van St. PII/ai
naar Na,'arre, welke alleen voor muilezels geCchikt, en zeer moeijelijk is; 3. vnn St. .Tean Pied de Porto naar Pamp/one; 4. de Ro.
Jands-pollO van Bie/fa naar Bareges , meest door fluikhllndelaars gebruikt wordende, en 5 van Gerol/a over Junqueira naar Perpigna",
welke de gebaandfie van allen is. De Pyreneen fpreiden hare takken
verder naar Portuglll en Spllllje uit, en doorloopen beide landen:
naar den kan~ van Frrm!erijk, daarentegen, hebben zij geenen keten,
maar flechts lage voorgebergten van kalkfieen, die op derzelver toppen van homgt'was, en aan de zijden van wijngaarden voorzien zijn.
PYRGOTELES. Een beroemd Gri~ksch beeldCnijder, die het alleen
dnrfde wagen, om de beeldtenis van ALEXANDER in /leen te graveren.
PYRI\10NT. Was voorheen een graafCchap, en is thans een ambt
in het vorstendom Wa/dek, dat 4500 inwoners tel.. De /lad van
dien naam heefe een vorstelijk flot, 1600 inw(lners en beroemde
gezondheidsobronnen, die j~arlijksch wel door 2000 badgasten bezocht
worden, die hier cenen Cchouwburg, redourczaal en allerlei aangename
en gemakkelijke inrig[in~en vinden. Men rekent, dat er van het water
jaarlijks 300 à 350,000 kruiken verzonden worden.
PYROMETER. Vuur- of warmte-meter; een werlnuig, waarvan
men zich bedient, om den hoogeren graad van vuur of warmte, en
derzclver werking op metalen, en andere vaste ligchamen te bepalen.
Onder d" verCchillende, hiertoe uitgevondene , werktuigen verdient
dat van WeOGEWOOTR den voorrang.
PYRRHO. Een Grieksch wijsgeer, te E/is in Pelopsnnel geboren. Hij bloeide omtrent 300 jaar voor onze Christelijke tijdrekening, en behoorde tOt den CceptiCchen aanhang, Zijne leer kwam
hiernp uit, " dat ieder voorwerp, hetgeen zich aan het menCchelijk
"ver/lar:d ter overweging aanbood, iets behelsde, dat beweerd, en
" ook iets, dat ontkend konde worden 0; dat er derhalve geene ze.
" kerheid kon zijn, en wij nimmer een beflisCend oordeel over ee,. nig /luk moesten vellen." Deze leer verkreeg den naam van Pyr.
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rhIJn;s1IIul, dien men in het dagelijks leven nog dikwijls aan d! twijfela.
rij geeft. PYRRHO bragt een groot gedeelte van zijn leven in de
eenzaamheid door, en zocht, door zich van allen beflisfend oordeel
over gevoelens en uitwendige verfchijnfels te onthouden, wt die
gemoedsrust te geraken, welke door vreugde noch droefbeid gefioord wordt. J.igchamel~ike fl::men verdroeg hij met eene verwonderlijke fierkte van ziel, en geen dreigend gevaar baarde hem eenige
ongerustheid. Hij was in de twistkt1l1s, zeer beroemd, en eeu groot
bewonderaar der dichters, Inzonderheid van I-IOi\lERUS. Bij zijne
tandgenooten fiond hij in booge achting. Zij benoemden hem; on.
der anderen, töt opperpriester, en bepaalden bij eene wet, dat alle
wijsgeeren van aUe openbarl! belastingan zouden bevrijd zijn. Hij
fiierf in het 90fte jaar zijns levens, Wanneer de Athenien:Jers tef zijlier eere een il:andbeeld, doch zijne landslieden, ter zijner nagcdaeh ..
·cenis, een gedenkteeken lieten oprigten.
PYRRHUS Il. Deze, in de Romeinfche gefchiedenis, zoo merkwaardige vorst, was koning van Epirus , en leefde omtrent 300 jaar
voor onze tijdrekening. Hij was een der grootlle veldheeren zijner
eeuw, doch tevens een hoogst eergierig en veroveringszuchtig vorst.
Reeds in zijn IQde jaar beklom hij den vaderlijken troon, en of.
fchoon hij, na verloop vàn S jaar, door NEOPTOLEMUS van denzelven verdreven werd , verkreeg hij dien, echter, niet lang daarna terug. Hij vergrootte hierop zijne magt door het vermeesteren van
Mflcedonië, en nam, daar hij naar meerdere veroveringen baakte,
gretig de uitnoodigil\g der Tarenrinen aan, om hen in Calabrië tegen de ROllleinetl te hulp te komen. Merkwaardig is het gefprek,
hetwelk hij met zijnen vriend CINEAS voerde, toen hij op het punt
nond, om naar Italië te trekken, " wat wilt gij" vroeg hem de~
ze, "vervolgens doen, als gij de Romeillell zult overwonnen heb;, ben 1" - " Dan ," was het an:woord," zal bet mij weinige moei.
" te kosten, om Italië, Sicilië, Afrika eu Griekenland te bed win.
" gen." En wanneer gij nu dit alles veroverd hebt, wat is dan
" ow voornemen 1" "Gerust en vrolijk te leven." " Maar
,. wat belet ons toch ," vroeg CINMS, "om dit reeds tegenwoor.
" dig te doen? En waarom moeten wij iet!, hetgeen zoo nabij on.
" ligt, . zoo ver zoeken?" Dan, zijne zucht naar verovering
maakt!.' hem doof voor deze verllandige redenering. Hij overwon
wel door middel zijner olifanten de Romeinen, die in deze manier
van oorlogen nog onbedreven waren; maar zijne eigene getuigenis:
" dat er nog fleclm ééne zoodanige overwinning noodig was, om hem
" alleen naar buis te doen keeren ," is een bewijs, hoeveel bem deze
overwinning gekost heeft. Ondertusfchen lokten hem de onlusten in
S:yralcus naar Sicilië; doch hij keerde, zonder zijne trotfche verove.
rings-plannen te hebben uitgevoerd, naar Italië terug, en zag zich
genoodzaakt, nadat hij hier door de Romeinen, nu aan zijne manier
van oorlogen meer gewoon, was gellagen geworden, onvcrrigter za.
ket
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ke, naar Grie/ten/nnd terug te trekken t waar eindelijk een. werpfpies, bij de belegering van Argos, in het jaar 1l71l voor onze tijdreke..
ning, aan zijn onrustig leven een einde maakte. Van dezen vorsl:
hebben de Romeinen grootendeels die krijgskllnst geleerd, welke heu
naderhand bij hunne vijanden zoo geducht maakte; terwijl PYIlRUUS.
van den anderen kant, zeer dikwijls gtlegenheid had, om hunne edelmoedigheid te bewonderen.
PYTHAGORAS. Een beroemd Grieksch wijsgeer, van wien bet
Ie bejammeren is, dat bijna alles, wat wij van hem weten, in duister.
heden en cegenllrijdigheden gehuld is. Volgens het algemeen gevoe.
len werd hij ce Samos geboren, en wel, volgens MEINERs f tusfchen
