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lNTEEKENAIUtN.
Heetncrt, (C. C. van) te Grave.
Heemcl't.
Heemflra, (lhr.
Ohr. S. van) Smdent
Student te Fr:meT,et.
Fnmeket.
Heemfrra,
Boekh:mdelaars te Amllcl'dn\lI.
Amllc:rdn\lI.
Hengst en Zoon, (P. den) Boekhandelaars
Hestcl'man,, (N. C. Il.) te Amllerdam.
Amllerdam •
Hesterman
.Kesteren, (George van) Predikant te Nede.
(H.) Kapitein te Namen.
l{naap, (1-1.)
Knaap,
Lochem, (J. B. van) Boekhandelaar te Haarlem.
Mansvelt, (G. J. van) te Utreclit.
Utrecht.
Meer en Verbruggèl1,
Bockh. te Rotcerd!1Jl'
RotterdlllP
Verbroggèll, (Wedw. P. van der) llockh.
Menzei , (C. G.) Boekhandelaar te Leijden.
Mestdagh, (N. J.) Boekhandelaar te Vlisflngen.
Vlisfingen.
Mesquite, (J. J. de) Solliciteur te Suriname.
Moolenijzer, (H.) Boekhandelaar te Amllerdam, !Z2 Exempl.
Exempt.
Paddenburg , (0. J. van) Boekhandelaar te Utrecht, ~2 Excmpl.
Exempl.
Pinard, (J. P.) te Suriname.
Schetsberg
Sehetsberg,, (H. C.) Boekhandelaar te Leeuwarden, 4- Exempl.
Scholte,
Seholte, (0.
(D. D.) Ondermeester te Ednm.
Edam.
Stolte, (P. F. C.) .ae
lfic Luit. te Suriname.
Schooneveld
Boekhandelaars te Amfterdam.
Amfl:crdam.
Sehooneveld en Zoon, (M.) Boekhandela:lrS
Smalt Wz., (A. W.) te Zutphen.
Smit, (M.) Boekhandelaar te Groningen.
Smith, (A. F. H.) Boekhandel:lllr
BoekhandelaIr te Rotterdam,
Rottertlnm, 2!1 Exempl.
Sweerts de Landas, (P. Baron) te Nijmegen.
Vegelin van Clnerbergen,
Claerbergen, (Jhr. Ph. E. A.) te Leeuwarden.
Veer,
Veer. (C. L. de) te Suriname.
Viersfen •, CL.
CL. van) te Leeuwarden.
Onderwijzer te Suriname.
Vrolijk, (J.) Ollder\V~izer
Zeehuizen , (J. L.) Boekhandelaar te Zwolle.
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Alma, (A.) Notaris te Bergum.
(M. A.) te Suriname.
Arlaud, CM.
Utreche.
Altheer , (J.) Boekhandelaar te Utrecht.
Baanz, (W.) te Rotterdam.
13amz,
Kost[c!Joolhouders te Tiel.
Bazendijk en Zoon, (J.) Kost[choolhonders
Bibliotheek (De) der Univerfiteit
UniverGteit te Leuven.
Bibliotheek (De) van het 3de Batt. 8fle
8f1:e Afd. Nat. Inf.,
luC., tC
te Leeu.
warden.
Bohu, (Erven F.) Boekhandelaars te Haarlem.
Bohn,
S.. .T.)
J.) Solliciteur
SoIliciteur te Suriname.
Bramm , (H. S
Bres[
Brest van Kempen, Boekhandelaar te Brusfel, 3 Exetnpl.
Exempl.
Breugel, (Jhr. Mr. J. F. van) Verificateur der Registratie der 2de
Klasfe, in de Provincie Gelde;Gelder land.
(Gebr.
~an) Boekhandelaars te Amfierdam.
Amfl:erdam.
Cleef, (G
cbr. van)
Cleef, (Gebr. van) Boekhandelaars te 'sHage.
' s Hage.
Coblijn, (N.) Secretaris te Japara.
CobIijn,
eoster , (H,)
Coster
(H.) Boekhandelaar te Alkmaar.
Dil!, (A. W.) Onderwijzer te 's Hage.
Dill,
Druijne, (Il. J. van) Luit. Ingen.
logen. te Dendermonde.
DenderDlonde.

Engelbrccht. (J. O. N.) te Suriname.
Flu, (S. F.) te Suriname.
Fin,

Francken ,CF.
,(1'. P.) te Samarang.
Groenenbergh, Kommies bij de Directe Belastingen te Leuven.
Hage.
Haak, (J. G. van der) te 's Hnge.
Harenkarfpel, (Mr. Rd. Scheers van) Advocaat te Nijmegen,
Harcnkarfpel,
Harmfcl1 , (J. A. C.) te Lochem.
Hcidwcilcr 1I te Suriname,
Surinam€, I best pap.
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beteekent in Romeinfche opfchriften: Titus, Trihunu$,
Tri!;unu$, Turma;

.T.
,T. C. Testal1ielzti
TestanietZti Caufa;
Caufct; T. F. Testamentum Fecit, Titetlum
Titulum Fecit;
T. P. TitulutlZ
Titulum Pofuit ; T. R. E. S. P. R. Terram Regesta1lt
Regestl1m Ex
Sua Pecunia Reftituerunt;
Reflituerunt; Op de Romeinfche munten duidt men
door T. Titus, Tiberius; door TER. TerentÎus;
Terentius; TEMP. Temporum ;
T. MIL
MILIT.
IT. Tribunus Militum; TRIUMP. Triumphator;
Triumphl1tor; T. R. P. of
TRIB. POT. Tribunitia Potestate, en door TREB.
TRIm. Trebonianus enz.
aan. Bij de ouden gebruikte men de T. voor een cijferletter, beteekenende 150; doch met eene frreep
fl:reep er boven T. 1,50,000. In
de Toonkunst fiaat'
/laat' T. voor Tutti, en op de Franfche munten is
zij het kenmerk, dat zij te Nantes geflagen zijn.
TAAG, (De) in het Pormgeesch Tejo. is eene
eelle van de grootfie;
grootfl:e;
rivieren van het Pyreneesch Schier-eiland, welke bijna in het midden
Sptmje, uit eene,
eene kleine bron, in het Iandf("h~p
land[ch"p Aragon, op de
van Spanje,
Sierra van dtbl1raccin.
Atbaraccin. en in de gebergten van Mue!a de San Juan,
die 8 maanden in het jaar met flleeuw
[ueeuw bedekt zijn, ontfpringt.
olltCpringt. Deze rivier breidt zich al vroeg uit, en frroomt
fl:roomt door de vlakten, welke haren naam dragen, in de provincie Cuenza, die door haar
van die van Soda en Guadalaxara
Guada!axara wordt afgefcheiden; vervolgens
fl:roomt
firoomt zij, na eenige bergen te zUn doorgedrongen, zachtkens
To!cda; befproeit de fchoone tuinen
ruinen van dranjuez;
Aranjuez;
door de provincie To/eda;
loopt rondom de muren van To!cd{},
Tokd@, 'voorts door de frad
llad Talavera,
vloeit door Estremadura, alwaar te Alicante eene prachtige brug,
van 650 voet lengte, over dezelve ligt,
ligt. en komt eindelijk, nadat
zij Spanje 80 mijlen doorf1:roomd
doorllroomd heeft,
heefr, in Portugal, waardo
waardoor
or zij
eenen loop van 32 mijlen heefc. Bij Salvaterra verdeelt zij zich
in 2 voorname armen, de nieuwe Tcjo, of Taag, en het meer de!
del
pedro; vereenigt zich bij JTi!!a-Franca;
Pi'lla-Fl'anca; verkrijgt eene breedte van
2 mijl, en fl:mt
flort eindelijk, beneden Lisfabon, in de At!antifche
Atlantifche
zee. De Taag vloeit van het Noord-oosten
Noord-onsten naar het Zuid-westen;
is in Spanje, uit hoofde der menigvuldige klippen, onbevaarhaar,
onbevaarbaar,
dbrantes opvamaar alleen in Portugal kan men haar tot boven Abrantes
ren, en heeft zij tot Santarem
Satltare1l1 ebbe en vloed. Haar water is
gewoonlijk troebel, en treedt jaarlijks, vooral in Portugal, buiten
zijne oevers. De voornaamiJ.e
voornaamlle bij-riviercn
bi}riviercn vindt men aan de NoordNoord.
ALGEMEEN WOORDENB.

vn.
VU.

A

zijzij'-

T A ALK U N D E.
~
zijde, als: de Xarama, Cuatlarrama, AJberche, Tin/ar, Alag,n,
.t1lag6n,
Erras, Ponzut en anderen; terwijl nog op de Zuidzijde de CuadiGuotlila, Algodor,
.t1!gotlor, Ton'on, Sedana
Setlana enz. gevonden worden.
TAALKUNDE. (/llgemeene)
(Algemeene) De oorfprong der Taal, hoe men
zich dien ook voorlleIlen
voor1lellen moge, was nog verre verwijderd van eene Taalkunde. Immers, hetzij men onderllelIe,
onder1lelIe, dat de mensch van
zich zelve allengs uit ruwe kreeten meer zamenhangende klanken,
en eindelijk uit dezen gearticuleerde toonen of lettergrepen en woorzamen1lellen; hetzij men denke, dat eene liefde..
den heeft leeren zamenllellen;
rijke Godheid, niet te vrede met den mellsch
mensch het dierlijke leven ge.
fchonken te hebben, hem ook in het gebruik van dat leven, waartoe de omgang met zijns gelijken, door de fiem
fiem,, in de eerlle
eerfle plaats
behoort heeft, onderwezen - met één woord, dat het groote natuur;ö
natuuroö
kind van den besten Vader eene opvoeding heeft erlangd, gelijk onze
kinderen die volllrektelijk
vol1lrektelijk behoeven: - altijd zullen, in het eerfie
eer1le
geval, eeuwen op eeuwen hèbben moeten verloopen, eer de mensch
in flaat was, van zijne wonderbare uitvinding eene zamenhangen.
zamenhangen_
de kunst te maken, en in het tweede zal de Godheid, die den
mensch als redelijk wezen wilde behandelen, hem flechts de eerlle
eer1le
noodzakeIijkfie
noodzakeIijkfle grondlloffen
grondll:offen eener taal hebben doen kennen, ten ein.
de hem een' eeuwen langen, of misfchien
misCchien altijddurenden, dierlijken toe.
fiaud te befparen.
beCparen. Men moet dus in de eerlle
eer1le tijden des menschdoms aan geene geregelde Taalkunde denken. Dat dezelve zich echter,
zoodra de eerlle
eerll:e gronden der befchaving eenmaal gelegd zijn, onder
gunllige
gunll:ige om!hmdigheden fpoedig ontwikkelen kan, zien wij in twee der
oudfie
oudll:e en gewis tevens de volmaaktfie
volmaaktll:e talen, die wij kennen,
kennen. het
Sanskrit en het Crieksch,
Crt'eksch. waarvan de oorfprong der eerlle
eerll:e zich gelaatll:e,
heel in den nacht der vroegere eeuwen verliest, en die der laatf1:e,
federt de komst der Oosterfche volkplancingen uit Egypte, Phellicië
Phe1/icië en
J(Jein./lzië
Klein. Azië tot op HOMERUS , dus naar gisfing in zes of zeven eeuwen,
eeuwen ~
zich volmaakt gevormd heeft en in den hoogfl:en
hoogll:en bloei is te voorfchijn
getreden. Doch wij zeggen onder gunftige omftandigkeden; want
hetzij men in het Sanskrit nog een telg zie der alleroudfl:e
alleroudll:e menfchentaal, flechts ontwikkeld door het heerlijke klin;Jaat,
kli~aat, hetwelk den
lig.
mensch, door welige vruchtbaarheid, weinig tijds tot zwaren Iigchaams.arbeid afvergde en hem veel tijd tot nadenken gaf; hetzij
een
Azië, en dus uit het Noorden, die taal inge.
inge..
een' volk uit het hart van /lzië,
voerd hebbe, van het Grieksch althans weet men zeker, dat hetzelve
door volkplancers
volkplanters uit het Oosten gevormd is. Maar alleen bij befchaafde volken, die eene meer of min befchaafde taal bezitten, ontmoet
men eene Taalkunde.
Taalktmde. De ruwe volken hèbben die niet; het is hun
genoeg, zich meer of min aan hunne makkers of huisgenooten
huisgenoocen ver.
ver·
fiaanbaar te maken. Het is zelfs de vraag, of alle talen wel vatbaar
zijn voor eene Taalkunde. Hoe rijk ook de Noord-Amerika[cne
Noord.Amerikafche
woorden aan lettergrepen zijn, die lettergrepen zijn, om zoo te fprefpre.
ken, anorganisch, dat is, voor geene ontleding. zamenllellfng
zamen!1:eIlfng of
, ver·
ver-
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verbinclcenis vatbaar. Men vergelijke daarmede fleehts
flechts het C";e/eseh
Cr;eksch
verbinrlcenis.
en het Duitsen. zoowel in den Hoog- als Nederduitfchen
Nederduitfehm taaltak.
De algemeene Taalkunde, eene der gewigtig/le,
gewigtiglle, maar nog weinig
beoefende gedeelten der menfehelijke
menfchelijke kennis, heeft eensdeels den oor.
fprong en de afleiding der onderfebeidene
onderfcheidene rededeelen, anderdeels de
befchouwing en vergelijking der verfchilIende
verfchiIIende talen des aardbodems
befehouwing
ten onderwerp. Het behoeft geen bewijs, dat hiertoe eene zeer
uitgebreide kennis, een fchrander oordeel, en eene /lipte
O:ipte onzijdigheid
behoort. Bij gebrek der laat/le
laat1l:e zijn zoo vele groote geleerden gelijk
GOROPIUS BECANUS,
13ECANUS, OLAUS RUDBECK en anderen, op het zonderhunne taal, hetzij Nederduitsc1t.
Nederduitseh.
linge denkbeeld gekomen, dat hnnne
Zweedsc!J, of uit eenig ander land, onmiddellijk van de wieg
Zu'eedse/t,
des mensehdoms
menschdoms afkom1l:ig en de oorfpronkelijke was, waaruit zij zelfs
Grieksen en Latifn
Latiin wilden afleiden. Eerst in onze dagen, nu men
het Griekseh
met een navorfchend
navorfehend oog, en de noodige hulpmiddelen tot in het
Indifche
verst van Azië is doorgedrongen, en de hoogstmerkwaardige Indifehe
talen beoefent, nu zeereizigers in alle rigtingen eilandgroepen der
ftille
1l:iIIe zee doorkruisfen
doorkruis fen , en zelfs Duitfehe prinfen taalproeven bij de
naakte Brazilifcne
Braûli!che wilden gaan zoeken, nu is het eenigzins mogel,ik,
mogel~ik,
onderfcheidene talen te vergelijken.
de onderfeheidene
Het oud/le
oudfte rededeel, (indien het dien naam verdient) is de ;nterjectio of de uitroep, verkeerdelijk volgens eene letterlijke Latijnfche
vertaling tusfchenwerpfe!
tusfchenwerpfel genaamd. Dit kan ten minfl:e
min1l:e niet gelootaal vorming der menfehen
menfchen aan eige-.
chend worden door hun, die de taalvorming
lle
l1e bekwaamheid to
toefchrijven.
efch rij ven. Doch welk een onmetelijke {lap
flap
deeien der redè? Was het zelfstandige naamwoord nu
lUl
tot de andere deelen
vervolgens het eer1l:e,
eerfl:e, dat de mensch ontdekte? Het fchijnt zoo.
dat namelijk de voorwerpen, die dell
del1 mens
mensch
eh omgaven, hem eerst
~e drukken, en dit is
moesten uitlokken, dezelve door klanken uit te
ook zekerlijk in de meeste talen het geval geweest. In de Hebreeuwfche taal nogtans, eene der oudfl:e,
oud1l:e, cn
en zusterlijk met het Arabisch,
Chaldeeuwsch en Syrisch verwant.
verwant, is het werkwoord zoo zeer het
oudfte
oud1l:e rededeel, dat volgens HERDE.R alle zelfstandige naamwoorden
(want bijvoegelijke heeft zij bijkans nier)
niet) van de werkwoorden afgeleid, en bijna nog werkwoorden zijn. Wat zeggen wij? onze eigene
taal heefc
heeft overvloedige voorbeelden van zelfstandige naamwoorden,
door werkwoorden ol1tl1aan;
ont1l:aan; zoo als loop , /praak,
fpraak, gang, deugd.
wimt, en onnoemelijk vele anderen. Doeh
Doch hier zijn dit onbetwistwi11st,
baar woorden, die eerst 11a
tja de overige, die meer zinnelijke voorwerpen aanduiden, gevormd zijn. Lang fchijnen intusfchen alle
woorden van ééne lettergreep geweest te zijn; want de eerfie
eer1l:e behoeften vereisehten
vereischten niet meer; en nog is de taal van Cnina,
China, welk rijk
zekerlijk, wat des
deszelfs
zelfs grondtrekken en 1l:aande
l1aande befchaving betreft I
tot de oud1l:e
oudf1:e der wereld behoort, uit enkel woorden van ééne lettergreep zamenge1l:eld.
zamengef1:eld.
Op het zelfstandig fchijnt h,et
het bijvoegelijk
by°'JIoegeliik naafflwoo1'd
naamwoo1"d fpoedig ge.
A ~
volg d
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volgd te zijn, wanneer men niet enkel de zaak, maar ook hare eigen",
eigell~
fchappen verlangde uit te drukken. Misfchien werd, gelijktijdig met
hetzerve, bok i:I
in vele talen de verbuiging der naamwoordeu
naamwoorden naar geDacht,
nacht, getal
getiJl en naamval ingevoerd, eerst later door de vervoeging
der werkwoorden gevolgd, welke
wel!,e echter ook in fommige talen van
onbefchaafde
gemitienis van
onbefcbaafde volken zeer volmaakt
volmaalu is,
is , b. v. volgens getuio:enis
CHAMISSO,
CHAMISSO, bij de Tageden
Tagalen , oOl'fpronkelijke
oorfpronkelijke bewoners der Philip.
Philippi,jnen;
pi/nen; doch deze taal is ook volmaakter dan hare zusteren,
znsteren, door de
Europeanen, tot een fielrel
fielfel geb ragt , befchaafd, en door Spaan[che
Spaanfche
geestelijken in· wel zestien Grammatica's behandeld, (t) zoo dat men
het befiaan
befraan van voegwoorden of voorzetfels in dezelve niet als een
bewijs van vroegere volmaaktheid kan aanmerken, daar het zeer
waatfchijnlijk eene plant van Europifchen bodem is.
De voornaamwoorden werden in plaats van het naamwoord gebezigd, om eene herhaling daarvan voor te komen. Zoo zeggen onze
kinderen, die beginnen te fpreken, nog lang: J
jantje
allfje wil
wiJ dat hebben,
mag Pietje wat eten enz. tot dat, misfchien, bij het ontwaken van het
denkbeeld der perfoonlijkheid, het de voornaamwoorden ook op zich
begint
rededeelen,
en,
begillt toe te pasfen. Van lateren tijd fchijnen de kleinere rededeel
partieu/a,
partieuIa, te zijn, behalve fommige van ddjectiven
Adjectiven gevormde bijwoorden. De andere bi/woorden,
bi.jwoorden, voorzet
voorzetfels
fels en voegwoorden
voegwo()rden zijn wel de
jongfie gedeelten der taal. Van de voorzetreis
voorzetfels nogtans bedienen zich
vele Noordelijke volken, om de verbuiging te maken, die andere
meer Zuidelijk gelegene natiën, in hunne vroeger volmaakte talen,
in de zelfstandige naamwoorden zelve vinden, zonder hulp van het
voorzetfel. Daarentegen is aan de meeste.
meeste, althans bekende en he.
be.
fchaafde, talen het lidwoord gemeen, als hnlpmiddel
hulpmiddel ter aanduiding der
geflachten en der verbuigingen. Bij de drabieren
Arabieren dient het nogtans
alleen ter aancooning
aanmoning van een zelfstandig naamwoord.
De vorming der geflachten in de meeste, zoo niet in alle befehaaf.
befchaafde, talen is een opmerkelijk ver[ehijnrel,
verfchijnfel, en nog niet genoeg opgehelderd, gelijk zoo vele gedeelten der reeds gevormde taal, waarin
fchittert, hetwelk men geenzins van zulke
een wijsgeerig doorzigt fehitten,
vroege eeuwen verwachten zou. Men weet, dat de geflachten doordoor~
gaans drie in getal zijn, het mannelijke, vrouweliJke
vrouwelijke en onzijdige. Sommi..
ge talen echter, gelijk het Franseh, kennen het onzijdige hiet:
niet: in het Engelsch (en dit draagt
àraagt tot de gemakk.elijkheid
gemakkelijkheid del' aanleering zeer veel
bij ,) is a!ies
alies onzijdig, wat niet uit den aard der zake mannelijk of
vrouwelijk zijn moet. Het verrchil
verfchil blijkt in de lidwoorden, en in de
verbuigl11g der zelfstandige en bijvoegelijke naam- en der voornaamverbuiging
woorden; ü\
in de overige gedeelten der taal is het niet
nlet zigtbaar.
het tweede onderwerp der algemeene Taal.
Taal_
Gaan wij thans over tot h€t
kunde, namelijk de befchouwing en verdeeling der talen, zoo gevoelt
de
(t) CUAMISSO,
CIlAMISSO, in het lIl. Deel
SS-,I)o.
ZS-Jlo.

yall KOTZJlGVES
KOTZJlCV~S reis
reis

rondom de
d~ wereld, bI.
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de lezer terltond,
ter!l:ond, dat wij ons flechts met enkele hoofdtrekken
hoofdtrekl,en moevergenoegen, daar dit veld zoo onmetelijk ruim is, ~n door de
ten vergenoegen,daar
AOELUNG,
VON HUMHUM_
geleerde nafporingen van eenen ADEL
VNG , VATER, W. VaN
BOLDT,
BOLOT, KLAPROTH,
KLAPROTH, LEIJDEN, lVIARSDEN
MARSDEN en anderen, naauwelijks
Chinrfche taal,
ontgonnen is,
is. -_. Zoo als gezegd is, behoort de Chinf!che
omgonnen
die door een, fints
fims onheugelijke tijden, op zich zelve fhand
fl:aand volk
in een hoek van Azië gefproken wordt, als geheel uit woorden van
befl:aande, wel tot de oudfte,
oudfl:e, maar ook uit,
uit. haren aard
eene lettergreep beftaande,
miust
minst omwikkelde, miust
minst befchaafde talen des aardbodems.,
aardbodems •. Zij heeft
eene menigte woorden, maar geen Alphabeth; elk woord beantwoordt
aan een fchrijfteeken,
fchrij fteeken. zoodat hij reeds zeer geleerd is, die een
verfl:aat. groot gedeelte der woorden van zijne eigene taal verftnat.
Zij
beeft lliet
niet eellS
eens de letters b, d. r, xx en z, en alle hare ",worden
woorden beo
ilaan
Merkwaardig is de
11aan uit een' klinker en een' medeklinker. overeenkomst der ei/andtalen,
eilandtalen , die zich tllsfchen
tusfchen Afrika en Amerika
Zuidzeeën
in de Indifche en Zuid
zeeën uitfirekken, en dus van 1I1adqgascar tot
het Paasch-eiland. Niet alleen telwoorden, maar ook een goed aantal
eenvoudigfte denkbeelden uitdrukken,
wortelwoorden, die meestal de eenvol1digfl:e
komen in alle deze talen overeen, en het is een opmerkeliJk
opmerkelijk vergebruiken.
fchijnfel, dat zoo vele woorden, zoowel als zonderlinge gebruiken,
dezelfde zijn in Nieuw-Zeeland tllsfchen
tusfchen den 40 en 50 gr. Zuider
en de Sandwichs-eilanden op 20 gr. Noorderbreedte; iets, hetwelk bezwaarlijk anders, dan door gemeenfchappelijke afstamming kan worHet- fchijnt, dat deze t:l3Iftam
t~Hl:aUl drie groote hoofdtakken
den verklaard. Het'
heeft,
beeft, de Ma!eitfche,
Maleitfche, Tagasla
Tagas!a of Tagalog, (in de Phifippifnen)
Phitippifnen) en de
Tonga, of de taal der oostelijke polynefiers,
polynefiers , op de Fr/enden.,
f/rielJden., gezelli.
ge Sandwichs-eilanden en Nieuw-Zeeland. Van deze drie is de laatfte
laatae
eenvoudigfl:e; llogtans
nogtans bezit zij het lidwoord, het voornaamwoord,
de eenvoudigfte;
bare afen onderfcheidt het meervoud door voegwoorden. Onder hare
Sandwichs-eilunden, volgens CHAMISzonderlijke talen is die der Sandwichs-eilanden,
50, de eenvolldigfte,
eenvoudigfl:e, hoewel deze natie ver is, van op den laagften
laagaen
so,
aaan. De dmerika{che
dmerikafche volken zijn verbatrap van befchaving te ftaan.
zend talrijk, en nogtans heeft elke ftam
1l:am zijne eigene, van zijnen nabmu
gemeen[chappelijk
bmlr foms zeer vet afwijkende taal, in welke geen gemeenfchappelijk
fielfcl te ontdekken is. Hunne woorden zijn ongemeen lang. De Airi11elfel
kafche
karde talen zijn. behalve het [{optisch
Koptisch en Ethiopisch, zeer weinig
gemengd. Doch keebekend. en in Noord-Afrika veel met Arabisch gemeugd.
ren wij naar Azië terug.
gemeenfcbppclijk 11el1l:elAls geheel afzonderlijke talen, die tot geen gemeenfdappelijk
kunnen gebragt worden, noemt KLAPROTlI
Iü,\PROTU die der /hanziten,
/hamiten,
fel kunllen
Tonqttin,) SithJZil1crs,
SithJZil1CrS, RirmfJm,
lJirmam, pegua(of bewoners van Cochinchina en Tonquil1,)
nen, Tibetanen, JapamJezen,
japantJezen, K01'eanen,
Korea11en, ]{amt!da4'JlciJ,
]{amtrdar!,ilCiJ, K01j:zken,
f{O/jakel1.
Jukagiren, Kurilcrz
Kurilclz en Anios,
Anlos, in en omi1:rceks het fcbicreiland
fchicrciland JesJo,
jes[o,
.lukagiren,
behoorell, die China verTungufen, (waaronder ook de Mantchoux behooren,
hebben.)
ééncn Ham
,) de Tartarm of Mongolen, volken V~IJ éénen
overd hebben
meer Baikat afkomftig,
afkomfiig, Turken, een uitgeuit de omHreken van het l1"ecr
A 3
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brei~
breide volksll:llm,
vOlksftllll1, die zich van den mond der LelJa
Lena in Azië tot
COt de
Adriatifche
Adriafifche zeI
zet in Europa uitll:rekt,
uitftrekt , en overal·
overal' door zijne taal ken.
baar is, (anderen, noemen dezen
dezell ll:am
ftam bepaaldelijk Tartaren). Een an.
an ..
der taalll:elfel
taalftelCel is dat der Finnen, die het Noordelijkfl:e
Noordelijkfte gedeelte van
Azië in ondel'fcheidene
ondel'Ccheidene kleine volkjes bewonen, en met wier taal ook
die der Hongaren eene groote overeenkomst fchijm
fchijnt te hebben,
zoodat fommigen die voor een Fin[chen tongval hebben verklaard.
Van de Finfche taal is die der Ostiaken en die der Samojeden geheel
verfchillend.
verfchiIIend. Nog heeft Azië de talen der KaukaJiërs,
Knukajiërs t der Georgiërs
en die van den Semitifchen
Semilifchen fiam,
ftam, dat is: het Arabisch, hetwelk in
onderfcheidene tongvallen over een groot gedeelte van Azië en Afrika
verfpreid is. en de drie thans uitgeftorvene
uitgefl:orvene Hebreeuwfche, ChaldeeuwSyri[che talen. Aan het gebied der Arabi[che taal grenzende,
[che
fche en Syrifche
zamenlleÎ geheel daarvan verfchillend,
doch in oorfprong en uitwendig zamenftei
is het gebied van den, door KLAPROTH, en op zijn voorbeeld door velen, dus genoemden Indo·Germaanfehen
Indo·Germaan[chen taalftam,
taalfiam, welken,men
welken-men ook, ge.
lijk den vorigen, den Sem
itifc hen, den Japhetifehen
Semitifchen,
Japheti[chen !l:am
fiam zou kunnen
noemen, die een aanzienlijk gedeelte van Azië en bijna geheel Europa omvat; behoorende daartoe niet alleen de talen der Hindoes,
waarvan het aloude Sanskrit
Sanslerit de moeder is, maar ook die der Afghans,
Perzianen, der oude Meden, der Kurden, Osfeten, Armeniërs, SlaSla.
Perûanen,
voniërs, (Rus[en
(Rusfen , Polm, Bohemers, Serviërs,) Duit[e!zers,
Duit[chers, NederlanYoniërs,
Demen, Zweden, Engelfchen,
Engelfehen, Grieken, Lati/nen
Latifnen
ders, Noormannen, Deenen,
en alle daarvan afstammende talen in Europa, namelijk het Fransen,
Franseh ~
waarbij men nog he~
het oude
Italiaansen Spaansen, en Portugeesen, wanrbij
Celtisch en misfchien Iberisch kan voegen.

eerfl:en opflag zekerlijk zeer vreemd, dat de
Het fchijllt in den eerl1:en
Nederland, zoo wel
taal van Hindostan tot éénen ibm met die van NederlafZd,
Grieksch zou behooren; doch wanwan-als deze met het Perzisch en Griekseh
l1eer men den verdien!l:elijken
verdienf1:eIijken arbeid van FR. SCHLEGEL Ol'er de laai
laat
lJeer
S(JfJSkrit
en wijsheid der Indianen naziet, en daarin bevindt, dat het Sanskrit
niet alleen eene menigte woorden, maar bepaaldelijk wortelwoorden,
vervoegen,
en daarbij geheele taalvormen, manieren van verbuigen en vervoegen.
alle telwoorden enz. deels met het Duitscn,
Duitsck , deels met het Grieksch,
Crielesch,
Latifn en Perzisch gemeen heeft; wanneer REITZ
REITZ in zijne Belga Grae.
GraeLatiJn
Grieksch
cis[ans eene ganfche menigte woorden opnoemt, die het Griekscn
met het Nederduitsch gemeen heeft; wanneer men aan den anderen
kant in onze verdienl1:elijke
verdienllelijke taalonderzoekers, reeds in de 17de eeuw in
overeenfl:emming
VAN DER MIJLE, gelijk in de 18de in TEN KATE, de overeenl1:emming
van het Perzisch mee het Duitsch ziet aangetoond: wanneer men in
laatstgemelden zelfs eene kaart ontmoet, waarin uit Perzië een drieIaatsrgemelden
derlei taalgebied uitgaat, het Keltifche, waartoe TEN KATE Griekscn
Grieksen
en LatiJn met de afgeleide nieuwe taaltakken, oud Spaanseh
Spaansch of CanCIl
tabrisch, Britsch en Iersl.'h
Iers~'h brengt; het Teutonifone,
Teutonifche, waartoe hij alle
de Duitfchors,
Duit[chers, en
en-het
Kimbrifche, waanDe
waartoe hij alle de Noordfcbe
Noordfche talen
dc
het Kimbrifc/ze,
fielfel, thans door de eer!le
eerf1:e taalkundigen van
betrekt; zoo kan dit !l:elfel,
EIJEli-
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l!.ul'opa'
EU"opa' omhelsd, zoo wonderfpreukig niet meer voorkomen. De
overgang gefchiedde hoogst waarfchijnlijk uit Perzië
Per%',;ë over de Os{eten;
feten; een volkje, Noordelijk van den Kauka[us,
Kauka{us, wiens taal nog
Indo-Germaans
lndo-Germaanseh
eh is. Misfchien komen van hun de oude Afen,
Aftn, of
veroveraars van Scandinavie,
SeQndinavïe, wier godsdienst en misfcbien
misfchien geOacht
geflacht
ook in DuitseMand
Duitsehland veld won. Het is dan deze Indo-Germaanfo1te
Indo-Gennaanfclte
taalfiam.
taaInam • die van alle de andere verre weg het meeste befchaafd en
tot eene waarlijk bewonderenswaardige hoogte gebragt is. Ofschoon
de oude Duitfchers, als
nIs tot rnwheid
ruwheid en onbefchaafdheid vervallen, in hunne taal verre bij de Grieken ten achteren bleven, is nogtans de inwendige rijkdom, kracht en vruchtbaarheid van zamenfielling en fchepping van nieuwe woorden dier taal weinig minder,
dan in hare Griekfche zuster, en hebben beide dit met hare
bare Sanskritfche moeder gemeen.
gemeen, En wat de twee hoofdtakken betreft, waarin
(Opper-Duitsen, thans door het ZQO
zoo
het Duitseh zich verdeeld heeft (Oppe1'-Duitsch,
genaamde Hoogduitseh, eigenlijk de. taal der Sakfifohe
Sakfifche Kanfelarif,
Kan{elarij, die
LUTIJER heeft overgenomen, verdrongen, en Nederduitseh,) zoo erLUTHER
Duitfclters zelve, dat in het Nederduitfche juist
kennen geleerde Dultfohers
de oude vormen zieh
zich het hest
best hehhen hewaard. (t) Dit Nederduitseh
is niet bepaaldelijk de Hollandfohe
Hollandfclte tongval of vorm, bij ons als fchrUffchrljftaal
[aal aangenomen, maar die gebeele
geheete klasfe van tongvallen, welke zich
van Duinkerken tot Memel langs de kusten der Noord. en Oostzeeën, en fomtijds
fom tijds tot diep in het land, meerendeels tot aan het ge
ge...
bergte, uitfirekken,
uitl1:rekken, en van het Opperduitsch door meerdere zachtheid, behalve alleen in de keelgeluiden, door eene minder fisfende
uitfpraak, maar tevens door mindere buigzaamheid der zelfstandige
uitfpraak.
frequentativt1 onderfcheidt;
naamwoorden, en minderen rijkdom aan frequentativa
terwijl voor het overige de rijkdom van beide takken volkomen ge.
lijk 1l:aat,
l1:aat, en zij, hoezeer in welluidendheid achter 1l:aande
l1:aande bij het
Itatiaan[ehe
lta!iaan!e!te en andere Zuidelijke talen, nogtans dezelve in kracht,
nadruk,
nadruk. overvloed en andere eigenfchappen eener oorfpronkelijke,
l1:aand volk gefprokene
gefprokelle t'aal
taal overtreffen, en ook
door een op zich zelve 1l:a:lnd
daarin het Franseh,
Fransen, hetwelk geen kracht tot zamenfielling
zamen1l:elling uit ei·
ei~
genen voorraad bezit, verre achter
ach ter zich laten. Ook bezit
de Du#fthe
Duit{ehe taal van beide hoofdtakken eene menigte bekwame
en grondige onderzoekers van vroegeren en lateren tijd, die hare
Taalkunde uit1l:ekend
uitl1:ekend hebben beoefend. Van de Duit[ehers
Duitfclters hebben
wij ADELUNG en VaTER
VATER reeds genoemd, gelijk van de AederlonAederlanvolfl:rekt nog HUlJders VAN DER MULE
MIJLE en TEN KATE,'
KATE, waarbij wij volfirekt
HUIJDECOPER. KLUIT, BILDERDIJK
DILDERDIJK , WEILAND en SIF.GENBEEK
SlF.GENBEEK moeten
voegen; mannen, door welke onze Taalkunde, hoezeer door het overige Europa op de onbegrijpelijkfie
onbegrijpelijk1l:e wijze veronachtzaamd, nogtans
tot
tOt eene bepaaldheid, regelmatigheid en juistheid is opgevoerd, welke weinige talen in eene hoogere mate bezitten.
TAct) F. SCHUGEL, Spr/uh,
Sprtuh, Ulltl
UIId W,lsh,i,
Wlisheit ti" r"Jicr,
["lief, f.
[.3.
3.
A4

ti,,.

8

TAB A K.

TABAK, (Nicotiana Tabacum). is oorfpronkelijk een Amen.
kaansch plantgewas, hetgeen de Spaanfche monnik, ROMAN PANE,
PA NE ,
in -J 496, op Do mingo, in de provincie Tabngo, ontdekte, van dat
13ndfchap zijnen naam ontving, en federt
landfchap
feden het einde der I7de eeuw
eenw
in vele landen van Europa.
Europa, en ook in ons vaderland, inzonderheid
omfl:reken van Amersfoort, Rhenen en Nijkerk,.
Nijkerk, _verbouwd
verbonwd
in de oml1reken
wordt. De Tabak is eene éénjarige
éélljarige plant, met lange, breede , meestal van boven toegefpit!le,
toegefpidle, weeke en vette bladeren, waarvan bet
het zaad vroeg in het voorjaar, wanneer men voor geen nachtvreezen heeft, op eenen goed .bemesten
bemesten grond, of
vorst meer te vreezerr
ook wel in·
in- warme bakken, ter verpoting in B1oeim.,
Bloeim., gezaaid wordt.
Los en zandig land, dat in hooge en fi11alle
1i11alle bedden ligt, en met
hoender.
hoender- of duivendrek, ook met menfchendrek,
men[chendrek, fchapen~
fchapen- of koemest,
wel is toegemaakt, is voor de TabaksteeIt
Tabaksteelt het best gefchikt; doch
losgehouden
gehouden
moet onder vlijtige bearbeiding volkomen fchoon en los
worçlen.
worden. Hoe langer achtereen op denzelfden
denzetfden,, maar l1eeds
fl:eeds welbemesten , grond Tabak verbouwd wordt, hoe beter dezelve is. Men poot
de planten 2 tot 3 voet van elkanderen
elkanderen,, verfchilIend
verfchiIlend naar foort en
grond. Om meer voedfel aan de bladen te geven, worden de bloei·
knoppen afgebroken, behalve die, welke tot zandwinning moeten
dienen. In nrginië
Yirginië laat men, llaar de bijzondere foort van Tabak,
onderfl:e, middenl1e
middenfl:e en bovenl1e
bovenfie bladen 11aan,
fl:aan,
die men begeert, de onderl1e,
en neemt de zuigers, . die msfchen
tusfchen de bladen uit[pruiten
uitfpruiten > alle weg.
De onder11e
onderfl:e bladen worden het grootst, en zijn malfcher
mal[cher eo meer
worden> dan de bovenfie. - In Oogstm. begenegen, om geel te worden,
gint men de bladen af te plukken, en gaat hiermede tot
tOt de invallende
Herfstvorst voort. Nádat dezelve eenigen tijd hebben uitgezweet,
worden zij zamengebonden, .en of op den fchoonen grond, of in
daartoe ingerigte Tabaksfchuren gedroogd.
Van de dus gedroogde bladeren bereidt men Rook- en Suif~
Tabak.
Suif-Tabak.
In het algemeen wordt de natuurlijke reuk en finaak van den Tabak,
door faufen,
[au[en, aanmerkelijk verbeterd;
verbeter.d; doch inzonderheid heeft onze
inlandfche Tabak noodig, van zijnen fierkell reuk en fmaak gezui.
verd, door kunstmiddelen beroofd, en meer verzacht te worden.
Dit gefchiedt door uitloogen,
nitloogen, uitbroeijen en faufen, waartoe men
den Tabak in eene kuip doet, waaruit men het water van onder kan
laten wegloopen, en waarop men zooveel water giet, dat hij genoegzaam doorweekt wordt. Men roert vervolgens den Tabak om,
wringt dien uit, en na dit 2 of 3 maal herhnald te hebben, droogt
men hem in de zon. Tot het broeijen bedient men zich veelal van
pruimenn2t,
pruimenntlr, vijgen, rozijnen, fuiker, honig.
honig, zoete wijn en vlugfahnoniak met potasch, zoutpekel • azijn, kalkwazouten, zoo als falmoniak
ter enz. Daarenboven wordt vele Tabak met roode of geeJe
geele aarde
geverwd, en, wel gedroogd zijnde, met Cummitragacanth>
Gummitragacanth> in eenig welriekend water ontbonden, gegomd.
Ilo/fand den voornaamfien
voorJ1aamfl:ell
Voorheen dreven Engeland, Spanje en lJoJltmd
han-
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handel in den Amerikafchen Tabak,. en van hier ging dezelve bijna
tot alle volken van Europa over. De Varinas~f{analte1" kwam reeds
bewerkt en befponveu in korven over. (van daar de l1aam Kanaster ~
van het Spaansch woord Canasta, een korf) en /lmfterdam dreef
daarmede weleer, voor Duitschlal1d, bijna alleen den handel. Ook
de Tabak uit de Havana. Portorico.'
Portorico,' Brazilië, Domingo en Portocn.
bef0emd. De Plrgt'1zijèhe
Plrgt'tzi[che en ,Marylalldfche
,Marylandfche komt, in bladen,
rero is bememd.
zeer menigvuldig uit de Amerikafche fiaten van dien naam~ De bladen zijn, als zij . hier komen, geMeltelijk
geMelteiijk ':geelachtig, gedee-ltelijlt
gedee.Jtelijk
bruin en zwart, fommigen mager en anderen vetter. Uit de Iaatfl:ert
Swifant; een naam,
wordt de Snuiftahak gemaakt en van de eerfie Swtfant;
waarfchijnl~ik
waarfchijnl\ik van het Engelfche Sweet-fcel1ted Tabaco (zoetruikende)
ontleend. De Hollanders kregen voorheen ook veel Tabak uit de
Engelfche West-/ndiëlz,
West-Indiëlz, :lIs: uit .Jamaika,
.Tamaika, St. Vincent ~ Antigoa
Domiizicque
Barmudes. - Omtrent de voor- en lJadeelen van den
Domii2icque en Barmztdes.
Tabak vindt men eene
eelJe breedvoerige opgave bij CHOMEL, in zijn
Huishoudelijk Woordenboek, Deel VI. Blndz.
Bladz. 3597.
TABAKSPIJPEN. (Zie.' PIJPENBAKKERIJ.)
TABASCHlR, of Tabaxir. Zoo noemden de Ouden het fap,
dat van zelve uit het ruiker-riet gedrongen werd, voor dat mèn
men
lJOg
llog wist, om er fuiker
ruiker uit te perfen
perren , en hetgeen door de hitte der
ZOI1 was hard geworden. Volgens eene aanteekening
aameekening bij BLUMRNzon
BACIl behoort dit Tabafchir tot de meest verwonderenswaardige
vcrwonderenswaardige voort.
brengfels der afscheiding bij' de planten,
plallten, en is bij een naauwkeurig
l11elkblaanwe, aan de kanten
onderzoek gebleken eene doorgaans l11elkblaauwe,
firoeve zelfstandigheid te zijn, welke
, doorfchijnende, balf harde, fhoeve
romtijds ook in eJlkelde leden van het bamboesriet
hamboesriet gevonden wordt,
fomtijds
en zoowel op het uiterlijk aanzien, en doordien zij in het water
doorzigtig wordt, als wegens derzelver bell:anddeelen,
befianddeelen, naar den minelFCrelds.oog,
oog , gelijkt.
ralen Hydrophaal1, of het zoogenoemde werelds.
TABERNAKEL, beteekent oorfpronkelijk eene tent, in de La.
Latijnfche overzetting van den Bijbel, den Tabernakel der Israëli/en;
Israëliten ;
een vervoerb~re tempel, uit houten, pilaren en fijn doek zamenge.
field, en met linnen en beestenvellen overdekt, die zeer gemakkewoestij.n· ver..
lijk uit elkander genomen, en op hunne reis door de woestiJn'
voerd koude
konde worden. Rondom dezelve was eene foort van heining,
ter lengte van 100 en ter breedte van 50 el, gemaakt van pilaren,.
waaraan ter
rer wederzijden gordijnen gefpannen waren, en welke ruimte het Voorhof genaamd werd, waarin het groot altaar, waarop de
offerhanden verbrand werden, benevens het
her koperen waschvat, onder den blooten hemel geplaatst fiond. De tent zelve was in z
vertrekken. verdeeld, door een kostbaar gordijn of voorhangfel
voorhangrel afgefc heiden , waarvan het eene
eelle het Heilige en het andere het Heilige
fcheiden,
der Heiligen, genoemd werd, en waarin alle de overige gereedfchap~
gereedrchappen, tot den dienst des l\lIerhoogll:cn
l\llerhoogil:en bell:cmd,
beficmd, bewaard werden. Het
Heitig~
Heitigt: fiond dngclÏjks
dagelÏjks open, doch alleen voor de priesters, met
uit.
ti. 5
uit-
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uitfluiting van het gemeene volk; maar het Heilige
HeNige der Heiligen, hetwelk de ark of kist des verbonds bevatte, mogt l1echts
flechts eenmaal
jaar J en alleen door den Hoogepriester i~
in zijn plegtgewa1d,
in het jaar,
betreden worden. Dit heiligdom der Israëliten
Isrt1ëlite~,, voor dat zij in
Kanaän
Kanaán kwamen, en nog lang daarna, werd aldus genoemd, omdat
het tot den dienst van God was afgezonderd, gelijk dan ook alle
vaten en gereedfchappen Heilig genoemd werden. Om deze heiligheid des te nadrukkelijker af te beelden zalfde MOZES den Taberalleen, maar God zelf
nakel, met alles wat er toe behoorde, niet alleen.
vereerde deze tent met de Schechina, of het teeken zijner tegenwoordigheid, in de wolk,
wolk- en vuurkolom boven dezelve, alsmede met
het uit den hemel nederdalend vuur, hetwelk het eerfie offer op het
brandaltaar verteerde. - Voorts noemt men
meu ook Tabernakel het
kleinfie
kJeinfie altaar- of nis vormig , -gewoonlijk rijk met goud en edelg~
edelgefieenten verfierd,
verlierd, faitramemshuisje
fakramemshuisje bij de Roomsch-Katholijken,
waarin de gewijde hostie op het hoog-altaar in de kerken bewaard,
ten toon gefield, of bij plegtige omgangen rondgedragen wordt;
alsmede een kleine,
kleine. met zuilen en gevels verfierde, nis- of beeldblinde, waarin zij de beelden hunner heiligen plaatfen. Ook de
Methodisten noemen hunne bedehuizen zoodanig ; terwijl almede
eene kleine verhevenheid op den achterfieven eener galei, waar de
kapitein zijne plaats heeft, wanneer hij bevel voert, Tabernakel ge.
heeten wordt.
TABOR. I. Een berg in Galilea,
Gali/ea, op welken de discipelen van
onzen Zaligmaker zijne verheerlijking aanfchouwden. !l.
2. In het Slavisch een met muren en bolwerken bevestigd kerkhof, op eenen
verfchanst bergleger ; en van hier, dat
berg liggende, en 3. een verCchanst
ZISKA de bergvesting , in den Taborerkreits in Bohemen, tot eene
wapeoplaats
wapeuplaats der Husfiten door hem
bem aangele,gd,
aangelegd, Tabur
Tabor noemde, en
deze aanhang naderhand den naam van Tahoritm
Taboriten ontving.
TABULATUR, verkeerdelijk Tablatur genoemd, is een kunstterm,
welke inzonderheid voorheen in de beoefende Toonkunst gebruikt
werd, en waaronder men den geheel
geheelel1
en omvang van alle muzijkale
fchriftteekens verfiond. De voornaamfie
voornaamlle befionden
bellonden eertijds in letters
fchriftteekena
en cijfers, en in lijnen, die de octaaf aanwezen, waarin een toon
aanmoest genomen worden. De overige noodzakelijke teekens, ter aan.
duiding der pauzen en de waarde der nooten, vindt men in W ALTHERS Musikalifches Lexicon, Tab. XXI. Van dit muzijkale fchrifc
door letters bediende men zich tot de I11I de eeuw, wanneer het ei.
genlijk notenCchrift
notenfchrift opkwam. Daar het laaefie
laatfie eene ItaIiaanfche
Italiaanfche uit~
vindig was, werd het in tegenoverftelling
tegenoverfielling van het eerfie, de Italioanfche Tahulatur
[che
Tabu/atur geheeten; doch is deze benaming weldra in onbruik
geraakt, en noemt men thans alleen het oude muzijkale letterfchrifc
Tabulatur,
Tabu/atur, of Duitfche Tahulalur,
Tabu/atur, uit welke men eenige, tegen.
heeft, waardoor men de
woordig nog gebruikelijke namen behouden heefe,
octaaf bepftalt,
bepaalt, waarin eÇn
e~n toon behoort.
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TACITUS. (CAJUS CORNELIUS) Een beroemd Romcinsch Ge.
eerl1:e eenw onzer Christelijke jaartelling
fchiedfchrijver, die in de eerll:e
leefde. Onder DOMITIANUS werd hij Praetor; verliet onder de re.
gering van dit monll:er
monfter voor eenigen tijd Rome; maar keerde na zijne
vermoording derwaarts temg,
beftuur van
terug, om onder het zachter beUuur
NERVA
NERvA vrijer te kunnen ademen. Deze vorst beloonde zijne verdienften met het Confulaat, in het jaar 97 onzer tijdrekening, hetgeen
dientl:en
voor hem zoo veel te eervoller was, omdat hij tot opvolger van
den grooten VIRGINIUS RUFUS benoemd werd. Onder. NERvA
NERVA en
TRAJANUS genoot hij de achting van de beste mannen van zijnen tijd.
I eefde hij in de naauwll:e
naauwl1:e vriendfchap,
Met den jongeren PLINIUS leefde
grootf[e mannen hunner eeuw gehouden.
en beiden werden voor de grootfte
Als pleitbezorger behandelde hij de gewigtigll:e
gewigtigfie regtszaken, en was
de beroemdll:e
beroemdfte redenaar. Ook in zijnen huisfelijken kring was hij
zeer gelukkig. Zijne
Z~jne echtgenooce,
echtgenoore, de dochter van JULIUS AGRICOAGRleOce.
LA, was eene der deugdzaamfte vrouwen van Rome, en bragt hem ee.
nen zoon ter wereld; en het is zeer waarfchijnlijk, dat de keizer
TACITUS een nakomeling van den grooten Gefchiedfchrijver geweest
zij. Hij verwierf door zijne Gefchiedkundige werken eenen onfteronfl:erfelijken roem, en 4 derzélven zijn er van bewaard gebleven, name.
lijk: Anna/es
Annales (jaarboeken), bevattende de gewigtigfte
gewigtiglle gebeurtenisfen van den dood van keizer AUGUSTUS tot op NERO'S zelfsmoord ,
en dus een tijdvak van 54 jaar; doch dezelve zijn niet meer volle.
dig, alzoo het verhaal van het voorgevallene van het jaar 37 tot 47,
of de boeken van het 6de tOt het 9de ingefloten
ingeiloten,, zijn verloren {;egeraakt: zelfs zijn de eerll:e
eerl1:e 5 boeken, eerst voor 300 jaar, door
ANGELO ARCOMBOLDO, den f~hatmeester van Paus LED X, in het
flat van het geklooster te Corveij, ontdekt geworden; ook is het flot
heele werk niet meer voorhanden, en eindigt in het 6de boek met
het jaar 67. Een ander werk voert den titel van Hifloriën, waarvan
T ACITUS , de gefchiedenis van zijnen t~id willende befchrijven, dezen
veel beteekenenden naam gaf naar het Griekfche woord, dat zelfonderzoeken beteekent ; doch ook dit heeft het blinde noodlot des tijds
groot!1e gedeelte van hetzelve
niet verfchoond, maar ons van het grootll:e
beroofd. zoodat er flechts nog 4 boeken geheel, en het sde ge~
gedeeltelijk,, voorhanden zijn. Het begint met het jaar 69 onzer tijd.
deeltelijk
rekening, wen
toen GALBA nog het purper droeg, en eindigt met dat
van 71, terwijl VESPASIANUS den troon beklommen had. Dit werk
bevat dus flechts een tijdvak van 2z jaar, en men kan hieruit tot
deszelfs belangrijkheid, ten aanzien van leerrijke volkomenheid, beo
fluiten. Het derde, een onfchatbaar boekje, handelt over het land en
de volken van Gel'manië; terwijl het vierde eene levensbefchrijving
van zijnen fchoonvader, }ULIUS AGRICOLA, bevat. Alle deze werken van T ACITUS worden voor meesterll:ukken
meester!1ukken gehouden. De beste
GRONOVlUS, Amfl. 1685 2z deel. in 80 ,
uitgave er van is die van GRONOVIVS,
of Utrecht 1721 in ,!-o:
4°: ook die van ERNESTI, Lcipzig 1801, 2Z deel.
ver.
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verdient aanbeveling. Den juisten
jllisten tijd van T
TACITUS
ACITUS overlijden is
moeijelijk 1 bij mangel aan de noodige berigten , te bepalen •
. TAFELBAAI. Die groote zeeboezem aan de kaap de Goede
-Hoop,
Hoop, welke aan
mm de heen. en weervarende Oost-Indifche en andere
fchepen voor eene gefchikte haven diem, tot welker befcherming
de Nederlandfche Oost-Indifche Compagnie eene vesting heeft aan.
gelegd. Deze baai ontleent haren naam van het hooge gebergte, de
Tafel genoemd, hetgeen men van verre in zee zien kan, en zich in
de
tie gedaante van een' tafel vertoollt.
vertoont.
TAFFIA, beteekent bij de Franfthen
Franfèhen op de Amillifche
Antillifche eiIaneilall_den hetzelfde, hetgeen de EngeIfchen Rum noemen, den fuiker.
-braadewijn,
-brandewijn, die van den afval van de fuiker ge1l:ookt
gefrookt wordt. De
gewone Taffia wordt uit een mengfel van Melasfe, Siroop en Sui.
finaak en reuk, als
kerwater bereid,
lJereid, en is niet zoo aangenaam van fmaak
de Rum.
TAIL. Een zilver gewigt bij de Chinezen, omtrent ter waarde
van 13 Nederlandfche 1l:uivers.
ftuivers.
TAKEL, TAKELWERK. Hieronder behoort alles, wat tot de
uitrusting en het be!l:uur
beftuur van een fchip behoort; touwen,
ton wen , zeilen,
'uitrusting
masten, ankers, windasfen enz. Van hier, dat men door een fchip
onttakelen ver!l:aat,
verftaat, alle deze gereedfchappen er af te nemen, en in
het tuighuis te brengen.
TAKTIEK. Is die wetenfchap, welke leemart , om het krijgsvolk
in den oorlog in zijne onderfcheidene bewegingen, verandering van
fiandpunc,
flandpum, marfchen
mar[chen enz. zoodanig te befturen
beUuren , als met het voorgevoorge.
'flelde doel overeenkomt; alsmede de leer van alle die verrigtingen,
'fielde
dikwUIs in zijn gezigt,
welke den vijand kunnen afbreuk doen, en dikwijls
'op den afstand V3n
V2n een kanonfchot,
kanonfehot , moeten ondernomen worden.
Een veldheer moet dus niet alleen dezelve kennen, maar ook in praktijk weten te brengen, en in ·de Wis-, Meetkunde, en andere wezUn. Ook ter
tef zee is eene behoorlijke kentenfchappen wel bedreven zijn.
nis
Dis der Taktiek voI!l:rekt
vol!l:rekt onontbeerlijk.
T ALAPOINEN. Zijn Heidenfche priesters en monniken op het
Oost-Il1diën, waar zij inzonderheid in PeoOstelijk
oostelijk Schier-eiland van Oost-Indiën,
Siam en Laos gevonden worden. Sommigen leven in
gu, Ava, Stam
bosfchen als kluizenaars, anderen in kloosters: zelfs zijn onder hen
Donnen,
nonnen, die eene vrij losbandige levenswijs leièen.
leiden. Allen wordt,
op fl:raf
frraf van verbrand te worden, de belofte van onkuischheid en
den ongehnwden
ongehuwden fiaat
na at opgelegd, en vertoon en voor het uiterlijke
in·
in - hun gedrag eene groote mate van geflrengheid
ge!l:rengheid en onthouding;
gaan bloot vocts, met een gefchoren hoofd en baard; eten flecnts
eenmaal daags; groeten niemand, zelfs niet den koning, enz. Zij
vormen onder elkander verfcheidene orden; leven onder eene volkomene hierarchie (kerkelijk befl:uur);
beftuur); zijn niet minder talrijk, dan de
monniken der Christenen, en niet alleen door hun bedelen den 1l:aten
fiaten
tot eenen aanmerkelijken last, maar voeren ook een onbepaald gebied
1~
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bied over het volk, hetgeen zij onder het donkerst bijgeloof gekluisterd houden. Hunne godsdienstleer, die in het Oostelijk Schier- ei.
land van Oost-/ndiën
Oost·/ndiën de uitgebreidll:e
uitgebreidil:e is, noemen zij de Talapoini[che:
Talapoinifche:
zij bevat vele verwarde denkbeelden
denKbeelden van de Godheid; erkent het veelbefil1et, en heefe
heeCt vele
godendom; is met zeer vele bijgeloovighedem befinet,
overeenkomst met die der Hindus en Tibetanen, ofschoon zij min.
Oecht dan de laatile
laatfle is, en ook vele goede, zede,lijke grondder fleche
beginfels bevat. Niettegenftaande
NiettegenHaande de Talapoinen weinige geleerdheid
bezÎ[ten,
beziuen, houden zij echter hunne betere kundigheden voor het
volk verborgen, en zijn alleen in het bezit der heilige boeken. Hun
voornaamfre
voornaamil:e werk beftaat in het toezigt over de Pagoden, of tem.
pels, en in het prediken, waarbij zij zich van de Balifche taal, die
alleen voor de godsdienst gebruikt wordt, bedienen.
TAL AR. Een lang, tot
wt op de hielen hangend, mantelachtig kleed.
zoo als gewoonlijk vorften
vorCten en priesters in het Oosten dragen.
TALE NT was bij de Grieken eene zekere [om
fom gelds; doch bebeo
teekent eigenlijk, volgens het Griekfche woord, het werktuig, waar.
waarmede het geld gewogen werd')
werd~ en hetgeen naderhand voor de gewogene fom gebruike
gebruikt is. Ondercusfchen
OndermsCchen was de waarde van een talent
zeer·verfchillend: een Attisch, b. v. bedroeg 80
80 minen (ieder tegen
100 drama gerekend) en een Alexandrijnsch
AlexandriJnsch eens zooveel
zoo veel ; doch
een Egyptisch, hetgeen men wel van het laatfee
laatCte moet onderfcheiden,
onderCcheiden,
80 minen enz. In lateren tijd hebben Griekfche fchrUvers
Cchrijvers het woord
Tolent
Talent voor een pond genomen, fomeijds
fOlTItijds ook voor 100 pond, en
ook wel alleen voor eene gouden munt. Dat men door dit
woord almede verftaat eenen zekeren n3tll11rlijken
nunmrlijken aanleg, eene vat-'
vatbaarheid voor iets, is bekend.
TALISMAN. Een voortbreng[el
voortbrengfel van Natuur of Kunst, hetwelk
door zijne nabijheid in fraat
fiaat is, de invloeden der Daemons te weren, en dus de nadeeien,
nadeel en , die zij zouden kunnen veroorzaken, af te
wenden. Iets van gelUken
gelijken aard verrtaat
ver(l:aat men door het woord Amulet, en naauweIijks zal men nog tegenwoordig het onderfcheid van
tusfchen beide uitdrukkingen kunnen aanwijzen: misfchien
beteekenis cusfchen
is dit hierin gelegen, dat de Talisman eene grootere , meer uitgebreide kracht bezit. Daar beiden, ter verdrijving der grootf1:e, aardfche
ongemakken, het meest echter van ziekten, mogelijk ook wel het
ongemakken.
vroegst, gebruikt werden, zoo vereenigt zich hunne gefchiedenis
dikwijls met die der Geneeskunde, en wel van de oudfre
olldfie tot de
nieuwfre
niellwil:e tijden af, en bijna onder alle volken, met dit onder[cheid
onderfcheid
nogtans, Ièlat
dat de Talismans zelve van eenen zeer verfchillenden
verfchilIenden aard
waren. Zoo waren het bij de Egyptenaren de afbeeldfels
afbeeldCels van Goden
en heilige dieren; bij de Grieken de Ephezifche woorden, op tafeltjes gefchreven; bij de Romeinen verfcheidene afgodsbe eldtjes, die
men aan ketentjes altijd bij zich droeg; bij de Arabieren en Turken
ge[chrevene
gefchrevene fpreuken uit den Koran; later.
later, en in het Westen zelfs,
gedenkpenningen van bepaalde metalen, onder bijzondere frerrcnbeelfierrenbeelden
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gellagen. en van tooverkun!Hge
tooverkun!1ige karakters voorzien, en eindelijk
den geOagen.
in de middeleeuw de reliquien. en derzelver kasten, de gewijde
kaarren , rozenkranfen
rozenkranren en dergelijke. Zelfs bediende men zich, en
!marfen
fieenen, kruiden en gedeelbedient men zich nog tegenwoordig, van freenen,
ten van dieren tot Am letten en Talismans tegen velerlei, zelfs te_
gen aanfl:aande ziekten. In de middeleeuw maakte de Astrologie,
en de kennis der Talismans en Amuletten, zelfs een gedeelte der
wetenfchappelijke Geneeskunde uit; tegenwoordig echter bcfchouwt
berchouwt
wetenrchappelijke
men deze kennis als loutere kwakzalverij.
fl:eenfoort, die vele Talkaarde bevat. Zij is meest
TALK. Eene fteenfoort,
zilverwit, tot in het bleek appelgroene, weinig doorfchijnend, glan.
zilverwit.
zig, en op het aanvoelen vetachtig. Men heeft er 3 foorten van.
als: I. Aardachtige Talk, in kleine fchubbetjes, los of zamengebakken, die alsdan ligtelijk klein kan gewreven worden, tevens afverwend is, en onder anderen in Groenland wordt gevonden; 2. De
Gemeene Talk, in velerlei trapswijze afklimmingen van groen, meest
paarlemoer glanzig, krom bladderig en buigzaam. Hij gaat over in
graauw,
potfl:een enz. En 3. Talk-Schiefer, die meest groenachtig graauw.
vet, glanzig, fchilferig is, dikwijls zwavelkies bevat, en in ChloritSchiefer overgaat. De zoogenoemde Rusfifche Talk, die men in de
roore van Glimmer.
Glimmer,
plaats van glas to: venfl:erruiten gebruikt, is eene foore
die in groote bladen voorkomt.
TALKBOOM. Bij ons de naam van een en boom, die in Xanji,
TALKBOOlVI.
l~ndfchap van China, groeit, en aldaar Kieujeu genoemd wordt.
een I~ndfchap
Bladen en vrucht hebben vele overeenkomst met onzen perenboom. De vrucht is van buiten zwart, maar inwendig wit; bevat
een' kern of zand, en geeft, gekookt zijnde, veel vet van zich,
ge!lold zijnde, als een ongel of talk is, welke tot kaarhetwelk, geltold
wordt, die fneeuw wit zijn en helder branden. Uit het
fen gebruikt wordt.
zaad perst men eene zekere olie, die men in de lampen gebruikt.
en de bladen zijn een goed voedfel voor runderen en fchapen.
T ALMA, (FRANCOlS JOSE.PH) een groot tooneelfpeler in het
Treurfpel van onzen tijd, werd in Louwm. 1766, volgens anderen
parifs geboren. Zijn vader, een beroemd tandmeester.
tandmeester,
in 1760 te Parifs
iu
verkoos naderhand Londen tot zijn verblijf, en liet zijn' zoon in
Frankriik op eene kostfchool, om aldaar zijn eerfl:e onderwijs te
FrankriJk
ontvangen. Nog Oechts
llechts 10 jaar oud zijnde, vertoonde zich bij den
jongen knaap eene onweerfl:a:ll1bare zucht voor het tooneel, zoodat
hij toen reeds in een Treurfpel, Tamerlan geheeten, door den hoofdbefl:uurder van het kollegie, waarop hij zich bevond, zamenge!l:eld ,
hoogO:e toejuichingen ontving. Zijne
eene hoofdrol fpeelde, en de hoogfte
voorafgaande oefeningen geëindigd zijnde, bragt hem zijn vader llaar
Londen, ter voltooijing z~ner verdere opvoeding •. alwaar hij met eenige jonge Franfchen bekend werd, en met dezen eenige Franfche
tooneelfiukken uitvoerde, hetgeen aan dit gezelfchap talrijke aanzien.
lijke perfonen verfchafce a waaromIer zich de prins van Wal/is,
!Yallis, thans
Iijke
ko.
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koning van Groot-Brittannië, bevond. Van dien tijd :lf
:tf verwekte
T ALMA door zijn fpelen zoo vele opmerking, dat aanzienlijke perfonen
TALMA
bij zijnen vader aandrongen, om zijnen zoon tot het Engelsch toOtooneelI te bel1:emmen,
nee
beftemmen , welk aanzoek zooveel te gereeder ingang vond,
daar de jonge TALMA,
T ALMA, die een gedeelte zijner jeugd in Engeland
had doorgebragt. de Engelfche taal met
mer eene voorbeeldige naauwkeuuitfprak. Ondertusfchen
OndertusCchen voerden hem familierigheid en zuiverheid uitCprak.
belangen en andere bijzondere om!landigheden
omfiandigheden naar Parijs, waar hij eeIesfen der koninklijke fchool van welfprekendheid
welfprekendh~id, bijwoon.
nigen tijd de lesfen
de, en voor de eerfl:e maal, in Slagtm. 1787, in de ro'!
Seïtle,
rol van Seïde,
optrad. Aangemoedigd door de billijke en herhaalde toejuichingen,
befloot hij, om zich verder in zijne kunst te oefenen, en zich alle
die kundigheden eigen te maken, welke noodig waren,
waren. om eelle
eene geheel nieuwe manier voor het tooneel daar te fiellen.
!lellen. Hoe zeer ook
vooroordeelen
en te wor!lelen hebbende, gelukte het hem echter
met vooroordeel
kostuum eene hervorming te weeg te brengen,
brengen. weleindelijk, in het koscuum
ke LEKAlN
LEKAIN en anderen vergeefsch beproefd hadden. TAlMA
TALMA verfcheen
verfcheell
voor het eerst, in het TreurfpelBrulus,
Treurfpel Brutus, in eene wezenlijke RoRameinfche Toga,
Toga. en verwekte daardoor eene algemeene verwondering
onder de aanfchouwers, die aan fatijne mantels, broeken met kniebanden, roode
raode fchoenen,
fchoenen. enz., gewoon waren. Naderhand, het
Treurfpel Karel IX, bij herhaling vertoond wordende, waarin T ALMA. de rol van dien vorst fpeelde, deden eenige bisfchoppen, uit
hoofde van den buitengewonen indruk, dien dit !luk op het volk
veroorzaakt had, aan den koning de voordragt
voord ragt , om verdere vertoo-

ningen van hetzelve te verbieden, waaraan die vorst uit zwakheid
gehoor gaf; doch MIRABEAU, in het geheel niet in het gevoelen
!laande, en afgevaardigde ter Nationale vergadering
der geestelijkheid fiaande,
wegens Provence zijnde, wist het door zijne lastgevers, waarvan
zich velen op dien tijd in Parijs
PariJs bevonden, en waarmede zich het
fiad vereenigde, zoo ver te brengen, dat het fluk
fiuk
publiek van die !lad
op nieuw gefpeeld werd. Dan hieruit ontl1:onden
ontll:onden twee partijen,
waarvan het gevolg was, dat de eene, met TALMA, MONVEL, DUGA.
SON, Madame VESTRIS en eenige andere tooneelfpelers aan het hoofd,
een tweede Fransch tooneel oprigtten, hetgeen weldra, door de
meerdere talenten der fpelers, boven het andere den voorrang verkreeg, hetwelk zich dus genoodzaakt zag, om zich met hetzelve te
vereenigen.
'
Op dezen tijd !lond
l1:o11d T ALMA met MIRABEAU in eene naauwe betrekking, en zag zich vereerd met de vriendfchap van VERGNIAUO,
VERGNIAUD, GUAOET,
GUADET.
CONDORCET, DE CLAVIÈRE
CLAV1ÈRE en andere verdien!lelijke afgevaardigden
ter Wetgevende vergadering, tot de partij der Girontlisten
Girondisten behoorende,
hetgeen reeds genoeg was, om hem in ongenade bij het opgeruide volk
te brengen, waarbij nog kwam eene luisterrijke maaltijd, welke hij aan
DUMOURIEZ, den overwinnaar van België, gaf, en waarbij niet alleen
verfcheidene afgevaardigden van de partij der Girontlisten
Girond/sten tegenwoortegenwoor·
dig
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dig waren,' maar ook MARAT, die zich a:1n
aan het hoofd der Jakobif
Jakobi/..
nen
tien bevond. Sedert h:td
h~d TALMA alles van deze partij te vreezen,
vreelen, gelijk
l1ij dan ook, een jaar daarna, bij het revolmionnair geregtshof werd
g(!drag der 21 afgevaardigden;
aangeklaagd als medepligtig aan het g~drag
dalI door toeval,
toeval. dat hij het fchavot ontweek,
en het was niet dan
flagtoffers van de
waarop de gemelde afgevaardigden de edelmoedige flagtolfers
heilige zaak der menschheid, en van hunne beginfels werden.
Sedert wijdde zich TALMA, die tot dus verre ook de hoofdrollen
Blij. en Kluchtfpel vervulde, door dien LARIVE het tooneel
in het Blijverliet, geheel aan het Treurfpel ; en het
he t is van dit tijdfl:ip af, dat
de roem, dien hij verwierf, moet gedagteekend worden, en dat zijne alles overtreffende kundigheden in zijn vak, door aanhoudende
oefening en waarnemingen verkregen, hem, binnen kort, tot dien
trap van volkomenheid bragten, dat hij de eenige was, die de eer
van het Franfcbe
Franfche tooneel ophield. NAPOLEON nit Egypte ternggeteruggekomen zijnde, ontllond
ttlsfcben hem en dezen eene naauwe
ont!lond er tusfcben
betrekking, welke gevolgd werd door ge!prekken,
gefprekken, die voor de
merkwaar.
kennis van het Imrakter van dezen zonderlingen man merkwaardig zijn; doch die wij, om niet te uitvoerig te zijn, hier niet
kunnen opgeven ('I). TALMA werd in 180,,"
180+ door eene bedenkelijke
zenuw-ziekee overvallen, waarvan hij echter wel herfielde,
her1l:elde, maar
zenuw-ziekte
waarvan de gevolgen, op zijn aandoenlijk gefiel,
geilel, eenen nadeeligen
lladeeligen
invloed hadden. Hierbij kwamen zijne menigvuldige reizen door v,er·
v-er·
fcheidene deelen van Fra):krijk'
Frm:krijk· en naar Brusfet; de hooglle
boog!le infpanning van geest en ligchaam,
ligchaam. waarmede hij zijne rollen uitvoerde;
zijne onafgebrokene ftudie in zijn vak, en, in den laatnell
laatrlell rijd van
zijn leven, eene diepe droefheid over het verlies eener teede~beminw
de dochter, deed zijne gezondheid dermate afnemen, dat zijn toe·
levendigîl:e ongerustheid verwekte. Op raap,
raad zijner geneesgenees.
!tand de levendiglle
heeren begaf hij zich naar de baden van Enghien bij Parijs, doch
vond hier geene de minlle
min!le verligting, zoodat hij den 7den van Wijnm.
1826, weder naar die ftad
!lad terugkee;de,
terugkee~de, alwaar hij den 19den daaraanvolgende, in den ouderdom van 67 jaar, !lierf.
merf. Het verlies, dat
de kunst door zijnen dood lijdt, is onherllelbaar,
onber1l:elbaar, te meer, daar hem
v60rregt vergund fcheen, dat zijn talent in den volfl:en
volîl:en
alleen het voorregt
glans, meer dan ooit, op een en leeftijd fchitterde, dat het anders
gewoonlijk llerk
fierk afneemt. Het Théatre Frtmçais
Fr{l1Içais was tot na zijne
begrafenis geGoten, welke, volgens zijne befchikking, op het kerk·
hof du Père la Chaife plaats
plaaes had, werwaarrs
werwaartS zijn lijk onmiddellijk van
zijne woonpl'aats vervoerd en door duizenden gevolgd werd.
TALMUD. Deze behoort tot de latere fchriften
fchrifcen der Joden,
JOden, welke tot hunne wetten en derzelver verklaring betrekking hebben.
Het woord zelf beteekent
beteekem eigenlijk zoo veel als teer,
leer, aanwY·zin/j,
amzwi/zÎng,
van
C*) Men vindt dezelve opgeteekend iu een fl:ukje.
nukje, getiteld: Souvenirs hiUorihistor;.
gU61
flUI [ur
Jur la vj,
vi, et la mort de TAr,~IA;
TAr.~IA; Brus[el
Brusfel 1826.
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van het Hebreeuwfche Lamad, (hij heeft geleerd). De geheeIe
geheele Ta/~
Ta/.
mud beHaat uit twee hoofda~deelingen:
hoofda(deelingen: de Mischna en Gemara. De
Mischno
JIIlischna is eene,
ecne, in de tweede eeu
eeuw
IV onzcr
onzer tijdrekcning, bijeen ge.
bragte verzameling van voorfchriftcn
voorfchrifccn van Joodfche Rabbijnen
(Wet-Ieeraren),
o~'erlevering, in
(Wet-leeraren), en wordt genoemd de mondelinge o~'er!evering,
onderfcheiding van die, welke in de Hebreeuwfche
Hebreeuw[che oorkonden der
Openbaring fchriftelijk bewaard gebleven zijn. De Rabbijn JUDA
JODA •
de heilige bijgelloemd,
bijgenoemd, maakte zich inzonderheid, J 50 jaar na CHRISTUS, in het bijeenverzamelen van den Talmud verdienflelijk,
verdien!lelijk, en zijn
werk verkreeg den naam van 1J1ischna,
1I1ischna, of ook de tweede Wet.
Zoowel gelijktijdige als latere Rabbijnen hielden zich nu met verdein~
re uitleggingen en verklaringen der Mischna vlijtig bezig; doch inzonderheid de Rabbijn JJOCHANEN,
OCHANEN, die in het jaar 230 onzer tijdrekening de Gemara (eene Chaideeuwfche
Chaldeeuwfche uitdrukking, van het woord
Gamra afgeleid J voltooi/ing
voltooijing , volmaking, of, volgens andere uitleggers, de leer, het onderwiJs
onderwifs beteekenende ) zamen!1:elde,
zamenfl:elde, welke
een bijzonder aanzien verkreeg. Genoemde Mischna en de~e Gemara maakten te zamen den Jeruzalem[chen
Jeruznlem[chm Talmud uit, die voornamelijk tot de Joden in Palestina betrekking had. Nadat de Joden
zich, inzonderheid, naar Babylon begeven hadden, en de fynagogen van langzamerhand in Palestina verdwenen waren, bearbeidden
de Babylonifche Rabbijnen eene nieuwe verklaring van de Misch1'ltJ,
Mischna,
die in het vervolg.
vervolg, van tijd tot tijd, meer en meer werd uitgebreid,
Ba.
en in het jaar 500 voltooid werd, zoodat men ook een' eigenen BtJ~
hylonifchen
hyloni[chen Talmud had.

TAMBOERIJN. Eene [oort
foort van handtrom , behoorende ongetwijfeld tot een der oudfl:e
oud!1:e fpeelruigen,
fpeeltuigen, waarvan wij reeds in de
Heilige Schrift, bij gelegenheid der vlugt van JAKOB uit Laban,
Laban.
en bij den gelukkig volbragtel1
volbrngten doortogt
doonogt van MIRIAM, de zuster van
AäRON, door de Roode zee vinden gewag gemaakt. Onze tegenregenwoordige Tamboerijn.
Tamboerijn, waarfchijnlijk eenigermate verfchilIende
verfchillende van
die der ouden, beflaat
be!laat uit eenèn metalen of houten cirkel, welke
met een vel overtrokken, en rondom van kleine fchellen, of ook
achterfl:e zijde van klokjes voorzien is, die onder het
wel aan de achterfie
bef
pelen tegen elkander flaan.
llaan. Hoedanig dit inftrument
infmuuem befpeeld
befpelen
wordt, is genoeg bekend. De menigvuldigfie
menigvuldig!le buigingen van de armen en het ligchaam zetten aan dit geheele fpel eene ongemeene
bevalligheid bij, om welke rede men zelfs de Muze der danskunst
gewoonlijk eene Tamboerijn in de hand geeft. De beste en fierlijkfl:e
Tambour de basque (zoo noemt men de Tamboerijn in Frankrijk)
Tamhour
vindt men bij ECARD te PariJs. Ook wordt bij de vrouwen
eene bijzondere foort van Naai. of Borduurraam, waarop de !1:of,
fl:of.
een!! TamboeriJn
Tamboerijn genoemd.
zijde, katoen enz., gefpannen wordt, eene
T AMERLAN, eigenlijk
TAMERLAN,
eigenl~ik TIMUR, was een beroemd veroveraar van
Azië. Hij zelf leidde zijne afkomst van DESCHINGlSwKHAN
DESCHINGIS-KHAN af; doch
:tnderen
:mderen beweren, dat hij l1echts
flechts van geringe geboorte,
geboorte 7 en de ZOOlt
ZOOlI
ALGEMEEN WOORDENB,
WOORDENB. VII.
B
van
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IS
van eenen herder geweest zij. Hij was een Mogolsch.Emir, die, toen
de familie-regering
familie.regering van DESCHACATY
DascHAcATY in verval geraakte, zich van de
opperfte magt meester,
opper11:e
meester. en de 11:ad
fiad Samarcand Wt
Wt den hoofdzetel
van' zijn nieuwe rijk maakte. Hij veroverde van tijd tot
wt tijd Perzië,
geheel
geheel Middel-Azië,
Middel.Azië, en in 1398 !nrio5tan,
Indostan, van den oever der !ndUI
IndUI
tot aan den mond der Ganges, en kenmerkte overal zijne veroverin
veroverin-..
gen door moord en verwoestingen. IntusCchen
Imusfchen verfpreidde zich zijn
vorfien van Klein-Azië, die door den
roem wijd en zijd, en de vor11:en
Osmannifchen
OsmanniCchen fultan BA]AZETH I, die federt zijne overwinning bij
Nicopolis in 1396 ook Europa met fchrik vervulde, onder het juk
waren gebragt , verzochten hem om hulp en bij
bijfiand,
11:and , waarop TIMUR
met een verfchrikkelijk
verfchrikkeIijk leger de 11:aten
fiaten van genoemden vorst in Natolië aanviel. In 1402 kwam het in de vlakte van Ancyra, het
Angora, tot eenen
eeoen befiisfenden
beflisfenden flag, die voor het
tegenwoordig dngora,
Osmanniîche
BA}AZETH werd
Osmannitëhe rijk zeer nadeelig uitviel. Het leger van BA]aZETH
volkomen geflagen, en hij zelf viel den overwinnaar in handen; doch
l1et
het verhaal, dat deze hem in eene ijzeren kooi zoude gefloten,
en in zegepraal rond gevoerd hebben, fteum
fieum op geene gefchiedkundige bewijzen. TIMUR verwoestte nu, met zijne gewone wreed.
fiat en , waarin eene volflagene regeringloosheid, de Osmannifche 11:aten,
omfiond. De ondergang van het reeds verzwakte Griekfche
heid ont11:ond.
GriekCche
keizerrijk werd hierdoor, nogtans flechts voor eenen korten tijd,
verhoed; want TIMUR was op nieuwe veroveringen bedacht, en
wilde eenen togt naar China ondernemen, maar ftierf,
fiierf, te midden zij.
zijner toebereidCelen
toebereidfelen tot dat einde in 14°5, in het 69fl:e
6911:e jaar zijns ouderdoms. Na zijnen dood werd zijn rijk door inwendige onlusten
verfcheurd, en in verfcheidene deelen verdeeld. Een zijner opvolopvol.
BaBuR (13ABER), veroverde in 1498 Indostan, en werd de
gers, BABUR
fiichter van het rijk van den grooten Mogol.
Mogot. TIMUR was buiten twij.
twijftichter
fel een buitengewoon man, die de wetenCchappen
wetenfchappen hoog fchatte, en
zelf geleerde kundigheden bezat, zoo als uit zijne Inftitutiones kan
blijken; doch hij was enkel veroveraar, en
cn zijne wreedheid kende
grootf1:e vermaak was, als hij eenen hoop afgehougeene pa!en: zijn grootl1:e
wen hoofden zijner overwonnen vijanden voor zich zag op een fl:apelen.
fiapelen.
TANCRED.
T ANCRE D. Een edelman, uit het Noormansch geflacht,
geilacht , die
eerften kruistogt, door zijne heldendaden ondcrfcheid.
zich, bij den eer11:en
de, en dikwijls door dichters
dich ters is bezongen geworden.
TANDEN. Onder alle menfchelijke beenderen zijn de Tanden,
kleinfie; doch desnietmet uitzondering van de gehoorbeentjes, de kleinfte;
tegenflaande voor de fchoonheid
tegen11:aande
fchoonheiJ en gezondheid van zeer veel be.
lang: voor de eer11:e,
eerfte, omdat de ronding en volheid van het aangezigt van dezelve afhangt, en voor de laatfie,
laatfle, omdat zij de fpijzen
rapeerst moeten kaauwen of malen, en flechte tanden van kwade CappeR
peu in den mond vergezeld gaan. welke zich aanfionds
aan11:onds met het
bovendien onvolkomen gekaauwde, en dus minder gemakkelijk
bovendi€1n
verteerbaar voedfel vermengen. Ook kunnen verfcheidene
verfcheiclene letters,
zon-
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zonder de Tanden, !liet
niet duidelijk worden uitgefproken, zoodat zij
uit dien hoofde ook voor de uitfpraak van veel gewigt zijn. De
meeste menfchen f1aan geen' genoegzame acht op hunne Tanden.
omdat zij dit !lut
nut voorbij zien; en vau
van hier, dat er zoo weinige
gevonden worden, die volkomen goede Tanden bezitten. Bij kinderen verwonen zich de eerfie Tanden in den loop of op het
einde der 6de maand, wanneer de eer!l:e Sni:ftanden
SniJtanden te voorfchijll
komen, die in het tweede half jaar door de overigen gevolgd worden. Oogtanden en Baktandetz verwonen zich in het derde en vier.
vierde half jaar; wordende alle deze Tanden Melk- of Wisfeltanden genoemd, omdat zij, van het 7de jaar af, van tijd wt
tot tijd uitvallen, om
voor diegene plaats te maken, welke men voor zijn geheele leven
moet behonden. Het kind heeft f1echts 20 ; doch een volwasfen
mensch gewoonlijk 32 Tanden, namelijk: 8 Snij- en 4 Oogtanden;
de overige heeten Baktanden of Kiezen, waarvan de twee achterfie
de [{iezen
Kiezen van verpand genoemd worden, omdat zij zeer laat, dikwijls eerst met de 25 jaar, voor den dag komen.- Iedere Tand heeft
eene kroon (zoo noemt men het boven het Tandvleesch uic!l:ekend
uit!l:ekend
gedeelte) , het ligchaam, den hals, die door het Tandvleesch bedekt
is,
is. en ééne of meer wortelen, die in de kasten van het kakebeen
zijn ingeplaut.
ingeplant. De Snij- en Oogtanden hebben flechts ééne, doch
de Baktanden of Kiezen twee of drie wortels. De kroon der Tan.
Tanden maakt het gewigtigl1e gedeelte uit. Zij is met een porfeleinaardig email bedekt, dat zeer hard is, doch ook door buitengewone
T
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harde ligchamen.
Jigchamen. door koude en hitte.
hitte, en door eene fnelle afwisCe-

ling van beide Iigtelijk
ligtelijk bersten bekomt, waardoor dan de hieronder
liggende beenachtige zelfstandigheid aan
aau de buitenlucht wordt blootgefield en weggevreten, hetwelk dan de meest gewone oorzaak van
flechte, pijnlijke Tanden is. Daar zij echter in deze kroon van bo.
ven eene kleine holte hebben, waarin fijne zenuwen en bloedvaatjes
liggen, zoo kunnen fcherpe vochten ligtelijk eene ontf1:eking en een
bederf der Tanden van binnen te weeg brengen. Inzonderheid zetten zich rhum:ltismen,
rhumatismell, jichtfioffen, venerifche fcherpe vochten in de
Tanden.
Om nu de Tanden in eenen gezonden fiaat
fiant te houden.
houden, moet men
koude dranken hoeden; voorzich zoowel voor heete als voor konde
al voor eene te fnelle
(nelIe afwisfeling van luchtgefieldheid, en vOQrts
VOÇlrtS
het- bijten van harde Iigchamen, b. v. het kraken van noten, ver·
mijden, geenen draad afbijten, noch knoopen met de Tanden ontwikkelen, omdat door het eer!l:e
eerl1e het verglaas fel der Tanden benadeeld wordt, en zij door het laat!1:e
laatl1e tot in hunne holte worden aangedaan, en ook minder gefloten gehouden worden; terwijl het onderl1e gedeelte der Tandwortelen eene hoornachtige zelfstandigheid
derf1:e
bevat, welke wceker dan de overige is, en dus daardoor onmiddellijk
lijden kan. Zuren van allerlei aard losfel'l bet email der Tanden op,
inzonderheid de fl:erkere,
fterkere, en moeten dus zorgvuldig vermeden worden.
B 2
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Alle Tandmiddelen , die zuren bij zich hebben, brengen hierom,
door de lengte van tijd, de gevoeligfl:e
gevoeliglle nadeel
nadeelen
en toe, ofschoon zij
de Tanden voor het oogenblik zuiver houden. Daar nu het verglaasverglaas.
kan worden befchadigd, zoo moet
fel door ruwe, fcherpe dingen !mn
men zich van alle
uHe metalen tandfl:okers,
tandllokers , naalden of fpelden, van
tandpoeders van
vlln puimll:een,
puimfreen, koralen, Cremortartari enz. zorgvuldig
onthouden. Lieden, die veel vleesch en weinig brood gebruiken.
gebruiken~
en daarbij
daarbij geene goede fpijsvertering hebben en tabak rooken, onon·
11ijm in den mond zich aan de Tanden vastzet,
vastzet.
dervinden, dat het flijm
en den wijntleen
wijnfl:cen voortbrengt; zijnde een ned
nederpl0fsel
erpl0fsel van de aard.
aardachtige deel en , welke in het flijm vervat zijn. Dit nederplofsel tast
voornamelijk de punten van die Tanden aan,. die bij het eten het
minst in aanmerking komen, en dus, over het algemeen, de onderlle
onderfie
deelen, daarna de bgere
lagere punten, tllsfchen
tusfchen kroon en hals gelegen,
en door het Tandvleesch
Tandvleeseh bepaald wordende. Het laatfl:e
laatlle wordt hierdoor van langzamerhand
Inngzamerhand van de Tanden losgemaakt, en bederf en
een fiinkende adem zijn hiervan de onvermijdelijke gevolgen, om welke voor te komen men de Tanden dagelijksch met een goed tandpoeder, !aauw
laauw water, en een hard tandborsteltje moet reinigen~
Waar het ongemak reeds plaats heeft, moet men door eenen kundigen
tandmeester hetzelve trachten weg te nemen,
nelDen, en voor het overige
de vernieuwing daar van op gelijke wijze pogen te verhoeden. Den
uitvij len van de brandige
brand aan de Tanden kan men dikwijls door uitvijlen
plaats, of door uitbranden, tegengaan, zoo dat de Tand of Tanden
nog vele jaren kunnen gebruikt worden. Daa.r
Daar echter de pijnen, door
ontfl:aande, die ook echter dikwijls aan an4
an~
den brand in de Tanden omfl:aande,
dere oorzaken zijn toe te fchr~jven,
fchrUven, zoo onlijdelijk zijn, is het
wegnemen der Tanden even zeer in gebruik, als het verlies der aangefiokene
gellokene daarvan het natuurlijk gevolg is. Dit verlies heeft men
door Kunsttanden trachten te vergoeden, waartoe men zich gewoongewoon.
lijk van Tanden
Tauden van Iijk.en
Iijk~n van gezonde menfchen, of ook wel tegenwoordig van walruswalrus. , koetanden of van elpenbeen bedient, die
door middel van een gouden of zilveren friftje
fl:jftje op den teruggeblevenen wortel geplant, of, zoo dit niet geCchieden
gefchieden kan, aan den naast
zijden. of gonden
gouden draad,
bijliggenden gezonden Tand, door eenen zijdenworden vastgehecht. Daar echter deze Tanden weldra hunne kleur
verliezen, en
eu eenen onaangenamen reuk van zic.h
zioo geven, zoo vervaardigt men in Dresden, Parijs
PariJs en Munchen tegenwoordig porfelein3!lrdige,
leina~rdige, welke wel dit gebrek niet bezitten, maar waarvan men
te vreezen heeft, dat zij door hunne hardheid de nabijfl:aande
nabijllaande natuurlijke Tanden ligtelijk zullen befchadigen.
TANG. (De Verloskundige) (Forceps obfletricia).
ob(letricia). De verloskundigen bedienen zich van verf
verfchilIende
chili ende foorten van Tangen; doch
die, welke, bij uitnemendheid, onder dezen naam bekend is, is een
werktuig, geCchikt,
gefchikt, om het hoofd des kinds bij eel1e
eene verloaling,
verlosfing,
nIs
nls met kunsthanden
kUllsthanden,, op zulk eene
celle wijze te vatten, dat tlet
het daarmede.
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de, onder de kunstmatige werking van den verloskundigen, zonder
aan de moeder of het kind eenig nadeel toe te voegen, ter wereld
kan gebragt worden. Alle andere Tangen, die in vroegere en ook
nog wel in latere dagen gebruikt zijn, en de gezegde vereischten
niet bezitten. b. v. zulke, die van fcherpe haken voorzien zijn, en
alleen dienen kunnen, om een dood kind uit het moederlijk Iigchaam
te verwijderen, gelijk mede alle Tangen, tot andere, dan de gezegde doeleinden in de beoefening der Verloskunst gebezigd, zoo
als fluit-tangen, nageboorte-tangen enz., kottlen hier niet verder in
aanmerking.
Doorgaans bell:aat de verloskundige Tang uit twee takken; aan eIken tak onderfcheidt men den lepel, welke met den anderen hoofdzakelijk bell:emd is , om het hoofd der vrucht te vatten. en het handvatJeI ;
terwijl de takken, nadat zij, elk afzonderlijk aangelegd en gemeenlijk kruifelings over elkander gebragt zijn, door een zoogenaamd Jlot
flot
verbonden worden. - De verloskundige Tang wordt, met een uitfl:ekend voordeel, gebruikt in vele gevallen, waarin de verlosfing met
fpoed moet verrigt worden, en de krachten der Natuur niet toereikende zijn of te langzaam werken, om den afloop der veriosfing,
verlosfing,
zonder gevaar voor de moeder of het kind, of voor beiden, aan
oneven.
dezelve over te laten; of wanneer er een zekere graad van onevenredigheid ttlsfchen
tusfchen de grootte van het hoofd der vrucht en de ruimte des moederlijken bekkens plaats grijpt, waardoor de voortgang
verlosfing te zeer vertraagd, misfchien onmogelijk gemaakt wordt.
der veriosfing
driederiei wijze, te weten:
Zij bevordert de geboorte des kinds op driederlei
door eenige zamendrukking van het hoofd der vrucht, door de wer
king als van eenen hefboom, en door de trekkende kracht van den
verloskundigen, en is, op zich zelve befchouwd, een, voor moeder
en kind, geheel onfchadelijk werktuig, wanneer zij, namelijk, alleen
in de vereischte gevallen gebruikt wordt; ofschoon het niet kan
ontkend worden, dat vele verloskundigen misbruik van dezelve
makende. al te fpoedig, of uit ongeduld, onbekendheid met de
kunstbewerkillg eegroot.e krachten der Natuur, zucht om, door kunstbewerking
nen
llen naam te maken enz., zich van dezelve bedienen, en daardoor
a~rd flichten. Doch dit ver~
meermalen onheilen van verfchilIenden aard
wijt treft geenzins het werktuig, noch den redelijken en menfchelijmenfcheIijl,en verloskundigen.
Het is niet onwaarfchijnIijk, dat fommige verloskundigen zich
reeds in vroegere dagen van Tangen bediend hebben; doch zij maakten dezelve niet bekend, en deze eer bleef voor eenen Nederlander
JOHANNES PALFIJN , eenen beroemden ontleed. en heelkundigen te
Cent, bewaard, die, omilreeks
omflreeks het jaar 1720, de zamenl1elling en
het gebruik van zijn werktuig aan eenige kunsrgenooten
kunstgenooten medede~lde,
en daarom te regt als uitvinder der verloskundige Tang geacht wordt.
AI fpoedig dachten er velen aan, die werktuig te verbeteren, en
zulks gelukte, indedaad., aan fommigen, in meer dan een opzigt.
4
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TANGENTEN. TANTALUS.
ANDR~ LEVRET, Accoucheur
Onder dezen muntte inzonderheid uit ANDRIf
der Dauphine, te Pariis, die, in 1751, zijne nieuwe verloskundige
Tang beCchreef
beCclJreef en afbeeldde; zijnde de eerfie,
eerfl:e, welke van de zoo·
zoogenaamde nieuwe hogt of bekken-kromming voorzien was. De za.
zamenfielIing dezer Tang was zoo voortreffelijk, dat dezelve nadermenfielling
hand nog wel veranderd, en door fommigen,
Commigen, in een of ander opzigt,
verbeterd is,
is. maar toch reeds zoo voldoende bevonden werd, dat
er zelfs heden ten dage nog vele verloskundigen zijn, die zich van
deze nieuwe Tang van LEVRET
LJ<:VRET bedienen. - Meer dan 80 v;erlosv,erloskundigen hebben de door hen veranderde, maar niet alt~id
altijd verbeterde,
Tangen beCchreven; eenigen llogtans
nogtans hebben wezenlijke verbeteringen aan dezelve toegevoegd; enkelen maakten nog latere veranderin.
gen, en befchreven eene
eelle tweede en derde, zoo dat het getal der
thans bekende verloskundige Tangen wel ongeveer op 100 beloopt.
Onder de Nederlanders hebben, na J. PALFIJN , G. LE Doux en P.
DE WIND, zich, in het verbeteren der verloskundige Tang, bijzonbiJzonder verdien!l:elijk,
verdienfielijk, gemaakt: A. VAN DE LAAR, P. W. SLEURS, J.
MULDER, J. DE KON!NG
KONING en G. SALOMON. - Behalve de Tangen
van den laatstgenoemden en van LEVRET worden, in ons vaderland t
door velen gebruikt die van BAUDELOCQUE,
BAUDELOCQ.UE, DUBOlS
DVBOIS,, JJOHNSON,
OHNSON, VON
SIEBOLD en anderen. - Men leze, wat het gefchiedkundige der
verloskundige Tang betreft, de verhandeling van Prof. J. MULDER,
getiteld: Hijloria
Hiftoria litteraria et critica Forcipum
Forciputn et J7ectium objleobftetriciorum; Franequerae, 1794; en, wat hare eigenfchappen aangaat,
aangaat ~
de bekroonde prijsverhandeling van Dr. C. VAN ELDlK, Over de
'Yerloskundige
verloskundige Tang, te .Amjlerdam
Amfterdam 1824, mede te vinden in de
Nieuwe Prijsverhande!ingen
Prifsverhandelingen van het Cenootfchap
Genootfohap ter hevordering der
Heelkunde, te .Amjlerdam,
Amfterdam, V. deel.
dee/.
onderCcheidene klavieklavie.
TANGENTEN. Zoo noemt men bij de onderfcheidene
ren de kleine, lijnregt fiaande, metalen of houten fiaafjes, die bij
het bef
befpelen
pelen tegen de fnaren flaan;
l1aan; alsmede de hamertjes in een
fpelend horologie of klokkenfpel,
klokkenCpel, die door de fiiften
fiiEten van den trommel gegrepen worden. In 'de Trigonometrie (driehoeksmeting) ver~
ver·
fiaat men door Tangent zoodanige linie, welke perpendiculair op de
halve middellijn van eenen cirkel te fiaan komt; een punt dat de
oppervlakte van eenen cirkel raakt.
TANTALUS. Een zoon van JUPITER, en koning van Sipplus,
SiPP!us,
in Phrygië.
Phrygié. De fabel fchetst hem als een gun!l:eling
gunfl:eling der Goden,
die dikwijls bij hem kwamen, maar wier gunst hij verloor. Over
het misdrijf,
lll.isdrij f, waardoor dit zzoude
oude veroorzaakt zijn, fiernmen
fiemmen de verh:rlen der ouden niet overeen. Volgens fommigen zoude hij JUPI.
h(tlen
TER door verraad hebben beleedigd, volgens anderen den Goden hei
hei...
melijk Nektar en AmbroCyn ontvreemd, of wel den eigen zoon van
PELOP5 gel1agt
genagt en opgedisc~t hebben. Even zoo verCchilt
verCchiit men om.
omtrent de firaf.
firaf, die hij in de beneden-wereld lijden moest. Nu eens
hangt men hem eenen geweldig zwaren Heen
neen boven het hoofd, die,
zon·
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zonder
,onder dat hij het kan ontwijken, hem ieder oogenblik dreigt te
verpletten,
verpletten. en dan weer - en dit is het gewone vertelfel - {laat
naar
bij tot den hals toe in het water; terwijl boven hem de heerlijkfte
heerIijkfte
vruchten hangen, die echter, zoowel als het water, dadelijk terug
wijken, zoo dikwijls hij zijnen brandenden dorst lesfchen, en zij.
zijnen ondragehjken honger fiiIlen
wollige
ftillen wil. lIldedaad
Indedaad , men kan wsIligt
geen' pijnlijker toeaand
toefrand uitdenken, die alleen eeniger mate bij dien
van iemand kan vergeleken worden, die met een onbevredigd verlangen een vurig begeerd voorwerp voor zich ziet, zonder het te
kunnen bereiken.
TAPIJTEN. Derzelver vervaardiging, met teekeningen van na.
tuurlijke grootte en kienren
kleuren,, vereischt den hoognen
hoogfren trap van volkomenheid in de weefkunst. De voornaamfie
voornaamfte Tapijten werden eertijds
in de Nederlanden, inzonderheid te Arrns,
Arras, gemaakt, alwaar paus
LEO X, in de eerae
eerfre helft der 16de eeuw, de beroemde Rafaëlfche
- aldus genoemd, omdat de figuren, volgens RAFAëLS kartons er
ingebragt zijn - liet vervaardigen, waarvan hij eenige derzelve aan
de hoven van Weenen en Dresden ten gefchenke
ge[chenke zond. Zij bevinden
zich nog aldaar, en die van het laatstgenoemde hof in eene afzon
afzon...
derlijke zaal van het Aartsbisfchoppelijk paleis in het dugusteum;
Augusteum;
terwijl de vorige nog in Rome aanwezig zijn. Men noemt de Tapijten ltautelisfè
!tautelisie of óasfèlisfe,
hasfelisfe, naar het vcrfchil van den weefstoel,
waarop zij gewerkt worden. Bij de laatfie loopt de ketting of fchering waagregt , en is het weefsel meestal zijde-aardig; bij de eerfl:en
eerfien
loodregt , en is de bewerking moeijelijker. De getouwen van de
waagregte of lage fchering worden plat en paralel met den horizon
geplaatst; doch die van de Ioodregte
loodregte of hooge fchering perpendiculair opgezet. De fchoonfle
fchoonfre Tapijten van deze foort worden in de
voorftad
PariJs, in de fabrijk der GOBELINS vervoorfrad St. Marceau te Parfjs,
vaardigd, welke door COLBERT in 1667 werd aangelegd, die het
beftuur
befruur daarvan aan den fchilder LE BRUN toevertrouwde. Men
heeft federc,
federt, in het werktuigelijk gedeelte, vele veranderingen gemaakt, en de Tapijten, welke deze fabrijk levert, verdienen elks
bewondering. Te Rome, Peters!;urg,
PeterslJttrg, BerliJn en Munchen heeft
men ook Tapijtfabrijken van deze foort, ofschoon zij met de vorige
niet kunnen wedijveren. De zoogenoemde Turkfche en Perzifche
Tapijten, uit de fabrijk Savonne,'ie.
Savonnerie. te Chai/lot, een dorp bij Pa.
f'iJs, verdienen onderfcheiding. Men noemt deze Turkfche Tapijten,
1"i/s,
omdat de Saracenen, onder KAREL MARTEL, deze weverij naar Fmn1cFl"ankriJk
,-fik zouden hebben overgebragt. Ook de Enget[chen
EngeIfchen vervaardigen nog
tegenwoordig uitmuntende Tapijten, en hebben deze fabrijk met de
J'tamingers,
J'lamingers, in Europa het eerst aan den gang geholpen. In rtaan.
f7laan.
deren heeft men uitmuntende Tapijtfcheringen:
Tapijt[cheringen: de hoofd.fabrijken
Antwerpe11 , Ri/sfei,
Rijsie! , Do,ornik enz.
zijn te Brusfel, dntwerpe11
TARA of THARA. Eene benaming, uit het Spllansch afkomafkom.
fiig, beteekenende
beteekencnde in den handel eene
ecnc korting
koning op het gewigt, die
B 4
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beneden of van de 100 pond wordt genomen; alsmede eene aftrek~
king voor het gewigt van vaatwerk en andere embalage, wanneer
de waren nog zijn ingepakt; en van hier de benaming van Tararekening. De Tara heeft alleen bij zoodariige waren plaats, die bij
het gewigt verkocht worden.
T ARENTUM,
ARENTUM. thans Tarento genoemd,
genoemd. eene ftad
fcad in het koningrijk
Napels, welke door uitgewekene Lacedemoniërs, de zoogenaamde
Partheniërs, 700 jaar v66r onze tijdrekening gefl:icht
gefiicht werd. Zij was
oudtijds beroemd door haar zacht en vruchtbaar klimaat; de voortref.
felijkheid harer vruchten; den glans harer purper-verwerijen; wijd
uitgeftrekten
uitgefirekten handel; den rijkdom harer inwoners, en de prachtig!leden, die z~i in Italië gevestigd hadden.
fte onder alle Griekfche fteden,
AaCHYTAS,
ARCHYTAS, wiens ontdekkingen in de Wiskunde bij de ouden zeer
geacht werden. gaf haar wijze wetten. en zoo lang zij deze opvolgde, was zij de bloeijenfte
bloeijenfie f1:ad
!lad van Griekenland en Italië; doch
eindelijk bragt de rijkdom de weelde VOOrt en de weelde haar bederf.
De verteederde fmaak, en de vadzigheid harer inwoners waren ten
fpreekwoord geworden, en het molle Tarentinum gaf tevens een
denkbeeld van alle verfijning der weelde, en van alle genietingen der
wellust. In vervolg van tijd verloor zij, na het verlies van hare
rijkdommen en zeden, ook kort daarna haren roem en hare vrijheid;
wordende in het jaar !17!1
11711 voor onze jaartelling aan de Romeinen onder.
onderworpen, die haar onder het juk bragten. Thans is Tarentum, of
Tarento, eene kleine ftad.
!lad. waar men niet de minf1:e
minfie gedenkteekenen
van haren ouden luister vindt; zoodat men hier met den EngeIfchen
fchrijver, SWINBURN, zoude kunnen uitroepen: "nooie
"nooit is eene f1:ad
fiad
" zoo volkomen van de aarde verdelgd geworden, dan Tarenturn."
Tarentum."
Hare eertijds zoo bloeijende f1:reken
fireken dragen nog de diepe indrukfelen
der vernedering; doch bevat het nog tegenwoordig een lazareth,
zee-hospitaal, vondelinghuis > 2 Latijnfche fcholen en 4000 inwoners, die in den handel, zeevaart en visfcherij hun beftaan
befiaan vinden.
De golf van Tarcnto
Tarento is wegens hare oesters, mosfelen en andere
fchelpdieren zeer beroemd. Men vindt er eene merkwaardige fpin
Tarantula geheet en , waaromtrent
waarom trem men art. SPIN kan nazien.
TARPEJ
ARPEJ A was de dochter van den Romein SPURIUS T ARPEJUS,
T
aan wien in den oorlog van ROMULUS met de Sabiinen de verdedi~
ging eener burg, op de Zuidelijke punt
pum van den Kapitolinifchen berg,
werd toevertrouwd. TARPEJA liet zich van TATIUS, het legerhoofd
der Sabi/nen.
SabiJnen. omkoopen, om hem eenen geheimen weg tot dezeu
dezen
burg te openen; en hiervan verhaalt men, dat genoemde zijde van
den berg den naam van Tarpejus-mons verkregen heeft. Intusfchen
is het vrij zeker, dat deze naam reeds vóór ROMULUS befiaan hebbe:
en daar de overlevering zegt, dat Rome oudtijds ook Tarpe geheeKeJtifchen oorfprong fchijnt te zijn,
ten heeft, en dit woord van Keltifchen
zoo is het niet on waarfchijnlijk, dat Tarpe (ons Terp) oorfpronkeTa1peïlijk niets anders beteekelld heeft dan bo:rg; en van hier de Tmpeï-
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feTte
rots.
Het
is
bekend,
dat
de
RfJmeinen
de
misdadigers
van
deze
[che
R9411einen
rots Cfaxum
(faxum Tarpejum, 1"ttpUS
1"UPUS Tarpeja) nederfiortten.
nederfiomen. Dikwijls
dreigden de volkstribunen per[onen
perfonen van den eerfien rang met deze
firaf, die zelfs ten tijde van HORATIUS nog niet was afgefchaft, en
TIBERIUS nog aan SEXTUS MARIUS liet voltrekken.
PRISCtJS (de Oude) bijgenaamd, de
TARQUINIUS,
TARQUlNIUS, naderhand PRISCUS
vijfde koning van Rome, was de zoon van DAMARATUS,
DAMARATus, een aanzienlijk balling uit Corinthe, die zich naar Italië begeven en in de
Etrurifche fiad Tarquinië nedergezet had. Deze DAMARATUS had twee
zonen, LUCUMO en ARUNS
ARUNS ;; doch de laatfie vroeger overleden zijnde, benoemde de vader den eerfien
eer1l:en tot zijnen eenigen erfgenaam,
onbewust, dat ARUNS eene zwangere weduwe had nagelaten. Dus in
het bezit van een aanzienlijk vermogen geraakt, fchijnt het wel, dat
juist daarom, dat het kind zijns broeders van zijn erfdeel verfioken
werd, LUCUMO in minachting bij zijne medeburgers geraakte, het_
hetwelk hem, vooral op aandrijven van zijne heerschzuchtige
heersclIzuchtige echtgenoote TANAQUIL,
TANAQUlL, bewoog, om zijne vaderilad
vaderllad te verlaten, en zich
met zijn geheel vermogen naar Rome te begeven, dat toen nog arm
en in deszelfs opkomen den rijken.
rijken, en met vele kunsten bekenden,
vreemdeling de heerlijkl1e gelegenheid aanbood, om eene
eelle fchitterende
rol te fpelen. Zich dan in het llieuwe gebied onder den naam vall
van
LucIUs TARQUINIUS gevestigd hebbende, kreeg hij al fpoedig dell
den
gewigtigfiePl
gewigtigfieH invloed, ook bij den koning ANCUS MARClUS , die aall
aan
hem dan ook wel de onder[cheidene
onderfcheidene nuttige infl:eIlingen,
infiellingen, onder zijne
regering tot fiand
fialld gebragt , zal te danken hebben gehad, waartoe
vooral ook behoort het aanleggl!n van de zeehaven Ostia aan
den mond des Tihers.
Tibers. Was het wel te verwonderen, dat de koning
zulk eenen man tot voogd zijner kinderen aanfielde?
aan1l:elde? Was het ook
wel te verwonderen, dat het Romeinfche volk, na den dood van
MARClUS
MARCIUS , hem tot de koninklijke waardigheid verhief? Het is toch
eene geheel ongegronde befchuldiging, dat TARQUINIUS hierdoor den
zonen van MARCIUS het grootfie
groot1l:e onregt zou hebben aangedaan, als of
hij hun het rijksgebied had ontroofd: immers was de koninklijke
waardigheid te Rome geenzins erfelijk, maar verkiefelijk, zoo als de
gefchiedenis der vroegere koningen duidelijk
dnidelijk bewijst. Dat imusfchen
incus[chen
de benoeming van eenen vreemdeling den grooten of Patriciërs minder
aangenaam was, laat zich niet moeijelijk begrijpen; en om een tegenwigt tegen hunnen invloed te erlangen, benoemde TARQUINlUS honderd nieuwe fenutoren,
fenatoren, en dus nieuwe Patricifche geflachten,
gef1achten, waardoor hij zijn gezag niet weinig verfiel'kte.
ver1l:el'kte. VOOrts
Voorts breidde hij het
ROlneillfche gebied aanzienlijk uit, verfierde de fiad door vcrfcheidene
verfcheidene
Romeiufche
gebouwen en nuttige inrigtingen, en omringde haar met muren. Des
niet te min konden de oude Patriciers , en daaronder de zonen van
vlln
MARCIUS
lVIARClUS , hunnen wrok niet verduwen, vooral toen zij begonnen
te
tc vreezen
Vl'eezen.• dat de, konings fchoollzoon
fchoonzoon SERVlUS TULLlUS , mede een
vreemdeling (zie aldaar), eenmaal ook de koninklijke waardigheid
zou.
B 5
zou-

26

TARQUINIUS. (S.) TARQUINIUS. (C.)
zoude erlangen. Hieruit ontfiond dan eindelijk, nadat men te ver.
geefs aan TARQtJINIUS den dood van een' geliefden priester had willen aantijgen, eene zamenzwering: een paar huurlingen veinsden in
de nabijheid van het paleis een' zwaren twist, en riepen den koning
als regter en fcheidsman in; doch bragten den 80jarigen grijsaard,
terwijl hij bezig was naar hunne bezwaren te luisteren, eene wond
toe, die fpoedig bleek doodelijk te zijn. Dan de onverzaagdheid en
fchranderheid van TANAQUIL ontroofde den zamengezworenen dadelijk
de vrucht van dezen moord, en SERVlUS werd koning. Uit het een
en ander blijkt genoegzaam, dat eensdeels de haat der Romeinen
tegen het geflacht der T ARQUlNIUSSEN , veroorzaakt door de heerschPatrj.
zucbt van den laatfien koning, en anderdeels de oude wrok der Patri.
ciers, dezen TARQUINIUS, den Ouden, geenzins in dat gunfiig licht
hebben geplaatst, waarop anders zijne groote verdiensten jegens den
nog jongen !laat aanfpraak mogten maken.
TARQUINIUS SUPERBUS. De zevende en laatlle der oude
onde
Romeinfche koningen, die door zijne trotschheid en heerschzucht
zich den billijken haat op den hals haalde, en benevens zijnen zoon
SEXTUS (den fchender van LVCRETIA)
LUCRETIA) aanleiding g3f, dat Rome in
eene republiek herfchapen werd. Reeds was zijne beklimming van
den troon door den gruwelijken moord van zijnen fchoonvader,
den vorigen koning SERVIUS TULLIVS,
TULLIUS, gebrandmerkt, die men
meent dat op aanraden van diens eigene dochter, zijne gemalin, gepleegd werd. Om zich van zijne willekeurige magt te verzekeren,
liet hij zich door eene gewapende lijfwacht omringen, welke meestal uit buitenlanders bellond. In verfcheidene oorlogen, met zijne
naburen, vertoonde hij zich als een bekwaam en dapper kr\jgsheld;
krijgsheld;
uit\Vcrkfels van het misnoegen
doch dit alles konde hem tegen de uicwerkfels
zijner, door hem onderdrukte.
onderdrukte, onderdanen, aan wier hoofd zich
:BRUTUS bevond (zie aldaar) , niet beveiligen. Na 25 jaar geregeerd
te hebben moest hij, in het 76fte jaar zijns ouderdoms , met zijnen
zoon vluchten. Hij poogde te vergeefs, door list en geweld, zich
wa"artoe hij
van zijne. vorige heerfchappij weder meester te maken, wa"arcoe
in Rome bewerkte, en, toen deze mismis.
eerst eene zamenzwering io
lukte, vervolgens, onderCteund door den Etruskifchen koning PORLatijnetZ, Sabijnen en andere naburige
SENNA, en naderhand door de Latijl1e1Z,
oorlo.
volken, de Romeinen beoorloogde. Toen echter in alle deze oorlogen de Romeinen overwimJ:lars
overwinnaars bleven, moest T ARQUINIVS
ARQUINIUS eindelijk
zijn opzet laten varen, "en begaf zich naar Cumae
CU1nae tot den tiran
I59l1:e van Rome, overleed.
ARISTODEMUS, waar hij in zijn 90fce jaar, het I5911e
TARQUlNIUS COLLATINUS. Was de zusterszoon
zt1sterszoon van TARQUINIUS SUl'ERlWS,
SUPERlWS , de echtgenoot van LUCRETIA, en daardoor deelQUJNIUS
genoot van het verbond ter verdrijving van het koninklijk geilacht •
en te gelijk met BRUTUS tot conful verkozen. Daar echter (zoo
TARQUINIUS, en alles wat
luidt het gewone verhaal) de naam van TARQUINlUS,
tot hct koninklijk geilacht
genacht betrekking had, te hatelijk waren in het
oog
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oog der Romeinen, bewoog men COLLATJl'4US van zijne waardigheid
vrijwillig afstand te doen. Maar daar BauTus even zeer met het
w~s, zou ook in hem dezelfde reden
koninklijk gefIacht verwand was,
befiaan hebben; en hierom krijgt het verhaal van anderen niet weinig
befl:aan
waarfchijnlijkheid, dat namelijk COLLATlNUS in verdenking zou gekomen zijn, als of hij zich met de TARQUlNIUSSEN verzoend had. daar hij
zijne
er zich zooveel aangelegen liet liggen, om de AQUILIUSSEN, Zijne
betrok.
neven, die met de zonen van BauTus in de zamenzwering betrokken waren, te redden, terwijl BRUTVS zich hierin zoo uiterst {heng
fireng
gedroeg. Wat hiervan zij, COLLATlNUS
COLLATINUS verliet de ftad, en flierf
fiierf in
ballingfchap.
T
ARS US. De oude, groote hoofdfiad van Silicië, een geruiTARSUS.
gerui.
me tijd de zetel van eigen koningen, die echter van de Perzifche
heerfchappij afhankelijk waren. Onder de regering der Selellciden
kwamen vele Grieken derwaarts,
derwaartS, die er zelfs eene foort van Hoo.
ge fchool voor het onderwijs in de Wijsbegeerte en Letterkundige
wetenfchappen vestigden, welke ten tijde der Romeinfche keizers
zeer beroemd was en haren meesten bloei genoot. De apostel PAULUS werd hier geboren, en ontving er zijne geleerde opvoeding.
Thans is Tarfus eene arme plaats; doch getuigt de omvang der oude
muren, nog tegenwoordig, van hare voormalige grootheid.
TAR
TARTAAN.
TAAN. Een klein, ligt, overdekt vaartuig, hetwelk voor·
voorJJ1iddel/andfche zee, deels tot de visfcherij , deels tot
namelijk in de Middellandfche
den kusthandel , gebruikt
gebrnikt wordt, flechts
l1echts een groote en een fok.
mast, en driehoekige zeilen, doch bij norm een vierkant voerende.
TARTAREN,
T AR T AREN, of TATAREN. Een zeer talrijk volk, dat in
Europa en Azië in zeer vele takken verfi)reid, en onder verfchilIende namen bekend is; doch welks eigenlijke naam Turk of TUfTurkomannett
komrmnett was. Eertijds, als gebieder en veroveraar, gevreesd door
zijne naburen, en niet zonder befchaving, waarvan nog overblijfsels
en gedenkteekens voorhanden zijn, gehoorzaamt het thans meestal
vreemde regenten, en heeft flechts in eenige landfl:reken
landftreken van Azië,
uit hoofde van derzelver onvruchtbaardie voor den veroveraar, nit
heid, niet aa:Jlokkelijk, of ook wel wegens derzelver afstand moeijelijk te bereiken waren, nog zijne onafhankelijkheid behouden; doch
is ook daardoor minder bekend geworden. In Rusland maken de
Tartaren, uit hoofde van hun groot aantal, (men fohat
fdm dit op 3 mil.
lioen) een hoofdvolk onder de bewoners dezes rijks uit. De meeszijn eigenlijke llaatsw
/laats_
te hunner horden. in de Zuidelijke provinciën, zUn
woonplaatfen ; drijven een of ander
burgers; hebben hunne vaste woonplaatfen;
handwerk, en zij n voor Rusland, hetwelk de Mooren voorheen in
Spanje waren, namelijk fiille, vreedzame en vlijtige menfchen,
men[chen, die
veel ter bebouwing van het land bijdragen. In de gouvernementen
Orellburg,
Orenburg , KaftJ12
Kafan en Tobolck vindt men eenige Tarraarfche
Tarraurfche volkplan.
tingen , die in Rusfifche
Rusflfche dorpen verftraaid
vcrfl:rooid zijn: verfcheidene dezer
hankelijk van het Rusfische
Rnsfische rijk, en genieten alleen
horden zijn af hankclijk
des.
de5.
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oeszelfs befcherming. De verfchillende Tartaarfche volksftammen
in hetzelve zijn: de eigenlijke Tartaren, de Nogaiërs, Baschkiren,
Kirg/fen, Jakufen en Te/euten. De eigenlijke Tartaren zijn afstammelingen van de beide groote horden, welke van de opvolgers van
DSCHlNGIS-CHAN in Siberië en aan de Wolga
Wo/go afkom!l:ig zijn, en
den DSCHINGIS-CHAN
onder dezen telt men de Kafanfche, Astrakan[che
Astrakanfche et! Taurifche Tar.
Tor.
taren.
toren. Bij deze !l:ammen olltdekt
ontdekt men nog, zelfs in het uiterlijke,
het nationaal karakter. De echte Tartaar is wel gemaakt, van eene
middelbare grootte, rank, heeft kleine, maar leve~dige, veel beteebetee.
kenende
kenen de oogen, een ovaal hoofd, donker haar, e~ne frisfche en levendige kleur, en eene niet onbevallige, zelfs eé'nigermace
ee'nigermate deftige,
houding, waarmede zijn gedrag overeen!l:emc.
overeen!l:emt. Daarenboven is hij
openharti~,
openhartilj, vriendelijk, deelnemend en gastvrij, vredelievend mair
vol moed, en bemint het onderwijs, de kun!l:en, den landbouw en
handwerken: ook het vrouwelijk geDacht is niet ontbloot van bevalligheid. Het vijfde gedeelte dezer Tartaren heeft
heefe de Christelijke
godsdienst aangenomen, de overigen zijn nog Mahomethanen. Zij
wonen in !l:eden en dorpen; maar ook onder tenten, en leiden ge.
deeltelijk een zwervend leven. De in Siberië ver!l:rooid levende Tartaren hebben, door vermenging met andere volken, hun eigendommeIijk karakter verloren. Sommige van hun zijn gezeten landbouwers, doch de meesten zwerven rond, en zijn Mahomethanen of
Heidenen. - De Nogaiërs, die in den omtrek van den Kuhan
Kuban en de
Wolga,
Wo/ga, maar ook in andere fheken, ver!l:rooid wonen, den Mahomethaan[chen
methaanfchen godsdienst belijden, en een zwervend leven leiden,
llaan
l1aan in Iigchaamsbouw en befchaving ver achter de eigenlijke TarBaskiren !l:aan nog op eenen veellageren trap; houden
taren. De Bask/ren
hun verblijf in de gouvernementen Orenburg en l'crum;
l'erum; be!l:aan uit
!a7,oOO
117,oOO huisgezinnen; zwerven in den Zomer rond, maar houden zich
in den Winter ilJ
in dorpen en in houten huizen op: zij hebben een
burgerlijk be!l:uur,
befiuur, hetwelk met dat der Kofakken overeenkomt, en
dienen even als deze in den oorlog. Zij onderfcheiden zich over
het algemeen door een plat gezige,
gezigt, grootere ooren en grovere en
vleeziger ledematen, dan de eigenlijke Tartaren; zijn zeer morfig,
ruw, ftour,
ftont, oorlogzuchtig en onbuigzaam van aard, maar
mnar listig en
gastvrij: vee- en bijenteelt maken hun hoofdwerk uit, en hunne godsdienst is de Mahomeehaanfche.
Mahomerhaan[che. De Kirgifen, die in de groote Oren.
Orenburger woestijn zich ophouden,
ophonden, alleen van de veeteelt leven, onder
tenten wonen en Mahometh:l11en
Mahomethanen zijn, komen in uitwendigen vorm,
meer dan de overige, met de eigenlijke Tartaren overeen. De
.Takuten en Teleuten,
Te/euten, die de minst talrijke zijn, hebben bijna geene
befchaving, zijn afgodendienaars, en leiden een zwervend leven.
Rus/anti wonende
wOllende Bucharen bezittC'n
bezitten al de voorregten
voorregren der
De in Rus/aml
Tartaren) houden hun verblijf meestal in !l:eden en dorpen.
echte Tartaren,
en zijn naar!l:ige werklieden.
het lnnd
1:111d der Tartarm
Tat/arm,, werd voorheen in het EuEn.
TAR TARI]E, lJet

rora-

TARTARUS. -

TARWE.

g9

ropisch en Aziatisch onderfcheiden, en het eer!le
eerl1e het kleine, het
laati1:e
laatfl:e het groote Tartari.fe
Tartarije genoemd. Sedert 1784 echter, toen EuEu.
1'opisch
ropisch Tartari.fe
Tartarije onder Rusfifche heerfchappij kwam, heeft deze
benaming opgehouden en maken de landen, tot hetzelve behoord
hebbende, tegenwoordig de Rusfifche fl:adhouderfchappen Taurië,
Cherfo/1
laatfl:e 1510 vierkante mijCherfon en Jekatoriaslau uit, waarvan het laatfie
len met 541,000
54J ,000 inwoners, het eerfie
eerfl:e 1025 gelijke mijlen en 207,000.
207,000,
en Cherfon 904 vierkante mijlen met 300,000 ingezetenen bevat.
Behalve de Tartaren wonen hier ook lieden van verfchilIende
verfchillende natiën, die door den handel derwaarts gelokt zijn. Het Azlatisch
Aziatisch
Tartarife grenst aan de provinciën van het Aziatisch Rusland, Perzië, Tibet en het Chinefche rijk. Het Noordelijk gedeelte (Dfchagatai)
fai) bevat groote woestijnen, en deszelfs bewoners leiden gedeeltever·
lijk een zwervend leven. De volken, dit gedeelte bewonende, verfchillen merkelijk van elkander; worden grootendeels door eigen vorfl:en
fien (Chans) geregeerd, en fommige ftaan onder RusGfche
Rusûfche befcherbefcher.
Tartariie worde
wordt
ming. Het Zuidelijk gedeelte van het laatstgenoemde Tartarije
Buchariie genoemd (zie aldaar); zijnde een hoog lighet groote Bucharije
gen4 land, dat 200,000 vierkante mijlen bevat, bebouwd en wel
gend
bevolkt is. De handel, dien de Rus(en
Rus{en met hetzelve dtijven, is van
koopfl:eden is Samarcand, eertijds de
veel belang. Onder meerdere koopfieden
zetel van TIMUR, eene der voornaamfte. Klein Bucharife
Buchariie ftaat onder Chineesch oppergebied.
T AR T AR US. Zoo noemden de ouden de plaats der ftraf, waarin de Titanen en verdoemden opgeGoten
opgefloten werden. Zij plaatfren de.
zelve onder de aarde; [relden
ftelden zich haar voor als in een eeuwig duister gehuld, als het tegengeftelde van het ElyJium;
Elyjium; omringd van eeqe
nen driedubbelden muur, en grenzende aan de vurige Hroomen <Je
Phlegethon en Acheron. lVIen
Men vindt van dit verfchrikkelijk verbli]r
verblijf
eene
eelle breedvoerige befchrijving bij HEsIODus, eenen der oudfie
oudfl:e Griek.
VIRGILIUS. in het
fche dichters, waarmede men voornamelijk die van VlRGILIUS.
6de boek der Aeneis, kan vergelijken, waarin de fl:raffen
firatfen der verdoemden omfiandig befchl'even
befchreven worden.
TARWE. (Tt'iticum)
(Triticum) Het edeIae
edelf1:e der graangewasfen , welker oorgeene
fpronkelijk vaderland ons met ge
ene zekerheid bekend is. Zij levert
het fchoonfte, fijnfie
fijnfl:e en voedzaamfie
voedzaamfl:e meel op, en vordert eenen
kleiachtigen, vruchtbaren grond, die niet te vochtig moet zijn, omdat hierdoor ligtelijk
ligteIijk den brand in dehelve
dezelve ontfiaat,
ontfl:aat, noch ook nieuw
bemest, vermits zij daardoor te veel in het fl:roo
firoo wast. De Wintertarwe fl:oelt
fioelt fl:erk.
fierk. en bedekt daardoor op eenen goeden grond
des Zomers ligt den akker, waarop zij zich in het voorjaar zeer
dun vertoonde; terwijl de zomertarwe eenen meer zandigen, veen!osfen grond voor lief neemt, minder !loeIen
fioelen maakt eu
en
achtigen, losfen
minder en ligter zaad oplevert. De kleur van blank, geel, ligtbruin
is eene verfcheidel1heid
verfcheidenheid in de Tarwe, die grootendeels door grond
en weersge[(e!dheid
weersgefceldheid wordt veroorzaakt, en zich niet {bande
fiaande honde.
hondt.
Zij
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Zij neemt zeer veel voedfel uit her
het land, en laat de verbouwing van
wintergewas meestal niet toe. Op boonen volgt zij zeer
een volgend wincel'gewas
goed.
goed, en beiden kunnen langen tijd op hetzelfde land, beurtelings,
verfchilIendc foonen
fooften van
Onder de verfchilIende
v~n Tarwe
verbouwd worden. Zeeuwfche en Poolfche voor de beste. De laatfte
houdt men de Zeenwfche
heeft halmen van 5, en aren van eenen hal ven voet.
voet, die vol zijn
van zeer zwaar zaad, waardoor de halmen, niettegenfcaande
niettegenftaande hunnt!
hunne
dikte, in den oogsttijd zich onder den last der aren krommen. Deze
foort wordt inzonderheid in Frankrijk en Lotharingen-,
Lotharlngen-, en in onze
Zuidelijke provinciën verbouwd. De WonderWónder- of jozephs-tarwe CT.
CT.
compojitum) , voornamelijk in Napels en Sicilië, als ook in Engeland
en Hongarije
HongariJe geteeld wordende, krijgt op ééncn wortel zei tot
tien zware halmen, waarvan iedere aar vier tot vijf kleine bij aren
heeft. Met het verbouwen van eene andere foort, Enge/fche
Engel/che of gezwol/ene
zUlollene Tarwe CT. turgedum) genoemd, heeft men in ons vaderland, en wel te Utree/lt,
Utrecht, zeer wel gellaagde
geflaagde proeven genomen ("').
C*).
TASSO. (TORQUATO) Deze, door zijne on!l:erfelijke
onilerfelijke werken,
algemeen beroemde Italiaanfche dichter, was de zoon van BERN'ARDO TASSO,
DO
TAsso. en werd in 1544 te Sormto
Sorettto geboren. Alhoewel door
zijnen vader, ook als dichter bekend, tot eenen regtsgeleerden befiemd, was zijne neiging en aanleg voor de Dichtkunst zoo blijkbaar, dat hij reeds in den ouderdom van 17 jaar met een episch ge.
IZ zangen, RINALDO getiteld, te voorfchijn trad, hetwelk
dicht in 12
in Italië met algemeene goedkeuring werd ontvangen, en zijn vader
belluiten, om
0111 in dezen zijn genie te volgen. Sedert beoefende
deed befluiten,
hij met eenen verdubbelden ijver de Letterkunde en Wijsbegeerte,
doch, ten aanzien der laat!l:e,
laatile. inzonderheid die van PUTO,
PLATO, welke
ilrookte, en kwam, door zijn gehet meest met zijne denkwijze firookte,
meld gedicht aan het hof van den hertog ALPHONSUS II van Ferrara, die, nevens zijnen broeder,
(aan
broeder. den kardinaal van ESTE
ESTE ,• C
aan wien
dat gedicht was opgedragen) in hem het rijpen voor eenen tweeden ARIosTa
ARIOSTO befchouwde. TASSO
TASSO leefde nu geheel op kosten
k05ten van
den hertog, en maakte hier reeds het plan tot zijn bevrijd .JeruzaJeruzalem; doch ook werd hier de grond gelegd tot zijn volgend ongeluk,
inzonderheid door zijne hartstogtelijke liefde, welke hij voor ELEO.
ELEONORA, de zuster van genoemde!.
genoemden prins, opvatte. Van celle reize,
die hij in 1572 met den pausfelijkeu Nuntius naar FrankriJk deed
deed,~
keerde hij fpoedig naar Ferrara terug; doch ook nu berokkenden
hem de begunfiigingen van het hof vele benijders. Dit deed hem
zijn geduld,
was. verliezen, en zijn
geduld. hetwelk nimmer zijne deugd was,
gemoed in luide en openlijke fmaadredenen tegen ALPHONSUS en het
geheele hof ontlasten. De hertog, in plaats van met den ongelukki.
(*) Staat
Stalle 'fa"
"alf tlm
d,,, LandbDtlIlI
LandbDrl'W in 1817, in Kops
KQl! MtIIg.
Milt. Deel IV. bladz. 141.
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kigen, zwaarmoedigen T A'SO medelijden te hebben, liet hem nanr
I18tlf
het hospitaal van St. Anna brengen, en aldaar als een' krankzinnigen
oplluiten. Men heeft de oorzaak van dit hard en liefdeloos gedrag
opfluiten.
des hercogs uit de genegenheid van TASSO voor de prinfes ELf.:ONO.
ELF.:ONO.
RA trachten te verklaren; doch men vindt nergens eenigen grond voor
het vermoeden, dat TASSO immer in dit opzigt de palen van eerbied
en befcheidenheid zou zijn te buiten gegaan. Het is mogelijk, dat
zijne hevige liefde tot zijne krankzinnigheid hebbe bijgedragen, die
natuurlijke als
hem ongetwijfeld fom tijds overviel, en zoowel aan uatuurlijke
kan worden toegefchreven, welke voor ous
ons met
zedelijke oorzaken knn
eenen digten fluijer
Iluijer bedekt zijn; doch, hoe dit ook zij, de tegen
geftelde maatregel moest natuurlijk zijnen toef
toeftnnd
tand
hem in het werk geHeIde
verergeren. Reeds de gedachte, dat hij in een krankzinnighuis werd
gevangen gehouden, gepaard met de harde behandeling, die hij onon.
dervond, moesten daartoe flrekken; en echter vond deze zeldzame
man, te midden van zijne vertwijfeling, nog bedaarde oogenblikken
van geest, waarin hij zijne ziel nu eens in verzen, dan eens in wijsgeerige befpiegelingen, op het heerlijkst ontlaste. Het berigt, dat
J7enetië zeer verminkt was in het licht verfchenen ,
zijn dichtfluk in Venetië
was voor hem een nieuwe nag. Deze eerfl:e uitgave werd fpoedig
door meerdere gevolgd, waarvan iedere laatfl:e
laatfle de vroegere in
naauwkeurigheid en volledigheid overtrof, en aldus werden in 6
maanden even zoo vele uitgaven van zijn bevriJd .Jeruzalem
Jeruzalem gedrukt
uitverkocht. waarbij zich de uitgever en ondernemer verrijkten;
en uitverkocht,
ongelukldge dichter in zijnen bangen kerker zuchte, en
terwijl de ongelukkige
van alle aangenaamheden en gerijfelijkheden des levens beroofd was.
jaar. konde verwerven was,
was. dat
Alles wat hij, na verloop van 2 jaar,
men hem,
hem. in plaats van één vertrek,
vertrek. meerder kamers inruimde.
Thans genoot hij dan ook eene meerdere vrijheid; ontving bezoeken
van vrienden en vreemdelingen, en mogt zelfs van tijd tot tijd,
door een' enkel perfoon vergezeld, uitgaan, om gezelfchappen of
andere plaatfen van vermaak te bezoeken. Zelfs liet hem de hertog
Italiaan.
eens bij zich brengen, bij gelegenheid, dat hij Franfche en Italiaanfche edellieden ten zijnen huize had, behandelde hem vriendelijk, en
beloofde hem fpoedig zijne vrijheid; doch hij hield zijn woord niet,
en TASSO
TAsso zag zich, zelfs nog voor het einde van het jaar,
jaar. van de
genotene verzachting van zijn lot verfloken.
bo.
Onder deze treurige omflalldigheden barste een nieuw onweder bo[cIuiften had het hevrijd .Jent,Jentven zijn hoofd los. Behalve andere fchriften
zalem tot eene zamenfpraak van CAMILLO
C AMILLO PELLEGRINO,
PELLEGRINO. over de
Epifche Dichtkunst, aanleiding gegeven, waarin TASSO verre boven
ARlOSTO
ARIOSTO verheven werd. Hieruit ontflond de hevigfle twist met de
akademie del
det Crusca, welker leden LIONARDO SALVIATIE en SEBASTIANO DE ROSSI, namens dezelve,
dezelve. de Orlando, ten minfle zoo
als men voorwendde, poogden te verdedigen, en daartoe het bevrijd
Jeruzalem en deszelfs fchrijver aanvielen. T ASSO beantwoordde ech~
ter
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ter de aanvallen zijner partij met eene waardigheid en gematigdheid,
welke in zijnen toefrand
toefiand •> door ziels- en ligchaamslijden
Iigchaamslijden zoo zeer
hoogfre bewondering verdient. Ondertusverbitterd, gewisfelijk de hoogfie
fehen vergat hij hierbij het beramen der n('Jodige
npodige middelen niet, om
zijne vrijheid te bewerken, hetwelk dan 60k
dok eindelijk, na eene ze.
venjarige gevangenis, door de krachtdadige tus[chenkomst van ver.
fcheidene vorsten en aanzienlijke perfonen
per[onen,, in zoover gelukte, dat
de hardvochtige ALPHONSUS des dichters perfoon aan zijnen zwager
VINCENT VAN GONZAGA, prins van Mantua, overgaf, die beloofde,
beloorde,
zijnen fchoonbroeder zoodanig te zullen bewaren, dat ALPHONSUS
ALPlcIONSUS
nimmer iets van hem te vreezen had.
TAsso vond te Mantua het minzaamst en vereerendst onthaal;
TASSO
doch zijne kwaal was te diep geworteld, om op een volkomen her.
fiel te kunnen hopen. Desniettegenfra3nde
Desniettegenltaande hervatte hij zijnen letterkundigen arbeid op nieuw, en voltooide, onder anderen, de door
zijnen vader reeds begonnen F/oridante,
FlorMante, welke hij, met eene opop.
dragt aan den hertog van Mantua, te Bologna liet drukken; gelijk
hij ook zijn treurfpel Torismondo geheel op nieuw bearbeidde. In
het volgend jaar (1587) bezocht hij Bergamo, waar hij in vroeger
jaren eenigen tijd vertoefd had, en zijne komst door de geheele
plegtig
eg tig gevierd werd. De dood des l1ertogs
hertogs van Mantua riep
fiad pi
hem echter derwaarts terug. De zoon en opvolger van dezen prins
bezat wel dezelfde goedhartigheid omtrent onzen dichter.
dichter, maar niet
ell vertrouwelijkheid zijns vaders, zoodat Mantua
de vriendfchap en
hem niet langer beviel. Zijn ziekelijk gen
geüel
el hem verhinderende, om
een vereerend beroep tot hoogleeraar bij de akademie te Genua aan
te nemen, befloot
beDoot hij, om naar Rome te gaan, alwaar hij niet alleen
,door SCIPIO VAN GONZAGA, maar ook door ver[cheidene
verfcheidene Kardinalen,
uitaek vriendelijk ontvangen werd.
werd, dat
Prinfen en Prelaten zoo bij uitO:ek
hij nieuwe verwachtingen voedde; doch deze allen verijdeld ziende.
om, zoo mogelijk, zich in
reisde hij naar Napels, met oogmerk, om.
het bezit van zijne ouderlijke, in beGag
beflag genomene, goederen te 1l:elfiellen. Hier hield hij zich met eene geheel nieuwe bearbeiding van
hevriJd Jeruzalem onledig, keerde vervolgens naar Rome terug,
zijn bevrifd
,en
,.en vertrok ten laatfre,
laatfie, op de vereerendfre
vereerendfie uitnoodiging
llicnoodiging van den groothertog, FERDlNAND
FERDINAND MEDlClS,
MEDlCIS, naar Florence. Hij
HU had alle reden.
reden, om
over het onthaal van dezen vorst en zijne
z~jne onderhoorigen te vrede te
zijn; doch zijn oogmerk was niet, om in Florence te blijven, en hij
keerde dus, met alle blijken van hoogachting en rijke gefchenken,
herfield ,
naar Rome terug, alwaar hij ziek werd. Hij was nog niet her1l:eld,
toen hij, op dringend aanzoek van den hertog van Mantua, VINCENZO GONZAGA, derwaarts vertrok, en zoude het hier na zijn ge.
noegen gehad hebben.
hebben, indien niet zijne 1l:eeds
fieeds afnemende gezondgezond ..
heid zijn verlangen naar Napels gevoed had. T
TASSO
ASSO vertrok, op uit.
uitnoodiging zijner vrienden, in het begin van 1592 derwaarts; nam
zijn' intrek
illtrek bij zijnen begunfiiger, den prins van Conca; legde de
laat-
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laatile
laatli:e hand aan zijn he'Jl1'i;'d .Teruzalem
.Jeruzalem (zoo noemde hij het om.
bearbeide Pérlolte) , en was bijna met hetzelve gereed, toen hij
argwaan opvatte, dat de vorst zich van zijne handfchriften wilde
meester maken. Hij deelde zijne angllige bezorgdheid aan zijnen
vriend MANSO mede, die hem, met bewilliging van den vorst, zon.
der dat daardoor de dankbaarheid en vriendfchnp gefchonden werd,
in een zijner huizen ontving, hetwelk de bekoorltjkfre
bekoorlUkfre ligging ann
a~n
zeefrrand had. Dit maakte den gunltig!l:en invloed op TASSO,
het zeeUrand
die hier zijn tweede, het veroverd Jeruzalem geheel voltooide,
en tevens zijn dichtll:uk
dichtauk op de zevm dagen der Schepping begon;
doch hetwelk door hem niet geheel voltooid werd.
Intusfchen had HIPPOLYT ALDOBRANDlNI, onder den naam van
floel beklommen, en TASSO dezen
CLEMENS VIII, den paufelijken Uoel
bij een heerlijk gedicht geluk gewenscht, waarvan het gevolg was,
dat hij door den paus op het dringenst werd uitgenoodigd, om
naar Rome te komen. T ASSO voldeed aan zijnen wensch, en werd
met de teeder!l:e en minzaam!l:e blijken van oplettendheid ontvangen
ALDOBRANen behandeld, inzonderheid door den kardinaal CINTHIO Ar.nOBR.ANDINI,
DIN!, aan wien hij dan ook uit dankbaarheid zij n veroverd Jeruoorzalem opdroeg. Het rerugkeeren zijner ziekte was alleen de OOfzaak. dat hij weder naar Napels vertrok, alwaar hij 4 maanden ge·
lukkig in den kring zijner vrienden doorbragt; terwijl inmiddels CINTRiO,
THW, ten einde hem weder naar RlJme te lokken, voor hem bij
den paus de plegtige krooning op het kapitooI bewerkt had. TASSO
reisde lJU
nu op nieuw derwaartS;
derwaarts; doch men verfchoof de plegtigheid
tot in het voorjaar, om haar zooveel te meer luister bij te zetten.
zetten,
Ondertusfchen nam zijne gezondheid gedurende den Winter zoodanig
af,
af. dat hij. zijn uiteinde voelende naderen, zich naar het klooster
van St. O;;uphrio liet brengen, en aldaar op den bepaalden dag zijner
krooning, den 2sfl:en
2s!l:en van Grasm. 1595, fiierf. De kardinaal CINTHTO
liet hem in de kerk van genoemd klooster prachtig begraven, en
8 jaar daarlla deed de kardinaal BEVILACQUA aldaar een gedenkteeken voor hem oprigcen, hetwelk nog tegenwoordig in die kerk
kerk: ge.
vonden wordt. - TASSO
TASSO verwierf ook als Lyrisch dichter veel
roem. Men heeft van hem meer dan 1000 Sonnetten, en over de
300 Madrigalen, welligt
weIligt de fchoonll:e,
fchoon!1e, die van deze foort voorhanden zijn; terwijl zijn Herders-drama, ./lmynthas, onder zijne klas1ieke
fieke werken geplaatst wordt.
woord, van het Fransch afkomfiig,
afkom!l:ig, beteeTATOUËREN. Dit woord.
gewoonte, welke
kent zooveel •, als het ligchaam befchilderen;
befchiIderen; eene gewoonte.
bij vele Indiaallfche voJks!l:ammen plaats heeft, en waarvan men zich
bedient zoo wel om eenen hoogeren rang aan te duiden, als om
zich eene grootere fchoonheid bij te zetten. Men kent den rang of
fiand van iemand aan den aard en de wijze, waarop het ligchaam
Iigchaam
getatouëerd, en aan het meerder of minder getal van ledematen t
W311raan
waaraan dit gefchiedt is. Zoo tatouëert de geringe Indiaan alleen
ALGEMEEN WOORDENJ3. VII.
C
een
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een of twee leden van zijn ligchaam; de aanzienlijken, daarentegen,
laten dit meer of minder over het geheele lijf verrigten. Daar hierzekere· kunstgrepen en vaardigheid vereischt worden. zoo bedient
toe zekeremen zich ook daartoe van bijzondere perfonen, die deze kunst als
een handwerk geleerd hebben, en er zich voor laten betalen. Zij
wordt kortelijk aldus uitgeoefend: de vooraf ontworpen teekenin.
gen worden door punten en infnijdingen op de huid overgebragt ,•
waarop men in de gewonde plaatfen allerhande vaste kleuren wrijft,
waardoor deze wonden, genezen zijnde, voor altijd geverwd
blijven.
TAURIS
TAURlS , thans Tebris. De hoofdflad
hoofdftad der provincie Aberbed.
Aberbed{chan,
[chan, in het Westelijk Perzië, of het rijk Iran. Zij ligt in eene
vlakte, waarin zich niet één boom bevindt, ofschoon de omtrek
rijk is aan koren en vruchten, vooral abrikozen en druiven, aan de
rivieren Spil'itfcha
Spir,t[cha en Atfchi; heeft 300 karavansera's, 350
3So moskeën,
1150,00o
!lSO,OOO inwoners, en wordt door freenen
fteenen muren omringd, die door
koopftad bezware torens bevestigd zijn. Zij is in geheel Azië als koopItad
roemd: Rusfen
Rus[en,, Turken, Perzen en Indianen drijven hier handel,
en de magazijnen en winkels zijn met de rijkfre
rijkfte koopwaren gevuld.
Men vindt er vele kunstenaars en handwerkslieden, waaronder de
voornaamfte ziJn:
zijn: ook vervaardigt men hier het fe
re_•
zijdewevers de voornaamfle
.grijn, waarvan geheel Perzië voorzien wordt, en waartoe veel noodig is, omdat een ieder, met uitzondering van de landlieden, fchoe.
oon
nen en laarzen van dat leder draagt. Men vindt in Tauris
Taur;s (waarfchijnlijk het in de H. Schrift voorkomende Ecbatana)
Et:batana) nog overblijfsels van vele prachtige gebouwen, welke van den vorigen luis.
ftad getuigen, zoo als de fchoone Ba[ar,
Bafar, een plein waarop
ter dezer frad
wel 30,000 ruiters Haan
ftaan kunnen; de merkwaardige citadel Ark aliSchaclz,
&1zaclz, baden enz. Zij heeft door aardbevingen en belegeringen
veel geleden, en is tegenwoordig de zetel van den prins ABBAS
ABBAS MIRMIR~
ZA, erfgenaam van de kroon van Iran, wiens
wîens krijgsvolk volgens de
Europifche wijze ingerigt en geoefend is.
TAURUS. Dezen naam voeren wel vele bergen in Africa,
Airica, SiciSici~
lië en Hongarije; maar de meest beroemde is de bekende, ongemeen hooge bergketen, welke in Natoliën , bij de kusten van RlzoRlttJdus zijnen aanvang Ileemt;
neemt; Azië in twee deelen doorfnijdt, en
uiterfte grenzen van· Tartarife
Tartal'ife en China, aan den
vervolgens, aan de uiterfle
oostelijk en Oceaan eindigt. Men heeft de breedte van deze bergoostelijken
keten op 50 Engelfche
EngeIfche mijlen, en de lengte op 1500, doch da
de
hoogte zoo groot opgegeven, dat men !l2 dagen Doodig
noodig heeft, om
den cop
top te beklimmen.
TAYLüR.
TAYLOR. (JAMES) Een geleerd werktuigkundige, die in Herfstm.
1825 te Cumnock, in het 67fie
67fte jaar zijns ouderdoms overleed. Hij
was de eerfle,
eerfte, die bedacbt
bedacht was, om de fioomwerktuigen
ftoomwerktuigen op de zeevaart toe te pasfen
pas fen , en nam reeds in 1788, op het meer Dalswilton ,
gezamentlijk met den heer MILLER, de eerCle
eerfte proeven
proevell met de fioom.
ftoam.
booboo·
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booten, welke hij, daar deze wel waren uitgevallen, in het volgend
jaar in het kanaal van Forth en Clyde vernieuwde, en daarbij van
grooter vaartuig en groot
grootere
ere machine gebruik maakte. Ook deze
tweede proefneming gelukte, daar de boot, waarvan men zich beo
diende, 7 mijleH
mijlea in het uur aflegde. Gebrek aan vermogen beletce
belette
TAYLOR,
TJlYLOR, deze ontdekking zich ten nutte te maken; en langs dien
weg hebben Fl1LTON
Fl1LTON en
cn BELL roem en voordeel van deze gelukkige
toepasfing ingezameld.
TECHNOLOGIE.
TECHNOLO
GIE. Deze wetenfchap leert ons de onderfcheidene bewerkingen en veranderingen, die de oorfpl'onkelijke
oorfpwnkelijke voortbrengfels der Natuur door onzen arbeid en vlijt ondergaan, kenIlen,
en ons
nen, cn
OIlS bijzondere nitkomlten,
llitkomlten, welke zij, aan zich zelven
overgelaten, niet zouden voortbrengen, opleveren, en dus ter vervulling
vuiling onzer behoeften, of ter veraangenaming van ons leven ver[trekken. Het dier, b. v. komt gekleed ter wereld; de mensch
moet voor zich de onderfcheidene kleedingsftoffen
kleedingsfcoffen voor zijn gebruik
bearbeiden: het dier gebruikt het fmakelijkst voedfel , zoo als het
uit de hand der Natuur komt; doch voor den mensch moet alles
dier
eene bereiding, op onderfcheidene wijze, ondergaan; het diet"
heeft, in weinige oogenblikken, eene gepaste woning voor zich gereed, en verlangt geene andere, dan die, welke het daar vindt,
waar het zich ter rust nederlegt ; de men~ch moet door veel arbeids
en vereenigde krachten zich zelven een verblijf bezorgen, dat voor
zijne belangen en zijne behoeften ge[chikt
gefehikt is: eindelijk, het dier is
volkomen bevredigd, en bereikt het doel van zijn bef
beftaan
taan , zonder
ruwe ftoffen kunstmatig te bearbeiden, of aan de voortbrengfeJs der
Natuur bijzondere eigenfchappel1 en hoedanigheden bij te zetten; de
mensch
mens
eh daarentegen, wiens vermogens zich beginnen te ontwikkelen,
ontwikkelen.
die naar genoegens haakt, welke met den aanleg van zijnen geest
overeenftemmen, en bij het leven ook het aangename "an
\'an hetzelve
hetzeI ve
wenscht
bezirten, is hierdoor in de noodzakelijkheid gebragt van
wenseht te bezitten,
te veranderen, om te zetten, en, om zoo te fpreken,'
fpreken,: te herfehep~
herfchel'~
pen, ruwe voortbrengfels te bearbeiden, en door vlijt' en kunst aan
zijne bijzondere behoeften dienstbaar te maken. C>ndertusfehen
Onderrusfchen
bevaorfchijnt het, uit dit alles, als of het dier boven den mensch bevoorregt zou zijn; doch bij eene nadere befchon
befchou wing
\Ving blijkt het tegen,;.
tegendeel. Eene wereld vol leven, waarin de Godheid zich als
aiS alom verver·
toont,
wont, was het laatfte
laat[te doel harer verheerlijking nog niet. Dit he.;
be.;
floot zij door een wezen, voor een gelijk genot van zaligheid vatdaarinn iets van haar fcheppend vermobaar, te bereiken, en deelde daari
gen mede. Met dit vermogen kwam de mensch uit de hand van zijvoor[chijn, opdat hij deze zijne meerdere voor.
llen Schepper te voorfchijn,
treffelijkheid en verhevener be[tcmming,
beftemming , boven alle andere féhepfeféhepfe.
len,
voortbrengreis der Na.
J.en, ook door de bewerking van de ruwe voortbrengreIs
tuur, overeenkomftig zijn verftoodig
verftaondig nadenken en onderzoek, zoude
aan den dag leggen
leggen,J en deze door eigen arbeid aan zijne behll1'gen
behl1l'gen
C 2
dienst-
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dienstbaar maken, ten einde de mens eh zelf den wellust zijner ver~
ftRndige
ftandige werkzaamheid zoude genieten.
De Technologie begint dus, waar de Natuurlijke Historie eindigt.
Zij befchrijfc de voortbrengfels van menCchelijken arb~id en kunst;
terwijl zich de Natuurlijke Gefchiedenis alleen tot de befchouwing
van de werken der Schepping, zoo als zij zijn, bepaalt. Tot eene
behoorlijke kennis en beoefening der Technologie behooren de Scheid.
en Werktuigkunde; waarvan de laatfte zich alleen tot de uitwendi.
ge gedaante en uitgebreidheid der Iigchamen
ligchamen bepaald; terwijl zich
de eerrte
eerCte tevens tot derzelver beftanddeelen en inwendige geaardheid uitrtrekt.
uitCtrekt. De Werktuigelijke bewerking der ligchamen, hoe
kunstig ook dikwijls, is veel eenvoudiger dan de Scheidkundige ,
want zij heeft met de onderfcheidene beftanddeelen niets te doen,
en brengt eigenlijk geene nieuwe Iigchamen,
ligchamen, maar üechts nieuwe
gedaanten voort. Zoo is het flaan van koper enz. alleen eene Werk.
tui gelijke bewerking; doch de zamenftelling van geel uit rood koper
en zink, het maken van fpaanschgroen. en meer andere, eene
eerfce blijven de beCtanddeelen der ligchamen
Scheidkundige. Bij de eerfee
dezelfde; doch bij de laatCte
laatfte ondergaan zij eene geheele omzetting.
Beide bewerkingen vereifchen onderCcheidene
onderfcheidene werktuigen en mid.
delen; doch dikwijls gaan zij ook met elkander gepaard, en dan
beider. voortbrengfels den naam van kUflStvoortbreng[els,
dragen beider,
kumtvoortbreng[els, waarin de mensch alleen, onder alle fchepfelen, die der Natuur kan veranderen. Aan hem alleen deelde de Godheid een fcheppend vermogen
mede, en niets bepaalt de befchaving en verlichting van' een volk
meer zeker, dan de volkomenheid van deszelfs kunstvoortbrengfels.
TE DEUM LAUDAMUS enz. dat is: God! wif loven U, is het
begin van den zoogenoemden Ambrofiaanfchen Lofzang, welke bij
plegtige gelegenheden, b. v. van zege-feesten, zoo als ook op de
hooge feestdagen, in de Katholijke kerk gewoonlijk gezongen
wordt. Deszelfs koraal-muzijk behoort tot de oudfte toonftukkeIl
toonftukkell.•
die wij uit vroegeren tijd bezitten. Onder de nieuwere zamenftel.
lingen van dit gezang zijn die van HAssE,
HASSE, NaUMAN,
NAuMAN, HAYDN en
DANZI de beroemdrte.
beroemdCte.
TEEKENKUNST is in den ruimften
rnimften zin die kunst, welke Zoo.
zoo.
wel de enkelde, uitwendige omtrekken van IigchameIijke
Iigchamelijke voorwerpen, als ook, de verhouding der afzonderlijke deelen tot het geheel,
door licht en fchaduw aangewezen, op vlakten voorftelt. Het ei.
genlijk
genlljk tijdftip harer uitvinding. ofschoon zich de Grieken deze verkeerdelijk toefchrijven, is onzeker. WaarfchijnIijk
Waarfchijnlijk gaf de afteeke.
ning van den omtrek der Cchaduw, welke eenig voorwerp. door
de zon of eenig ander licht omfchenen, op den grond of eenen
muur wierp, tot dezelve aanleiding. Zij is de grondflag der graveer-, beeldhouw- en fchilderkunst, die haar geen van alle kun1len
kunnen
ontberen, en waarvan de laatfte, niet te vrede met het enkel daarHellell
ftellen der omtrekken van het voorwerp, zich bovendien van die
kleu·
kIeu·
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kleuren bedient, welke aan hetzelve voegen. De tegenwoordige
Teekenkunst beftaat in drie hoofdfoorten,
hoofdfoorcen, als in het Teekenen met
de pen, met krijt
krift en in gewasfchene Teekeningen. Men bedient
zich deels van gekleurd, deels van wit papier; op het eerfte worden de lichten met wit krijt gebragt , doch op het laatfte
Jaatfte worden
zij uitgefpaard. De Teekeningen met de pen hebben altijd iets hards,
iets onbevalJigs; doch geven flan
nan de hand vastheid en vaardigheid.
en deze manier is bijzonder voor het Teekenen van landfchappen
gefchikt. Er zijn tweederlei foorten van deze Teekeningen:
Teekellingen: of zij
worden aan de fchaduwzijde door arceringen verf
verfterkt,
ter kt, of de omOllltrekken alleen worden met de pen aangewezen, en de fchaduwen
zachtjes gewasfchen. Deze manier is inzonderheid voor bouwkundige Teekeningen, alsmede voor gefchiedkundige fchetfen gefchikt.
Het Teekenen met krift is het gewoonlijkst, en voor Jeerlingen der
kunst de beste manier, om dat men daar bij misllagen
misflagen kan uitwisfchen
en bedekken. Men bedient zich bij deze foort van Teekeningen van
zwart en rood krijt,
krijt. en hoogt, zoo de grond gekleurd is, de lich·
Hch,
[en
ten met witter krijt op. Wanneer men het krijt fchaafc, en met
kleine fpitfe rollen papier of leder er opbrengt, dan verkrijgt zulk
eene Teekening een zeer zacht en bevallig aanzien, doch bezit
minder geftrenge naauwkeurigheid. Deze manier noemt men a t'eslompe, en kan inzonderheid dienen tot het aangeven van breede en dagfchaduwen. en
eb ter voortbrenging van een harmonisch
uitwerkfel van het licht. Men heeft ook krijt-teekeningen. waarin de hoofdkleuren der voorwerpen met veelkleurig teekenkrijt
worden aangedtJid.
aangeduid. Deze foort is inzonderheid voor portretten gefchikt, en tot dezelve behooren ook de Teekeningen met potlood
en zilver-krijt op papier en perkement,
perkement , die men gecrayoneerde
lloemt, en fomtijds zeer fijn en mee
met eene drooge verw vermengd
zijn. Deze manier is meer gefchikt voor miniatuurfchilders en lief.
lief4
hebbers, dan voor meesters. Eindelijk gefchiedt het wasfchen
wasfcnen door
middel van het penfeel
penfeelap
op wit papier met uitgefpaarde lichten
lichten,~ of
met Oost-Indifchen inkt, of met Sepia en Biester , met indigo of
karmijn gemengd,
gemengd. en deze foort
foon van teekenen laat de hoogfte vol..
komenheid toe, en kan omtrent alle verfchilIende
verfchillende voorwerpen wor.
worden aangewend.
Men verdeelt alle Teekeningen in 55 klasfen , :lIs: I.
J. in fchetfen,
fchetfen~
welker doel alleen i~,
is, om de eerfte nog ruwe denkbeelden te ontwerpen, en die, hoezeer men daar in geene juiste naauwkeurigheid
of fijnheid verwachten kan, echter, altijd hoog gefchat worden, wanneer zij door eenen meester met verfcand
verftand en eene ftome
ftoute teekenpen
ontworpen worden; gelijk zij ook den grootften
groorften rijkdom van de verzamelingen der handteekeningen nitmaken.
uitmaken. (*) 2. In uitgewerkte tee.
Ite.
ke.
(.) In het kabinet van den Hertog van ALBRRT
ALBKIlT van Sakfe.Tesflhen
Sakfo-Tesflhen te WuC·)
11"".
nçn
verzameliDj;el1 van Hudtackcnil!Jo
Hen vindt meu
men eene der belangrijkfte
belangrijk1l:e en fchoonfte verzamelinl:elt
Hawitaek~DÎI!Jo
gen
geil van groot'
gl'Qot' mecltcrs,
meesters, omftreeks 5°00
5000 1l:uks
ftuks bevattend
bevattende.
••
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lceningen,
lcenil1gen, de zoodanige namelijk, die zorgvuldig voltooid, en in
alle kleinigheden uitgewerkt zijn. 3. In teekeningen VlIn
vlm h;;zotulere
hfizonrlere
tleelen "an Y001-Werpen,
voorwerpen, die of naar het leven, of naar de rondingen
roadingen
Jeelen
(d'opres
(d'apres la b(Jsfe)
hIJsfe) zijn vervaardigd, als: koppen, voeten, armen en
fomtijds
fom tijds ook geheele figuren. Hiertoe behooren mede de teekeningen van geraamten en fpieren, voor de beoefening der Ontleedkunde gefchikt. 4. In teekeningen naar
naor cm
een lel'end
le1'end model, hetwelk
op fchilders.akademiën
fchilders-akademiën gefchiedt. En 5. in kartons,
katiOm, zijnde teekeningen op graauw papier, van dezelfde grootte als hec
het voorwerp,
dat men wil afbeelden. De kunflenaar vervaardigt dezelve voor dat
hij zijn Fresco.fchilderfiuk
Fresco-fchilderfluk ontwerpt. Men hecht ze op den kalk
van een' zoldering of muur vast, en loopt met een puntig ijzer
over de omtrekken heen, ten einde zij in den kalk worden ingedrukt. Men maakt ook kartons, om er tapijten naar te werken, en
bezit ook nog verCcheidene
verfcheidene hulpmiddelen, om den omtrek van een
fiuk op een ander doek over te brengen, wanneer men het naauw.
naauwkeurig kopiëren wiJ.
wil.
Men kan eellen leerling in het teekenen niet genoeg aanbevelen,
om zich, van den beginne af, aan eene losfe en vrije hand te gewennen. Om volkomen meester van de teekenpen en het penCeel
penfeel te
worden, en eene naauwkeurige kennis van de ligchamelijke vormen te
erkrijgen, moet men groote, in eenen breeden
breedelI en bepaalden fiijl,
leteekende
5eteekende voorbeelden kopiëren. Bij het wasfchen moet men geen
water
w:lter [paren,
fparen, en zich van groote penfeelen bedienen, waaraan men
even goed als aan de kleine punten kan maken. Alles, wat men
door groot in het teekenen verflaat
verfiaat , kunnen wij ook verkleinen;
maar wie in een
eenen
en kleinen maatfiaf
maatflaf begint, zal nooit in eenen grooteren iets goeds leveren, maar altijd angstvallig arbeiden. Men
moet zoowel de Natuur als goede navolgingen derzelve kopiëren;
want, ofschoon de eerfie
eerfte wel het hoogfie
hoogfle en het meest algemeene
voorbeeld is, heeft het echter zijne nuttigheid, te zien, hoe en op
welke wijze meesters haar hebben nagevolgd. Men heeft vrijheid,
om vroegere manieren te verbeteren; doch moet die leeren
Ieeren kennen,
en te gelijk de Natuur waarnemen, ten einde de misflagen daarin te
ontdekken, en derzelver verdiensten naar behooren te kunnen fchatten. Behalve de kennis van de groote omtrekken, leeraart ons het
wetenfchappelijk gedeelte der Teekenkunst , om, onafhankelijk van
de fchaduw,
Cchaduw, verfcbeidene
verfcheidene deel
deelen
en te doen vooruitkomen, en anderen
terugwijken. Dit
Die leert men door lijnen; doch de afdalingen en
fchakeringen (nuances) der fchaduwen, daartegen, door het luchtper_
luchtper.
fpectief. Wnnneer
Wanneer het eerfie
eerfte bij het afbeelden van gedaanten en
bijzondere gedeelten derzelve wordt aangewend, noemt mén dit verkortingen. Eene grondige kennis
ke'11nis der perCpectiven
perfpectiven is volfl:rekt
volflrekt noo.noodig tot de volkomenhèid eener teekeni,;g,
teekenbg, welke gelegen is in de
juistheid der vormen, zoowel van enkelde 'Voorwerpen,
voorwerpen, als in de
jui~te evenredigheid van velen te gelijk tot elkander. De gedenkgedenk.
juilite
fiLik.
fiuk-
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1l:ukken
flukken uit het bloeijendst tijdvak der Griekfche kunst leveren ons
onbereikbare voorbeelden van edele en juiste vormen op; het zIjn
zIJn
derzelver fchatbare overblijfsels, waaruit de geheele nieuwe kunst
ontfiaan
ontfraan is, en de voomeffelijkfie
voortreffelijkfre fchilders van den nieuwen tijd
zijn dit alleen door de vereenigde beoefening van Antiken en Na.
tuur geworden.
TEEMS. (De) is de grootfie
grootfre rivier in het eigenlijk Engeland,
alhoewel haar loop zich flechts 30 Duitfche mijlen uitnrekt.
uidlrekt. Zij
ondl:aat
ontllaat uit de vereeniging van de Thame en de l[e
Ifo bij Dorch~ster,
Doreh8,ster,
in het graafschap Oxfort; ontvangt in haren loop verfcheidene kleine
rivieren, en ontlast zich, 60 Engelfche mijlen beneden Londen, om.
flreeks Grave[end,
fireeks
Gravefend, in de Noordzee. Boven eerstgemelde frad
fiad liggen
aan beide oevers der Teems verfcheidene fieden;
freden; inzonderheid zijn
hare boorden, van Richmont
Riehmont af tot Londen, met dorpen, fraaij6 landhuizen en tuinen bedekt. De fiad
frad zelve ligt aan beide oevers dezer
rivier, over welke 6 bruggen liggen, die de voornaam(l:e
voornaamfl:e gedeelten
van Londen met elkander vereenigen. De vloed der zee in de Teems
flrekt zich niet alleen tot die fiad,
firekt
frad, maar nog verder tot Kingston uit,
waardoor groote en zwaar geladene fchepen bijna de Londenfche
Londenfehe brug
kunnen naderen. Beneden Londen, na den mond van de rivier toe.
toe ~
liggen de fieden
freden Gnenwieh,
Greenwich, met een voortreJfeliji{
voonreffeliji{ ingerigt hospitaal
voor 1700 verminkte zeelieden, en een wereldberoemd obfervatoriurn, waarover de Engeifchen huhnen eerfien
eerfren meridiaan trekken en
dat door HERSCHELL mede bekend is; Deptford
Dept/ord,, met een dok, waar.
in de koninklijke fchepen gebouwd en gekalfaat worden; Woolwich,
Woo/wieh,
mede met een dok tot het bouwen van oorlogfchepen, en met verfcheidene magazijnen voor krijgsbehoeften
krijgsbehoefren , en Cravefend, waaf
waar de
fchepen zich nog gewoonlijk van verfche levensmiddelen en fierke
frerke
ftad ligt een
dranken voorzien, voor dat zij zee kiezen. Bij deze fiad
fort, waar de voorbij varende fchepen moeten aanleggen, om onderander) TiIluwoy
Tilluway geheezocht te worden, en tegen over hetzelve een ander,
ten. De invaart van de Teems is niet fierk
frerk verdedigd; en van hier,
dat de fioute
froute Nederlandfche vlootvoogd, DE RUITER.
RUITER, in 1667, ofschoon men toen,
toen. over vlotten, eenen
een en keten over die rivier gefpannen had, dezelve, in weerwil hiervan, tOt Chattam opzeiIde,
opzeilde, en de
fchoonfre oorlogs- en andere fchepen verbrandde,
fchoonl1:e
verbrandde. waarna de vrede
van Breda getroffen werd. De uitYloeijing van de Teems, omfireeks
omllreeks
de frad
fiad Sheernesz, heet de groote Nore, waar gewoonlijk de OostWest -Indië-vaarders verzamelen, voor zij de reis aannemen. Op
en West-Indië-vaarders
de zandbanken en ondiepten, welke in de Nore zich bevinden,
bevinden> liggen tonnen, die aan ankers gehecht zijn.
TEER en PEK worden uit gefrorvene
gefiorvene terpentijn-, lorken. en pijnboomen
boom
en getrokken. Men geeft aan het hart derzelve , de knoesten, de
wortels en bet roode hout
bout den voorrang, en werpt bast en bladen weg,
weg.
als flechte
nechte Teer opleverende. Men kapt deze boom
boomen
en in fiukken,
nukken,
lJageuoeg
tlagenoeg van eene gelijke lengte
lengtE! en dikte;
<likte; fiapelt
frapelt dezelve rooitersC 4
wij-
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wijze op elkander, en vult de tusfchenruimten met de îpaallder~,
fpaanders,
firoo, waardoor men de hars had gefiltreerd. Deze
en ook met het ftroo,
hommijn wordt nu van boven aangeftoken;
bommiJn
aangefioken ; doch de regeling van
het vuur vereischt vele oplettendheid, vermits bij een te levendig
vuur de hars verbrandt en verteert, een te fterk
fierk dezelve vlugtig
maakt en een ilechte
Ilechte Teer geeft, en een te bedompt en zwak
fiechts een gedeelte der hars uittrekt. en te veel waterdeelen
vuur ilechts
met het Teer verbonden laat. Om nu zoowel het vuur op zijn
pas te regelen, als om de naar beneden loopende hars op te van·
~n, heeft men min of meer zamengefielde
zamengeftelde ovens noodig. Het
blijkt van zelf. dat het hout boven eenen ontvangbak moet gefiapeld worden, waarin de Teer vloeit, en waaruit zij door een goot
of riool loopt, om opgenomen en in vaten gefiort
geliort te worden. Het
en..voor de lucht gelloten
genoten zijn, opdat
hout moet van buiten gedekt, enoVoor
er geene geheele verbranding, maar llechts
nechts eene verkoling, plaats
hebbe. De homskolen
houtskolen worden of verkocht, of ter verkrijging van
zwartfel verbrand. Ofschoon het Teer tot de harsachtige voortbrengfels des groeijenden rijks behoort, is het echter geenszins eene
zuivere hars, maar met veel extractive en flijmerige deel en verbonden; en van daar, dat het water allengskens
aIJengskens het Teer van het honthoutwerk neemt, door, namelijk, de llijmerige
flijmerige en gomachtige deel en
op te losfen en af te fpoelen.
Gelijk de harsfen , welke men, door inftJijding
iufiJijding of vuur, uit de
boomen
hoomen trekt, verfcheiden zijn in zuiverheid, kleur en deugd, zoo
verkrijgt men ook eene verfchilIende foort van Pek door meerdere of
mindere verdikking van deze hars of Teer door koking, als: wit,
geel, bruin en zwart Pek. Het gewone, het fcheeps- of fchoenma.
fchoenmakers Pek genoemd, wordt in Zweden en Noorwegen uit het zwarte
Teer hard gekookt. - De kunst, om Teer en Pek te koken moet
zeer oud zijn, zonder het gezegde bij Genezis
Cenezis VI vs. 14 hier bij
te brengen, befchrijft PLINIUS de wijze van werking, zoo als die
plaatren in gebruik is; terwijl tie lvJacedoniërs
nog op vele plaatfen
JJilacedoniërs volgens
THEOPHRASTUS,
THEoPHRAsTus, daarmede op gelijke wijze handelden, als nog tegenwoordig de Zweden doen. Ook wist men toen reeds, dat de azijn
het Pek harder maakt, zoo als men ook nu nog wel, daartoe, dit
zuur bij het kokende Teer voegt. (*)
TEFTERDAR is in TurkiJe
Turkije de benaming van den befillurder
befiuurder
van 's rijks
rij ks geldmiddelen, bij ons minister van finantiën
finamiën genoemd.
hoogfien des rijks, en hij heeft zitting
Zijn ambt behoort onder de hoogften
en fiern
fiem in den Divan. In iedere provincie van TurkiJe
Turkije heeft men ee-

llen
(")
CO) De Heer L. DAGNEAU
DAGNEAU van Duinke,.kln
Duinkerken heeft ecn
een wormverdrijvend, ecotcr vervanging
vèrvanging van het koper bekJeedfeJ der fchepen
fChepeD •,
nomisch Teer uitgevonden, ter
gefchikt
I:efchikt tot behoud derzelve en
cn van allerlei hom,
hout, aan verrotting of worm!l:ekillg
onderworpen, en hetwelk zeer goedkoop van zameDftel
zameDfteJ is. 4Ige",.
A/gcm. J{onst_ liS
Lltferb,
L,tferb, It!JlI
Ilh? deel I.
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Ilcn aan dezen ondergefchikten
ondergeCchikten Tefterdar; doch men moel
moet van den
Ilen
finumie-minister, wel onderfcheiden
onderCcheiden
opperfien fchatmeester,
fchutmeester, of fillantie-minister,
opperftcn
dien ambtenaar, (Hazna Kiadajafi), die alleen 's keizers bijzondere
fchatkist befl:uun,
bef1:uun, en aUe
alle uitgaven voór het ferai!
ferail bezorgen moet.
TEGENVOETERS, Antipodes. Bij hetgeen. wij, onder de
laatfte
laatfie benaming, reeds van dezelve gezegd hebben, voegen wij
hier, ter nadere opheldering, nog het volgende. De Tegenvoeters
wonen op gelijke,
gel~ike, maar tegengeIl:elde,
tegengel1:elde, Geographifche breedten der
aarde, en de Geographifche lengten hunner fiandpunten verfchillen
verfchiIIen
nagenoeg 180 gr. , zoodat de tijd van hunnen dag flechts bijna 12
uur van den onzen afwijkt, en hunne jaarfaifoenen tegen de onze
overfl:aan.
overfiaan. Wanneer de Lente bij ons haren aanvang neemt, begint
bij hen de Herfst, en zij hebben middernacht, wanneer het bij ons
middag is. De kogelvormige gedaante der aarde leidt ons van zelve
tot het deuk
denkbeeld
beeld van Tegenvoeters, waaraan men reeds vóór CICECIceRO gedacht heeft.
De kerkvaders vonden hetzelve firijdig met den
Bijbel, en in de 88fie
fie eeuw werd de aartsbisfchop te
re Salzburg, ·VIRGILIUS,
GILlUS , deswege in den ban gedaan j doch door het herhaald omzeilen der aarde, werd de zaak buiten allen twijfel gefield, en hield
de tegenfpraak van de gemelde gedaante der aarde, en van de Tegenvoeters op. Men moet echter met de laatf1:e
laatfie niet
Diet verwarren de
Tegenbewoners , die met ons eenerlei middaglinie en gelijke, maar tegenovergef1:elde
genovergei1:elde breedten, hebben. Deze hebben met hunne tegenbewoners eenerlei
eeneriei middag,
middag. en dus eenerIei
eenerlei uren van den dag; maar
tegen de onze
ollze overf1:aande
overfiaande jaarfaizoenen.
jaarCaizoenen.
TEI]STERBAND
TEJ]STERBAND was oudtijds eene Gouw, of grooter land.
landfireek, waarin verfchiJlende
verfchillende graven het bewind voerden. Dezelve
wordt in 697 het eerst vermeld. Behalve een gedeelte van Gelderland, lagen Buren en Cu/et/burg,
Culet/burg , de landen....wan
landen..#lan Vianen, van Arkel ~
van A/tena,
Altena, en een gedeelte van het land van Heusden binnen hare
grenzen. In de rijksverdeeling van 839 wordt aan TeiJsterband de
titel van graafschap gegeven. Ondertusfchen is het zeker, dat er
wel graven in maar nimmer' graven van TeiJsterband zijn geweest;
zoodat dan ook geen oud gellacht
geilacht zich naar deze Gouw heeft ge
ge·..
noemd. Het ontbreekt evenwel niet aan berpottelijke genealogifche
droom
en van eene opvolging van graven, die Teifsterband
droomen
TeiJsterband erfelijl~
erfelijlt
zouden geregeerd hebben, en van de graven van Cleve (om dit niet
tot in de elfde eeuw op te halen) zouden afstammen.
hooger dan tOt
Men kan de verzinfels
verzin fels dezen aangaande vinden in DITMARS uitgave
VON TEsCHENMACHER
TEsCHENMACHER. ,p. 189; biJ PONTANUS
PONT ANUS , Hijl.
Hij}. Gelr.
Cdr. p. 53; bij
b~
SLICHTENHORST , T. d. L. bladz. 48 , 53; Geld. Gefch.
Gefeh. bladz. 37 , 60;
60;
en verder daarover nallaan
nailaan 'I.
v. SPAEN, Inl. t. d. Hijl.:v.
Hij}. v. Gelderl. III
deel p. 128; Hijl.
deet
Hifl. v. Getderl.
Gelderl. d. 27.
!l.J.
TELCHINEN. Wie en wat eigenlijk deze Telchinen
Telchil1en geweest zijn
zijll
blijft een tot nog toe onbe1list
onbeflist vraagftuk.
vraagfruk. Uit Peloponnefus
Pelopol1nefus afkomaig
afkomfiig
zouden zij, ten gevolge van eenen ongelukkig gevoerden krijg,
krijg. naar
C5
Rh9.
TEGENVOETERS. -