bet jaar 584 en 586 voor onze tijdrekening. Hij ontving zijn eerlle
onderwijs in zijne geboone·f1ad van CREOPHILUS; begaf zich ver.
volgens naar het eiland Sc'Jrtls. en was een leerling van PHERECYDES,
zoo lang deze leefde. Naderhand ging hij aan het reizen, om kun.
digheden op te zamelen, en wel inzonderheid naar Egypte, toen teu
tijde als den zetel der geleerdheid beroemd. Hier vertoefde hij 112
jaar, en onderwierp zich, na.1r het gebruik bij de orde der priesters
plaats hebbende, aan de befnijdenis, en onderging de hardlle beproevingen , !en einde daardoor in hunne geheimen te worden ingewijd. Hierdoor won hij hun vertrouwen, en drong niet alleen toe
hunne geheimlle leeringen door, maar werd met de in dat land ge_
bruikelijke fchriftfoorten, en door zijnen omgang met de geleerdlle
mannen, in alle priester.collegiell, met deszelfs olldile fabelgefchie_
denis bekend, en tevens ten volle vertrouwd met den geheelen omvang der Egyptifche geleerdheid. Vervolgens bezocht hij het DOllen.
en zoo wel de Perfifche en Chaldeeuwfche magiers, als de Indifche
G'Jmnofophisten, waarop hij eindelijk naar Samol terug keerde, waar
hij eene fchool opende, in welke hij, naar het voorbeeld der Egyp~
tenaren , zijne leer onder eenen zinnebeeldigen vorm voordroeg; doch
hij maakte zoo weinig opgang bij zijne Jandgenooten, dat hij nlW'
Dt/os, vervolgens naar erf/a, Sparta en Elis rei.de, om zich toehoorders te verfchalfen. Met vermeerderde kundigheden begaf hij
zich naar de Griekfcht volkp!amingen in Italië, en zettede zich te
ü·olona neder, waar hiJ, met het gelukkigst gevolg, eene wijsgeeri ge fchool fiichtte. Dezelve verwierf eerlang eenen grooten naam.
zood at het getal zijner leerlingen tot meer dan 500 aangroeide. Nooit was een meester zoo geacht dan PYTHAGORAS, van
wiens verlland men zulke hooge gedachten bad, dat zijne eerlillgen zijne gevoelens voor eene godfpraak hielden, en alleen de
woorden: de Meesltr hetft htl gezegd, genoegzaam waren, om alle
twijfeling bij hen weg te nemen. Hij bragt de inwoners van CrIlD'Ia, berucht door hunne bedorvene zeden, tot beginfels van deugd
terug; leerde ook, met dat zelfde oogmerk, iu andere pJaatfen van
Croot.C,·ielcenlantl, Italië en Sicilië, en verkreeg overal talrijke leerlingen, die hem bijna goddelijk vereerden. Zijn fielregel wu, dat het
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gebeele doel der wijsbegeerte zijn moest, om de menfchen in het oog
der godheid aangenaam te maken, door hun alle deugden, der menschheid voegende, te leer,>n oefenen.
OndertusCchen verwekte hij achterdocht, door zijne onderrigtingen
tOt flaatkl1ndige voorwerpen uit te Ilrekken, en ook betere inrigtiugen in het fiaatsbefluur te willen daarllellen, waardoor hij zich magtige tegenfl:anders op den hals haalde. Te Crotona fiond CVLON, een
rijk, aanzienlijk burger, wien hij geweigerd had, onder zijne leer..
lingen aan te nemen, aan het hoofd zijner vijanden. Deze, zich
hierover willende wreken, overviel bij nacht, het huis van MILO,
waar een aantal Pythagoreers vergaderd waren, omringde het met zij.
nen aanhang, en flalt het in brand. Omtrent 40 perfonen verloren
hierbij het leven, en alleen ARCHIPPUS en LVSlUS werden gered. PvTHAGORAS, zich niet in het huis bevindende, vlugtte naar Loleri t
en daar men hem hier niet wilde ontvangen, naar I~letapontus. Dan
ook hIer vi.;allden ontmoetende, zocht nij eelle vrijplaats in den tem.
pel der zanggodinnen, waar hij in den ouderdom van 80 jaar flierf.
Eenigen tijd na zijnen dood rigtten zijne leerlingen hem flaoobeelden op, en vereerden hem op zulk eene bijgeloovige wijze, dat zij
zijn huis in Crotolla in eenen tempel van CeRes veranderd ~n. en
hem als eene godheid bij het doen van eeden aanriepen. Over
het leerfielfel van PVTHAGORAS zullen wij onder het art. WIJSBEGEERTE fpreken.
PYTHIA. De priesteres van ApOLLO t die in Delphos de orakels
mededeelde.
PYTHISCHE SPELEN. Deze behoorden tot de 4 groote fpelen;
welke in Griekenland plaats hadden. Zij werden reeds in de ~roeg
fle tijden ter eere van ApOLLO ingevoerd, en op de zoogenoemde
CrisfalTche velden bij De/phos, vroeger Pyt/zia geheeten. in het eerst
om de 9, doch later, op last der Amphictionen, om de 3 jaar ge.
bouden. Men zong bij de fluit of lyra lofgedichten ter eere van
ApOLLO, en dichters en toonkunstenaars wedijverden daarbij om den
priJs, die in eenen lawer· of eikenkrans beflond, en waarover door
de Amphictionen uitCpraak gedaan werd. In later tijd kwamen bij de.
ze fpelen ook andere m llzijkale en li gchaams.oefeningen. Zij werden naderhand ook in andere fleden van Griekenland gevierd; doch
bij Delpftos tot in de derde eeuw onzer jaartelling.
PYTHON. Een verfchrikkelijke draak, die, volgens de fabel t
uit het flijk gefproten was, hetgeen de DeukaIiollfche vloed had
achter gelaten, en te Crisra, mlll den ParI/OSrUS, zijn verblijf hield,
waar hij naderhand het Delphisch orakel bewaakte. ApOLLO velde
dit monfler reeds weinige dagen na zijne geboorte door eellen pijl,
wierp zijn gebeente in den afgrond, maakte zich van het orakel
meester, en verkreeg daardoor den mam van den Pyllfchen. WaarfchijnIijk wilde mt'n door deze fabel de kracht der zon op de C~ha.
delijke dampen, na eene zware overflrooming ontllaan, op eene zinnebeeldige wijze aanduiden.
Q.
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wordt nooit alleen, maar in gemeenfchap met de u gevonden. Op de oude Romeinfche munten beteekent Q. fomtijds QUU'i.
TUS of Questor; Q. C. M. P. I. QUINTUS Ct.ECILIUS MEtl!.LLUS
}>ius Imperator; Q. P. Praetor prae/orius; Q. P. R. Q..uestor próvin.
cia/is, eh Q. D. Questor Del/gnlltus enz. Op de Romeinfche
infcriptien beteekent Q. quat/rall I aJs: quat/raN pet/es, qu;ntus,
'luestor Aet/ilis; Q. /J/imquestor A/imentorum; Q. B. QuJ Bixit;
Q. D. S. S. Qui Det/erunt. Supra Scl'iptll; Q. F. P. D. E. R. I. C.
Quid Fieri Placeret De Ea Re Ita Cen!uerunt; Q. F. Quot/ Fac·
tum; Q. Q. V. L. H. S. Quoquo rer!um La/itut/o Huic. Sepulclzro;
Q. S. P. P. S. Qul Sacrls PlIhlicis Pr4esto Sunt; Q. V. A. Qui
P'ixit Annum; Q. L. J'. V. Qu; Legis Ti/ulum ra/e enz. In de
gewone verkorting vaD fchrijven verllaat men door Qu C!.!lestor of
Queritur; QS. Quafi; QUA. Quantum; Q!I4VIS . Q!Jamvis; Qoo
Quant/o; QMDM. Quemat/mot/um, en QBS. Quióus. - Als een getal
flaat de Q voor 500 I en beteekent met eene fireep daar boven, als,
Q 500,000. - Bij de wiskunstenaars beteekent Q. E. D. Quot/ Erat Deml)nflrant/ut., dit bewezen moest worden, en Q. E. F. Q/IOtl
Erat Facient/um I dat gedaan moest worden. In geneeslmn.
dige voorfchriften is Q. PL. zooveel als Quantum placet, en Qq Quati/ale qua. Bij de fpraakkenners I eindelijk, gebruikt men Q. D.
voor Quafi Dictum.
QUADEN•. Een Duitsch volk, welks oudile woonneden Ooste.
lijk aan den Donau tot aan de lhr;s reikten, en Noordwaarts door
de Karpa/hen bepaald werden. Zij voerden met de Romeinen, uame.
lijk met MAR.CUS AURELlyS. langdurige en bloedige oorlogen, tot
dat zij in de sde eeuw, ten minlle wat hunnen naam betren:, ver.
dwenen.
QUAI;>RAAT is in de meetkunde ieder gelijkzijdige en teven'
regthoekige vierhoek. De inhoud zijner vlakte wordt gevonden, wan_
neer men deszelfs grond linie met zijne hoogte, of, hetgeen hetzelf.
de is, wanneer men zijne beide zijden met élkander vermenig\'ul.
digt. Van hier, dat men ook in de rekenkunst iedere uitkomst van ~
gelijke getallen, b. v. 8 + 8 - . 64 een Quadraat, of 6"
bet Quat/raat getal van 8 , en het getal zelf, hier 8, den Qua.
draat·wortel van het produkt 64- noemt. Een Q~at/raatwortel uit·
IreUen wil zeggen, een getal vinden, hetgeen, met zich zeI ven ver.
menigvu:digd, een gegeven geta.l voonbrcngt. Een Qnadraatwortel
ÁI.GJ;~II~!1'l W OO&Ol!.NB,
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noemt men rationaal, (evenredig), wanneer de Quadraat zelf" naauw.
keurig het produkt van twee lbepaalde getallen uitmaakt. Dus zijl1
I , 2, 3, 4, 5, 6 enz. de rationale Quadraat.wortels van de getal.
len I , 4, 9, 16, 25, 36 enz. Alle overige geheele getallen, echter, die t\lsfc:.hen gene liggen, zoo als ll, 3, 5, 6, 7 en 8 enz.
hebben geene volkomene Quadraat-wortels. of deze kunnen alleen
bij wijze van nadering gevonden worden als getallen, wier Quadraat
van het gegevene flechts weinig afwijkt; en zulke wortels noemt
men irrationaal (onevenredig). In de meetkunde wordt tot eene
maat van del vlakte. inhoud der figuren altijd een Quadraat gebruikt.
weshalve zoodantge vlakte. inhoud van eene figuur te zoden, voor.
namelijk in de hoogere meetkunde bij kromlijnige figuren, hare QUfIe
dratuur te zoeken, of dezelve te Qpad,-ercn genoemd wordt.
QUADRAGESIMA, en QUINQUAGESIMA. Beiden beweegbare feestdagen, bij de Roomsch-Katholijke kerk, die vóór Pafchen, en
wel op zondag invallen, en in den almanak onder de orgegevene Latijnfche benamingen worden aangewezen. De Quadrageflma beteekent de
4-0fte dag, doçh daar deze zondag 6 weken voor het Paaschfeest kome.
zoo is hij niet dl! 40fte, maar 42fte dag voor dat feest. Zoo is het
ook met de QuïnfJuageflma, de sofie beteekenende , welke zondag
., weken voor PaCchen invalt, en dus de 49fte' dag vóór dit feest is.
QUADRANT. In de fierrenkunde een werktuig, hetwelk ge.
bnlikt wordt tot het meten van de boogen der groote cirkels van
de hemelglobe, ten einde daardoor de hoogte der aerren en haren
.mand van het Zenith (toppunt) te bepalen. Men noemt dit werk.
tuig Quadrant, omdat het een vierde van een cirkel, namelijk 90
graden, bedraagt, die met verdere onder-afdeelingen daarop zijn langewezen. Aan hetzelve zijn twee teleskoopen gehecht, die men
op de fier rigt, welker hoogte of aCiland men meten wil. De Qua.
dral1ten zijn in onze dagen aanmerkelijk verbeterd geworden. en van
een uitgeftrekt gehruik in het doen van waarnemingen aan de zon,
de planeten en vaste nerren.
QUARANTAINE. Dus noelDt men den tijd, uiterlijk Yin 40
dagen, gedurende welke een reiziger of vreemdeling, van eene Ollgezonde plaats komende, zich in een ho~pitaal, van alle menfcheD
afgezonderd, omhouden moee, tcn einde te zien, of zich ook eene
aanllekende ziekte bij hem ópenbaart.
QUART. In de toonkunst een interval van 4 trappen, welke 3
roorten bevat. namelijk: de verminderde, de zuivere en bovenmatige. Over de vraag, of de Quart onder de conronanten of disfonallten behoort, is veel getwist geworden. Zoo lang de zuivere Quart
niet als eene opnouding van de Terz van het volgend akkoord ge.
bruikt wordt, is zij een confonant, die met opzigt tot den graad van haren klank onmiddellijk op de zuivere Quint volgt; doch in vele gevallen
aan eenen even bepaalden overgang, als de Disfonamen. onderwor.
pen is. Is de Quar, eene ophouding van de Ter~ van het volgend
ak.
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Akkoord t dan wordt tij' meestal tegenwoordig voor eene disfon:mt
gehouden.
QUARTET wordt in de mnzijk zoowel v:ln inl1rumentale- als
van zangfiukken gebruikt, en bete ek ent bij de eerl1e een mllzijkl1uk
voor vier, meestal voor concerten gefchlkte fpeeltuigen ~ en bij
de laatfie een fiuk voor vier zangfiemmen, met of zonder inl1ru~
menten. J. HAJJDN heeft zich door zijne inllrnmentale Quarretten ce·
nen onfierfelljken roem verworven. Op hem volgen MOZART 1 de ori.
sineele BEETHOVEN , SPOHR, KROMl\1ER en a!!deren.
QUASIMODO. Dit Latijnfche woord t gelijk beteekcnende, is
de benaming van een bewegelijke feestdag bij de Roomfchen, op den
eerl1en zondag na Pafchen invallende, en aldus genoemd naar hec
begin-woord van I PETR. 2 vers 2, luidende: Quafimodo geniee in.
fantes, ,oationalJile, fine dolo lac condipist:ite, enz_ dat is: ge/ij Ic
geb~rene "inderen 1 ûjt aelr begeerig naar de redelijke en on.
vervalschte melk, enz.