TELCHINENJ.
TELCHINENJ
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Rhoáus gekomen zijn, waar zij zich een tijdlang opgehouden, en
hetzelve eindelijk verlaten hebben uit zeker voorgevoel van eene
naderende overfirooming, die dan ook dit eiland kort daarna trof.
Telcninen behooren geheel en al tot het duistere gedeelte der
De Telchinen
Griekfche mythologie, en worden ons befchreven als toovenaars of
goochelaars, die door hunne·
hunne kunstenarijen allerlei vreemde verfchijn.
relen
felen konden te weeg brengen, en aan wie zelfs de onbekende na..
tuurkrachten ten dienste fionden. Naderhand zou JUPITER·
JUPITER' hen in
fieenrotfen herfchapen hebben. Mogelijk waren zij wel uit Egypte
Griekenltmd
afkomfiig, en hebben zij in de onbefchaafde tijden van Grjekenltmd
eenigen invloed als kunfienaars gehad, welk gevoelen daardoor fchijnt
verfierkt te worden, dat men aan hun de eerfie
eerL1:e afgodsbeelden bij
toefchrijft.
de Grieken toefchriJft.
TELEGRAAF, Verfchrijver, is een werktuig, gefchikt, om op
eenen aanmerkelijken afstand, door middel van daartoe bepaalde
fchriftteekens, met ongemeenen fpoed, berigten over te brengen, die
vol!1:rekt onverfiaanvoor hen, welke deze teekens niet kennen, volfirekt
Romeinen kenden reeds deze foort van mebaar blijven. Grieken en Romet"nen
dedeeling, en bedienden zich daartoe van brandende vuren, die
naar hunnen afstand van elkander, of naar de kanten, werwaarts zij
nnar
brandden, zekere letters en woorden aanduidden; doch deze manier
was niet veel in gebruik. uit hoofde van de menigvuldige beletfels ,
waarmede zij gepaard ging. Sedert mm men weinige proeven ter
volmaking dezer kunst. De Engelschman HOOK legde wel in 1684
Wetenfchappen,, in Londen, daartoe eeu
uien w
aan de Akademie der WetenCehappen
een nieuw
bet denkbeeld van
plan voor, doch dit geraakte in vergetelheid: ook het
den beroemden LINGUET, die in 178z
1782 door zijn
zij n ontwerp zijne bevrijding uit de Bastille poogde te bewerken, onderging een gelijk
lot. Eindelijk kwam' de vestingbouwkundige CHAPPE met zijn
nieuw plan te voorfchiJn,
voorfchijn, dat hij in 1792 aan de Nationale vergade.
Frankri;'k mededeelde, waarop de Conventie, nadat hij met
ring van Frankri/k
zijnen Telegraaf, in het volgend jaar, in Parijs eenige proeven genomen bad, op een berigt een er door haar benoemde commisfie van
onderzoek, dadelijk tot de oprigting eener linie van Telegrafen
be{loot. In PariJs
Parijs fiaat een Telegraaf in
tusfchen Par&"s
Parijs en R&"sfel
Ri;'sfel be!loot.
de Louvre op eene fierrenwacht,
fierrenwacht , een tweede op den toren van 1I1J,nlM,nt.
martre,
1nartre, en zoo vervolgens op alle plaaefen, die met elkander in
verband kunnen gebragt worden. De uitwendige zamen!1:elling
zamenfl:elling van
den Telegraaf is zeer eenvoudig: zij be!1:aat
befl:aat uit eenen regt opgaand
opgaanden
en
balk, waaraan een dwarsbalk van 9 voet lang, aan ieder punt van
eenen arm van de helft dezer lengte voorzien, gehecht is. Deze 3
fiangen
!langen zijn
zljn ligt beweegbaar, en vormen door hunne verfchiIlende
verfchilIende
2CîO Terigtingen, waarin men dezelve plaatfen kan, de meer dan ZCîO
legrafifche fcbriftteekens. waarvan men den !leutel
{leutel alleen aan de
eer!1:en
eerfl:en en laat!1:en
laatfl:en Telegraaf noodig heeft; terwijl de be!1:uurders
beiluurders der
ms[chen beiden liggende alleen de gegeven teekens
tee!ccms nabootfen, l1laar
maar
lUsfchen
,
die
4!l
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die !looit
pooit ontcijferen. Seinen roepen eellen ieder op zijn' pOSt,
post, die
dan aanflonds door zijnen Telegraaf de teekens aan den volgenden
overbrengt, welke hij door eellen
eenen verkijker aan den voorgaanden
heeft waargenomen.
Bij eellen
eenen in Engeland gebruikelijken Telegraaf maakt men de teekens door middel van achtkante, bewegelijke tafels: ook heeft men
nog andere, die uit cijferplaten met beweegbare wijzers zijn zamen.
gefield.
IS,
181$,
gefleld. De Telegraaf, door den heer HOWE POPHAN, in 18
uitgevonden, is zeer eenvoudig, niettegenflaande men er eenige
honderd teekens meer door geven kan, dan door de tot hiertoe bekende. De Telegraaf, in 1S18, op het Admiraliteitshuis te LondeN
opgerigt, is van eene nieuwe bouworde, en wordt Semophore (teekendrager) genoemd. Zijne teekens zijn kennelijker, dan vlaggen,
beflaan in letters of getallen, met 48 veranderingen,
kogels enz. en bel1aan
van welke altijd flechts één teeken , aan de beide armen van den Telegraaf, te gelijk gegeven wordt. De gonverneur
gouverneur HASTING heeft
Frankri.ik
deze foort van Telegrafen ook in Indië ingevoerd. - In Frankri;"k
zijn de belangrijkfte
belangrijkfle liniën:
Iiniën: 1. die van PariJs naar Calais , op welke
27 Telegrafen een berigt binnen 3 minuten overbrengen; !1.
2. van
PariJs naar Rijsjel,
Rijsjel , waar dit door ll2
22 in 2 minuten gefchiedt; 3.
van Parijs naar Straatsburg, van waar de berigten door 4S Telegrafen in 6fr minuut worden overgebragt ; 4. van PariJs naar Toulon,
Tou/on,
van waar men daartoe met 50 van deze werktuigen 8 minuten noodig heeft, en 5. van Parijs naar Brest, van waar men door 80 Telegrafen in 15 minuten berigten kan ontvangen
ontvangen._ - In Spanje heeft
een zeker SALVA eenen elektrieken Telegraaf uitgevonden, en daarmede, in tegenwoordigheid van het hof, proeven ge nomen.
TELEMACHUS, een zoon van ULYSSES, koning van Itlzaca,
[thaco,
en PF.NELOPE,
PENELOPE, lag nog aan zijner moeders borst, toén zijn vader
na den Trojaanfchen oorlog ging. In zijne kindschheid viel hij
in het water, maar werd door dolfijnen gered, om welke reden
ULYSSES op zijn fchiId
[child en in zijn wapen een dolfijn
dolfiin voerde. Bij
HOMERUS
l-IOMERUS trad hiJ,
hij, bij
b~i de terugkomst zijns vaders, als een vol wasfchen jongeling te voor[chijn, aan wien MINF.RVA
MINERVA onder de gedaante
van MENTOR, zijn' opvoeder den raad geeft, om zich de minnaars
zijner moeder van den hals te fchuiven.
[chuiven. en naar huis te zenden.
Wilde zijne moeder weder huwen, dan moest hij haar naar haar
vaderlijk huis terugwijzen, en aldaar de bruiloft doen houden; ter..
wijl hij zelf, met een fchip van llO
20 riemen, naar Pylus bij NESTOR, en van daar naar Sparta bij MENELAUS zich moest begeven,
ten einde zijnen vader op te zoeken. Vond hij hem echter dood.
dan moest hij voor hem een gedenkteeken oprigten, zijne moeder
uithuwen, en hare minnaars door list of geweld ombrengenombrengen. Op
dezen raad gedroeg zich TELEMACHUS
TELEMAcHus als heer van het huis, en
hield zijn plan en zijne maatregelen voor de minnaars verborgen;
doch daar deze zijne bevelen niit gehoorzaamden, zoo beklaagde
hij
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hij zich bij het volk, begeerde deszelfs bijftand , en verklaarde, dat
hij naar Pylus en Sparta zoude ftevenen, om zijnen vader op te
zoeken. Hij bereikte zijn oogmerk bij het volk niet; maar MINERVA verfcheen hem als MENTOR, op zijne fmeekingen, en den volgenden morgen kwam hij gelukkig te Pylus; vertrok van daar in gezel.
fchap van PISISTRATUS
PlSlSTRATUS naar Sparta, en vernam hier van MENELAus
MENEuus ,
dat zijn vader nog, en wel bij Calypfo, leefde. lnms[chen was
ULYSSES op Ilnaea
lInt/ca aangekomen, en lVIrNERvA,
MrNERVA, die aan TELEMACHUS
TELEMAcHus
verfcheen
ver[cheen,, raadde dezen, om derwaarts terug te keeren. Aldaar gekomen, overlegde hij met zijnen vader, hoe of men zich van de
minnaars van PENELOPE ontllaan zoude. TELEMACHUS ver[cheen
hierop den volgenden dag gewapend in de Had, en liet insgelijks
zijnen vader, in het gewaad van eeDen bedelaar, derwaarts
brengen, waarop hij den ongekenden ULYSSES, in dit zijn gewaad, met de minnaars van PENELOPE liet fpijzigen, doch den laat.
!ten
Hen alle fpotternij
[potternij en mishandeling verbood; maar dit baatte niet,
want men gerankte weldra in hevigen twist, en TRLEMAcHus en
ULYSSES behaalden de overwinning. Eindelijk fireed de eerfie nog,
aan de zijde zijns vaders, tegen de Ithaeenfors;
lthacenfors; terwijl voorts verhaald wordt. dat de laatfie naderhand, argwaan tegen zijnen zoon
opvattende, deze uit den lande bande. Na den dood van ULYSSES
huwde hij, echter, CrRcE,
CIRCE, bij welke hU 2 zonen verwekte; namelijk: LATINUS en ROME, van welken laatll:en fommigen meenen.
dat de '!l:ad Rome haren naam zoude ontleend hebben. - FENELON
heefe
heeft van de gefchiedenis van TELEMACHUS een
eenen
en zedelijken roman
ontleend.
TELEÖLOGIE. Door dit woord, uit het Grieksch afkomftig,
verftaan de leer van de verwordt in de godsdienstige Wijsbegeerte ver!l:aan
fiandige en doelmatige oogmerken, welke zich overal in de Natuur
opdoen', en waaruit men dan, bij eene nadere befchouwing derzei.
ve,
ve. zoowel als van de gevolgen, welke uit deze inrigting
inrigtillg der we·
reld voortvloeijen, het fl:erk!l:e bewijs voor het beftaan
befl:aan van God en
zijne aanbiddelijke eigenfchappen ontleent. Men noemt dit bewijs
Teleölogifche, hetwelk met het Phyfieotheö/ogifche
Phyficotheölogifche in eell
een naauw
het Te/eölogifche,
fiaat.
verband fiaar.
TELESKOOP. (Zie: SPIEGEL.
SPIEGEL-TELESKOOP.)
TELESKOOP.)
TELL. (WILHELM) Een Zwittèrs
Zwitfers landman van Burg/en bij A/tAltdor!, die gefchiedkundig merkwaardig is, inzonderheid door de ontOuttoenmaligen
menschte behandeling van den toenmalig
en Oostenrijkfchen land.
voogd, GESZLER. Zwilfor/tlnd
Zwitfor/tlnd be!l:ond
befl:ond in dien tijd uit eene menigte
wereldlijke en geestelijke regtsgebieden , die gedeelteijk aan den keizer, en het Duicfche
Duirfche rijk onderworpen waren. ALnREcHT I,
I. op
dien tijd Duitsch
Duirsch keizer, zocht de zoogenoemde WOlld/ieden met
zijne overige erfbezittingen te vereenigen ; doch zijne pogingen
daartoe waren vruchteloos; en lJU
nu werden zij door de van den keiZer
aaugefl:elde landvoogden zoo zeer mishandeld en onderdrukt, dat
zer aaugefrelde
in
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in 13°7, tllsCehen
tusfchen de kantons Uri, Schweitz
Sçhweitz en Unterwaltl,
Untet'wald, een
verbond gelloten
(Cchoon..
geiloten werd, aan welks hoofd WALLER FUROT, (fehoon
vader van TEr.L)
TELL) ARNOLD VAN MELCHTHAL
MELCHTHlsL en WERNER STAUFFASnUFFACHER Honden. Ook W. TELL floot zich aan dit verbond, meer
echter, om kennis van zaken te nemen, dan wel, om daarin regtHreeks werkzaam te zijn. Dan, de landvoogd GlèSZLER
GF.SZLER dreef het in
Altdor! zoo ver, dat de Zwltfors
Zwltfers voor eenen hoed, - het teeken
van het Oostenrijks huis - dien hij aan een
en paal had opgehaneenen
gen, in het voorb\igaan,
voorb~igaan, hunne hoofden moesten ontblooten. TELL,
die hierin meermalen nalatig geweest was, werd veroordeeld, om
fchieten, onder bedreiging,
eenen
een en appel van het hoofd zijns zoons te fehieten,
dat beiden, bij weigering zouden van kant geholpen worden. Hij
volbragt deze moeijelijke taak; maar kwam nogtans
nogt2ns daarmede niet
vrij; want, daar hij bekende, dat een tweede pijl, die hij bij zich
had, voor GESZLER zoude befl:emd zijn, indien hij zijnen zoon gehad, zoo liet hem deze landvoogd aan handen en voeten
troffen had.
binden en in een vaartuig brengen.
brengen, hetwelk hij zelf met eenige leidslieden beklom, ten einde TELL over het Waldjll1tter-meet"
Waldftatter-meer naar zijn
flot
flor Kusnach
Kusnaçh te voeren.
voeren, en aldaar in verzekerde bewaring te houden.
fl:orm, dat
Gedurende deze vaart verhief zich echter zulk een hevige fiorm,
GESZLERS geleiders aan hunne redding begonnen te wanhopen, zoo
niet
nier TELL, een fierk
Herk en ervaren roeijer, het vaartuig aan den oever konde brengen. GESZLER zag zich dus
dns genoodzaakt, om hem
los- en het beftuur Van het vaartuig geheel aan hem over te laten.
Hij bragt
bragr hetzelve nabij den wal, doch fprong.
fprong, bij eene uitlleuitl1ekende rots komende, in eens met zijn wapentuig op dezelve; fiiet
de boot van zich af, en verborg zich in een en hollen weg, achter
een digt bosch, van waar hij
h~i GesZLER,
GF.SZLER, toen deze eindelijk aan land
kwam, met zijnen pijl nedervelde. De dood dezes landvoogds was het
fein tot .eenen algemeenen op1l:and.
opl1and. en werd gevolgd door eenen
zeer hardnekkigen Hrijd
l1rijd tus[ehen
tus[chel1 alle Zwitfer[che
Zwit[erCche kantons en Oosten,"ijk, welke eerst in 1499
"iik.
J499 volkomen eindigde. TELL woonde nog
den flag bij Morgarten bij, en men meent, dat hij in 1350, bij
eenen hoogen watervloed.
watervloed, is aangekomen.
Zoo danig luidt het verhaal, hetgeen door velen is in twijfel geZoodanig
trokken; doch door JOHANNES VAN MULLER wederom voor
waar is aangenomen. SARO GRAMMATICUS verhaalt, intus[ehen,
intusCchen, een
bijna gelijk[oortig
gelijkCoortig geval van een' DeelJ[chen
DeenCchen koning, HERALD. en eenen zekeren THOLKOJ,
THOLKOJ. die.
die, lang voor den tijd van TELL,
TELL. door den
eerfl:el1
eer{len tot een gelijk waagfink
waagfiuk met het fehieten
fchietcn van een' appel zoude zijn genoodzaakt geworden. hetwelk almede tegen de waarheid
der gebeurtenis is ingebragt geworden. Dan welligt kan dit verhaal
uit het Germanisch Duitschland
Duitsçh/and in het Noorden, door de HalJzeeHanzeefieden.
fieden, zijn overgebragt (*). en is er bovendien eene omfiandigheid,
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1!j\CIl:N'S Nortliflhe
Nortlifehe HelIlenrOlllllrs,
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Bril/all s314
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heid, welke genoegzaam is, om de gefchiedenis van TELL,
TELL, in de
hoofdzaak, voor echt ce
te houden,
houden t namelijk: dat, nadat de land.
,,"oogden verdreven en hunne floten geflecht
Toogden
gel1echt waren, er jaarlijks
eene . groote optogt naar het oord plaats had, waar TELL
TELL zich
aan land gered had; alsmede, dat het kanton Ur; in de nabijheid
der rots, waarop hij door eenen fiouten
fionten [prong
fprong ontkomen was, in
1388, dus 38 jaar na zijnen dood, de beroemde kapel liet bouwen,
welke zijnen naam draagt, en waarin jaarlijks eene lofrede op hem
gehouden werd; terwijl van de derwaartS
derwaarts reizende 114
1 14 TELL gekend
kronijken overeen.
hadden, met welke berigten ook alle oude krouijken
fiemmen.
fiemm~n. - Voor het overige heeft SCHILLER zijn laatlte
laatf1:e meesterltnk,
meesteril:uk,
gewigtigf1:e tooneelen, getrouwelijk naar de gefchiedenis,
in de gewigtigl1:e
geCchiedenis, inzonderheid volgens TSCHUDI
MULLER, bearbeid (*). - OnderTSCHUDI en MULLER,
tusfchen wordt de geheele gebeurtenis ook van eenen
een en zekeren W.
TELL en eenen graaf van SEEDORF
SEEDORF verhaald, die heer van een gege·
ude eeuw moet geleefd hebben;
deelte van Ur; was, maar in de 12de
want volgens CONR.
CONR. GESZLERS
GESZLERS Vel'zeidenisfe
FéI'zeidenisfe edler oberdeutfcher CeGefclzlechter, ftierf
fchlechter,
fiierf zijn gel1acht
geUacht aldaar reeds uit. De fabel van TELL
TELL kan
eus
dus met de avonturen van eenen vroegeren , door tijd en plaats dikwijls me: elkander te verwisfelen, wel eenigermate opgefierd zijn.
TELLER. (WILHELM
(WILHELM ABRAHAM) Opper-konfistoriaal-raad en
Proost in Berlijn, een zeer verdienstelijk,
verdiensteliJk, en als een kundig en
verlicht Godgeleerde, beroemd man, zag in 1734 te Leipzig het eerfie daglicht, alwaar zijn vader als Hoogleeraar in de Godgeleerdheid
He
en als predikant in hooge achting fiond. Hij ging in 1762 als
Generaal-Superintendent,
Generaal.Superintendent, Hoogleeraar in de Godgeleerdheid, en eerfie predikant naar HelmJladt,
Helmftadt, en wees in 1764
1764 het beroep llaar
naar HalHal.
Ie, in de plaats van BAUMGARTEN,
Je,
BAUMGARTEN, van de hand; doch toen hij
zich in eerstgemelde plaats gehaat en verketterd zag, nam
\Jam hij
hU dat
naar Berlijn aan, alwaar hij zich eenen
eellen vrijeren werkkring, als Opper-konfistoriaal-raad en eerfie leeraar bij de Pieterskerk , meende te
mogen belooven. Hier arbeidde hij dan ook met allen ijver, tot
Religions.edict, in 1787, de godsdienstige vrijheid van dendat het Relit;ions-edict,
ken aan banden legde. TELLER moest vele harde bejegeningen ver.
verduren, en werd zelfs, wegens zijne uitgebragte fiem bij het kamergerigt, waardoor hij hetzelve zoude misleid hebben, met intrekking
van zijne jaarwedde, voor 3 maanden in zijn ambt gefchorst. In
1786 was hij bij de Akademie, en hier las hij in 1802 zijn, ook in
druk uitgegeven, gedenkfchrift
gedenkCchrift op den gefiorven minister van WÖLLNER.
NER voor, van wien hij zoo vele beleedigingen en onaangenaamheden ondervonden had, waarna hij in 1804, in den ouderdom van 70
jaar f1:i~rf.
!1:i~rf.
TELLER was een Godgeleerde, met ongeme,ene
ongeme.ene kundigheden en
eet! fchrander oordeel toegerust. Behalve tot eene meer dan gewone
ce"
Taal.
Taal(O)
(.) Vergelijk het Dllitfchl!
Duitfche tijdfchrif'
tijdfchrif< MitzerllR,
Minervtl, 'Jab,g.
Jak". 1815.
1815_
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taalkennis, had
nad hij zijne fiudiëu
ftudiëll inzonderheid tot
cot de kerkelijke en
letterkundige gefchiedenis bepaald, en iu
in de eerfie
eerfte plaats de oplettendheid gevestigd op de oordeelkundige pogingen ter verbetering
Testamellts. Hij was een der
van den tekst der boeken des Ouden Testamems.
ftukken van hetzelve
eerften, die het ondernam, om de dichterlijke fiukken
eerfien,
unnak te verklaren, en derzelver fchoonheden
in eeneu verbeterden finnak
:tan te toonen:
Wonen: enkelde deel en der leerfiellige
leerfteIlige Gefchiedenis werden door
!lan
hem met een fchrander doorzigt bearbeid; dach inzonderheid bleek
Christlichen
zijn vrije, onderzoeklievende geest uit zijn Lehrhuch des Christlir:1zen
CWlUhens (1764), hetwelk hem zelven echter in lateren tijd zoo
CUlUbens
weinig voldeed.
voldeed, dat hij het niet weder liet drukken. Dit boek werd
beftreden , en zelfs ging de regering van
verketterd, verboden en befireden,
He!mfladt zoo ver.
ver, dat zij zijne afzetting vorderde.
vorderde, welke echter
HelmfttJdt
ver.
door het Brunswijkfche ministerie niet bewilligd werd. In 1772 verneum Testaments; een werk.
werk, hetwelk,
fcheen zijn Wörterbuch des neuen
meer dan eenig ander van dien aard, ter uitbreiding van godsdienstiKathollj.
ge verlichting in zijne kerk bijgedragen, en zelfs onder de Katholljlust. tOt het beoefenen van den BiJbel, in
ken eenen nieuwen lust,
Dultsck/and
Duitschland en elders heeft opgewekt. In elke nieuwe uitgave van
dit Woordenboek, waarvan in 1805 de zesde verfcheen, vindt men
fteeds voortgaand onderzoek des fchrijvers. Hoe weifporen van het fieeds
omftandigheden ftoorde,
nig hij zich aan de ongunstige, uitwendige omfiandigheden
kan men daaruit opmaken, dat hij ten tijde van WÖLLNER het waagde, om zijne Re!igion
Religion der Fólkommern (J79'l),
([792), en zijne Anleitung
Re!igion überhaupt, und zum Atlgemeinen des Christenthums
Christeftthums inszur Religion
Ondermsfchen verloor hij nooit het
hefondre, in druk uittegeven. Ondertusfchen
praktifche en algemeen nuttige uit het oog, hetwelk aan zijn onderver.
zoek veeleer ten rigtfnoer verftrekte ; en het is hi eraan, dat wij ver_
fcheidene ftichtelijke boeken, waartoe ook vele gedrukte leerredenen
laatften munten uit in rijkdom van
behooren, te danken hebben. De laatfien
verbeelding, maar onderfcheiden zich door zuivere grondbeginfels,
zedelijke ftrekking en overtuigende, bevattelijke onderrigtingen. Ook
zijn Magazin für prediger,
Prediger, in 10 deelen van 179'1
1792 tot 1801 verfchenen, en door hem met meer andere godgeleerden uitgegeven,
bevat eenen groot en fchat van gegronde aanmerkingen en beoordeeIingen, benevens voortreffelijk uitgewerkte verhandelingen over eeIiogen,
nige Evangeliën enz. Als leeraar vond bij
hij zoo weinig bijval, dat
hij zich, reeds 15 jaar voor zijnen dood, aan het openlijk predikpredik.
ambt onttrok.
TELLURIUM. (Het) Eene afzonderlijke metaalfoort, welker eigenlijke aard het eerst door den Hoogleeraar KLAPROTH
KLAPROTII ontdekt,
en nader onderzocht en bevestigd is geworden. Men kent er tot
hiertoe de drie volgende ertfen van, die voorheen onder het goudgetlacht
geflacht geteld werden, namelijk: I. gedegen Tellurium, het zoogeWit·Guldenerts (Aurum
(duru11t paradoxum, me/al/um
melal/um prohlemanoemde Wit-Guldenerts
ticUtN)
ticum) van eene tinwitlie
tinwitce,, in het loodgraauwe vallende, kleur, en
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eenen fierken glans; bevattende, volgen$, genoemden Hoogleeraar , 9~
.9~
deelen Tellurium, 7 ijzer en een weinig goud, en de Futzebay in
Zevenhergen
Ze'Yenbergen in graauwe, naar hoornfieen gelijkende, kwarts voorkomende; .2. Schrift- of Karakter Goud-erts, het Aurum gt-aphigraphi.
cum, van eene tin.witte kleur, in dunne zuilen of tafel vormige
doorgaans· met
kristallen, die veelal met eene zijvlakte op, en doorgaans
verfcheidene derzeJve
derzelve te zamen, door elkander gegroeid zijn. Het
gehalte is, volgens KLAP ROTH ,
60 Tellurium, 30 goud en JO
10
zilver, en het wordt bij Offenhanja in Zevenbergen, in kwarts
zilver.
en graauw-fl:een gevonden. En 3. Bladvormige-erts, of de zoogenoemde goud-erts van Nagyag, die in het loodgraauwe valt, meest
Vlln zamen!1:el,
zamenfl:el, week.
week, eenigzins afverwend, en een weinig
bladderig van
buigzaam is; houdende volgens opgave van den genoemden fcheidfcheid.
kundigen
33 Tellurium. 50 lood, S,5
S,s goud, 1 zilver en koper,
Zel'enberen 7,5 zwavel. Deze foort vindt men bij Nagyag, in Zel'enhergen, in kwarts en bruin-fpaath.
In de fterrenkunde verfiáat
verfl:áat men door een Tellurium een werktuig,
gefchikt, om de voordragt van de theoretifche beweging der aarde
om de zon, vooreerst beginnende, duidelijk te maken. Het hêeft, namelijk, zijne betrekking tot de be!1:endige
befl:endige paralellismus van de
aardas, en de daaruit voortvloeijende gevolgen, ten aanzien van
da.
de verwisfeling der jaarfaizoenen, het korten en langen der dagen enz., waarbij de verbeeldingskracht, voornamelij k, door een
eeu
model, moet geholpen worden. De as van den kloot, die den
aardbol voortfl:eld, is onder eenen hoek van 66'!z°
66~o tegen deszelfs vlakvlak·
te gekeerd, en wordt door eene keten zonder eind in deze rigting gehouden; terwijl men de aarde een~n omloop der zon, door eellen
eenen
tweeden kloot voorgefield
voorgeUeld,, laat befchrijven.
befchrijven_ Uit dezen laat!1:en
laatUen kloot
komt eene bewegelijke, fpitfe pUilt te voorfchijll, de zOllnearaal
zonnell:raal
voortfchuiven, en daarvertoonende , welke men tot den aardbol kan voortfchuivell,
pumeu de zonne!1:raal,
zonnell:raal, ten allen tij.
door dus aanwijzen, op welke pumen
de, lijnregt
Iijnregt (vertikaal) op den aardbol vallen moet.
TELLUS is de Latijnfche naam van de Aarde.
TELYN. Zoo noemde men de lier der Barden, en de Duitfche
dichters bedienen zich nog fomtijds van deze benaming.
Noord-Grieken_
TEMPE. Oorfpronkelijk een bevallig dal in het Noord-Grieken.
land, of Thesfalië, waar de aanzienlijk!1:e
aanzienIijkfl:e rivier, de Pmeus,
Pe1Jeus, zich tusOlympos en Osfa, eenen weg gebaand had. Door dit
fchen de bergen Otympos
dal liep de hoofdweg van Thesfalië naar Macedonië, en wij vinden
eell vrij breedvoerig berigt van deze bekoorlijke landareek bij Ageen
AELIANUS, iri het eerfl:e hoofddeel van het derde boek zijner verfcheiverfeh ei.
denheden , alwaar hij dit dal, 31s
als met de voortreffelijkfte
voortreffelijkIte fchoonheverlierd, befchrijft. Hooge boomen overfchaduwden der Natuur verfierd,
aeiIe rotfen , en leden de oevers der fchoone rivier; bedekten de fieile
verden, door haar bevallig groen, aan het oog een in de daad bekoorlijk gezigt op; beminnelUke boschjes verfchaften den wandelaar J
des
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des zomers, eene verkwikkende fchaduw, talrijke frisfche bronnen eene aangename en fierkende verkwikking, en de vogels
verheugden zijne ziel door hun overeenf1:emmend
overeenllemmend liefelijk gezang;
terwijl men op den zacht vloeijendell firoom, onder het lommer der
overhangende. takken,
tukken, omringd van wierookgeuren, die rondom van
de altaren der offeraars hemelwaarts fiegen,
f1:egen, een koel en aangenaam
luchtje fchepte. Niemand behoeft zich dus te verwonderen, dat
men den naam van dit aanminnig dal op foortgelijke bekoorlijke oorden
heeft overgebragt , en men nog tegenwoordig aan een fchoon bergdal »•
van eene zachtvlietende
doorfiroomd, den naam van Tempe geeft.
zachtvIietende rivier doorf1:roomd,
TEMPEL. Een woord, van het Latijnfch
Latijnfchee Temp/um
Templum afkomfiig,
afkomfiig.
oorfpronkelijk het gewelf des hemels, of een geheiligd oord in de
vrije lucht beteekenende , hetwelk de wigchelaars als afbakenden.
afbakenden,
om daarin op bijzouderheden
bijzonderheden te letten, zoo als b. v. de vlngt
vll1gt
der vogelen, waaruit de lotgevallen voorfpeld werden. Vervolgens
noemde men elke, door de priesters, tot de heilige dienst gewijde
plaats ook Tempel, en dus ook die, waarop godsdienfiige
godsdienf1:ige gebouwen
hier, dat eindelijk die gebouwen zei ven
werden geplaatst; en van bier,
Tempels zijn genoemd, wa~rin
wasrin de afgodsbeelden en de offers op de
altaren bewaard, en die meestal op hoogten werden opgerigt. De
oudfie waren van boven open, zonder venllers,
venf1:ers, en van 'zoo vele fiefteoudfl:e
raden voorzien, als de bouwmeester daaraan konde bijzetten; want
men hield ze voor zoo veel te waardiger verblijfplaatfen voor de go.
den, nanr
naar gelang zij in meerderen luister boven de woningen der
menfchen uitblonken. Hetgeen in den beginne flechts eene omhei.
ning, tent of hut was, zoo als het bij de zwervende en wilde volllÏng,
ken nog is, verandérde naderharul, bij eene meerdere befchaving, in
grootf1:e vorderingen
prachtige gebouwen, waaraan de bouwkunst de grootlle
maakte.
De achterfle
achterf1:e ruimte van het binnen!l:e
binnenf1:e gedeelte dezer
Tempels, waar de afgodsbeelden fionden,
fl:onden, was als een voor het oog
der menigte
meni~te ondoordringbaar heiligdom (Adyton)
(AdytlJn) van de voorfie ruimte afgefcheiden,
llfgefcheiden, en alleen voor den opperpriester toegankelijk; terwijl een geheimzinnig duister de plaats moest omringen,
waar zich de goden van nabij openbaarden. De priesters befl:uurden
bef1:uurden
mysteriën, de lee.
in de Tempels geregeld de godsdienst met hare mysteriën.
binnen
ken kwamen tlechts
Ilechts op zekere feesten en plegtige optogten binnel1
dezelve; want de godsdienfl:ige
godsdienfiige vergadering werd voor de Tempels
gehouden, dewijl zij ,nergens van binnen ruim genoeg waren, om de
menigte te kUlinen
knnnen bevatten. Het veelgodendom vermeerderde het
aantal dezer gebouwen, waarvan de overblijfsels, op den klasfieken
grond van de befchaafde volken der oudheid, nog tegenwoordig van
hunne
hnnne godsdienst en befchaving getuigen.
In Azië, waar het getal der Tempels in evenredigheid minder
was. dan bij de Grieken en Romeinen, ver[pilden
verfpilden geheele nat:ën dik.
krachten. kunst en welvanrt
welvaart aan het bouwen
bon wen van eenen
wijls hare krachten,
aanhangers van
val1 de
enkelen. Dus vonden de Hebreeuwen , die als aaohangers
ALGEMEEN
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leer van den eenigen waren God
Gad geene meerdere plaatfen ter ver~
eering van dat Wezen konden dulden, het punt van vereeniging
vereel1iging hun.
ner godsdienstoefening en vaderlandsliefde in hun nationaal heiligdom
te Jeruzalem. De eerfl:e Tempel, door SALOMO, den zoOn en opvolger van DilVlD
DilvlD ,, met de hulp van Phenicifche bouwmeesters op
-den
.den berg Morin,
lI1oritl, niet zeer ver van .den berg Sion, binnen de wallen van Jeruzalem, uit de uitbundige fch~Hten zijns vaders gefijcht.
gefticht.
was een fieenen regthoekig gebouw van 60 el lang, !l0 breed en go
hoog. Hij was aan drie züden door overdekte galerijen of zijvertrekken omgeven, waarvan er 3 boven elkander waren, die ter
te·r bewaring van de fchatten en gereedfchappen des Tempels dienden, eu
prijkte aan devoorfie zijde met een voorhof ter breedte van 10 el, hetwelk door 2 zuilen van brons, }ACHIN
JACHIN en BOAS (vastheid en fierkce)
fierkte)
verbeeldende, gedragen werd. Hèt binnen11:e gedeelte beflellld
beflell1d uit het
achterruim , van 20 el lang, bet
het Heilige der Heiligen genoemd,
waarin de ark des verbonds geplaatst, en door een voorhangfe!
was afgefcheiden; alsmede
al5mede uiL her
het voorfl:e ruim, of het Heilige, hetwelk eene lengte van 10 el had, waarin de gouden kandelaars.
toonbroodcn en het reukaltaar fl:onden.
fionden. Het Heilige der
de
dc tafel der toonbrooden
ilechts eenmaal in
Heiligen mogt alleen door den Hoogepriester , en nechts
het jaar ,en het Heilige alleen door de priesters, voor de Tempeldienst bellemd, betreden worden. Het gebeele
geheele gebouw omringde
een binnenhof~ waarin het brandoffer-altanr, het waschvat en andere gereedf.chappen .geplaa~t
.geplaatst waren, omdat hier de priesters moesten ,Jlagten, offeren ,en bidden; ·wordende dit binnenhof door galerijen, op pilaren rustende, en met deuren van brons afgefcheiden, van het buitenhof voor het volk, hetwerk weder (;Qor
r;oor eenen muur werd ingeflûten.
ingefK>ten.
Deze boven alle 'verbeelding
·verbeelding prachtige en kostbare Tempel werd,
ten tijde van ZEDEElA,
ZEDEEtA , door NEBUKADNEZAR, koning van Babylon
Bahylofz t
te gelijk met de fiad
ilad Jeruzalem, geheel verbrand en verwoest, beo
behnlve
halve deszelfs vaten en gereedfcJappen,
gereedfchappen, die hij, met de Joden, naar
BabylfJn
BabylIJn liet voeren; doch onder de regering van 'CYRUS,
'CYRUS, den groo.
grooten alleenheerfcher der Perzen en Meden, bouwden de uit de Babyloni[che gevangenis terug gekeerde Joodfche fl:ammen, onder ZERUBABEL, met verlof van dezen vorst.
vorst, eellen
.cellen tweeden, nieuwen Tem.
Tempel, die in den aanvang verre in pracht voor den eerll:en moest wij.
wijen dOOf
door toedoen Valt
valt
ken; maar alJengskens, inzonderheid ten tijde, .en
HERODES dm Grnoten,
Groot en , uitgebreid en aanmerkelijk verfraaid werd.
Hij werd door 4 terrasvormig opklimmende voorhoven omringd,
waarvan het oll~eme
oll~erfre en buitenae 500 el in het vierkant, en aan drie
zijden van dubbele, doch aan de vierde. {lf
{jf zuidzijde van drie.
driedubbele galerijen voorzien was, en het voorhof der Heidenen ge
ge...
nnemd
noemd werd, omdat hierin meurden
menfchen van allerlei natiën bidden magmogten. Dit werd door een traliewerk enhoogen mUllr
muur afgefcheiden
afgefcheidell van
een tweede, hooger liggend voorhof, ! 35 el iu het vierkant beDaan.
beDaande, en alleen voor VTOU
vrOl! wen iugcrigt.
Van
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Van daar klom men langs IS trappen naar het, mede binnen galerijen met kolommen beOoten, groote voorhof van het tempelgebou\Y
zelf. waarvan van voren een gedeelte, voor het voorhof der man.
nen, door een traliewerk van het binnenfl:e voorhof der priesters
was afgezonderd. In deszelfs midden fl:ond de Tempel van wit
marmer met rijk vergllIdCel
roo el lang en hoog, 60 breed.
verguld fel , zijnde
zijllde 100
toc 3 verdiepingen
en van een breed voorhof, met zjjvertrekken, tot
hoog, voorzien. Deze Tempel, nog tegenwoo;d:g
tegenwoo; d:g onder de gebou.
wen der oudheid merkwaardig.
omving zijnen grootnen
grootfl:en luister van
merkwaardig, ontving
verfchijning en de tegenwoordigheid
tt'genwoordigheid van den MESSIAS, onzen
de verCchijning
Heer JEZUS CHRISTUS; doch werd almede, niet lang na 's HeiIands
Heiland!
hemelvaart, bij de eindelijke verwoesting van Jeruzalem en de verftrooijing
flrooijing des Joodfchen volks.
volks, door den Romeinfehen
RomeinCehen keizer VesVESPASIANUS, geheel vernield; hebbende men [ederr
federe vruchteloos getracht, om denzelven te herbouwen.
TEMPERAMENT. Alhoewel eene behoorlUke verdeeling en befchrijving der onderfcheidene Temperamenten
Temperamemen altijd eene moeijelijke
zaak blijft, en vroegere en latere fchrijvers omtrent dit pt1nt
pttnt ook
aanmerkelijk verfchillen,
verCchilIen, kan men echter de verdee!ing in de 4 volgende Temperamenten, als de meest gebruikelijke, aannemen.
I.
J. Het 1lI0edrijke
Bloedrijke !lelt
Helt niet zoo zeer den volledigen, bloedriJken
bloedrijken
man in de volle kracht van zijn leven,
mensch voor, als wel den ma11
bij wien het geheele flagaderlijk fl:elfel
1l:elCel bijzonder werkzaam is, en
door kracht uitmunt; bij wien alle organen op het volkomenst en
fl:eeds
fleeds van het
bet zuiverfee
zuiver[ce bloed worden doorilroomd, gevoed en on·
derhouden, en bÜ wien dus het beeld der vollwmenfl:e gezondheid
gevonden wordt. Een man van dit
die Temperament bezit eene overmaat van gevoel en vele vatbaarheid; maar
m~ar niet ieder gevoel omwik.
omwikkelt zich tot
toe eene
eelle blijvende, dieptrelfende gewaarwording,
gewaarwording. omdat
de eene de andere fpoedig weder verdringt. Op gelijke wijze wordt
worde
ook het begeervermogen wel fchielijk en dikw~jls
dikwijls opgewekt; doch
}let
lIet komt l;Iede
l::Jede niet tot eelle
eene aanhoudende wel kkracht, vermits een
nÎeuw voorwerp fl:eeds
1l:eeds weder eene nieuwe begeerte doet geboren
nieuw
worden, eer nog de vorige, wanneer zij aanhoudenJe
aanhouden,Je werkzaamheid vordert. bevredigd is. De bloedrijke is vol beOuiten , maar is
niee zeer fiandvastig>
1l:andvastig> om dezelve altoos uit te voeren; leerzaam,
niet
maar vergeet ook ligtelijk •, hetgeen hij geleerd heeft; goedhartig,
dienstvaardig en vrolijk in gezelfchap; hij laat zich gemakkelijk over.
overreden, ziet eenen beganen misOag fpoedig in.
in, en gevoelt er ook wel
berouw over; maar het is zijne zaak niet.
niet, om er zich onophoude.
lijk over te kwellen. Bezigheden fl:aan
11aan hem niet tegen de borst,
wanneer zij fchielijk en gemakkelijk volbragt
volbra6't zijn;
zUn; doch voor aanhoudende vlijt is hij niet altoos berekend. HU
H\i heeft aanleg tot
toc een
beminnelijk en edelmoedig karakter; maar ook tot zinnelijkheid ell
en
tr:Jp tOt
tot trap toe
tot
onbedachtzaamheid, welke beide den mensch van tr:lp
de grootfie
groot1l:e dwalingen kunnen brengen.
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'fe
inzonde,rheid bij
Het OploQpende Temperáment.
Temperàment. Dit vindt men inzonderhe.id
uit.
menfchen, wier gal-afscheidingswerktuigen bijzonder in kracht uitmunten; en hieruit ,kan
kan men
r.:en dus afleiden, dat l11en[chen
men[chen van dit
JigteiUk tot 'hevige
hevige gramfcbap
gramfchap worden opgewekt, ·die
,die
Temperament ligteiijk
<altijci.
<altijd met iets fcberps
fcherps en ,bitters
.bitters gepaard gallt.
gaat. De,oploopende
De, oploopende helt
hele
lueer
meer tot haat dan tot liefde .over,
,over, welke l'aatlk
Iaadl:e· in hare hevigheid
Tegell,ll:and Mnieuwe{)pwekking
Mnieuwe ,{)pwekking
<dikwijls aan den eerften gelijk is. Tegenfiand
voor ·,zijn
'.zijn gevoel" hetwelk door .toegeeflijkheid,
,coegeeflijkheid, daarentegen, zich
V~11 hier, dat liefde en haat bij hem hevig ia
zelf verteert; en V4ll
derzelver uitwerkfeJ-s,
uitwerkfeJs, doch kort van duur zjjn. Beleedigingen doell
doen
zijnen toorn ·,fel
,,fel entbranden
ontbranden;; maar
mllar hij, laat zich.
zich, ook JigtelIjk
Jigtelijk ter ,neer
.neer
zetten. Hij maakt grootCche plannen; maar laat de uitvoering gaarne
-aan
.aan anderen over. Roem en eer .,zijn
zijn meestal de blir.keode
blinkende herfen.
fchimmen, welke hij met .,drift
,,drift najaagt, .en
en die, hem hierin ,v,erhinlrerhinfehimmen,
dert beleedigt hem op het gevoeligs!.
gevoeligst. Hij bemint
bemillt uitwendige pracht
en' fchitcerenden
fchitterenden luister; onderwerping
onderw(lrping en opwachting van anderen,
die,
gehoorzll.
rlie, tot ,zijne dienst bel1:emd,
befiemd, op ~ijne wenken moeten gehoorza.
men; ontvaNgt dus gaarne de hulde van zijne minderen, en beloofJ:
beloof.t
hu.o vaardig zijn~.
htm
zijn~, {Juderfieunillg.
onderfl:euning. Hij is dus edelmoedig;
e.dclmoedig; docn
doelt niet
zoo zeer uit zuivere menfchenliefde, als wel ,om
oom geprezen te wor.
den; want !:ij
tij is,
is. aall
aan den anderen kant, dikwijls, fchraapzuch:jg,
Dm
om ,zijne 'neiging
neiging ,tot
tot fchiueren
f~hitteren te kunnen bevredigen. Hij neemt
iWaar
maar men het niet ziet, {:u
en geeft, waar men·
men het ziet. D.e onaarJonaan.
gename
,gen~me .aand0eningen
.aandoening.en worden ,bij hem meer dan, de 'aangeuame
'aangeliame
.opgewekt.
opgewekt. en de laatUe
laat!l:e alleen dan"
dal1~ wanneer zijne heerfchende ,nei.neigingen, heerseh.
heersch. en baatzucht, bevredigd worden. Gramfcllllp
Gramfcllap..en
,.en
.verdtiet vinden
vi:ldell ,dikwijls bij hem pia3ts,
piaats, ,om dat zijn TemperaWfrLlt
Temperame-L1t
41et
bet mees.t ander,en ·tegen
"tegen hem in het harnas jaagt; en van hier, dat
oploopende veelal mftt
de 0Floopende
met andere menfchen
menfehen in on.opboudelijken
ooophoudelijken twist
<)ndenusfchen heeft
heef! dit .Temperament
,Temperament aanleg tot verhevene
leeft. .ondermsfchen
mali..!" ook tot groote,
groote dwaasheden. Door.
Door de rede befluurd,
befiuurd,
deugden, maar
maakt het -denmensch
<lenmensch zijne vorming tot grootmoed~gheid,
grootmoed~ghei.d. dappereen.en ,gebieder gemakkelijk; terwij-l
terwijl het ·in
,in
heid, heldenmoed en' tet eenen
den middelfiand
,een braaf en ijverig werkman,eenoo
middell1:and ligter ,tot ·een
werkman, eenen kun.
digen
tligen befl:uurder,
bell:uurder, en tot een wasrdig
waaniig beer
heer .en
,en meester opleidt. Wanneer de hartstogten
bartstogten,, echter,
echte;,'. o<len
~en mallvan,
reanvan ,dit
dit Temperament 'over.
over_
maken zijne {)nQplwudelijke
<mQphoudelijke begeerten
bl!geerlX!n hem tot
tot eenen
een en
weldigen, dan makenzijl'le
tiran' en willekeurigen ·gebieder
tiran·
gebieder .en zru
za! hij., in den middeIaand
middelfiand gezijlle vrou,w, ·kinderen
plaatst, altijd met zijne
,kindereR.en
-en verder hu~sgezin
hui-sgezin in
twist leven, en zich, als een ·{)pgeblaz.ell
·,trotschaard ,bij
'opgeblaz.euuotschaard,
bij .alle
alle menfchen als een \voorwerp
fehen
voorwerp van verachting,
verachting, <Jf
d als eenen beLagchelijken
belagchelijken
zot kenmerken. Is de eerzucht bij hem,
hem. inzonderheid, eene heer.
rehende
fchende neiging, en naat zij tot hoogmoed {)Iler,
{)Ileï, dan kan eelle 0U·
(Hl·
voorziene kwetfing van denzelven tot eeoe
cene N'olkomene
;volkom ene krallkzilllJig_
krankzinnig_
heid aanïeiding
aanÏeiding geven, welJ.e
we!J,e telkens tot woede overilaat.
overllaat.
Z.
3. Het Koelbloedige Temperamen.t
Temperamel1l bezit e.ene
cene meerder.e
meerder,e ,w.erkZllllln.w,erkZllam~
heid
beid

,,~~
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heid
heiJ \':10'
van' he.c opfJurpend'
opOurpend' vaatgefl:el,
vaatgefiel, hetwelk dè
de waterachtige deelen'~
deeleIl'~
waarvan het geheele werktuigelijke rijkelijk voorzien is, naar zien
neemt; het broed I1roomt
(lroomt bij den koelbloedigen langzamer, en de
werkingen van bet zenuwgel1el
zenuwgefiel zijn gematigd en geregeld. Van hi~r ~
dat hij geenen heerfchenden, ten minfte
minffe geenen hevigen ,• hartstogt bezit;
meer naar rust. !laar
naar genot, zonder
zondèr infpanning, neigt; aan weinige
aandoeningen onderhevig is, en die, zoo zij al bij hem plaats heb-':'
ben, meer van eenen aangenamen , dan onaangenamen, aard zijrr.
zijn~
Toorn, berouw of verdriet overvallen hem zelden; ma~r wordt zijn
gevoel eenmaal opgewekt, dan is het duurzaam. In zijne bedrijven
is hij langzaam, en handelt fteeds met overleg en na9r
naar beginfels : hij
neigi:lgen ea
wordt niet ligteiijk tot gramfchap opgewekt; door zijne neigingen
hartsrogten
bartstogten niet verblind. en tot geenerlei onbedachtzame daad weg'geUeept.
geileept. Uit hoofde
boofde zijner gelijkmoedigheid en bedachtzaamheid
biedt de koelbloedige minder activen. dan pasfivel1
pasfh'en tegenfiand aan onaangename invloeden en onbillijke aanmatigingen; wekt daardoor an'"
deren minder tot tegenllreven
tegen!lreven en vijandfchap op; handhaaft zich echo
ter altijd/
aJtijd/ bij eenen zekeren graad van achting, en houdt zich fleed~
op eenigen Ilfstanft...
11 fstanft.. - Hij is een getrouw vriend en een goed echtge..
noot en vader; doch, niet altijd naar den' wensch van het gezin,
be~r
rnoeijelijk te mjslel~
mislel~
be\tr etl'
en' gebieder,
gebieder. wan~ hij bemint de orde, is moeijelijk
den,
den. en heeft zelden overijlde flappen door gefchenken goed te
maken. Dit Temperament bezit den gelukkigflen aa:Jleg
aa!1leg tot {WIe
fliIIe deugd
en tevredenheid, wanneer het, in eenen behoorlijken graad voorhan.....
den is, het gevoel Iliet
niet te langzaam wordt opgewekt, of de werkkracht te zwak is. De koelbloedige verrigt zijne bezigheden uit befef van pligt, de meer gemakkelijke zelfs met lust; doch die moei~
jelijke en aanhoadende
aanl10adende infpannillg
infpanning vorderen, met weerzin. Bezit hiJ
hij
echter dit Temperament
Tempernmellt in eene groote mate, dan kan bet in gevoeL.
gevoel.
loosheid of onverfchilligheid ontaarden.
4- lIet Zwaarmoedige Temperament, éndelijk, vindt men eerder bij
minder gezonde menfchen, bij diegenen, wier aderlijk bloed, inzonderheid in de buiksholte , trager en minder vrij omloopt, wiet"
lever, ef verdere ingewanden. aan eene of andere onregelmatigheid
lijden. De l'ragere omloop van het bloed in het bijzonder, en voorta
de minder goede gezondheid, veroorzaken de kennelijke donkere
kleur
klenr van het bloed; doch of de bellanddeelen
be1tanddeelen van dit bloed met
die van gezonde,
gezonde. bloedrijke menfchen verfchillen, en waarin dit verEeu
[ehil
[chil moge bell:aall,
bell:aan, dit is ons allen tot nog toe onbekend. Een
mensch
menscll van een zwaarmoedig Temperament
Temperamenr heeft weinig a:mdoenil1a:mdoeniI1gen; maar wordt er dikwijls door verrast, en altijd meer door treurige dan blijmoedige. Heeft echter eene neiging bij hem eens ingang
gevonden, dan duurt zij gewoonltik
gewoonlUk lang. De moeijelijkheid een er
zaak meer inziende, en dool' geene fpoedig afwisfelende aandoeningen
g'en in zijne overleggingen verhinderd wordende, handelt de zwaar~
moedige dus voO!:zigtig
voor.zigtig en bedachtzaam; geeft zich zelven aan gee.
l)
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nog minder aan uitbundige vreugde over. Zijne 'driften zUn niet onO:uimig.
onl1:uimig, noch vertoonen
verwonen zich openlijk, maar beheerfehen
is, uit hoofde zijner :mgllige
:mgfiige
fchen hem daarom niet minder. Hij is.
bezorgdheid voor de toekomst.
toekomsr. inzonderheid tot gierigheid geneigd;
in zijne liefde getrouw; maar aan eene fl:ille,
fiiHe, zich zelve verterende.
de, jalouzij onderhevig. Voor vriendr..:hap
vriendfchap is hij minder gefchikt,
omdat hij altijd argwaan in zijnen boezem aankweekt, en te
re veel
op zijne
z~ine hoede is. In zijne bezigheden is de zwaarmoedige vlijtig
en naauwgezec,
naauwgezet, en
eu fchuwc
fchuwt den zwaarfl:en
zwaarl1:en arbeid niet. Hij leert
blijfr het zijn eigenmoeijelijk; doch heeft hij eens iets gevat, dan blijft
dom. In zijn gedrag en zijne eifchen omtrent anderen is hij ge11reng,
llreng, zonder toegeeflijkheid. Vermaken, inzonderheid de openlijke
en luidruchtige, fiaan hem tegen; maar daarentegen
daaremegen bemint hij
bij een
Ril
fiil genoegen met weinige, ernfl:ige
ernfiige gefprekken, diepzinnige befchouwin gen over een of ander onderwerp; zoekt de eenzaamheid, en ver.
kiest die boven alle gezelfchap. De man van dit Temperament heeft
ovenll3murkundigen wijsgeer, tot eenen be.
veel aanleg tOt eenen b ovenllutuurkundigen
kwamen uitvinder en cenen naauwkellrigen
naallwkellrigeu waarnemer; maar ook tot
menfehenhaat en vooringenomenheid met
mer zich zeI ven. Hij moet zich
menfchenhaat
derhalve wachten, om zijner neigin~ tot
tOt eenzaamheid, afzondering
van de menfchen, en verachting van alle vreugde niet te veel bot
te vieren.
Ondertusfchell
Ondertusfchen moet men zich niet verbeelden, dat ieder mcnsch van
het Temperament, waaronder hij behoort, al de eigenfchappen der
opgegevene in de volfl:e
voll1:e mate bezit. of dat die zich duidelijk merk.
baar in hem moeten vertoon en ; maar men moet in aanmerking nemen,
welke afwisfelingel1,
afwisfelingen, bepalmg
bepalIng van graad, opvoeding, geboorte enz.
moeijelijk valt, om
kunnen te weeg brengen, zoodat het dikwijls moeijeIijk
het juiste Temperament te bepalen, door op te geven, welk der
-44 genoemde Temperamenten hem bijzonder eigen is.
Intusfchen is bet zeker, dat de Iigchamelijke eigenfchappen, wel.
ke in den ver[chiIIenden
verfchilIenden leeftijd plaats hebben,
hebben. de voorname ver';'
fcheidenheid der Temperamemen daarfl:ellen,
daarl1:ellen, zoodat in de kindschÎ1eid
bloedige, in de huwbare jaren het
Îleid en jongeling[chap
jongelingfchap het koel
koelbloedige,
bloedrijke, in de mannelijke het oploopend en in den ouderdom het
her
zwaarmoedige in alle de werkingen, niet alleen van den geest, maar
ook van het ligchaam , kenbaar zijn.
TEMPERATUUR is de gc1l:eldheid
gcfieldheid van onzen dampkring ten aan.
aan·
ZIen
llen zijner voelbare warmte. Zij wordt door een' warmtegraad uitgedrukt, welke op de fchaal van eenen Thermometer, die :Jan
aan de
lucht is blootgefl:eld,
blootgel1:eld, wordt aangewezen. Wanneer een gezond,
mensch de dampkringslucht koud noch warm vindt.
fierk en bedaard menseh
dan zeggen wij, zij is van eene
eelle gematigde Temperatuur; doch wauwanntltuurlijke warmte van on~
neer zij kouder of warmer is, dan de natuurlijke
ligchaam,
ligchaam. dan noemt men den dampkring warm of koud. Deszelfs
gematigde Temperatuur is 54
S4 gr. FAHRENHEIT, of 10 gr. REAUMUR,
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de zomerwarmte op de fcha'<ll des eerfien 64 - 100, en op die dei
20 - 4 op den thermo.
batfien 14 - 3 II gr.; terwijl de winterkoude ~o
l:tatflen
laatst_
meter van den eerstgenoemden, en 5 - l6 gr. op die van den laatstgemelden becraagt. Bet
Het woord Temperatuur wordt
warde voorts mede ge.
bezigd, om den warmtegraad van eene beflotene lucht aan te wijzen.
Eïndelijk verftaat men er in de toonkunst door eene zekere inrigcing
Eindelijk
inrigdng
toonaelfel volgens bepaalde verhoudingen,
verhondingen, waarbij
van het geheele toon!lelfel
tle hoogstmogel~ike
hoogstmogelijke geringe afwijking van de hoog!le
hoogf1:e zuiverheid van
tie
toon
[Oon plaats vindt. Zij dient ter bedekking van eenen misOng in den
toonleider ~ namelijk van een quint, die flechts een comma te klein
is, en dus eenen wanklank zoude veroorzaken. Om dit te v.ermijden,
treft men op het klavier of orgel gewoonlijk zulk eene afmeting van
intervallen, dat daardoor aan de eene iets van zUne juistheid ontnomen en bij de andere gevoegd wordt" opdat zij alle te zamen
zamell in
de hoogstmogelijke harmonie blijven.
TEMPESTA, of ridder TEMPESTA (ridder-Storm),
(ridder- Storm), een bijnaam,
bijnaam.
zeellnkken beroemde Hollandfche fl;hiJdcr
fchildcr
waaronder de door zijne zeefiukken
PETER MOLIJN (ook PETRUS MULlER of DE MULlERIBUS)
MULIERIBUS) beter dan
onder zijnen familienaam bekend is.. Hij werd te Haarlem in 1637
geboren; doch van zijn leven
leven"~ inzonderheid van deszelfs laatfie
laatlle gedeelte, weet men weinig met zekerheid. Men befchuldigt hem, dat
hij zijne vrouw zoude hebben laten ombrengen, en meent. dat hij
Milaan, in 1701 zoude geflorven
ge!lorven zijn. Hij v,crin de gevangenis, te Mi/aan,
wierf, inzonderheid in ROIl1/r,
ROll1tr, veel roem, weshalve FlORILLO hem
ender de fchilders der Romeinfche fchool plaat1l:e.
plaatf1:e. Zijne 1l:ormel1
normen
op zee keumerken
kenmerken zi;:h'
zi:!h' door kracht en Natuur., en mumen verre
boven zijne overiJe Iandfchappen uit.
boveu
TEMPO. tijdmaat. In de toonkunst verfiaat
verfl:aat men door TempI)
Tempo de
bepaling van ee1:len
ee1:\.en graad van fnelheid ,waarin een muzijkfluk moet gefpeeld worden. De tijdmaat of Tempo (ook wel beweging genoemd)
hangt voornamel~jk van dea Ï11houd en het karakter van het 1l:uk
nuk af,
en zoo verfcheiden deze in de verfchillende
verfchilIende foorren
foorten van toonllukken
zijn
zijn,7 zoo kan en moet ook de tijdmaat verfchilIen,
verfchillen, wa8rin
waarin zij WOfwor(Jen voorgedragen. Gew00nlijk Relt men 5 hoofdgraden , namelijk: Largo, Adagio, Andante.' A/leg/'I>
Altegl"r; en Presto, welke men,
waar het noodig is, door meerdere bijvoegfels wijzigt. Beter is
lal1gzame, l'lliddel.
middel.
mogelijk de verdeeling in drie bewegingen, in de langzame,
matige of matige en in de fnelle, van welke elke beweging wederom verfcheidene afdalingen of graden heeft ~ waarvoor men gewoongewoon.
lijk de volgende Italiaanfcne benamingen bez,igt,
bez.igt, te weten: I. in de
langzame beweging, Largo, Lent()
LentlJ',, Grave, Adagio, Larglzetto. ll.
In
Jn de middel1l:e
middelfie of matige, Andante,
Andante. Maestofo, Pompofo,
pompofo, Andantino, Moderato, Ariofo, of Cantabile, Tempo giusto, Allegretto enz.
En 3. in de fneHe
fnelle beweging, Allegro (fo01tijds
(fom tijds in den gebollden
gebonden
Allabreve)
),, PJvace, Presto en Prestis(imo. Wanneer :.nen
men
fiijl ook Allabreve
den graad der hier opgegevene langzaamheid of {helheid
filelheid vermecrde~
venncerdeD fA<
ren
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ren of vertninderen
verminderen wil, wordt het eerf1:e
eerfte door de bijgevoegde WOOf.
den Asfai. Molto
fr/olto of di Molto,
Mo/to, en het laatf1:e
laatfte door die van Poco.
Poco,
of tm
flon troppo, enz. uitgedrukt, b. v. Largo.
un Poco, non tanto, 1JOn
of Adag;(}
Adagio asfai.
asfa;, of di Molto, voor de langzaamf1:e
langzaamfte beweging; .-1/~
.dl.
legro of PivlJce
ptvtJce asfa:',
asfai, of Molte.
Molte, voor de fnellere,
fllellere, dan bet
het enkele;
Allegro of Pi~'ace
pt~'ace , Presto asfai voor de zeer fneHe beweging: voorts
Adagio non troppo) of Poco Adagio voor de iets langzamere; UI:
Poco Allegro voor de eenigzins
eelligzins fnellere; Pivace
I1vtlce non Tanto
Tanlo voor de
niet al te levendige beweging, enz. Men beeft
heeft ook verfcheidene
werktuigen uitgevonden, waardoor het Tempo van een toonfiuk, of
van een vastf1:aand
vastftaand thema, kan gemeten worden, en onder den naam
van ChronlJmeter
Chronometer (zie aldaar) of tijdmeter, bekend is. De beste
maatfiaf
maatftaf echter in dezen is, en zal ook wel altijd blijven, de fmaak,
[maak,
kunde, een juist gevoel en ervaring.
.
TENEDOS,
TENEDOS. Een zeer beroemd eiland in de degeïfche
Aegeïfche l'.ee
zee of den
Archipel,
Archipel. omfireeks
omllreeks de Aziatifche kust, niet ver van de plaats, waar
eertijds Troje lag. Het had 30
80 f1:adiën
ftadiën in den omvang en eenen
ApoLLo-tempel, en voert nog tegenwoordig zijnen ouden naam, die
reeds bij HOMERqs
HOMERllS bekend was. De Wijnen
wijnen maken bijna den eeni~
eeni ..
gen koophandel van dit eiland uit, en men heeft er muskaatwijn,
muskaatwijn. die
voor dien van Samos niet behoeft te wijken. Het is. uit hoofde van
deszelfs ligging, zeer geCchikt,
ge[chikt, om van dit punt eene belegering van
KonJlantinope!
Konftantinope! te ondernemen.
TENERIFFA.
gewigtigfte der CanariCche
Canarifche eilanden, die :lan
aan
TENERIFF A. Het gewigtigf1:e
Spanje toebehooren.
toebehooreD. De ouden hielden dezelve voor een
eeD gedeelte van
een voorheen vast land, hetwelk, onder den naam van Atlantis, de
wijde ruimte van de groote zee tusfchen Afrika en de nienwe
nieuwe wereld
belloag.
bet1oeg. Ofschoon TenerifJa
Teneriffa alleen uit vuurbergen befiaat,
beftaat, is dit echter het geval niet bij al de overige Canarifche eilanden. waarvan de
meeste ook oorfpronkelijke bergen bezitten~ De grond van dit eiland
verheft zich amphitheaters-wijze, en bezit,
bezit. gelijk Peru en Mexiko,
ofschoon niet in dien hoogen graad,
graad. te gelijker tijd,
tijd. al de luchtge.
fieldheden van de hitte VRn Afrika rot
tot de koude der hooge Afpeil.
Alpen.
Eene lange bergketen doorfnijdt het eiland, en f1:rekt
firekc zich tea
teil Westen
en Noorden tot aan de z.ee
z,ee uit. Tegen het Zuiden worden de bergen
bijna nooit afgebroken, en de lucht is er zoo gezond, dat ANDERSON,
ANDERSON,
de reisgenoot van COOK, aanraadde, om alle zieken derwaarts te zen~
den. De Oostkust is onvruchtbaar: men vindt er l1echts
t1echts f1:eiIe,
fieiIe, zwarte,
zwarte.
van bergfiroomen doorfoedene
door[oedene rotfen
rot[en,, aan welker voet ellendige hutten, in den omtrek van allen groei ontbloot, hier en daar verllrooid
verfirooid liglig.
gen. Van dien kant zal dus niemand in Teneriffa een dier eilanden
zoeken, welke de ouden de gelukkige noemden; doch bij Orotmlltl.
Orotawa.
waar de grond met de heerlijkfle
heerlijkfie gewasfen
gewas[en prijkt, levert het een bevalliger
V:llliger gezigt
gezige op: in het dal Tacoronte
TacoroJtte is de grond zoo heerlijk, dat:
dat
reizigers er met verrukking van fpreken. De Pic ,'an Teide, bij ons
onder den naam van Piek vall
van Tcner~fe bekend, verheft zich boven
al-
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alle bergtoppen: hij werpt altijd eenen
cenen zwaveldamp uit,
uic, en men
ziet, reeds op eellen
eenen verren afstand, zijne kruin zich boven den
Oceaan verheffen. Volgens de nieuwfie metingen bereikt hij 1l,394
1I,39~
Parij[che voeten boven de zee, en de fchitterende
[chitterende witte fieen[oort,
Parijfche
fieenfoort,
welke men op zijne kruin vindt, geeft hem het aanzien, als of hij
met fileeuw
fneeuw bedekt is. De Engelfche reiziger BENNET beklom den
top van dezen berg in 18]4:
1814: volgens zijn berigt is het opklimmen
gedeelte, hetwelk men te voet moet afmoeijelijk , en dat gedeelte.
niet zeer moeijelijk,
leggen, vordert ten hoogll:e
hoogfle een tijdsbefiek van 4 uur; leidende de
beste weg van Orotawa derwaartS.
derwaarts. De Piek van Tetleriffe
Tmeriffe i~
is voeral
bij ons merkwaardig, omdat onze zeelieden, tot nu toe, over dezelve, den eerfien meridiaan leidden. Het eiland Gevat,
bevat, op eene oppervlakte van 60
60 vierkante mijlen, meer dan 200 fieden, dorpen en buureerfl:e Lagona, Orotawa en Santa Cruz, allen van zee.
zee_
ten, onder welke eerfie
grootfre zijn. Het getal der bewoners fchat
fcha!:
havens voorzien, de grootüe
men op 100,000. De fiam der Guanen
G1Jfmen (Guanefchen),
(Guane[chen), ef oorfpronkelijke inwoners, die met zijne i1:ormpalen
f1:ormpalell en knodCen
knodfen zich zoo moe..
dig tegen de overrnagt
overmagt der Europeërs
Europèërs verzette, en zoo·
zoo- roemrijk
voor dezelve bezweek, is bijna geheel, Z()O
zoo door de inquifitie, als
door huwelijken met de Spanjaarden, als heeren van het eiland,
eiland.
vernietigd; flechts eenigen er van zijn nog in de binnenfie,
binnenfte, ontoe..
gankelijke bergen overgebleven. Er ligt ook nog eene fiad
ftad Tene1'iffa
Zuid.. /lmerika, in het onder-koningrijk Nieuw-Gral1ada
Nieuw·Granada en
riffa in Zuid.Amerika,
Martha, lJiet
het gouvernement van St. Martha.
niet ver van de plaats, waar
zich de rivier vaR dien naam met die van St. Magdalena vereenigt.
TENIERS.
TENIERS (DAVID), vader en zoon, beiden te Antwerpen,
/Intwerpen , de
eerl1:e
eerfie in 1582 en de laatt1e
laat!1e in 1610 geboren, waren uitmuntende
fchilders der Vlaamfche fchool. Van de fchilderkunst des vader.s
vaders
kan, onder anderen.
anderen 7 ten bewijze dIenen,
di.enen, dat de vermaarde- RUBENS
hem onder het
Net getal zijner leerlingen aannam. Ter verdere voortzet..
voortzetting zijner ongemeene vorderingen, welke hij onder dezen uitmuntenden leermeester gemaakt had, begaf hij zich naar Rome, alwaar
hij, en in deze oorden van Italië, 10 jaar vertoefde. Hij
tlij behandelde de teekenpen bij uit1l:ek
uitfiek Reurig,
keurig, en zijne fchilderfiukken in miniamini~
tuur behaalden eene algemeene goedkeuring. Inzonderheid bezat hi.j
hij
de kunst, om de oorfpronkelijke 1l:ukken
fiukken zoo juist na te bootfen
bootCell,,
dat men die van de kopijen naauwelijks kan onderCcheiden.
onderfcheiden. Hij
bereikte eenen hoogen ouderdom, en het was onder zijn opzigt, dat
de galerij van den aartshertog LEOPOLD voltooid werd.
ZUn zoon, insgelijks DAVID geheeten, zag hem de kunst zoo voLZ\in
komen af, dat hij het ontbrekende aan de fchilder1l:ukken
Cchilderfiukken zijns vaders, in zijne tafereelen, naar de kunst voltooide. Ook hij verkoos
RUBENS ten voorbeelde,
voorbcelde, en overtrof dezen zelfs in licht
den grooten RUBÈNS
en fchaduw. Weinige fchilders hebben de Natuur zoo getrouw nanugevolgd, noch hem in teederheid van penfeelof
penCeel of fchoonheid van koloriet overtroffen. Zijne meest gewone voorwerpen waren vrolijk~
D 5
coo..
too-
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tooneelen; doch ook in veldllagen
veldOagen,, krijgstogten, dieren en zeetluk.
Oaagde hij niet minder gelukkig: zij verkregen onder zijne hand
ken Ilaagde
een nieuw leven, en eene eigendommelijke gedaante. Hoe talrijk
zijne l1:ukken
lI:ukken zijn, !laan
naan zij nogtans in hoogen prijs. Voor het overige leefde TENIERS
TENlERS in zeer gelukkige en aangename betrekkingen,
l1:ierf in laatsrgenoemde
laatstgenoemde fiad
Had io
in
meestal te Antwerpen en te Brusfel, en fiierf
het jaar 16941694-· Weinige zijner kunstgenooten
kunst genoot en deelden in eeoe
eene ruimere mate in de gunst der grooten. Pml,lps
PHILlPS van Spanje was met zijn
werk zoo zeer ingenomen, dat hij aan zijn hof eene lange galerij
liet maken, om alleen met fiukken
nukken van zijn penCeel 'behangen te
CHRISTIN/! van Zu,'eden,
Zweden, ten blijke ha.
worden; terwijl de koningin CHRISTINII
goudt!n medaille, met hare beeldtenis ver.
rer achting, hem met eene goudl!n
fierd, en aan eene keten van hetzelfde metaal hangende, begiftigde.
TENOR. Is eene van de 4 hoofdfoorten der menfchelijke fiem,
fiern,
vooral aan iemand van rijpere jaren eigen. Zij bevat gewoonlijk den
omvang van d in de kleine octaaf tot f in de eens gefirekene.
gellrekene. Voor
de Solo-tenor wordt eene grootere laagte en hoogte vereischt, namelijk van e in de kleine octaaf tot a en b in de discant. octaaf • en
borstf1:em, maar grootendeels Falfet
llechts zeldzaam is deze volle borstllem,
(zj'e
(zie aldaar). De opgegevene eigenCchappen
eigenrchappen dezer fiern
ftem maken haar
gefchikt voor de uirdrnkking
uitdrukking van teedere en zachte gewaarwordingen van het mannelijke karakter,
karakter. In het gewone vierfiemmig gezang
middelflem,, omdat zij dieper ligt dan de Alt;
vormt zij de tweede middelftem
doch haar omvang nog boven de melodie van den Bas moet voortloopen. In het vierfiemmig
vierftemmig gezang, echter, herwelk
hetwelk door mannelijke
fiemmen gezongen wordt, vormt zij als eerfle fiern de hoofdmelodie , en als tweede de hoogere middelfl:em.
middelf1:em. De fieutel
neutel dezer fiem
fiern is
die.
de C Ileutel.
aeutel.
TENTOONSTELLING (Ex
(Expofition).
pofWon).
Zoo noemt men eene
openbare uirfialling
openhare
uitftalling of ontvouwing van voorwerpen van nationale
nijverheid, door de hand en kunstvlijt der inwoners vervaardigd; het
nijverheid.
zij dezelve uit fabrijkgoederen
fabr~ikgoederen van allerlei aard, of ook wel uit fiuk.
nuk.
keo
ken van beeldhouw-, fchilder·, graveer- en boetCeerkunst,
boetfeerkunst, of uit
hout,
bout, marmer of metaal, alsmede uit welgekweekte
wel gekweekte pJantgewasfen
plamgewasfen
beilaan.
beftann. De Franfche natie was de eerile,
eerfie, welke. in het begin dezer
eeuw, de voortbrengfels van het- genie en de n\iverheid
n~iverbeid harer handwerkslieden en fabrijkanten, inzonderheid van tapijten en porfeleinen,
~an
lIan de openbare befchouwing aanbood,
aanbood. Andere plaatCen
plaatren van Europa volgden çerlang haar voorbeeld, zoo als Londe1l,
Londm, Dresden, ZtIZurich,
r;ch, BerliJn,
Berlijn, enz., in welke laatfte
laat!1:e fiad in 1816
18 J 6 eene Tentoonfl:el.
Tentoonll:el.
fchilderll:ukken, beeldhouw- en graveerkunst plaats had, onling van fcbiIderftukken,
eerf1:e zich, onder anderen, twee portretten in olieverw
der welke eerlle
bevonden, namelijk van de koningin der Nederlanden en de keurprinfes van Hes{en,
Hes/en, die eIken kunfl:enaar
kun!1:erraar tot eer zouden verllrekken.
verftrekken. Ook
onze Nederlanders bleven te dezen aanzien niet ten achteren, maar
legden van tijd tot
toc tijd hunne voortbrengfels
voonbrengfeJs van nationale nijverheid

en
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en kunstmin openlijk aan den dag, vooral in het vak van fchilder.
kunst. De eerfie
eerlle Tentoonflelling,
Tentoonllelling, over meer algemeene voorwerpen
loopende , en die tOt roem onzer Nederlandfche knnflenaars
kunfrenaars en fakamen verflrekte,
brij kanten
verUrekte, had in 1808 te Utrecht plaats, en werd in
federt meer1809 door eene foortgelijke te Amflerdam opgevolgd, en feden
plaatCen
maal herhaald. Later had men daar, en ook in meer andere plaatfen
Tentoonllellingen van onderfcheidel1e
onderCcheidene kunstwerken en
van ons tijk, Tentoonfiellingen
fchilderUukken van levende meesters, alsmede van welgekweekte
fchilderflukken
verCcheidene jaren
bloer.len en plantgewasfen.
plantgewasCen. Zoo werd in Gent verfcheidene
bloelilen
achtereen, en voorts in 1818 en vervolgens, in navolging van
het luisterrijke voorbeeld dezer llad, ook te Ham-tem,
Haat"Jem, onder toezige
van, en door de Nederlandfche
NederlandCche Huishoudelijke Ma~tfchappij.
Ma~tCchappij > en in
18114, 1825, 1826 en 1827 te Utrecht, door het departement derzelve,
1824.
eene expofitie der best gekweekte plantgewasCen daargefl:eld, welke
alle ten volle aan
:Jan de verwachting beantwoordden. VoortS hield de
Koninklijke lVIaatCchappij
lVIaatfchappij te Brusfel in 1818 eene openbare Tentoonfrukken van fchBder-, beeldhouw , teeken- en graveerfielling van fiukken
onverfchillig, welke ook hun vaderkunst van levende kunflenaars, onverCchillig,
land of woonplaats mogt zijn; gelijk
gel\ik ook in Antwerpen en Amfler..
dam, in hetzelfde jaar.
jaar> er eene
ecne van genoemde kunstvoonbrengCels.
kunstvoortbrengfe!s.
doch alleen van levende Nederlandfche meesters en kunstvrienden
laatUe, met uitzondering van enkele, alle
plaats had, en tot welke laatfl:e,
kun!lenaars
kunfrenaars onzer Noordelijke gewesten medewerkten, om haar allen
mogelijken luister bij te zetten, zonder dat fommige der Zuidelijke
zich daaraan onttrokken. Ook in Gmt
Gent werd in 1820,
I B20, volgens beGuit
befluic
des konings, eene Tentoonfl:eIIing
Tentoon!lelling van voorwerpen van nationale nijverheid gehouden, die, hoe uitmuntend ook, echter door die van
Haarlem, welke aldaar in 1825, volgens een gelijk
gelUk beG
befluit,
uit , plaats
had, en zich ook tot !lukken
fl:ukken van fchilder- en beeldhouwkunst, alle
van Nederlandrche meesters en kunstlievenden uitfirekte, overtroffen
talrijl;heid, fchoonheid en nuttigheid der voorwerpen van
werd. De talrijl,heid,
nijverheid, in beide expofitiën voorhanden, en de ordelijke en fmaak..
volle fchikking derzelve trokken een
ee11 ieders aandacht. Die van Nelandfche nijverpeid, waren te Haarlem in u zalen, van een daartoe
landCche
gerchikt gebouw, geplaatst; be!1:onden uit ten min!le
minfre ~ooo voorwer
voorwer-..
pen en 1000 inzenders, en bevatteden modellen, touwwerk, al wat
van vlas, katoen en zijde is gefabriceerd, of van wol is verwerkt;_
verwerkt;.
papiermaken betreft;
voorts al wat lettergieterij, boekdrukkerij en papierrnaken
v~rder het leder-, bont- en hoedenmakerswerk ; bewerkt metaal;
anatomifche
anatomiCche preparaten in was enz.; chemicaliën en glaswerk; tapijten> grove huisfieraden en rijtuigen; marmerfoorten en inlandsch aar.
ten.
dewerk, en eindelijk
eindelUk ijzeren kagchels, vuurhaarden, drukpers, fpiegel
fpieger..
teleskoop, enz. Het gezigt op dezen fchat van Nederlandfche nijverwas treffend en verbUsterend , maar niet min verheugend en opheid \vas
eIken Nederlander; gelijk ook de Tentoon!leIling
TentoonfreIIing van
wekkend voor eiken
!i:hilder- en beeldhouwwerken, op de fraaije zaal van het paviljoen
in
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Ilollt geplaatst. meer dan 500 voorwerpen opleverde, ,"elke
,,,elke
in den Ilout
Franfohm.
den Nederl:mdfchen fchilderroem krachtdadig handhaafden. Franfoltm.
Duitfchers, Engelfthen
EngeIfchen en lta/ziznen
lta/z'anen bezochten deze Tentoonl1elling.
Tentoon!1elling.
Duitfthers,
en niemand keerde terug, zonder zijne hoog!1e tevredenheid en bewondering ce betoonen. Na den afloop dezer belangrijke expolitie,
werden (zoo als bij foortgelijke voorgaande plaats had) door eene
dllllftoe van 's lands wege 3angefielde
aangef1:elde commisfie. eerbewijzen voor
daartOe
de best gekeurde fiukken
f1:ukken van nationale nijverheid aan derzelver vervaardigers plegtig uitgereikt, en die uit niet minder dan I I gouden.
101
lor zilveren en 179
179 bronfen medailles befionden;
bef1:onden; terwijl van de
ingezondene voorwerpen van ruim 240 perfonen eene eervolle melding gemaakt werd (*).
Soortgelijke Temoon!l:ellingen,
Temoon!1ellingen, fchoon niet allen van gelijken omOIDf1:eden
vang en waarde, worden van tijd tot tijd. in onderfcheidene fieden
vau
van ons rijk, daargefield
daargef1:eld,, en door het uitreiken van eerebIijken voor
de best gekeurde ingezondene fiukken, zoo van particuliere genootfchappen als van 's lands wege, aangemoedigd: en inderdaad, zoo
iets in fraac is,
is. om de nationale geestdrift en de ware liefde voor het
vaderland, waarin wij geboren zijn,
zijn> te ontvonken, zijn het deze inrigtingen. Welk dankbaar gebruik de Nederlandrche
Nederlandrcbe natie dan ook
hiervan gemaakt, en welke edele opwellingen de bovengenoemde
Tentoonftelling te lIaar/em
lIaarlem in veler harten heeft
beeft te weeg gebragt , is.
Tentoonfrellil1g
behalve door eenige dichterlijke uitboezemingen, inzonderheid gebleken uit de welgefielde
welgeftelde redevoering, bij derzelver flllicing.
fllliting. op den
loden van Oogstm.
Oogscm. 1825, door den Heer Mr. ONDER DE WIJN11et vlugtig onderzoek van
GAARD CANZIUS uitgefproken; alsmede uit l1et
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den zedelijken en poli/ieken
poli/teken toeftand onzer natie, gedurende de l(Jatjle
loatfte
ti/dftip onzer Tentoonftelling
Tentoonfte/!ing (.).
anderhalve eeuw, tot op het ti/djlip
TEPLITZ. Eene
Eenc fiad
ftad en beroemde badplaats in den Leitmeritzer
Bohemen,1 liggende in eene bekoorlijke en
kreits van het koningrijk Bohemen
vruchtbare vlakte, tusfchen het hooge ertsgebergte en de Boheemverfche middelbergen. Zij is haar oorfprong aan de warme bronnen ver.'
fchuldigd, welke de ridder KOLOSTUG, zoo men zegt, hier in 762
ontdekte, en die er een not liet bouwen, waaraan hij den naam van
Teplaulicze
Teplflulicze gaf. De fiad, !2500 inwoners bevattende, is niet regelmatig gebouwd; doch de huizen
buizen zijn fraai gefchilderd. Zij fraat
f1:aat onder het gebied van den prins CLARIJ, die er een naar den fmaak gebouwd kasteel, met eenen heerlijken tuin, bezit, welke fieeds voor
eenen
cenen ieder open tl:aat.
fiaat. Men heeft er eenen fchouwburg.
fchollwburg. een flot
flat en
eene kapittelkerk, welke laatfie
laatf1:e in eene
eelle eenvoudigen
eenvolldigen fmaak gebouwd
zijn;
zij n ;

e)