eerst

QUATERTEMPER. Een basta:ard Latijnsch woord, zoo veel
als "iertifa'ig. of hetgeen viermaal gefchiedt, aanduidende. Zij zijn
almede Roomfche feestdagen, en vallen ook viermaal 's jaars in,
nagenoeg om de 3 maanden, zoo al. men in den almanak vindt aan.
gewezen. leder Qpatertemper befiaat uic 3 dagen, namelijk: woensdag, vrijdag en zaturdag, welke voor de Roomsch.Katholijkell bijzondere plegtige vastendagen zijn.
QUEBEK. De hoofdll:ad van Neder.Canada, de belangrijktle
ilad onder alle de Britfche bezittingen in Noord-Amerika. Zij ligt
aan de rivier St. Laurms, waar deze die van St. Chades ontvangt,
en aan het 350 voet hooge voorgebergte de Dimna'lt. Hare oml1re.
ken zijn zeer bekoorlijk. Men ziet er de 2 mijlen breede St. Lau.
rens.rivier. waarin ebbe en vloed even merkbaar zijn, als langs de
kust; verbazende rotfen , onafzienbare bosfchen, bebouwde vlakten;
lleden, dorpen en tuinen; terwijl de Zuidelijke, di ge mee boomen
bezette, oever, door de menigte baaijen en voorgebergten, een be~
hagelijk gezigt oplevert, en op den Noordelijken de huizen, zoo
ver het oog reikt 1 zoo digt bij elkander fiaan, dat de gehecle land.
ftreek zich flecnts als één dorp vertoont. De fiad zelve is ficrk bevestigd 1 en wordt bovendien door eene citadel verdedigd. Zij heeCe
S kerken, 4 kloosters en ,een tuighuis. en telt 15,000 inwoners,
waaronder nog altijd twee derde affiammeJingen van Fran[..lten zijn.
Men verdeelt haar in de boven. en beneden-fiad: in de laatlle wo.
nen de meeste kooplieden, en de eer(le, die op eene !l:eile rots ligt.
en zoo door natuur als kunst zeer verfierkt is 1 heeft prachtibe hui.
zen, en een in het vierkant gebouwd flot, waarin de gouverneur
woont. Quebei is de fiapelplaacs van alle Canadafche waren; heeft ee.
nen gewigtigen handel en fcheepvaart, en eene groote ha ven, waarin
100 fchepen veilig kunnen liggen. In de omliggende landllreek vindt
men, behalve eene menigte buitenplaatCcn en Justhllizcn, twee heer.
Pp 2
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QUESTORS. QUINTILIANUS. (M. F.)
lijke watervallen, als: van de rivier lIfontmoren,i, die, in eene breedte
van 150 voet, van ecne hoogte van :200 voet nederl1:orc, en rondom
zich eenen witten damp, als van fiine fneeulVvlokken, verfpreidt.
en die van den vloed la CltrJlldiere, welke in eene breedte van
1150 voet eenen val van 10<) voet heeft. Omllreeks Quebek ligt de
beroemde vlakte Abrabams, waar de veldheer WOLF in Herfstm.
1759, zegevierend, fneuvelde.
QUESTORS waren bij de Romeinen die magil1:raats perfonen, welke
de openbare fchatten, die in den tempel van SATURNUS bewaard werden, belluurden, en de inkomsten en uitgaven bezorgden. Zij werden in
het eerst door de koningen, vervolgens door de confuls, en federt 307
door het volk verkozen; fchoon die, welke onder de koningen reeds be.
fionden, magillraatsperronen van geh\!el verfchilIenden aard waren. Hun
getal veranderde op onderfcheidene tijden. In den aanvang waren er 2 ;
in 333 werden bij deze. die in de Ilad bleven, nog ;2 andere Qucstors
ter onderlleuning van de confuls in den oorlog, gf'voegd, en toen
de Romeinen geheel Italië aan zich onderworpen hadden, kwamen
er nog .J. bij. Onder SULLA waren er nog !l0, en onder CESAR 40.
In later tijd was hun getal willekeurig ~ doch Rome had er altijd 2,
die ter onderfcheiding Q!lestores urbani genoemd werden; wordende
de overigen Q. P'"OVil1Ciales of Militares geheeten.
QUINT. ZOO noemt men in de muzijk een interval van 5 trappen
of de 5e (oon, van den grondtoon afgerekend. Men onderfcheidt
drie [oorten van Quinten, de verminderde, de zuivere en bovenmati.
ge. De zuivere Quint is een confonant; doch de beide overige Zijll
disfonamen. De overgang van gelijke Ilemmen in zuivere Quimcn
is gebrekkig en wanll1i~end. om welke reden men dezen overgang
Bij fnaarfpeelmigen heet men de
ook valfche Qllimcn noem:. ZW:lk(le fn~ar, die den hoog!len toon bevat, de Quint, en op de
viool de E. [naar.
QUINTET is zoowel een muzijk!luk voor fpeelmigen als voor
het g-ezang gefchikt, waartoe bij het eer(le 5 in(lrument~n, en bij
het laatHe 5 voor een concert ilJgerigte zangllemmen , meestal door,
fpeeltuigen vergezeld, gevorderd worden. Voor het overige geldt
ook van de Quinr, hetgeen wij boven van de QUart gezegd hebben.
QUINTILIANUS (MARCUS FJlBIUS) leefde in de eer(~c eeuw
onzer tijdrekrlling. en ~ilJg Vim Cala;JTlris (thans Calflhorea) in
Spanje, zijne geboorte(lad, naar Rome, waar hij zich als redenaar
in de welfprekendheid beroemd maakte, en van keizer DOMITIANtJS.
ten blijke van achting. tot de waardigheid van confnl verheven werd.
Onder de regering van liezen vorst fchreef hiJ. in de laatlle jaren
zijns levens, zijn voorrreffelijk werk: de iI'flitutione Oratoria, hetgeen
in 1:1 boeken eene hefchollwlng der regterlijke weIrprekendheid bevat, en waarin men den waardigen navolger van CICERO erkent. Hij.
zonder belangrijk voor de gefchiedenis der le[terhlllde is het lode
110ek, waarin hij met zoo veel fchranderheid als bondigheid zijn ge.

voe.

QUIRINUS. (ST.) QUIPPOS.
355
voelen over de Grièkfehe en Romeinfehe fehrijvers opgeeft. Behalve dit wordt hem nog eene aanzienlijke verzameling VAII redevoe.
ringen, (declnmationes) ter beoef~ning gehouden. loegefchreven;
doeh van welke men meent, dat zij. ten minlte alle, niet van hem
zijn. Eindelijk vindt men nog onder zijne uiIgegevene werken een
febrift: de oratoribus five de cau!is cor/'uptae eloqu~llliae, dat echter
verfeheidene geleerden aan TACITUS. en fommigen aan eenen anderen
toefehrijven. De beste uitgaven van QVJNTII.IANVS zijn van BURMAN.
Leijden 1720, 2 deelen in 4to; van CAPPERONltR, Parijs 1725 in
folio; GESNER, Gijl/ingen 1738 in 410. en van SPALDlNG, Leipzig 1798
tOt 1813, 4 deelen in 8vo. Onder deze verfehillende uitgaven, bevat
alleen de eer/le mede de Dec/amationes.
H. PH. K. HEI\KE heeft
355
355
van hel gebeele werk eene Duitfehe overze:til1g uit het Latijn ge~
leverd. onder den titel van: Lehrbilch der Schönen Wisfenfdoften in
Prf)fa, Hel11lJllldt 1775 - 1777. Van het werk: de Orato,.ibus enz.
is mede eene Duitfehe vertaling, met oordeelkundige aanmerkingen
en ophelderingen, van J. J. H. RAST voorhanden, g~titeld: rIJn den
Ulfochen des rerfalls der Römifclze/l Bered!amkeit, Halle '737.
QUINTIN. (ST.) Een /lerke Had, aan de Somme, in het Fran-

fehe departement van de .dime. Zij ligt op rene hoogte, aan hee
kanaal, dat haren naam voert; werd in 1724 reeds begonnen, doch in
1809 eerst voltooid werd. Het is 6 mijlen lang, en neemt zijnen aan.
vang bij de /lad Ie Clzatelet, omflreeks den oorfprong der Scl]e!de I
is van boven 24 voet breed; rijst van St. Quinlil1 tot Tr',1:'1"o]
40 voet, en valt van Mllcquincourt tot Kamerijk 130 voet, door
18 fluizen. Dit kanaal wordt door de bronnen van de Schelde ge.
voed; loopt op twee plaa,fen onder den grond dOl)r, als te Tron'luo,
700, en bij Be/icourt 4, ~ 00 loifes, en vereenigt zich met de Oifo.
Seine, het kanaal van Briare, de Noordzee en de firaat van Call1;,
met de Middelland!c'te zee. St. Quintin heeft voorname batist,.
gare!l- en kacoen-fabrijken, en 10,477 inwoners. In de fabrijken.
die jaarlijks '23 milhoen opbreoJen. werken 20,0:;)0 wevers. ien
100,00:;) andere menfehen.
QUiPPOS waren bij de Pe,.uanen, voor de verovering van hun
rijk door PlZARRO, toen zij de fehrijfkunst nog niet kenden, eene
foort van verwen- of beeldfehrift. Men reeg namelijk, verfeheidene
draden van verfehillellde kleuren aan eene fnoer, en legde in dezelve
knopen. Iedere kl(!ur had hare bijzondere beteekenis, en wanneer men
ietS door kleuren niet konde aandniden, bediende men zich van de
knopen. Op deze wijze hield men niet alleen rekeningen; maar ook
volks-tellingen. Gefehiedkundige gedenkllukken en wetten werden op
deze wijze bewaard; verbindtenisfen en traktaten aan de nakomeling.
fchap overgebragt enz. In iederen fiaat waren ambtenaren ter bewa.
ring dezer Qttippos RlIngelleld, die met onze arehivarisfen (bewaar.
ders van handvesten) en boekhouders vele overeenkomst hadden.
Voor het overige moesten ~mondelinge overleveringen en kleine ge.
p p3
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QUlRINUS. QUITO.
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dichten het gcbrekkige in dcze fchrijfwijze vergoeden. In Gui" ..
na vindt men een foortgelijk fehrift, w:wbij men zich insgelijks VlD
draden en knope!l bedient.
QUIRINUS. Een bijnaam van ROMULUS, dien hij na zijne vergOo
ding ontving, en men van de Sabynifche woorden Quiris of .Cu,is t
eene fpies, figuurlijk een krijgsheld moetellde beteckenen, afleidt.
Van liier O1ltflond ook de benaming van Quirites, die de Romeinen,
na hunne vereeniging met de Saby"nen, aangenomen hadden, en bij
I\:lnfprakcn aan Romeinfche burgers gebruikt werd; van hier, eindelijk, de QuiritJalia, een feest, ter eere van ROfdtJLlJS gevierd wordcnde.
QUITO, voorheen eene provincie van Nieuw Cranatla, tegeuwoordig van de republiek Co/umbia in Zuid.,dmerika, ligt op de
hoogc Al1des, heeft 14,800 inwoners, en is in de Noordelijke fireken
rijk aan goud; ~erwijl dit in zoo vele opzigten merkwaardig land,
fcllOon in de heete luchtflreek gelegen, echter door de hooge lig..
ging een gematigd klimaat heeft, eene altijd durende lente ver.
toont, en zonder de menigvuldige aardbevingen, orkanen enz. waar.
lijk een paradijs zoude zijn. Behalve het goud levert het ook zilver, cacao, banieIle, rijst, mais, verwhout, indigo, genezende
planten, fuikerriet, heerlijke zuidvruchten, Europifche tuingewasren
enz. op. Ook het dierenrijk is er van veel belang. De fiad vaa
gelijken naam, in een aangenaam dal, 8,772 voet hoog gelegen, telc
60,000 inwoners, heefe eene uuiverflteit, fabrijken en eenen ta·
melijken handel, en is de zetel van eenen bisfchop. In het rial vaD
Q!lÏto. dat dikwijls aan aardbevingen is blootgefleld, liggen nog !1S)
dorpen en vlekken, te midden van plantroenen van indigo, katoen,
fuikerriet, citroenen, pifang en pompelmoes, die door tuinen met
vrtlchtboomen, door korenvelden en fchoouc weilanden, met vee be~ekt, wordcn afgcwisfeld.
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yan)
!l13
Al3
Orleans
OrIeans (Philippe, henog van)244
van )244
Oost. Indië
Orleans, (Louis Joseph PhiOost-Indifche
AI8
Oost·Iudifche Godenleer
!l18
lippe. Hertog van)
_
Oost.Indische lnke
UI
Ul
Orlow of Orlof (Gregorius
Oost.lndifche
Oost-Indifche Taal- en Leten Alexis)
'47
J241
terkunde
Ormnzd (Zie: Ahriman)
Ormozd
Abriman) 248
!l~l
Oost.Vlaanderen
'!ll
Ondthologie
01'llithologie
Oost-Vriesland
1124
Oost·Vriesland
S124
Orodes
Oostzee of BÎlllifth4
Billtifoht ;.el
zee
Oronoco, of Orinoco
22S
Opaal
225
Orontes
Oronte.
1149
Openbaring
!l26
AA6
Orosius (Paulus)
Opera (Zie: Zangspel)
!l!l1
221
Orpheus
Opium
OrreriJ
OrrertJ
1050
S50
Opono (Zie: Porto)
Pono)
130
OrseilIe
Orseille
Oppermagt (Zie Staat)
Orthodoxie
151
Oppianus
Orthographie
Opstalboom , of Upstalboom Orville (Jacob Philippus d') _
GezigtkunOptica (Zie: Gezigckun.
J2S~
Oryktognosie
'S~
6sUü
6siris
__
_
de)