(.) Men vindt in den Algem. KonstKomt- en Letterbods voor 1825,
1325, D. It. No. 322 ,•
33 en 34 cene naamlijst van de perfonen
perron en , aan welke, en van de voorwerpen, voor
welb de eerebIijken zijn toegekelld.
toegekend, of die
di~ eervolle melding zijn waardig gekeurd.
wij
wii hier
hicr den lezer verwijzen.
LetllrkumJig M(Zgazijn voor i825,
l825, Stuk H. If1engelJl'lrk.
MengelJl'lrk. Bladz. 60l
6()l
(.) Zie Letllrktmdig

I".

en vervolgeI".
vervolge
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zijn; ,tetwUI
,retwUI het kerkhof met verfcheidel'Je aanzienlijke grafceekeni1
grafteeJ/:enl~
pwnkt.
pr.onkt. Het merkwaardigfl:e van deze fiad zijn de baden; men vindt
er een groot voor mannen en twee voor vrouwen, en nog een voor
de laatfl:e ill
in de voorfiad, welke aUen
allen in 1580 zijn aangelegd. In
111
lateren tijd zijn er nog meer andere bij gekomen, b. v. bet warme.
middelmatig'f
middelmatig'C en koude bad in het vorf1:elijk Herrn!tau[e,
Herrn!tou[e, met eenen
fr.aaijen
fraaij.en tuin, waarin onderfcheidene bronnen gevonden worden. Ze.
ven baden hebben afzonderlijke bronnen, namelijk het groore man~
mannen- en algemeene vrot'lwenbad in de f1:ad, het vrouwenbad
vrol1wenbad in de
voorf1:ad, bet ,diepe bad en de vorllelijke
vorfl:elijke baden. De inwoners V31l
vall
Te.plitz.
T.e.pJitz t die den lof van zindelijkheid en billijkheid verdienen, vinden hUil
hUil beilaan niet alleen in de voordeel en , die hun de badgasten
aanbrengen, ma2r ook in den landbouw en het vervaardigen van lala.
ken,
ken. linnen, wollen badmantels, broeken en koufen. Het nabij geSc!tönou wordr,
wordt, uit hoofde der jleenJlangenjleenJlangen. ell.
ell,
legen fraaije dorp Se!tönau
%wavelbtJden, door ziekelijke badgasten bewoond. Ook vindt men
sier
Rier fraaije en ruime hospitalen voor behoeftigen en het krijgsvolk,
b. v. de groote kazern voor de zieken der Boheemfche armee ,di~
,di1!
zich maandelijks afwüfelen.
afwisfelen. In de bekoorlijke om/heken
omfl:reken van TepTep ..
IJl::
IJtz bezoeken de V'reemdelingen
weemdelingen den Waeholderberg.
Wacholderberg. het dorp DorDor.
na met eenen aangenawen tuin. den Sch!ackenburg,
Schlackenburg, het Jezui:CenJezuitenklooster Mariafenein
Mariofcnein,, het dorp GI'oupen
Groupen met de bouwvallen .an
van .ceeenen bnrg,
burg, het jagtlJot
jagtllot Dopper/burg, het fiadje Bilin
Bi/in met eene zuur..
bron. de ruïne van den Ilotberg bij Teplitz, het fiadje DUF met eeee.
neverzameUng
ne verzameling van naturaliën, kUllstf1:ukken en oudheden, en Culm.
Ctt/ln.
waar jn 1813 ee.'1
ee!l veldl1ag
veldflag voorviel, tN welks aandenken de kofen aldaar een, van ijzer gegoten, piramidjlal gedenkning ,van
van Pruis
Pruisfen
gedenk.
lluk.,
lluk~ met een eenvoudig opfchrift, lier
liet oprigten
oprigten,9 hetwelk door
EIJLERT,
EIjLERT, bisfchop van POIsdnllJ,
PotsdnllJ, met eene toepasfelijke
toepasfeJijke redevoering
werd ingewijd.
TERENTI US, volgens zijnen geheelen naam PUBLIUS TF.RENTI:V9
Tt<:RENTIUS
AHR,
AFER, was een beroemd Romeinsch blijfpeldkhter, en werd in het
jaar 192 voor onze tijdrekening geboren. Hij was vari afkomst een
eeu
Afrikaan, en werd reeds als een kind onder de Carthaagfche krijgskrijgs.
lieden in Numidië ten verkoop aangeboden; doch door eenen Romeinfchen raadsheer, TERENTIUS
TERENTIUS LUCANUS , gekocht, 'tlie hem met
naar Rome njlm, en voor zijne opvoeding zorgde. Toen deze
zich mar
hem zijne vrijh-eid fçholl.k,
fchOll.k, nam hij den naam van zijnen voormaligen
heer en weldoener aan. In de guldeu
gulden ·dagen
,dagen zijner vrijheid vervaarvervaar·
digde
oigde hij eenige blijfpelen
b!.ijfpelen,, verwierf door dezelve vermogen en vrien~
vrien_
den t en werd inzonderheid met den jongen SClPLO,
den,
SClPIO, naderhjlndn
naderhandn de verver.
woester van Carthago en Numantia, bekend, wiens vriendfchap hem
op zijn landgoed dikwijls eene aangename llitfpannil1g
uitfpannillg verfchafte. Hij
huwde vervolgen~,
vervolgens, en zijne dochter werd ,de gemalin van eenen Romeinfchen ridder; ondernam eene reis naar Griekmland,
Griekenland, waarfchijlllij
waarfchijnlij k
bouwllojfeo voor he.t
het cvol1cel
C\}oncel te verzamelen; keerde van
vall
em nieuwe bouwllolfeo
daar,

6.

TER I N G ZIE K T E.

<laar,
daar, met de rchatten van MENANDRR
MENANDER en andere Griekfche dichters he
be .•
laden, fpoedig terug; doch leed fchipbreuk, en kwam bij, of na den.
den·
zelven
zeI ven ,OID. Van zijne blijfpelen is nog een zestal bewaard geb Ie.
Ie·
ven. Zij werden door de befchaafdfie Romeinen zeer hoog gefchat,
gerchat,
en zijn vOOr ons ook nog van vele waarde, ofschoon TERENTIUs
daarin meer als een fierlijk
fierIijk overzetter, dan als dichter, uitmunt.
uitmullt. De
,beste
.beste uitgaven derzelve zijn van LINDENBROG, WESTEUHOF en BENTLEY.
TERiNG-ZIEKTE is een langdurige, ziekelijke toefiand, waarbij
de krachten en het vleesch van den lijder langzaam afnemen. Ont1l:aat deze ziekte door gebrek van toevoer
tOevoer aan rappen en levenskrach..
ten, welke men door het leven zelf dagelijks verliest, dan
uan kan
men haar Atrophie noemen;
Doemen; wordt zij door een overmadg verlies
van fappen of van krachten
kracbten te weeg .gebragt, dan noemt men haar
verzwakking, waaronder de zenuwachtige (tabes
(taóes nervo!a)
nervo(a) behoort;
is zij toe te fchrijven aan eene aanhoudende, ongeregelde prikkeling
flagaderIijk gefl:el, dan heet zij teringkoorts
teringkoortS ((hectiqua),
hectiqua), doch
op bet
het flagaderlijk
gebragt
ragt door eene inwendige verettering, welke
wordt zij te weeg geb
in het Iigchaam zelf, door het gedurig voortbrengen van nieuwen et,ter, of ook wel door afzondering van flijm, welke al, wat tot eene
gezonde voeding vereischt wordt, wegneemt, waardoor reeds deels
eene vermindering van krachten, en deelS eene aanhoudende fluip ..
koorts verwekt wordt, dan draagt zij den naam van Ultt<!ring, die,
wanneer zij uit een plaatfelijk ongemak aan de longen voortfpruit,
gewoonlijk met den naam van longtering \\"ordt
wordt befiempeld.
omrtaat bij kinderen, waar[chijnlijk, alleen in hun
De Atrophie ontUaat
lode of 12de jaar; en hier is de plaats der ziekte in de darmfcheeldarmrcheelbel1:aat in eene ongewone opzwelklieren (glandulae prefentorae), en be(l:aat
onrfieking derzelve , welke meestal tot ettering,
ettering.
ling, en gedurige omfieking
verlamming, of verharding overgaat, wanneer hiertegen niet tiidig
genoeg behoedmiddelen worden aangewend. Onder een der verfchijnfels dezer [oort
foort van Teringziekte bij kinderen behoort, dat zij ge.
kraèbten en vleesch afnewoonlijk veel eten, en evenwel daarbij in kraèhten
men; alleen blijft de onderbuik onregelmatig dik, opgezet en elas.
elas.tiek gefpatlnen.
gefpannen. Bij deze ziekte komt waar[chijnlijk
waarfchijnlijk de voedende fiof
aof
tiek
Cechts fpaarzaam in het bloed, omdat de opflurpende melkvaten haar
weinig uit de darmen opzuigen, en in het bloed overvoeren; terwijl ook de aangellokene
aangel1:okene klieren dit melkfap
melkrap niet opnemen en doorlaten, waardoor dan het weinige, dat er van in het bloed komt,
vreell1daardige fiof
aof
niet alleen te gering is; maar ook als eene vreemdaardige
werkt. De verzwakking (tabes) ontfiaat door te veel verlies van
bloed, of andere edele en voor het ligchaam noodzakelijke rap.
pen, zonder dat dit weder zoo fpoedig herHeld wordt, als de gezondheid vordert. Eene dikwijls voorkomende, en hiertoe be'bent/w-verzwakking, of zenuw·
zenuw-tering
tering (ta.
hoorende , foort is de 'bent/w.verzwakking,
hes nervofa), waarbij de vermagering het eerst, zonder plaat[elijk
plaatfelijk
ougemak,
<mgemak, dikwijls in den beginne zonder koorts, met een zeer bleek
ge-
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gelaat, eene aanmerkelijke zwakte. bijzonder in de enkels en beenen,
neo, met jeukte op den rug en in het kruis benedenwaarts, en met
een onaangenaam gevoel van trekking en fpanning op den eernen
eerflen gepaard gaat. De fp~isvertering is hierbij gebrekkig, en neemt meer
en meer af; de naap is or.rustig, en de kranke gevoelt er zich niet
door verkwikt; ook het weer heefe
hceft op hem eellen
eenen blijkbaren invloed: bij eene vochtige, en nog meer bij eene warme en vochtige
lucht, gevoelt bij
hij zich zwakker, en in alle opzigten
opzigcen erger; terwijl
een drooge Oostewind, daarentegen, het zenuwgellel
zenuwgerrel eenigermate opbeurt. Deze weiland kan lang duren voor áat
éat er koorts bij komt.
koint. De
teringkoort.
teringkoortr (heetiqua) heeft ten grondllag eene algemeene ziekelijke
gefteldheid
gefreldheid in den omloop van het bloed, welke niet fierk genoeg is,
om eene kritiCcile
kritifche koorts te verwekken, maar l1echts
llechts den bedaarden
omloop door eene aanhoudende iluipkoorts
flnipkoorts verhindert, zoodat er
geene behoorl~ike
behoorlijke voeding van het ligchaam kan plaats hebben. Deze'
toeiland
toefiand wordt derhalve door eene gebrekkige menging der rappen.
fappen.
door eene op de zenuwen
zenu \Ven van het bloedgellel
bloedgel1el genadig werkende, onregelmatige prikkeling veroorzaakt, die eeoe
eene verborgene ont!l:eking
ontfieking en
eene dagelijks
dagelij ks wederkeerende koorts onderhoudt. Zij ontfl:aat
on tfiaat dikwijls uit verhardingen in de ingewanden, chronifehe
chronifche ontnekingeu
ontflekingen na
genoegzame -<JntlHstingen
'Ontlastingen bij koortfen;
koorefen; voorts
voortS uit eene nechte
llechte ge!1eld.
ge!l:eld.
beid van het bloed na eene te fpoedige verdrijving van huiduitOag.
huiduieOag.
bijzonder van het fchurft, en na de onderdrukking van gew{)ne uitwafeming en fioelgang.
(phthi(is) , eindelijk, wordt verftoelgang. De uittering (phthifis),
oorzaakt door de verëctering
verëctel'ing van een inwendig deel, waarbij de etter
in te groote hoeveelheid wordt afgezonderd, derhalve de voedende
gelei van het bloed verteert, en ook de daarbij plaats hebbende ont{)ntfteking van het werktuigelijk
werkmigelijk deel, zoowel als de door opfiurping
opllurping van
den gevormden etter veranderde hoedanigheid en hoeveelheid van het
bloed, geprikkeld
gepriHeld wordt, en eene uitterende koorts voortbrengt.
Van hier, dat deze foort van Teringziekte niet alleen geboren wordt
uit eene verzwering in de long.
long, maar ook in de lever, nieren en
andere ingewanden knn
bn plaats hebben; doch zij ol1l!l:aat
ontflaat het meest in
de longen, omdat dit werktuig, deels geheel tot de voortplanting
der prikkelbaarheid bel1:emd,
be!l:emd, en daardoor het meest voor ontfl:eking
ontfieking
vatbaar is, en deels ook, omdat de andere foorten van tering meestal met een plaatfelijk
phtatfelijk gebrek in de longen gepaard gaan, en in eene
cltronifche ontfl:eking
omfieking en verettering derzelve uitloopen.
TERMINOLOGIE. De leer der kunstwoorden, welker beoefe-ning
·ning van groot belang i~, omdat door derzelver verkeerd gebruik, inzonderheid in aIgêtrokkene,
afgétrokkene, uiet
niet zelden ook in materiede
materieele kunften en
wetenfchappen, groote misvattingen en verwarrin;en
verwarrinsen ontCcaan
omfraan kunnen.
knnnen.
TERMINUS was, in de fahelleer, de beCchermer
befchermer der grenzen,
eene godheid der Romeinen, welker vereeriog door NUMA POMPILIUS
werd ingevoerd, toen hij de akkers der burgers afzonderde, en door
grenslleenen
grens!l:eene.ll van elk:lllder
elkander fcheidde. Hij wordt gedeeltelijk als een
O:uk
!l:uk
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hetwelk voornamelijk, uit den Terpentijnboom, die io het Oosten.
Perzi~,
Perzië, China, Indië, het Noordelijk Africa , en volgens fommigen

op verfcheidene Griekfche eilanden groeit, gewonnen, en waarmede
voornaam11:e foorten
een aanzienlijke handel gedreven wordt. De voornaam!le
Venetiaanfche en Franfche; doch
van Terpemijn
Terpentijn zijn de Cyprifche, Venetiaallfche
bestel'l, en wordt voor.
van het eiland Chios houdt men voor den besten,
dien vall
namelijk in Turkije verbruikt. De Cyprifche Terpentijn is van tweederlei foort, waarvan die foort de beste is, welke door infnijdingen in
den Terpentijnboom gewonnen wordt. De boom, die denzelven ople.
opleverr, is de Pistacia Terebinthus L., waarvan elke !lam
11:am niet meer dan 8
ti
of 10
looneen
oncen geeft: eene der oorzaken van de zeldzaamheid van deze foore. De flechtO:e
flecht(J;e is die, welke uit de boomen op den grond
11:olfen vermengd wordt.
nederdruipt, en daardoor met vele onzuivere !loffen
foorten !lort
11:ort men in aarden vaten van 20 pond, en brengt ze
Beide [oorten
zoodanig in den handel; wordende 4 zoodanige vaten of potten in
eenc
eene kist gepakt, en verzonden. De meeste Terpentijn gaat naar
Yenetië,
Fénetië, Marfeille
Marfoille en Engeland. Den zoogenoemden Venetiaanfchen
Venetiaallfchen
Terpentijn verkrijgt men
mee van den Lorkenboom, Pinus Larix
Lar/x L., wanwan·
neer men dien eenige voeten hoog boven den grond doorboord heeft,
en ontvangt eeniglijk zijnen naam daarvan, dat de Yenetianen
Venetianen dien
het eerst hebben in den handel gebragt ; doch dezelve wordt uit
verfchilIende oorden van Italië, uit den Archipel, Tirol, het Schwartzwald, Thuringen, Frankrijk
aangebl'agt. De Franfche of
Frankri;'k en Amerika aangebragt.
gemeene Terpentijn is witachtig, zwaar van kleur, en wordt in DauDouphiné,
ph/né, Forez en Morancië gewonnen. Ook wint men in het SchwlIl'tzSchwartzfIIald, den Elzas eu
en in Savooi:fe,
Savooi;'e, uit Pijn- en Sparreboomen, Ter.
'Wald,
pentijn, die inzonderheid tot zegellak gebruikt wordt. De Terpentijn, van [parren
fparren gewonnen, is brandig, fcherp, zuiverend; toC
het genezen van verfche wonden zeer dienstbaar; maakt het beftandbe11:and.
fommige pleisters uit, en heeft ook ander geneeskundeel van [ommige
dig nut. Van de wezenlijke olie van Terpentijn, die door overhaling
v,erkregen wordt, bedienen zich de fehilders,
fchilders, om hunne verwen vloeiverkregen
baar te maken, en ook de hoefsmeden tot een artfenijmiddel voor
de paarden, inz<lnderheid
inzonderheid tot het genezen van de wormziekte aan
aw de
pooten. De hars, na het overhalen van de Terpentijnolie achterblijvende, wordt onder den naam van Colophonium, of J7iool-hars.
J7iool-"at'S ,
verkocht. De Canadafche Terpentijn, onder den naam van wltte
witte CtlC/Inlldafche halfom bekend, is waarfchijnlijk dezelfde, welken de En.
nada[che
gelfchen oneigenlijk halfem van
Val, Ci/ead noemen. Hij komt van de
Noord-Amerikaanfchen boom Pinus Ba/samea
Balsamea L. Hij wordt,
worde, gelijk men
wil,
wiI, door ouderdom eerst geel van kleur. In de geneeskunde wordt
zoo wel de Terpentijn, als de roodachtige en witte olie, TerpentifnTel'pentijngeest of aetheri[che
aetherifche olie genoemd, in- en ui~wendig veel gebruikt.
gebrnikt.
TERPENTIJNOLIE. Terpentifngeest.
Terpentijngeest. Deze olie wordt onder de
vlugge aetheri[che
aetherifche olieën gerangfchikt. Dezelve kan uit alle foorten
van Terpentijn (zie dat 'Woard)
woord) vervaardigd worden, en wel door
ALGEMEEN WOORDE!:'IB.
WOORDE!.'IB.
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middel van -overhaling,
<overhaling ,welke
welke gewoonlijk in koperen toenellen
toe!l:elIen on.
dernomen wordt, die tOt
tot !l50 pond terpentijn kunnen bevat..
ten, waarvan dan ongeveer 60 pond Terpentijnolie verkreterpelJtijnbrengt
brengt men te dien einde
gen wordt. Den gezuiverden terpentijn
voorzlgtig,
voorzigtig, ,doch fpoedig, tot lu,ken
k<-ken en onderhoudt dezen graad valt
hitte zoo lang, als er nog kleurlooze olie overkomt. Nu giet men
het destillaat in ilesfchen
l1esCchen of kruiken en matigt het vuur, zonder
het nog geheet uit te doven. Aldus voort destillerende , volgt weldra
eene dikkere, gekleurde olieachtige, kleverige fiof,
flor, onder den naam
van terpentifnbalflm1
terpentifnba!jèm bekend. NEUMAN
NEUMAN destilleerde, onder allengs
hitte, van [6 'Oll'Cen
'Olleen terpentijn 4 Ollcen
ollcen kleurlooze
vermeerderde hitte.
aetherifche
aetheriCche olie, benevens l!2 oncen en I1 drachma donker bruinroo.
bruinroe.
<ie brandige olie of balfem.
balCem. De in den coe(!el,
wel!el, na afhaling
llfhaling van deR
balfem') terugblijvende masfa,
mas[a, nog fieeds door de hitte vloeibaar gebalfem"
hoeden, wordt door eene opening in den bodem des coeftels,
toefieis, door
houden,
bnizen, in een houren
houten vat gevoerd, hetwelk met vormen in verband
buizen,
flaat, die in den grond der werkplaats vastzit:en. Na bekoeling
{laat,
flof uit dezelve genomen, en leven eene foort
[Dort van harswordt de f1:of
terpentiin dragen, broos en
brooden op, die den naam van gekookten terpentfin
mas[a met kokend wa.
zwartachtig zijn. Zuivert men de vl0eijende masfa
ter, dnn
dan verkrijgt men eene hars, die door[chijnender
door[chijllender is en mer
met pijnhars
(colophonium) gelijk aaar.
fiaar. De ondervinding heeft geleerd, dat door bij'Voeging van water bij de gebeele
geheele destillatie niet alleen eene zu~verder
olie verkregen wordt, maar ook eene grootere hoeveelheid derzelve.
SCOPOLI gewaagt van een terpentijnzuur,
terpentijn:;:;uur, hetwelk bij gemelde droa.
droo.
ge destillatie des terpentîjns
terpentijns zoude verkregen wurden,
worden, benevens azijnzuur, hetwelk in eene foore
foort van kristalvorm zonde voorkomen. De eieî·
genaardigheid van dit zuur
zunr [chijm
fchijnt zich evenwel niet bevestigd te hebben.
Behalve door opgemelde manier erlangt men de Terpentijnolie ook
bijbeflanddeel bij de lJereiding
bereiding van pik. te
tCl!r,
ellZ., doch alsnog als bijbellanddeel
cr , enz.,
dan veelal met empyreumatifche
empyreumati[che olie bezwangerd.
vJllgtig en ligt; hebbende 0,i92
O,79!l eiZuivere Terpentijnolie is zeer Vlllgtig
gendommelijk gewigt. De geur, die geheel eigenaardig is, onder.
onderv:lntllle overige aetherifche
aetheri[che oliën, weshalve deze
fchcidt dezelve van:llie
féheidt
vaR Terpentijnolie, bij vervalfching van fijne oliën met
het aanzijn van
dezelve, weliuakenbaar
welèllakenbaar maakt. Zij heeft geene kleur, is helder en
doorfchijnend ats water; de fmaak is brandend, eigenaaiodig,
èoorfchijnend
eigenaai'dig, niet
wel anders, ,dan <loor het woord terpentijnig uit te drukken. Deze
'Olie laat zich gemakkelijk met wijngeest verbinden, Inet
met water niet
'tlan
-dan door middel van eellen
eenen eijerdoor. fuiker, enz. Wordt ze zeer langenfiil
bewnnrd, dan vormt zich een firoopdik,
ftroopdik, harsachtig
har~achtig bezink·
en
11: i I bewal1rd,
fel; dampt men dezelve, in deze oml1:andigheid, langzaam in een·
een" des.
tiJIeertoefl,=!
tiJIeertOertei uit. dan bemerkt men een kamferachtig :lanzetCel.
aanzet[el.
Terpemijno!:e zamen,
zamcn, dan heeft
hee[c er eene
Mengt men zwavelzuur en TerpentijnoCe
flerke verhitting en een ontfnappen
olltfnappen van zwaveligell
zwaveligen damp plaats, termas[a zwamclltig
zw,machtig en dik word!.
word.. Van deze dus gevormde
wijl de masfl!

flof.

TER PEN T IJ NOL 1 E.
6.,
67
Rof,
fiof. met water behandeld zijnde, zondert zich eene taaije en vast
~ars af, weike
welke naar dille riekt. Door langzame bijvoewordende !lars
ging met falpecerzuur
falpeterzuur volgt eene hevige werking en fchuiming, leve.
leve..
rende, met water behandeld, eene
eelle weeke, [choone,
Cchoone, roodbruine.
rosmarijnachtig riekende hars op.
Zoutzuur op de TerTer~
In het bijzonder verdient de werking van het zoutzuur
pentijnolie de aandacht der natuurkundigen en welligt ook die van
geneeskundigen.
wiI, dat de verfchijnfels, die daarbij plaats
geneeSkundigen. Men wil,
ge ene andere aetherifche olie gefchieden. Gaat er luchthebben, bij geeDe
vormig zoutzuur door de Terpentijnoiie, dan volgt eene geheele op·
florping van dat zuur. De olie wordt eerst geelachtig, dan donkerder,
bruinrood,
bruinrood. en eindelijk zwartachtig; gedurende deze werking vorme .. .:ich
-,ich aan den wand roodbruine, zure, olieachtige druppeil.
druppeiJ. Laat
fhl !laan,
11:a3n, dan vindt men na !lIJ.
!%4
men de bruinrood gewordene olie fiil
uur de geheele
geheeIe masfa kristalachtig verdikt; leverende, nadat het
gedeelte, door perfen msfchen
tllsfchen vloeipaongekristallifeerde en vloeibare gedeelte.
pier, is afgezonderd geworden, eene witte, halfdoorfchijnende, kamterpentijngeurige masfa op. KIND, in Eutin, bemerktte dit
fer- en terpentijngellrige
het eerst, bij de vervaardiging
vervaardigin~ van de liquor arthriticu$
arthl"iticus PotiI.
Potii. De
Caoberoemde TRoMMsDoRF, de Franfche fche;dlmndigen CLUZEL, CH~
MET en BOULLAY, de Dllitfchers
Duh[chers HAGEN, BRANDENBURG en GEHLEN
hielden zich allen met deze zaak bezig, en bevonden hoofdzakelijk
gaan.
het bovengezegde. Zij lieten zoo veel gaz in de Terpentijnolie gaan,
als een aan dezelve gelijk gewigt verknald keukenzout, met de helft
geeft, TROMMiiDORF
TROMM3DORF verkreeg
zwavelzuur vergoten, bij verwarming, geeft.
uit 8 oncen Terpentijnolie.
Terpentijnolie, 112 ollcen en I drachme dier kamferachtige
fiof; de Franfche fcheidkunigen, uit 4 pond, 30 oncen: en BUNflof;
DENBURG uit 8 ollcen,
oncen, 1I once en 7} drachmen.
drachmen, Deze kamferachtige fiotfe
fiolfe [melt
fmelt en [ublimeert
fublimeert als gewone kamfer; ontvlamt,
omvlamt. en geeft
eellen geur, die h
eeJlen
het
et aanzijn van zoutzuur te kennen geeft. Zij
ZIJ
lost minder in alkohol op, dan kamfer; bij warmte in die vloeifiof opop.
gelost zijnde, kriswllifeert
kristallifeerc zij in eene vederachtige gedaante en is
Is
wit van kleur. De bruine, doorfchijnende vIoeif1:of,
vloeifl:of, die,
die. na afzonde.
afzonde_
ring van de kamferachtige !lof
fiof rerugblij ft, is eene met veel zoutzuur
Zoutzuur
vereenigde, in hare gronddeelen zeer veranderde olie, uit welke zich
in de koude nog ten tweeden male eene portie kamfer laat afzonderen.
de Terpentijnolie bruinrood gekleurd,
Door vloeibaar zoutzuur wordt deïerpencijnolie
waarbij ook kamfer zoude afgezonderd worden, doch hetwelk [001fommigen proefllemers
proefnemers niet gelukte. Geoxideerde zoutzure lucht (eh/ore)
of andere gazfoorten brengen de be[chrevene
befchrevene verandering niette
niet te weeg.
Het gebruik, hetwelk men in het dagelijkfche leven tot bereiding
van vernisfen ,• het maken van Jak, enz., en in de geneeskunde van
de Terpentijnolie maakt, is algemeen hek
bekend.
end. In onze apotheken
komt, onder anderen, eene nuttige verbinding onder den naam van
gezwavelde Terpentifnotie
Terpentijnolie of gezwat'eldm
beo
gezwaI'eldm terpentifnbolfem voor,
voor. he·
llaande
{laan
de uit gezwavelde lijnolie en Terpentijnolie. De damt's
dames maken
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~ER'f,ULLIANU'S. (Q. S. F.)
v.an Terpentijl10lie
Terpentijnolie wel gehruik.
gehruik> om papier doorfchijllelld
doorfchijnend ,te makeR"
V..'ln
toc het nateekenen van borduurpatronen ,te gebruiken
gebruiken.•
ten einde het tot
TERPSICf-lüR.E. Eene oer
der negen zanggodinnen.
.zanggodinnen. en wel die der
. TERPSICHORE.
t~onkuns[, aan
:!an welke men de uitvinding derdauskunst
der ,danEkullst en der L.yi"J.
Lyi"J.
toonkunst,
toefchrijfc. Zij w{)rdt
wordt gemeenlijk in eeR
f~he dichtkunst gewoonlijk toe[chrijft.
lpchtig
lllchtig gewaad, met illoemen
iJloemen b"kranst,
b\:!kranst, eene tamboerijn (tympclflum) in
levendige Houdiug
Houding eener danfende vrouw
VJ.'Ouw afgebeeld.
de hand, en.in de levendige
TERRA FIRMA, in het Spaansch Terre_jirme, het .vaste
.land.,
vaste .Iand.,
,onderfcheiQing der reeds vroeger ontdekte eilanden) (Jf
of Nieuw(in .onderfcheiding
/(astilii. is de oude naam van een groot land[chap
ltmdfchap in Zuid-Ameaan, het
rika, thans in de republiek Columbia begrepen: grenzende aan·
Nor.d" Peru, het land der AmazotleTl.
del Sud.,
Mar det
del NoI:d<t
Am4Z0fleTl. het Mar det
en de landengte .van
van Panama. De Spanjaar.den
Spanjaarden beutten
bezitten er cle,gollde,gOllvernemelltell Nieuw-Andalttfië
Nieuw-Andalufië 'of Paria, Fenezuela,
f/enezuela, Rio de 111
Itl
vernemellten
Hacha, St. Martka,
Martha, Carthagena, -en Terra
me&'
,Terra Firma in eenen meer
l.!acha,
Popaijalz en Nieuw Gr..anada,
Gr:anada, waarbij. zij nog een gebepaalden zin, Popaiftln
deelte
Cuiana gevoegd,. en uit het geheelhe.t
geheel het ondcr-koningrijk van
deel te van Guiana
Nieuw-Cranada
Nieuw-Granada gevormd hebben. ,In
-In eenen
eellen meer bepaalden (liD
Q:in bev.:!t
VOlt Terr.a
TerrR Firma de landengte tot aan Panama, ttlsfchen
tlls[chen den zeeboltZem
zeebottZem
DariiJ ,.aan
,1Ian de Noordzee en de baai van Panama aan de Zuidzee.
van Dal'i,ë
TERRAS
T.ERRAS _is ju
jo de ttlink~nst
tuink~nst eene langzaam opklimmende hoogte.,
die dikwijls nog iu
in kunfl:ig gemetfeJde
gemetfelde fieenen
f1:eenen bell<ilten,
befl@ten, of door TGTezen en allerlei bloemen,
bloemen -omringd
omringd is. In de fchilderkunst
[childerkullst verftaat meR
men
ei' .een
,een ,groot
.groot fink
f1:lIk gronds door,
door. hetwelk den voorgroud
voorgroudvan
eCI:1
er
,van eea
fchilderfrulc
fchilderfl:uk uitmaakt.
TERRORISMUS. Zoo 110emde
noemde men, _in den loop der Franfche
FranCche
omwenteling,
omwellteling, het fchrikbewind,
[chrikbewind , hetwelk MARAT en ROBESPIERE mUl
ruUl
her begin van Lentem.
Lcntem. 1793, onder voorwendhet hoofd had, .en in het
[el
fel van daardoor het
bet algemeene welz.ijll
welûjn tewllen bevorderen, werd
,der ,daad
daad !lrekte, om ieder Fnmsch
Fransch burger.
burger-in
in
illgevoerd. doch .iJnn ,der,
geltadige vrees ,te
te houden, elk oogenblik
oogenblikzijn
'zijn vermogen, 'zijne
'zijlW
vrijheid en zijn leven te :bullen ,verliezen.
.verliezen. Gelukkig was he.zel~
h~Ezel
'Ie niet van zeer langen duur, maar eindigde reeds.,
reedK, door den ·val
.val en
"e
de teregt!l:elling van ROBESPIllRE.
ROBESPIERE , in het laatst van Hooim. des
her ooor
door een meer gematigd fielfel
ftelfe! vervangen werd.
jaars 1794. waarna het
TERTULLIANUS. (QUINTVS
(QU!NTVS SEl.'TIMlVS
SEPTIMIUS FLoRENs)
FLoRENs) Een beroemd
beroemd
'kerkleeraltr
"kerkleerallr in de lIde
2de eeuw. Als
Ais de zoon van eenen hoofdman te
Ca
Carthago.,
rthago, , ,was
.was Jlij
hij het neidend@m
heidend@m toegedaan, en beoefende in den
heginue het regtsgeleer<le
regtsgel~erde vak:
v.ak: het
her is echter nog zeer twijfelachtig
twijfelachti.g ..~
regtskullàige Tn,Tl'LLIANUS
Tn-Tl'LLIANVS dezelfde g.eweest
g.eweesr ziJ;
of de beroemde regtskulldige
ten minfre wil men, uit het verfchil van HijL, dezen voor eenen
ar.cleren gehouden hebben. Doer
Daar de fhmdvasttgheid
fl;mdvasügheid de·r
der toenmalige
ar.deren
tnartcl:mrs
martelaars werden flem
nem de GOg.en
GOgen geopend: en ·hij
hij ging omtrent lHlt
het
jaar 185 van ,onze tijdrekening
tijdrekellillgtot
tot het christendom over, i!n
en werd tevens
een ijverig verdediger 'van
·van deszelfs leer. Zijne groote geleerdheid
en .dengden verllkvc11
verhJcvc.11 hem ~.erlang
e.erlang tot priesrer"
,priesrer., waarna hij, bU
bij de
b.e...
be

een

TERZET. hevige

TEST 1 TESï-A~:;TE.
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vervotging der Christenen onder SEVERU~,
SEVERUS, die- Beroemde
lieroemde

Apologt'e voor zijne geloofsgenooren fchreef, welke in hare fOOft
foort
eeB mee5rerfiuk van welfprekendheid is, die zich door eene levell~
level1~
digheid en kracht, in al zijne fchriften doorfiralende, onderfcheidde-,
en de bewondering van een ieder opwekte, alhoewel zijne taar,
inzonderheid in zijne overige werken, iets hards en duisters heeft.
Als een man, aan eelle
eene gelirenge
gelir"fnge leefwijze gewoon, en .. afkeerig
van de bedorven zeden der: Romeinfche geestelijkheid, hield hij ziel
eenel1' leerlfng
leerlîng van MONTANUS·, wiens
aan de zijde van PROCLUS, eellel1'
firenge leer het meest· met zijne neiging firook.te,
firookte, en werd een nog
Hrenge
ijveriger aanhanger- van deze._ toen hij deswege te Rome in den ban
wel'd. De kerk bragt
brage hierdoor, ~>ngetwijfeld, zich zelve veel
gedaan werd.
nadeel toe; ofschoon men·, uit hoofde van het fchrander, doorzigt
doorûgt
TERTUilLJANUS ,. niet wel, van dezen grooten man kan onderftela
van TERTULILJANUS
len, dat bij al de dwaalbegrippen van MONTANUS zoudezoude· hebben
toegefiemd;
toegef1:emd; maar, veele.er", dat hij door de ·aanhangers van dezen mis.
leid is. Of hij nog voor zijnen dood ,. die· in het jaar 220",.
220·,.
in eenen hoogeR ouderdom, plaats had, met de kerk is verzoend geworden
worden"~_ weet men met geene zekerheid. Zijne fchriften zijn voO['"
de kerkelijke gefchiedenis belangrijk, en het eerst door B. RHENANUS
in 1521 , daarna door R. RIGALDIH
RIGALDl1S in Pnri/s
Pnrijs 1615, en ten laat!l:e
laatfl:e
dOGr J. S. SEMLER in Halle 1770 uitgegeven. Van zijne Apologi~ befiaat er eene uitgave door HA,VERRAMP,
BA,VERRAMP, Leijden,171:8; De Te,"tullioni;..
Te,-fullioni ...
Haat
ten ,- zijne aanhangers;
aanhangers. waren ten
tEin tijde van den heiligen AUGEJSTINU9•.
CVPRIANUS en HlERONIMUS,
HlERONllI'lUS, hem verdedigden, niet meer
die, benevens CY.PRIANUS
in wezen. Voor' het overige moet men dezen TERTULLIANUS niet
met eenell
eenen heiligen van gelijken
ge lij ken naam verwis[elell',
verwisfelell', die in bet jaat'
360 den marteldood gefiorvell
gefiorven is •.
•..
36~
TERZET. Zoo noemt men in de muzijk een zangmtk voor drie
COllcerrerende-ftemmen,
concerteren de ·{temmen, hetwelk in kerkgezang zoowel als in opera's
veolkomt. In de laatlle
laatUe doen zij dikwijls eene uitmuntende werking
voorden
(blo v. in die van MOZART); <wch zijn ook voorden toonzetter.
zeer moeijelijk. De voJkomenfie
voJkomenlle verhouding in
in' een Terzet is, wan..
neer het. voor de Soprtmo, Tenor en ]Jas gefiemcl
geUemcl is, om dat deze
Hemmen
..
fiemmen in eene
eelle gelijke evenredigheid van elkander afstaan. Infirumen
Infirumenule fiukken voor 3 !temmen
f1:emmen worden gewoonlijker Trio's genoemd.
tale
TEST, TEST-AKTE. KAREL II, die in 1660 weder den Engel
Engel~
..
fcllen troon beklom, was' gedurende deij tijd, dat hij als balling bui<.
buj.:.
ten Engeland leefde, heimelijk tot de Room[che kerk overgegaan. Hij
begunfiigde
begunftigde uit dien hoofde de Katholijken , en poogde hnn eene
volkomene godsdienfiige vrijheid te beZfJrgell.
bezfJrgen. D:m het parlement"
verzette zich hiertegen, en veerde in }.673 bij eene akte een en.
nieuweu eed in: dien allen moesten afleggen, welke eenig openballt"
openbaar
nieuwelI
mell
ambt wilden bekleeden • en die onder anderen. inhield:" dat men
transfttbjlantt'atie bij het avondmaal niet geloofde, en de aanbidaan'bid~
".de. transfuhjlantt"atie
»ding der heiligell verwierp." Men noemde dezeH eed de Test, da~
dat

E3

is

T EST A MEN T.
TESTAMENT-.
is toetsneen,
toetslleen, omdat hij diende, om de Katholijken te kunnen kennen,
zij, welke dien weigerden, werden tot alle openbare bediening en
en ziJ,
de zitting in het parlement onbevoegd verklaard. JAKOB H. beproefde het wel in 1688, om de Test weder af te fchaffen, en voor de
Katholijken grootere vrijheden te bewerken; doch deze poging
hij kort daarna met het verlies van den troon boeten. De
.moest hiJ
moest
kracht, en de Katho..
KathoTest-akte is nog tegenwoordig in Engeland in kracht.
haar van vele openbare ambten uitgefloten.
lijken zijn door hanr
TESTAMENT (Het Oude en Nieuwe). Het taalgebruik eener
oude Latijnfche overzetting (de zoogenoemde Yersio
rersio ru/gata)
ru/gala) heeft,
hoofdzakelijk, tot de gewoonte aanleiding
aanleidilJg gegeven, om de Ilebreeuwfche
en christelijke godsdienfiige oorkonden de Boeken des Ouden en Nieuwen
Testaments te noemen. In deze Latijnrche overzetting gaf men aan het
aalle ene GriekCcheuit.
Griekfche uit.
woord Testamentum eene gelijke beteekenis, als aane
drukking (Diatheke),
(Diatheke) .. eigenlijk een verbond, een verdrag en ook eelle
eene
belofte aanduidende (*) en dikwijls zoo wel in de AlexandrijnschAlexandrijnsch.
OOfGriekfche overzetting der Hebreeuwfche, als in de christelijke oorGriekCche
eelle bijzonder weldadige en wijze in.
inkonden voorkomende. Door eene
rigting der Goddelijke voorzienigheid, hechtte men reeds in de aartsvaderopenharingen
lijke tijden aan de open
haringen en onderrigtingen van God, welke
Hehreeuwm ontvingen, het verheven denkbeeld van een ,'erbonti,
,'erhonti,
de Hebreeuwe1l
.het geheele volk
hetwelk God met de vrome aartsvaders en ook met .bet
eerfie boek van MOZES XV,
XV , 4
4~~ ]3
)3
oprigtte; zoo als blijkt uit het eerfte
geboor~
en verv., waar God de aan ABRAHAM gedane belofte van de geboorte
re van IZAäK, en het bezit van Palestina door een plegtig verbond
bevestigt. Met deze vroegere beloften, welke de aartsvaders, zoowel
voor zich, als voor hunne nakomelipgfchap, van God ontvangen hadden,
!lond
nond de wetgeving op Sinaï, en de daarop rustende Mozaïfche godsgodsdienftlge inrigtinffen
inrigting-en in een naauw verband, weshal_
weshal.
dienstleer en godsdienfbge
overeenkomftlg met den Goddelijken wil, uitdrukkeliJk
uitdrukkelijk aiS
als
ve ook deze, overeenkomftig
een verbond tusfchen God en de Hebreeuwfche natie wordt voor~
voor"
gefteld;
laatfte onder de heiligfie
heiligfte vergefield; een verbond, waarbij de laatile
pligtiging gelegd werd, om JJehovah, als den eenigen waren God al.
al ..
leen te aanbidden, en zijne geboden getrouwelijk op te volgen;
terwijl
lerwiJl zij daarbij tevens van God de belofre omving, dat hij ha~r,
ha3r,
wanneer zij hem getrouwen gehoorzaam bleef, als zijn uitverkoren volk zoude liefhebben en zegenen. (Men vergelijke hiermede het
,de boek van MOZES
MOZES boofdf1:uk
hoofdfiuk XXIV en JEREMIAS XXXI. V. 32.)
3!l.)
.de
Mozaïfche godsdienst en de verbeverheBij het naauwe verband tusfchen de Mozaifche
vener meer volkomene christelijke Openbaring, voor welke laatfie, vol.
vol ..
geus het plan der Voorzienigheid, de eerfie
eerfre den grondflag
grondOag moest
gens
het ons .niet bevreemden,
leggen en ter voorbereiding dienen. kan bet
Jezus en zijne Apostelen de nieuwe godsdienf1:ige
godsdienllige inrigting
dat ook JEZUS
een

?O

(-) Men zie.
zje. b. ". de Alexandrijnfche overzetting van bet dit
die boek vin MoMoe
nUI••• haafd.
Puim LXXIV. v. Ilo.
ho:lfd• .xXI v. ~7
27 en van
Vln PuIm
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eea
eeg nieuw en volmaakter verbond noemden, dool'
door de ttlsièhcr.komst
t\1sfchcr.komst
van hem tusfchen
tusCchen God en het geheele menfchelijk gel1acht
geGacht (zonder
onderfcheid van natiën) opgerigt. Het verhevene en heilige denk..
beeld van zulk een verbond fiaat in de naamvlle
naauwl1:e betrekkitlg
betrekkigg tOt
tot den
geheelcn geest en het karakter, welke het christendom, als eene
erwijl
flellige, geopenbaarde godsdienstleer, bijzonder kenmerken. 1
ftellige,
lerwijl
Gorl door CHRISTUS aan alle menrchen,
menfchen, die dOG!
dOGl" een vast, levendig,
God
en door liefde werkzaam geloof aan JEZUS beziéld
bezièld zijn, de verge.
ving van zonden en eene eeuwige zaligheid toezegt, worden de men.
fehen door CHRISTUS tot de vervulling van deze voorwaarden ten duurfchen
fte verpligt. In dezen zin fpreekt
(preekt men, in de godsdienftige oorkonchristenen,, op verrcheidene
verfcheidene plaatren
plaatfen , van een oud e;l
en 1/ieuw.
lJieuw,
den der chrisrenen
van een eerfle en tweede verbond, zoo als bij MATTH. X~VI vV.• !tg,
.28,
MARCUS XIV v.
v, 24,
24. HEBREëN VIII V. 8,
3, 9 en 15, en GALATEN
IV v. 24. Zoo ook worden de oorkonden' van de oudere lVIozaï
Mozaï.....
fehe
Cor/uthers. hoofdft.
h oofdt}. IU.
In. vv...
fche godsdienst in den 2den brief aan de Coril2thers,
14,
]4, het oude verbond gel1oemd.
gepoemd. Het blijkt dus uit het Bijhelfehe
Bijhelfche
taalgebruik genoegzaam, waarom reeds de oud!le
oudfte chrisrenkerk
christenkerk ,•
nadat hare godsdien!lige
godsdienftige oorkonden verzameld waren, deze fchriften
tie
de hoeken des Nieu'U'en
NieuU'e/1 Verbonds
l7erbonds gewoonlijk noemde.
noemde~ Het GriekCche
Griekfche
woord, daarvoor gebezigd. en een verbond, eelle
eene belofte beteekenende.
overzecting. de Pu/gala.
J7itlgata. op verfcheiverfeheinende, wordt in de Latijnfche overzeéting,
vene plantren
ll1e boek van MOZES, door Testomentum
dene
plaatfen , b. v. in het llle
Testamentum
vertaald; en op deze wijze o\1t!lond
omfiond reeds vroeg de kerkelijke uitNieuwe-n Testa",ents,
drukking van hoeken des Ouden e~ Nieuwen
Testaments, hetzelfde be.
teekenende, als de benaming van: horken
borken des Ouden en Nieuwen Fér
Pér-..
bon
honds.
ds. Men behoeft dus, om deze Bijbelfche en kerkelijke manier
van uitdrukking te verklaren,
verklaren. in geenen deele
cleele aan de beteekenis van
een geregtelijk Testament te denken, maar het denkbeeld
dellkbeeld van verbOtJd
verbond
belofre alleen in het oog te houden.
en belofte
TESTAMENT. Zie UITERSTE WIL.
TETHYS,
TETHYS. Eene dochter van URANUS en GRA
GEA (van hemel en
OCEAl'US, bij wien zij, volaarde), en de gemalin van haren broeder OCEANUS,
eenige duizenden zonen en do~hters
dod1ters ter wereld bragt,
gens de fabelleer, ef'nige
en uit welke rivieren, beken
beKen en bronnen voorcfproten.
voorrfproten. Zij was eelle
van de godinnen der zee; doch
doeh men moet haar niet met Tm:TIs
THUIS ver.
wisfelen (alhoewel dit dikwijls gefchiedt), die wel denzelfden rang
wistelen
bekleedde; maar eene van de dochters van NEREUS, of eelle
eene der Nereïdm was. (Zie NEREUS).
TETRACHORDE, was bij de onde
oude G;
Gn'eken
iekm een gedeelte van
toonfl:elfel, uit 4 fnaren of toonen
hun toon1l:elfel,
wonen beflaande. Zij verdeelden.
Tftrachorden, zoo
bad ..
Zoo als wij in octaven, en had
namelijk, hetzelve in Tetrachorden,
den dus in hunne zangfcholen voor het onderwijs fiechts
llechts 4 nooren
naoten
noodig. In dit toonfielfel lagen 22. kwarten,
lloodig.
kwarren, die de beide uiter1l:e
uiterfte toOtOO- ..
nen, b. v. 11,
a , ti,
hier. dat men hetzelve, or
neo,
d. e, 0,
a, vormden; en van hier,
oi
de verdeeling der. toonen volgens kwarten, Tetra,korde
Telradlorde noemde:.
E 4
4,
TE..

lS

TETRADYNAMIA. TEUTONEN.
TETRADYNAMIA. Eene klasfc van planten volgens het fielfe1
van LINNEUS, bevattende de Ficrmagtigc
Fiermagtigc gewas[en,
gewasfen, die bloemen dragen met 6 fiofdraden, van welke 4 langer dan de 2 overige zijn.
Dezelve wordt verdeeld in 2 orden, I. Siliculo[a,
Si/iculoia, haau'Wljc$
haauw/jes dragende, 2. Siliquodra rhaau'W
rhaotJw dragende;
drogende; zij bevat voor het dagelijksch
leven zeer nuttige gewas[en,
gewasfen , zoo als: lepelblad, koolroorten,
koolCoorten, mostaard, radijs, koolzaad, enz.
TETRANDRIA. Is in het fielCel van LINNEUS e('ne
ef'ne klasfe van
planten, de 4de in orde, bevattende de zoodanige , die tweeflachtitwee/lachtige bloemen met .,.4 fiofdraden, of mannelijke deelen. in ieder hebben.
TEUTOBURGER·WOUD. Het tooneel van den beroemden veld.
veldflag
(lag tusfchen
tusCchen den RomeinCehen veldheer QUINCTILlUS
QUINCTILIUS VAR us, en HERlI!ANN
MANN ~ den vom der Che"uskers,
Chef·uskers. welke in het 9de jaar onzer tijdre.
tijdrekening voorviel. De oorzaken, zoo wel als de heilrijke gevolgen
van dezen flag
/lag voor Duitschland, hetwelk daardoor van het Romeinfche juk bevrijd werd, zullen wU onder het art. VARUS nader open bepalen ons dus hier alleen tot de plaats, waar dezelve ge.
geven, Cn
leverd werd. Deze was,
was. volgens het getuigenis van oude fchrijvers,
het Teutoner-Woud; doeh
doch deze benaming, fehoon
CChOOIl nog tegenwoordig
gebezigd,
gebezigd. en eene bergketen in het Lippifche aanduidende,
aanduidende. bepaalt
de plaats niet naauwkèurig, omdat de Romeinen,
Romeinen. ongetwijfeld, daarcnder
ender eenen grooteren omtrek,
omtrek. dan deze bergketen, verfionden.
Hieruit zijn verfcheidene gevoelens omtrent de plaats van het eigenlijke flagveld
Oagveld oncllaan,
ontfiaan, waarvan datgeen , buiten twijfel, het aanneaanne·
melijkfie
melijktle is, dat hetzelve in de nabijheid van de badplaats Pyrmont,
Pyrl11ont,
en wel eenige uren ten Westen derzelve , heeft plaats gehad, vermits
aldaar nog een aantal van namen en voorwerpen der oudheid gevongevollden worden, die alleen tot dien bloedigcn
bloedigen flag
Dag kunnen betrekking heb.
ben, en niet wel van eenige al!dere gebeunenis kunnen verfiaan worden. Hiertoe bebooren,
betIOoren, inzonderheid, de Hermamzs.herg,
Hermanns.herg, ook Armi"ius-hcrg
"ius-berg genoemd, I!
lî uur van Pyrmollt
Pyrmont gelegen. waarop tegenwoordig de grenzen van .dat land, van Lippe en Prui$fen,
Pruisfen, elkander ontmoe.
ten, en men verhaalt, dat de burg van HERMANN aldaar zou geplaatst
geweest zijn; voorts het Faren- of Farus.hosch,
Farus.bosch, een kleine heuvel.
waarop men meent, dat de tent van VARUS gefiaan heeft; het Krijgs.
Krijgsbosch, de Overwinnings.hocve,
/Josch,
OverwÎ12nings.hoeve, het Overwinnings-Yeld,
Overwinnings-yeld, de Bloed- of
He!den ..heek, enz., welke allen zich meer of minder in de nabijheid
van den Hermnnns-herg
Hermnnns.herg bevinden. Ook ziet men nog in hetzelfde
oord vele fchanfen en grachten, en !l rijen grafheuvels, waarin asch,
beenderen en vazen gevonden zijn, welke laatfie
laatae naar diegene gelijken, die ontegenzeggelijk van Duitfchen oorfprong zijn. Tegenwoor.
dig zijn al deze heuvels nog niet geopend; doch men vleit zich,
dat men in het vervolg in dezelve nog vele oudheden zal ontdekken,
welke tOt
tot dezen zoo beroemden veldflag
veld/lag betrekking hebben.
wclke
TEUTONEN. Een oorlogzuchtig volk, hetwelk met de KimbeKimheren , Ám/mmm
dm/mmm en Tegurinen, 110
I I 0 jaar voor onze gewone tijdrekening,
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ning, tegen, Italië optrok. Zij bewoonden de Scandinavifche eilanden,
cusfchen de uiterfie
uiterfle kusten van het Zuidelijk Scandinavië en' den
tusfchen
bondgenoot en den Ro·
RI)·
Kimbrifchen Cherfonefus; bragten met hunne bondgenooten
meinetz gewigtige nederlagen toe; doch werden door deze, onder
meinetl
vergeliJke hierhiJ
hierbij'
CAJUS MARIUS , geheel ten onder gebragt.
Men vergelijke
Art. KIMBEREN.
Zuidelijklle der eilanden, hetwelk de Noord.
TEXEL ofTESSE L. Het Zuidelijkfle
van de Zuiderzee afsoheidt. Het ligt ten Noorden aan den uithoek van
Noord.Hol/and, waarvan het door het befaamde Texelfche gat, of het
Noord.Holland,
eilanc!s tegen
Mandiep , is afgefcheiden, zoo dat de Zuidzijde des eilands
He/der ligt. Ten Zuiden en Westen heeft Texel
over het dorp de Helder
vrij zware duinen, die echter niet overal even breed zijn: aan den
Zuidwest-kant heefe men de grootlte breedte, en bij het Noordwaarts
liggend dorp, de Koog, zijn zij zeer fmal: terwijl de Oostzijde van
duineu
duinen ombloot
ontbloot is, en door dijken tegen de hooge vloeden moet beveiligd worden. Het eiland heeft aan de Oostzijde eene gemakkelijke
reede, waar de Oost.lt'Idifche en oorlogCchepen
oorlogfchepen verzamelen, die door
het opkomen van eenige banken hier veiliger liggen dan voorheen. Het
WaoIJKoog
bevat 6 dorpen, de Burg, de Hoorn, Oosterënd, de Waal
J Koog en
het
lIet Oude Schild, met 5000 inwoners, die voornamelijk van de feha.
fchapenteelt beilaan, en daardoor eene aanmerkelijk~
aanmerkelijk\! verzending van lammeren, wol, en de beroemde Texelfehe
Texelfche kaas hebben. Bovendien heeft·,
heeft··
men er goede bouw.
bouw- en uitmuntende wei. en hooilanden, en gemeen.
flechts eenen enlijk zwaar rundvee. Opmerkelijk is het; dat Texel fleehts
kelen keer, en toen nog voor eenen korten tijd, door de veepest is
fchapenteelt wel den hoofdtak van
bezocht geweest. Ofschoon de fehapenteelt
beilaan
bellaan uitmaakt, zijn er echter ook vele bewoners, die van de
feheepvaart,
fcheepvaart, visfeherij,
visfcherij, oestervangst en het lootCen
lootfen van uitgaande en
te huis komende fehepen
fchepen leven.
TEYLER VAN DER HULST. (PIETER)
Een buitengewoon rijle
(Pm.TER)
rijk
burger van Haarlem.
Haarlem, tot het Doopsgezinde kerkgenootCehap
kerkgenootfchap behoo.
rende, zag in 17°2
t, en fiierf
1702 aldaar het eerile daglieh
daglicht,
frierf in die ftad in
Grasm. 1778.
J778. Door eigen lust genoopt, en door z~ine
zijne onmetelijke
rijkdommen in flaat
fraac geHeld
geileld I beraamde hij reeds vroeg het plan tot het
daarltellen
aankweeking onder
daarilellen van een genootCehap,
genootfchap, ter opwekking of
ofaankweeking
zijne landgenooten van eene gelijke zucht voor de aanmoediging van
kunllen en wetenfehappen,
wetenfchappen, als hem bezielde. Bij 's mans laatilen wil
bleek zijne begeerte, dat zijne geheele aanzienlijke nalatenfehap,
benalatenfchap, be.
fchikking
l1alve eenige goederen, over welke hij eene afzonderlijke fehikking
gemaakt had, altijd zou blijven onder het opzigt en de beheering van
5 door hem benoemde perfollen en eenen
eeneu boekhouder, met magt aan
eerllen, om hunne opvolgers in den tijd zelven te verkiezen; dat
de eerilen,
inkomfien zijner llalaten[ehap,
nalaten[chap, onder anderen, voornamelijk moesde inkomflen
ten dienen en befleed
belleed worden tot onderhoud van twee altoosdurende.
genootfchappen , ieder uit 6 perfonen , mede door den overledenen
benoemd, beilaande,
bellaande) en wier getal, bij overlijden van een of meer
der...
E 5
der