-

-

Optimismus
Orakels
Orang.Outang
Orang-Outang
Oratorium
Orcadische Eilanden

!331
231l

!l33

Orch~St
Orch~&t

A34

Orchestrlon
Orchestrion
Ordaliën
Oreaden
Orestes
Orgaan

237

Or~el

Orgien
Origenes
Orlon

!338
239

'4 1

Osmamlische
OsmalUlisc:he Pone (Zie:
Turkije)
Osnabrug
Ossenoog
Ossian
Ostade (Adriaan van)
Ostende of Oos/mie
Osteologie
Osterode
Oscrac:ismu.
Oscracismus
Otaheiti, Taiti
Otabeiti,
Otanes
Otho (M.
Olho
CM. Salvius)
Otter
Otto 11
II
Ouo

--

253

SlS6

--

'58

SlS9

_.
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Bladz.
Blad:.
Ovidius Naso (PubUus) '72
Ondaon (Joachim)
l263
Owaihi
A73
Oudendorp (Frans van)
264Oxenstierlla (Axel, graaf"an)Oudewater
265
Oudheidkunde
266
Oxfort
'75
Oxigeen
(Zie:
Zuurstof)
'76
Oureng Zeb, Aureng-Zeijb, 2 67
Oxus
Ouverture
268
Oxyde
Overhalen
Oxymoron
177
Overijsfel
269
Oybin
Overlevering
s7 1
355
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P.
P
Paalworm
Paard (Het)
Paardenteelt
Paarlen
Paarl.visfcherij
Paauw (De)
Pacificatie van Gend
Pactolu$
Pacuvius
Padde (Zie: Kikvorsch)
Paddestoelen of C!Jampig.
"ons
.Paderborn
Padishah
padna
Pa~us

Paean
paedagoog
Paedonomus
Paganalien
Page
Pagoden
Pagode, of Pogade

Bladz.
A77

278
'79
280
:;l8,

Bladz.
Pair
'90
Paisiello of PassieIlo (Giovanni)
Pajou (Augustin)
',92
Paladin

!l83

Pal~eogmphie

284

Palaeph~tus

2 85

28 7

288

2119

'90

Palaestra
Palais- Royal
Palamedes
Palankin
Palatijn
Palatijnsche Berg
Palermo
Pales
Palestina
Palet
PalindrolDon
Palingenesie
palinuru,
Palissaden
Palladium
Palladium (een metaal)
Pallas (Peter Simon)

293

--

'96

'91

~98

299

3&0

301
Pal.
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nl~z.
Bladz.
Papinianus
(Aemilius)
3!l3
soa
Pallas van Velletri
Papiriaansch Regt
Palliatief
3°3
Papirllls
Pallium
Parabel
Palmen
304
Paraboie
Paraboic
324
Palmwijn
Parachute
Palmyra
ParlIdijs
Paltsgraven
30S
Paradijs (Nicolaas )
3aS
Pampelona
3~6
Paradijsvogel
PamphyJië
Paradox
3al
Pampus
Paraguaij
Pan,
Parallax
Panaetius
306
Parallel
3aS
Panama (De landengte van) Parallellogram
Panathenaeen
Paramaribo
(Zie:
SurinaPanchaea
307
men)
Pauckouke (Charle. Jo.
Paraphrase
zeph)
Pareen • of Schikgodinnen
Pancratium
Paris (ook Alexaudroa ge.
Pandecten
3!29
heeten)
Pandémonium
308
Parijs
330
Pandémos
Parini
(G.)
332
Pandion
Park (Een)
l33
30~
Pandora
Park (Mungo)
Pandura of Pandora
Parlememair
334
Panegyricus
Parma. (Hertogdom)
33S
Pannebakkerijen
310
Parma (Hoofdstad)
Pannonië
311
Parmenides
Panorama
33 6
Parnassus
Pantalon
312
Parny CEvariste)
Pantheon (Het)
313
331
Parochie
Panther (De)
314
Parodie
Pantometer
ParoH
Pantomime ( Zie Gebaren)
338
Paros
Pao U (P.)
Paroxismus
Papegaat
PapegaaI
316
Parrhasius
Paphos
3 17
Parsen
Papier en Papicr-Fabrijken
339
Parthenon
3!23
Papier Maché
Parthenope
Papin (Denys)

-

Par.

606

1 N
Bladz.
34°
34 1

"0

partbia
Partituur
P3ry (Zie: Alpary)
Parysatis
Pascha
Pasigraphie
34~
Pasiphae
343
Paskwil
Passaat-wind
344
Passaat-Wijn
Passages, ook RoulIltkIl
Passau
Passeer-Gewigt
345
Paste
Pastel-Schilderkunst (Zie a
Schilderkunst)
Pasteur (Jan David)
Pastici
349
Patacon
Patavium
3So
Patera
Patereulns (Velleju!)
Pawologie (Zie: Ziekte.
kunde)
Pathos
Patmos
Patriarchen
Patriciers
3sr
Patrijs
35 2
Patristiek
Patroklus
Pml I.
353
Paullina
356
Paullus Aemiliw
Paulus
3S?
Paulus (Pieter)
3S9
Pans
360
Pausanias
362
Pwilippo (De grOt van) 363

-
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13ladz.
Pavia
364
Pavillioen
Pax , de Yrtlk
Payne (Thomas)
Pedaal
365
Pedant (Een)
Pedel
366
Pedestal
Pegazus
Pegu
Pekel·Aa
367Pekela
368
Peking
370 .
Pelagianen
Pelasgen
3i l
Peleu,
Pelew-eilandea
!72
Pelion
373
PelIikaan
Pelopidas
374
Peloponesche Oorlog
Pelterijen
375
Peqaten
376
Penelope
Penn (William)
PenDant (Thoma,)
378
Pennypost
Penrose (Thomas)
Pensylvanie
a79
Pentameter
380
Pentateuch
381
Peper (De)
Pera
383
Perenboom
Pergamus
Perikies
3S",
Peripatetische Wijsbegeerte
(Zie: Wijsbegeerte)
a8s
Peripherie
Pe-
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-

-

[NHOU~

Bladz.
Peristijl
38S
Perkement, of Parlement
Peron (Francais )
Peronse (Jean François
Galonp. Graaf van)
388
Perpendikel
Perponcher (Willem Em.
merij de)
Perrenot (Antoine)
391
Perfepolis
393
Perscus
Persins Flllccns (Aulus) 394
Perspectief
Penh
395
Peru
Perzie
396
Perzikenboom
398
Perzische Taal en Letter.
kunde
Pesce
40 J
Peschau
Pesos
Pest (De)
Peselt
40 6
Petarde
Peter [ Alexiewitzch de
Groote
40 7
reter n
4 1!1
Peter III (Fedrowitsch)
Petersburg (~t.)
413
PetersGroschen, of PeteTs.
Penning
416
Petermannetje
Peter Simon
Pelion (Alexander)
Petion tie "illeneuve (Jerome)
417
Petrarcha (Franscisco)
4J8
Petrus. de Apostel
419
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420

Petuntsel
Phaedra
421
Phaedrus
Phaeton
Phantome
Pharizeell
Pharmacie (Zie: Apothekerskunst)
Pharsalus
Phasen
Phebe
Phebus
Pllel/oplastik (Zie: Kurksnijkul/se)
Phen!cie
Phenix
Pherecydes
Phidias
Philadelphia
Philellloll en B~ncis
Philidor (Alldré Danican) 426
Philippi
426
Philippijnen
Philippus • koning van Ma(edonie
4~
Philips U, koning van Spanje 429
Philistijnen
432
Philo
PhiJologie
433
Philopoemen
434
Philosophie (Zie WVsbe.
geerte)
435
Pblegethoa
Phlegma
PhlogistoD
Pbocea
436
Pboeion
_

-

--

-

-

437
Photometer (Zie: Lic:bcmer.) 439
Phf,.
Phosphoms
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Bladz.
Phryne
439
Physica (Zie:
CZie: Natuurkunde) Gelaat-..
Physiognomie (Zie: Gelaat
kunde)
440
Physiokratisch Stelsel
Physiûlogie
44 2
Physiülogie
Piaster
Picart (Bernard)
443
(Nkolo)
Piccini (Nicolo)
Picbegru (Ci,arles)
444
444(Giovanni)4466
Pichler, of PickIer
Pickler (Giovanni)44·
Piemont
Piezometer
447
Pigalle (Jean Baptiste)
Pijnbank
448
Pijnboom
H9
450
Pijp
pijp-Aarde
Pijpen-Bakkerij
451
Pijrmollt
Pijrmont
45 1
Piket
Pinas
·Pindarus
453
Pindlls
Pindtl$
Pink
Piuk
Pinkster
Pinsbek
Piomhino
4i 4
Pionn'ers
Piramide
Piramiden
Pila
Pisa
Pisang
Pisistratu.
Piso
Pilsevache
Pilsevacbe
Pistool
(Elekt,;tu)
Pistool
Piltooi (Eleitrilb)

litho

455

456
45 8

Bladz.
Pi
tt (William)
Pitt
459
Pittacus
PictaCllS
460
460
Pius VI
46.1
46
PiU8
V11, (oorfpronkeliik
Pins VU,
Gregorius Barnabas)
Gr~gorius
46~
462
Pizar,
Pizar.o0 (Francisko)
(Franclsk:J)
465
465
Plagiaat
68
446S
Piaisance I, of Piacenza
P~aisance
Planetanum
Plalletanum (Zie: Orrery) 469
Planeten
Planimetrie
47 1
Ph:ni~pherium
Plani~pherillm