TEYLER VAN DIIR.
DiR. HULST. (P.)
derzelve
clcrzelve,, telkens moest worden aangevuld; dat voorts het eerlle'
eerfle'
genootCcl1appen zich ter behandeling
bel1andeling van allerlei onderwerpen
dezer genOOtCcllappen
Christelijke gods.
gods..
moest bepalen, de waarheid en de vrijheid in de Christeli.fke
dienst
tlienst en
tIJ den hurgerjlllat
hU1"gerflaat betreffende,
berrelfende, en het linde
:tudere
re of tweede, valt
natuur., dicht., historie-, teeken- en penning_
penning.
fiul,ken, tot de nacuur-,
kunde behoorende. Om aan zijn loffelijk
lolfelijk oogmerk te voldoen, bepaalde
TEYLER, dat ieder genootfchap.
genootCchap, jaarlijks, eelle v.raag,
v.raag ~ gemelde
ultCchrijven, met uitloving van eeonderwerpen betreffende, zoude uitfchrijven,
nen gouden eerpenning , ter innerlijke waarde van 400 gulden voor
den fchrijver van het best gekeurde antwoord, over welks waarde,
voor het eer!l:e of Godgeleerde genootfchap, de befiuurders der
ftichting, benevens de leden van dat genootCchap alleen, doch voor
het tweeoe
tweeae dezelfde bef1uurders
bef1:uurders met de leden van beide genootrchap.
gellootrchap.
pen te zamen, tot beoordeelaars benoemd werden. Wijders werd
be(l;uurders en den boekhouder, ter belooning hunner
door hem aan bef!uurders
der beide genoot[chappen
genootrchappen jaarlijks iets toegemoeite, en aan de Ieden GIer
legd; begeerende de overledene voorts uitdrukkelijk, dat het huis,.
door hem bewoond, en zijn eigendom, fiaande in de Damfiraat,
achter en digt bij de waag, altijd onverkocht en onvervreemd zou·
zouvergaderplaats, zoo voor befiuuroers·
de blijven, ten einde tot eene vergaderplaa[s,
als voor de leden der beide genoot[chappen,
genootfchappen, en tevens ter bewaring
der boekerij, en der verzameling van teekeningen en prenten, door
hem nagelaten, te dienell. Eindelijk fielde de fiichter vast. dat al
de leden daartoe eenen vrijen toegang, benevens vrijheid van behan.
deling en gebruik zouden hebben, en dat de verzameling telkensvermeerderd moest worden door den aankoop van zoodanige voor.
werpen, als men oordeelde, dat tot nut en fieraad der beide genootfchappen zouden kunnen firekken.
be!l:uurders en leden floegen dadelijk, na 's lllan~
llJan~
De benoemde beftuurders
overlijden, handen aan het werk, en beraamden de meest gepaste
maatregelen ter bevordering van een oogmerk, waaruit zij al aanfionds
aanfl:onds
begrepen. dat zeer veel nut konde voortvloeijen. Na bet
l1et bepalen
begrepen,
en openbaar maken van prijsvragen, de beide genootfchappen beeer!l:e werkzaamheden het
treffende, was, onder anderen, eene der eerfie
beramen van het plan tot een Mufeum of hewaarplaats
hewaarpl:tats van kostbaarheden, deels door TEYLER zelven verzameld, deels van tijd
rien1l:e der fiichting. De zaal, tot
tot tijd nog aan te koopen, ten rienfie
dit Mufeum ingerigt, mag inderdaad vorf1:eIijk
vorflelijk heeten. Zij bevindt
zich onmiddellijk achter het huis van den fiichter, tegenwoordig TEYLER'S Fundatie.huis
Fundatie-huis genoemd. en heeft' de gedaante van een langwerpig rond. GelUksgronds heeft men een aamal
aantal kasten met glazen ranlIerlei werktuigen, tOt
tot de wis·
wis- en proefon.
proefon_
men, ter berging van allerlei
dervindelijke natuurkunde behoorende , en met kleine landjes voor ertfen, verfieeningen en andere natuurlijke zeldzaamheden. Onder de
natuurkundige werktuigen bewondert bovenal het kunstmÎl11lend
kunstminnend oog
n:ttuurkundige
een elektriCeer.werktuig
elektrifeer.werktuig van cene
felle buitengewone 8footte,
~ootte, met den
rij-
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rijken toeflel
toenel ,t daartoe behoorende, voornamelijk de zoogenoemde batbat.
groodle middellijn, !laat
Ilaat
terij. In het midden der zaal, langs hare grootll:e
maakCel , waarop eene rijke
een mahoniehouten tafel van een keurig maakrel
verzameling van err[ell,
ertfen, van heele
beele en halve metalen, in glazen Imsten
l.asten
gezien worden. Boven genoemde kasten loopt rondom de zaal eene
galerij, met even zoo vele kasten als beneden, gefchikt
ge[chikt voor eene verzameling van de uiegelezenfie
uiegelezenlle boeken in allerlei talen, weten1Chappen
khappen en kun!len.
kunflen. Nog hooger zijn in den omtrek de glasramen.
waardoor deze keurige zaal genoegzaam licht ontvangt, en boven op
het dak heeft men eenen kleinen koepel, van waar men over den omom.
trek der flad
fiad Haarlem een verrukkend gezigt
geligt heeft.
heeft: - Als eene
werkzaamheden van befiunrders
befiuurders en leden dezer fl:ichting
fiichting heeft
vrucht der werkzaamhedell
men, van tijd tot tijd,
cijd, niet alleen de belangrijkll:e
belangrijkfle vragen zien uitfchrijuit[chrijven en beantwoorden, die allen blijken dragen van de geleerdheid en
oordeelkunde der fchrijvers, en uit dien hoofde met het uitgeloofde
edele metaal te regt zijn bekroond geworden; maar tevens zijn ook de
infirumenten en van delfstoffen aanmerkabinetten van natuurkundige in!lrumenten
kelijk verrijkt, en aan het gebouw een ruim en wel ingerigt LaboLabo.
toefi el tot natuur- en fcheidkuudige
fcheidkulldige
ratorium, met den noodigen taell:
proefnemingen, gebouwd geworden, wel ke laatll:e
laatfie door den bij de gege.
leerde wereld bekenden Dr. VAN MARUM, aan wien feden
[eden 1784
17t14door
door
befiuurders de directie der phy{i[che
befluurders
phyfi[che en naturaliën-kabinetten,
naturaliën.kabinetten, alsmede die der boekerij, werd toevertrouwd, van tijd tot tijd genomen worden. Ook werd er {inds
finds een paar jaren een nieuwe vleu.
gel aangebouwd, ter bewaring der boeken, die geene bergplaats kon.
konden vinden, en tevens tot een leesvercrek,
leesvenrek, waarin feden
federt 1826 de
boekerij, onder billijke voorwaarden, voor het publiek
opengefield. Eindelijk voegen wij hier nog bij
bij,, dat bij deze fl:ichting
!lichting nog
llaande,
een hofje, of gebouw, behoort, onder dezelfde directie fiaande,
waarin )24 oude vrouwen verzorgd worden.
TEZEL. (JOHANN) Een beruchte aflaat-kramer, te Leipzig ge.
boren, waar hij zich in de godgeleerdheid oefende. In 1489 trad
bij in de orde der dominikanen , en verkreeg vrijheid, om te mogen
l1itgaan
tc prediken, waarna hij in 1502, door den Roomfchen
Room[chen
uitgaan en te
fioel, tot aflaatprediker benoemd werd, en federt, 15 jaar lang, een en
dreef, waarbij hij zich
zeer voordeeligen handel .in deze papieren dreef.
van de fchandelijkll:e
fchandelijkile middelen bediende,
bediendel om het volk te misleiden.
Zijne zeden en zijn wandel waren zoo aanll:ootelijk.
mmilooteIijk, dat hij te In[pruck,
fpruck, uit hoofde van verboden omgang met eene getrouwde vrouw~
gefiopt en verdronken zon geworden zijn; doch op
in eenen zak geflopt
voorfpraak nog met eene gevangenis voor zijn leven vrij kwam. Hieruit werd hij echter almede bevrijd, en nu begaf hij zich naar Rome,
LEO X. niet
Hiet alleen aflaat verkreeg.
verkreeg, maar zelf,
alwaar hij van paus LEO
commis[aris, en door den aartsbisfchop
aartsbisrchop te Mentz tetot apostolisch commisfaris,
vens tot kettermeester benoemd werd. Thans dreef hij den aflaathan_
aflaathan.
onbe[chaamdheid, en doorreisde Sakfcn in een rij.
del met nog meer onbefchaamdheid,
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tuig, door ridders vergezeld, en van ~2' groote kisten voorzien, wa:rr4
wall'r~
van de eene de aflaatbrieven, en de andere het daarvoor ontvangen
geld bevatte. In vele fieden
lteden ontving mell
men hem onder fiatig
ltatig klokkengelui , en overal vulde hij rijkelijk zijne geldkist; terwijl hij voor
eIken moord, meineed, echtbreuk, enz. vergeving aanbood. Deze
kramerij van TEZEL
TEzEL duurde tot 1517,
15'7, toen LUTHER zicb,
zicb openlijk deolt
zijne bekende fiellingen
ltellingen tegen dit fchandelijk misbruik verklaarde, en
de tegenfehriften van den eerfien
eerlten door de fiudenten,
ltudenten, op de markt te
Wittenherg,
Wiltenherg, openlijk verbraad
verbrand werden. TEZEL
TEZRL 1l:iel'f
tHel'f aan de pest in
lIetzelfde jaar en op denzelfden dag (4den vau Hooim. 1519),
15 I 9), waar..
hetzelfde
tlp
flp LU'l'HER het beroemde twistgeding met EeK.
Ec~ hield ~ en, werd in
tie
Ge paulinerkerk, te
~e Leipzig, begraven.
THAÏS. De beruchte maitres van ALEXANDER
ALEX-ANDER den Graaien,
Graolen, welke Athene tot hare geboorteplaats had. Ten einde zicir
zich- over de vi
vijanjan4!lelijkheden
elelijkheden te wreken, die XERXES
XERXEI:t eens tegen haar vaderland uitoefende,
vorderde zij, bij gelegenheid van een gastmaal in het: koninklijk pa...
leis te Pe,fepolis,
Petfepolis-, dat de koninklijke burg zoude in brand gefiokelt
geltokelt
worden, en bewoog den befchonken ALEXANDI!R, om dien aan te
Reken.
iteken. Naderhand werd zij de minnares, en ten laatHe
laatIte de gemalin
vafl
van PTOLEMEUS, koning van Egypte.
THALES. Een inboorling van Mi/tIe in /onië,
lonië, waar bij omfireek.
omllreek.
,~ jaar voor onze tijdrekening het
heE eerfie
eerlte daglicht zag. Hij was- de,
6udfre
fludlte wijsgeer van Griekenland; van aanzienlijke afkomst,. b~·
be-'
kleedde in zijnen vroegeren leeftijd openlijke eereposten in den 11:aao;
Haao;
d0\1:h
d01lh legde
le{;de dezelve naderhand neder,. om zich în
in frilee
i1:i1te aan de beoefening der wijsbegeerte, en inzonderheid der wis. en natuurkunde,
nlltllurkunde,
toe te wijden. In
lil lateren tijd reisde hij Da:lr
na-ar Egypte,
Eg'Jpte, en 0ntviog vele
Memphi,s en Diospolis, en verwierf
ooderrigting van de priesters te Memphis
deor
dl!lor 'zijne frerrelterre.. en meetkundige uitvindingen en ontdekkingen
olJtdekkingen fe.
dert zeer veel 'roem. zoodat men hem onder de zeven wijzen vaT4
OrielrenlilNd
eerfre was
Grielcenlilnd plaatfie
plaatlte , onder welke hij de eerlte
was,I die eene wijs.
wijsgeerige fekte, de Ionifche genoemd, fiichte,
11:ichte, met welke men de fierllef"
:fen
Ten als bloote Iigehamen,
ligchamen, en nie~ naar den volkswaan
volks waan , als goden begon te befchouwen..
beCchouwen.. Hij gaf algemeene denkbeelden van het heelal,
en beweerde, .'dat
dat een eenig opperst verfiand
verl1:and al de bewegingen
i:Yewegingen
damrvan
daarvan regelde'; onderfcheidde
onderCcheidde den wereldkloot
wereld kloot in 8 kringen, en ont·
onc·
dekte de oorzaak
Gorzaak van d'e verduistering der hem~lIichten,
hemellichten, welke' men
in dezen tijd voor wonderwerken hield. Volgens her
het algemeene
algemecne ge.
geltierf TUALE&
TUALES 548 jaar voor onze tiJdrekening, in eenell
eenen hoo.
voelen ftierf
gen ouderdom.
THALIA. Eene der 9'
9- zanggodinnen, die tevens als- de uitvindfl:er
uitvindlter
van den iaRdbeuw
iandbouw en de boomteelt vereerd werd. Gewoonlijk worde
zij als de zanggodin van het blijfpel beCchouwd, hetwelk
l1etwelk zijnen oor·
oorfprong aan he~ landleven te danken had, en als eene jonge nimf, met
klimop omkranst, Ingchende,
Ingehende, en met een masker in de hand nfge ..
beald.
beeld. Ook cenc
cene der drie
dde bevalligheden voert haren naam.
Ila~m.
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THAMYRIS of THAMYRAS. Een beroemd dichter {jf
.of zanger
'1,lit Thracié,
Thracië, die voor HOMER
HOJ.lERUS
ftem was zeer aange'uit
us leefde. Zijne fiem
P'J'.thifche fpelenden prijs behaalde; ternaam, waardoor hij in de P'Jlthifde
wijl hij bij zijn gezang de citer (peelde.
hem naast
1;peelde. PLATO plaatst
plaarsthem
LINthS en PHEMIUS, en zegt, dat hem niemand op de
ORPHEUS, LINUS
in het gezang evenaarde, weshalve dan ook zijne ziel, na
citer of -in
dood. in
iu een' nachtegaal was .overgegaan. Ook STRABO fpreekt
zijnen dood,
even loffelijk van hem. Beroemd is de fabel van zijnen wedftrijd
wedfuijd met de
mufen. T,rotsch
'Lrotsch op zijn fchoon gezang, daagde hij haar toteenen
tot een en wedwed.
uk, ·ondar
·oooar voorwaarde ~ dat hij, als .overwinnaar, met .da omRrijd uit,
helzing van iedere mufe zou verwaardigd word~n; doch .zich. wan.
overwonnen werd, aan ·alle
.alle firaffen
ftraffen zoude onde.rwe~pen ..
neer hij ove·rwonuen
zouden opleggen. Hij verloor de zaak, en
welke de mufen hem zOndea
ftraften hem met blindheid, verbraken zijne citer, en
fa
de godinnen firaften
beroofden ,hem van al zijne muzikale talenten. HOMERUS bezingt
faNel ,in zijne Iliade IL,
11., v. 594. Men meent, dat bij de uitdeze fahel
DoriCche toonfbort
toonfborc geweest zij..
zij. Zijne gedkhten Zijll
vinder der Dorifche
a:lle verloren geraakt,
geraakt ~ als ook het treurfpel
treurCpel van SOPHQCL,SS, op hem
alle
vervaardigd.
heefe men verfcheidenefiedeu,
verfcheidenefieden, waar·
waarTHEB E. Van dezen naam heeft
Op'per.
van de beide volgende de voornaamlle zijn. 1. Thebe in Op'perGrieku:he fchrijveI's door OSIRIS.
OSIRlS~ volgen.
volgens
Egypte. volgens fommige Griekû:he
door BUSIRIS gebouwd. Zij ·was
aene der grootlle
andere daor
was oudtijds eene
fteden en de hoofdllad van geheel Egypte(!;
Egypte; bevatte eene
en fchoonfte fieden
kolosfale gebouwen, waarvan nog tegenwoordig
tegellwoordi~
menigte prachtige en kolosrale
voorhanden zijn, en volgens HOlVlERus,
HOMERUS , 100 poorten.
overblijfsels voorbanden
iladiël1 (meer dan het lDde
lode gege.
Men vond er eenen tempel van 14 fiadiën
deelte van eene Duitfche mijl) in omtrek: de hoogte was 45 .el.
haddeneene
de muren. hadden
.eeue dikte van 24 voet, en van binn.en was bij.
.elp.enbeeop het rijkst, met kostbare !leenen,
fteenel1, gouden., zilveren en .elp.ellbee.
gereedrchappen voorzien.
voorz!<m. Nog .teg.enwoordig
,teg.enwoordig nadert men ,de
nen gereedfchappen
t~otsch gebonw
gebouw langs 8 ruime gangen: de deuren
bouwvallen van dit, t~otsch
fijn
zelven zijn 'buitengewoon hoog en breed, piramidaal van rood, fija
gepolijst graniet gebouwd,
geholl wd, overal, bij vakken, met llieroglyphifche
hieroglyphifche .ti..,
ji..,
guren,
beeldzuilen en basreliefs vergnren, en aan de zijden met kolosfale beeldzuilell
lierd. ,In de voorhoven ·van dezen tempel fiaan
ftaan óo
60 -- 770
0 v.oet
voet hooge,
fierd.
hieroglyphen bedekte obelisgeheel uit graniet gehouwen, en met hierogLyphen
bet binnenfte
bil1nenfte gedeelte van denzelven op 134 kolommell
ken; terwijl
terwij I het
kolommen
rt1et. Onder ,andere
andere bouwvallen dezer ftad zijn ook de begraafplaatbegraafplaatlkn der koniilgen merkwaardig, waarvan DENON er 8 bezocht heeft.
ten
Bij haren ,ingang
Ia voet lange en
.ingang vond hij in eeue
eene -derzelve
.derze).ve eeu.e
eell,e 12
!10
llO voet hooge galerij; de mureu waren vol befchilder.de
bef.childer.de hieroglyJlhen, en
et! ·in
,in :6
'6 der begraafplaatfen waren de kleuren. geel op eenen blaauwen grond, nog zeer levendig. Aan het einde der galerij
ftonden
fronden farcophagen met dekfels , die allen met hieroglyphifche figu.
ren pronkten; terwijl de meubelen., b. v. ftoelen~
aoelen, van verguld beeldwerk
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werk voorzien waren. Thebe bloeide nog, toen het niet meer de zetel der koningen was; doch werd door CAMBYSES
CAMRYSES geheel verwoest.
Het herllelde zich echter weder, en werd nogmaals, onder de Pro.
LEMEUSSEN eene der rijkll:e en bloeijendll:e ll:eden, maar eindelijk
PrOLEMEUS LATHURUS, in het Selie jaar voor onze tijdrekedoor ProLEMEUs
ning, bijna tot den grond vernield. 2. Thebe, de boofdf1:ad van Boeëtie, eene der beroemdf1:e frc:den van Griekenlflnd, aan den vloed
EPAMINONlJAS en
Ismenos. Zij was de geboorteplaats van PINDARUS , EPAMINONDAS
PELOPIDAS, en men houdt CADMUS , omtrent het jaar 1520 der weeerllén fl:ichter;
!lichter; ten minll:e
minlle werd de burg Cadmea
reld, voor baren eerll:en
door hem aangelegd. AMPHION, breidde in vervolg van tijd, rondom
Ilad verder uit, die nu, met den zei ven , eenen omdezen burg, de ll:ad
vang van 70 !l:adiën zal gehad hebben. Zij had 7 poorten, vele
prachtige tempels, openbare gebouwen en beeld zuilen , en aan de
oostzijde de beroemde bron Oedipodia, waarin OEDIPUS zich van
vroeg(le tijden de
zijnen vadermoord zuiverde. T!zebe was in de vroegf1:e
hoofdzetel van een aanzienlijk rijk, toen Athene nog pas begon op
te komen, en de Thebaanfche oorlog was voor den Trojaanfchen eene
der gewigtigile gebeurtenisfen uit den heldentijd der Grieken. Na.
derhand fpeelde T!zebe eene min aanzienlijke rol tot op PELOPIDAS en
EPAMINONDAS. In den fl:rijd tegen PHILIPPUS en ALEXANDER was het
Griekfchee vrijheid; doch werd eianog eenigen tijd het bolwerk der Griekfch
de1ijk door den laatstgenoemden veroveraar verwoest. Door eenen der
bet
volgende Macedonifche koningen weder opgebouwd, bezweek het
eindelijk in den oorlog der Romeinen tegen MITHRIOATES, en verdween
gefcbiedenis; wordende ten tijde van.
federt Ip.ngzamerhand uit de gefchiedenis;
PAUSANIAS de burg Cadmea, onder den naam van Thebe, nog maar
alleen bewoond.
THEEBOOM. Deze heester, die eigenlijk C!tina en Japan tot
Chi·
zijn vaderland heeft, doch ook in meerdere provinciën van het ehi·
nefche rijk gekweekt wordt, bereikt de hoogte van 5 of 6 voet, is
voorzi~n. die zich weder in verfcbeidene
verfcheidene
van onderen af van takken voorzi~n,
kleinere verfpreiden ; draagt een helder groen, glad, eirond blad en
als bet volkomen rijp
roode bloefems, met een zaadhuisje, hetwelk, :lIs
voorcplanting van den
is, open fpringt. De zaadkorrels dienen tot voortplanting
gell:oken worheester, waartoe zij 3 of 4 duim diep in den grond geiloken
den. In bet 3de jaar draagt hij reeds rijkelijk bladen; maar na het
7de neemt hij in vruchtbaarheid af. Ondertusfchell is de Theeboom
Chinefcbe rijk niet even goed, en groeit op eenen
overal in het Chinefche
fieenachtigen grond beter, dan in eenen ligten ; doch bet is de grond
niet alIeen, maar ook het jaarfaizoen, waarin men de bladen inza~
melt, hetwelk een aanmerkelijk verfchil
verfcbil in derzelver deugd maakt.
bet jaar, namelijk: het eerst in:
in
Deze inzameling gefchiedc 3 maal in het
maand
het laatst van Sprokkel- of het begin van Lemem., de eerll:e maand'
vsn het Japanfche jaar, wanneer men de nog zeer jonge, tengere
eene bedwelmende
blaadjes afplukt, die eenen bitteren fmaak en eelle
kracht
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kracht bezitten; voorts in het begin van Grasm., wanneer men de
grootere bladen wegneemt, en eindelijk
eindel\jk in Zomerm., wanneer de
~werige volkomen zijn uitgegroeid. De bladen dezer laatCle
laatlle inzameling leveren de necht!1e
nechtUe thee; doch die der eerUe de beste en duurik: deze wordt Keizers-thee, 'ook
<ook wel B!aemen-thee,
Blaemen.thee, genoemd, omdat
tte-:
zij inzonderheid door het keizerlijk hof, en de grooten en aanzienlij •
ken des rijks gebruikt wordt. De afgeplukte bladen worden verle·
zen, en op blokken of ijzeren platen, boven een zacht kolenvuur
geroosterd, en langzaam gedroogd, nadat zij vooraf zijn zamenge.
rold; vervolgens worden zij op matten ter verdere drooging aan de
lucht blootgeaeld,
jaar, in kistjes
blootgef1:eld, en eindelijk, na verloop van een jaar.
kistjes,t
met dun lood bekleed, verzonden.
Men heeft eigenlijk maar 122 hoofdfoorten van thee: als groe.ne (thee.Hysfrmt,
(thee.Hys[ant, ook Sing!o
Singlo of Song!o
Song/o genoemd) en bruine (Theehad
boei geheeceu),
geheeten), tot welke laat!1e
laatUe de Pecco en Congo.thee
Congo-thee hehoo.
behoo.
tame.
ren. De heesters dezer beide foorten zijn in hunnen groei tame~
lijk aan elkander gelijk, en onderfcheiden zich alleen door het aantal kroonbladen der bloefems, die bij de bruine
brnine 6 en bij de groene
thee 9 in getal zijn; terwijl de lautlle ook nog bovendien langere
federt onheugelijke tijden
bladen heeft. Het gebruik van thee was, federc
in China
ChinlJ en .Japan reeds in gebruik, doch in de laatrle
laatfte provincie bereidt men die min of meer op eene andere wijze, en gebruikt ze
meer rot
gemal.:!u koffij
koHij doen. lil
In
tot poeijer gedroogd, even als wij de gema!(!n
Europa echter was de thee voor ruim 2 eeuwen nog niet bekend.
Chinaasvaarclers medegebragt ,
eerlle werd in 1600 door HollandCche Chinaasvaarders
De eerCle
en men ftond
fl:ond bij derzelver vertier zeer wel. Sedert wordt zij aldaar
en in Amerika het meest en in de Noordelijke landen gebruikt. In
verfchili en de ll:reken
llreken van ~1zië
Azië bedient men er zich van telt
tOt overdaad
verfchilIende
op kofJij;
koffij;
toe: deszelfs Zuidelijke bewoners onthalen hunne gasten <>p
maar de Noordelijke zetten hun thee voor. In Thibet en Boston
Ook
wordt dezelve fomtijds
Comtljds met meel, boter, zout, enz. vermengd. Ook:
die, welke men uit China Qver zee,ontvangt,
zee<ontvangt, is niet altijd even zuiver,
overlogt veel van hare zoutachtige beaandbeQanden verliest door den langen overtogt
ha~r natuurlijk eigen zijn. De beste thee is die, welke
deelen, die h33r
de Rusfifche kooplieden jaarlijks, met de naar China reizende karakara·
èusfen terug ontvangen, en KarflyalJen·tnee
f(aravalJen-thee ge~
g~
vanen, van daar in àusfell
noemd wordt.
Doemd
De theehandel is voor Engeland,
Engeltmd, de Nederlanrien,
Neder/am/en. Denemarken
~n
en Rusland van groot belang; wordende door de kooplieden dezer
natiën,
natîën J jaarlijks,
jaarlijks J 18 tot 20 miJlioen
millioen pond thee naar Europa gebragt.
In Engeland, waar men in evenredigh~id
evenredigheid meer thee -gebruikt,
gebruikt, dan in
eenig -land
werelddeel. onderfcheidt men 3 [oorten
land van genoemd werelddeel,
van groene thee, namelijk;
namelijk~ de Keizers-,
Keizers., de Hys[ant.
Hys[afJt- en de Song/o.
Song/ot/lee, en in 5 [oorten de Theeboei , als!
als: Souchong,
Souchong. Cambo,
O:l1nbo, Congo-,
Congo.,
t"ee,
Pecco.
Pecco- en de gewone Tlzeeboei;
Theehoei ; terwijl eene bijzondere foort van groe·
groene thee, in de gedaante van kleine bolletjes, Gun-Powder-Tea
Glm·Powder·Tea gçgenoemd
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noemd wordt. Daar de ,goede
goede thee in China eene bergplant onder
eorft/als
Corfi/ra's luchdl:reek is, en de bergen van den Chineichen
Chineîchen theebonw
lager zijn, dan op dat eiland, zoo heeft men geoordeeld, dat de Py'Teneën
-reneën dezelfde thee kunnen leveren; ook groeit reeds a~m de Zuihetling der
cler Cevennen eene foort van Chinefche thee. Van
delijke helling
hier, dat men in FrankriJk
Frankrijk federt 1817,
18 17, door de hulp van eenen
ee,nen
Rus,
Rns, proeven tot het aankweeken van de theeplant genomen heeft,
met dat gevolg, dat men in 1819 reeds de op Franfchen grond ge..
wonnen thee, onder den naam van Xenophonia Tea Sinenfts,
Sinenjis, verkocht.
THEMIS. De godin der geregtigheid en goede orde bij de
Grieken, de dochter van URANUS
URANUS en de Aarde, eene Titanide;
Titanide ; doch
dochter van HELIOS. Zij werd door JUPITER.
volgens anderen eene dOl!hter
bemind, wien zij echter langen tijd ontvlugte, tot zij, in MaMa.
cedonië
eedfJniëa-chterhaald,
n-chterhaald, eindelijk zijne gemalin werd, en bij hem de
Horen en Parcen voonbragt.
voortbragt. Volgens HOMERUS woonde zij in
den Olympus, en had het toezigt over de gelijke verdeeling der
fpijzen bij de maaltijden, en i n het algemeen over alles, wat
lot
tot de orde behoort. ORPHEUS
ÛRPHEUS befchrijfc
befchrijft haar (liymn.
(Hymn. 78) als de
zwartöogige,
zwartQogige, hooggeborene godin. die in het eerst het Delphisch
orakel voorl1ond,
voorfl:ond, en zelfs aan de goden deszelfs uitfpraken mededeelde. ApOLLO leerde
leerd~ zij regt en geregtigheid; ondet'rigce
onderrigte de !ler·
iler·
velingen in de heilige'
heilige gebruiken der BACcHus-feesten.
BACcHus-feesten, en aan haar
fchrij.ft
fchrijft men alle mysteriën en godsdien11lge
godsdienil:1ge vereering toe. De tempel te Delphi,
Detphi, waarvan zij de voor!tandl1er
voorftand!l:er was, was haar eigendom,
waarfchuwende godCpraak
godfpraak
en zij deelde aan JUPITER en NEPTUNUS de waarrchuwende
mede, om THETIS
TIiETIS niet te huwen; terwijl zij tevens aan de Goden
het lot van ACHILLE'S openbaarde. Volgens HOil1ERUS
HOMERUS zit zij naast
JUPITER.
JUPITER, met wien zij in gefprek is.
ZOOIl
THEMISTOCLES.
'fHEMISTOCLES. Een beroemd Grieksch veldheer, de zoon
van NEOCLES, een braaf !til
ftil burger te Athen~.
Athene. Reeds vroeg!be.
vroeglbetoonde hij eene zeer levendige geaardheid, bemoeide zich weinig met
het onderwijs in de
tie zedeleer en fraaije kunften, manr
maar veel meer met
ll\ies,
llUes, wat tot flaacszaken
ftaatszaken betrekking had. De Athene,'s
Atheners waren in
twee partijen, de aristocratifche· en democratifche, verdeeld: hij
zocht de gunst der laatl1e,
laatfl:e, terwijl ARISTlDES het met de eerfte
eerUe hield.
THEMISTOCLES
TUEMISTOCLES klom nu fpoedig op tot openbare eerllmbten, en verwierf veel roem; doch zijne vaderlandsliefde was altijd ondergefchikt
aan de zorg voor zijne eigene grootheid. Toen de inval der Per_
Perfen in Griekenland,
Criekenland , door den Dag
fiag bij' Marathon, was verhinderd
geworden, p00gde hij, wel voorziende, dat de vijand den aanvat
zoude vernieuwen, de Atheners toe
tot het vergrooten hunner zeemagc
zeernagt te
bewegen, en hiertoe het bedrag van het zilver uit de mijnen, hetwelk zij voorheen onder zich verdeelden, te befteden.
beil:eden. Men bewilligde in zijne voordragt , hetwelk hun naderhand in den oorlog tegen Aegina zeer te ftade
Uade kwam. Gedurende dezen tijd, in
welken ARISTIDES gebannen was, Rond
flond THEllUSTOCLES in het hoog"
fie
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fte
ae aanz ien te Atnene.
Athene. Drie jaar daarna vatte XERXES o.p
op nieuw de
wapenen op, en eischte van de Cr/eken,
Grieken, dat zij zich aan hem zouzou.
den onderwerpen; doch deze fpanden al hunne krachten in tegen
den algemeenen vijand, en droegen het opperbevel aan THEMISTOCLES op. Daar men echter zijnen raad, om de engte van Titer.
Ther~
11Jopyle
mopyle te dekken, niet volgde, zoo namen de Perun
Perzen bijna geheel
lJoeö#e
Boeöt;e in, en naderden reeds de fiad.
ll:ad. Vrouwen en kindereQ
kinderen ontweken dezelve; allen, die de wapenen konden dragen, begaven zich op
de fchepen, en dtltene
egeven. Imusfchen
dthene werd aan XERXES overg
overgegeven.
ImusCchen
waren alle gebannen burgers, onder welke ook ARlSTIDES,
ARISTIDES, terug geroepen, die zijnen vorigen mededinger THEMISTOCLES onderfieunde,
onderll:eunde,
doch het opperbevel over de vereenigde vloot, meest uit AtheellAtheenfche fchepen befiaande,
Lacedtmo·
bell:aande, werd aan EURYBIADES, eenen LflcetlemoniEr,
nii!r, toevertrouwd. Het gevolg hiervan was, dat het bij Salamis,
Sa/amis,
480 jaar voor onze tijdrekening, tot een gevecht kwam, waarin
Grieken van
de Perzen hunne vloot grootendeels verloren, en de Crieken
hunne onderdrnkkers
onderdrukkers bevrijd werden. Door dezen zeeflag
zeellag , eenen der
aanmerkelijkfie
aanmerkelijkll:e in de oude gefchiedenis,
geCchiedenis, verwierven de Crieken
Grieken eenen
onfierfelijken
onll:erfelijken roem, doch die der overwinning behoorde voornamelijk aan THEMISTOCLES, die even zoo veel dapperheid als krijgs.
beleid daarbij aan den dag legde.
De dtheners, nu eene volkomene rust verkregen hebbende, bragwalten hunne vrouwen en kinderen naar de fiad terug, welker wal·
len zij opbouwden, en die aanmerkelijk in uitgefirektheid
uitgell:rektheid toenam;
waarna THEMISTOCLES de beroemde haven van Athene, Piraeus, op
dezelfde wijze liet verfierken
ll:ad gedaan bad,
had,
verll:erken,, als hij voorheen de fiad
en de dtheners overhaalde, om hunne vloot jaarlijks met !l0
20 fche·
fchepen te vermeerderen. Zijn oogmerk daarbij was, om de Ltlcetlemo.
Lacedemo~
niërs van de meerderheid te berooven, welke zij tot hiertoe boven
de andere fiat en van Criekenlantl
Griekenland bezeten hadden. Dit plan reeds.
reeds,
doch nog meer het doen verwerpen van hun voorfiel , om de afge_
afge.
vaardigden van Thesfalië, Thebe,
Thehe, Argos en andere fiaten,
fiat en, die zich
aan XERXES onderworpen hadden, uit den raad der dmphyctionen te
weren, verbitterde die van Lacetlemon
Lacedemon dermate tegen THEMISTOCLES,
THEMISTOCLES.
dat zij hem federt in alles dwarsboomden, en door hunne fireken
ll:reken de
Intusfchen behand leenden tot zijne daarop volgende verbanning. Imusfchen
geerde het Atheenfche volk, de geheele magt van het bewind in han.
handen te hebben, waartoe het voornamelijk door THEMISTOCLES werd
aangezet; doch ARISTIDES, eenen burgeroorlog vreezende. bewerkte,
dat het ambt van
vau drchont, tot dus verre alleen aan de·
de aanzienlijken
aauzienlijken
en vermogenden gefchonken.
gefchonken, voortaan verkrijgbaar zou zijn voor
menCchen van allerlei rang, en deed hierdoor het volk voor ditmaal
menfchen
van hun ontwerp afzien. De Atheners echter, zich aan de blaken.
bhlken.
verll:oord
de zucht van THEMISTOCLES naar gezag ergerende, en verfioord
dienll:en, banden hem
bem
over zijn herhaald gefnoef op zijne gedane dienfien.
Athene, waardoor hij genoodzaakt was, de wijk naar Argos te ne·
uit dthene,
ne.
ALGEMEEN WOOR.DENB.
F
men;
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men; doch daar de Lacedemoniêrs
Lacedemoniërs voorgaven, en aan de Atheners be.
be·
rigtten, dat hij aan het ver-raad
ver,raad van PAUSANIAS, zoo als hun uit diens
nagelatene papieren gebleken was, deel had, zoo ging hij naar het ei.
land Corcyra en van daar naar Epirus. Zich h ier echter even onveilig achtende, begaf hij zich naar het hof van ADMETus,
AOMETUS, koning der
Molosfen,
M%sfen, en eindelijk, toen de Atheners op zijne witleveril1g
t!lÏtlevering bij
dien vorst hadden aangedrongen, naar dat van den Perzifchen koning
ARTAXERXES, die hem met verbaasdheid en bewondering ontving, hem
op de edelmoedigfl:e wijze behandelde, en hem door allerlei gunstbe.
belang~n poogde te verbinden: zelfs ging hij op de
toon aan zijne belangen
gemeenzaamfl:e wijze met hem om, en ftelde
fl:elde in hem een onbe.
paald vertreu
vertrou wen. THEMISTOCLES vestigde zijn verblijf te Magne[ia, eene fiad van Klein-Azië, en fleet hier het overige van zijn
leven; zijnde
zjjnde hem de illkomfl:en van 3 fieden, tot zijn onderhoud,
toegelegd. ARTAXERXES, intus[chen belloten hebbende,
hebbende. om een aanzienlijk leger naar Attica te zenden, bood hem over hetzelve het
bevel aan, hetwelk den aanzienlijken balling in de grootfie verle.
laatfl:e deed belluiten, om aan de lief.
liefgenheid bragt, en hem ten laatll:e
de tot zijn vaderland en de dankbaarheid jegens zijnen weldoener, zijn
leven op te offeren. Hij nam vergif, en fiierf 466 jaar voor on~
ze tijdrekening, in het 6sfie
6sfte zijns ouderdoms. THEMISTOCLES bezat
zut veel edelheid van ziel, eenen
een en onverwinnelijken
onverwinneIijken moed, eene fierke
fterke
zucbt naar roem, een doordringend oordeel, eenen levendigen aard
en een l1andvastig
llandvastig karakter. Het was alleen de uiterfl:e noodzakelijkheid, en de verregaande ondankbaarheid zijner (iad
ftad en landgenooten,
nooten , die hem bij den vijilnd
vijllnd befcherming
beCcherming deden zoeken; fchoon
zij aan hem alleen hunne overwinningen op den algemeenen vijMen heeft
heefe IH
~I
and, en hunne fcheepsmagt te danken hadden. brieven op zijnen naam uitgegeven, die echter waarfchijnlijk
waarCchijnlijk verdicht zijn.
THEOCRATIE. Gods-regering~
Gods-regering" hoedanige eertijds bij de Joden
onder het oude verbond plaats had, doch die naderhand
naderhl'lnd onder het
llieuwe een einde nam.
THEOCRITUS. De meester V:in het HerdersgezalIg'
Herdersgezallg,, die 280 jaar
voor onze tijdrekening te Syracu[e
Syracufe leefde, en van daar naar Egypte trok, waar hij door de koningen PTOLEMEUS LAGUS en PHILADELPHUS zeer wel
wei ontvangen en met achting behandeld werd. Hij
keerde echter weder
,weder naar Syracu[e
Syracufe terug; doch werd hier, zoo
als men meent, door HIERo H., uit hoofde eener hem belee·
digende fatire,
fadre, met den dood
door! gef1rafr.
gef1raft. Wij bezitten .van hem
nog 30 Idyllen, of tafereelen uit het landleven, onder welke
er echter vele zijn, die aan andere f-chrijvers
fdJrijvers worden toegefchretoegefchre·
oudfl:en Idyllen-dichter gehouven. Ofschoon hU
hij bij ons voor den oudf1:en
den wordt, was hij n'Ogtans niet de eerfte.
eerfi:e. De meeste zijner Her.
een en dramatifchen
dramatiCchen vorm, en bevatten beurtgedersgedichten zijn in eenen
zang
zangen;
en; terwij
terwijlI zijne t:ml,
t:lal, door clden
en Do.rifche~l
Dorifche'll tongval, waarin hij
fchrcf'.'f,
fchreef,
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fchreef. eene meerdere welluidendheid verkrijgt, en de volle toon
toonen
en
dezer Griekfche
Griek[che fpraak-muzijk ongemeen wel aan de natuurlijke eeneell~
voudigheid van het landleven voegen. De beste uitgaven zijn van
REISKE, (lP"eenen
(Weenen en Leipzip;
Leipzig 1765-1766 in 2 deel.), WARTON (Oxfort 1770, 2 deel.), VALKENAER (Leijden 1779-1781, of 1810),
1810) ~
en voorts van HARLES , STROTH,
STROTIJ, HEINDORF, SCHAEFER en HERMANN.
THEODICE of THEODICEA, is een Griekscll
Grieksch woord, zoo.
veel als de regtvaardiging der Godheid omtrent de inrigting der we.
reld, met betrekking rot
wt 's menfchen
men[chen vrijen wil, en den oorfprong
van het kwaad, beteekenende. Het woord is niet wel gekozen,
voor zoo ver God geene regtvaardiging of verdediging behoeft,
behoeft.
en het is derhalve veel meer eene verdediging van het gevoelen der
LEIBNITZ het eerst in al
Deïsten tegen dat der Atheïsten, welke LEIBNITz
hare
bare nitgefl:rektheid
uitgellrektheid ondernomen heeft. Deze diepdenkende wijsgeer
1710, in de Franfche taal zijne proeve een
er Theodice vall
gaf, in 171°,
eener
Gods goedheid, 's menfchen vrijheid en den oorfprong
oor[prong van het
kwaad in het licht, en beweerde daarbij, dat God, onder alle
mogelijke werelden, die hij had kunnen fcheppen, de beste gekogevoelen, hetwelk men
zen heeft, en dat deze de onze is. Dit gevoelen.
bet Optimismus noemde, vond tot
het
[Ot in de laatfl:e
laatlle helft der vorige
eeuw vele befl:rijders
bellrijders en verdedigers. VOLTAIRE poogde het,
bet, door
zijne gewone wapenen van vernuft, in zijnen Candide te betwisten.
Uz"
Uz· daarentegen heeft het wijsgeerig fielfel van LEIBNITZ
LElBNITZ in eene verver·
hevene Ode, Theodice
Tlzeodice getiteld, met al de fieraden der Dichtkunst
omkleed, en J. I.
J. WAGNER heefr
beeft eenc nieuwere proeve eener
Theodice, Bamberg
Bal11berg 1809,
18°9, geleverd. Ondertusfchen
Ondertus[chen moeten alle
Theodiceëll van dien aard tot de Teleologie leiden, vermits de tegenTheodiceën
tegen.
werpingen der Atheïsten uit het tegenfl:rijdige
tegenllrijdige der ver[chijn[elen
verfchijn[eIen in
de wereld genomen zijn, welke aIleen
alleen door belèhouwing, en wel
godsdienrt-ige
be[chol1wing, van het
her doel met de wereld en de mengodsdienltige befchouwing,
fchen, kunnen wederIegd
wederlegd worden.
fchen.
THEODORICH, koning der Oost-Gothen, werd in htt
h.et jaar 455
bij lPéenen
TPéenen geboren, en kwam, nog zeer jong, als gijzelaar, voor
de vervulling
vervuIling der vredesvoorwaarden,
vrpdesvoorwaarden, die keizer LEo
LEO 111et
met de Gothen
genoten
had. aan bet
het hof te Konj/anfinopel,
Konftantinopel, alwaar hij eene goede
gefloten had,
opvoeding genoot. Na verloop van 10 jaar werd hij zijnen vader,
toenmaals als koning de Oost-Gothen
Oost-Gothm regerende, terug gegeven, dien
hij, na deszelfs overlijden.
overlijden, in 475, in het bellnur
befl:nur opvolgde. Hij
fiond in een verbond met ZENO, die in eenen opfiand
oplland van zijnen troon
beroofd, en op denlelven door hem weder herfl:eld
herlleJd werd; doch met
wien hij naderhand in oorlog geraakte, waarbij aan THEODORICH
TUEODORICH eeni.
ecni.
ge provinciën en andere voordeelen ten deel vielen. Vroeger had
de aanvoerder der HeruIers
Heruiers , ODOAKER, (zie aldaar) den laarlaat!ten
verfl:oken,
fien Westerfchen
Wester[chen keizer, AUGUSTULUS, van den troon verftokcn.
beiloten
en zich tot koning van Italië
ItaliiJ verheven; doch THEODORICII,
TUEODORJCH, beaoten
hebbende, om dat rijk, het kostte wat het wilde.
wiJde, te heroveren,
F 2
brar,t
brar,c

:I,
T H E 0 D Q
0 1t
RII C H.
bragt bet,
het, na de uiterfie
uiterlle infpanning van ,krachten,
·krachten, eindelijk in 496 ,zoo
zoo
ver. dat hij ODOAKElt
OnOAKER. eene
eenevolkomene
volkom ene nederlaag gaf. en dezen niets
overfchoot, dan om zich in het fl:erke
overfchoot.
flerke l<avwna
l<a'/wna op te fluiten. De
toenmalige bi6feho.pbewerkte
bisfchop .bewerkte wel een verdrag tusfehen
tusfchen hen beiden,
hetwelk zij met een .gelijk
,gelijk regt in Italië .,regeren
regeren zouden;
volgens lletwelk
do,ch uit deze overeenkomst ontllon~
ondl:onçl ,wederzijds
.wederzijdsch
eh mistrouwen, en
ODOAKER
OnoAKER werd., bij eeu
ee~l gastmaal, vermoord, ,zoo
.wo als ook zijne geheele
te regt gerteld.
gefteld. THEODORICH, nu vol..
beeJe familie naderhand werd te
komen .meester
meester van geheel Italië, nam· den titel van ,konffig.
.koning .aan,
aan, en
bewees den Griekfehel1
Griek[chel1 keizer wel eenÎgen
eenigen eerbied, maar
maarbJeef
bleef voor
het o\lerige
ov.erige van hem geheel onafhankelijk,
bet
onafhankelUk, en wonde achting
der ROI1~einen.,
ROl1zeinm., door hen in al hUllne
hunne reg.ten
regten te bevestigen. Hij vertoonde ,zich
.zich v()or
v<oor het overige "in
in het -vervolg.
,vervolg. zijner regering .als een
bezadigd .vorst, die door al zijne onderdanen .bemind,
hemind, en, uit boofde
hoofde
magt, .door buitenlanders gevreesd werd. Hij liet aan zijne
zijner magt"
CI)/hen het.
van ftfl!ië,
Cothen
het derde gedeelte der landen ·van
Italië, die zij als leengoede.
ren ontv.illgen,
omvJllgen, waarv:oor
waafllOor zij tot krijgsdienllen
krijgsdien!l:en verpligtwaten;
verpligtwar.en; bevorder.
gl1n11en des vred-es
vredes en den handel; behield
de onder de Italianen de gunfren
den voormaligenregeringsvorm, .,en
en dezelfde verdeeling
v.erdeeling der provincii:n,~ zoo als ander
vinciën
onder de keizers plaats had, zoo dat de
de'()vergang
'overgang
van
~n ,de
.de Romeinîche
Romein1èhe heerfcbappij
heerfchappij tot die der Cothen nll!luwelijks
n~lIuwelij.ks merkbaar was; verbood ,ernllig.,
<ern!lig., bij zijne .komst in 500 ce
te Rome, de ver.
nieling of befchadiging van oude kunstllukken
kl1nstflukken,, en wees inkomfl:en
inkomllen
aan,
ruln, waaruit,
wa:lcuit, de (}.penbare,
tlpenbare, gebouwen moesten herlleId
herfleld worden; terfieden van Italië, onder,
ouder. zijn beiluur,
be!luur, vele nuttige .en
wijl andere fl:eàen
k<>stbare
k<lstbare verbeteringen en verfraaijingenomvingen.
Inderdaad, men moet erkennen, dat, ,na
-na den
oen bloeijendfien
b10eijendfien tijd van
Inderdaad.
Rome, ·dit fchoone .land
-land nooit zoo gelukkig en welvarend, is geweest.,
geweest"
als onder Tm.oDoRICIl,
Tm.oDoRICH., die alles aanwendde.,
aanwendde~ om zijne onderdanen
gélukkig te maken. Om zich ter zee
zee.,tegen
.. tegen vr.eemdevijanden
w.eemclevijanden te :ver
'Ier...
dedigen, nam bij
<ledigen,
hij gepaste maatregelen; veroverde, hij
bij eenen oorlog
met de
Lte Burgondiërs.
Btlrgondiërs. Morfeille<)
Morfei/!e., en de landfchappen,
landfchappen. msfchen.de
tusCchen <Ie 1Ju·
,Durance,
MiddeJlandfchez.ee en de Rhone, en behield ,ig
ran,e, de' Alpen, de Middelltmdfclze2ee
·iR
het Westen het evenwigt, tot dat het eindelijk, .doG1'de
.doGrde ·zegepraal
,zegepraal
van CI.OVIS
CJ.OVIS op ALAR.ICH
ALARICH verbroken werd
werd;; .doch
doch hijbefchermde zijn
\'{)iktegen
~1k ,tegen de Franken, en fiuitte
lluitte hen in bunne
hunne veroveringen. 'THEODORIca
oODORICH behoorde,
bebool'de, gelijk zijne voorouders, tot de
oe fekte der Arianen, zanàer
zonàer echter 'den
-den Nolken , die hij
Bij regeerde, ,zijn
_zijn geitlof
geleof te will€n
len opdringen, en fioorde.
noorde. nimmer de rust der katholijke kerl(.
kerl{. De
verldezing
een en paus be[chGlH\lde
befch(nIw.de hij. echter als eene belangrijverkiezing van· eenen
ke .zaak voor het algemeen welzijn; behield eens uit twee mededirlmededill~ers
Roomfchen fioel
lloel de 'keuze :I:In
aan zich, .en
en benoemde
benoem!le den
gers ·naaf
.naar den Roomfcnen
w.aardigfien
w.aardigflen•.De, regeri:Jg
regeri!1g van .dezen, gedenkwaardigen vorst verfpreidde .eenen
.eenell voorbijgaanden
voorbijgaanden.luister
,luister op den .naam der Cothen, en ,[chiel'
,fchie!,
beCchouwt.., '<l111Q11een gelukkig tijdvak, hetwelk men met genoegen be[chouwt"
Cl! rampzaligctooncelcn,
rampzalige .tooneelcn J uie het ver·viii
vervàl VAll
VlUl bet
der de 1l:Qrwen
l10rwell cu
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Romeinrche
Romeinfche rijk vergezelden. Voer het overige bezat THEoDoRIca,
THEODOlUCH,
die niet eens zijnen naam konde
kon de fchrijven. niet àeminlte
de'minfie wetenfchappe.
Wetenfchappe.
lijke ltu:ndigheden;
ann CASSI01WRUS
CAsslOnORus en LIBERlUS
LntERIUS twee ver.
kundigheden; maar had aan
fiandige fraatsdienaars,
fraarsdienaars, die mat hem in, den
deR roem·
roem, zijner
zijn€r regering deel.
fiierf i~
in den vollen glans
glaas van zijn geluk in het jaar 526,
526
den. Hij merr
koning, der Oost-Gothen,
Oost.Gothen" door zijnen lojarigen
IQjarigen klein.
klein:
en werd, als kOning
zoon, ATHhLARICH,
ATHI\LARICH, onder de voogdijfchap zijner moedel\
moeder" opgevolgd;
doch het GothisohGothisoo rijk werd naderhand door inwendige twisten verfcheurd, en ten val gebragt. NARsos
NARSOS , de veldheer
veldheev van JUSTIN1A~
JUSTINIA~
NUS, maakte er in SS!1.
SS~ een einde aan)
aan, en federtfedert, verdween zelfs
Goth!!n.
de naam del' Gothèn.
THEODOSIUS, (FLAVruS)
(FLAvrus) onder de Romeillfche keizers van dezen naam de eerfte, was een Spanjaard
Sponjaard van geboorte. Hij
Hij,- wevd
reeds vroeg in de krijgsdienst geoefend en tot eenen
een en veldheer ge-ge-. ,
vormd;' door den keizer
keizer' GUTIANUS,
GRATIANUS, uit hoofde zijner dapperheid,
379' tot mede-regent verkozen, en te Sirmio met-het
met, het purper'ompurper, omin 379-tot
hangen. Zich hierop aanltonds
aanfionds naar Tkracië begevende, floeg hij de
Cothen, ea
en liet zieh in het volgend' jaat'
jaar, tete, Thesfalrmic/3,
Thes!a/r;nictl, alwaar,
alwaan hij
ziek werd, doopen. Verfeheidene
Verfeheiàene barbaarfche volken
volkeft werden,.
werden" met
.te:
de: grootlte
grootfie dapperheid', door hem terug gedreven, el1 zijn naam
naam.
werd in Azië geducht, zoo dat de Perzen zelfs hem tot eene alli"
aInantie aanzochten,.
aanzochten-. Naderhand·
Naderhand, moest hij dewapenli!n
de wapenli!n opvatten tegen
MAXIMUS , die GRATIANUS omgebragt,
omgebragr, en zich zelven
ze},ven ten trooD
trOoll verHeven had: hij noeg
floeg hem in H01lgfJrije
Hongarije en Italië';
Italië; vervolgde hem
hem;1 tot
Apuleja; en drong de foldaten, om hem "uit te leveren; doch dez~
deze
vermoordden hem, tegen zijnen wil, in 3~!8. THEODOSIUS~
THEODOSIUS; thans
toons
,dat Valt
vau
zjjn rijk in het Oosten even zeer bevestigd hebbende, als -dat
zijn
VALENTIANUS inin' het Westen, genoot in
iR 389 de eer van zijnen.
zijnen, tri-umf in Rome, waar hij tevens alle nog overgeblevene kenmerken vrut
de afgodendienst
afgodendie!lst vernielde. Hierna keerde hij naar Konjla1ltinopel
Konftantinopel rerug; maar moest op nieuw tegen de rebellen te velde trekken. ARBoARBOGASTVS, een, Galliër, die VALENTIANUS omgebragt. en in zijne
plaats zekeren redenaar, met name EUGENIUS, tot.
tot, keizer had-uitgehad,uitgeb~i - dfJuileja,
gefiagen, en EUGENlUS ont;.
Ol1t..
roepen, werd in 394, bU
AfJuiteja, geflagen,
hoofd; terwijl ARBOGASTOS -zich
zich zeI
zelven
ven het leven benam. THEono..
THEono<alleenheerrcher van het Romeinfche rijk, en met den
SIUS, nu alleenheerfcher
naam van
behaalde
vau den Grootm
Groote1J vereerd, werd', toen hij van deze behaalde"
kwam.,_ te Milaan ziek, en fiierf
merf in 395 ,.in
,jn den
dea ouder_
ol1derw
zege terug kwam-,_
rijk in handen van zijne onwaardige
dom van 60 jaar. Hij liet het rijk
onwaardig'
ARCADIUS, en HONORIUS
HONoRIVs ,. wier zwakke en ongelukkige
zonen, ARcADIug,
befpoedigde..
regering het verval der oude Romeinfehe grootheid befpoedigde.
GODGELEERDHEID.
THEQLOGIE. Zie GODGELEERDHEID~
waarzeggerij,_ waarbij eene
THEOMANTIE was die foon van waarzeggerij,
Godheid zelve den men(chen
menrchen toekomende dingen openbaarde. Zij
openbare,
enderfcheidde zich daardoor van de Orakels, dat deze openbarl!s
op' beUemde
beaemde pJaatfen
pJaatfell en tijden, daanoe
daartoe g.emaakte
gemaakl:e indgtingen
in!Ïgtingen waren;
(lP-
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terwijl gene eene afzonderlijke zaak was, die den Theomant
Theolnnnt (zoo
noemde men den perfoon , wien eene Godheid iets ingaf) overal
w,edervaren konde.
kon de. De Theomanten , hoedanige er in alle tijden vele waren, gedroegen zich, wantleer zij waanden door de Godheid
aangeblazen t deels als onzinnigen,
onzinnig en , die in verfchrikkelijke fiuipfiuip.
te zijn aangeblazen,
trekkingen vervielen, deels echter namen zij eene bijzondere bedaard.
bedaardbeid
heid aan, en bedienden zich gewoonlijk van wasfchingen, het opzetten van lauwerkranfen, berookingen en dergelijke, om zich tot het
waarzeggen voor te bereiden. Van deze Theomamen had men, inzon1. de Bezetenen, dat is de zoodanige
derheid, 3 [oorten
foorten:: I.
zoodanigt!,, die voorgaven of meenden, door
dool' daemons
daemolls bezeten te zijn, en waarvan de
meeste waarfchijnlijk
wanrfchijnlijk buikfprekers
EnthuÎ!asten eEnthubuil,fprekers waren; 2. de EnthuGasten
fios/oe, Theopneufloe), welke eene zekere geestvervoering voorga.
[ios/ne,
voorgaven, waarin de Godheid hen gebragt had, en 3. de Ecfiatiken, welke
in eene verrukking van zinnen vervielen. Zij lagen als dooden of fIafiapenden, zonder gevoel of beweging, en verhaalden, wanneer zij weder bij zich zeI
zelven
ven kwamen, óe
oe zeldzaamfie dingen van hetgeen zij
voorgaven gezien of gehoord te hebben. Men verklaarde dit verver.
fchijnfel door de vooronder!l:elling,
vooronder!1:elling, dat de ziel het Iigchuam
ligchaam konde ververblijf der Goden
laren,
laten, in de wereld rondwandelen, en zelfs in het verblijC
en afgel10rvenen
~n
afge11:orvenen doordringen. Voor het overige had men niet alleen
onder de Grieken zulke onzinnigen en bedriegers, maar ook onder
alle onbefchaafde volken.
THEOPHILANTROPEN (dat is: vrienden van God en de
godsdienfiig genootrchap
genootfchap in PariJs, hetmenfchen) noemde zich een godsdienf1:ig
welk in het begin van 1796 ollt!lond,
ol1t!l:ond, en de bevordering der zedelijkheid ten doel had. Bij de verregaande verachting, waarmede de
voormalige .JakobiJnen
Jakobijnen alle vrienden van godsdienst beCchouwden
befchouwden , en
bij de pogingen eener andere partij, onder aanvoering van eenige
ecnige
dweepers , om de fchijnvertooningen van het blinde katholicismus
-dweepers
weder te herfiellen,
herfieIlen, oordeelden vijf vaders van huisgezinnen te Pa.
Pary's,
rijs, CHEMIN, MAREAU , J
JANES,
ANES, HAUY (de opziener van het infii.
inmtuut voor blinden, en de broeder van den natuUl
natum kenner) en MANDER
het noodzakelijk, om zich tot een genootfchap te vereenigen , en
hielden in Winterm. des gemelden jaars hunne eerfie vergadering in
het voornoemde in1litum,
inf1:ituut, welke godsvereering en onderwijs in den
zin van de natuurlijke godsdienst ten doel
_doel had. Hunne bijeenkom'
bijeenkomfien werden onder gebeden, gefprekken.
gefprekken, het lezen van zedekundige
verhandelingen, en gezangen gehouden, en fpoedig door een zoo groot
getal nieuwe leden vermeerderd, dat het genootfchap meer dan ééne
plaats voor zijne vergaderingen noodig had, en het Directoire aan
hetzelve het medegebruik van eenige parochie-kerken te PariJs
Parijs
toe!l:ond. Eerst hielden zij hier hunne godsdienstoefening op de De·
Detoefiond.
caden; doch naderhand op zondag middag na de katholijken. Hunl1e
ne tempels hadden hunne eigene Geraden,
Î!eraden, be1l:aande
befiaal1de in godsdienaige
godsdienfiige
en zedekundige bijfchriften, een antiek altaar, waarop een korf
met,
met.
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flond tot een offer voor het Hooglle
Hoogfle wezen; voorts
met bloemen llond
in eenen
een en predil,lloel,
predikfloel, zinnebeeldige fchilderijen, vaandels met opfchrif.
ten, enz., alles naar den nieuwfl:en
nieuwflen fmaak ingerigt. Een afzonderlijke
fland werd bij hen niet geduld; doch zij hadden genootgeestelijke fl:and
fchaps-bedienden, opzieners, voorlezers en fprekers, die geenerlei voor~
voor~
inkomflen genoten. Tot hunné geloofsbelijdenis
regten hadden, of inkomfl:en
behoorden alleen de leerf1:ukken van God en de onfterfelijkheid;
ollflerfelijkheid; doch
waS hunne leer een DeismZls,
Deïsmus, in het wezenlijke
voor het overige was
uit het Evangelie ontleend, vol van beoefenende zedekunde , welker
Eudaemonismus (zie aldaar) van
béginfel alleen door het heerfchende Eudaemonisnms
dat der Christelijke afweek. Hunne kerkgebruiken waren
Waren eenvoudig,
meet berekend, om het hart te
zoo als bij de Protestanten; doch meer
roeren: opwekkingen en vermaningen tot verbetering van leven vereenigden zich daarin met fl:ille
flille beproevingen van zijn zedelijk gedrag.
Men bad God tevens om v,ergeving van zonden; maar JEZUS,
JEZUS. dien
:Ichting noemde, be.
men onder de wijzen van alle eeuwen met achiing
fchouwde men niet als Verlosfer. Het meest behandelden.. de fchriften der Theophilantropen, waarvan CrIEMIN
CUEMIN de meesten uitgaf, de
leer der pligten. Natuur-, vaderlandfche-, trouw- en foorrgelijke
foortgelijke
feesten werden plegtig gevierd; de doop werd door eene inzegening..
naastbeflaanden vervangen; de con.
conmet vermaningen aan ouders en naastbellaanden
firmatie ging gepaard met beloften, en het
her huwelijk was eene zinlinten,.
nebeeldige vereeniging van het bruidspaar door ringen en linten
..
cHe
die om de handen geflingerd werden. Andere gebruiken hadden bij
genootfchap geene plaats. De kosten van de eeredienst moesten,
hun genootrchap
door inzamelingen en bijdragen van de leden worden goedgemaakt.
echLer het directorinal
direcwriaal beftuur
befluur nog kleine fommen voegde.
waarbij echter
fleden de godsveree.
Men beproefde wel in verfcheidene provinciale fieden
Titeophilantropen in te voeren, en voedde daarring der Parijfche Theophilantropen
omtrent reeds groote verwachtingen,
verwachtingen. doch, die geen gevolg hadden.
Over het algemeen was het Franfche volk niet rijp genoeg voor
eene wijsgeerige godsdienst. Het concordaat mee
met PlUS VU.
VII. zette
Confuls in 18o~
aan het oude geloof een nieuw gewigt bij; en toen de ConfuJs
lSO!:!.
de voortzetting van de vergaderingen des genootfchaps in de ker·
kerken verboden, ging deze inrigting,
inrigting. daar het reeds aanmerkelijk in
befchouwd, geheel te niet,
leden verminderd was, als genootfchap befchouwd.
ofschoon deszelfs gevoelens nog tegenwoordig door de meesten in
FrankriJk. die ûch wijsgeeren noemen, in Hilte
fiilte worden aangekleefd.
THEOPHRASTUS. Een beroemd Grieksch wijsgeer,' iuhet 37Ifre
371fie
jaar voor onze tijdrekening te Ere[fJs , op het eiland Lesbos geboren.
zijn vaderland zijne eerfle
eerfte opvoeding ontvallGen
ontv:lIl[,en had.
Na dat hij in ziju
zond zijn vader hem naar Athene, waar hij, volgens fommigen.
fommigen, eerst
een leerling van PLATO, en naderhand van ARISTOTELES werd, ea
en
zulke groote vorderingen in de wij$begeerte
wijsbegeerte en welfprekendheid
maakte, dat de laatfle,
laatfie, toell bij naar ellalcis
Chakis vertrok, aan hem hct
het
leeraar-ambt in de Peripatetifche
Peripatetirche fchool
rchool opdro~g. Hij verwierf in dien
]i' 4
post
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post
poSt zoo veel roem.
roem, dat hij
bij eerlang 2000 teerlingen telde: ook buiten 's
'5 lands werd hij op het voordeeligst
voordeeIigst bekend, en ontving van
PTOLEMEUS eene uitnoodiging naar Egypte, en van CASSANDER naar
Macedonië. Tweemaal redèe
redeIe hij zijn
zijll vaderland van de onderdrukking
der tirannen; Hond
fiond bij de Atheners in de hoogfie
hoogll:e lichting;
achting; droeg in
eeue
eene ruime mate tot de kosten der openlijke wijsgeerige vergadermgen
het zijne bij; verreheen
verCcheen altijd in een kostbaar gewaad in de fcholen.
fcholen,
en legde zich inzonderheid toe, om zich in zijne gefprekken op eene
deftige en bevallige wijze uit te drukken. Hij fiierf in den ouder8S jaar.
jaar, en het geheele Atheenfche volk woonde zijne bedom van 85
gr~fenis bij. THEOPHRASTUS was fchrijver van een groot aantal taal-,
b4vennatuurb~vennatuur- •, zede- en natuurkundige fchriften, waarin zich zijne \ gevoelens,
gevoelens J in vele opzigten, van die van ARISTOTELES 011onder~-.heiden
derlbheiden;; inzonderheid verdienen fommige zijner zedefpreuken onze opmerking.
opmerking, als: acht u zelven , en gij !Jehoe!t
hehoeft 'Voor
voor
geene lInderen
anderen te /;lozen;
blozen; de fcltaamte
fchaamte is /zet
het kenmerk de,.
der deugd, en
meer andere. Van zijne werken, waarvan DIOGENES LAëRTIUs
LAëRTlUs er
.!2oo optelt, hebben flechts
fieehts weinige onzen tijd bereikt. Het bekendfte voert den titel van: Karakterfchctfen
Karakterfthetfen (T /z!ophrasti
h!ophrasti Cha1"acteres),
Characteres),
met aanmerkingen overgezet van HÖTTINGER
HÖTTINGE~ en JACOBS, en te viovinden in WIELANDS Atlisch
Attisch Mu!eum.
Mufottm. Zij bevatten fchiIderingen
fchilderingen van
lllenfchelijke
menfchelijke dwaasheden en zeden, en zUn
zijn door verfcheidene fchrijfchriJvers nagevolgd geworden; doch door niemand mogelijk beter. dan
door DE LA
LA BRUYÈRE.
BRuYÈRE. Bovendien bezitten wij nog van hem eene
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NatulIrlijke
Natullr/ijke Gefchiedenis
Cefchiedenis der Planten,
Planten. benevens meerdere werken,
werken.
tot de Natuurlijke Historie betrekking hebbende. De beste en volle-

dlglle uicgaven VIIIl
dlg!le
van 's mans fchriften
fehriften zijn die van D. HEINSlUS
HEINSIUS (Lugd.
Bat. 1613 in folio), en van SCHNEIDER (Leipzig 4 deel in 80 ) , in
het Grieksch
Griekseh en Latijn. Onder de uitgaven zijner Gefthiedenis
Gefrhiedenis del"
der
Planten.,
Pltmten, wordt die van BRODAEUS (dmfl. 1644 in folio), ill het
Grieksch
Griekseh en Latijn, voor de beste gehouden.
Athener, een leerling van SOKRA'lES, en
THERAMENES, een At/zener,
een groot redenaar, fpeelde aan het einde van den, voor Athene,
zoo ongelukkigen Pe\.oponnefifchen
Peloponnefifchen oorlog, met betrekking tot de
ftaatkundige veranderingen in zijne geboorcefiad,
geboorte!1:ad, eene gewigtige, of.
fchoon
fehoon eenigzins dubbelzinnige rol. Hij was het.
het, die met de
.'Jpartantn,
Spartanen, als gevolmagtigde, over den vrede handelde, en dien
onder harde voorwaarden voor Athene
dthene floot; en men fchreef aan hem
de invoering der nieuwe, drukkende Oligarchie (regering van weinigen)
onder de zoogenoemde 30 tirannen toe. Hij zelf was er een van;
doch billijkte
billijkte. in geenen deele hun gedrag, hetwelk zijne openlijke
Ilanklagte
Ilsnklagte en zijnen gewelddadigen dood ten gevolge had. Een zeke·
re KRlTlAS,
KRlTlAS, een der voornaamfie van deze 30 dwingelanden, was
zijn voornaamfie vijand en aanklager, en bet
het gevolg was, dat hij •,
even als SOKRATES,
Sj)KRATES, den giftbeker moest drinken, hetwelk door hem
met bedaarden moed gefchieddf'.
gefchieddf', Het fchijnt,
Cehijl1t) dat THERAMENES, wiens
oorOOf-
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oorfpronkelijke gevoelens niet onëdel waren IJ en die bij zijne beOl).
kwaamheden zijnen invloed gevoelde, om eene aanzienlijke rol ontOt vele misftappen
misfiappen is verder zijne medeburgers te fpelen, daardoor tot
imgeboortefiad im.
leid geworden, zonder daarbij het ongeluk zijner geboortefl:ad
mer bedoeld te hebben. Mogelijk kan hem de toenmalige hagchelijke
Athene eenigermate verontfchuldigen, ofschoon dan al
toefiand van AIhene
toefl:and
niet regtvaardigen.
THERAPIE. Zie HEELKUNDE.
THERESIA. (MARIA) Zie: MARIA THERESIA.
THERMEN waren oorfpronkelijk genezende bronnen, of warme
baden, die in lateren tijd in prachtige badplaatfen hervormd werden,
het fpel, ligchaamsoefeningen, de muzijk, boekerijen en
waarmede hee
wandeldreven verbonden waren, en die onder de zuidelijke luchtftreek
van Italië, en bij de toenmaals bedorven zeden, tevens als openbare
plaat[en van vermaak befchouwd werden. Onder de Romeinfche keizers
plaaefen
waren het inzonderheid NERO, TITUS, CARACALLA en DOMITIANlJS. die
laatfien werd
dergelijke badplaatfen aanlegden. De boekerij van die des laatfl:en
St. Moria
Maria de gil
gIl Angioli, herdoor MICHEL ANGELO in eene kerk~ SI.
fchapen. De Thermen waren gedenkftukken
gedenkfl:ukken van bouwkunst, waarop
kunfienaars zich te regt mogen beroemen.
de oude Romeinfche ktlnfl:enaars
THgRMOLAlVlP.
THERMOLAlVlP. LElION lIam
nam bij deze zijne uitvindilJg tot groadflag de brandbare eigenfchap van die lucht, welke uit water- en koolllag
fieenkolen, bij het
befiaat, en door het verkolen van hout en fteenkolen.
flof beftaat,
nfsluiten der lucht, verkregen wordt. Men vult, namelijk, een vuurnfslniten
vat, dat gefloten wordE
wordt met houts~
houts- of fteenko1en,
fieenkolen, eH
eR
vast, luchtdigt vat.
leidt de gaz-foorten, die zich ontwikkelen, door middel eener buis,
luchtdichte en geilotene
gellotene vaten, die
in een of meerdere, insgelijks luchldichte
ligt,.
met water tamelijk gevuld zijn, zoo dat de buis onder hetzelve ligt,
firoome, en van alle riekende deelen gezuigezui.
ten einde het gaz er door ftroome,
var»
verd worde. Deze zetten zich als teer op den bodem van het vat,
en kunnen door eene kraan afgetapt worden. Het brandbare gaz,
dat in het water onoplosbaar is, klimt in hetzelve op, en
echter, dac
wordt door eene, in het dekfel
dek[el van het vat gebragte, buis, derwaarts
lichtfiof gebruiken wil. Daar de gaz nogtans
geleid, waar men haar als lichtftof
bi:anden en eenen onaangenamen
altijd nog met gaz[oorten, die niet branden
geven, verbonden is, zoo onderneemt men nog eene
reuk van zich geven.
tweede zuivering met haar door kuipen, met kalkwater gevuld, te
drijven, en ze daarna eerst in een groot vat te verzamelen, van waar
zij in de tot lichten befiemde
beftemde buizen verdeeld wordt.
word~. De uit de buiftroomende lucht wordt aangefioken, en brandt zoo lang als de
zen firoomende
toevoer duurt, die men door kranen kan aanvoeren of verhinderen.
Voor het overige geeft men aan de einden der buizen of pijpen fom.
fomtijds de gedaante van kroonen, kandelaars, branches, enz., en verlicht
daardoor geheele gebouwen, fabrijken en fchouwburgen, zoo als b.
v. dien van Coventgflrden
CO'Yentgnrden in Londen. Ook kan men zich, volgens
LAMPADlUS,
LAMPADIus, van deze lampen tot verlichting
verlichtilJg van flraten bedienen.
F 5
zoo
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zoo als mede in die fiad
flad veelal gefchiedt. LAMPADIUS nam hiertoe
eene ijzeren bus, die omtrent 6 pond fieenkolen
fleenkolen bevatte; plaatfie die
tusfchen het vuur van zijnen haard; verhitte dezelve aldaar; leide de
buis in het teervat , en van daar de brandbare lucht, door fieeds
fleeds op.
firaat-Iantaarn , die aan een koord,
gaande pijpen, onder het glas eener firaat-lantaarn
loorende,, hing, en bevond, .dat zulk eene Thermolamp
over rollen loopende
een helderder licht gaf, dan eene met olie gevulde. In Engeland gebruikt men het product van verkoolde fieenkolen
fl:eenkolen tot onderfcheidene
einden: de teruggeblevene, afgezwavelde kolen dienen tot Coak; de
vloeibare teer tOt gewoon gebruik; de vastere wordt door overhaling
vloeibllre
(rectificatie) in eene terpentijn-aardige olie en zwarte hars gefcheiden,
welke, even als de barnfieen,
barnfl:een, van een nuttig ge~ruik is tot het vernis.
fen van blik; terwijl de lucht eindelijk de ruimte van het fabrijkgebouw
verlicht en warm houdt.
Toen LEBON in het jaar 1800 zijne uitvinding bekend maakte, werd
dezelve in Fronkri.fK
FronkrijK niet gretig gevolgd. De ElIgelfchw
Et/gel/chw imusfchen,
maakten daarvan een zeer nuttig gebruik, en verbeterden de oorfprpnkelijke Thermolamp van LEB ON in vele opzigten. De verlichting
der ftraten,
firaten, zoo wel als van gebouwen, is [edert
federt zeer algemeen gewor.
den, en is, volgens gevoelen van velen nog verb eterd, feden
federt men
de gaz uit olie in plaats van uit fieenkolen
fl:eenkolen bereidt. Op vele plaatfen
in Frankrifk en Duitschland maakt men van deze Thermolampell
Thermolampen gebruik, om hout-azijn te vervaardigen: in dit geval wordt de oven met
hout
hont gevuld en tOt
tot gloeijens toe verhit, wanneer men bij zoodanig
eene bewerking vele voorname produkten verkrijgt, namelijk: houtskool, hout-azijn, teer en brandbare gaz. Deze Jaatae
laatae nu wordt gebruikt om te verlichten of te verwarmen; het licht, echter, dat .de
de
op deze wijze uit hout afgezonderde gaz geeft, is op verre na zoo
flerk niet, als uit olie- of fieenkolen-gaz, waarom dan ook LEBON
LEllON
zeer vroeg het d,enkbeeld heeft laten varen, om door middel van deze
gaz vuurbaken te verlichten.
THERMOMETER, warmtemeter, een werktuig, waardoor men
de verfchilIende
verfchillende graden van warmte van onzen dampkring, en van anIigchamen, kan meten en bepalen. Deszelfs inrigting rust op de
dere ligchamen,
uitzetting der vloeifiolfen,
vloeifl:olfen, door opgenomene warmtefiof. Men bedient zich tot zulk een werktuig van eene glazen, overal even wijde,
pijp, waaraan van onderen. een bolletje geblazen is. Dit bolletje wordt
met een gedeelte der pijp, met kwik of Spiritus gevuld, waama
waarna de
opening, om de drukking van den dampkring te weren, gefloten
wordt. Wanneer nu de lucht, of eenig ander ligchaam, waarbij de
pijp gebragt wordt, meer warmte heeft, dan het kwik, dat zich in
die pijp bevindt, dan deelt zij warmtefiof aan het kwik mede, dat
zich nu uitzet, en in het pijpje rijst; doch, omgekeerd, inkrimpt
en in hetzelve daalt, wanneer de lucht minder warmte bezit. Alles
komt echter, bij het meten der warmte, op de fchaal alm, waaraan
men de pijp vasthecht. Deze fchaal waarop nog geene merkteekenen van
vorst
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flaan, plaatst men in water, dat begint te bevriezen; let
vorst, enz. fiaan,
dan naauwkeurig op, tot welke laagte het kwik of de Spiritus in het
pijpje daalt, en maakt daar het merk van vorst, wanneer men dan
dat, wanneer in de open lucht zulk een Therkan verzekerd zijn, dac,
flaat, het dan in dezelve zoo koud is, als in
mometer op dat punt fraat,
plaatst men
dat vriezend water, en het dus vriezen moet. Voorts pl!latst
de fchaal met de pijp in kokend water; teekent wederom het punt
aan, tot hetwelk het kwik of de Spiritus gerezen is; verdeelt dan
den afstand tusfchen deze beide punten in gelijke deelen,
deeleu, en de TherTher.
mometer zal dan gefchikt zijn, om warmte en koude, de Temperatuur
natuur- en fcheidkundigen
genoemd, aan te wijzen; dragende bij nacuurhet warme weder den naam van hooge, en het koude dien van lage
loge
bet
Tempel·atuur.
Temperatuur.
DUBBEL, van Alkmaar, was, omftreeks
om11:reeks
Onze landgenoot, CORN. DREBBEL,
l7de eeuw, de eer1l:e
eerfle uitvinder van eenen Thermometer,
de helft der 17de
die zich echter daartoe van water en gekleurd vocht bediende, waardoor hij eene fooregelijke uitkomst verkreeg. Sedert heeft men
gebrngt,, en geoordeze ontdekking tot meerdere volkomenheid gebragt
deeld, dat tot het meten der koude temperaturen, onder het punt
da~rel1tegen tot het
van vorst, of het vriespunt, de wijngeest, doch da~rentegen
meten van de warmte-graad, het kwik het meest gefchikt was. In italië
poogde men wel, den Thermometer te verbeteren; doch deze verbetering was van geene waarde, omdat men geene vaste fchaal, dat is, geen
FAHRENHEIT, een Nederpunt van vriezend en kokend water had. FAHRENHEIT,
londer, en REAUMUR, een Franschman,
Frans,'hman, kwamen bijna gelijktijdig
lander,
op hetzelfde denkbeeld; doch, hoe zeer hunne wijze genoegzaam deverfchilden zij nogtans in de verdeeling der fchaal. REAUzelfde was, ver[childen
van wijngeest, in plaats van kwil.,
kwik, bediende, plaat1l:e
plaat11:e
MUR, die zich van'
in het vriespunt de 0 , en verdeelde tot 80° het punt
pnnt van kokend
FAHRENHEIT, daarentegen, plaatfre
plaat1l:e zijn punt 0 in dat, tot hethet.
water; FAHRENHElT,
mengfel van ijs en
welk zijn kwik gedaald was, toen hij het in een meng[el
onregt,I voor
ammoniakzout geplaatst had, hetwelk hij, fchoon te onregt
groot11:e koude hield; verdeelde dat punt tot het vriespunt
vriespullt in 32° ,
de grootll:e
laat11:e bij hem 32,
32 , en het punt van kokend water 2120
ZUl)
zood at het laatll:e
zoodat
tusfchen beide punten, in 1800 verteekent , en hij de ruimte, tus[chen
deelt. Beide fchalen vindt men aan de meeste Thermometers. Behalve deze verdeelingen heeft men nog
llOg andere. DE Luc gaat op gege·
lijke wijze te werk; doch in Zweden bedient men zich van de in
CELSUS ,, waarop het
honderd verdeelde fchaal van den Hoogleeraar CELSUS
aangevriespunt wel door 0, maar het kookpunt door 1000 wordt aange.
wezen. Eindelijrt
Eindelijk plaatst DE LILLE 0 voor het kookpunt, en houdt
1500 bij het vriespunt op. Daar intus[chen
intusfchen de zwaarte der lucht~
lucht,
met 1500
aangewezen,~ de klimming
die door den 1l:and
ll:and des barometers wordt aangewezen
tot· het kookpunt vertraagt of be[poedigt,
befpoedigt, zoo ziet men duidelijk
dnidelijk,~
tot'
Tbermometers, bij eenen ongeHjken
ongelijken barometer.fiand
barometer.fl:and vervaar.
waarom Thermometers,
dus een vereischte
vereiscbte
digd, ook ongelijke punten moeten hebben, en het dns
iu
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in eenen goeden Thermometer is, dat hij bij eenen bepaalden bare).
barometer.finnd
meter.fiand vervaardigd worde.
THERMOPYLAE. Woordelijk de pos,
pas, of de poort tot de warme
w(lI'fne
hronnen en hoden.
haden. die zich in de nabijheid bevinden. Deze enge
pas. de eenige, welke uit Thesfalië door het gebergte Oeta naar HelJas
las voert.
voert, is beroemd door den heldendood van LEONIDAS
LI!.ONlDAS en de regt.
vergader.
bank der Amphi ctyonen, welke vroeger in hare nabijheid vergaderde (Men zie heide
beide Artikelen). Ook in latere, en zelfs in onze tijden,
pUilt de fchouwpJaats van roemrijke wapenfeiten.
was dit punt
THESEUS. Een van de beröemdi1:e
beroemdfie helden der oudheid, uit de
J 3de eeuw voor onze tijdrekening, toen de gefchiedenis nog met de
AI!.GEUS, en gaf reeds vroeg
fabel vermengd was. Hij was de zoon van AEGEUS,
blijken van zijne zucht, om in beldendaden
heldendaden uit te munten. Zijn va.
der benoemde hem tot zijnen opvolger op den troon van Attica,
welken hij naauwelijks beklommen had, toen hij in eenen oorlog tegen zijne neven, de zonen van PALLAS, werd ingewikkeld. en hij
dezen de nederlaag gaf. Vroeger had hij zich reeds bij zijn vader.
verdienftelijk gemaakt door zijne dapperheid en onverfchrokken.
land verdienfielijk
heid: hij verdelgde de gedrogten, die het land benadeelden; doodde den
beid:
fchatting ,
ftier van Marathon, en bevrijdde de Atheners van eene fchatting,
om 7 jongelingen en een gelijk getal jonge dochters op te brengen',
OS • koning van Cretn,
welke MIN
MINos,
Cre/a, die in hun land viel, hun had op.
gelegd. THESEUS won de genegenheid van ARIADNE, de dochter van
MINOS;
MINos; bevredigde door hare tusfchenkomst
tusrchenkomst Mu~os
MH\'OS met de Athedtlzeners, bragt de jeugdige gevangenen in het vaderland terug, verloste
onedel.
hetzelve van de opgelegde fchatting en huwde, na ARIADNE onedelmoedig verlaten te hebben, PHAEDRA, eene andere dochter van MINOS. Dit fchijnc
fchijnt de eenvoudige waarheid van het gebeurde te zijn ~
waaraan de dichters eenen wonderbaren draai gegeven hebben. Na
vervolgens den vaderlijken troon beklommen te hebben, bevlijtig..
de hij zich, om zijn land met wijsheid te befturen; lokte de bewoners van Attica derwaarts, en veranderde
veranderde' het regerings.befiuur
regerings.beftuur in eene
foort van gemeenebestregering; doch behield het bevel over de krijgS'krijgs'magt en het handhaven der wetten voor zich. Hij deed hierop verfcheidene reistogten, tot het zoeken van nieuwe gelegenheden, om
zijne dapperheid te toonen;
wonen; had deel aan de overwinning der Centauren~
Centauren,
en aan de beide oorlogen van Thebe. Na zijne terugkomst te At1rene
At!rene
bevond hij, dat men, gedurende zijne afwezigheid, het gemeen te·
gen hem had opgeruid; dOCh het te laag voor zich achtende, om de
firaffen> verliet hij hun land, en trok naar Scyros,
&yros, waar
Atheners te ftraffen.
LYCOMEDES, bevelhebber van hetzelve, hem in eene hinderlaag lokte, en hem in zee liet werpen, waarin hij zijn graf vond, fchoon
anderen hem daar in vrede zijn leven laten eindigen. Zijne afstammeafstamme.
lingen regeerden echter nog
DOg gedurende eene reeks van jaren
jnren het
door hem hervormde Atheenfche gebied. PWTARCHUS beeft zijn leven omi1:andig
omfiandig te boek gefield.

THE&..

THESPIS. THIEME. (K. T.)
93
s! eeuw
THESPIS. Een tijdgenoot van SOLON. Hij werd omtrent sI
Attica, geboren.
geboren 9
voor onze tijdrekening te loar;a,
Ioor/a, eene 1l:ad
fiad in Attica.
en wordt algemeen voor den uitvinder van het treurfpel gehouden,
gehouden.
v66r zijn' tijd eene foort van H,mne
Hymne was ter eere van BAChetwelk vóór
CHUS,, en gefpeeld werd op openbare wegen en plaatfen
plaatCen,• waar
CHUS
de meeste toeloop van volk was. THESPIS gaf er eene andere gehij voerde zijne fpe
fpelers
wagen, die hun
hUll
daante aan: hU
Iers rond op eenen wagen.
tevens tot een tooneel diende, en bragt tusfchen de reijen een' perfoon in, die eene grootfche befchrijving van eenig buitengewoon
bedrijf gaf. Dat dit begin van het treurfpel zeer ruwen onvolkomen zal geweest zijn, kan men ligtelijk begrijpen.
GriekenjantI,
THESSALIË. Eertijds een aanzienlijk landfchap van GriekenlantI,
Janiak of .Tanna,
dat tegenwoordig, onder den naam van Jania1z
Janna, een geEuropeesch Turkije uitmaakt, en tusfchen Macedonië, den
deelte van Europeesc1z
ArchiPel, Livariië
LivarJië en Albanië gelegen is. Laris[a
Larisfa is de hoofdll:ad,
hoofdil:ad,
./Irc1zipel,
Pmeus de voornaamll:e
voornaamfte rivier van dit landfchap.
landfchap, welke tusfchen
en de Peneus
Osfa en Ol,mpus
Olympus heen loopt, en, met kleine bogten
de bergen Os[a
land1treek,, vol van de bevalligll:e
bevaIliglle verfcheidenbeid,
verCcheidenheid, alsmede
door eene landilreek
door bosfchen en weilanden vlietende, een hoofdfieraad uitmaakt van
de bekoorlijke vale
valeii Tempe, die met zoo vele verrukking door
beCchreven geworden. Onder de bergen van Thes[alië
Thesfalië zijn
dichters is beCcbreven
Parnasfus en Pindus de beroemdil:e,
beroemdfte, en de
de Olympus, Helicon, Parnas[us
Thesfalifche vrouwen zijn door hare tooverkunil:en
tooverkunll:en zeer vermaard geThesfaliCche
heeft fchoone bouw- en weilanden, en eene uitworden. Het land heefe
paardenteelt j gelijk ook deszelfs bewoners voor de beste
muntende paardenteelt;
ruiters, en zelfs voor de uitvinders der rijkunst gehouden worden.
SALONlCHI.
THESSALONICA. Zie: SALONICHI.
GriekscIl, waaronder men verTHEURGIE, een woord uit het Griekseh,
!laat
bijzonderen,,
flaat de voorgewende wetenfchap, om, door eenen bijzonderen
mauwen omgang met de goden en geesten, bovennatuurlijke werkin.
Jlaauwen
gen te kunnen te weeg brengen, waartoe men zich van zekere handelingen en plegtigheden vooraf bediende. Zij heeft haren oorfprong
Chaldeërs en Perzen.
Perzen, alwaar de Magi
Mag! er zich voorname..
bij de Clza/deërs
Eg,ptenarm il:elden er veel geheimlijk mede ophielden. Ook de EgJptennren
HERMES TRISMEGISTUS, doch de eerstgeuoemeerstgenoemzinnigs in, en hielden HERMEs
eerll:en uitvinder er van.
den ZOROASTER, voor den eerften
TH IEME. (KARL TRAUGOTT) Een verdienftelijk
verdienll:elijk fchooJleeraar,
fchoolleeraar,
THIEME.
voor eIken opvoeder een zeer aanbevelenswaardig (chrijver. Hij
en 'Voor
Ofchatz, tot zijne geboorteplaats,
geboorteplaats.
had in Louwm. 1745 Kan/z, bij Ofolzatz,
il:l1deerde te Meiszen en Leipzig,
Leipzig. alwaar zijn vader predikant was; ll:udeerde
waar hij Magister, en in 1772
J772 namiddags-prediker bij de Pieters-kerk
fami.
werd. Het onderwijs hetwelk hij hier bij eenige aanzienlijke famiHen dezer fiad
ll:ad gaf.
gaf, had zijne Et'/ie
Et/ie Nahrung [ür
gefunden Men.
Menliën
für den ge[unden
fchenverfland ten gevolge; een Cchatbaar
fchatbaar boek voor de beginfelen
fc1zenverfland
waaruit men bij des
deszelfs
eerll:e verfchijning reeds
van onderwijs, waaru-ic
zelfs eeril:e
zelfdenIrenden onderwijzer leerde kennen, en waarvan in 1817
den zelfdenkenden
de
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8f1:e uitgave verrcheen.
vericheen. Van 1776-1784 was hij rector aan het
de 8fte
Luhhen,, in de Neder.Laufitz; werd vervolgens aan de
Lyceum te Lubhen
Stiftfehool te Marburg
Marhurg als zoodanig beroepen, en vertrok in 1790
Stiftfchool
Löbau. Zijne beantwoording der in
in dezelfde hoedanigheid naar Ló'bau.
1785 opgegevene prijsvraag - " welke zijn, in den tegenwoordi.
1785
wetenfehappelijken en gezelligen
"gen burgerlijken •, kerkelijken, wetenfchappelijken
coeftand der Duitfche
Duitfehe natie, wezenlijk plaatshebbende hindernisfen
" toeftand
COt zelfdenken, en welke dwalingen, zwakheden en gebreken van
" tot
mis.
verlland brengt ieder der,
der. hier optegevene gebreken en mis~
" het verftand
het bijzonder te weeg" - werd door 4 kundige beo
be~
bruiken
" brui
ken in bet
oordeelaars , EBERHARD, ENGEL, PLf\TNER
PLATNER en WEISHAUPT, de prijs
toegekend. Deze verhandeling, in 1788 onder den' titel: Ueber die
Hindernisfe des Selbstdenkens
Se!bstdenkens in Deutschland gedrukt, bewijst door
fehranderheid, dat dit on~
on.
hare duidelijke voordragt en wijsgeerige fchranderheid,
gehou-o
derwerp den zelfdenkenden fchrijver reeds lang heeft bezig gehon
den. Ook zijne werkjes, Ueber dm herfehenden
herfekenden Ton der Sclzulen;
Ueher die Schädlichkeit
Schädtichkeit unordentlicher Leetur
Lectur junger Leute, en andere, bevatten vele fehrandere
verfeheen zijn
fcbrandere aanmerkingen. In 1793 verfcheen
]deal eines
Idea!
eitJes Le[ehuehs
Le[ebuchs für Bürger- tmd Landfchulen, en vervolgens,
dezelfde grondbeginfels bevattende, zijnen Gutmamz,
Cutmamz, oder der Saehsi.
Sachsift Kinderfreund, 2 ~Aeel.
~el. waarvan de 9de uitgave, door VON
VON DOLZ
verfchenen is. Na den dood des
overgezien, in 12'24
IZ'24 te Leipzig verfehenen
fchrijvers werd de Gutmannifche
Cutmannifche Sehule,
Schule, een vervolg op' het laatst.
genoemde werkje, door GRUBE, uit de nagelatene papieren van
THIEME
'THIEME uitgegeven, van wien
wicn nog bij zijn leven, in 1801, ver[cheen:
verfcheen:
Erdmann,
E,"dmann, eine
ei ne Bildungsgefehü:hte,
Bitdungsgefchh'hte, en eene nieuwe uitgave zijner
Aufmunterungen zum vernünftigen Denken und Hrmdeln,
Handeln, benevens eeAufmunterungen
Cemeinde, welke
nige leerredenen, ónder den titel: Lehren vor der Gemeinde,
reeds in 1785 het licht zagen. Bovendien bezitten wij nog van hem
Grundlinien zu eine/"
einer Gefehiehte
Cefchichte aller pofltiven
pofltivetZ Re!igionen,
Religionen, welke in
180 3 zijn uitgegeven. Voor het overige erkent men in al de fehriffchriften van dezen geleerde den zelfdenker. Om in de laatfl:e
laatite jaren zijns
levens nader bij zijnen geneesheer te zijn, vertrok hij naar Gör/ttz,
Görlitz,
alwaar hij in Bloeim.
Bioeim. 1802 ftierf.
THIESZ, (JOH. OTTO)
DTTO) werd in 1762 te Hamburg
Hamhurg geboren, waar
hij zich reeds vroegtijdig in de godgeleerde letterkunde en kerkelijke gefchiedenis oefende. In He!mfladt,
Helmfladt, alwaar HENKE en andere
geleerde mannen zijne onderwijzers waren, befloot
beGoot hij zijne aka.
akademi[che
demifche loopbaan met eene verhandeling: de EV(Jnge!io
Evangelio 1I1atthaei
Matthaei
i12terpolando non corrttpta, waardoor hij bij HENKE zeer
integritate, .'interpolando
veel lof behaalde. Van,
Van. het jaar 1785
178,) af was hij
bij akademisch leeraar
te Kiel, verkreeg in 1790 de waardigheid van doctor in de godge.
godgeleerdheid, bragt de laatl1:e
laat!l:e jaren van zijn leven in I1:ilte
f1:ille rust te
Bordesholm, nabij gemelde fl:ad, door, en flierf
fl:ierf aldaar in 1810.
THIESZ behoorde tot de rekkelijke godgeleerden, en moest deswege
menigen firijd doorworstelen. In een klein gefehrift,
gefchrift, der Stllrz
SttJrz des
dn.
An.
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Anfehens Moses
Mom zie het nickt
1Jieht nothwen
nothwmdig den Slurz
Sturz des Cnr/sten
C!zristenthumt
thums
'lach
tlaeh flch,
g3),, nam hij de verdediging van DÖDERLEIN, door
fieh, (I7
(17fl3)
den bekenden ijveraar MELCHIOR GÖTZE in Hamburg aangeva
llen, op zich. Onder zijne overige talrijke fchriften behoore n: Fundamentrl theologiae christ.
domenta
ehrist. crito.dog
erilo-dogmat.
mat. Leipzig 1792; iiber
fiber die bib/iiche
blifehe und k/rch/ick
kirehliehe Lehrmeinung "on
von der Ewigkeit der Höl/enHöllenflrofen,. 1791; Varlefun
prafen
P'órlefungen Ober
ûber die Moral
Morol fü,r
fitr gebildete Lefer
Le[er in
allen Stlinden
Ständen, 2 tk.
th. 1810; das N. Test. neu überfetzt, mit Erk/ärungen, 4 tk.
kllirung
th. 1794-1 800; Neuer kritifone
/eritifoherr Commentar Ober
ûber
dns
das N. Test. 2 th. 1804-1
J804-1 806; Handbuch
eh zum richtigen
riehtlgen Yerftande
uni [ruchtba
und
frucktbaren Gebrauc
Gebrauehe der Sonn- und Fesltags
Festtags-Evange
·E"ongelien, 1795 ;
Handbueh
ch der neueften
neueflen Theol. Liltera
Littera tur, 2 tn.
th. 1792 ; Einleitung in
die neuere Gefohick
Gefthiehten der Religion, der Kirde
Kirche und tneol.
theol. WisfenWts[enfohaften
fohalten, 1797;
179n Andack
Andaehtsbuch
tsbueh [ür
für aufkekll
aufgek/äirte
rte Cnristen
Christen 1797; Commun~enb
1Jtun~enbueh
ueh 4de druk 1810,
J 8 JO, en Christliche Lieder undGef
und Gefänge
linge,, 1784
1784en 1785,
J785, waaruit eenige in nieuwere gezangboeken zijn overgenomen.
Bovendien bezitten wij nog van hem: Vetfuch
17ërfueh einer gelekl'te
gelehrten Gefolzie
Gefohtehhte
te
"on
von Hambu
Hamburrg,
g, 2 th. 1780; Gelehrte Gefohieh
Gefohic!zte
te der Uni".
Univ. su
zu
Kiel, 2 th.;
Ik.; eene Verhandeling über
zïber die lr.1agier
lr/agler 1411(/
ulId ihren
Inren Stern,
1790 ; Dr. M. Luthers Lehren
Lehrm , Rlitne
Rä/he und Warnungen [tir
für unfere
Zeiten
Zeilen 1792 en meer andere.
THlSB
THISBE. Een fchoon Babylonisch meisje, bekend door hare on.
gelukkige liefde omtrent PYRAMU
PYRt\MUS. De ouders zich tegen hunne onderlinge verkeering verzette nde, konden beide gelieven elkander niet
anders fpreken, dan door een gat in den muur, welke tusfchen
tllsfchen de naast
elkander liggende huizen hunner ouderen was. Op zekeren tijd kwamen zij onderling overeen , dat zij buiten de !lad,
f1:ad, aan de gracht van
Ninus, zouden bijeen komen. TmsBE
THlSBE verfch-e
verfcheeenn hier het eerSt; doch
werd door de onverwachre
chte verfchijning eener leeuwin genood zaakt,
om zich in een nabij liggend hol te verbergen, waarbij zij door
den
fpoed haren fluijer verloor , dien de leeuwin verfche
verfcheuurde.
rde. PYRAMUS
vervolgens ter be!lemd
bef1:emder plaatfe komende, werd op het gezigt van
den fluijer op het vermoeden gebragt , dat zijne geliefde zelve eene
prooi van het monfier
monf1:er geword
gewordeenn was, en !lome
f1:ortte zich uit wanhoop
in zijn zwaard.
zwaard, waarop THISBE, bij
b~j hare terugkeering ~it
ljic het hol,
haren minnaar in zijn
z~in bloed gewenteld vindend e. zich mee
met zijn eigen
zwaard doorfiak
dooraak. Beiden bedekte één graf, en de moerbeziënboom,
waaronder zij begraven werden , veranderde zijne witte besfen
in
roode. Van deze moet men de nimf THISBE
THlSBE wel onderfcheiden.
heiden, van
welke de !lad
f1:ad Thisbe
Thîsbe in Boeötië haren llaam ontleend.
THOL EN, (JACOBU
(Jt\COBUS PIERSON) werd den !lonen
20f1:en van Herfstm.
176 4 te Leeuwarden geboren. Zijn vader.
vader, van een deftig Oost.
Oostvriesch geOacht
geDacht van dien naam afkomfi
afkomf1:ig,
ig, was een man van zeer ve.
Ie kunde in de vaderlandfche gefchied
gefcbiedenisfen, oudheden en churcer
churterss,, aan
wiens verdienl
verdienfielijlre
lelijke medewerking men inzonderheid het Vriefche charterboek verfchuldigd is ; zijne moeder was eelle
eene dochter van JACOBUS
PU:RPIER-
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PJERSON, predikant te Harlingen, die als rector te Leeuwarden, in
PIERSON,
omrukt werd, en klein_
klein.
den bloei zijns levens, der oude letterkunde ontrukt
dochter van moeders zijde van den beroemden Nederlandfchen dichFRANÇOIS HALMA. Onze jonge THOLEN was
ter en gefchiedfchrijver FRANÇOlS
reeds op zijn 12de jaar ouderloos. Eenen gunfligen
gunf1:igen aanleg en lust
voor den geleerden !land
f1:and bezittende, legde hij de eerfte
eerf1:e gronden op
LatijnCche fchool te Leeuwarden, inzonderheid onder den conrecde Latijnfche
tor J. SNOEK en den rector V. SLOTHOUWER , en werd in 1781 met
lof tot de hooge fchool bevorderd, waarop hij zich naar Franeker
begaf, met oogmerk, om zich meer bijzonder tot de letterkunde te
bepalen. De Romeinfche
RomeinCche en Griekfche beo~fende
beoefende hij vlijtig onder
WASSENBERG , en de Oosterfche
OosterCche onder VERSCHUUR ;
SCHRADER en WASSENBERG,
doch, zich teven~
tevens op de wiskunde onder N. YPEY, en op de wijsbe.
geerte onder VAN SWINDEN toeleggende, nam zijn fmaak
fm aak voor deze
beide wetenCehappen
wetenfchappen meer en meer toe, en hij gaf reeds in 1784 eenige
uitgewerkte Thefes Philofophicae,
Philofophir:ae, welke hij onder den hoogleeraar VAN
SWINDEN met lof verdedigde, die toen reeds in zijnen ijverigen leer.
leerling zoo veel vertrouwen !lelde,
f1:elde, dat hij gedurende den vakantietijd.
aan hem zijne dagelijkCche
dageIijkfche waarnemingen. omtrent de bewegingen der
magneetnaald, met den fialld
fiand van barometer en thermometer,
thermOIueter , windfireek
fl:reek enz., liet aanbevolen. Bij deze zijne f1:udiën
fludiën voegde hij naderhand, om zijnen bloedverwanten genoegen te geven, de beoefening der regtsgeleerdheid , onder H. CANNEGIETER
C&NNEGIETER en J. VALCKENAAR. en werd In 1786 tot doctor in de beide regten bevorderd.
Ondertusfchen
Ondermsfchen was zijn hooggefchatte leermeester in het voorjaar
van 1785 naar Amfterdam vertrokken, hetwelk THOLEN, uit hoofde zijner
overhellende neiging voor de wiswis. en natuurkunde, deed befluiten,
belluiten, om
hem in den Herfst derwaarts te volgen, ten einde op nieuw 's mans
onderwijs te genieten. Twee genoegelijke en nuttige jaren bragt hij
hier door, inzonderheid onder zijne vrienden KRAAIJENHOF , destijds
geneesheer, P. NIEUWLAND en A. VAN BEMMELEN, en vormde zich
geheel door hunnen zoo leerzamen omgang, doch vooral door dien
van zijnen gtooten
grooten leermeester, wiens achting en hartelijke vriend.
fchap
fehap hij zich
ûch voor altijd verwierf. Het was er echter verre af, dat
THO'LEN
THOLEN de letterkunde geheel zoude vergeten; in tegendeel maakte
bij
hij daarin ook een bijzonder werk van de lesfen des toen in Amfter.
dam bloeijenden hoogleeraars WIJTTENBACH, en f1:ond
!lond zelfs eenigen
tijd in beraad, om van de gelegenheid tOt
tot een opengevallen rectoraat
gebruik te maken. Dan, de leerlloel
leerfioel der wiskunde aan Frieslands
Yrieslands
hooge fchool deitijds
destijds open gevallen
gevalIen zijnde, zoo werd hij,
hij , in 1788 •
tot de volle werkzaamheid eens hoogleeraars in de wiswis. en vestingbouwkunde, fchoon Dechts
llechts onder den titel van Lector (*) geroepen.
Hij
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C.,)
CO,) Dit
Dit was
was ingevolge een
een beftuit
beOoit van de
de (taten
{utelt van
valt Prils/anti
Pries/antJ van
van 1774, waar.
waar·
bij
bij werd vastgef!cld,
Ya8tgeftcld, om
om in
in het
bet vervolg niet
niet weder
weder eeDen
een en gewoDen
gewonen hoogleeraar
boogleeraar in
ia
de
de
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Hij aanvaardde dien post, zoo zeer met zijnen heerfchenden fmaak
overeenkom!lig,
overeenkomIlig , na de Paaschvacantie deszelfden jaars; hield zich
tceen goed deel van den Zomer nog in ./Jmflerdam
dmflerdam op, en keerde tegen den Herfst terug, om zijne lesfen te hervatten. Sedert bekleedde hij
bij zijn ambt met den meesten ijver, roem en achting, waarvoor
jaar..
niet alleen curatoren hem hunne erkentenis betuigden,
betuigden. door zijne jaar.
I791 te verhoogen; maar ook de ak:zdemifche
wedde in 1791
abdemifche fenaat. in
Louwm. 1793, honoris caura,
eaula, hem de waardigheid van d. L. M. el
Louwrn.
Philof,
Philof. Doctor opdroeg.
Bij de nieuwe inrigting,
inrigting. in 1797 9an de akademie te Franeker gegeven, verkreeg THOLEN
geven.
THOLEN den zoo lang verdienden rang, door de benoeming op den 2of1:en
20fl:en van Zornerm.
Zomerm. tot gewoon hoogleeraar in de
wis- en vestingbouw-, alsmede in de aardrijkskunde; werd reeds
den volgenden dag in den fenaat ingeleid, en hield den 16den van
Slagtm., ter aanvaarding van bet
het hoogleeraar-ambt,
hoogleeraar.ambt, eene redevoering:
over den invloed van de beoefening
wifsbegeerte op de menfche/ifbeoeftning der wifGbegeerte
menfchelifke maalfchappif
maatfchappif en onZ8 verjlandelifke vermogens, welke toen is uitgegeven; Hij zette met gelijken ijver, als voorheen, zijn onderwijs
post van Rector
voort; bekleedde van Zomerm. 1807 tot 1808 den pOSt
Magnijicus.• en legde dien neder met eene redevoering: de vero PMplt;Magnificus
Jofophiae ./lud/o.
fludio. Hij vervulde ook verder met lust alle deelen van
lofophiae
zijnen post,
pOSt, tot dat de zoo onverdiende vernietiging der akademie
in 1811 plaats had. Gevoelig trof THOLEN
THOLEN deze gebeurtenis, waardoor hij tot eene zekere [oort
foort van rust gedwongen werd, voor eenen
man van zijne werkzaamheid bijna ondragelijk. Het was hem derhalve zoo veel te aangenamer, bij de oprigting van 's rijks akademie te
Fralleker,
FralJdeer, in 1814, als gewoon hoogleeraar l1erfteld te worden. Bij
het onderwijs in de wis- en natuurkunde, werd hem nu ook dat in
laatUe tlond
Uond hij
de befpiegelende wijsbegeerte opgedragen; doch dit laatlle
fiecds
aan eenen
eellen zijner ambtgenooten af, en behartigde het andere tlecds
mee zijnen gewonen ijver. In Herfstm. 1824 werd hij onverwachtst
met
ongelleldheid overvallen, die weldra tot eene tlijmberoerdoor eene ollgef1:eldheid
zoilen dier maand, den dag zijner gete overtloeg,
overfioeg, waaraan hij den 2of1:en
ontlliep. Hij
boOt-te,
boorte, in den ouderdom van juist 60 jaar, ~achtelijk olltfliep.
ANNA ELIZABETH Couis gehuwd geweest aan zijne volle nicht,
nicht. ANNa
verllandige, deugdzame, door ware christelijke lijdzaam.
I,ON, eene verf1:andige,
heid en onderwerping, voorbeeldelooze vrouw, welke hij als eene
treurende weduwe, nevens eene eenige dochter naliet; doch die
J825, haren dierbaren echtgenoot in
reeds, den Ilden van Herfstm. 1825,
het graf volgde.
THode wiikullde
wiakullde aan te ftellen,
eeneD Lector, die ecbter
echter met de volle
yolle
Ctellen, maar flechts eenen
gewoDen boogleeraar
hoogleeraar zon
zou belast zijn. Dit bdluit werd
werkzaamheid van eenen gewonen
heer A. YPEY, die zijnen beroemden vJder NIKOLAU in 1735 opvolgde.
op den bcer
niet
VII! den beer THOLltN. in 17 8S, ia
Diet toegepast, cu
en nu eerst, bij de beroeping val!
wenung georage.
geb ragt.
werking
ALGEMEEN
WnORDENJl.
ALGE~1EEN WnORDENH.
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THOLEN was een man van uitgebreide
uitgebreide kundigheden, en geduVrieslands hooge fchool. Hij
rende 36 jaar een fieraad van Vrieslanrls
fiichtte
ftichtte gaarne door mondeling onderwijs;
onderWijs; doch zedigheid weerhield
hem, om dit door het uitgeven van fchriften te doen; gelijk er ook
naam.J van hem gedrukt is, behalve zijne
niets, althans met zijnen naam
intree.rede. welke hij nog noode ter perfe overgaf. Des te gereegeree.
intree-rede.
belangrij.
der was hij, om zijnen vrienden, waar hij kon, fteeds met belangrijke bijdragen behulpzaam te zijn, of 's lands regering door zijne
veelvuldige bekwaamheden te dienfte te ftaan. Zoo nam hij in 1796
de toen verlangde volkstelling van Franeker en de omfireken
omftreken op zich,
en volvoerde die met de meeste naauwkeurigheid. Later werd hij,
CALKOEN , benoemd
met den hoogleeraar van SWINDEN en VAN BEEK CilLKOEN,
tot het onderzoeken der kweekelingen van 's lands artillerij.fchool te
Amersfoort; terwijl hij, gedurende het Franfche bewind, lid was van den
feden eenige jaren van de commisfie te
municipalen raad te Praneker, redert
Van de maten en gewigten in Yries/and,
Yriesland, en
Leeuwarden, ter regeling van
finds ,1815
'1815 lid van de fiaten
ftaten van dat gewest wegens Franeker. In
18u werd hij cot
tot correspondent der eerfte klasCe
klasfe van het inftituut
inllituut
van kunften
kunllen en wetenCchappen
wetenfchappen te Amfterdam verkozen, alwaar hij
tevens correspondent van het inftituut voor blinden was. TaoLEN
alIeen een uitmuntend geleerde en verdienftelijk
verdienllelijk mensch. maar
was niet alleen
ook een man van eene zeldzame rondborftigheid,
rondborfiigheid, en onkreukbare eereer.
lijkheid in al zijne betrekkingen. Toen hem in 1819 de fmartelijkfte
llag
en zoon, NIKOLAAS ,
1lag trof. van zijnen eenigen en alles belovend
belovenden
Ioffelij k afgelegd examen, op het punt ftond, om doctor
die, na een loffelijk
in de geneeskunde te worden, aan eene fchiel\jk
fchielUk omfl:ane
ontfiane en toeneverliezen. droeg hij ook dit lot met eene gelatenmende ziekte te verliezen,
beid,
heid, den wijsgeer en christen waardig. Des jongelings nagedachtenis werd zoo door een treurdicht vereerd van zijnen vriend D. Bilx,
BAX t
als van zijnen neef N. VAN LOON, beiden gedrukt; doch inzonderheid door eene redevoering van zijnen grijzen leermeester.
leermeester, den hoogleeraar E. v,,
v•. WASSENBERG , in eene vergadering der afdeeling, te Franelter, van de Mantfchappij
Ma~tfchappij tot Nut van 't Algemeen.
Algemeen, in Herfstm.
1819
J 8 I 9 uitgefprokcn, en aldaar uitgegeven.
THOMAS. (ANTOINE LEONARD) Een Fransch fchrijver. Hij
werd in 17311
1732 te Clermont, in Auvergne, geboren; volgde, ofschoon
fiand bellemd,
befiemd, zijne geliefkoosde neiging voor
tot
rot den regtsgeleerden f1:and
de fraaije letterkunde, en werd bij het collegie Beauvais, te Parijs,
rot hoogleeraar aangefteld.
aangelleld. Naderhand werd hij geheimfchrijver bij
,len
den minister van buitenlandfche zaken, den hercog
hertog PRASKIN;
PRilS KIN ; ten
ORLEilNS, en fiierf in het jaar 1785. THOIaatlle
laatfie bij den hertog van ORLEANS,
MAS
MAS was een zeer braaf, grootmoedig man, en een uitmuntend fchrijV!ln wien zijne lofredenen op groote mannen, waarvoor hij
ver, van
meermalen den prijs bij de akademie te Parifs
Pari,js behaalde, met roem
bekend zijn. Bijna alle onderfcheiden zich door eene krachtige welIprekendheid,
rprekendheid, f1:oute
fioute gedachten, en eene levendige zucht voor deugd,
ken.
ken-

(c.)
T II 0 M A S I U S. (C.)