Plant dieren
Plantdieren
Planten-kunde
473
Plantenrij k
Plantenrijk
474
PlaStiek
477
Plastiek
471
Plata (Zie: Rio de la Plata eD Buenos Ayros)
Plataea
j)latina
j>latina
Plamer (Ernst)
479
Plato
Plauen
481
I'lebejers
I'Jebejers
Plectrum
482
Plejaden
PIinills
Plinius (Cajus Secundus)
Plinius (Cajus Cecilius SeSe.
Pliuius
83
CUlIdus)
cundus)
4483
Plombi'!rcs
Plombi':rcs
(Cornelis) Ploos van Amstel (CorneIis)
Plutarchus
Plutarehus
484
PlutO
Pluto
Plutus
485
Plymouth
Pneumatiek
486
Po (De)
4817
Pockels (Carl Friedrich)
Poekel.
4118
Pocoeke
Pococke (Eward)
488
Po_
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Bladz.
Bladz.
Pococke (Richard)
488
Pool
509
Podagra
pool.IJs
pool·lJs
510
Poelenburg (Kornelis)
Pool-Krio gn
4 89
Poincon
Poolsche
Taal en Letter490
Poissarden
kunde
Pokhout
Pooisch Grein
Poolsch
513
Polemiek
Poolster
Polen
Poorter
Polijsten
Poot
(Hubert Kornelisz.) 514
494
Pollux
Pollnx (Jutius)
(Jutins)
Poot
516
Sl6
495
Polonoise
Pope ( Alexander)
Pols (De)
SI?
Poreia
Polyandria
Poren
518
497
POlybius
Porphier
Polygamie
Porselein
519
51S)
498
Polyglotte
PorCelein-aarde
52 (
Polygone
Porfenna
499
Polygraaph
522
Portement
Ponement
S:U
Polyhymnia
Porticus
500
Polykletus
Porto
Polynesië (Zie: Australië)
523
Portorico
Ponslnouth
PortSlUouth
Polytechnisch
Pommeren
Portugal
501
PortugeeCche Taal ell
en LetPomp
l>ortugeeCche
Pompadour
(Jeanne
Autoi.
terkunde
Pompadonr
526
Portwijn
nette Poisson)
poisson)
503
52 9
Posen
Pompeji
504
Posidonia
Pompejus (Cnejus)
505
530
Pompernikkel
Positief
S30
Posselt (Ernst Ludewig)
Pondlcherij
S3I
Post (Elizabeth Maria)
Poniatowski (Stanislalls
Poniamwski
(St:1nislalls
Augustus)
506
534Postulaat
507
Pontac
Potasch
53S
Potassium
535
Pontanus (Johannes Izaak)
Potemkin (Greg. AlexandroPontifex
508 I
witseh,
S36
witsch, prins van)
536
Pontinifche Moerassen
Potlood
S3?
Pontons
Potocki
(De
graaf
Jean)
540
Ponms
Pontos
509 I Potocki (Graaf StaDÎslaus)
St:lnislaus) Pontu.
Euxinl1i
Pontus Euxinllli
Q q
Pot.

610

potpourri
Potsdam
Po tt (Johan Hei1l1'ich)
Pouebakkcrijen
Potter (Paulus)
PoussÎn (Nicolas)
Praag
Pragmatieke Sanctie
Pragmatisch
Praktisch
Praxitelcs
Prebende
Predicaat
Prelalen
l>resburg
Presbytcrinnell
Prestigiatoren
Presto
Pretendent
Pretorianen
Pretor
PreviIle (P. L. DI' de)
Priamus
Priapus
Price (Dr. Richard)
PriestIey (Jozeph)
Prikkelbaarheid
Primaat
Primaire fcholen
Prince (Jean Baptiste Ie)
Principaal
Prinse.metaal
Prior
Priscianus
Prisma
Prvilegie
Proconsul en Propraetor
Procopius
Profaan
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Bl2dz.

Rl::dz.

54 1

Profiel
557
Progrnmma
Prog;"cssie
Prolcgus
PromethelIs
Promotie met de Kap
558
Propaganda
562
Propcdeutiek
Propcrtills (Sextus Aurelius) 563
Propheten
Propontis
564Proportie.cirk:!l
Proost
Pros
Prosa
565
Proseliet
Proscrpina
566

542
543
544
545
546
547

548

549

Prosodie

55°

551
553

554-

Prot:lgoras
Protector
Protestan ten
Proteus
Protogcnes
Provenca!cn
l'rovi ncien
Pruimenboom
PruisCen
Prusias
Pruth (De)
Prytancum
Psalmen
Psalter
Psamllletichll~

555

556
557

Pseudo
Psyche
Psychologie
Ptolemeers
Ptolemeus (Clnudius)
Puffcndorf

567
568

569
57°
57 2
573
574575

576
577
578
Puim-

I
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llladz.
Dladz.
579

Puimsteen
Pulcinella
PuIcineIla
Pultawa
Punifche oorlogen.
Punifchc
PUilt
PUilt (Jan)
Puntdicht
Purim
Purmer (De)
Purmerende
Purmercnde
Purper
Purpervnur
Pllrpervnllr
Putten·
Pllzzolan3
Puzzolana
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611

llIadz.
Bladz.
Pygmalion
Pygmccn
Pygmccll
Pylades
Pyladts
Pyreneen
Pyrgoteles
Pyrmont
Pyrometer
Pyrrho
Pyrrhus II
Pytliagoras
Pythia
Pythische spelen
Python

580
S8z
582
584

585
586
586
587

588

589

590
591
592
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Q.
Bladz.
593

Q
Qwaden
Quadraat
Quadragesima
Quadrant
Quadrallt
Quarantaine
Quart
Quarret
Quartet
Quasimodo
Quartertemper

59.f.

595

Bladz.
llIadz.
Quebek
Qllebek
595
Questor
596
Quint
Quintet
Qllintilianus (Marcus Fabil1s)
Quintilianus
Fabius) Quintin (Sr.)
597
Quippos
Quirinus
598
Quito

ce:i":i~

VERBETERINGEN voon.
Bladz. 39 reg.
51

lIS

-

1!l
1~ v.
V.

~ v.
!l
V.

liET

VIERDE DEEL.

b. paot
float:: Tarpetifchen
T:upetifchen
lees: Torpejifchen.
Tnrpejifclzen.
b. des la:nstgenoemde laatstgelaatstgenoem- laatstgeden grootvader
'loe»lde, zi/tl
'loe»/de,
zijtl

9 v. b. -

de graven
gravcn

-

grootvader,
D(ze g,.aven
graven
Deze
Bladz.

VERBETERINGEN VOOR. HET VIERDE DEEL.
BIIlJz.
BIIIJz. 199 ,"eg.
,oeg. 18 v. o. flaat: in veertigvoudige lees: in gedurige
wandeling,
gedaante verver_

612
612

~o6

-

-

43 0

...4 v. b. 5 v. b.
7 v. b.
17 v. O.
18 v.
V. o.
O.
JI v. b.
U v. o.
IS v. b.
15
21 v. b.
6 v. b.

538
S61

10
la v. b.
18 v. o.

~o8
~7!1

~78

348
4!Z9

den voordragt ,
voornaamfie
de naam
MEROATOR,
MER
OA TOR.,
MUNSTENIS

wisfe/ing,
wis[e/ing,
voord,.l1gt.•
- de voord,"agt

- voornaamficn
voornaamflcn
-den
- den naam
-MERCATOR,
- MERCATOR,
-

MUNSTERUS
MUNSTER US

Speciale lijn,

- Spiraallijn.
Druten.
- Druzen.
op haren loop, -In
haren loop,
-I"haren
Na dezen
- Naar dezen
welke de oneenig.
oneenig- - welke de on·
oneenigheden !ze",
hem
heden,
verfohaften,
verfchaften,
3 eeuwen later, - aneen
aDeen : later

keerwegen

"",,,",,,",,,",,,,,,,,
""""""""""""~

- heerwegen
of heirwegen