99

kennis en menschlievendhcid.
menschlicvendheid. Onder de uit!l:ekendfte
uitflekendtle telt men zijne
DES CARTES , SULLY, den ma:lrfchalk
manrfchalk van Sak/en
Sak[en en
redevoering011 op DESCAR.TES,
[ttr les Eloges, 2z deel.8vo J7i5.
J7ï5. is een
den dauphin. Ook zijn Esfai f!tr
hoogfte goedkeuring wegdroeg. M"nder
M'nder be.
bewerk. waarvoor hij de hoogfl:e
echter, is zijn Esfai /zw
[ur Ie caractère, les
!es moeurs et t'esprit
langrijk, echter.
des [mzmes,
[mtmes, in 1772 en 1803 in 8vo uitgegeven. Onder zijne dichtdicht.
1l:ukken
tlukken verdienen zijn Epttre au peuple, zijne Ode fur
[ur Ie tems en
PoiJme de JumonlJi!le
JumonJlitle den meesten lof.
zijn Poëme
THOMASIUS. (CHRISTlAAN) Een verdienfl.elijk wijsgeer en ijverig
bevorderaar van verlichting, dIe in de laatfie helft der 17de eeuw
eerfle daglicht zag, oefende zich eerst aldaar in de wijs.
te Leipzig het eer!l:e
regten.
begeerte, en vervolgens te Frankfort aan den Oder in de regtCll.
geboortefiad terug, en hield aldaar
Hij keerde in 1679 naar zijne geboorrefiad
regtsgeJeerde en wijsgeerige voorlezingen; doch haalde zich door
regtsgeleerde
voord ragt
zijne vrijmoedigheid en zijne pogingen, om de geleerde voordragt
te hervormen, weldra zoo vele vijanden op den hals, dat hij zijn
vaderland verlaten moest, alzoo men reeds tot zijne gevangenneming
ridder.
befloten had. Hij ging in 1696 naar Halle, alwaar hij op de riddergoedkeuring.
akademie zijne voorlezingen vervolgde, en de groote goedkeuring,
welke hij wegdroeg, de naaste aanleiding was tot het oprigten ee.
fiad. THOMASIUS werd op dezelve tweetwee·
ner hooge fchool in die fl:ad.
eerlte hoogleeraar in de regten , koninklijk Pruh.
Pruisde, en naderhand eerlle
fisch geheimraad en befl:uurder
bell:uurder de: univerficeit,
univerfiteit, en zette zijne wetenfchappelijke werkzaamheden met den meesten roem voort, tot
tOt
tenfchappetijke
zjjnen dood, in 1728. Hij was een der ijverig11e
ijverigfie en gelukkigaan zijnen
fte bevorderaars eeller
eener algemeene wijsgeerige verlichting van zijnen
fie
tijd, een verachter van fpitsvindige befchouwingen, een geoefend
eerfle onder de Duitfche univerfiteits-leeraren,
uni verGteits.leeraren, die
denker, en de eerne
hU de geleerde voordragt bediende.
zich van zijne moedertaal bU
Aris·
en het meeste bijdroeg, om zijne tijdgenooten aan het juk der Aris~eleerdheid te onttrekken. Daar hij 11outmoedig
Uoucmoedig
totelfche fchoolfche
totel[che
f(:!Joolfche ~eleerdheic1
al het fchadelijke
fchadet~ike en nuttelooze poogde af te fchaffen, en alles wat
nuttig was in te voeren, zoo drong hij op het gebruik aan het navall de hek[en
hekfen proe
pro.
tuurregt bij de geregtshoven, op de afschaffing van
cesfen en de pijnbank, en op eene vrije denkwijze in het gods_
gods.
dienll:ige
tallooze regcsgeleerde,
regtsgeleerde , wijsgeerige en an.
andien!l:ige aan. Door zijne callooze
Fre:ymüthige Gedankm
Gedanken oder Monats.
Monatsdere fchriften (waaronder zijne Fre,'Ymüthige
geJPräche, zijne Gefchichte der Weisheit und Thorheit , zijne Ver.
J7ér.
gefpráche,
nünftigen und' Christlichen, aber nicht JcheilIheiligen
fcheillheiligen Gedanken über
vel'mischte PhiloJophifche
philoJophifche und Juristifche Händel,
Blindel, de merk.
allel'hand vermischte
waardigll:e
waardigne zijn), werd zijn roem algemeen verbreid; doch hij haalde
zich daardoor
daardoor ook vele onaangenaamheden op den hals; terwijl zijne zucht tot verbetering overal tegenUand
tegen!l:and ontmoette. Zijn ll:reven
fl:reven
naar populariteit maakte echter, dat zijne wijsgeerige fchriften
fchrifcen In
in die
deelen,
deelcn, welk eene meer afgetrokkene behandeling vorderen, dikwijls
weten[chappelijke beoefening weinig gefchikt zijn. Hij
droog en voor wetenrchappelijke

r.
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had zich -in den laatflen
laattlen tUd
tiJd zijns levens het minst m@eten
moeten wagen aan
aall
zoodanige 'WetenCchappen,
wecenfehappen, als lJatunr~
lJatnl1r~ en wiskunde, waarvan hij
minder
mind~r kennis had, en waardoor hij zijnen roem benadeeld heeft.
Ovephet
Over het- ,algemeen
.algemeen was de zucht na:}r
naa.r oorCpronkelijkheid
oorfpronkelijkheid een heer~
heer.
[chende
(chende trek van zijn letterkundigen wijsgeerig -karakter;
J{arakter; en hieraan
moet men nict
niet alleen vele tegenfirijdigheden (paradoxien),
llJoet
(pnradoxien), maar ook
zijne onerkenteJijkheid
anerkemelijkheid Ointrent
omtrent zijne tijdgenooten,
tijdgcnooten, van welke hij
hU
niets leeren wildc,
wilde, toefchrijven. Van zijne menignlldige
menigvuldige fchriften is
een, cat-:tlogus
een
cat{l~ogus voorhanden, die te Halle uitgegeven en meer dan eens
herdrukt is. LUDEN beeft
heeft zijn ,leven befchreven, hetwelk in 1,80S
te Berlijn verfchenen
verfchel1en is.
TflOMSON.
THOMSON. (JI\MES) Een beroemd Enge1sch
Engclsch dichter der ISde
rade
eeuw,'
eeuw; uit het Schotfche
Schotfehe graafschap Norburg , en <Je
de zoon 'van
·van eenen
predikant. Te Edillburg,
Edinbttrg, Waar
waar hij zich in de godgeleerdheid oefende,
legde hij zich voornamelijk
voomameljjk toe op de omwikkeling van zijn
de ,legde
dichter1Uk
dichter1~ik talent en ging in 1725
1725 Ilaar
naar Londen, waar hem door {lijnen
g;ijnen
fchoolvriend, D. MI\LLET,
MALLl!.T, geraden werd, om zijn dichtfl:uk:
dichEfI:uk: de Winter, te laten drukken; doch eerst in het v61gende
v~lgende jam"
jam- vond hij tIaardaartoe eenen uitgever, die hem flecht
ilecht beloonde. Naderhand geraakte hij
bij
bekend met POPE
POPE,,den
den kanfelier T
TI\LIIOT
I\LllOT en andere uitmuntende
uitmul1tende
W\r.1rop 'iu
,in 1728 zijne Lente, en in 1730 zijn Herfst verver.
mannen, W\r.lrop
ft;heen, welke beide !lukken
fcheen,
fiukken echter, in dichterlijke waarde, dat van
ziJri'
ZiJl1' U7inur
U7inu·r niet kunnen evenaren. In 1740 gaf hij
bij met MALLET het
I.Jlnsker van ALFRBD
Jl,Imk:er
ALFRED in het licht, waarIn
waarin het bekende volkslied: Ru/e
Rule
Britania gevonden w{lrdt.
dmmlltifche fchriften onBritanin
wordt. Onder zijne dmmGtiCche
derCcheidt
derfcheidt zich, inzonderheid, zijn treurCpel:
treurrpel: Tancred
Tancredand
and Sigismun~
da;' doch over·
over het ~Igemeen
algemeen ontwaart men .jn
in dit en zijne overige
treurfpclen 'eene
'eel1e fl:erke
fI:erke zucht voor het è!lidaetiCche
didactifche en bef.chrijvende,
befchrijv<ende,
treurfpden
en· het 'ontbreekt
-ontbreekt dezelve ook niet aan uitmuntende
uitmumende plaatren van
dézen
-die' nogtans
IlOgtaBs -meest'.!l
·meest'<ll te lfing en
on te hoogdravend
dezen aard,
lIard, ,die·
zijn;
zUn; en
e11 van hier, dat zij meer aan den lezer, dan op het tooneel
voldoen. Zijn allegorisch dicht!luk.
dichtfil1k. in de manier en versmaat van
SPENSER, the CastIe
CastJe of lndo/ence,
lndo!ence, hetwelk in' 1746 verf.cheen, onderfcheidt zich meer door enkele gelukkige plaatren ,dan ,wel door
de voltooijing van het geheel.
Ondereusfchen verdient THOMS'ÜN,
THOMSON, wiens leven in 1748 op eene elOndertllsfchen
lendige wijze
wij-ze eindigde, onder de Engelfche dichters,ongetwijfeld, eenen
aanzienlijken rang. Hij bezat eene levendige en rijke verbeeldingskr.acht,
verbeeldingskracht,
en verrijkte de dichtkunst met eene
eelle menigte nieuwe en oorfpronkelijke
beelden, uit de natuur 'Ontleent,
ontleent, Dfuit
of uit eigene waarnemingen ontworpen.
Zijne
ZijncJaargetifden
.Taargetifden zijn zijn meesterlluk,
meesterftuk, en welligt onder alle beCchrijbefchrijvende dichtftukken der Engelfchende
Enge!fchende volkomenfle.
volkomcnfte. Voor het ov.erige
ov-erige
is zijn "fchrijftrant
'fchrijftrunt femtijds hard en on behagelijk, hier en daar eenigzins
zwellend en duister. Ook als fyrisch
tyriseh dichter neemt THOMSON onder
zweflcnd
de El1gelfchen de eel'rte
eerfle plants
plaats in. De fraaifte
fraaifl:e en volledigfie uitgave
getitcld :th::
Ih!: TFórks
!P'odeS of
oj' J. TIIO:lISO~l,
TIlOlllS0~1, with lus
his last
zijner werken is getiteld:
.or'OT-
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corrections, Lont/on
London 1755, !!2 deel. in 4to; terwijl z,Ïch
zich onder
onDer de uitgaven zijner Jaargetijden, the SIlafons
Sca!o11S hij AIKIN, Lom/on
LOlldoll 1773
1778 iu
in
8vo,
Bvo, door eene
eelle uitmuntende, oordeelkundige
oordeellnmdige inleiding bijzonder aa11aanlaatfte zijn, onder anderen, door LUBLINK
LUIlLINK dm jot/gelt
jongen
bevelen. De laaefle
in het Nederduitsch en poëtisch proza, en door L. SCIIUlMRT
SCIlUBART in het
den dicbter
HoogdHitsch
Hoogdaitsch overgezet, met eene levensbefchrijving van
valldcn
dichter cn
en
het gez,ang,
ge~ang' aan God. Van zijne, ereurfpelen
treurfpelen heeft men eelle
eene prozaï[che vertaling met eene voorrede van LESSING" alsmede eene dichterlijke
in rijmlooze jamben van J. H. SCHLEGEL. In zijne geboorteplaats in
ScfzO#iZnd
Scfzo#and viert men jaarlijks een feest ter zijner nagedachtenis, en heeft
men tevens"
tevens', bij infcbrijving,
infchrijving, voor hem een gedenkteeken
gedenktcekeIl opgerigt.
THON1]N
1'HON~TN (Sc.omber
(Sc.om,ber Thynnus).
Thy11nus). Deze zeevisch, tot het geflacbt
gellac.ht
det
en behoorende , onderfcheidt
€let makreel
makreelen
onoer[cheidt zich voornamelijk van.
van, dezen
door
dtlOr 8 bastaard-vinnetjes
bastaard-vinnetjes",. welke zoo wel op den rug.
rug, als naar
paar den
1lnart,. onder aau den.
oen, buik, zich
zieh bevinden. Deze visch, die dikflaart·,
wijls. de lengte van meer dan 6 voet, en fomt\jds
fomtijds een gewigt van 4tot 5eo pond bereikt, komt in Bloei.
Bloei- en Zomerm.,
Zomerm •• wanneer het zijn
Noord[che wateren naar de
rijt>ijd is, bij geheele fcharen uit de Noordfche
Middella11dfche zee, aan welker kusten hij zijn kuite fchiet,
fchicc, en, uit
Middelkmdfche
hoofde van zijn uitmuntend vleeseh, hetwelk men verscIl
versch en gezon.
gCZOll.
ten
,en gebruikt, met harpoenen of haken, zoo wel door de zeelieden
als door de kustbewoners, menigvuldig gevangen wordt. In Napels
en Sicilië. waar men zieh
zich het meest met de Thonijn-visfcherij
Thonijl1-visfcherij oplJOudt,
houdt, noemt men, den daartoe benomjigden
benoodigden kostbaren
kostbarel1 toenel
toeftcI Tomw1011l1a,.as,;
1ftlS'; gelijkende bijna kleine vestingen in het water, in vele nerkc
fierkc
netten beflaande,
berlaande, die tusfchen·
tus[chen· de rotfen en eilanden, welke de Tl1o'l'hoIlijllen
llijnen het meest bezoeken, door ankers en gewigten, op den bodem
der, zee worden vastgemaakt. De Touneras bevatten verR:l1eidcne,
y.er[cheidcnc,
achterfte de dood.
door netten afgefcheiden, vertrekken, waarvan het achterfie
hamer
kamer genoemd wordt. De ingangen tllsfchen
ttlsfchen de rotfen. worden door
netten genoten; flechts eene, die naar de zoogenoemde.
zoogenoemde, zaal leidt"
leidt~
blijft open. De visfchers bevinden zieh
zich in de. nabijheid op aene
eelle rots
@r.
vaartuig, om de
de. Th0nijnen
er. in, een vaannig,
Th0nijllen af te wachten, en fluiten, zoo
dra zij door eenen
een en openen ingang in de zaal gekomen zijn, deze
van voren cn
en openen de deur.
deur van het tweede vertrek, dat on.
middellijk achter de zaal is. Heeft men nu een genoegzaam getal
DliddeIlijk
visfchen in dit,
opgeiloten, dan drijft men dezelve.
vis[chen
dit. vertrek opgefloten,
dezelve in het
na]mltfle, de doodkamer •, die uit zeer fierke
laatne,
fterke netten befiaat.
beflaat. Hierop 11a<leren
deren de vis!èhers in vnartuigen,
vnanuigcn, en traehten de gevangenen met fpe...
werpfpiefcn te dooden. Zij weren
wercn zich dapper
dapPer tegen hunne
hUllne
ren en werp[pie[en
aanvallers,
2anvallers, ver[cheuren
verfcheurcll niet zelden de netten,
nctten, en verpletteren dikwijls
dikwijls'
den kop tegen de rot[en
rotfen en vaartuigen. (*)
TnOONTHOONCO)
(*) Over de belangrijke
bcJan;;rijke Tltonijn.visfcherij
Thonijn.visfchcrii kan men ""zien:
r:azien: IlóuEL
IlóvEL Voy(/ge
VoytTge pjtf(J.
piffOo
",sfue de
d. SiciJe,
SiciIe , Pa";js
Parijs 1732;
J732; altmede
allmede SWll>1BURN&
SWlJ~BURN& R~,jfèn
R~ifen dure'.
dl/rel, bsi"$.'
beid:, Si,jJje:a.
SiciJie:$,.
""'11Je
..
dOQI
OUTER overgezet.
doO'r J. R; F
FOll&TEli.
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THOON- of ALUINAARDE. - THOUlN
THOUIN CA.)
THOON- of ALUINAARDE. De zuivere is krijtwit, aardachtig
van breuk, murw, afverwelld
afverwelld,1 mager op het gevoel en meest in
ilJ
kleine nieren. Men vindt ze uitnemend zuiver bU
bij Hal/e. Zij bevat,
behalve de Aluinaarde een weinig koolzure kalk- en kiezelaarde, doch
van de laatl1:e
laatfte veel minder, dan de overige Thoonfoorten, waaronder behooren:
bebooren: de faflier,
fa fli er , robijn,
robijn. t ourmalin, hoornblende , fchiefer..
fpaath, glimmert of mica, veldfpaath, porfelein-aarde, leem, klei,
fpanth,
aluin, lei, flijpflijp. of wetfleen,
wetfteen, fpekfreen,
fpekl1:een, roode, gele en groene aarde, bafalt
baCalt enz.
de.
ftad, in het Marienwertfche regeringsgebied der
THORN. Eene flad,
del'
Pruisfifche provincie West-Pruisfen. Zij ligt aan den regt
regter
er oever van
den Weichfel, waarover eene houten brug ligt van 2500
25°0 voet lang;
is tegenwoordig bevestigd; bellaat uit de oude en nieuwe fiad, die
door muren en grachten zijn van elkander gefcheiden; heeft 5 kerken, 3 kloosters. een Luthersch gymnafium en eene
eelle Katholijke
fehool, en bevat, behalve het krijgswezen, 9000 inwoners. In de
fchool,
JOHANNEs-kerk bevindt zich
zieh het F.pitaphium
RpitaphitJm van den alhier geborenen , beroemden fierrekundige COPERNICllS.
COPERNICVS. De flad
ftad drijft eenen aan.
zienlijken koren- en houthandel, en hare peperkoeken, zoo als ook
hare zeep en knollen. zijn genoeg bekend.
THOR. Was bij de oude Gothen en Duitfchers een afgod, bij hen
JUPITER der Romeinen. Hij werd afgebeeld met eene kroon
de JUPiTER
fchepter, 'omgeven door 12 fierren,
fterren, zittende op eene kist, en met
en fchepter;omgeven
eenen langen rok en gordel omhangen. Men fchreef aan hem
den donder en blikfem toe. De donderdag, nog tegenwoordig in
fommige Noordfche talen Thorsdag (bij de Engelfchen
Engelfçhen Thursday) genoemd, ontleent van hem zijnen naam.
THOT, THOUTH, of THEUT. Eelle aloude, eenigzins raad.
raadfelachtige,
felachtige. godheid der Egyptenaren, en tevens eene Hieroglyphe,
waarmede zij het begin van een fierrekundig
fl:errekundig jaar aanduidden. Vol:'
gens hen was hij cldee uitvinder er van, die te gelijk de flerren
frerren en ha.
ha ..
ren loop regelde. Men fchreef hem ook wel de uitvinding van het
fchrift
fehrift en de wetenfchappen
wetenfehappen over het algemeen toe; en van hier
Griekfehen HERMES en den Romein.
zijne gelijkvormigheid met den Griekfchen
fehen MERCURIUS, waarmede CICERO (de nat. deorum lIl,
fchen
UI, 22)
22) hem
verbindt.
THOUIN (ANRÉ) volgde in 1768 zijn vader in den post van
eerften tuinman van 's konings tuin te Pat"i,is
PtJri,js op. Hij liet dien door
eerflen
eenen
een
en muur omringen; legde terrasfen en eene groote zaadfchool
zaadfehool
grondilag tot eenen aekoaeko.
aan, plantte vruchtboomen, en legde den grondllag
lIomü-chen
noruil-ehen plantelltuin.
plantentuin. LAMOIGNON DE
DE MALESfIERBES
MALESHERBES werd zijn
vriend; de koninklijke maatfchappij van landbouw benoemde hem
[ot
tot haar medelid, gelijk ook eenige jaren later door de akademie van
wetenfchappen
wetenCehappen gefchiedde,
gefehiedde, waarna hij in 1793 aan het mufeum van
natuurlijke historie tot hoogleeraar in de plamcnkunde
plantenkunde beroepen
werd. Ontelbaar ziju
zijn de nuttige gewasfen , waarmede hij geheel
JOS
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EUYfJpa
EUYDpa verrijkt heeft. Ook heeft hij veel gefchreven; doch allel
alles
betrekkelijk zijn vak, de grondbeginfelen of de praktijk van den
landbouw. Zijne fchriften zijn door alle groote verzamelingen verrpreid,
welke in der tijd verfchenen zijn, als: de Mémoires de Academie
Royale des Sciences, die van het ln(litut,
[n(litut, van het
hel Muftum
Muflum d'lJistoire
Naturelle,
du MIINature!!e, en van de Societé d'Agriculture. In de Annales dtl
féum onderfcheidt
onderrcheidt men inzonderheid van zijne hand eene befchrijving
berchrijving
van den tuin, de boomkweekerij, de fchool der cultuur, die van
vruchtboomen, enz. Hij was een der medearbeiders aan de Dictio.
Nature!!e. door DETERVILLE uitgegeven, alsmede
naire d'Histoire Naturelle.
van de nieuwe uitgave van den COU1'S
Cours d'Agriculture
d' .Agriculture van ROSIER.
R OSIE&.
Eindelijk gaf hij afzonderlijk een werk in 4to
4-to uit, hetwelk in 1800
onder den titel: Monogrophie
Monographie des Greffes, verfcheen.
verrcheen. THOUIN fiierf
ftierf
in Wijnm. 1824, wanneer de baron CUVIER eene welmeenende lof.
uitrprak. Hij was lid van het legioen van eer;
rede op zijn graf uitfprak.
doch meende, dat zulk eene orde op het kleed van een' tuinman
niet voegde, maar alleen op de borst van krijgslieden behoorde te
pronken, als een prijs hunner opofferingen voor het vaderland.
THRASYBULUS. Een edel Athener, die zich bij zijn vadervader.
PeloponnefiCchen oorlog, maar
land, niet alleen als veldheer in den Peloponnefifchen
bovenal door de verdrijving van de zoogenoemde 30 tirannen, zeer
v.erdien!1:elijk
v.erdienfl:elijk ptaakte.
p!aakte. Hij verliet met 30 burgers de ongelukkige !1:ad;
fl:ad;
doch belloten
befloten hebbende. om haar te redden, verzamelde hij een klein
vero.
leger, bood daarmede dat van de dwingelanden het hoofd, en veroverde zelfs de gewigtige haven Piroeus.
Piraeus. Hierdoor bemoedigd, flonfionhun ne geweldenaars op.
den eindelijk de burgers van Athene tegen hunne
en
cn dreven hen (403 jaar voor onze tijdrekening)
t~jdrekening) uit de fl:ad.
fiad. THRASYBULUS, door den Sparcaanfchen
SpartaanCchen koning PAUSANJAS
PAUSANIAS onder!1:eund.
onderfl:eund.
herllelde
herfielde nu in Athene de oude volksregering, en daarmede tevens
de rust; verpligtende, ter krachtdadige verzekering der laat!1:e.
Iaatfl:e, de
burgers, om zich plegtig bij eede te verbinden.
verbinden, dat zij alle verledel1e verongelijkingen zouden vergeten, ten einde daardoor alle zaden'
zaden i
van tweedragt en haat te verfl:ikken,
verfiikken , die anders onophoudelijk zou.
den hebben voortgeduurd.
voortgeduurd, aIzoo
alzoo elk burger door de wet geregtigd
was, om de zoodanigen te vervolgen, die den dood zijner bloedverbloedver.
wanten.
wanten, in de laatfl:e oneenigheden, hadden veroorzaakt. Naderhand
ont!1:ond
oncfl:ond er tweefpaIt
tweefpalt op Rhodus.
Rhodtts. De eene helft der inwoners verver.
klaarde zich voor de volks-, de andere voor de adelregering ; de
Iaat!1:e
Iaatfl:e verzochten de Ltlcedemolliërs
Locedemofziërs om onderfl:and.
onderfiand, die hun TELEUTELEVTlOS
TlUS met zo
20 fchepen zonden, ten gevolge waarvan de adelregering
werd vastgefield.
vastgefl:eld. De Atheners, begrijpende, dat het bewind van
dit eiland aan hen toekwam, zonden THRASYBOLUS
THRASYBULUS derwaarts.
derwaarts, die
reeds verfcheidene
voornaamfl:e fl:eden
!leden voor de Athmers
Atheners genomen
verrcheidene der voornaamfie
had. toen hij door de inwoners van de fl:ad
fiad Aspendos.
.1spendos, die aan het
muiten waren geflagen,
gellagen, verraderlijk werd omgebragt. Zoodanig was het
aitcinde
uiteinde van dien beroemden Athener.
Athet/er. die een' fchooner' dood verG 4-4
diend
d'iend
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THUCYDIDES. - THUMMEL. CM.
(M. A. vON)
diend bad.
had. Zijn vaderland was aan hem zijne ·vrijheid
-vrijheid verfchuldigd',
verfchuldigd-,
en dit, benevens zijn grootmoedig en onbaatzuchtig gedrag, in dit
hagchelijk tijdsgewricht, geefe hem regt op eene plaats onder de
voornaamfie maDnen
mannen van dien tijd; gelijk dan ook de Atheners voor
hem een gedenkteeken lieten oprigten.
oprigren.
THUCYDIDES. Een der groorfie Griekfclle
Griekfdte gefchiedfchrijvers,
die in het jaar 470 voor onze tijdrekening te Athene ter
rer wereld
wereM
kwam. Van'5
Van's vaders zijde was hij aan MILTIADES vermaagCchapt,
vermaag[chapt,
en van de moederlijke een afstammeHng
afstammeling der Thracifche koningen. In
de krijgsdienst geoefend, trok hij als foldaat op onder de Atheenimusfchen in de wijsbegeerte en welfche vaandels, en oefende zich intusfchen
fprekendheid. Dij
Bij het uitbarfien van den Peloponnefifchen oorlog
werd hij gemagtigd, om foldaten voor de dienst des vaderlands te
werven, en kreeg naderhand den last, om ter omzetting
ontzetting van de fiad
d1lJphipolis,
Amphipolis, door den Spartaanfchen veldheer BRASIDAS belegerd,
toe te fneUen; doch werd, op de befchuldiging, dat hij haar niet
tijdig genoeg was te hulp gekomen. tot ballingfchap verwezen. Deze duurde 110 jaar, gedurende welken tijd hij zijne uitmuntende Ge.
CefchieJenis "an den Peloponnejifthen oor!l)g fcureef, en daarbij geene
fchiedenis
berigcea
moeite noch kosten fpaarde, om echte en naauwkeurige berigtea
olntreut de geringfle
omtrent
geringfie omfiandigheden in te winnen, die bij iederen veld.
lOgt plaots haddell, en waarvan hij gedeeltelijk zelf ooggetuige ge.
weest was. lntusfchen loopt dit zijn werk, dat uit 8 boeken be.befiaat,
flaat, Oechts tot het 2lfie
~ lfie jaar van dien oorlog, terwijl men de hefebrijving der 6 overige jaren aan THEOPOMPUS en XENOPHON verfchuldigd is. THUCYDIDES bediende zich van zijne aangeborene Atü.
Atti:.
fche
felle uitfpraak, als de zniverfie en tevens de krachtigfl:e en nadrukke..
lijkfl:e. Zijn
ZiJa Hij
RijlI is keurig en klemmend; zijne aanmerkingen zijn
Gricksch fchriJver heeft zijn
juist en altijd wel geplaatst, en geen Grieksch
onderweFp ooit naauwkeuriger en onpartijdiger behandeld., Hij is
fom tijds wel hier en daar eenigzins duister, doch de tegenwoordige
tekst van zijn werk is E>ok vol fouten, waarmede onkundige afonruerd hebben. Onder de verfchilIende uitgaven
fchrijvers hetzelve ontfierd
van hetzelve is die van DUKER, Amflerdatn 1735, in folio, de volledigfie,
lediglle, en op deze volgt de Tweebrugft:he, 1788 en 1789, in 6
deelen,
deel en , welke, inzonderheid uit hoofde der'
der -Latijnfche
Latijnfche overzetting,
zeer bruikbaar is. THUCYDIDES werd wel naar At/mie
AtlJetle terug geroe.
geroepen, doch keerde weder naar Tlzracië,
Tlzrocië, alwaar hij in eenen hoogen
ouderdom fiierf.
THUMMEL. (MARIA AUGUST VON) Een uitmuntend Duiesch
Duitsch
dichter, op het riddermatig goed Schönfeld, bij Leipzig, in 1738
geboren. In 1756 begaf hij zich naar de univerficeit
nniverfiteit in die fiad, waar
GELLERT zijn leermeester was, en WE!SZE,
WE!SZE, RABENER en VON KLEfST
zijne vrienden werden. Hij bekleedde van tijd tot tijd onderfcheidene
posten bij den toenmaligen erfprins, naderhand hertog van Sakfon.Co.
Sakj'en-Co.
burg; deed van 1775-1779 met zijnen ouderen broeder en diens
echt104
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echtgenoote eene reize door Frankrijk en een gedeelte van Italië, en
buwde
huwde na den dood van dezen zijnen broeder met zijne weduwe,
weduwe~
met welke hij tot aan haar overlijden (in 1799) in den gelukkig!l:en
gelukkigl1en
echt leefde. Eenige iaren daarna onttrok hij zich aan alle openbare
ambtsbezigheden,
:tmbtsbezigheden, en hield zich nu eens op het familiegoed zijner
vrouw, dan eens in Gotha op; terwijl hU den overigen tijd met rei.
zen doorbragt, en eindelijk in 1817 te Coburg
THUMMEL
Cobuf'g f1:ierf.
fl:ierf. THuMMEL
heeft als
:tls dichter en fchrijver eene lange baan, en niet ongelukkig,
afgelegd.
fink, waarmede hij te voorfchijn trad, was een
:tfgelegd. Het eerfie fiuk,
WILHELMINE , ode,.
oder der "ermählte-pevermählte-Pekomisch heldendicht in proza, WJLHELMIN'E,
dant, hetwelk, uit hoofde van zijnen bevalligen fchrijftrant
fchrijftrant,, aardige
:tardige
vinding, en zijne fchilderachtige tooneelen uit het dagelijks leven, welken het niet aan vrolijke fcllerts
fellerts mangelt, ·eene
-eene algemeeme goedkeugoedkeu.
ring verwierf. Hierop volgde zijn IlIocu!att'on
IlIoculation der Liebe, een verhaal
in verzen.
verzen, in den vorm van een brief aan WEtsZE,
WEISZE, waarin mede
nafve boert met eene gelukkige "erfificatie
verfificatie gevonden wordt. Zijn
Provin ..
voornaamfie
voornaamlle werk, echter, is zijne Rei[e in die mittägigen Provin.
zen
:oen "on
von Frankreich in 1785 en 1786; een roman, dien hij met ee·
ee..
ni ge herinneringen uit zijne vroegere reizen doorvlochten heeft. Dit
werk verfcheen.
verfcheen, met lange tusfchenpoozen.
tllsfchenpoozen, van 1791-1805.
1791-18°5, in 10
deelen, en bevat. eene menigte der onderfcheidenfie
onderfcheidenl1e waarnemingen,
waarnemingen ~
toefianden
toellanden en fchilderingen.
fchilderingen, welke nu eens met gemoedelijken , dan
eens met aandoenlijken ernst, nn
nu weer met vrolijke fpotternij, en
dan weer met toomeloozen moedwil worden voorgedragen. Bovendien bezitten wij van hem verfcheidene kleine, meest Lyrifche
gedichten, welke hij in de laatfie
laatlle jaren zijns levens vervaardigde.
THYRSUS. Zoo noemt men den fiaf, met klimop en wijngaard.
ranken omwonden, dien de Bacchanten op de feesten droegen
droegen,J die
ter
(er eere van BACCHUS gevierd werden.
TIARA (De) is eigenlijk een hoofddekfel in de gedaante van eenen kegel, of Turkfchen tulband, met eenen van achter afhangenden , langen fluijer,
fl 11 ij er , hetwelk alleen door de koningen en aanzienlijken
in Perzië gedragen wordt; doch draagt ook het bekende hoofdfieraad
van den paus dien naam, zijnde eene hooge muts, op welke boven
3 gouden kroonen, geheel met edele gefieenten bezet, geplaatst zijn,
en die met eenen kogel of ronden bol vedierd
veruerd is. waarop een kruis
fraat,
insgelijks van edele gefieengeIleenfiaat, aan welks beide zijden een {hoer, illsgelijks
ten, afhangt. In het eerst droegen de paufen flechts eene fpits toe~
toeloop ende muts; doch toen CHLODOWICH, de Frankifche koning, aan
den pans
SVMMACHUS eene gouden kroon fchonk, vereenigde deze
paus SYMMACHUS
dezelve met de muts. BONIFACIlJS
BONIFACllJS VIII. voegde er eene tweede bij,
ten teeken zjjner magt over geestelijke en wereldlijke zaken, waar~
na eindelijk BENEDICTUS
BENEDlcTus XII., in de 14de
f4de eeuw, er nog eene derde
:1anhechtte, om daardoor de paufdijke
paurdijke magt in de lijdende, frrijden.
firijden.
aanhechtte,
de en zegepralende kerk in den hemel, op aarde en in de hel aan te
duiden; doch mogelijk beteekendcl1
beteekendcn deze drie kroollen
kroollCIl ook wel dcC 5
toen..
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TIBER. (De) TIBERlUS.
toenmaals bekende 3 werelddeel en. Bij de wijding of 1crooning
krooning val!
den paus gebruikt men deze woorden: Accipe 1Îaram
tiorom trióus coron;s
eoron;s
oYnatam,
ornotom, et
el [eias
[cios te esft Patrem
Pa/rem,, Principem (Je
oe Regem Rectorem
Reelorem
oróis
orhis in terra, Yicorium
J7icorium Salvatoris
Salva/oris nostri JES U CHRISTI.
ltalt'ë, welke in het Apenniin{che
Apennijn{che
TIBER. (De) Eene rivier in Jtalt'ë,
gebergte ontfpringt,
ontfpringc, verfcheidene kleine rivieren ontvangt, door Rome
fiad, bij Ostin,
Ostjo, in de Tbyrenifche
firoomt, en zich beneden deze l1ad,
zee ontlast. Zij beeft
heeft hare vermaardbeid
vermaardheid alleen aan de Romeillfche
Romeinfcbe
flechts eene middelma.
dichters te danken; want op haar zelve is zij fleches
tige rivier, altijd flijkerig, en alleen
aI/een voor kleine fchepen bevaarbaar.
Men beeft
heeft zich altijd verbeeld, dat de Tiber vele oudheden zoude
algemeen, van gevoelen was,' dat in vroegere
opleveren, omdat men algemeen.
GREGORIUS de VII. de l1andbeelden
fiandbeelden en gedenkteekens der oudoud.
tijden GREGORlUS
heid in den 'fiber had doen werpen, om dezelve aan de oogen der
godvruchtigen te onttrekken. Ondertusfchen
Ondercusfchen heefe
heeft FEA in zijne No"elle tiel
del Tevere, Rome 1819, deze vermoedens wederlegd, en is van
oordeel, dat men van nieuwe nagravingen en doorwoelingen van den
flijkerigen grond des Tióers niet veel verwachten kan; gelijk ook
trouwens dit zijn gevoelen door de uitkomst bevestigd wordt.
TIBERlUS, (CLAUDlUS
(CLAUDIUS NERO) de tweede Romeinfche keizer,
geboren 42 jaar voor onze tijdrekening, was de zoon van eenen Ro
meinfchen patriciër van gelijken naam, en van LIVIA DRUSILLA, die
naderhand de gemalin van keizer AUGUSTUS werd. Hij werd reeds
in zijn 18de jaar tot Quaestor
QutJestot' benoemd, en 4 jaar later naar Azië gezonden, om TRIGRANES op den Armeni[chell
ArmenifchelI troon te plaatfen ; overJ7indeliciërs (twee Alpijnifche volksilammen)
volksi1ammen) an.
won de Rhaetiërs en Yintieliciërs
dermaal, en verwierf daardoor zoo zeer de gunst van AUGUSTUS,
dat deze hem toel1ond,
toeilond, om van zijne gemalin VIPSANIA te fcheiden •
en zijne Cs keizers) dochter JULIA te huwen. Hij behaalde na mal-·
kan der de luisterrijkfie
luisterrUki1e overwinningen op de Panoniërs, die hij weder onder de heerfchappij der Romeinen bragt.
bragt, en op de Daciërs en
Dalmatiërs, met welke hij eenen gelukkigen vrede floot; genoot
verfcheidene
verfcbeidene triumfen voor zijne zegepralen, en was voor de twee.
tweede maal tot conful verkozen, toen hij (7 jaar voor onze tijdrekening) op den zelfden dag, waarop hij deze waardigheid aanvaardde,
als Triumfator binnen Rome trok. Na het eindigen dezer zijne ambtsbediening werd hij voor den tijd van 5 jaar tot Tribuun verheven;
doch de uitfporige leeîwijze zijner gemalin. en zijne jaloezij op
CA]US en LuclUs
LUClUS , beide aangenomen zonen des keizers, deden hem,
CAJUS
met bewilliging van dezen, belluiten,
befluiten, om zich naar Rhotius
Rhodus te begeven, waar hij als een geheel ambteloos burger leefde, en zich
]ULJA liet fcheiden. Na het einde van zijn tribuun.
van zijne gemalin }ULIA
bij verlof van AUGUSTUS, om naar Rome terug te
fchap verkreeg hij
mogen keeren, onder beding, dat hij hier als een afzonderlijk burLUCIUS , en nu nam
ger moest lever.. Intusfchen fiierven CAJUS en LucIUs
AUGUSTUS (4 jaar voor CHR.), niet uit toegenegenheid, maar 0111
AUGUSTUS
ee106
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tellen
tenen helper in de regering te hebben, TIBERlUS
TlBERlUS tOt
tot zijnen zoon
:tan,
:lan, die door zijne volgende overwinningen op de Gerl/lanen,
Germanen, Pa~
1/olliërs
1/oniërs en Da/matiërs
Da/11Jatiëf's niet alleen de eer van den triumf, maar ook
de gunst des keizers verwierf, en door hem tot mederegent des rijks,
met eene gelijke magt als de zijne, benoemd werd.
In het 14de jaar onzer tijdrekening volgde hij AUGUSTUS,
na diens dood, in het rijksbeftuur
rijksbefhmr op, wanneer hij, om zich
V:lU
van den troon te verzekeren, AGRICOLA POSTHUMUS , den neef
zijns voorgangers, en door dezen als zoon aangenomen, doch naderhand gebanuen, liet van kant helpen. Hij droeg aan den fenaat
het regt over, om de Praeton te verkiezen, hetwelk voorheen aan
het volk toebehoorde, en vernietigde daardoor alle fporen van
deszelfs invloed. Aan de confuls bewees hij, in fchijn, de grootfte
achting, en
eu wilde, wanneer zij bij het leger waren, dat zij niet
met hem, maar alleen met den fenaat, zouden handelen; terwijl hij
tevens veel ijver voor de handhaving van het regt toonde, en zorgde, dat het volk, zelfs in de provinciën, door geene drukkende lasten bezwaard werd. Dan, eerlang ontmaskerde hij zijn eigenlijk
karakter. Hij werd in den hoogllen
hoogilen graad jaloersch op zijne magt:
overal werden [pions
fpions gehouden en beloond, en ieder jaar kenmerkte
zich door het rampzalig lot van beroemde perfonen , die fchuldig of
onfchuldig gellraft,
geilraft, of van kant geholpen werden. Onder de laatfien behoorde zijn neef, GERMANICUS (zie aldaar),
aldaar) , die zich door
zijne behaalde overwinningen in Duitschland zoo zeer onderfcheiden
Gnderfcheiden
had, de onbepaaldfte
onbepaaldile liefde van het volk en het leger genoot, en
met z~ine gemalin en zonen door vergif werd omgebragt: zelfs
werd zijn grootlle
SEJANUS, het flagtgrootile gnnlleling,
gunfieling, de af.~chuwelijke
afschuwelijke SE]ANVS,
zer
offer zijner wreedheid. Eindelijk verliet hij in het 2611e
26ile jaar on
onzer
werwaarts hij nimmer terug keerde; deed eene
tijdrekening Rome, werwaans
laatfie naar he~
het eiland Caprea.
reize door Campanië, en begaf zich ten laatfre
Hier bragt hij de overige jaren zijns levens, onder het bedrijven der
zwartfienmenfchen.
fchandeIijkfle buitenfporigheden, en onder den zwartllen
'Inenfchenfchandelijklle
haat door. en fiierf,
merf, onder de fe
re hrikkelijkfre
hrikkelijkfie folteringen van zijn
7aile jaar zijns ouderdoms , het 23fi:e
23fte zijner
fchuldig geweten, in het 7811e
37ile na CHRISTUS geboorte, welke, zoo als bekend
regering, en het 371le
is, onder zijn bewind gekruifigd werd. Het volk was zoo zeer tegen
hem verbitterd,
verbitterd. dat men zelfs zijn lijk, hetwelk naar Rom~ vervoerd
was, in den Tiber
Tiher wilde werpen. Ondertusfchen kan men, in weerwil van al de afschuwelijke trekken, welke het karakter van dezen
vorst kenmerken, niet ol1Cveinzen,
ontveinzen, dat hij een zeer bekwaam veldverdienfien voor den fraat
fiaat bezat, die echter
heer was, en zelfs- vele verdienllen
door zijne verfchrikkelijke wreedheid, gierigheid en fchandelijken
wellust, met één woord door euveldaden van allerlei aard, zoo jammerlijk zijn ontluisterd
omluisterd geworden.
TIBET, of TANG UT. Een aanzienlijk rijk in Azië, ten Oos.
Oosten aan
nan China, ten Zuiden mm
aan Indostan,
lndostan, /ha,
Ara, enz., ten Westen aan
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Katcnemft·
Kascnemir en
cn Nepal, en ten Noorden aan eene groote zandwOestijfl
zandwoescUfl
grenzende, êie
êic het
l1et van Barbarijë
Barbariië I"chcidt.
fchcidt. Het is een der hooglle
hoogf1:e
landen van Azië, en mogelijk der geheele aarde, hetwelk men daaruit kan opmaken, dat de grootrte
grootll:e rivieren van het zuidelijk en oosImlus, Ganges, Burremputer
telijk gedeelte van hetzelve. zoo als de 1n(/u5,
en anderen hier haren oorfprong hebben. Dit land wordt op 18000
I!I millioen inwoners gefchat: het zuiderdeel wordt Bukan,
Bukan~
v. m. en IQ
en het noorder bepaaldelijk Tibet genoemd, waarvan het laat!1:e
laatfl:e het
hoogfie gebergte van Azië bevat, en lange koude willters heeft 1
hoog!1:e
vermits de toppen der bergen altijd met fneeuw en ijs bedekt zijn.
Niettegenf1:aande
Niettegenfiaande dit levert Tibet vele kostbare voorcbrengfels
voortbrengfels op.
Men verbouwt er koren en rijst, (doch niet genoeg voor de behoef.
ten der inwoners), wijn, ooft, zuidelijke vrucheen,
vruchten, rhabarber, en
vindt er ook eenig houtgewas. Zoo wel de rijke mijnen, als
het zand der rivieren, leveren veel goud op, hetwelk echter nie.t
gemunt, maar naar het gewigt in den handel gebragt wordt; doch
de borax of tinkal maakt een van de voornaam!1:e
voornaamfl:e voortbrengfels
van het delfstoffelijk rijk uit, hetwelk almede zilver, kwikzilver,
kwikzilver ~
ijzer, zwavel,
zwavel. falpeter, wit koper. fteenzout , aluin, lood, marmer,
magneet, enz. oplevert. Onder de dieren zijn er eenige, die belangverfchaffen~ als: het muskusdier, het.
her..
rijke artikelen voor den handel verfchaffen,
welk den kostbaren bizam of muskus geeft, voorts eene fooft van
fiier Tak en
zwart rundvee, met zijdenharige ftaarten, waarvan de frier
de koe OM genoemd wordt. De langharige ftaarten dezer dieren
worden door geheel het Oosten hoog gefchat, en men vindt ze in
Indië in handen van den gering!1:en
geringfl:en fiallmecht
fialkn echt en de eerfte
eerfie ministers,
en bedient er zich onder anderen van tot fieraad voor paarden en
olifamen, en op de helmen van het krijgsvolk, tot welk laat!1:e
laatfie gebruik
olifanten,
de Chinezen ze rood verwen. De fchapen van Tibet. met hunne
iijnfl:e wol der webreede, 40 pond zware vetftaarten, leveren de :6jn!1:e
allerfijnfie echter
reld, waarvan de Shawls vervaardigd worden. De allerfijn!1:e
worden van de wol van geiten gemaakt, waarvan men hier geheeJe kudden houdt. In de dalen, tusfchen de fneeuwgebergten, vindt
Curlrah geheeten, en over het algemen ook wilde paarden, hier Gurlrak
verfeheidenheid van wild, roofdieren, en under
meen eene groote verfcheidenheid
ander
vee; en van hier, dat de Tibetanen zich voornamelijk met de voort·
brengfels hunner veeteelt voeden. De inwoners zijn niet zonder
vlijtige
befchaving: zij zijn vlij
tige landbouwers; kweeken in hunne tuinen
voortreffelijk oofe; verllaan
verHaan den bergbouw ; vervaardigen metalen af~
aL
godsbeelden, tieraden voor tempels, wapens, wollen fioffen, enz.;
eelle menigte muzijk.infirumenten,
muzijk-infirumcnten, vele fchriften,
fchriftcn, die echter
hebben eene
meestal tot hunne godsdienst betrekking hebben, en oefenen, feden
oude tijden, de boekdrukktulst,
boekdrukkunst, maar niet met bewegelijke letters;
lettcr.s;
zijnde dezelve, even als in China, in homen
houten tufels
tafels gelbeden.
geiheden.
De godsdienst des lands is de Lamafche of Buddistifclre, aan
wier hoofd Da!ay-Ltlmfl
Dalay-Lama en Bogdo-Lama
B@gdo-Lama !taar,
!laat, en waarbij eelle
eene talrijke
gees-
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geestelijkheid, met verfcheidene kloosters, zelfs van nonnen, be110ort.
boort. De regering van het land is in handen van beide genoemde
1100fdell,
hoofdcn, waarvan de eerfie
eer1l:e in de hoofdfiad
hoofd1l:ad van het eigenlijk Tibet.
Tibet,
Lasfa,
Lasfa. en ook fomtijds in het klooster Putala,
Puta!a, lJiet
niet ver van daar.
en de laatfl:e
laat1l:e in de hoofdfiad
hoofd1l:ad van Butan, Tasfifudon, zijn verblijf
houdt; doch de Chinefche
Chinefchc keizer
keizcr is fchucsheer
fchmsheer des lands, in welks
voornaam1l:e plaatfen hij ook bezetting houdt.
voornaam!le
TIBULLUS. (AuLUs
(AULUS ALBIus) Een der voornaamfie
voornaamile Romeinfche
Romeinfcbe
minnedichters, uit den gouden tijd der Romeinfche letterkunde, van
wiens leven
Icvcn ons niets meer bekend is, dan dat hij tot den ridderlland
ridder1l:and behoorde; in 711 na de bouwing van Rome geboren werd,
werd. en in het
jaar 735 of 736 in den bloei zijns levens 1l:ierf.
merf. Wij bezitten nog
van hem eene verzameling van Elegiën in 4 boeken, (waarvan het
4de nogtans verfcheidene !lukken
1l:ukken bevat. die men aan hem n:et toekent) die tot de voortreJIelijkfie
voortreffelijkile gedichten behooren, welke, van
deze foort, uit de klasfieke oudheid tot ons gekomen zijn. en die
van PROPERTIUS, door beminnelijke eenvoudigheid, overtreffen. De
beste uitgaven van TmuLLus
TIlmLLus zijn van BROEKHUISEN
BROEKHUISF.N,, HEYNE en
HUSCHKE, en die in bet
het hoogduitsch van J.
J. H. Vosz.
TIBUR. Eene der oud!le
TIEUR.
ondile en aanzienlijke fleden
ileden van Latium,
Latjum, aan
de rivier Anio, thans Teverol1e,
Teverol2e, in eene bevallige land1l:reek,
landfireek, waar
tegenwoordig Tivoli
Tivo!i ligt. Keizer HADRIANUS had hier een prachtig
landgoed
hmdgoed (villa), waarvan wij nog vele oudheden bezitten.
bezitten~
TICHELAAR (WILLEM). Een man van een zeer tlecht zedelijk
gedrag, wond
wondheeler
heel er te Piershit , een Zuidhollandsch dorp, in het
land van Putten, waarvan de beroemde KORNELIS
KORNELIs DE WIT, burgemeester van Dordrecht, de waardigheid van Ruwaard bekleedde.
Hij behoorde dus onder diens gebied; werd zijn fnoode aanklager,
en beR:huldigde hem bij den have
hove van Holland van eenen aanflag
aanang op
het leven van den prins WILLEM
WiLLEM IlI.,
lIl., tot welks uitvoering hij voorgaf, dat hem door den Ruwaard eene fom van 30,000 gulrlen; benevens het baljuwfchap van Beijerland,.
Beiierland, zoude zijn aangeboden. DE
WIT hierop, den luiten
2 I Hen van Hooim. 1672, door den advokaat fisfi-skaal JOAN RUIseR
RUISCH te Dordrecht opgeligt,
opgeIigt, en van daar naar 's Hage.
Hagf!
op de kanfelarij van den have
hove geb ragt zijnde, verfcheen ook aldaar
TICHELAAR, met vrijheid echter, om te kunnen
knnnen gaan en aaan,
ilaan, waar
hij wilde; zo(J
ZOCJ als hij dan ook, na de ondervraging van den
R.uwaard door gemagtigden uit gemelden have,
Ruwaard
hove. naar· Piershil
keerde, zoo hij voorwendde, om nuder
nader bewijs te haien.
ha:len. Hij
DE WIT,
vVIT, en, op
kwam den 6den van Oogstm. terug, en nu
nl1 werd DE
!lerk
ilerk aanhouden
aanhonden der regering van Dordrecht, ook hij, op de voorpoort van den hove in naauwe bewaring gefield.
ge1l:eld. Zoo dra echter was
de eerfle niet gevonnisd,
gevollnisd, of men omfloeg TICHELAAR, wien, volgens
berigt
eenen der regters
berige van den historie-fchrijver WAGENAAR, door cenen
" dat de Ruwaard gebannen zou worden; dat
was voorgehouden, "dat
" hij hc.t nier
niet verder
verdcr had kuunen
kunnen brengen;
brcngen; doch dat TICHELAAR nu
" naar
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'" naar buiten moest gaan.
gaan, en het volk ophitCen, 0,111
OJll zulk een'
" fchelm, die den prins had willen vermoorden, van kam
kant te helpen,"
waarbij hij voegen moest,
moe~t, "dat men hem immers niet zou los
..
• gelaten hebben, zoo hij den Ruwaard valfchelijk had aangeklaagd;
" doch dat er meer aan het fchelmfiuk
"doch
fchelm1l:uk vast waren, die men had
" willen verfchoonen." TICHELAAR gedroeg zich meesterlijk naar dezen fnooden raad; (zoo als uit de artikels K. en J. DE WIT nader
zal blijken) doch leverde ook naderhand een treffend voorbeeld op.
op,
hoe het kwaad eindelijk zUnen
z~jnen meester loont. De genoemde histo
histo...
riefchrijver berigt ons hieromtrent de volgende bijzonderheden.
Niet lang na het ombrengen van de broeders DE WIT, kwam TICHELAAR aan hee
het huis van den Heer VAN HEEMSTEDE, toen oudfien
oud1l:en
rekenmeester van Holland, begeerende van hem hee
bet ambt, dat hem
toegezegd was voor de dienst, die hij aan het land gedaan had. De
Hr. VAN
VAN HEEMSTEDE vragende: wie hem het ambt toegezegd
!tad?
kad? en ten antwoord omvangen
ontvangen hebbende: de Hr. VAN ZUILENSTEIN, hernam hij: ga dan naar den Hr. VAN
VAN ZUILENSTEIN, en laat die
ti
u het ambt
amht geven. De fnoode TICHELAAR werd eerlang 1l:edehouder
fiedehouder
van den Hr. JOHANN FRANÇOlS
FRANÇOIS VAN
VAN SCHAGEN, Hr. van HeenvJiet,
Heenvliet, die
in de plaats van KORNELIS
KORN(,;LIS DE WIT Ruwaard van Putten geworden
was; doch JOHAN
JOHAN BOREEL luitenant kolonel in 1l:aten
fiaten dienst, nader.
hand Ruwaard geworden zijnde, gaf den prins te verfiaan.
ver1l:aan. dat hij
met TICHELAAR niet
niee ee
te handelen wist, en hem gaarne met goedvinden van zijne hoogheid zoude afdanken; te gelijk vragende.
vragende, of de
prins zich ook iets aan dezen mensch
mellSch liet gelegen zijn? Neen! was
's vorfien
vorf1:en antwoord, geef den hondsl'ot
hondsvot een' voet in het gat, en laat
Item
hem loopen. TICHELAAR werd kort hierna, ÖlU
bm zeker
zekeî misdrijf, afgedanke; doch het fchijnt, dat de prins, ook nadat hij koning van Groot.
dankt;
Brittannië geworden was, TICHELAAR nog met een jaargeld onderna 's konings dood.
dood, in den
fieund heeft. Immers, ruim een jaar na's
zomer.
VAN TUIL
zomer van 1703,
'7°3, vervoegde hij zich bij GODART WILLEM VAN
VAN
V.AN SEROOSKERKEN, Hr. van ll/'élland,
IVet/and, toen wegens Utrecht voorzit1l:aatsvergadering, hem zeggende,
zeggende. " dat hij, van
tende ter algemeene flaatsvergadering,
" wege zijne koninklijke majesteit, jaarlijks 800 gulden ontvangen
1672 aan
,; had, in vergelding van de dienst, door hem in het jaar 16rz
,; den lande gedaan; dat de akte, welke hij hiervan had,
had. echter maar
" fprak van 400 gulden; Willende zijne majesteit niet weten, dat
dae
gaf:" verzoekende voorts, ""dae
" hij hem jaarlijks zoo veel gaf:"
dat hun
" hoog mogenden , als executeurs van 's konings testament, hem,
"die
" die nu oud en behoeftig was, uit 's konings domeinen. de jaar.
jaar"lijkfche 800 gulden lieten trekken als te voren." Men kan onon·
dertusfchen Iigtelijk begrijpen, dat zulk een verzoek toen geen' in.
gang vond. TICHELAAR verviel daarna tOt
tot de diepile
diepfte ellende. Men
zag hem.
hem, in eenen hoogen ouderdom,
ouderdom. op krukken in den Haag
Hatlg beo
delen, zonder dat bijna iemand, die hem kende, zich zijnes ont.
d~gen in gedurige ongerustheid, en befermde. Ook {leet
/leet hij zijne d!lgen
ken-
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kende nu en dan, onder vier oogen, dat hij den Ruwaard valfchelijk
befchuldigd
befcbuldigd had, en oorzaak van den moord der twee broeders geweest was. Volgens fommiger verhaal, is hij in of omtrent het jaar
gel1orven.
1714 in den Haag geItorven.
TIELLANDT is eene overoude Nederlandfche hofstad in de provincie Utredt,
Utrecnt, nabij het dorp Houten gelegen. Dezelve was, voor de
Planen, en
afschaffing der leenen, leenroerig van de heerlijkheid van Pianen,
17de eeuw aan het gefiacht
geflacht MAbehoorde omtrent den aanvang der IJde
DEUGE VAN ROIJENSTEIN, uit welk gefiacht eene dochter huwde met
BEUGE
DIRK VAN WESTREENEN, waardoor deze bezitting in dat geflacht
overging, waarin dezelve nu ongeveer twee eeuwen is gebleven; zijnde de tegenwoordige eigenaar de beroemde oudheidkundige jonkhr.
J. BARON VAN WESTREENEN VAN TIELLANDT.
W. H. J.
TIENDE, is eene belasting in natura, welke van het ruw bedrag der oorfpronkelijke voortbrengfels , in evenredigheid eener bepaalde hoeveelheid, geheven wordt. Deze hoeveelheid bedraagt
niet altijd.
altijd, zoo als men uit derzelver benaming zoude kunnen befiuibeflui.
ten, het lode.
lode, maar fomtijds het 8Ite
8l1e of II !lde
zde gedeelte, enz. Zij is
zeer oud: de wetgever der Joden wijdde reeds de Tienden van alle
vruchten en dieren des lands aan God, of liever aan de priesterfchap,
de Levitm. De christelijke geestelijkheid, meenende in de plallts
van deze getreden ce zjjn
zijn,, matigden zich hierom, reeds zeer vroeg,
nog voor CONSTANTINUS den Crooten. hetzelfde regt aan. In de
dlen tijd werd,
fchrifcen der godgeleerden en kerkvergaderingen van dien
fchriften
zelfs den geloovigen, de Tiendpligt op het fcherpst ingeprent; doch
I1raffen bedreigd. KAREL de
werden de nalatigen alleen met goddelijke fl:ralfen
C,·oote, echter, en zijne opvolgers verordenden, dat de geestelijke en
C"oote,
wereldlijke overheid den geestelijken aan de naauwkeurige opbrengst
der Tienden de behulpzame hand zoude bieden, wanneer men wei,
gerde, die af te geven; en hierdoor verfpreidde zich dit regt der geesgees.
grootfte gedeelte van het toenmaals betèhaafde
telijkheid over het groot!l:e
be!èhaafde
Europa. De Sakfen verzetteden zich langen tijd tegen deze belas.
tlng, en zelfs later ontl1onden
land.
ontHonden hierover in Thuril1gen
Thurillgen en andere landtwisten. zoo dat zich nog tegenwoordig in Duitsch·
Duitseh·
fireken hevige twisten,
land zeer veel tiendvrij land bevindt. Bovendien had
bad men reeds
toen ten tijde.
tijde, gelijk ook tegenwoordig, Tienden, die door eigeeige'
naars van boeren.hof1leden
boeren.hoflleden aan partikulieren werden uitgekeerd, of
door de geestelijkheid
geestelijkbeid aan de leden waren afgeilaan.
afgeItaan. In die tijden
was niemand tiendvrij,
tiendvrij. wanneer hij niet, door privilegiën.
privilegiën, verdragen,
of verjaring, daartoe het regt verkregen had; doch tegenwoordig
moet een geestelijke, ten minile
minfie onder de Protestanten.
Protestanten, wanneer hij
Tiende vordert, daartoe zijn regt bewijzen.
De Tienden, bij ons te lande, althans iu
in de provincie Utrecht,
worden verdeeld in grove, finalIe en in krijtende tienden; van
de beide eerilen
eerllen geniet de tiendheer van de daarin bezaaide weit,
garSt,
garst, fpelt, rogge, boekwit , erwten. boonen, hnver,
haver, wikken en
Jin.
Jin-
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linzen, alsmede van hennep en vlas, of hoedanig het ook genaamd
Iode hok of gerf; doch van raap- of koolzaad het IIIde
wordt, de lode
Jde
mud, uit hoofde van de onkosten voor den tiendpligtigen, wegens
afdorfchen, te huis voeren en fchoonmaken daarop vallende, en van
aardappelen 56 cent van de 14 roeden en 18 ellen. Deze Tienden
worden alleen van bezaaide landen geheven: bosfchen, boomgaarden,
flallt
grienten en weilanden zijn er vrij van, zoo lang zij in dien 1l:allt
worden zij weder, na verloop van vele jaren, zelfs
blijven; doch wórden
gehengen, onder den ploeg geb
gebragt,
boven menfchelijk geheugen,
ragt , dan zijn
tabakslilnden betaalt
zij weder aan het Tiendregt onderworpen. Van tabaksl;lllden
de tiendpligtige.
tiendpligtige, in plaats van tiende, 5 gulden per morgen, oude
Kriftende Tiende wordt in de provincie Utrecht
Utre.!tt gehemaat (.). De Krijtende
ven zoo van lammeren, baggelen als bijen; moetende de eigenaar van
de beide eerstgenoemde dierfoorten het lode
Iode lam of baggel,
baggel. en van
vall
de bijen den loden korf aan den tiendheer of zijnen pachter afstaan
Ct). Eindelijk moet de tiendpligtige nog bovendien aan den eigenaar
van het land I in de Tiend afstaan, ingevolge befluit van den ~2Ifien
~21fien
van Winterm. 1811; bedragende van het koren de vijfde fchoof,
fchoof. en
van aardappelen 14 cent van de 14 roeden en 18'
18· eUe:;.
eUe:.. - In Frankrijk heeft men bij de omwenteling de Tienden afgefchaft.
afgeCchaft.
TIGER, (De) of Tigris, is eene der grootfie
groot1l:e rivieren van Azië,
die in Armenië ontfpringt;
ontCpringt; zich in verfcheidene armen verdeelt, en
zich daarna met den Euphraat vereenigt. Zij vormt de oostelijke
grenzen van Mefopotamië, en voert nog tegenwoordig haren ouden
Medifchen naam, eenen pijl beteekenende , om daardoor de filelheid
fnelheid
van haren loop uit te drukken. Bij Bagdad, waar zij verfcheidene
verCcheidene
bijrivieren heeft opgenomen, bedraagt hare breedte, volgens NIEBUHR,
600 voer.
TIGRANES. Een beroemd koning van Groot-Armenië, die in de
Iaatfie
laatfie eeuw voor onze christelijke
christel~ike jaartelling leefde. Hij werd door
zijn' vader ARTAVASDES
ARTAV1.SDES als gijzelaar aan de Parthers overgeleverd, die
hem, na den dood van dezen,
dezen , weder op den troon plaat!1:en,
plaatfien, waartegen hij hun een gedeelte van zijn land moest afstaan. Met MITHRIDATES, wiens dochter CLEOPATRA zijne gemalin werd, een vergefloten, en Cappadocië veroverd hebben.
bond tegen de Romeinen gefloren,
de, bewoog dit de Syriërs, om hem tot het in bezit nemen hun.
hunner landen uit te noodigen. H;j voldeed hieraan, veroverde een
groot gedeelte van Azië, noch naderhand dwong hem POMPEJUS Cilkië,
Cilicië, Cappadocïë,
Cappadocië, Syrië en Phoenidë
phoenicië weder af te fiaan, en
zich met I{/ein.ArtnetJiij
Klein.ArmetJië te vergenoegen: doch hij liet zich door
MITHRlDATES
MITHRIDATES niet tot een nieuw verbond tegen de Romeinen
be(*) Men zie hierover, en over de invordering dezer Tienden. de ordonnantie
van
de flaten van Utr,cht,
UtrlCht, van den 6den
Gden van
van Wijnm.
Wijnm. 1718.
1118.
van de
(t)
(t) Men vindt
vindt omtrent deze
deze Tiende nadere
nadere bepalingen
bepalingen in
in het
het plakkaat
plakkaat en de
de
ONonnantie
ordonnantie ~an
van gemelde
gemelde Haten
Uaten van den
dca 14den van
van Hooim. 1599.
1599.
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bewegen, maar veroverde op dc
de Parthers het afgefiane
afgefl:ane land,
l:lnd~ alsmede
1I1efopotamië,
Mefopotamië, en Mygdonië, omnam
ol1tnam aan de Seleuciden het nog door
hen
ben bezeten deel van Syrië en een groot gedeelte van Phel1icië,
Phe/1icië, en
ell
matigde zich den trotfchen titel aan van Koning der Koningen. Eerlang
echter vorderde LUCULLUS de uitlevering van dcn
den uit zijn land verdreven
MfTHRIDATES, wien TlGRANES
TIGRANES onder zijne befcherming had genomen;
doch deze zulks weigerende, kwam het tot eenen
een en oorlog, waarin
TIGRA.NEs
TlGRANES geOagen
geflagen werd, die nu aan MlTHRIDATES
MITHRIDATES het beleid van
den krijg overliet. Beiden werden in een hoofdtreIfen
hoofdtretfen andermaal
verwonnen; maar in het volgende jaar, de ont!l:ane
ontfl:ane onlusten onder
de Romeinen te baat nemende, bragten de beide koningen AI'menië,
Armenlé,
TIGRACappadocië enz. weder onder hunne magt; maar de zoon van TlGRANES !l:ond
fiond tegen zijnen vader op, die den zoon overwon, en noodpartij
zaakte, om naar de Parthers te vlugten ; doch deze kozen de p:mij
van den laatfien,
laatfl:ell, en vielen in Armenië, terwijl MITIIRIDATES
MlTHRlDATEs te gelijk door de Romeinen geOagen
geflagen werd, tot welken ook eindelijk de
zoon van TIGRANES
TlGRANES overging. Thans belloot
befloot TIGRflNBS,
TIGRANES, op de grootmoedigheid van POi.VlPEJUS
POMPEJUS vertrouwende, om zich vrijwillig aan de.
zcn
zen over te geven, die l1e111
hem nu een gedeelte
gedeeÎte van Armenië en Mefopa.
Mefopo.
tamië terug
terng gaf, en zijnen zoon, op nienw
nieuw tegen hem en de Romeinen
zamenfpannende, in ketenen floeg
noeg en naar Rome zond; terwijl TIGRATlGRANES, de vader, uit hoofde zijner dankbare gezindheid omtrent de RoRo.
n/eÎnen,
meinen, den titel van vriend en bondgenoot van het Romeinfche volk:
volk
verkreeg, en ook als zoodanig , in het Ssfl:e
Ssf1:e jaar zijns levens.
levens, fl:ierf.
fiierf.
TIJDMETER (Chronometer). Bij hetgeen wij, onder de laatfie benaming, van dit werktuig gezegd hebben, voegen wij hier nog
de belangrijke uitvinding, door PECHOT te Parifs
Parijs in 1819 gedaan,
\'an een' cven
even zoo eenvoudigen, als zinrijken Chronometer, bij welken
van
de tijdsberaling
tijdsbetaling door den wijzer zelven wordt aangewezen. Men
Munclten vervolgens n3gcmaakt,
nagemaakt, en daardoor verbeterd,
heeft dien in Munc!ten
dat de wijzerplaat niet in ongclijke
ongeIîjke tusfchenruimten, mflar
maar gelijk op
ieder gewone, gelijkvormig verdeeld is. Een horologiemaker te Londm,
den, JOH.
JOH. SCHMIDT,
SCHillIDT, had reeds in 1808, en dus elf jaar vroeger dan
PECHOT,
PECH
OT , een patent als nitvinder
uitvinder van dezen Chronometer verkregen.
De befchrijving en afbeelding van zijne Phantasmagorie-ChrollomePhantasmagorie-Chronometer, 0/"
or nocturnal
noctttrnal Dial, vindt men in het I7de
17de deel van het Repertory
Repertor}
of Arts. De horologiemaker WEISZE in Dresden heeft een foort.
fodrt~
gelijk uurwerk, in 1817, in de gedaante van eenen pijl vervaardigd,
en daaraan den naam van Chrol1ometrifche Pijl gegeven.
TUDREKENKUNDE
(Chronologie). Door deze wetenfchap
wetenrchap
T~JDREKENKUNDE
wordt de orde en duurzaamheid der op een volgende verandering der
dingen, volgens eenen zekeren maatfiaf,
maat!l:af, bepaald. Men bedient zich
daartoe van de bewegingen der zon en maan, omdat 'deze
-deze door hare
gelijkvormige en ollafgebrokene wederkeering.
wederkeering, boven alle anderen,
wt
tot zulk eencn
eellen maatlhf
maatf1:af gefchikt zijn. Door de beide fchijnbare beontf1:aan dag en nacht, jaren en jaarfaizoenen
jaarfaizoenen,, en
wegingen der zon ontfl:aan
ALGEMEEN WOORDEN~. VII.
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deze en gene leveren geCchikte
gefchikte en zekere punten op, om den tUd
tijd te
verdeelen
verdeelcn en af te meten. De maan heeft insgelijks twee zoodanige
gelijkvormige bewegingen, de eelle
!l4 uur, el]
ell
eene om de aarde binnen 1I4
de andere door den dierenriem, in den tijd van 27
f11 of 28 dagen. Inzonderheid dient de laatfie
laatlle beweging, gedurende welke de maan hare
ver'lndert, wederom tot eenen gefchikten
gedaante zoo blijkbaar ver~ndert,
maatll:nf
maatllaf voor de tijdsverdeeling,
tijdsverdeeIing, en. bepaalt de mannden.
maanden. De behoef·
te voor het dagelijkfche leven, nog na:lUwere en meer bepaalde verdeeling van tijd vorderende, (die echter alleen door kunstmiddelen konden afgemeten worden) veroorzaakte nog kleinere tijdsverdeelingen ,
namelijk die van jaren in maanden en weken, van den dag in uren,
van uren in minuten, van minuten in feconden en van deze in
eertCen.
eertfen. Men ziet hieruit, dat er eene dubbele verdeeling van
tijd plaats heeft, eene natuurlijke en eene kunstmatige; doch ook
in de nacnurlijke
natuurlijke verdeeling is iets willekeurigs, daar het van
deze afhangt, welk punt men, bij de bewegingen der genoemde
hemellichten, als het aanvangpunt
aanvangpullt verkiest te nemen, b. v.,
bij de dageIijkfche
dagelijkfche beweging der zon, haren opgang, middagll:and
middaglland
of ondergang, of bij de jaarIijkfche
jaarlUkfche beweging den langften zomer- of den kortll:en
kortCl:en winterdag. Hier'om
Hierom bepaalden de eerfie
eerlle
wetgevers voor het dageIijkfche leven, wanneer het begin en het einde van het jaar, de maand en den dag zijn zoude; doch ook tevens,
daar hiermede alleen de grootere tijddeelen waren aangewezen, in
hoe vele kleinere deelen deze grootere zouden verdeeld worden. Uit
dit onderfcheid der natuurlijke en kunstmatige, of burgerlijke tijds verdeeling .vloeit van zelve een verCchil
verfchiI in de Tijdrekening voort; onderfcheidende men dezelve in de wisw;s- of flerrekundige, en gefthiedgefch;edkundige Tijdrekening. De eerfte bepaalt de wetten of de duurzaamheid der natuurlijke tijddeelen, naar den aan den hemel naauwkeurig
waargenomen omloop der frerren; de laatfte handelt over de burgerver[chillijke verdeeling van den tijd, over de Tijdrekening der verfchillende
Iende volken, over de oude of beroemdCte
beroemdfte tijdvakken, enz. Zonder
dit nader te ontwikkelen, ziet men, dat ieder dezer Tijdrekeningen
verfcaan te kunnen worden: aJle
alle gede andere noodig heeft, om verftaan
fchiedkundige Tijdrekening is op de fterrekundige
[terrekundige gegrond; doch de·
ze kan de duurzaamheid der tijddeelen niet bepaald opgeven, zon.
der zich van de burgerlijke tijdsverdeelingen
tijdsverdeeJingen te bedienen; en op
beiden te zamen fteunt de inrigting van den calender
ca/ender of almanak,
waartoe de wip. en fierrekundigen de deelen des tijds leveren, zoo
als zij in de natuur door de bewegingen der zon en maan, volgens
hunne wezenlijke duurzaamheid, worden aangewezen ; wordende het
aan de willekeur der volksbefiuurders overgelaten, om bij eene wet
te bepalen, met we.lken
we.iken dag het jaar beginnen, uit hoe vele dagen
e'!ne
e~ne maand, eelle
eene week befiaan
beftaan zou, enz. Deze wettelijke bepalingen
maken den grondflag van den almanak uit, dat is, van de aanwijzing van alle bijzondere dagen, weken en maanden, die een hurgerlijk
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Ii.flc jànr nitmaken,
uitmaken, met aanwijzIng
aanwijzing van feestdagen, nieuwe en volle
maan, zons- en maansverduisteringen, enz. Zoo ver moest de fierre_
kundige met de gefchiedkundige Tijdrekening verbonden worden.
die beide dus in dit opzigt van elkander onafscheidbaar zijn. Hoe
echter de tijd bij verfchillende volken verdeeld werd, leert ons de
gefchiedenis; en hierom draagt de gefchiedkundige tijdrekening ons
voor: I. de jaarvormen bij verfchilIende volken, zoo als zij door
wetgevers, fiichters van eene godsdienst, en andere beihll1rders der
burgerlijke maatfchapPUell
maatfchapPUen bepaald werden; 2. die gebeurtenisfen •
welke verfchilJende volken tot een tijdvak verkozen, dat is het beginpunt, volgens hetwelk zij naderhand de jaren telden, zoo als:
volgens de fchepping der wereld bij de Joden, de geboorte onZes
onzes
olympi.
Zaligmakers bij de Christenen, de hernieuwde invoering der olympifche fpelen bij de Grieken, de opbouwing van Rome bij de Romei.
nen, de Hegira , of vlugt van MAHOMETH, de Gregoriaanfche.
Juliaanfche Tijdrekening, en vele andere. Daar hierbij. echter, zoo
JuIiannfche
veel vreemds voorkomt, hetwelk de berekening moeijelijk maakt, zoo
kiest men, 3. een' jaarvorm en tijdvak, om op deze de iaarvorjaarvorbrengen, ten einda
men en tijdvakken der overige volken terug te brengen.
de omilandigheden
oml1andigheden van alle volken en tijden, volgens het gekozen
hedendaagfche, Europefche
tijdperk en naar de jaren, te regelen. De l1edendaagfche,
Tijdreken- eu gefchiedkundige moet de opgave van den tijd, vol·
gens ons vreemde tijdvakken en jaar-berekeningen, tot zulke terug
zjjn. Onvoeren, als in het tegenwoordig Europa gebruikelijk zijn.
der de voornaamile
voornaamlle werken, ter vereffening der verfchilIende Tijdrekeningen, behoort dat vlIn
van den benediktijn CLEMENT: de l'art
rart de
,'él'ifier les dates des faits historiques, depuis la llais!ance
/lais/ance de 1zotre
Seigneur etc., par tin
tm Religi~ux
Religüux de la congrégatioll de St. Maur.
correct/om, et c01uimlé
cOTuimlé jusqu'à
jusqu' à nos joUl'S,
joU1'S, pa1'
pat·
reimprimé avec des correctio11S,
M. DE ST.,ALI.AIS,
ST.-ALI.AIS, 9 Fol. 8vo, Paris J813.
TIJGER,
TIJG ER, (Tigris.)
(TigriS.) Een viervoetig dier van bet gellacht der katten, clat
dat aan ieder poot vijf van elkander gefcheiden
ge fc heiden vingers met ge.
kromde nagels heeft, welke het dier kan intrekken of verbergen; de
kop is rondachtig, de tong fcherp als eene rasp; het heeft 6 fcherpe
buitenl1e de grootile
grootl1e zijn; de hoektanden
voortanden, waarvan de buitenile
fiaan alleen, en zijn in de bovenkaak van de voortanden, en in de
ilaan
onderf1:e
onderl1e van de kiezen verwijderd. De Tijger heeft eenen langen
lij f en de dUen
dijen zijn met
zwart geringden ilaan,
fiaare, en de kop, het lijf
aI1een
CIl
dwarsf1:repen geteekend. Hij bewoont alt
zwartblUine dwarsilrepen
een Azië, en
wel voornamelijk dat gedeelte, hetwelk tllsfchen
tusfchen Bengalen en China
ligt; doch wordt ook op Sumatra enz. gevonden. Het is een prach.
prachtig, uitnemend fchoon, regelmatig geilreept,
gel1reept, maar vreesfelijk dier:
in woede zijnde ontziet hij zelfs het wijfje niet, en, honger heb.
hebbende, verllindt hij zijne eigene jongen, en valt,
vale, zonder onderonder.
bende.
rcheid, menfchen, leeuwen en andere zoogdieren aan; doch moet
voor den olifant onder doen. Het wijfje brengt 4 of 5 jongen voort,
H2
en
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altijd ,in woede, welke ,inzonderheid
·inzonderheid alle palen te boven -gaat
,gaat..
en is alcijdin
hflre jon'ben
jOll'ben ontneemt. Het fprookje, dat de
wanneer men haar hare
omembaar zou zijn, is ongegrond. Zijn vel, vooral
Tijger volftrekt ontembaar
Chil1a, alwaar men kop en {laart er aan laar, worde
wordt vrij hoog ge.
in Chi/Ul,
fdat. De krijgsmandarijnenkrijgsmandarijnel1' bedekken er hunne rijtuigen bij open"p1egtigheden mede, en de vorft-en .tlellen
.t1:ellen er Imnnen
hunnen roem ilJ,
in, op
bare -plegtigheden
èe Tijgerj'<!gt
T~jgerj'<lgt ·legaan.
-ie, gaan.
TIL,LOCH. (ALTr::ANDER)
(AL"':ANDER) de !l:ichter
fl:ichter &n
&11 .'Uitgever
,'Uitgever van het EnTIL·LOCH.
gelfche maandwerk , Pht'lofophicttl
Pht'lofophicat Magazine, geheel aan de wetenfchappel1.tQegewiJd,
fc
happen- toegewijd, werd te GlasgllW
G'lasgow op den laatften ,van Sprokkelm..
des jaars 1759 geb9ren. 'Van jongs af geweon
gewoon zelf te denken, daar.
t(i!venS -onderlOeklievend
·onderzoeklievend V>in
V~n aard, en doordrongen "Vlan
..V!an vurige
bij tevens
begeerte 'ilaar
1l1aar kennis, bepaalde hij -zijne
'zijne aandacht {)p de boekdrukkunst,
kunst. welke hij meende. dat nog voor vele verbeteringen vatbaar
niet' tot -boekdrukker
was. Zelf niee'
'boekdrukker opgeleid, mHn hij zijne wevlugt tQt
den heer FOULIS, drukker -der Glasgowfche univerfiteit, wien hij
uiets ltlinverzocht, eene nieuwe bewerkingswijze te beproeven, in niets
der befiaauc;e,
be1l:aanc;e, dan de kunst van flereotypdrukken. De proev:e
proev,e gelukte, en de heer FOULlS, een zeer vernufdg man ,werd dermate
dti!i'mate van
de 'mogelijkheid en 'voortreffelUkhetd d,larvan
d,larvan' overtuigd, dat hij eene
compagniefchap met hem aanging, om de zaak door te zetten. Zij
namen Ir.ltenten voor Engeland en Sc!zotland
Sclzot!and beide, en
enc!rukt-en
·cJrukt-en eeni.
ge kleine boekdeelen met Stereotypen platen. Weinige jaren later
tatln'
ontdekte Dr. TILLOCH
TILLOCH ,, dat, ofschoon hij de i1:ereotypie·
ftereotypie· had uitge.
uitgevonuen,,hijeen
,hij een tweede uitvinder van die kunst was, welke reeds
vonuen
GEn, een Edinburgs juwelier.•
omtrent 50 jaar vroeger door Mr. GED,
was uitgeoefend. De;:;e omfrandigheid, :l:OO zijhell1 hierVlt11
hiervltn al niet
·ln;d ten gevolge, dr.t hij C9p die ontdekking
oDtdekking veel
afkeerig ma-akte, ·lr.id
mioder pr~js
prijs fl:elde, en kort daarna Glasgow
minder
Gtasgow met -Londen
·Londen als WOOI1WOOllplaats verwis[elde.
verwisfelde. Hier werd h\i een der eigenaars VGll,
vtm, het avond.
Slar'; lUa1lr
ma1lr de afleidingen van ecn
een dagblad, en de fl:aatkunblad, de Slar-;
medege'leept, die op ,hetzelve
dige draaikring • waarin allen werden medegeqeept,
hetzelve
betrekking hebben, (wam
(want een tUd lang nam hij dadelijk deel aan de
redactie), 'konden 'bem
'nem van zijne geliefkoosde nafporingen niet aftrekken.
Hij zag met leedwezen, dat, terwijl er in Londen een heir van tijd.
tijdfchriften bef1:ond, er m~ar
maar eén
één was, waarin de beoefenaar der wetenrenriften
eigene ontdekkingen 'konde plaatfen
plaat[en,> en met die van anfchappen zijne eigeneomdckkingen
deren bekend worden,
wörden, weshaive
weshuive hij het plnn tot
tIJt het Pltilofophical Magazine
ga'Zine ontwierp en uitvoerde, hetwelk, alhoewel er meer dergelijke
befiaan, !l:eeds
fl:eeds zijn verheven karakter heeft gehandhaafd. Zijne wijs.
bellaan,
kennis, en uitgebreide ervarenheid'
ervarenheid· in vele vakken der na·
nageerige kennis.
\varen hiertoe 'zeer bevorderlijk, en verfcheidene
ver[cheidene fl:ukken
frukken .•
tuurkunde waren
hebin de vroegere deelen van 'zijne hand, waren zeer belangrijk; heb.bende flechts de 3 laatl1e
laat!l:e jaren.
jaren, uit hoofde zijner ongel1eldheid..,
onge!l:eldheid ...
welke in Louwm. 1825 zijn leven eindigde, hem niet
nice tGegel:aten
[Gegel:aten..
<veder een WerkZ!L1m
Werk~!L1m deeJ
decJ in de -uitg:we
,uitg:we te· nemen.
om 'IIeder
"fIL.
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de' verbetering der
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anderp. ten fpoedigll:e te doen opzieten, de eer!1e te plaat ren voor de
hoofdwacht der ruiterij, en de laat!1e op de plaats te doen post
vatten, met last, om aldaar nadere bevelen van gecommitteerde raden af te wachten; wordende te gelijker tijd de trommel geroerd, om
de fchutterij te doen in de wapenen komen. Kort hierop omving TILLY
last, om zich met zijne kompagnie buiten de gevangen poort,
pOOrt, en
de twee andere, de eene op den kneuterdijk , en de andere op het
buitenhof, te plaatren
plaatfen ; doch twee burger-vaandels drongen zoo dicht
op de ruiters van TILLY, dat de paarden zich naauwelijks konden
bewegen, zonder de fclmtters uit het gelid te dringen, waardoor
van wederzijde nu en dan eenig gemor ont!1ond. Terwijl TTLLY
hier op zijnen pOSt ftond, verfpreidde zich onder de burgers een
gerucht, dat de DE WITTEN ontfnal"t waren, waardoor het oproer
en, dat men door de niiterij
ruiterij in zijn
vermeerderde, en men, ontevred cn,
oogmerk belet werd. dezelve poogde te doen aftrekken. De burgers begonnen te dreigen, en men werd bevreesd voor een
ecn bloedbad,
toen er fchielijk een gerucht ontl1ond,
oml1ond, dat een hoop boeren naar
's Hage in aantogt was. De burgers begeerden nu, dat de ruiters
aftrokken, en bragten
bl'agten daartoe aan TILLY bet mondeling bevel; doch
fchrifteIijken last, zijnen post te verlaten. Dehij weigerde. buiten rchrifteIijken
zen, door den toenmaligen kommies DE
DE WILDE opgefteid,
opgefteld, en door
de beide gecommitteerde raden VAN ASPEREN en BOSCHVELD ge teekend, kort hierna ontvangende,
ontvangènde, zeide hij: Ik zal gehoorzamen; doch
nu ziJn DE
DE WITTEN doode luiden; en de uitkomst heeft, helaas! deze
voorfpelling maar al te veel bewaarheid. zijne voorrpelling
TILLY droeg dit
federt zorgvuldig bij zich iu
in eene daartoe vervaardigde
bevel feden
doos, en vertoonde het meermalen aan zijne vrienden, er bij
voegende: "Zie daar het papier, dat DE WITTEN gedood heeft."
En waarlijk niet te onpas had deze krijgsman van dit papier zoo
veel werks gemnakt; want na den dood van WILLEM lIl., in 1702.
toen de hekken verhangen waren, werd hij (toen generaal majoor)
tot
tOt rekenfchap gevorderd, waarom hij op den beruchten dag de ge·
vangenpoort verlaten had; en zijn hoofd zoude er welligt
weIligt mede
zijn gemoeid geweest, indien zijn fchriftelijke last tot den aftogt
hem niee
niet geregtvaardigd had.
TIMBUCKTU. Een beroemd Neger-rijk, in het Afrikaanfche land ..
fchap Nigritii! of Sudan, liggende aan beide zijden van den Niger.
waarop de Noord.Afrikaanfche kustbewoners door karavanen veel handel
drijven; doch welke weg tot hiertoe aan de Europeërs nog niet
volkomen bekend is, fchoon de laatfte berigten der Engelfche reizigers doen hopen, dat deze fluijer wel fpoedig zal zijn opgeligt. MUNGO PARK, die ten oogmerk had, om zoo ver door te dringen, ten
einde den oorfprol1g
oorfprong van genoemde rivier op te fporen, miste zijn doel,
en onlangs hebben Britfche reizigers op nieuw getracht, om dit, voor
de aardrijkskundigen nog zoo raadfelachtig , landfchap nader te onderzoeken. De joogl1e berigten over dit land, en deszelfs hoofdfl:ad Tom.
Tomhuck-
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huck!u,
hucktu, zijn van den Amerikaanfchen zeekapitein NILEY, die dezelve,
dezelve.
gedurende zijne flavernij in de ~oestijn Zahara, van zijnen meester t
cenen Arabier, ontving, en ze vervolgens mededeelde. Volgens dit
berigt, in vereeniging met dat van den Amerikaanfchen matroos ADAMS,
die eenige maanden in
io Tombui;ktu
Tombu{,'ktu geweest is, is de grond van het rijk
vruchtbaar, en levert Guineesch koren, gerst, rijst, dadels, vijgen,
kokosnoten, erwten, aardappelen en boonen op. Onder de tamme die·
ren behooren runderen, geiten, welker vleesch hier het meest gebruikt
wordt, ezels, kameelen, drommedarisfen, honden en konijnen, bene.
vens eene kleine foort van kameel, hetwelk men hier Heir/e noemt.
lloemt.
Onder de wilde dieren vindt men olifanten, antilopen,
antilopen. wolven, ba.
vianen, vosfchen, fiekel.varkens,
ftekel.varkens, tijgers en leeuwen. De Negers
wonen in kleine !leden,
fteden, die met riet omtuind zijn. en in kleine,
kleine.
ronde hutten Van
van riet gebouwd,
gebouwd. en met klei overtrokken. Zij WOT.
WOf.
den door eenen koning, SHEGAER genoemd, zoo veel als fultan beteekenende ,geregeerd. De hoofdfiad des rijks, en de zetelplaats van
den koning, is Tombucktu; eene zeer groote !lad,
fiad, volgens de berig.
ten van Arabieren zesmaal zoo veel inwoners bevattende. als Sauera
in het rijk van Marokko (dus 216,000), waarmede de opgave van den
Amerikaan[chen
Amerikaanfchen matroos ADAMS, die de bevolking met Lis!abon
Lis[abon gelijk
fielt, na genoeg overeenkomt. Zij is op eene effenc vlakte gebouwd,
die
rlie aan alle zijden met heuvels omringd is, behalve aan den Zuidkant, waar zich de vlakte tot aan den oever der Joliba, of van
den Niger, uitfirekt.
uitarekt, van welke rivier de fiad een uur ten NoorNOOfden verwijderd ligt. Zij is met eenen Herken muur omringd, en aan
de Westzijde loopt een e kleinere rivier. Behalve het huis des ko~
uings,
nings, dat zeer groot en hoog is, heeft men nog meer andere van
fieen gebouwde huizen, die aan de eene zijde winkels zijn, waarin men zout, mesfen , blaauwe ftoffen,
fioiTen, cn
en eene menigte andere
dingen, benevens vele gouden Geraden, verkoopt. De inwoners der
fiad zijn, zoo als ook hun vorst, geel1e
geene lllahomedanen;
].J;lahomedanen; doch
men heeft een gedeelte der aad
fiad door een en fierken
fier ken muur
munr voor deze
afgezonderd, in hetwelk alle Mooren en Arabieren. die naar Tom.
hucktu
pucktu mogen komen, hun
bun nachtverblijf moeten houden, of de
fiad geheel verlaten. Tombucktu is zoo wel eene rijke als groote
fiad, en heeft 4 poorten, die bij dag open fiaan en zorgvuldig beo
waakt, maar des nachts gefloten worden. De inwoners drijven ee·
nen levendigen handel met al de karavanen, die van lVlarokko en
de kusten der Middellal1dfche
Middellandfche zee komen. Van Algiers, Tunis, Tripoli, enz., worden alle foonen
foorcen van wollen fiaffen,
froiTen, ijzer, zout, fnapha
nen, kruid en lood, fabels, tabak, opium, fpecerijen , reukwerk.
11mberfnoeren
11mber[noeren eu andere fierader.,
fieraden, enz. derwaarts gebragt, waartegen de
kooplieden olifantstanden, goudfiof, gewerkt goud, Senegalfche
gom, firuisvederen. zeer kunfiig
kunfl:ig vervaardigde tulbanden, benevens
!laven, die zeer goedkoop verkocht worden, weder naar hun land terug
brengen. Tombucktu drijft bovendien nog eenen fierken handel met
W"as!allah
Was[al1ah Ceene ver
vcr zllidoostwauns
zuidoostwaans aan den Niger liggende, en nog
H 4
groo.
c

uo

T I MOL EON.
grootere fiad) in alle zoodaniga artikels, welke zij zelve eerst door
ele karavanen
karavallen ontvangt, en die zij tegen tlaven,
naven, olifantstanden, goud,
enz. verwisfeIt.
TIMOLEON. Een inboorling van Corinthe, niet minder grooe
als veldhee~ in den oorlog, dan als wetgever en regt
regter
er in den vrede;
bovendien een warm vriend der vrijheid en van zijn vaderland, even
firellg
flrellg omtrent de onregtvaardigheid van anderen, als van zich zelvcn;
zelven;
met één woord, zoo als NEPos' van EPAMINONDAS zegt, een man.
dien alle deugden verfierden. Zoo vertoonde hij zich ook, onder
alle omltandigheden, tot het einde zijns levens: alleen was er ééne
daad, die hem velen niet konden vergeven, en ook in der daad het
verrnoor.
beeld van dezen grooten man ontluistert; en deze was het vermoor.
den van zijnen broeder TIMOPHANES, waarvan hij getuige was, en
waaraan hij zelfs deel had, ofschoon hij er niet regt!1:reeks
regtllreeks zijne
hand 'toe leende. Intnsfchen
Incusfchen was de beweegreden tot deze daad van
dien aard, dat zij eenige verontfchuldiging, in het geval van TIMOLE.
ON, verdiende. TIMOPHANES had, namelijk, het heimelijke plan, om
zich wederregtelijk tot gebieder van Corinthe te verheffen, en begon
reeds den tiran te fpelen. Alle vertogen van TIMOLEON waren vruch.
teloos, zoodat deze zelfs tot medepligtigheid aangerokt ten laatlle
beOoot , om de vrijheid zijner medeburgers, indien het niet anders
konde, zelfs met den dood zijns broeders, te koopen. Hij begaf
zich met eenige gewapende manfchappen bij hem, en daar ook nu
fmeel.ingen, bragten hem de fol.
nog TIMOPHIINES doof bleef voor ane fmeekingen,
TmoLEoN ter zijde fiond, en zijn aandaten om het leven; terwijl TI:\fOLEON
gezigt bedekt hield. Hoe verheugd men ook ware, van den tiraD
oncGagell te zijn, behield echter, bij de meesten, het denkbeeld
ontGagen
van broedermoord iets hatelijks: zelfs TIMOLEON deed zich omtrent
fcherpfle verwijtingen, en firafte
flrafte zich zeI ven met ee.
deze daad de fcherpfie
ne vrijwiIIige verbanning uit zijne geboorcellad,
geboorcefiad, doch ook tevens,
om lillen fchijn te vermijden, als of hij voor zich ze[ven
zelven eerambten en
3aniien had gezocht. Twintig jaar daarna, toen de Syracufers bij die
van Corinthe hulp verzochten tegen den tiran DroNYSIUS den jongeren~
riep men hem terng, en plaatf1:e hem aan het hoofd der hulpbenden.
DrONYSIUS, om Syracufe te
TIMOLEON werd overwinnaar; noodzaakte DrONYSIUS,
ruimen, en dwong zelfs de Carthagers, omtrent 340 jaar voor
fiaau. Naonze rijdrekening, om hunne heerfchappij over Sicilië afte llaau.
dat hij aldus
afdus de vrijheid weder herfield , de gevlugtten en gebannegebannew
l1en weder temg geroepen, en van de verllerkingen,
verfierkingen, door de dwin.
gelanden aangelegd, openbare gebouwen had laten oprigten, gaf bij
rnstend,
tevens aan de burgers een nieuw, beter, en op vaste gronden rustend,
fiaatsbefiut1r;
gebeele aan hem toevertrouwde
ibatsbefiut1r; deed hierop van de geheele
magt. die hij ligtelijk had kunnen behouden, vrijwillig afstand, en
j<eercie<
J<eercie< tot den fiaat
flaat van een ambteloos burger terug. De Sici.
be.
lianen. onder welke hij zijne overige dagen in rust doorbragt, beaJgemeene achting
achting,1 noemden hem openlijk hun.
toonden hem eene algemeene
nen
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nen weldoener en vader, en bragten geene zaak van eenig belang
tot befluit,
bel1uit, zonder hem vooraf geraadpleegd te hebben. Deze kin_
ierHjke
eenen hooierlijke eerbied duurde zelfs tot aan zijnen dood, die in eellen
Ten ouderdem voorviel. Geheel Sicilië betreurde
becreurde hem, en eene tal.
~ijke menigte uit alle fieden verzeide zijn fiolfelijk
fioJfelijk deel grafwaartS ~
wo als men ook jaarlijks te
ce zijner eere een lijkfeest vierde.
TIMOTHEUS, aan wien de apostel PAULUS twee brieven
"chreef, welke een gedeelte van de H. Schriften des N. V. uitma~en, was afkomfiig van Derbr:n, eene fiad in Lycaänië.
Lycaónië. Zijn vader
~as
;vas een Heiden, zijne moeder eene Jodinne. Van deze werd hij
n de Joodfche Godsdienst onderwezen. Bij de verkondiging van
Ie Christelijke Godsdienst in Lystre, mede eene fiad in Lyctlo'nië,
Lycoónië,
leed hij belijdenis van die Godsdienst. PAULUS leerde hem vervol:ens kennen, en nam hem als reisgezel met zich, om, bij de uitbreiing van het evangelie, zich van hem te bedienen. Nadat hij P
P.m··
AU·.
,us op verfcheidene reizen vergezeld had, liet hij hem eindelijk
,ij de gemeente te Ephefus
Ephe[us achter, en fielde hem tot leeraar en
Ipziener
'pziener van dezelve. In die betrekking fchreef PAULUS aan
em ten minfie
minlle zijnen eerfien
eerllen brief: van den tweeden is dit minder
eker.
TIMON. Een Athener, die ten tijde van den Peloponneûfchen
Peloponnefifchen
orlog leefde, en vooral om zijne norschheid en zwartgalligen aard
00 zeer bekend was, dat men hem bij uitnemendheid den menfchen00
men[chen'aler (Mifanthropos)
(Mi{tmthropos) noemde Van dit zijn karakter maakte LUClALUCJA'titer
us een uitmuntend gebruik in zijne fijne fatire TimotJ geriteld,
getiteld, van
'elke eene fraaije Nederduitfche vertaling te vinden is in de bibliotheek
au oude letterkunde.
TIMUR. (Zie: TAMERLAN).
TIN C
(Stannttm)
Stannum) maakt een afzonderlijk geflacht onder de metalen
t; is wit, eenigzins blaauwachtig als zilver van kleur, zeer buig~
buiglam en rekbaar, maar weinig taai; knarst tusfchen de tanden; kraakt
anneer bet gebogen wordt, en geeft gewarmd of gewreven ziJnzijn~ eenen eigen' reuk van zich. Zijn gewig,t
gewigt is = N~91-7,475:
7,291-7,475: het
~rkalkt zeer ligt tot Tinasch, die tot flijpen en polijsten van glazen,
glazen.
gelleenten en metalen gebruikt, en ook ter verkrijging eener
'ele gefl:eenten
1100ne witte verf, Tinwit genoemd, bewerkt wordt. Het Tin
Jrdt in koningswater opgelost, en alsdan door de verwers, tot
rhooging van de roode kleur der cochenille, gebezigd. In Eurovindt men het in Engeland, Boheme en Sakfen ; in Azië op het
liereiland Malacca en in China, alsmede nog in andere Europe.
Ie landen, doch in minder hoeveelheid en niet zoo goed. Eng~
Enge'iJ
irJ heeft onder alle Europefche landen de oudfl:e
oudlle tingroeven. De
'eniciërs dreven er reeds eenen grooten hand el mede, en noemden
land de Tin.eilanden> (Casflterides).
(Casfiterides). De voornaamfie mijnen beIden zich in de graafschappen Cornwallis en Devonshire, en
eren jaarlijks een aanzienlijk voordeel op. In Duitschltmd
Dtiitsc!z!anrJ werd
H5
door

=
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door een EngeIscll
Engelsch bergwerker , die uit ontevredenheid derwaarts gelaatfle helft der 19de eeuw, de eerHe
eerfte Tin-groeve
vlugt was, in de laatfie
geopend. Het Engelfcbe Tin is het beste van geheel Europa, of.
fchoon het Bohee:nfche,
Boheemfche, inzonderheid het Sakfifche, hetzelve in
deugd zeer nabij komt; doch het Oost·lndi[che
Oost-Indifche wordt onder alle
uitnemelldfte gehouden.
Tinfoorten voor het uimemelldfte
Het Tin wordt met andere- metalen vermengd, en levert daardoor
verfchilleDde
verfchiIleude zalllenftellingen
zalUenftellingen op. Meestal gefchiedt
ge[chiedt dit met lood,
waaruit dan het zoogenoemde Poqd.
POl1d- tin (het gemeene Tin) voortkomt, hetwelk, naar gelang der menging, verfchilJende
verfchilIende namen draagt.
Behalve tOt het vervaardigen van allerlei huisraad, gebruikt men dit
Behnlve
metaal tOt het vertinnen van geOagen ijzer, koperen vaten, paardenpaarden.
bitten
bitten,, fporen, enz., om ze tegen den roest te bewaren. Tot zeer
dunne blaadjes gellagen
geflagen noemt men het Stanioot (zie aldaar), en het
dient alsdan tot het beleggen van fpiegelglazen en Leidfche flesfchen,
enz. Onder alle vermengingen van het Tin IDet
met andere IDetalen,
metalen, is
enZ.
de verbinding IDet
met koper de merkwaardigO:e:
merkwaardigfte: zij levert brons, fpiegel.
metaal, klokfpijs en het metaal voor het gefchut op. Het Tin, zelfshet beste, is niet vrij van Arfenicum. Nie~
Nie: zeldeu
zelden is het, zoo als
b. v. het Engelsch Staaftin,
Staaftin, met lood vermengd, zoo dat men de groot.
nict
fie voorzigtigheid in het gebruik van Tinnen of vertinde vaten niet
genoeg kan aanbevelen, inzonderheid, daar het Tin zich zeer ligt oplost, om geene zoodanige fpijzen, die ligtelijk
ligtclijk fcherp en zuur wor.
wor..
den, daarin toe te bereiden,
bereiden ~ of ze cr lang in te bewaren.
TINDAL. (MATTHEWS)
(MATTHEW5) Een geleerd en fchrander Engelsch
regtsgeleerde en fchrijver, die in het begin der voorige eeuw, door
zijne aanvallen op de- ftellige Christelijke godsdienst, veel
op ziens
veelopziens
JA'
baarde. Hij ging tot de Katholijke kerk over, om de gunst van JAKoB
KOB Il.
11. te verwerven; was een groot vijand van de Engelfche geejgeej.
telijkheid, en tastte hare regten en vrijheden in onderfcheidene fduif.
fchrif~
ten aan. Bij
llij het hof was hij zeer gezien, en bewees der kroon gege·
wigtige die.nfren.
dienften. Daar hij echter van hetzelve een aanzienlijk penfioen genoot, zoo keerde hij onder WILLEM
WILLElI1 lIl. weder in den
fchoot der Engelfche kerk terug, en genoot van dien vorst, zoo wel
gunfien. Lang hield hij zijn Dëismus
als van GEORGE I. en Il., vele gunO:en.
verborgen, doch in 1728 legde hij het meer openlijk aan den dag.
Hij wilde uit de genoegzaamheid van de Natuurlijke godsdienst
eerst de noodeloosheid
noodeIoosheid en vervolgens de ongegrondheid der Godde.
lijke openbaring betoogen, en beproefde die
dit in zijn hoofdwerk, ge·
geaId as the creation; or the gospel a(J republicalion
repubtication
titeld: Christianityas Old
of the Religion
Retigion of Nature, Londen 1739.
17~' Ondertusfchen
Ondcrtusfchen fchijm
fchijnt het,
vreemde, niet tot het wezen
dat TINDALS aanvallen meer tegen de vreemde.
behoorende , bijvoegfels van de Christelijke godsdienst, dan wel
tegen het ware wezen van dezelve, gerigt waren; althans hij erkende, dat het Christendom, bevrijd van de bijvoegfels , welke door
tijdsomflandigheden er bij gekomen waren.
fiaatkunde, dwaling en tijdsomfiandigheden
de heiligO:c
hciligfte godsdienst zjj,
zij, wier wezenlijke leeringen
Icerillgen zich als den
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wil van een oneindig wijs en goed Wezen aankondigden. Het !lde
.!lde
gedeelte van zijn werk is nimmer gedrukt geworden, vermits zijn
erfgenaam, ERNST-BuDGELL, zich zelven verdronk; zijnde datgeen ,
verfcheen, onecht. Het boek werd
hetwelk in 1750 als een vervolg verCcheen,
door de Dei"sten
Del'sten even gretig gelezen, als door de ijveraars der OrthoOrtho.
wederlegd, en het is , inzonderheid bij de
doxe partij beCchimpt
befchimpt en wederiegd,
TINDAL
Engelfche Deïsten, nog tegenwoordig iu groote achting. TINDAl.
Hierf
merf te Oxfort in het jaar 1733.
TINKAL. Zie BORAX.
TINT is eigenlijk een oud Gothisch woord, en in de fchilderkunst
de kunilige
kuunige of zamengefl:elde
zamengenelde 'kleur, waardoor men de natuurlijke
natnurlijke
kUllst van het
van een voorwerp tracht na te bootfen. De geheele kunst
koloriet befl:aat in eene juiste kennis der Tinten en halve Tinten, die
fOl11tijds echter bij iedere flreek,
fl:reek, die men
gewoonlijk op het palet, fomtijds
doen wil, op de pUnt
punt van het penfeel
penCeel gemengd worden.
TIPPO SAW,
SAI B, of TIPPO SAHEB , was Sultan van My[ore
Myfore en een
zoon van HYDER ALl, die in 1782 den troon beklom,
beklom. en op begeerte z\ins
zijns
vaders den Britten
B1-itten eenen onverzoenlijken haat gezworen had. Van
hier, dat hij den oorlog tegen de EngeIfchen
Engelfchen voortzette, en dien, omdat de beloofde Franfche hulp achterbleef, en zich de Maratten
aan de zijde van Engeland gevoegd hadden, zonder verlies, door den
vrede van Mangalaro,
Manga/aro, in Lentem.
Lemel11. 1784, eindigde. Zijn rijk bevatte
tC toen eene oppervlakte van 4600 v. m., en !l0
~o millioen daalders aan
inkomfl:eu;
inkomfien; terwijl zUn uitmuntend leger tot ettelijke honderd duiworden, het land voortreffelijk be.
zend man konde vermeerderd worden.
bouwd was, en het volk, ofschoon tot den fiam der Hindus behoorende , met de Mahomedaanfche
Mahomedaunfche regering te vreden was. Dan.
Dan,
TIPPO'S dweepzieke onverdraagzaamheid vertoonde zîch
zich eerlang: hij
geefe!en, of met geweld befnijden, wanliet de Braminen half dood geefelen,
neer zij niet goedwillig hun geloof wilden verzaken; de Christen-kerken in Canora en Myfore verbranden, en behandelde hen zoo hard,
dat meer dan 70,000 de wijk naar elders namen. Om de EngeIEnge/[ehen
fchen uit Oost-Indië te verdrijven, en de Mahomedaanfche godsdienst te verfprciden,
verfpreiden, wilde hij de magt van den grooten Mogol weder herilellen
hernellen ; doch den koning van Candabar, ZEMAUN-SCHIIH.
ZEMAUN.SCHAH.
uiet hU111lende
hunnende bewegen, om met hem eene gemeene zaak te maken,
tastte hij eenen bondgenoot der Britten, den Rajah van Trnval1eore,
TrtWal1core,
onder een nietig voorwend
voorwendfel
fel , aan, waarop de Engelfchen
Engel[chen met de
lJ!faratlen
Mara/ten en den Suhah van Decan een verbond tegen TIPPO SAIB
floten, en in 1790 eu
en 1791 reeds verfcheidene vaste plaatfen in My[ore
flre veroverden. In het volgende jaar drongen hunne bevelhebbers,
CORNWALLES en ABERCROl\IBU:,
ABERCROIIIBlB, tot Seringapatnam door; bebe.
lord CORNWIILLES
flormden
normden het leger van den [ultan,
fultan, en
cn belegerden hem in zijne hoofd·
flad.
11ad. Thans zocht TIPPO
Trppo den vrede, die in
iu Sprokkelm. 1794 tor
Hand kwam, en waarbij hij voor de oorlogskosten 33 millioen ro!land
(le bondgenootel1
bondgenooten betalen, en
cn hun de kleinfle
kleintl:e helft zijner
pijen aan (je
fia.
fta.
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fi:lt€n,
fiat.en, benevens de grensvestingen en bergpa~fen,
bergpasfen, moest afstaan. De
Maratten kregen hiervan 300, den Nizam 611l,
61~, en de Engelfthen
352 v. m., welke gedeeltelijk bij Madras en gedeeltelijk
gedeel[elijk bij .BomBom35z
hay getrokken werden. TIPPO,
TIPPo, olldertusfchen,
ondertusfchen, dit verlies niet kunnende verduwen, poogde de IndiCche vorflen
vorllen tegen Engeland op te
zetten, en zijne natuurlijk bondgenooten de Mara/ten
Maratten en den Nizam
van hetzelve af te trekken. Ook zocht hij de oude verbindtellis
verbindtenis met
Frankrijk weder te herf1:elIen;
herftellen ; doch de Engelfche regering, van zijn
plan genoegzaam onderrigt, wilde hem voorkomen, en verklaarde in
bet begin van 1799, met de Maratten en den NiMm, aan TIPPO
TIPPO
den oorlog; doch moesten, daar deze hunne bondgenooten, uit hoof..
de van binnenlandfche onlusten, hunne twepen
troepen zelven noodig hadden,
den fl:rijd
!I:rijd alleen voeren. Twee legers, het Oostelijl~e
Oostelijl;e van Bomba'y
Bomba·y
onder STUART, en het Westelijke van Madras onder HARRIS , dron ..
gen in de landen des fultans, en Iloegen
floegen hem op den4den en 6den van
Lentem., waarop hij in zijne vesting Seringap.-ztnam
Seringap''ltnam vlugtte; maar
ook deze fierkte,
!l:erkte, door het geheeIe
geheele Oosten voor onoverwinnelijk ge..
houden, werd den 4den van Bloeim. fiormenderhand
!l:ormenderhand veroverd. De
fultan fneuvelde op den wal, te midden van het krijgsrumoer, en
Sir ARTHUR WELLESLEY (WELLINGTON) werd tot gouverneur der
fiad benoemd; waarna de Britten, uit flaatkunde,
llaatkunde, het rijk van Myfore
met hunne bondgenoot en deelden. De Maratten kregen voor
hun aandeel 1228,
~28, de Su/rah
Sukah van Decan 480, en de EngeIfchen
Enge!fchen be.
hielden voor zich 784 v. m. waarvan 324, met de hoofdfiad
Seringapatam, aan BOMBAY, doch 440 aan Madras getrokken werden;
terwijl de overige 1190
Jl90 v. m. aan den
deu jongen Rajah, IÜSNA,
KISNA, den eenigen zoon van den laattl:en
laatfl:en Rajah,
Rajalz, wien het oude Myfore , als een
ftancsgevangene was,
erfgoed zijner familie, had toebehoord, doch nu fiautsgevangene
als Britsch vasfal ten deel viel. Het preGdentfchap
prefidentfchap van Madras houdt
ten zijnen koste cene bezetting in de vestingen van Myfore, en hij is
verpligt , om, bij invallende oorlogen, met de O. I.
J. compagnie
verpIigt,
een gedeelte der krijgskosten te dragen. Men vond in het
paleis van TJPPO
TIPPo eenen verbazenden
verbazendell fchat van goud, juweelen,
zilver en ftoffen,
!toffen , waarmede bijna alle vertrekken gevuld waren. Zijne boekerij is naar Londen gebragt , zoo als ook zijn Tijger, die een
Britsch officier verrcheurd had, en een automaat, waarmede hij zich
na den maaltijd verlustigde. Hij kenmerkte zich, Gnds
finds hij den troon
beklom, door eergierigheid, trotschheid en wreedheid; doch was voor
het overige een uitfiekel1d
uitllekend krijgsman en dapper veldheer, wiens geliefkoosde bezigheden in oorlog en veldflagen befl:onden,
beftonden, en die
TIPPo SAIB,
SAm, doo1'
doo1·
hierbij den dood niet vreesde. De Mémoires van TIPl'O
hem ze/ven
zelven gefchreven, en, door FAUTJN
FAUTIN DEsoDoARDs,
DESODOARDS, uit het Indisch
u:tgegevell, zijn niet van hem, maar van
in het Fransch vertaald, uItgegeven,
een' ander', en bezitten bovendien niet de geringfte
geringlle gefchiedkundige
waarde.
TIRABOSCHI. (GIROLAMO)
(GmoLAMo) Een geleerd Italinansch
Italiaansch le,terlnllldige.
Iemrlnmclige.
die
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Bergamo tot zijne geboorteplaats had, en zich reeds vroeg door
llitmlltJtendfle gaven van ver1l:and
llitmlllltendfl:e
verl1and en hart onderfcheidde. Ruim
leerfl:oel der welfprekendheid te Milaan,
jaar oud beklom hij den leer1l:oel
I de univeriiteit
univerûteit Brera; trad tevens als fchrijver met verfcheidene
rken te voorfchijn, en werd door den hertog FRANS 11.
H. ')Jan
van EsEs·
tot opziener van de boeken te Model1a
tGt
Modeml beroepen. T l\RABOSCHI
IIRIlBOSCHl
Ivaardde dezen pOSt, en maakte een vlijtig gebruik van de aanzien:e letterkundige hulpmiddelen, welke hem thans ter dien1l:e
dienfl:e fl:ondell,
tl:onden,
bearbeiding zijner beroemde Storia della
de/Ia letteratura Italitma,
ItalitlJZa,
'lke
lke van tijd tot .tijd in 11+
l,~ deden
deelen verrcheen.
verfcheen. Dit werk, hetwelk
veelomvattende geleerclheid
geleerdheid,, lJaauwkeurigheid
naallwkeurigheid en volledigheid, en
'ens in fchoonheid van fiijl, mogelijk geene wederga vindt, loopt
1 het begin der wetenrchappelijke
wetenfchappelijke befchaving in Italië tot het
1700, en verwekte door zijnen rijken en fchatbaren inhoud zoo
r 17°0,
el te meer verwondering, daar hij hetzelve, binnen het korte tijd.
[{ van 10 jaar, tot
rot fiand
tl:and bragt, en nog bovendien tijd v.ond,
v,ond, voor
ne llitfpaunidlgen,
uitfpauningen, nog verfcheidene andere werken te bearbeiden,
bearbeiden.
~! in hunne foort nJet
voortreffelijk zijn, zoo als b. v. de
niet minder voortrtlfelijk
Wotheca
~liotheca 1I1odenese
lVlodenese en :mdere.n.
:mderen. Hij 1l:ierf
fiierf te Modena in 1194
1794 in den
:lerdom van ruim 61 jaar.
flRAN. Een woord uit het Grieksc11
Griekscll afkomfl:ig,
afkomfiig, waarin het
rfpronkelijk zoo veel als den eer1l:en,
eerfl:en, voornaamllen
voornaamt1en in eenen vrijfiaat
fl:aat beteekende •, door wiens magt en invloed de zaken wor.
1 beihmrd,
befl.uurd, en hiewm ook als een titel voor goede vorfielj
vorfrell gebruike
gebruikt
in de jongi1:e
jongfre tijden noemt men dat hoofd van eenen fiaat
finat
rd. In
l'
l' Tiran, hetwelk van de magt, hem ter bereiking van de bedoe
bedoe...
gen van den fiaat
fraat verleend, misbruik maakt en tot andere oogmer1J .bezigt. Aan het einde van
Vàn deu Peloponnefifchen
Peloponneûfchen oorlog (in het
e jaar der 93He
93fl:e olimpiade) voerden de Lacedemoniër
Lacedemol1iërss de regering
r 30 Tirannen te Athene in, welke echter fleches
flechts 8 maanden duurde.
de Romeinfche gefchiedenis geeft men den IJaam
naam van Tirannen
1 de 19 veldheeren, welke onder de flechee
llechte regering van den kei.
rl GAL!.lENUS
GAL!,IENUS (van
(v3n 259-268 onzer tijdrekening), die, onver[chilIig
onverfchillig
Jtrent roem en heerfchappij, zich fchandelijk aan brooddronkenheid
ment
tot onafllankelijke
onafhankelijke
wellust
wellnst overgaven, tegen hem opfronden, en zich wt
bieders der provincië.n,
provincië,l1, door hunne onderhoorige foldaten bezet
• v. Gallië, Britta1intë,
Brittalîl1ië, Spanje, Rhaetië, Illyrië, Azië, Afrika.
mede in Italië) verklaarden. Hieruit ontfiolld
ontfiond eene menigte van
~jne
~ine fiaten, welke 11et
het Romeinfche rijk meteenen volkomen onderonder.
waren, alzoo de geweldegewelde.
ng dreigden; doch die van korten duur waren.
ars
us deels door hunne eigene legioenen ten val gehragt, deels door
GALLIENUS opvolgende keizers, CLAUDIUS
Gl\LLIENUS
CLAUDlUS en AURELIANUS, overmncn
)nllen werden.
.'
TIROL is een Oo~tenrüksch
Oo~tenr~jksch vorflelijk
vorl1elijk graafschap, tot de Haten
IJ
n het Duiefche
Dnitfche keizerrijk behoorende , en een der merkwaardigfie
l!len
dc!.l van Duitschland?
Duilsr:Mmu/ ~ zoo wel
wc! ,uit
uit ho.ofde
hoofde zijner natuurlijke ge
field.
4
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fieldheid, als wegens zijne bewoners, die zich hoven
boven alle overig\!
Dultfchers, in vele opzigten, inzonderheid door onwankelbare trouw
omtrent hunne landsbelhturders, en eene zeldzame vaderlands liefde
gun!l:ig onderfcheiden. Tirol grenst (met influiting van het YorarlIJet'g!che
IJet·g!che gebied), aan Bei/eren,
Bey·eren, het land van de Em, lIIyrië, het
Lomhardisch-Pénetiaamch
Lomhardisch-Pénetiaomch koningrijk , Helvetië en aan de Bodenzee ,
en bevat eene uitge!lrektheid
uitgefirektheid van 520 vierkante mijlen, met 715,000
inwoners, die in 22 !leden
fieden 36 markt vlekken en 3150 dorpen wonen.
Het is een zeer bergachtig land, hetwelk men als eene voortzetting
van Zwitferland
Zwitferlond kan aanmerken,
aanmerken. Men vindt er even zoo hooge
bergen, die met eeuwige fneeuw bedekt zijn, en tusfchen dezelve de verfchrikkelijk!le
verfchrikkelijkfie afgronden, watervallen. die met een donderend geluid naar beneden !lonen,
fiorten, ijsvelden, ijsbergen (hier Ferners
genoemd), en even zulke verwoestende fneeuwvallen, !leenfieen- en zandslawinen, (hier Llihnen
Lli1men geheeten) als in Zwitfedand.
Zwitfet"ltmd. De bergen
in Tirol leveren dezelfde woeste en treffende gezigten op als daar,
en het zou te dezen aanzien niet minder beroemd zijn, wanneer het
zoo dikwijls bezocht en befchreven ware geworden. De Tiroler
bergketens, die grootendeels door het land van he: Westen naar het
Oosten loopen, zijn eene voortzetting der Rhetifche Alpen; komen
kOlllen
uit het Zwitferfche kanton Graauwbunder/and,
Groauwbunder/and, met de rivier de [nn,
in het land, en beflaan
befiaan meestal uit graniet en kalk!leen.
kalkfieen. Zoo als de
Go/hard in Zwitferland. zoo is in Tiro!
Tirol de Brenner de grootfle,
grootfie ,
maar niet de hoog!le
hoogfie berg; bereikende deszelfs top flechts
l1echts 6360 voet.
De hoogfie bergen vindt men in het Ortzda!
Ortzdal en aan de Westelijke
Orte/es, de hoogfle
hoogfte berg niet alleen vall
VUil
grenzen des lands. De Orle/es,
Duitschland, maar ook van Europa. die voor den Montblanc
MontManc weinig
behoeft te wijken, meet 14,416
14,416,, volgens anderen 14,016 voet, eu
werd in 1804 voor de eerfle
eerfie maal door een en Pesfeijer jager, JOZEPII
PICHLER,
PJCHLER, na herhaalde vergeefsche proeven beklommen; doch hij
konde het, met zijne geleiders,
geleiders. niet langer dan 4 minuten op deszelfs top uithouden. De meeste bergen zijn in deze !lreken
fireken altijd
met Us en fneeuw bedekt; doch de Alpen en ijsbergen in het Ortzdal zijn weinig bekend; en alhoewel zich uit dit dal verbazende bergen boven de wolken verheffen,
verheffen. is het echter nog aanmerkelijk bo.
ven de oppervlakte der zee verheven. Hoe dieper men in hetzelve
ol1tdekt: eindelijk
komt hoe minder men fporen van groeizaamheid omdekt:
fchijnt alle leven op te houden, en wanneer lUen
men aan den grooten
ijsberg komt, die ten Noorden de !tm en ten Zuiden de Etsch heeft,
ziet men niets dan blinkende fneeuw en eeuwig ijs. Waar de dlpen
Tiro!
Illyrië,
Tirol verlaten, en zich naur het Oosten in het koningrijk 1!lyrië,
en in het voormalig Salzburgfche
Salzhurgfche uit!lrekken,
uitfirekken, en onder anderen de
Grofs-Glockner, tusfchen Tirol, Sa!zóurg
Salzóurg en Klirnt1zen, zich 12,754
voet verheft, verkrijgen zij andere namen, en zetten onder dien van
Narifche en Karnifche Alpen de keten der Tirolfche bergen voOrt.
voort.
Behalve deze hooge Alpen, welke Tirol in!luiten)
in !luiten ) vindt men er ook
la-
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lagere en vruchtbare, middenbergen genoemd, welke fchoolle
fchoone dalen
vormen, en door de bergketen der Alpm omringd worden. Uit
deze groote bergketens van Tirol olltfpringen
ontfpringen verfcheidene rivieren,
J7orllrlbe1-gjèhe, de Etsch,
Etseh, Ei/ak, 1101',
Ilar, Draals: de Lech, in het Yorarlberg[clze,
!Ie, Sarca en Brenta. De Inn, die insgelijks Tirol doorllroomt,
"e,
doorfiroomt,
heeft haren oorfprong niet in het land zelf, maar in Zwitferland: de
Ry'n
Ri.in raakt flechts de grenzen van den Fororlberg[chen
J70rarlberg{chen kreits. VoortS
Voons
heeft men in Th'ol
Tirol eene menigte oeken,
Deken, waarvan zich de landman ter
bewatering zijner landerijen met voordeel bedienen kan; doch die,
WiUbeek. fom
fomtijds
tijds verfchrikkelijke verwoestingen
inzonderheid de Wilibeek,
kunnen veroorzaken.
luchtflreek is in Tirol zeer verfchilIende , naar mate der hooge.
De luchtfireek
re ligging,
ligging. en den meerderen of minderen afstand van de ijsbergen.
In de Noordelijke dalen is het weer altijd zeer ruwen koud, in
het Pusterdal is de winter {heng
fireng en langdurig; doch daarentegen in
de Zuidelijk liggende, inzonderheid in de dalen der Trienti(èhe Alpen, is de hitte in den lomer
zomer dikwijls zoo fierk,
ilerk, dat de inwoners
genoodzaakt zijn, om gedurende dien tijd andere, frisfche en koele
Zuid erwoningen in het gebergte te zoeken. Onder de winden is de Zuiderwind,, Sirocco, door den gemeenen
gemeen en man Fón
F6n genoemd, uit hoofde
wind
uicwerkfels, zeer merkwaardig. Hij veroorzaakt matheid
van deszelfs uÏtwerkfels,
in de leden, drijft het bloed naar het hoofd, en verwekt meermaal
eene hevige braking. Deze wind lost zich gewoonrijk
gewoonlijk omtrent het
einde van den Zomer, inzonderheid in den Herfst, dikwijls door een'
ongemeen, fnelle 1ileeuw,
fneeuw, in de gebergtel1
gebergtel.1 op; en van hier, dat de
Wildbeek , doorgaans om dezen tijd,
rijd, opzwelt, en verwoestende overfiroomingen in het land veroorzaakt.
De eigenlijke landbouw is zeer bepaald, vermits het grootlle
grootfie ge
ge-..
deelte des lands uit verbazende bergen en rotfen bellaat,
befiaat, en de dalen ook meestal eenen rotsachtigen grond hebben. Men verbouwt
wel, behalve het gewone koren, ook boekweit en Turkfche tarwe,
tarwe.
doch in verre na niet genoegzaam voor eigen gebruik. Van meer
belang is de veeteelt, alzoo de natuur de beste voeder-gewas[en
voeder-gewasfen
voortbrengt. Ook teelt men vlas en hennip
bennip , en aan de Noordelijke
grenzen veel tabak. De wijn is een gewigtig artikel; doch houdt
ooft-boomreelt levert aan de Tirolers
zich niet lang goed. Ook de ooft-boomteelt
een aanmerkelijk voordeel op, en maakt een aanzienlijk gedeelte van
den handel uit, voornamelijk de appelen en citroenen, welke buiten
'5 lands verzonden worden. In de Zuidelijke fireken
ilreken rijpen, over het
's
algemeen, de e del11e
bandel gedelile vruchten, waarmede insgelijks veel handel
rund er- , fchapen- en paardreven wordt. Behalve de belangrijke runder-,
denteelt, houdt de zijdeteelt verfcheidene duizend menCchen
menfchen bezig. Aan
wild en wild gevogelte heeft
beeft Tirol geen gebrek; ook vindt men er
aluin.
eenig goud, zilver, koper, ijzer, lood, kwikzilver, zout, aluin,
kalamijn!l:een, di~
dÎ(~ zeer hoog gefchat wordt, vitriool, marfalpeter, kalamijnfieen.
!l:eenkolen, oker, verwen en minerale baden; en van
mer, albast, fieenkolen,
hier
hier.6
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hier, dat
dt\t de bergbouw aan vele handen werk verfchaft. Onder
Ieder en linlino
de fahrijken
fabrijken in Tirol zijn die van zijde, metalen waren, leder
mous[eIin, batist, katoen,
nen de voornaamfl:e: ook vindt men er van mousfelin,
nUe deze voortbreng[els wordt een
laken, tabak en anderen. Met alle
tamelijk levendige handel buiten 's lands gedreven; terwijl het verin- dan uitvoer door het voordeel van den
lies van den grooteren in.
aanmerkelijken tusfchenhandel,
tlls[chenhandel, en den doorvoer van waren vergoed
wordt, en de ligging van Tirol, tus[chen Duitsch/and
Duitschland en Italië, een geAlpen en de wel onderhouden wegen dit land,
makkelijker weg over de dlpen
boven andere westelijke, in dit opzigt niet weinig begunfiigen.
begunfligen. De
Tirolers maken zelfs de meest [chijnbare
fchijnbare kleinigheden [ot
tot voorwerpen
van handel, b. v. de kanarievogels, waarvan zij bijna geheel Europa
voorzien, en de prenten en platen, waarmede zij de voornaamfl:e fl:eden van dat werelddeel doorreizen, welke beide artikels, benevens hunne koopmanfchap in dekens en houtwaren, aan hen geen gering
voordeelopleveren.
De inwoners van dit land zijn van Duitfche
Dl1itfche afkomst; alleen vindt
men in de Zuidelijke fireken
fl:reken Italianen, wier getal niet veel meer
dan 15°,000 zal bedragen. De heerfchende godsdienst is de Katholijke. De Tiroler is vrolijk van aard, en zijn gelaat teekent getrouwen opregtpeid.
opregtheid. Het karakter der Zuidelijke bewoners verfchilt echter
van dat
v'Jn
dat. der Noordelijke. De eerfle
eerlte zijn matiger, minder bijgeloo\Tig vroom, en minder op
opregt,
regt , dan de laatae.
laat!1:e. Allen zijn zij groote
vig
liefhebbers van de jagt; en reeds als knaap kent de Tiroler de behannaauw·
deling van het geweer, en weet met eene verwonderlijke naauwtreffen. Tirol
keurigheid, op eellen
eenen verren afstand, zijn doel te treIfen.
werd in 1816 in zijne oude vrijheden en regten , door een nieuw re·
re~
geringsllelfel,
gerings!1:elfel, bevestigd, waarbij men de landfl:enden
land!1enden uit 4 klas[en,
klasfen, nageefieIijken, den ridder-, burger- en boerenfl:and
boerenfiand bemelijk, uit den geefl:elijken,
fiaande,
flaande, behouden heeft; doch men heeft er de opfchrijving der burgers
tot de krijgsdienst (confcriptie) en het tolregt niet ingevoerd. Voor
het overige kan men Tirol,
Tiro!, welks jaarlijkfche
jaarIijkfche inkomfl:en
inkom!1:en op 2! milli.
miIli.
oen §l1ldens
guldens gefchat worden, uit hoofde zijner bergpasfen en krijgszuchtige inwoners, als een' voormuur voor den Oostenry'kfchen
Oostenrijkfchen fiaat
llaat
~anmerken.
aanmerken. [{ulflein
Kulftein is de hoofdvesting des lands, en de zetel van
deszelfs
<Ieszelfs opperbefl:uur
opperbe!1uur is te ln[pruck gevestigd.
TISCHBEIN, (JOHI\NN
(JOHANN HEINRICH)
HEINRI CH) de eerfl:e
eer!1e of oudere genoemd,
was ·een
een beroemd Duitsch fchilder. Hij werd in 1722 te Heyna in
Hesfen geboren; genoot in [{asJel
Kasfe! eenigen tijd het onderwijs van
<len
den hofschilder FREESE; ging in 1743 lJaar
naar Pari/s,
PariJs, waar hij zich
t{lt 1748 bij een voornaam meester verder oefende; begaf zich vervolt-ot
gens naar Venetië;
I"enetië; vond hier in den fchilder I. B.
B, PII\ZETTE
PIAZETTE een
eenen
en
leeraar
leeruar en vriend,
vriend. wiens onderwijs hij 8 maanden genoot; ging toen
naar RIJme.
RÓ1IIe, en keerde, na verloop van 2 jaar,
jaar. naar Venetië
I"enetië terug,
terug.
bet onderwijs van zijnen genoemden leermeeswaar hij op nieuw van het
ter gebruik maakte. In 1752 werd hij
bij kabinets·[childer
kabinets,fchilder van den land.
graaf
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graaf van Hesfen-Kosfel,
Hesfen-Kasfe!, en feden
reden leefde hij geheel voor zijne kunst,
en 1l:ierf
ftierf eindelijk in 1799 te KasJel,
Kasjèt, als beflurend
beaurend Hoogleeraar der
kunst· akademie aldaar, en als lid van het infl:imut
inaicuut te Bologne.
Bo!ogne. Hij onon.
kunstderfcheidde zich als kunfienaar
kunftenaar bijzonder in }lÏstoriehistorie- en fabeHlukken,
waaronder behooren
behoören een tafereel uie het leven van RINALDO en ARMIDA, volgens T
TASSO,
ASSO, dat zich op het flot
Oot te Weiszenflein
Weiszenftein bevindt;
zijn vertoornde ACHILLES,
ACHILLES , en de,
de. op AGAMEMNONS last, weggevoerde BRISEIS; zijne ELECTRA, die den vermeenden dood haars broeders
bij zijne lijkbus beweent; zijne ftervende
fiervende ALCESTE, enz. Onder zijne
ftukken en afbeeldfels telt men inzonderheid zijne eigeg-emeenzame fiukken
ae
le beeldtenis, een familie tafereel, en de afbeelfels van REINHARD ,
fi'ORSTER,
PORSTER, HEINE, GLEIM, PHILJPPINE
PHILIPPINE ENGELHARD , geboren GATEtER en meer anderen. Op het flot
Oot Wi!helmsthal
If7ilhelmsthal bij KasJeI
Kasfel bevindt
:ich van
v:m hem eene verzameling van vrouwen-beelden. meestal van
rorllelijke en andere perfonen , welke voornamelijk uit hoofde hunrorfielijke
lef
Ier fchoonheid gekozen zijn. Zijne SOPHONISBE, op het oogenblik,
lat zij den giftbeker zal drinken,
drinkeH, en zijn AENEAS, die op de wol_
~en
DIno treedt, bevinden zich in Rusland in
:en voor den troon van DInO
et kabinet der keizerin. Na TISCHBEINS dood kocht de keurvorst van
vall
ijne erfgenamen zijne Ilagelatene
nagelatene fchilderfiukken,
ii:hilderllukken, en ruimde daaroor op het flot
Oot !f7ilhetmstha!
If7ilhelmsthal eene zaal in, waar zij zich waarfchijn.
waarfchijnjk nog bevinden.
(SJMON ANDRÉ) Een beroemd geneesheer, in een dorp,
TISSOT. (SIMON
1 Pays de f'aud
f7aud geboren. Na zijne volbragte fil1diën
ftudiën te M,ntpel'er, oefende hij eenen geruimen tijd de praktijk te Laufanne, ging
Povia, en keerde
Il 1781 als hoogleeraar in de geneeskunde naar Pavio.
I! 1783 van daar naar Lattfanne
Loufanne terug, waar hij in 1797 merf.
t1:ierf. Hij
~haalde als geneesheer de hooglie
hoogfie goedkeuring, en vreemdelingen
t alle natiën kwarr:en
kwaJr.en tot hem, om hem over den fiaac
liaat hunner ge)l1dheid
>l1dheid te raadplegen. Zijne fchrifren
fchrifcen vermeerderden nog zijnen
lem
~em;j werden bijna in alle befchaafde talen overgezet, en verf
verfpreiprei'n veel licht
Jicht over onderfcheidene geneeskundige voorwerpen. De
'langrijkfie zijn de volgende: I'OnaniSIJ'Ie,
J'Onanisme, ou disjèrtation fur
fUt" les
~tadies
11adies produites par la masturbation
1l'IasturbalÏon;; Avis au peuple fur la fanté
fanté.,
deel. 1792;
J79!l; Traité de t'
t'Epilepjie;
Epi!epfie ; Traité des nerfs et de leun
leurs malies.
lies, 1778, 4 deel. enz. Zijne fchrifren
fchriften zijn gezamenlijk,
1 1783-1;95, te Laufanne in 15 deel. in 12mo
I !!mo uitgeven, in
: Hoogduitsch door 1.
J. C. G. ACKERMAN overgezet, en in 1784
Leipzig in 7 deel. in 8vo verfchenenj
verfchenen; waarna C. F. HELD i1l178S,
iU1785,
3 deel. 8vo, te Gera er een uittrekfel van geleverd heeft. - Een
ler bloedverwanten CLEMENS
CLElVIENS JOSEPH TISSOT, in 1750 geboren,
mede door een aantal geneeskundige
gen eeskundige fchriften, en als een der eer_
officieren van gezondheid bij de Franfche legers, in Frankri,/k
FrankriJk
buiten ''ss lands met roem bekend.
rITAN.
['lT AN. Ofschoon de heer GREGOR dit metaalgeOacht
metaalgeflacht reeds in
)1,
)1 , in den Manacanit
Monacanit meende te vinden, is deszelfs wezenl~jk
wezenlijk be~L(;EMEEN WOORDF;NB.
~~Ç,EMEEN
WOORDJ<;NB. VII.
I
fiaan,
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fiaan,
fiaan t nogtans,
nogtalls, eerst in het jaar 1795, door den hoogleeraar KLAP.
ROTH
ROTI! volkomen buiten aller:
aller. twijfel gefield. Het heeft in deszelfs
metaalachtige gi;daante
gçdaante eene donkere koperkleur; kan fraai gepolijst
bros; zeer moeijelijk
llloeijelijk tot vloeibaarheid te
re brengen; heeft
worden; is bros.
eene fierke aantrekkingskracht
aamrekkingskracht tot de zuurfl:of;
zuurfiof; wordt door de falpetcr-,
opp;elos t, en uit deze oplos.
tCf-, zomzout· en zwavelzuren gemakkelijk opl';elos
oplosfingen
fillgen door loogzout wit, en door een afgietfel van gal-appelen,
daarentegen, roodachtig bruin neergeploft. Tot hiertoe heeft men
van dit metaal nog geen gebruik gemaakt.
Onder dit metanlgeflacht
metaalgei1acht behooren: I Het Titanzand , dat zwart,
ondoorzigtig, dof of matglanzig is;
is ; uit kleine, ongelijkvormige, hoe.
hoekige korrels benaat, welke op het eerfie
eerfl:e aanzien naar grof korrelig
fOl1ltijds door den magneet aangetrokken
buskruid gelijken, en hetwelk fomtijds
44,27, en deszelfs
des zelfs gehalte (volgens
wordt. Deszelfs gewigt is
KLAPROTH) :::: 45,25 Titan-kalk, 51
5 lijzerkalk,
ijzerkalk , 0,25 bruinfieen-kalk,
brninfl:een-kalk ,
en 3,50 kiezelaarde. Men vindt het, als een rivierzand, in het kerfpel il1anacan
iWanacan in Cornwalles.
Cornwa/les. 2. Titan-fpaath, van de kleur als een
kruidnagel, een weinig doorfchijnend, en krisra!liferende
kristalliferende in korte, bij
bij-..
na linzenvormig platgedrukte, vierzijdige zuilen, die aan beide zijden
in twee fpÎtfc
fpitCe punten uîtloopel1.
uirloopen. Volgens ALBILGAARD
ALBILGAARD bedraagt het
gehalte van het Noorweegfche :::: 58
SB Titan-kalk, '2'2
22 kiezelaarde en
20
~o kalkaarde. Men vindt
vindc het in Pasfan
Pa sfa 11 ,, en wel in eene gemengde
bergfiof, uit eene daarin het overwigt hebbende veldfpaatÏ1
veldfpaath met kwarts,
bergfl:of,
hoorn
hoomblende
blende enz. befl:aande,
beflaande, alsmede in kwarts bij /lrendahi
dt"endahi in Noor.
Noorwegen. En 3. Titanfchorl, welke bruinrood is, deels met eenen
glans naar metaal gelijkende, en meestal naald
naaldvormig.
vormig. Deze [oort
foort
komt vooral in en op het bergkristal, en op de gemeene kwarts
voor; doch gedeeltelijk in grootere fiangvormige,
fl:angvormige, vierzijdige, over
lang gel1reepte,
geilreepte , zuilvormige kristallen, hoedanig men dezelve voor·
namelijk vindt bij Boinik in Hongarije, en wel in eene uit glimmerfchiefer en melkachtige kwarts geäderde bedding.
TITAN. Een zoon van URIINUS
URANUS en GEil.
GEA. Als den oudCten
oudflen zijner
rijk; doch op de bede zijner moeder en
ell
broeders behoorde hem het rUk;
zusters fiond
([ond hij het aan zijnen jongfl:en broeder SATURNUS af,
onder beding, dat hij geenen zijl1er
zijr:er kinderen zoude in her
hrt leven laten, tcn einde de heerfcIJappij,
heerfchappij, na zijnen dood, weder aan de kindc·
kindc'
ren van Trr1\N
TITAN mogt
moge terug keeren;
kecren; doch RHEA, de gemalin van SA.
SATURNUS, WISt
WIst heimelijk eenige
eenigc van hare zonen, JUPITER. NEPTU·
NUS, PLUTO, enz. in het leven te behouden, hetwelk TITAN niet zoo dra
ontdekte, of hij gorde met zijne zonen de wapens aan, overwon
ovcrwon SATURNUS en nam hem met zijne gemalin gevangen. Dan JUPITER, de
zoon
ZOOIl des laatfl:en
laatfIen ~ die zich in C reta ophield, overviel TITAN 111et
met
een leger Cr('fmfers,
Cretel/fers, behoa'de dc overwinning, en gaf aan zijnen
vader den troon terug.
TITANS. Zoo 1I0emde
noemde men
111e\1 de zonen van URANUS
URANUS en GEA, of
,1(,/11<'1
,'fm/tl cn
e11 fUl"de;
flordr:; volgens nlH1crell
~ndcre!l WilfClI
waren zij zonen van TlTAN
TITAN en
der,
den
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den kleinzoon van URANUS HESIODUS,
HEsroDUS, en de meeste fabelfchrijvers
bepalen hUll
hUll getal op 6, als: CAEUS, CREUS, HYPERJON
HYPERION , JAPETUS,
OCEANUS en KRONOS ; latere tellen 18 Titans, mogelijk, omdat
zij eenige van de Cyclopen en Centauren, die ook zonen van URANUS
wareo,
waren, er onder rekenden. Over het geheel is de fabel der Titans
met vele denkbeelden uit de Phenicifche Cosmogonie vermengd, waarwnartoe inzonderheid de verhalen behooren, dat door verfcheidene
verfcbeidene der
Titans nuttige uitvindingen gedaan, en zij de eer!l:e kun1lenaars,
bouwmeesters, landbouwers, veehoeders en jagers zouden geweest zijn.
TITIAN. Een der beroemd!l:e Italiaanfche
ltaliaan[che fchilders,
fehilders, die in het
eenw te Cadore in de Alpen van Friaul geboren, en
laatst der lsde eeuw
door zijnen vader, uit hoofde van zijn bijzonder talent voor de teef/enetië gezonden werd. Hij was hier een der leerkenkunst. naar Venetië
kenkullst,
lingen van GJOVANNI BELLlNI, en maakte zulke verbazende vorderingen, dat hij zijnen meester, zoo wel als den niet minder beroemden GIERGONE, eerlang evenaarde, zoo al niet overtrof.
Onder dit alles vergat hij
bij ook andere voorwerpen van menfche.
lijke
zjjne jeugd de
Iijke kennis niet, en beoefende, namelijk, in zijne
dichtkuast met zulk een gelukkig gevolg, dat hij voor eenen der beste toenmaals levende dichters gehouden werd. Hij liet echter dit
vak fpoedig varen, en wijdde zich geheel aan de fchilderkunst, en
historie1tukIten tot eene
bragt het in landfchappen, portretten en historief1:uklten
zeldzame volkomenheid. Hij vereenigde met eene naauwkeurige en
getrouwe waarneming der natuur, en eene bijna nooit bereikte fchaduwing en kleurgeving , eene waarheid en kracht van voor!l:elling.
voor1telling,
hoogfie waarde bijzetten. In het koloriet
welke zijne fiukken de hoog!l:e
grootfien meester, en
houdt men hem over het algemeen voor den groot!l:en
land[chappen wordt hij inzonderin het fchilderen van portretten en landfchappen
heid als onnavolgbaar bewonderd. TlTlAN
TlTIAN hield zijn verblijf voorna.
voorna·
mel~ik in !/elletië,
I/elletië, en flechts
flecbts nu en dan bezocht hij, daartoe uitgenoodigd, vortlelijke hoven. Toen zijn roem zich alom verfpreidde,
l1oodigd,
verzocht hem de hettog
he\'tog van lèrrara,
Ferrara, om in z~jn paleis eenige wel"
voltooijen • waarbij hij eenige fiukken van zijne
ken van BELLINI te voltooijen.
eigen2 vinding voegde; terwijl hij tevens de portretten van den herbereigene
Ferrara
rog, de hertogin en ARIOSTE, die zich toen aan het hof van Ferl"ara
tog,
bevond, fchilderde.
fehilderde. In Rome, wenvaarts hij door den kardinaal FAR·
FAR·
NEZE, onder de regering van PAUL
PAVL Il[,
lIl, geroepen werd, fchilderde
fehilderde
hij het portret van den paus levensgrootte. Ook KAREL V., toen hij
naar Italië kwam, om zich te.laten kroon en , liet TrflAN bij zich
lloodigen, om zijn pomet
portret te fehilderen. en was over hetzelve zoo
noodigen,
jaar.
verheugd, dat hij hem tot ridder benoemde en tevens hem een jaarPIIILIP Il. lIog
nog vermeerderd werd. TIgeld toelegde, hetwelk door PHILIP
luisterrUk , en op eene
ecne wijze aan zijne uitf1ekende ver·
TIAN leefde luisterr~ik,
dielJflen voegende; bereikte cellen
eenen voor kunf1:enaars.
klln1tenaars, zeldzamen 9UdielJlten
derdom , Jn
Jn welken hij zUne
zijne ziels.
ziels- en ligchaams-vermogens
Iigchaams-vermogens behield,
cn
Cl! fiierf te l'él1f'ti,1
Pél1f'/i,1 in ]157ó,
57ó, het 99[le
99l1e zijns levens. Hij was befcheibefcbeiden,
II ~la
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den, ne<ierig 'en minzaam in den omgang met zijne _leerlingen.
.leerlingen. Kerken.
paleizr.!n en beelden-galerijen pronkten door geheel Europa met zijne kunstilukken, die ongemeen talrijk zijn. De dood van PETRUS.
den martelaar; de VENUS, die AMOR de oogen blindt; een AYondmaa/~
Avondmaa/~
.in het .re!iect-otium
.re!iect-oüum van het escuciaaI, en een CHRlSl'U,5 met
met._doornen
gekroond ,zich in eene der kerken te Milaan bevindende"
bevindende." telt men
-onder
·onder zijne beroemdf!:e
beroemdfie fchilclerilukkel1.
fchilderilukken. Iu.het laatfie zijn de ge11:alte
en houding van den Zaligmaker boven alle verbeelding fchoon. De
koperen platen, naar TJTIANS
TJ:i'IANS fchiJderfillkken vetvaardigd, bedrag~\l
bedragEnI..
met .de
de landfchappell en de homfneden, meer,dan 600. Zijne Ie.
;vensbefchrijving
vensbefchrijving van TICOZZI is _. zeer gebrekkig: me&
meer aanbeveling
AND. Mt.JER. deU' imitationepittor.ica,
imitationepittor.ictl, delt' excelienzae
exceJienzQC e de/delverdiem AND.
Ia
la qpera di TtZIANO. Yenetië
Yrmetië 1818.
1&18.
RWlNA) oudile dochter van
WInden
TITSINGH, ,(SUSANNA REelNA)
den Heer
W. TrrSINGH te Amflerdam, en aldaar in het prilfie harer jeugd., ja
rnim 14 en een half jaar oud, aan de kinderSlagtm. 1776, flechts ruim
ziekte overleden, werd wegens hare .zonderlinge vermogens van verHand en geest, en -hare
.nare toen gemaakte v:orderingen, door een ieder ..
.die'
die' hanrkellde., te regt bewonderd. Op haar Iode
lode jaar, .wannellr zij
reeds de Franièhe taal volkomen magtig was,
was. en deze, volgens de
regelen der fpraakkmlst,
fpraakkut1St, fprak: .en [chrcef,
[chreef, begon zij het Latijnt.e
leercl1,
leeren , en was bij haar overlijden daarin zoo ver gevorderd, dat zij
die·, ook "open floeg,
110eg, voor de vuist
de . klasfieke fchrijvers. waar men die"
in de beginfelen der wiswist over . te zetten. Bovendien was zij jn
. bedreven. dat zij de moeijelijkftevragen ,.uit Euc/ikunde zoodanig ,bedreven.
des konde bewogen. In het
het· jaar van haar overlijden begon zij zich almede op de fierrekunde toe te leggen, en 11laakte daarin reeds aanmer,kelij,ke vorderingen; terwijl
~erwijl zij niet minder in de toonkunst eu
ell
mer,kelijke
eene
cene vaardige behandding
behandeling van het klavier uitmuntte. Bovenal echter~
11etgeen
lletgeen weldevoornaamfie [choonheden·van
fcllÜonheden·van haren fchranderen
[dH'anderen en-zoo
en·zoo
veel belovenden
eene.geoefendheid en doorbelovellden geest uitmaakte, bezat zij, bij eene,geoefendheid
l'igt ÎJl de waarheden van
vun de godsdienst, welke men bij
bij-rijpe
rijpe jaren tlechrs
tlechts
mate van zedibheid e11
el] nederighe.id,
fchaarsch aantreft, eene zoo groote mat.e
dat zij naauweüj k5 h~t zeldzame harer vermogens en bekwaamheden, door
ieder, behalve door haar zelve, bewonderd, fcheen
[cheen op .te merken Ct<).
C!<).
TITUS, van wien nog een brief, aan hem door den apost-el
apostd PAULUS
gefchreven, voorhanden is onder de H. fchriften des N. V., was
van geboorte een Heiden; doch zijne geboorteplaats is onzeker., ge~
Hjk. ook wanneer hij tot het Christendom overging. Christen geworden, vergezelde hij den apostel PAULUS op eenige vnn
van zijne rei·
zen.
( .. ) Men .vindt deze en meer
>neer andere bijzonderheden van haar in eenen bundel van
La.tijnfctlc N\!dercluicCche
N \!dercluitCche HF
HF .:langen, door eenigcn U,Her
n:ner bewonderaars vervaardigd,
vervaardigd 1
L.a.tijnfchc
L.djnfchc lofrede gevoegd is vall den Heer NIr. G. W. VAN
", •• rhij teven' eene LadjDfchc
I>B BRUiN. welk een eD
en ander. ofschoon niet openlijk gemeall gemaakt.
OOSTeN I>B
[773 in druk verfchellen is, olhlcr
on,lcr den
deu tieel
titel van: SUSAhN..i&
SU.AMi.i& .R..t:.a.U~AR
R",a.uljAi: TITSlN.
2'lTSlNin 1773

omu,
OUIU, Epi.-.dia
Epü~dia el.El-git/lIJ. llaarlemi
llaar/emi Ty.pis E,,[c/udiorum.
E,,[cJicdiorum.
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n, en kwam: onder anderen, oolt
ook met hem, te ere/a, waar zij
~ds eene Christengemeente vonden. Daar het echter' dezer ge~ente aan eigene leeraars en opzieners ontbrak
ontbrak.,
• liet PAULUS
PlIULUS hem
last, om' de belan.
I haar achter. en gaf hem in zijnen brief den last.,
voet, te regelen en leeraars en
n dezer gemeente op eenen regten
regt en voet'
zieners bij haar aan te fiellen. Meer bijzonderheden zijn ons van
TUS niet met zekerheid bekend.
TITUS.. VESPASIANUS. De waardige zoon
Zoon en opvolger zijns vaders,
vaders·
:SPASI&NUS.
:SPlISIlINUS. Hij:
Hij, werd in het· jaar 40 onzer tijdrekening geboren,
geboren t
was, een der waardigtle,
waardiglle, en uitaekendae
uitllekendll:e Romeinfche Imperators;
Imperators;~ttegenil:aande,
~ttegellfiaande, zijn,
zijn vorig ongeregeld, zedeloos .gedrag
,gedrag geenszins. gelikt w~s, om zich veel goeds van hem ,tc mogen voorfpellen. On.
r zlijn'
.,ijn' vader tribuun bij den oorlog in Germanië, en Iladerhand in
'itkJntJië,
'ittYImJië, zette hij, [Oen
toen deze Romeinsch
P"omeinsch keizer werd, Cin
(in 69).
belegering van Jeruzalem voert,
voort, welke, zoo als bekend
bekelld is ,
gedenkwaardigll:e Was. De'
De· hal.
Ie der verfchrikkelijk!l:e en gedenkwaardigae
:righeid der belegerde en opgeruide Joden had eenen verCchrikkelij1 hongersnood ten:
ten', gevolge ~ zoo dat men eene moeder harcn eigen
eigen,
fiad werd verwoest; de tempel, fcheon
[ch60n TIon zag verf1inden: de aad
dien. nog poogde te behouden, in de a&fche gelegd) en de afaf~
s dien
lUwelijkfie moorde.n
moorden en gruweltm
gruwelen,, waarvan de gefchiedenis,
gefchiedenis geen·
IUwelij.kfie
opleven, hadden hierbij plaats. Ofschoon het nu'
Ier voorbeeld opl~verr,
ier
I fchijnt, , dat TITUs,
TITUS, onder al deze omaandigheden,
omfiandigheden, zoo veel'
veel>
nfche.Iijkheid poogde.
poogde, aan den dag, te leggen, als mogelijk was.,.
was,,.
nfchelijkheid
).), toch de kruifiging valil eenige honderden, gevangenen buiten den·
den
ataaf
at1l:af eener te regtvaardige geil:rengheid.
gell:rengheid. TITUS kwam, na de
terug .• en deed aldaar eenen
eellen luis.
'Woesting van Jeruzalem· te Rome terug.,
79 on::er
on:;er tijdrekening,
tijdrekening" na.
rijken, zegerijken imogt. In het jaar 79
lS,
1&, vaders dood, verkreeg hij de keizerlijke
keizGrlijke waardigheid, en
ell te ge'" met. deze troonsverheffing , veranderde hij zijn geheel gedrag •.
,eemaal
reemaal gehuwd, en van zijne laatil:e
laat1l:e vrouw gefcheiden zijnde.,
zijnde"
rd hij, inden Joodfchen oorlog, verliefd op BERENICE,
DERENICE, de dochter
doch,
I AGRIPPA I, kOlling der Joden.
Zij volgde hem naar Rome; doch.
: Romeinfche volk was over zijne verkleefdheid aan eene vorfiin
vorllin
zQodallig twijfelachtig gerucht, zeer ontevr·edcn,
I een zeodanig
OIltevr·cdcn, en men
'Wachtte toenmaals"
toenmaals., volgells
SL'ETONItJSt dat hij een tweede NERO'
wachtte
volgens SL'ETON1tJSt
zijn geworden. Dan zijn gedrag was geheel
g-eheel veranderd:
verallderd : hip
lde zUn
hijt
'wijderde BERENICE , hoe zeer ook haar beminnende, oogenblikkeoogenbIikke.
: van het hof; fchafte alle overdaad op zijne tafel af; koos al.
n waardige vrienden, en onderfcheidde
onderfclleidde zich door edelmoedigheid
edelmoedigheid.,.
~dheid en regtvaardigheid, zoo dat hij, te
tc regt den
del] bijnaam van amol'
tJeliciae hum/mi generîs (de liefde en het vermaak va-n
van het menseh.
mensch.
tie/iciae
\'Crdiende. Met d~n aanvang zijner regering bekrachtigde hiJ
hij,
n) v.erdiende.
gifren zijner voorgangeren •.;.
de' verleende voerregten en gedane giften
'am
'am. zijn gegeven woord, als P01ztifex
Pontifex Mflximus, om nimmer
Ilimmer zijne
Iden·
Iden met burgerbJoed te bezoedelen, getrouwelijk na, en niemand'
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werd, gedurende zijn beO:uur,
be!1uur, ter dood vooroordeeld.
vooroordceld. Zijne vergevensgezilldheid was een treffend voorbeeld voor allen. Toen twee
vensgezilJdheid
Parrricit!rs tegen
tegcn hem eene za men zwering hadden tot fland
fl:and gebrage ,.
hUil het dwaze van hun gedrag voor oogen; verzekerde
hield hij hun
hen in alle andere opzigten van zijne goedwilligheid, en noodigde
fchouwfpel, 0111 naast
hen den volgenden dag, bij een openbaar fehouwfpel,
hem te zitten. Ook de wetten tegen de misdaad van majesteit[ellennis , zoo door woorden als gefchriften, welke onder de vorige
fehenllis,
regeringen eene bron van ongeluk en verderf voor vele aanzienlijke
familiën geweest waren, werden door hem vernietigd. "Wanneer ik
" onverdiend
oIlverdiend gelasterd warde,"
warde ," zeide hij, " kan dit voor mij geene
" beleediging zijn; en is de laster gegrond, dan zou het de groot" fl:e dwingelandij zijn, om rnen[chen
men[chen te {haffen,
fl:raffen, die voor de wanrwaar" heid uitkomen." Geen dag ging er voorbij, zonder dat hij den eebewczen had; en zoo zich des avonds daarl1en of anderen iets goeds bewezen
toe geene gelegenheid nog had aangeboden, zeide hij gewoonlijk: Ik
heb eenen dag ,'er/oren. Hij zorgde tevens voor de genoegens zijner
onderdanen, bot)\vde
botJ\vde een der prachtigfl:e openbare baden, en vergunvergun.
de aan verfcheidene van het volk, om van dezelve, met hem te ge.
lijk, gebruik te maken; terwijl hij tevens het door zijnen vader reeds
Ondenusfchen kenmerkbegonnen, beroemde amphitheatcr
amphitheater voltooide. Ondertusfchen
zich zijne regering ook door ver[cheidene
verièheidene gewigtige rampfpoeden,
te zieh
zoo als de verwoesting van een gedeelte van Campanië, en het
fiedell Herculttnum
Hercu/anum en Pompeji, door ere'
omkeeren der beroemde fl:eden
uitho.rO:ingen
uitb~.rflingen van dcn
den Fe[uvius
fTe[uvius veroorzaakt; eene vernielende pest;
een verwoestende brand in Rome, w~arbij onder anderen de fchouwPOMPEJUS en een gedeelte van het kapitooi in de asfche
burg van POMPEJVS
werden gelegd, enz., onder alle welke verfchrikkelijke gebeurtenisfen zich de goedhartigheid van TITUS in haren vollen glans vertoonde ; terwijl hij met opolf'ering
opoffering van zijn eigen, afzonderlijk vermogen,
overal, zonder onderfcheid
onder[cheid zijne hulp betoonde, waar hij maar konde. Dan, de Romeinen genoten zijn weldadig befiuur
befruur Diet
niet lang:
na eene regering van drie jaren op eene reize
rei ze naar het landCchap der
Sabifnen
SabiJnen werd hij door eene doodelijke koorts aangetast, die hem
op hetzelfde landgoed, waarop zijn vader gefiorven
gefl:orven was, in het 81fl:e
8lfl:e
jaar onzer tijdrekening, het 44!l:e
44fre zijns ouderdoms , uit het leven
wegrukte, zonder mannelijke nakomelingen na te laten. Zijn dood
werd in Rome algemeen betreurd, en hij,
hij. naar gewoon gebruik,
onder de goden geplaatst.
(GlUsEPPE) Een beroemd Italiaansch
ItaIiaansch wis.,
wis-, fl:errefl:erre.
TOALDO. (GlVsEPPE)
weerknndige, in welke beide laatO:e
Iaat!1e vakken hij in 1768
J768 aan'
aau' de
en weerkundige,
llniverfiteit te Padua als hoogleeraar beroepen werd. Door zijne
l1niverfiteit
gebouwd, en aan hem
bewerking werd aldaar eene Herrewncht gebonwd,
hebben verfcheidene
ver[cheidenc plantfen
plaatfen van den toenmaligen Venetiaanfchen
behben
!laat de invoering der blikfem-afleiders,
bIikfel11-af1eiders, en de fiiehting
fiichting van landhuisfiaat
houdkundige akademiën te danken. Zijee
Zijne wiskundige leerboeken on.
der~
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derfcheiden zich door duidelijkheid en naauwkeurigheid, en werden
in vele fcholen van Italië ingevoerd. Ten aanzien van de leer der
weerkunde be7at hij vele verdienfl:en.
verdienfren. Eerst fchreef hij eene weer.
kundige verhandeling; vervolgens begon hij in 1773 een Herre.weerHerre-weerkundig journaal, hetwelk hij onafgebroken tot aan zijnen dood voort.
zette, en behaalde in 1774 den prijs bij het gellootfchap
genootfchap van weten.
fchappen te Montpeltier
Montpellier op de uitgerchreven
uitgefchreven vraag: 'Velken invloed
ell welJ,e
welke prakttfche gel'olheeft het weder op den groei der planten, ell
gen kan men uit de tot dus verre gedane waarnemingen omtrent het.
zelve trekken. Deze zijne verhandeling werd in dat. vak voor een
klasÎlek
klasfiek werk gehouden, en verfcheen, iu het Hoogduitsch
I-Ioogduitsch vertaald
door J. G. STEUDIl.L.
STEUDEL. onder den titel: TOALDo's ff/itterungslehre
fiir
für den Fe!dbau , ::;de
:;de druk Berlij11
Berlijn 1786. TaALDo
TO'ALDO was een vlijtig
en opmerkzaam waarnemer der natuur, en een naarfl:ig fchrijver. Hij
verfcheidcnc andere aerre·
fierre- en weerkundige fchriften in het
gaf nog verfcheidene
licht; deed in 1788 eene geleerde reis door een groot gedeelte van
Italië, en !Herf in Slagtm. 1798.
TOAST. Een Engelsch woord, welks werkwoord in de eerae
eerfl:e
plaats roosten of braden, b. v. brood, doch ook het noemen van
iemand bij name, voornamelijk van eene vrouw, beteekent
beteekel1t,, wier
gezondheid men drinken wil. Het zelfstandig woord Toast beteekent
derhalve niet alleen eene gezondheid, die men infl:elt. maar ook in
beroemde [choone,
fchoone. welker
eenen bijzonderen zin de eene of andere bero~mde
gezo~dheid
gezondheid meermalen in gezelfchappen gedronken wordt. Men ver·
Uaat
fiaat echter door Toast' niet ilechts het inflellen
infleUen van gezondheden
gezond heden ,
maar tevens de dusgenoemrle gevoelens (!entiments), korte grondflel.
grondfiel.
:lIsme_
Iingen, die tot den een' of anderen perfoon betrekking hebben, alsme.
de de uitvoerige uitboezemingen, waarvan men zich bij' plegtige
infiellcn van Toasts.
maaltijden, bij het inacllen
Toasts, bedient. Bij geene natie is,
bij elk gastmaal, het gebruik, om de gezondheid der aanwezendell
te drinken, zoo algemeen als bij de Engelfchel1,
Enge!fchel1, onder welke het ee.
ne volksgewoonte is, aan bepaalde regels gebonden. Geen gast mag
dorfiig hij
h~j ook zijn moge, het glas aan den
bij eenen maaltijd, hoe dorfl:ig
mond brengen, voor dat de heer des huizes op de gezondheid van
eene der aanwezende vrouwen gedronken, en deze zulks beantwoord heeft, waarop de overige gasten dit voorbeeld. langs de rij
af, volgen. In later tijd dronk men ook de gezondheid van afwezenden, voornamelijk der koninklijke familie, waarbij dan de ÎIl11elillilelIer derzelve kortelijk zijne gevoelens, of wen[chen uitdrukte; woroende
dende dit een en ander dan door een en ieder met luider
Inider fiemme her.
haald. Bij plegtige maaltijden, waarbij alleen mannen tegenwoordig
zijn, fielt de gastheer, of de voornaamfle
voornaamfie van het gezelfchnp,
gezelfchap, de
eerfl:e
eerfre Toast in, en daar hct
het bij talrijk bezette tafels niet mogelijk
woorden duidelijk verllaan
verflaan kuunen, zoo
is, dat ver af zittende alle woordcn
worden deze fomtijds door eenen daartoe gefl:elden
gefl:eldell oppas[er
oppasfer met luiilemlUc herhaald.
der llemlUC
1 .;
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TOBOLSK. -

TODI. (M. F.)

TOBOLSK. De hoofdfbd van een Rusfisch fiadhouqerfchap in
Siberië van gelijken naam t aan de rivieren Tobol en lrtisch, door
laatlle z~i
zti in de boven- en benedenil:ad,
benedenllad, waarvan de eerfre
welke laatfie
aan haren oostelijken oever ligt, verdeeld wordt. Beide bevatten te
ce
~30o, meestal homen huizen, 13
13 kerken, waaronder ee·
zamen ruim ~300.
ne Hoogduitfche .Lutherfche,
.Lmherfche, ~2 kloosters, !!2 moskeën, en, behalve de
foldacen en geestelijken,
herwaarts in ballingfchap gezondene, de foldaten
J7,000 inwoners, die uit Tartaren, Rusjèn en Duitfchers beltaan
bellaan ,
17,000
Tobolsle
van welke de eeril:e
eer!l:e meer dan een vierde gedeelte uitmaken. Ti/bolsJe
aartsbis[chop;
is de zetel van eenen gouverneur en Rusfisch.Griekfchen aartsbisfchop;
beeft een godgeleerd feminarium, en is de fiapelplaats
!l:apelplaats van al de pel.
heefe
terijen, die door gebannen en gewonnen, en van hier naar Moskou ge.
zonden word\On. Men heeft er eene fabrijk van Rusfisch leder en
vervaardigt heelkundige werktuigen voor het leger, de vloot en lazaretten. De handel met China is van veel belang, zooals ook met
Het fladhouderfchap of gouverden Rusfifchen Noord-drchipel. nement van Tobolsk bel100rc tot dzië.
Azië. De Ob, Tobol, lrtisch,
Ifchim, Tara enz. zijn de voornaamil:e
voornaaml1:e rivieren. De luchtil:reek
luchtfireek
en grond zijn er onderfchciden. In de zuidelijke en zuid.westelij.
ke il:reken
tl:reken is het in den zomer warm en aangenaam; zelfs in het
middelil:e
middellle gedeelte is het zeer gematigd, ofschoon men er des win.
ters veel fiJeeuw heeft. De grootere noordelijke helft is aan eene
dcn korten zomer heeft men
felle 'lerfchrikkelijke
verfchrikkelijke koude onderhevig. In den
hier wel verfcheidene dagen ettelijke warme uren; maar naauwelijks
blaast de wind van den kallt der IJszee. zoo als dikwijls gefchiedt ,•
of men beeft
heeft eene fnerpende koude. Het zuidelijke en zuidwestelij.
Tobotsk is zeer vruchtbaar, en levert veel koren en
ke gedeelte van Tobolsk
mnder-, paarden- en
vlas op; terwijl deszelfs grazige weilanden de runder-,
fchapemeelt,
fchapenceelt, waarvan men hier veel werk maakt, aanmerkelijk begunfligen.
gunfiigell. Hier en daar fokt men zelfs kameelen,
kameelell, en wild en visfchen zijn er in menigte. In het hoogere noorden is het land, in
tegendeel, ter bebouwing geheel ongefchikt:
onge[chikt: het is met digte moerasGge bosfchen bedekt, die nader aan de J]szee van langzamerhand
rasûge
ophouden. wanneer men naauwelijks meer een mosplantje of heesophouden,
ter aaIltreft.
aantreft. Kostbare pelterijen, wild, visfchen en rendieren maken
den rijkdom van dit gedeelte des lands uit. Behalve door Rusfen
wordt het gouvernement Tobolsk
Touolsk door Tartaren, van verfchilIende
benamingen, bewoond.
TODI. (MARIA FRANCESCA) Eene der beroemdl1:e zangeres fen
uit de 18de eeuw, te Lisfabon geboren. Zij zong te Londen, Parifs,
Potsda!lZ en Petersburg met ongemeen vele goedkeuring, ln-in·riJs, Potsdam
!l:ad, waar zij het vleij endst omhaal
onthaal en
zonderheid in laatstgenoemde il:ad,
eene ruime belooning genoot. Van hier werd zij naar BerliJn beroe.
[chitcerde hier als ANDROpen op een jaargeld van 4000 rijksd., fchitterde
MEDA, MEDEA, enz., en genoot het uitllekendst eerbewijs; doch ha.
re onverdragclijke
ol1verdragclijke trotschheid
trolschheid vond de bezoldiging te gering, en deed
hanr
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haar op 6000 rijksd., of haar ontflag aandringen. De koning gaf
laatfre, en nu reisde zij door Italië, Holland en Engeland,
haar het laat1l:e,
fiierf ten laat1l:e
laatae in haar vaderland in het jaar 1793, het 4Sfie
4Sfre haars
en merf
levens. Hare fiem,
fehoon, helder en
fiern, meer alt dan discant, was fchoon,
uitl1:e~
wegflepend , en haar zuiver, kunstmatig en in de adagio zeer uit1l:emedekunfienaresfen wedwed~
kend gezang deed haar langen tijd met hare medekunflenaresfen
ijveren.
TOETSTEEN (Lapis Lydeus). Een zwarte, harde en korrelige,
fehilferaehtige fieen.
freen. die de kleur en den glans van goud en zilver
fchilferachtige
opgeO:reken wordt, en dien de goud. en
aanneemt, wanneer er dit opge1l:reken
zilverfmeden tot het toetfen van deze metalen gebruiken. Dezen
fen en Silefië: hij geeft geen vuur
fieen vindt men in Boheme. Sak
Sa1eJèn
fraai, noch wordt door de zuivere vochten ontbonden, en
door het fiaal,
kan in het vuur tot geene kalk gebrand worden; maar verandert er.
er
poin tot een poreus, bruin glas. Hij is mede gefchikt, om te po·
lijsten.
TOGA. Een wijd opperkleed van wol, hetwelk de Romeinfehe
Romeinfche
burgers in tijd van vrede droegen, en wel alleen
alJeen de mannen: doch
daar alleen
alJeen vrijgeboren Romeinfehe
Romeinfche burgers de Toga mogten dragen.
zoo was zij een eerekleed, en tevens een kenmerk, hetwelk de Romet'nen van andere volken onderCeheidde:
onderfcheidde: van hier gem
gens Togata (het
volk in de Toga) zoo veel als het Romeinfche volk. Daar echter
dit kleed te gelijk alleen door de burgers in vredestijd gedragen werd,
ede
(de krijgslieden droegen in des zelfs plaats het Sagum), zoo betee.
kent het woord Toga ook fom
tijds vreedzame burgers, en over het
fomtijds
algemeen den fraat
fiaat van vrede, in tegenoverfielling
tegenoverfielIing van dien van oor.
09rlog. Voor het overige werd de Toga over den linker feb
ouder gefchouder
flagen, en liep onderen den regterarm door, zoo dat deze geheel vrij
bleef. Zij was van onder tot aan de borst toegenaaid, en de verfcheidenheid van kleur, de fijnheid der wol en de bijkomende ver.
fierfels kenmerkten den frand en toeO:and
toe1l:and der perfonen. Zij was gewoonlijk wit (a/ba):
(alba): de rijken droegen eene wijde, de min gegoe.
den eene naauwe, en die l1aar een ambt fionden
fronden gemeenlijk eene
fchitterend witte (Toga candida); en van hier, dat men nog tegenwoordig diegenen, welke naar
l1aar eene openlijke bediening dil1gen,
dingen, Canl1oemt. Rouwdragenden hadden eene zwarte, geregtelijk aandidaten noemt.
geklaagden eene vuile verfletene grijze, of over het algemeen onoogel~ike
oogelijke Toga om (Toga fordida);
fordida) ; doch was zij met purperen
belegfels verfierd, hoedanig hooge overheidsperfonen en priesters
die droegen, dan l10emde
110emde men haar Togata praetexta, die te.
tevens eene onderfeheiden
onderfcheiden dragt was voor jongelingen
jongelil1gen tot hnn
hun
Y;rilis, de
I7de jaar, wanneer zij die met de zoogenoemde Toga Yirilis,
m~nllelijke, dar
dat is de gewone eenvoudige witte Toga, ook pura en
libera genoemd, verwis[eldell. be
be Triumphators droegen eel1e
eene met
goud en purper
pnrper verfierde Toga, welke Toga Picta, ook palmala
pa/ma/a,,
geheetcn
geheeten werd.
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TOISE. -

TOLLIUS. (H.)

TOISE. Eene Franfche lengtemaat van 6 voet,
voer, in welker plaats
naderhand de metre gekomen is, welke 3 Parijfche voeten en omtrent
llï~
11Ï~ Iiniën
liniën bevat.
TOKAI. Een marktvlek in Opper-HongariJe,
Opper-Hongarije, aan de rivier Bodrog, ter plaatfe, waar deze zich in de Thiesz ontlast, inzonderheid
beroemd door deszelfs buitengewone vruchtbaarheid, alsmede door
den beroemden Tokaijer-wijn, welken het oplevert. Deze zoete en
krachtige wijn, die voor den kostbaarfl:en gehouden wordt, groeit in
de omliggende wijnbergen van Mada, Tarczal, Zombor enz. waar.
van ieder dezer plaatfen
plantfen bijzondere foorten heeft, die zich door
],racht, duurzaamheid, of fijnheid in fmaak onderfcheiden. Men re·
kent, dat er jaarlijks in het geheel van den Tokaijer-wijn 110,000
okshoofden gewonnen wordt. De fiapelplaats
i1:apelplaats is te U/ëenen, van
waar dezelve naar buiten 's lands wordt verzonden; doch deze
wijn behoort niet onder de gezondfte, alzoo een enkel glas bij [ommigen braking veroorzaakt.
TOLEDO. De hoofdf1:ad
hoofdl1:ad der provincie van gelijken naam in
Nieuw.Castilië, voorheen van geheel Spanje. Zij ligt op hooge rotwemelt, waardoor de
fen, zood at de Taag in eene diepe bedding wentelt,
firaten
i1:raten ongelijk zijn, en het benoodigde water uit die rivier door
ezels moet naar boven gebragt worden. De fiad
i1:ad is met eellen dubbelen muur en ver[cheidene
verfcheidene torens omringd; had voorheen '200,000
200,000
inwoners; doch telt er thans niet meer dan 25,000. Zij heeft 26
parochiekerken, 38 kloosters, 17 hospitalen en 12 kapellen; is de
bisfchoppen onder zich h~eft,
heeft,
zetel van eenen aartsbisfchop, die 8 bisCchoppen
en eertijds een jaarlijks
jaarlijksch
eh inkomen van 300,000 dukaten had. Onder de
gebouwen munt voornamelijk uit de, in den Gothifchen fmaak gebouwde, aartsbisfchoppelijke
aarcsbisfchoppelijke kerk, met eene aanzienlijke boekerij, waarin
handfchrifren bevinden; alsmede
zich onder anderen 700 zeldzame hand[chrifren
de Alkazar, of het voormalig reGdentie!1ot
refidentie!1ot der moorfche vorllen,
vori1:en,
hetwelk thans tot een hospitaal en zeer nuttig arm. en weeshuis is
ingerigt. De univerGteit
univerfiteit is [edert
federt 1808 vernietigd. In de nabijheid
der fiad
i1:ad zijn nog overblijfsels van RomeinCche
Romeinfche oudheden. Er zijn
hier fabrijken van zijde, en eene koninklijke van degenklingen.
TOLLIUS, (HERMAN) geboren te Bremen, in Sprokkelm. 174'2,
J742,
was van een geleerd, in ons vaderland, niet onberoemd, ge!1acht
afkomfiig;
afkomflig; hoorde aan de hooge CellOoi
fcl1001 te Lei/den, waar zijne
moeder, na den dood haars echtgenoots , was gaan wo~n ,
de les[en
lesfen in de wiskunde, en daarmede verbondene en andere
wetenfchappen, der hoogleeraren VAN MUSSCHENBROEK en LULOFS,
en maakte daarin ongewone vorderingen. In de regtsgeleerdheid waren RUCKER en SCHELTINGA , en in de Griekfche en Latijnfche taal.
kunde de onvergelijkelijke HE~TSTERHUIS
HE~ISTERHUIS en RUHNKI'.NIUS
RUHNKENIUS zijne leermeesters, welke beide laatfien,
laati1:en, nadat hij in Zomenn.
Zomerm. 1763 den rang
van meester in de regtel1
regten verkregen had, al aanfionds
aani1:onds bedacht waren, om hunnen jeugdigen leerling, die zich meest met het letter.
kun.
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kundige vak bezig hield, lUm
aan deze of geene akademie, of aan een
vermaard atheneum, als hoogleeraar in de fraaije letteren te plaatfen •,
uitflag der beoefenende regtskunten einde hem van den onzekeren llitflag
de en van de pleitzaal te bevrijden, en hem geheel aan de letterkunde te verbinden, waartoe de hoogleeraren GAUlllUS
GAUIIIUS en SCHULTENS
gaarne medewerkten. Het gevolg hiervan was, dat TOLLIUS
TOLLlUs binnen
weinige jaren, na het vertrek van den beroemden hoogleeraar TIJDEMAN naar de hooge fchool te Utrecht, in diens plaats, te Harderwijk
den leerfloel in de gefchiedenis. welfprekenheid en Griekfche taal
beklom, welken pOSt hij in 1767 aanvaardde met eene redevoering:
qua demonflratur,
demonftratur, etiamnum fuperesfe in Graecis ti/eris,
literis, ex quo gra~
gra"fores
viores disciplinoc
disciplinae decus ac praejidium capere
ca/,erc posjint. Hij genoot hier
Gel.
eene algemeene toejuiching en het gemeenzaam verkeer met den Gelderfchen adel en andere aanzienlijken, vooral van de zulken , die de
letteroefeningen
Jetteroefeningen beminden, en volhardde met lust en ijver in zijnen
post tot in het jaar 1776, wanneer zijne genoegens op het onverwacht door het verlies zijner echtgenoote,
echtgcncote, eene zuster van den be.
beo
BENNET , gefl:oord werden. Dit treurig fl:erfgéval
fl:erfgèval trof zijn
roemden DENNET
gevoelig hart dermate, dat men verandering van luchtgefl:eldheid en
uitfpanning voor hem noodzakelijk oordeelde, weshalve hij, met ver·
verlof van curatoren, HarderwiJk
Harderwijk voor eenigen tijd verliet en naar Parijs vertrok, aldaar"
aldaar' bleef, en
cn het oogmerk zijner reize bereikte;
tewijl hij hier tevens den vrijen toegang verkreeg tot de rijke ver.
zameling van Griekfche handfchriften, in de koninklijke en andere
voorname boekerijen voor handen, van welke hij zich ter uitbreiding
zijner letterkundige ondernemingen, inzonderheid ter verzameling vall
van
al het benoodigde voor de uitgave van Apoltonii
.dpollonii Lexicon, waarvan
firnks
firaks nader, met de meeste vrucht bediende.
Terwijl hij te PariJS
Pari.is vertoefde, waar hij in een gemeenzaam verkeer
en de vriendfchap van groote geleerden deelde, omving
ontving hij berigt
aanf1:elling tOt hoogleeraar in de historiën en Griekfche taal aan
zijner aanfl:elling
het atheneum te Amflerdam,
.dmfterdam, in plaats van den vermaarden
P. BURMAN. Hoe groot ook de genoegens waren, welke hij te
Harderwi.ik genoten had, was hem echter dit beroep alleraangenaamst,
Harderwijk
en hij aanvaardde dezen nieuwen post in Lentem. 1778 met het
houden der keurige redevoering over den weergaloozen VOSSlUS
VOSSIUS:: de
GERARDO
GERARDO JOH. VossJO, perfecto Grammatico, die een der vroegfie
vroegfl:e en
luisterijkfie
luisterijkfl:e fieraden dezer doorlnchtige
doorluchtige fchole geweest is. Ook hier,
gelijk te voren ce
Harderwi.ik, hielden hem alle leergierige jongelingen
te Harderwijk,
in hooge waarde; terwijl hij tevens op verzoek van een groot aantal
kundigfie zijner fl:adgenooten, zoo als zijn voor.
der aanzienlijkfl:e en kundigfl:e
zaat gedaan had, Nederduitfche lesfen over de vaderlandfche historie
gaf, die door dezen, meest bejaarden en in 's lands gefchiedenisfen niet
onkundig, getrouwelijk en met graagte werden bijgewoond. Ook
verzuimde mcn
men niets, om de genoegens van hunnen braven leermeester, bij zijn
zUn verblijf
vcrblijf in Hollands hoofd!lad,
hoofdl1ad, zoo veel mogelijk.
door
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door kennelijke blijken te vermeerderen, waarbij nog kwam in 1778,
de vernieuwing van zijn huisfelijk geluk door een tweede huwelijk
met vrouwe J. C. SCHOORN, weduwe KLOEKHOF , waaruit
w-aaruit hij 2
dochters naliet.
Amjierdam fcheen dus.
Amflerdam
dus, ten minfie voor eenigen tijd, voor hem :rls
a>1s
eene
eel1e rustplaats te zullen wezen; maar onvoorziens werd hij in
1785, na voorafgaande onderhandelingen, bij akte van zijne hoog.
hoog_
heid, tot onderwijzer van de drie kinderen van den erfstadhouder aan.
aangefield, en vertrok dus naar 's
'$ Hage;
Hoge; doch burgemeesteren van ge_
ge.
melde !l:ad
fiad boden hem, ten blijke van hunne tevredenheid over zijn
gehouden gedrag, de terugkomst aan haar atheneum aan, zoo dra de
verkiesfelijk zoude maken.
loop der omfiandigheden dit verkiesfeJijk
maken" In '$ Ht/ge
Hoge 00.
0ndervond TOLLIUS
TOLLlUS ge
geene
ene mindere vleijende
vleijel1de behandeling dan in AmfterAmfter.
dam, en had van zijne vorflelijke
vorfl:elijke kweekelingen het grootfie genoegen.
Intusfchen groeide de parcijfchap
parrijfchap in ons gemeenebest tot die
hoogte, dat de prins erffiadhouder
erfiladhouder oordeelde, 's Hage
Hoge te moeten
naar Gelderland op het Loo te begeven. Hier
verlaten, en zich llaar
bleef het onderrigt der vorfielijke fpruiten zijn hoofdwerk, doch met
vele gewigtige, bijkomende bezigheden, uit zijne fiaatkundige fchriffcluif.
ten bekend, en kreeg hij gelegenheid, door de omwenteling van
Herfstm. 1787, om naar den Haag terug te keeren. Een jaar daar.
daarna ondernam hij eene reize met den jongen vorst naar verfcheidene
menfchenkellnis op
hoven en erflanden, om hem meer tot wereld. en menfchenkeunis
te leiden, en voordeel te zoeken bij het toenmalig onderwijs, inzoninzon·
derheid bij de hoogleeraren van het beroemde Carolinum te Bruns·
Brumwijk. In Oogstm. 1789 ging de reis verder naar de Nasfaufche Ha.
ten, en men kwam gelukkig te Dillenburg
Diltenburg,, waar de reisgenooten
met de grootfie minzaamheid en hartelijkheid ontvangen werden. Na
eenen gewenschten afloop dezer reize droeg de prins erfstadhouder
aan TOLLIUS den post van raadsheer en rekenmeester der domeinen
op, dien hij tot
[ot 1795 behoorlijk waarnam. Zijne aanfieJling
aanfielling door den
raad van fiaten,
!l:aten, met goedvinden en op voorl1el
voor11:el van den etfstad.
e~fstad.
houder, in Herfstm. van het vorige jaar, tot
tOt algemeen en commisfaris
civiel van het Engelsch leger, zich toen hier ter afwering van de
Franfchen bevindende, veroorzaakte bern
hem vele moeijelijkheden, en
berokkenden hem in lateren tijd eene vuile bron van on
onverdiend
verdiend verdriet en boosaardige befchuldigingell van ontrouw, waartegen de eerlijke en naauwgezette man zich echter zeer wel wist te verdedigen.
Deze post, door den inval der Fran[c-hen
Fran!chen in onze republijk, nutte.
loos zijnde geworden, en ook de prins erfstadhouder met zijn gezin
de wijk naar Engeland genomen hebbende, beIJoot
beDoot TOLLIUS, om dit
land met vrouwen kinderen, en met achterlating zijner boekerij en
bijna alle goederen, te verlaten, en zich naar OSl1abruck
Osnabruck te begeven.
alwaar hij eellen zeer verpligtenden brief van de hertogin V3n Bru11SBruns1Vifk
wy"k ontving, waarin hem alle mogelijke hulp in zijne tegenwoordige
en verdere ongeIegenhedell
eeongeiegenhedell werd aangeboden, en die te gelijk met ee.
ne
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ne dergelijke aanbieding van haren vader den hertog vergezeld ging.
TOLLIUS
TOI.LlUS vertrok hierop naar Bronswijk
BrJlnswi,/k,, en vond aan dat hof, voorprinfes LOUlSE,
LOUISE, toenmalige erfprinfes van Oranje-Nas[au,
Oranje-Nasfau,
al bij de prinfcs
al die hulp en bewijzen van goedwilligheid, waarop hij en zijn ge.
zin konden rekenen. Terwijl hij hier min of meer belangrijke eomcommisfiën voor het huis van Oranje, in Engeland of te Hamburg, waarcn den koop der in Ponam, droeg hem de erfprins de bezigtiging en
len gelegene goederen van den vorst JABLONOWSKY
JABLONOWSRY op, welke hij in
1798 naar genoegen van zijnen doorluchtigen lastgever volbragt, die
1198
h.em,
hem, onder den titel van geheimraad , dan ook het hoofdbewind
over dezelve toevertrouwde.
TOLLIUS moest nu in het voorjlk'lr
voorjanr van 18,00
18.00 met zijn geheele ge.
TOLLlUS
zin naar Polen opbreken, in welk voor hem vreemd land hij niet
zelden het moeijelijke van zijnen nieuwen pOSt
post ondervond, inzonderheid fe.dert de erfprins in zijne gekochte landen eenige volkplantin.
gen aanlegde, om voor zoo vele bewoner~ der Nasfaufche landen
en van het overige van Duitschland,
Duitseh/and, als zich derwaarts
der~aarts wilden beherf1:el der drukkende
drukkcnde armoede te openen.
geven, eenen weg tot herfl:el
uitl1ag dezer onderneming, het uiteinde zijner omzwervingen, en
De uitOag
het eindelijk lot, dat aan het huis van Oranje te duchten fl:ond,
f1:ond,
deed hem dikwijls duister in de toekomst zien, toen hij onder al
deze bekommerende g.edachten,
gedachten, door zijne vrienden in Holland, het
onverwacht berigt omving, dat koning LODEW1JK
LODEWJJK zijne terugkomst
in dat rijk verlangde. Hij gaf dadelijk van den hem doordien vorst
nader gedanen voorOag
voorl1ag aan den erfprins kennis.
kennis, met wiens goedkeu.
1809 de rerugreize
terugreize naar het vaderland aannam. Reeds n3
na
ring hij in 18°9
U.treeht, waar zich juist op dien tijd de ko.
r.ien dagen kwam hij te U.trecht,
ning bevond, die he!
het aan zijne keuze liet, om in den fl:aat,
f1:aar, of aan
ie hooge fchool, in welk vak hij wilde, geplaatst te worden.
rOLUUS verkoos
:verkoos den akademifchen fl:and
f1:and bij de l1niverfiteit
univerfiteit te Lei/LeijrOLIJUS
fiatistiek, en werd kort daarop aldaar als hoog..
ien, en wel de ilatistiek,
eeraar Statistiees
Statistices et Diplomatfae
Diplomatiae beroepen, welken post hij in Zo..
Sta-..
merm. 1809 openlijk aanvaardde met eene redevoering: de fine Sta
'istiees, quae voeatur,
yocatur, hodiernae, en welke met algemeen genoegen
~ehoord
en gelezen werd. De naderhand gevolgde verandering
n het befl:l1ur
bef1:uur van ons vaderland, en de wederkomst van eenen
rorst, op wien hij finds zoo vele;
vele jaren eene naauwe betrekking ge.
ohuitfprehlijke blijdfchap,
bIijdfchap,
[regen had, vervulden zijn hart met eene olmirfprekelijke
.vesbalve
minne zwarigheid maakte, om in Len.
,vesbalve lJij dan ook niet de minfie
em. 18 II 4 te /lmflerdam de groote vergadering der notabelen bij te
fouverej,n vorst van dit gemeenebest te verver·
vonen, den prins voor fOllverei.n
1.1ren, en de beraamde grondwet voor 's lands befl:uur
befluur goed te keuren.
L1ren,
Onder alle gunflige
midde..
gunfiige befl:ellingen
bef1:ellingen der voorzienigheid, die hij middeerwijl ondervonden had, hehoorde
behoorde ook de vermeerdering van huis.
elijk geluk door zijn derde huwelijk, in 1813 aangegaan met zijne
DETMER5, welker zorg, vooral in den hoogen
hoogcn ouder·
ouder,kht S. E.. DETMERS,
dom,

142

T
OL
TOL

(H.)
L I U S.
~ eHJ

nu

dom, dien hij bereikte, zijn voornaamfte
voornamnfl:e voorregt was. BU de herftelling
herfl:elling
der Leidfche hooge fchool verwisfelde hij zijn vorig vak met dat der
Griekfche en Latijnfche letterkunde, en werd een der leermeesters
jongfl:en zoon, prins FREDERIK, zoolang deze zich
van 's konings jong!l:en
aan de Leidrche
Leidfche akademie bevond.
TOLLIUS bekleedde niet alleen zijne onderfcheidene posten met
den grootften
grootfl:en roem; maar heeft ook zijnen naam door verfchilIende
lende fchriften
fchrifcen vereeuwigd. Om niet verder te [preken
fpreken van zijne
reeds genoemde Latijnfche redevoeringen, te Harderwijk, Amfterdam
Amflerdam
en Leijden gehouden, maakte hij zich bij alle geletterden in Europa
bekend en geacht door de keurige uitgave van /lpollonii
Apoltonii Lexicon
Homericum • voorzien met de korte aameekenÎngen
aanteekeningen van D'
D' ANSSE DE
VILLOlSON, en met zijne eigene aanmerkingen, die beknopt maar
zeer belangrijk zijn. Dit werk waaraan geen tijd en vlijt gefpaard
waren, verfcheen in 1788, en werd aan zijne vorfl:elijke
vorfielijke leerlingen.
leerlingen,
zoons van den erfstadhouder.
erfstadhouder, opgedragen. Onder zijne Latijnfche
fchriften was de levensfchets van den hoogleeraar N. PARADIJS.
PARADIJS, gevoegd achter de Opuscula Academica, in 1813
18 I 3 door dezen zijnen
zijnell
ouden vriend uitgegeven. Voorts fchreef hij gedurende zijne uitlan·.
r 795 en naderhand, verfcheidene belangrijke fiukken.
fJ:ukken , ons
digheid.
digheid, in 1795
vaderland betreffende, doch die zonder zijnen naam in het licht ver.
fchenen. Zijn vertoog over de rampen van Holland en de hulpmiddelen
defen daartegen, te Antwerpen (of elders) in 1796 iq het Frallsch
Fransch
en Nederduitsch
Nederduitech gedrukt, draagt alle kenmerken van eenen verftanverfJ:anfchrijvcr; zoo als ook een werk, in het volgend
cligen
digen en bedaarden fchrijver;
jaar uitgekomen, onder den titel: Nederlands Staatsgebreken en
derzelyer
bekend
derzell'er geneesmiddelen. Meer algemeen echter is onder ons beke"nd
het regtsgeleerd advijs van .8.
B. VOORDA en J. VALKENAER in de zaak
il:adhouder, met wederleggende aanteekeningen
aameekeningen gevan den gewezen fiadhouder,
drukt in 1796. die zoo bondig en met die kracht van waarheid,
ter overtuiging van alle onzijdige lezers, gefchreven zijn,
zijn. dat deze
wederlegging van het regtsgeieerd advijs buiten
bulten alle tegenfpraak ge_
gebleven is. Ten hoogfl:e belangrijk zjjn
zijn verder de ftaatkundige
flaatkundige ge..
[chriften, betreffende de Ve7'eenigde
f/ereenigde Nederlanden in 1786 en vervolgens, door TOLLIUS in 1814 - 1816 in 3 deelen
deelell in het liche
licht gege
gege...
ven, en opgedragen aan hare
hnre koninklijke hoogheid lVIevronwe
Mevrouwe de
Oranje-Nas[au. Een groot deel der oorfpronkelijke !tukken,
fl:ukken,
douairiere Oranje.Nas[au.
hier te vinden, was door hem zeI
ven ge(1eld,
zelven
gefteld, en zijn onveranderd gedrukt. Zij leeren ons vele bij
bijzonderheden
zonderhedcn omtrent de gebeurtenis
gebeurtenisfen
fen van
dien tijd; doch waarvan eenige, naar het oordeel van fommigen,
liever voor de latere l1akomelingfchap
nakol11elingfchap hadden moeten onbekend gege.
bleven zijn. Vele andere taal.,
mal-, oudheid.,
oudheid-, gefchied- en fraatkunfl:aatkundige fchrifcen
fchrifren werden bovendien
bovendil'n door hem gefchreven, en der uitgave waardig gekeurd,
gck:;urd, en zonden, zoo zij eens het licht zagen,
's
'5 mans roem nog n,eer
nceer en meer bcvesti:~en
bcvesti:;cn en uitbreiden.
lIet
IIet l:,wllaer
blr:11aer vall
\'8tl TOLLIUS was in :llle opzigten erl~J,
erl~l, beminnelijk
ell
en
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en voorbeeldig. Hij bezat eene ongeveinsde hoogachting voor de
geopenbaarde godsdienst, en eene befl:endige
befiendige zucht ter bijwoning
van de openlijke eerdienst. Elk bewonderde in hem fchranderheid
van vernuft, fijn oordeel, vaardigheid van fpreken en fchrijven in
verfcheidene oude en hedendaagfche talen, aanhoudende werkzaamheid
verfcheidelle
en uitfiekende
uitfl:ekende geleerdheid. Hij was getrouwen eerlijk in al zijne
ambtsbedieningen, dienstvaardig voor allen, wien hij ergens in nuttig kon z~in,
zUn, ook zelfs in zjjnen hoogen ouderdom voor leergierige
jongelingen, die zijn bijzonder onderwijs begeerden. Eenvoudige en
ongemaakte nederigheid was zijn fieraad, zonder zich ooit met trotschtrotsch.
heid op loftuitingen wegens zijne kundigheden, of op aanzienlijke eereposten te verheffen, en ware vaderlandsliefde, afkeerig van eigenbelang én onmatige zucht tot geld en eer, blonk in al zijne hande_
lingen uit. Hij ontving, ten tijde zijner uitlandigheid, niet flechts
van perfonen van den hoogfien rang en het aanzienlijkst vermogen,
de grootll:e
grootlle bewijzen van achting, maar ook aanbiedingen van aan.
zienlijke bedieningen en voorregten in Duitsch/atld,
Duitschland. Engeland, en
Polen, welker aanneming hij, echter, uit hoofde zijner hartelijke
\'erknochtheid aan zijn vaderland, zorgvuldig,
zorgvnldig, met de hem zoo eiverknochtheid
olltweek. Dankbaarheid voor de veelvuldige genotene
gene zedigheid, ontweek.
leeft~id, te Harderwijk, Amflerdam, en aan
weldaden, in vroegeren leeftijd,
verfcheidene vorstelijke hoven, vervulde geheel zijn hart. In zijn
bijzonder verkeer was hij befcheiden, vriendelijk, nooit twistgierig,
voor oude vrienden onveranderlijk dezelfde, voor zijne echtgenoote,
kinderen en verdere naastbefiaanden
naastbelraanden een dierbaar pand in dit leven.
IIet
lIet kon niet
nict wel anders, of een man van zulke verdienflen
verdienfien moest
bij vele genootfchappen
genoot[chappen van wetenfchappen
weten[chappen in aanmerking komen,
zoo in als buiten ons vaderland. Vele zijner diplomata
dipl0111Rta zijn dOOl"
door
zijne langdurige uitlandigheid, en het verlies van een groot gedeelte
zijner kostbare boekerij en verdere goederen, verloren geraakt; doch
met zekerheid weet men, dat hij befl:uurder
belluurder geweest is van de
menschlievende maatCchappij
maatfchappij van dren
drenkelingen
kelingen te Amflerdam, federt
1809 lid van het koninklijk inflituut
infiitutJt van wetenfchappen, alsmede van
Groning[che genootfchappen,
genoot[chappen, en een der oprigters
de Utrechtfche en Groningfche
Leid[che maatfchappij \'an
\'3n Nedcrlandfche
Ncdcrland[che letterkunde, van welvan de Leidfche
ke hij IlU
nu het oudfl:e
oudfie lid was. Zijn verdienl1elijk
verdienfl:elijk leven eindigde den
!!9fl:en van Grasm. 1822,
r822, in den ouderdom van ruim 80 jaar, wanneer
!!9fien
de heer J. H. HOWFFT
HOEUFFT het volgende bijfchrift op hem vervaardigde:
D. M.
NI.
Viri
Piri Eruditisjimi,
Eruditisfimi,
Hermonni
Hennatmi To/lii
Tollii ,
Cl/tie/mi
Gu/ie/lIIi II,, Belgarutlt
Be!garutJZ Regis, quo7ldam
quolldam 111flt'tlltol'is.
lll;'litutoris.
Te, !het
Iket exti7lctuill
extinctu;JZ , tot doeN, Hermmwc,
Hel'llJtlf211C, labores
Intcriisfe 'Vetent
vetent;;
Ta/tlll
Ta/fm Belg/aduin
De!giadll1n populo f,rtl/asle
f,rmasfe Monardltl11r,
Monar."ham,
.
Plus ('lio
rgo 111i1'or
111i1"or OjJlts.
OjJlIS.
TOM.
T01\1-

TOMBACK. TOMBACIC
TONG. (De)
TOMBACK, is een mengfel van fommige metalen, van eene roodachtige
:J.chtige gele kleur. waarvan men de Siammers voor de eerfle
eerfl:e uitvinders houdt. Zij nemen daartoe het beste Chinefche koper met eenig
goud, en fchatten
fchattel1 het nog hooger dan het laatfle
laatfl:e metaal. In Europa
werd het allereerst door een gezantfchap bekend en nagemaakt, hetwelk van daar aan LODEWJJK
LODEWIJK XIV. gezonden werd. Tot het Europeesch Tomback neemt men koper, mesfing, en eenig goed tin of
zink, hetwelk onder malkander gefmolten wordt.
TON. (Eene) beteekent : 1. een vat, van eene bepaalde maat,
TON,
doch die in verfcheidene
verCcheidene landen zeer verfchilIende
verfchiIIellde is
is;; 2. eene Ton
TOIl
gouds, zijnde 100,000 gulden; 3. bij de fcheepvaart de maat van
de Iigchamelijke
ligchameIijke ruimte van een fchip, namelijk van 42 vierkante
voeten; voortS de last of zwaarte, welke een fchip dragen kan. in
welken zin een Ton zooveel is als een last van 2000 pond. Wan200 Ton voert, of !l00
200 Ton
neer men derhalve zegt, dat een fchip !200
groot is, dan beteekent dit zoo veel, als dat het eene lading van
400,000 pond kan dragen. Twee tonnen of 4000
4COO pond maken een
fcheepslast. Eindelijk beteekent
beteekem eene Ton bij de fchippers eene
Scheeps.Ton, een 1J:erk
1):erk met ijzeren hoepels beflagen vat, in de gedaante van eene gewone Ton, met dat onderfcheid, dat het aan het
daal1te
eene einde fpitfer dan aan het andere toeloopt. Men hangt aan hetzelve een anker of zwaren !teen,
1l:ecn, die men in de zee of in de mono
den der rivieren laat zinken, om door de op het water drijvende Ton
TOIl
het vaarwater aan te wijzen, en alzoo de fchippers te waarfchuwen.
Deze tonnen hebben naar den aard der omflandigheden
omfl:andigheden en de jaarfaifoenen eene verfchillende kleur, en zijn zwart, wit of rood geverwd.
TONG. (De) Dit belangrijk fpraak-werktuig van den mensch
is in de holte van den mond geplaatst, met eene vleezige huid omgeven; men kao
kan haar in den 'Wortel,
wortel, die in de keel aan het tongbeen ge.
hecht is, in het ligchaam zelf, en in de punt onderfcheiden. De hnid,
huid,
die haar bekleedt,
bekleedt I is eene verlenging van die, welke den mond van
binnen, over het algemeen, overtrekt. Over het geheel is zij zeer
vaatrijk, en op hare oppervlakte vochtig, omdat hare vaten vele fappen afzonderen, en het l1~im in den mond haar bevochtigt. Van onderen vereenigt zich deze huid, en vormt den tongriem, die bij pas ge.
geboren kinderen fom
tijds te ver voortloopt,
voortloopt. en in dit geval eene kleine
fomtijds
rmaak, waarinfnijding vordert. De Tong is het werktuig van den fmaak,
toe haar van achteren de tong-wratjes dienen, die tllsfchen de 7 en
l!l
I2 van aanmerkelijke, en nog veel meer van mindere grootte al.
aldaar, en ovcr
over de ganfche
ganfehe bovenfle
bovenfl:e en zijdelingfche
zijdeIingfehe oppervlakte, tot
zelfs aan de pnnt
punt toe, bij haar gevonden worden. Deze wratjes be!laan uit fijne vaat- en zenuwpuntjes ; doch de Tong zelve uit fpie!taan
ren, die, daar zij alleen van nchteren in de keel bevestigd is, haar
veroorloven,
veroorloven. om zich in den mond naar alle kanten te kunnen bewe.
bewe ..
gen, en op allerlei wijze te veranderen, ten einde daaardoor niet alttlsfchen de tanden en
leen de fpijzen te fmaken; maar ook, om die tllsfchen
iu
in
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in de fpeekfel-buis te brengen, en tevens
tevens,t om tot het
bet VOrmen der
fpraak
fprank te dienen, enz. Vaten en zenuwen bezit de Tong in menigte;
JaatUe is er flechts eene, die men voornamelijk als eene
onder de laatfie
zenuw voor den [maak
finaak be[chouwen
befchouwen kan, voor zoo ver zij zich, na.
melijk, tot de fmaakwratjes voortzet.
TONGEN. Zoo werden de natiën of provinciën genoemd, waar.
in de Malthezer-orde verdeeld was. Zij waren Provence, duvergne,
duvergne.
Frankrijk, Italië, Duitschtanri,
Duitschlanrl, Castilië en Engeland.
TONICA. Door dit woord verfiaat
verUaat men in de muzijk den blijven
venden
den , of grondtoon van ieder fiuk, waarin het gezang en de harmonie doorloopen en het thema belllliten.
beO uiten. De sde toon (opwaarts
gerekend) is de Dominante. Beide toonen hebben hunne akkoorden.
Het akkoord der Tonica is altijd een volkomen drieklank. _ In de
geneeskunde noemt men Tonica (remedia) , Tonifche middelen, de
zoodanige , waardoor de verloren gegane veerkracht van de vezelen
der maag en ingewanden, zoo wel als van het geheele ligchaam.
moeten herfield
herfl:eld worden.
TOOK. (WILLIAM) Een zeer kundig fchrijver en een goed
gcfchiedkundige,
gefchiedkundige, die in het laatst van 1820, in den ouderdom van
77 jaar, te Londen fiierf. Ofschoon een geestelijke, deed hij zijne
intrede in de letterkundige loopbaan met eenen roman, die in 1761
verfcheen, en ook de eenige is , dien hij gefchreven heeft. Als pre.
dikant aan de Engelfche
Engelfehe faktorij te Petersburg verbonden, trok de
Rusfifche gefchiedenis weldra zijne aandacht, en hij gaf van 178017801800 twaalf boekdeelen van dezelve in het licht, namelijk 4, bevattende de gefchiedenis van alle volken van dat rijk; 3, behelzende
IT.; 3, inhoudende een tafereel van de
het leven van CATHARINA Il.;
regering van die vorfiin tot aan het einde der
del' 18de eeuw, en 2.
2 •
waarin de gefchiedenis van Rusland, federt deszelfs fiichting, toc
tot de
komst van CA'rHARINA
CA'f!-lARINA II.
Il. tot den troon, verhandeld wordt. Gedurende zijn verblijf te Petersburg was hij zeer gemeenzaam gewor.
den met de Duittèhe
DuitCche taal, en
cn het is aan hem, dat zijne landgenoo.
landgenooten eene wel bearbdde vertaling van het tafereel van Petersburg
vau STORCH, en bijna van alle de werken van den beroemden leer.
van
aaf
aar ZOLLIKOFER verfchuldigd zijn. Bovendien was hij uitgever van
het Algemeen Biographisch woordenboek, en medearbeider van het
letterkundig Tijdfchrift, the Gentlemen Magazine genoemd.
TOON, TOONLADDER. Toon noemt men, in het algemeen,
de werking van de trillingen van een geluidgevend ligchaam, welke
in eene gelijke ruimte van tijd op elkander volgen. Het is bekend,
dat eene ge[pannen
gefpannen fnaar,
fna'3.r, wanneer men haar beweegt, in eenen bepaalden tUd,
t~jd, een aantal van trillingen, dus eenen bepaalden Toon,
voortbrengt, die naar mate de fnaar langer, dikker of meer of min.
minder gefpannen is , verfchilt; en dit verfchil van toonen
toon en wordt in de
muzijk, voor zoo ver zij daarin bruikbaar zijn, door letters aangewezen, en
cn tot een Toonfielfel of Toonladder gebragt , waardoor men
ALGEMEEN WOORDENB. VII.
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eene opeenvolging van 8 op. of afdalende toon en J, van den grond_
toon tot deszelfs oktaven, verfiaat. Er zijn 3 foorten
tOOn
[oorten van zoodanizoodani.
ge Toonladders, als: de Diatoni[che,
Diatonifche, de Chromati[che,
Chromatilche, en de Ennarmonifche. Voor het overige bevat de reeks van alle toonen,
wonen, op 01101Imanircne.
ze fpeeltuigen voorkomende, 10 oktaven, waarvan echter de hoogfie
hoogfte
laagfte tot het gezang niet gebruikt worden, maar alleen tot veren laagfie
fierking der harmonie dienen. - In de redekunst verfiaat men door
fiem, den Toon, waarop men iets
Toon den klank der fiern,
iees voordraagt,
welke een der noodzakelijkfie talenten in eenen redenaar uitmaakt;
terwijl men in de fchilderkunst het kenmerkende van het gekleurde
licht er mede bedoelt, hetwelk in een fiuk heerscht, en van de juiste menging en zamenllelling
zamenfielling der kleuren afhangt.
TOONEELKUNST. Deze is eene zinnelijke voorfielling, of vertooning, van een dramatisch fiuk, door middel van Declamatie en
Mimiek. Men heeft in vroegeren tijd aan den tooneelCpeler den rang
van eenen kunfienaar getracht te betwisten, omdat de behandeling
van het onderwerp niet zijn eigen werk, maar dat van den dichter
fteller was; doch, wanneer men overweegt,
of oorfpronkelijken fieHer
dat de gegevene rol, door de verbeeldingskracht, eerst in een vol.
volkomen beeld moet bevat worden, en het verf
verftand
tand vervolgens over
de middelen moet nadenken, welke ter verzinnelijking van dit beeld
edel!le
noodig zijn, dan kan men niet ontkennen, dat daarmede de edellle
's menschen geest in verband fiaan,
ftaan, en hem dus de
vermogens van '8
onderrang eens kunfienaars met regt toekomt. De Tooneelkunst onder.
fcheidt zich van alle
aHe andere kunfien
kunfl:en daardoor, dat de woneelCpeler
voorfielt , en deze
het kunstfiuk niet bulten, maar in, zich zelven voorllelt
moeijelijkfie van alle kunllen; want
eigenfchap maakt zijn vak tot de moeijelijklle
ligter de eifchen der verbeelding,
penfeel en beitel volgen veel Iigter
menfchelijke ligchaam door houding, enz,
enz. het denkbeeld des
dan het menfcheUjke
kun(J:enaars kan uitdrukken. Ziels- en ligchaamsvermogens
Iigchaamsvermogens moeten
lruntlenaars
uitoefening
vereelligd werken;
derhalve, bij de uitoefen
ing der Tooneelkunst, vereenigd
lDen ook wei.
weien daar vereeniging van beide zeldzaam is, zoo vindt !Den
uitllekendlle onder hen moeten
nig groote tooneelfpelers; zelfs de uitfiekendCle
zich alleen tOt dat vak bepalen, waartoe zij, uit hoofde hunner
vermogens, berekend zijn. Verbeeldingskracht en verfiand alleen,
fiem en fpraak, waarbij
gepaard met een alles uitdrukkend gelaat, fiern
hij zijne eigene perfoonlijkheid met die van een ander geheel verwisrelt , zijn de voornaamfie vereis
vereischten
wisfeIt
eh ten van eenen tooneelfpeler;
en heeft hij, door eene gelnkkige vereeniging van verlland en ligchaam dit doel bereikt, dan kan men hem in zijn vak voor een bebe.
kwaam man houden.
Tot de Tooneelkunst behoort de kennis van de leer der DeclamaMimiek. De eerlle be[taat
beftaat in een gepast-. gebruik van den hootie en Mimiek,
toon, bij
gen of lagen, fterken of zwakken, fnellen of langzamen toon.
welk verrtandig
verftandig gebruik der nem
ftem ook nog behoorlijke tus[chenpoozen
tusrchenpoozen
moeten worden in
io acht genomen, omdat daardoor, en daardoor alleen,
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leen, het dramatisch beeld eene gelukkige verdeeling van licht en
fchaduw. en ook zijn vol leven oiltvangt.
ontvangt. Gewoonlijk ziet de
fchadllw,
grootne
grootf1:e menigte der aanfchouwers de fijne fchakeringen over het
hoofd, die de kunfcenaar
kunftenaar door zijn' toon en ftem
fcem bewerkt, omdat
bet hun aan een' gevormden fmaak.
finaak • ingefpannen oplettendheid, en
het
een fijn gehoor
geboor mangelt. - De gebaren van den tooneelfpeler moeren
ten zich zoo wel door waarheid als fchoonheid kenfchetfen. De eer.
fre
Cre bereikt men door elke gemoedsbeweging,
gemoedsbeweging. naar haren eigen aard,
uit te drukken; door aanwijzing der veranderingen, welke zij door
omfl:andigheden van het voorwerp, dat men
geflacht, jaren, fcand en omfcandigheden
vertoont, ondergaan, en door het in een fmelten van, en den over~ang
gang Wt
tot andere gemoedsftemmingen;
gemoedsCcemmingen; terwijl de laatfce verkregen
wordt door die zachte en buigzame matiging, welke altijd den mid ..
:lel
lel weg tusfchen
tllsfchen te veel en te weinig houdt,
boudt, en dat harde en fcher~e buiten fluit,
Guit, hetwelk dikwijls groote tooneelfpelers in hunne geba.
:en aan den dag leggen. Ook moet elke gebaarmaking alleen de ge•
.vaarwording van het voorwerp uitdrukken, en niet het voorwerp zelf
childerenj een regel, die gedurig herhaald, maar fteeds op het tOo·
èhilderen;
rooleel verwaarloosd wordt. Mimiek en Declamatie maken dus de bei.
Ie hoofdbefcanddeelen
hoofdbeftanddeelen der Tooneelkunst uit, en verheffen haar tot eeIe kunst van ruimte en tijd; terwijl zij tevens
revens den tooneelfpeler tot
!en
~en Lirisch en Plastisch
Plostisch kunftenaar vormen.
Vestigen wij nu de aandacht op het dramatisch karakter, hetwelk
noet verzinnelijkt worden, dan blijkt uit het doel der kunst over
Ict algemeen, om namelijk ideälen voor te ftellen,
nellen, dat dit karakter
let
lOk
)Ok denkbeeldig en in deszelfs aard veredeld zijn moet.
moer. De kunnekunftelaar moge nu in het treurCpel de waarde van den mensch, met teworfcelende, of in het blijfpel
blij fp el deszelfs verkeerdheid ter
;enfpoeden worftelende,
lereiking van zjjn
zijn levensdoel verwonen, altijd zal hij bijzonderheden
:111
all hare plaats laten, en algemeene vormen leveren, die de foore
foort
anwijzen, alzoo wij. j:t
jlt wel, een beeld, maar geene kopij van
:1nwijzen,
en beeld van hem zien willen,
willen. en ook deze laatîte
laatCce manier van
'oor[cellen
'oorftellen hem
bern ter navolging der natuur voeren, en dus van
vaD de
unst verwijderen zoude. HU,
Hij, die bij de verwoning van den AzijnAzijn..
erkooper den ftand
Hand doet uitkomen, portretteert, maar hij ideiilifeert,
!al1tleer
raIllleer hij zijne opregte vroomheid en grootmoedigheid voorfeelt.
voorftelt.
:ven
~ven zoo als een îchilder
Cchilder zich als kun
kunfcenaar
[ren aar kenmerkt, wanneer
ij in zijn portret niet de uiterlijke toevalligheden, maar den geest,
ien in zijn
ziin af te beelden voorwerp huisvest, tracht af te malen,
00 vertoont de tooneelfpeler
tOoneelfpeler ook alleen de 11eerfcbel1de
heer[cbende neiging
an het voorwerp door trekken, die de menschheid of fooft
foort
lllwijzen. Welk woneelfpeler
lUwijzcn.
tooneelfpeler zal het, b. v. in het hoofd krijgen,
MACBBTH, naar het beeld van eenen gefchiedkundigen
gefchiedknndigen ver·
m den MACBETH,
vernar te [pelen? Vereenigt hij zich, door middel zijner verbee!·
verbeel.
veraar
gevoet, met het denkbeeld des dichters, dan
ingskracht en zijn gevoel,
aandrift, waardoor hij de {toUte
{tOUte reuzenftappen
reuzenfcappen
nntftaat
tftaat in hem eene aandrifi:,
K
van
K z
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van dezen bloeddorfcigen trotschaard fterker en fchooner zal vertoonen, dan waartoe de befchouwing van de wereld der ervaring, en
het nadenken over bijzondere perfollen
(individuën) immer zou in
perfonen (indilliduën)
fraat
fcaat zijn. De tooneelfpeler wordt daardoor aan de wezenlijkheid
niet ontrukt. Hij
HU blij ft door het gegeven karakter, door den fcand,
feand,
de jaren, het gefiacht
geflacht en andere bepalingen ten naauwCte
naauwfte met haar
verbonden. Deze allen drukken op de rol min of meer den ftempel
eener
een er eigendommelijkheid,
eigendommeIijkheid, welke ons eene bepaalde geftalte laat
Jaat zien,
die geen ideaal is, dat in rook vervliegt. Hierdoor wordt het algealge.
foare weder af..
meene weder tot het bijzondere terug gebragt , of de foore
fiechts eene fchijnbare tegenftrijdigheid, wanneer
gezonderd. Het is·
i.~ flechts
van den tooneelfpeler eene denkbeeldige en perfoonlijke voontelling
voorftelling
te gelijk gevorderd wordt: beide moeten, zelfs meestal, in een
vloeijen , en alleen in de theorie van elkander gefcheiden blijven.
In den MAcBETH
MACBETH wordt de vertooning
verwoning algemeen of ideaal, wanneer
de neiging van trotschheid, in ftrijd met edeler begin
beginfels
fels , doch individueel, wanneer zij tevens met koninklijke waardigheid voorvoor~
gefteld
geneld wordt. In het eerfte
eerfce geval vertoont men den mensch in den
algemeenen vorm, in het laatfte den veldheer en koning onder eene
bepaalde gedaante.
verfchiIlende van het karakter afhangende graVuur en leven, in verfchillende
den, zijn voortS,
vo~rts, bij elke vertooning,
verwoning, volftrekt onontbeerlijk, hetzij de kunftenaar zelf dit vuur al of niet bezit. Bedachtzaamheid
Betlachtzaamheid
en bewustheid kunnen in het hevigfte van den hanstogt
hartstogt eene groote
werking voortbrengen, en zelfgevoel en eigen aandrift in beflisfende
befiisfende
omftandigheden niet minder. Men verhaalt, dat de krachten van GARRICK, na de vertooning der karakters van SHARESPEAR,
SHAKESPEAR, waren uitge.
put, en FLECR
FLECK zich geftadig door den hartstogt liet
Het ,ioortflepen
"oorcilepen ;
doch SCHRÖOER zou bij de hoogfte aandoening zoo koel gebleven
zijn, dat hij in hetzelfde oogenblik eenen zijner medefpelers eenen
een en
vernuftigen inval konde in het oor luisteren. Dit zijn nu wel uiterften , en echter waren alle drie mannen groote kunfeenaars.
kunftenaars. De
waarheid zal derhalve ook hier, zoo als overal, in het midden liggen,
en het zal het grootfte werk van den tooneelfpeler uitmaken,
uitmaken.
aandrift, verftand en hart, geest en ziel te verbedachtzaamheid en aandrift.
eenigen, en deze allen zoodanig in een te fmelten, dat zij aan zijne
kunstvoortbrengCels
kunstvoortbrengfels even veel aandeel hebben, hetwelk zeker niet zeer
gemakkelijk is.
TOONEELSPEL. Hierdoor verftaat
verfcaat de kunstleer, in eenen rui.
beftemd.
men zin, het dramatisch gedicht, ter openlijke voordragt befcemd.
van welken inhoud en vorm het dan ook wezen moge; doch in eenen meer bepaalden die tusfchenfoort van drama, welke tusfchen
het blij.
blij- en treurfpel in ligt, en, zonder het treurig verhevene tot
haar doel te fcellen,
ftellen, door de ontwikkeling eener ernftige handeling,
het hart tot bezorgdheid en medelijden opwekt, en ten laatfte,
door eene gelukkige uitkomst, opbeurt. Het onderfcheidt zich van
het
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het blijfpel door den ernst der behandeling, die echter door komi~
komifche bijzonderheden kan afgebroken worden; van het blij-eindend
treurCpel
treurfpel daarentegen daardoor
daardoor,J dat hier de indruk van het verhevene wegvalt, welke in het Tooneelfpel of door de handeling zelve,
of door eene gelukkige ontknooping, wordt te weeg geb ragt. In
de taal der tooneeloefening
cooneeloefening verdeelt men het Tooneelfpel in
eenen ruimeren zin, in het treur., blij-, zang-, het eigenlijk
Tooneelfpel, ballet, eöz.;
enz.; doch aller doel is, om een beeld van
het
bet menfchelijke leven, en wel door handeling, te vertoon
vercoonen.
en.
welke het gevolg is van die reeks van veranderingen, die door
de werkzaamheid van werkende wezens worden voortgebragt. De
eerfte eigenfchap der dramatifche
dramatiCche handeling is, dat hetgeen gevoorwaar~
fchiedt, uit voorafgegane oorzaken, en onder de bepaalde voorwaarden had moeten volgen, ofschoon dit dan ook niet in den kring van
olgemeene
algemeene werkzaamheid der menfchen moge gelegen zijn. Hierin
bellaat
befiaat het ware natuurlijke der handeling, zonder welke zij geene
belangfielling
belangllelling kan verwekken. De handeling moet uit hee
her karakter
en de omllandigheden
omfiandigheden der perfonen voortvloeijen , en belangrifk
helangt'ifk zijn
door hare betrekking op het eene of andere der menschheid waardige
aanfchouwer onophoudelijk
denkbeeld, waardoor de geest van den aanfchouvver
in fpanning en verwachting moet gehouden worden; doch bovenal
moet zich het dramatisch gedicht door éénheid van handeling kenmerken. Voorts moet hetzelve flechts
ilechts ééne hoofdaad ten grondflag
hebben, waarin zich het denkbeeld.
denkbeeld, dat men verzinnelijken wil,
klaar en duidelijk vertoont, en waarop alle bijkomende handelingen
betrekking hebben, op dat de beIangllelIing
belangfieIling niet verdeeld of gefioord worde. Ook moet dè handeling geheet en volledig zijn,
zoo dat men het begin, de drijfveren en den voortgang derzelve
kan waarnemen, en wij over niets in het
bet onzekere blijven. Offchoon éénheid van tijd en plaats thans minder wordt in het oog gehouden, dan bij de Grieken en Romeinen, uit hoofde van de inrigting hunner tooneelen,
coOileelen, noodzakelijk was, moet echter de wezenliJke
wezenlifke
tijd der voor1l:elling ran
yan het fchijnbaar tijdsverloop der geheele handeling worden onderfcheiden. De dichter moet herhaalde veranderin.
gen van de plaats des tooneels, gedurende den loop van het fiuk,
min1l:e behooren zij niet plotfeling
zoo veel mogelijk vermijden; ten minfie
te gefchieden, of in het onwaarfchijnlijke te vallen. Om aan een
dramatisch
dramatiscn geheel zamenhang te geven, is het noodig,
noodÎg, dat een wel
overdacht, in alle zijne bijzonderheden geregeld plan, de bearbeiding
van het dramatisch gedicht vooraf ga; terwijl in de uitvoering al het
onwaarfchijnlijke, benevens alle getegenfirijdige,
tegenllrijdige. gekunfielde en onwaarfcbijnlijke,
d\!r perfprekken, welke noch in de handeling noch in het karakter der
fonen hunnen grond hebben, moeten vermeden worden; want niets
doet :;al1
aan de werking van een dramatisch gedicht meer nadeel op het
cooneel,
tooneel, dan langwijlige en overtollige gefprekken, die den voortVOOrt~ang
l1;:!ng der handeling vertragen,
vertr~gell, waarvoor zelfs de fchoonfie
fchoon1l:e gezeg-
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den den aanfchouwer
aanCchouwer niet kunnen Cchadeloos
fchadeloos fiellen. Uit de hindernisfen, welke de hoofd
handeling van het drama in den weg
hoofdbandeling
fiaan, vloeit de opfchorting
!laan,
opfchoning van de ontknooping voort, welke een noodzakelijk vereischte, in ieder Tooneelfpel is, wanneer het de oplettendheid der toehoorders zal opwekken. De on!lmooping,
lr:nooping, door het uit den weg ruimen der hindernis
hindernisfen
fen , die de
hoofdhandeling in den weg fionden, te weeg gebragt •, moet niet op
eens door een tooneelcoup, maar langzamerhand gefchieden, en de
handeling zelve, in het kazaden er van moeten reeds in de hoofd
hoofdhalldeling
rakter der perfonen en hunne omUandigheden
omfl:andigheden liggen. Voorts wordt
lakter
het getal der perfonen in een Tooneelfpel door derzelver
derzeJver noodzake.
liet
meer.
lijkheid ter uitvoering van de hoofdhandeling bepaald; doch meer,
dan hiertoe vereischt worden, zijn overbodig, verflrooijen
verfl:rooijen de aandacht van den toefchouwer, en verijdelen altijd de bereiking van
het hoofddoel. Inzonderheid moet de dicheer in de karakters, wantooneel!luk een dichterlijk beeld des levens wil voorneer hij in een tooneelfiük
!lellen,
fiellen, de natuur volgen, en de gefprekken en handelingen der
perfonen naauwkeurig met derzelver gezindheden doen overeeufl:emovereeuUemlnen;
men; doch bovenal naar die dramatifclze
dramatlfche objectiviteit fireven,
fl:reven, welke
OI1S alleen de ten tooneel gevoerde perfonen , naar hunne gezindheons
den en omfl:andigheden,
l1echts den dichter, doet befchouomfiandigheden, en niet fiechts
wen en hooren. Ofschoon de karakters, zoo wel goede als ilechte,
Decbte,
fcherper moeten geteekend zijn, dan zij zich in de wezenlijke wereld vertoon
verwonen,
en , moeten zij echter, wanneer zij deelneming zullen
verwekken, niet tot het louter denkbeeldige overllaan
overOaal1:: ook hier
moet de menfchelijke na
mUf getrouwelijk, ofschoon dan ook in hare
nare
natuur
verwoning meer in een gedrongen, worden voorgeUeld.
voorgefreld. Heeft nu
de dichter de perfonen uit de ware gefchiedenis geuomen, dan geeft
hij hun een gefchiedkundig karakter, doch het naat hem vrij, zoo
ver dit met zijn doel overeenkomt in min wezenlijke bijzonderomfiandigheden of
heden van de gefchiedenis af te wijken. Van de omllandigheden
toefianden,
toefl:anden, waarin hij zijne perfonen plaatst, hangt ook inzonderheid de vertooning en ontwikkeling hunner karakters af, en derhalve moeten deze toefl:anden krachtig,
krachtig. naar waátheid
wa~theid en levendig gefchetst zijn. Niet het contrast alleen tusfchen de verfchilIende foorten van karakters,
karakters ~ lnaar
maar datgeen , waarin zij zich ten aanzien van
hunne toeUanden
wefranden bevinden, maakt een dramatisch tooneelfl:uk
woneelil:uk zoo
aantrekkelijk. Ondertusfchen
Ondermsfchen kan ook het Contrast der karakters zelven zeer voordeelig werken; doch zij moeten niet te zeer tegen
kaelkander afsteken. Niet minder dan tot eene juiste teekening der ka.
rakrers van de voorge!lelde
voorgefielde perfonen , is de dramatifche
dramatirche dichter verpligt tot het in acht nemen van de eeuwen zeden, waarin zij opgefchie.
treden, inzonderheid, wanneer zijn onderwerp uit de ware gefchieclenis
denis genomen is; en hier moeten de denk. en handelwijze, de zeden en gewoonten, en over het algemeen alles. wat aan den tijd
\'~ dt>
\'n
,Jt' mtie
n~tie eigen was, zoo veel mogelijk, worden in het oog ge.
hon.
lSO
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uden
udeu i; zelfs moeten de kleeding der fchouwfpelers en de tooneel.
raden hiermede overeenkomen, wanneer de begoocheling der aanlouwers , omtrent de wezenlijkheid van het Tooneelfpel, niet zal
rio ren gaan of geftoord
gefroord worden.
rioren
De uitwendige, wezenlijke vorm van een Tooneelfpel is een dra'fisck
'fisch ge[prek, dat is een zoodanig , waarIn
waarin gedurende en door
tusfchen de fprekende perfonen , eene hande.
ddel van hetzelve, cusfchen
toefrand ontfiaat
ontfraat en voorgedragen
~ of verandering van hunnen toefl:and
,rdt. Het moet dus eene tegenwoordig gefchiedende handeling ten
Irdt.
derwerp hebben, dezelve uitvoeren, en de denkwijze en ge.
,edsgefreldheid der fprekende perfonen juist voordragen; terwijl de
ledsgefteldheid
ttle zoo moeten fpreken en zich zoodanig uitdrukken, als zij in
tfie
omtlandigheden en met hetzelf·
hetzelf.
;: wezenlijk geval, onder dezelfde omfl:andigheden
velfchei.
karakter, doen zouden. Hierdoor verkrijgt het gefprek -vetfcheirkeid,
?heid, waarheid en individualiteit, en derhalve moet de dramatiuiterfre oplettend zijn op het gedrag en de uitere dichter ten uiterfte
lijke gemoeds-aandoeningen der men[chen,
bemenfchen, hnnne
hunne verfchilIende beo
kkingen, jaren en temperament. Voor het overige moet het geek natuurlifk
natuurliJk en eenvoudig zijn, en in eene juiste verhouding tot
hartstogt.9
handeling, tot eenen meerderen of minderen graad van hartstogt
toefrund der per[onen
perfonen [taan.
ftaan. Eene
tot den in- en uitwendigen toefiand
lOorlijke uitvoering van een tooneelftuk brengt, verder, veel
!,
~, om de belangHel1îng
belangfcelling in hetzelve te verhoogen. Monologiën
Monologt'ën of
fgefprekken,
fgefprekken , waarin flechts
nechts één per[oon
perfoon voor zich zei ven
ven • of tot
leren fpreekt, die niet tegenwoordig zijn, of er geen onmiddellijk
!l aan nemen, moet de dichter alleen dan in
iu zijn ftuk brengen,
nneer de ingevoerde fprekende per[ooll
perfoon zich in zoodanigen hartsham:telijken toeftand bevindt, of zoo geheel in gedachten over
;telijken
h zelven en zijnen toeftand verzonken is, dat het uitberften der
doeningen hierover, welke echter aan niemand kennelijk zijn, op
pUilt
eeh,
punt is, en waarfchijnlijk wordt. Meerder waarde hebben ech,
zoodanige alleenfpraken, wanneer zij tot voortgang der hande.
~, of ter ontwikkeling
me •
t,
omwikkeling van den hartstogt van den fpreker me·
.verken, en de zoodanigen moeten ten aanzien van de bewoordin1 niet geregeld afloopend noch uitvoerig, maar kort, afgebroken,
, even als de uitgedrukte gevoelens, krachtig en fnel voortgaande
a. Door de Mimiek, welke gebaren en beweging des ligchaams
Iigchaams
t het gefprek vereenigt, verkrijgt de dramatilèhe
dramatirthe voorftelling meer
endigheid, en maakt meer indruk; en van hier, dat de fchouw'Idichter,
'ldichter, zoo hij op het tool2eel
tooneel wenscht te
ce voldoen, altijd haar
lOort voor oogen te houden. Voor het overige wordt ieder Toa.
100rt
Too~lftuk in bedrijven
hedrijven en toolleeten
toollccten verdeeld, waarvan het getal en de
Igte onbepaald is. Ieder bedrijf, wanneer een Tooneelfpel uit meer
]1 één beftaat, heeft zijn bepaald deel aan het geheel. Het eermaakt den aanfchouwer eenigermate met den inhoud van het
Ik. en de deelnemende pcr[onen
perronen bekend, waardoor de handeling
K 4
moet
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moet worden uitgevoerd. Dit gefchiedt
ge[chiedt het best door gefprek
ge[prek en
ver.
werkzaamheid van de perfonen zelven , niet door befchrijving en verhaal, en wordt de inleiding van het ftuk genoemd. Ook moet in
h~ndeIing zich reeds beginnen te ontwikkelen.
het eerfte bedrijf de h~ndeling
Perfonen , van welke niet reeds in dit bedrijf gefproken is, mogen
niet in de volgende optreden. In het laatfte neemt
volgens den regel 'niet
de ontwikkeling toe; de handeling wordt levendiger; de aandacht en
ge[pannen, tot dat zij
de verwachting der toehoorders worden meer gefpannen,
door de ontknooping van het ftuk, weJl,e
welke eerst aan het einde van het
laatfte bedrijf moet plaats hebben, bevredigd worden. Voor het overige zijn de tooneelen
toonee!en niet enkel als afzonderlijke deelen
deel en en ftukken
van een bedrijf, maar als gezamenlUk tot het geheel medewerkende,
te be[chouwen: zij moeten derhalve op het naauwst met elkander
verbonden worden; in het voorgaande moet altijd den grond liggen
tot het volgende, en dit moet wederom als een noodzakelijk, nogtans natuurlijk, gevolg uit het vorige voortvloeijen. Zonder genoegperfonen opzame aanleidingen, mogen over het algemeen geene per[onen
rooneel, hetwelk
treden of afgaan, ook mag aan het einde van een tooneel,
niet het not
/lot van een bedrUf uitmaakt, het theater niet ledig blijven.
want hierdoor wordt de handeling blijkbaar afgebroken en haar voort/lotte merken wij nog aan, dat de bena·
benagang onwaarfchijnlijk. - Ten notte
ming van tooneel eene ruimere beteekenis heeft, dan het denkbeeld,
verfiaat er niet alleen het bovengedat wij er aan hechten. Men veril:aat
dramati[che vertooning door, maar ook den
noemde gedeelte van eene dramatifche
zelven
uitgei1:rekteren zin zelfs de,
de·
fchouwburg zeI
ven , en in eenen nog uitgeil:rekteren
plaats en het land, waar de handeling van het Tooneelfpel voorvalt.
fchijnt den mensch overal, zoo wel
TOONKUNST. Deze kunst [chijm
i1:reken van het barre Noorden, als onder de verzengde firei1:reonder de fireken
ken van den evenaar, eigen te zijn. Zij beil:aat
bei1:aat in het
bet voortbrengen.
door de zang1l:em
zangil:em of fpeeltuigen, van toon en , welke gewaarwordingen en hartStogten [childeren,
fchilderel1. verwekken en onderhouden. Haar
eeri1:e natuurlijke uitdrukking van het
oorfprong moet men in de eeril:e
gevoel zoeken; en dit zelfde hartstogtelijk gevoel,
gevoel,· hetwelk zich
door eigene toonen,
toon en , die als toonbeelden van levendige aandoenin.
zelvel1 liggen, openbaart, wordt
gen in de natuur van den mensch zelven
in de ziel van hem, die dezelve verneemt, op gelijke wijze op[chijm tusfchen de ziel en het gehoor een 011.
on.
gewekt. De natuur fchijnt
middellijk verband gelegd te hebben, en dit edel zintuig is ook het
mees t gefchikt,
ge[chikt, om aandoeningen en hartstogten gaande te maken,
terwijl door toonen op het ligchaam en de ziel een aanmerkelijke
invloed wordt te weeg gebragt. Daar de Toonkunst voornamelijk op
'8 men[chen
menfchen gevoel werkt, zoo komt het met dit haar doel
doe! overeen,
tc
wanneer wij door haar gedachten en denkbeelden trachten daar te
Hellen, en ieder muzijki1:nk
muzijkil:uk , dat geene aandoening verwekt, is geen
werk van echte Toonkunst. Voorts
VoortS komen hierbij de middelen in
lIanmerkillg,
l!3nmerking, op wier kennis en gebruik deze kunst berust. Zij zijn
drie.
drie-
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JS3
driederlei : de melodt'e,
melodie, (dikwijls in den ruimeren zin ook gezang genoemd) en met haar de toonroort, de 1-hytmus en de harmonie, De
me/odie
melodie is de opeenvolging van enkelde toon en , die naar den bijzonfneUcr voortloopen, gederen aard der gewaarwording langzamer of fneUer
fleept of gefiooten, in grootere of kleinere intervallen van elkander
gefcheiden,
gercheiden, fierker of zwakker, hooger of lager, met meer of minder eenvormigheid van gang worden voorgedragen. Uit verfchillende
toonen I1U,
zoodanige wonen
nn, die in en op zich zelven
zeI ven tot een geheel verontüaan melodifche pasfages en uit verfcheidene, van
bonden zijn, ontfcaan
deze, waarvan ieder het kenmerk van gevoel draagt, befiaat de melodie. De toonroort, waarin de melodie wordt voorgefleld , is dus
van zeer veel belang, omdat iedere toonladder haar bijzonder karakter
heeft. De gewaarwordingen der ziel hebben eenen zeer fierken in.
vloed op het werktuigelijke der fiem; zoo als wij b. v. bij iemand
fpreken, of die door blUdfchap als
ontwaren, die men in drift hoort rpreken,
opgetogen, of door bittere droefheid aangedaan is. Wanneer men
dus, onder de menigvuldige toonladders altijd de zoodanige kiest,
welker fiemming met elke opgewekte gewaarwording overeenkomt, dan
wordt de wezenlijke uitdrukking van het gevoel daardoor verfl:erkt.De rhytmus der melodiën dient, om eenheid en verfcheidenheid in
bekoorlij.
dezelve te bewaren, en daardoor verkrijgt het gezang dat bekoorlijke, waardoor het gehoor wordt opgewekt, om op de gevolgen van
Ondertusrchen bezit de rhytmus
hetzelve bij voortduring te letten. Ondertusfchen
ook veel kracht tot het uitdrukken der gewaarwordingen, omdat deze, over het algemeen, eene fneller of langzamere beweging der toonen te weeg brengen. - De harmonie, eindelijk, dat is, dat gedeelte der muzijk , welke in de gelijktijdige toonen en toonrijen befiaa~
en de melodie onderfieullt,
onderfieunt, bezit zeer veel kracht, om dezelve uit
te drukken; want volgens haren inwendigen aard zijn er gerustfl:eIlengerustfl:ellende en verontrustende harmoniën, en hierdoor kan rust en onrust ~
fchrik of blijdfchap in de gemoederen der toehoorders verwekt WO!worden; doch zij moet de ziel ten laatll:e
laatfle in volkomen rust brengen.
Deze zijn, over het algemeen genomen, de middelen, door welker ver ..
eeniging de Toonkunst hare onverklaarbare werkingen voortbrengt,
ten aanzien
2anzien van welke Inatfl:e
laatfl:e de Toonkunst zelve onverklaarbaar is.
verfland fpreekt, dat
Gelijk ieder andere kunst meer of min tot het verll:and
ll:eeds bewust is , en de gronden daar.
daar_
zich de ontvangene indrukken fieeds
voor kan aanwijzen, zoo werkt de Toonkunst, daarentegen, voornamelijk op het hart, en is in fiaat, om hetzelve tot de hoogfre
hoogll:e harts.
togtelijkheid te ontvlammen. Zij verwekt in 011S
ons geene voor het
verfland bevattelijke gezindheden en gevoelens, en is er ver af van
verll:and
logirche denkbeelden in onze ziel te verwekken: maar werkt veel meer
logifche
op het onbewuste, op ons bloot inwendig gevoel; en dit is het 011oneindig gebied, waarin de muzijk hare verwonderlIjke,
verwonderlijke, ongekende
Ond~rtusrchcn moeten wij hierbij aannerken,
aannerkcn,
heerfchappij uitoefent. Ond~rtusrchen
dat de vatbaarheid, om door de Toonkunst geroerd en getroffen
K 5
K
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te worden, veel meer van eene bijzondere natuurlijke hewerktuiging
afhangt, dan wel bij andere werken van kunst het geval is. Bij vele menfchen fcbijnt
fcbiJnt hiertoe de behoorlijke wijziging (modificatie)
van het werktuigelijk geilelof geheel niet.
niet, of flechts in een
eenen
en gezijn, hetwelk meer algemeen voor waarringen graad.
graad, voorhanden te zijn.
heid zoude erkend worden, wanneer het groote getal van perfonen ,
van welke men met grond kan vooronderilellen
vooronderileJlen,, dat zij die vatbaarheid
misfen , of flechts in eene geringe mate bezitten.
bezitten, openhartig erkenden, wat zij bij zich zei ven voor waar houden.
houden, - Bij de werken
der Toonkunst maakt men een onderfcheid ttlsfchen
tusfcben de compofitie,
in den eigenlijken zin, (tot welker kennis de aesthetifche en technifche voorwaarden der Toonkunst en een muzikaal genie behooren)
eerile af, en gefchiedc
en de uitvoering. De laatile hangt van de eerlle
door de flem, of door !pee/tuigen,
!peeltuigen , of ook wel door beiden te gelijk. - Met opzigt tot de plaats der uitvoering, en het bijzondere
oogmerk. hetwelk men daarbij heeft, verdeelt men de Toonkunst
In kerk.
ke/'k. of geestelijke, en wereld/ijke
wereldlijke muzijk, tot
tOt welke laatfte
Iaatfte
de tootzeel
tomzeel , concert- en dans-muzi,ik behoort.
De Toonkunst [chijm
fchijm bij de vroegfie
vroegae volken der oudheid aanmerkelijke vorderingen gemaakt te hebbben. De llemmelijke
fiemmelijke mnziJk,
muzijk, of
het
bet uitbrengen van muzikale toonen door de menfcheJijke
menfchelijke fiern,
fiem, is
vveJligt
oudfce ; en de eerfte foort van fpeeltuigen fchijnt in het
vvelligt de oudfte
ftille herdersleven, in het blazen van den wind in een riet, in het
g,eluid eener fnaar, op de fchaal
fchnal van eene verdroogde fchildpad
g efpannen, of in eenige andere toevallige aanleiding, te moeten gezocht worden. Bij de lJebreeuJllen, die hunne muzijk van de Egypt.maren
ti maren leerden, waren dichters en zangers in éénen
éénell perfoon verreedi vele afwisfelende liederen.koeenigd, en bij hen vinden wij reed.
Wil
wn , die door de harp, citer, trompetten en pauken, of trommels
vergezeld werden. Men houdt voor een der oudfte gezangen, onder
het geleide van fpeeltuigen uitgevoerd, den lofzang van MIRIAlI1,
MIRJAl\l,
df!
de zuster van MOZES, gezongen bij gelegenheid van den doorgang
door de Roode zee. Ten tijde van DAVID en SALOMO
SALOMO bereikte de
Toonkunst bij de lJebreeuwen
Hebreeuwen haar hoogfte toppunt: zij maakte 11iet
l1Ïet
allleen een gedeelte hunner godsvereering uit, waarbij men plegtige
psalmen, onder het geleide van fpeeItuigen,
fpeeltuigen, aanhief; maar men bedJ
d;ende
ende er zich ook van bij burgerlijke feesten, lijkftaatfiën, enz. en
hHd
hud reeds eigene, alhoewel zeer gebrekkige, muzijkteekenen, die
boven den dichterlijken tekst geplaatst werden. Godsdienftige en
feest-gezangen. benevens krijgsliederen, zijn dus de oudfte toonktmdige
ktrndige oefeningen,
oefeningen. welke wij in de gefchiedenis aantreffen;. doch
~n
men had langen tijd reeds gezangen en muzijk gehad, voor dat men
op het denkbeeld kwam, om de betrekkingen en den overgang der
noot
nooten
en te bepalen, en onder regelen te bevatten. Van dit werktui.
werktui •
gelijke der kunst waren de Grieken de uitvinders, die haar daardoor
merkelijk verbeterden. Van de Toonkunst der RlJmeiflcn
Rl)meiflen valt weinig
te
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te zeggen: zij was Griek[che kunst, op Latiums bodem overgeplant, en werd alleen door lijfeigenen uitgeoefend. In de sde eeuw J
toen de kunf1:en in Italië in verval geraakten, vonden zij alleen in
het Griekfche keizerrijk nog eene vrijplaats, en eerst in later' tijd
verfpreidde zich van Konjlantinopel een nieuwe dageraad over
den Zuidelijken en Westelijken
W estelijken gezigtf~inder van EUI"Opa. Paus GREGORIUS I., legde, omtrent het einde der 6de eeuw, den eeril:en
grond ter verbetering van het gezang; rigtte eene zangfchool op,
en kenmerkte de wonen door de 7 eerf1:e letters van het alphabet.
Hierop bragt de Benediktijner monnik GUIDO, uit Mezzio, in de
lIde
ude eeuw eene der merkwaardigfle hervormingen in de Toonkunst
te weeg: hij verbeterde het toonfchrift; veranderde het geheeIe toonf1:elfel der Grieken, hetwelk hij met nieuwe toonen verrijkte, en
fielfel
gaf
gaf,1 voor het gemak zijner leerlingen, aan de wonen de benaming
van ut> 1"e, mi, fa , fol, la en /i. In de Isde eeuw nam de toon- ,
te gelijk met de dichtkunst, eene hoogere vlugt J en vond in Italië
hare eerf1:e verbeteringen, die zich naderhand ook tot andere landen
uitf1:rekten. De kunst zelve klom fteeds tot hoogere volkomenheid;
doch inzonderheid in de 17de en I8de eeuw fireefde zij met reuzenfiappen naar de volmaaktheid, en onze leeftijd heeft daarin alle
eenwen overtroffen. Men denke hier flechts aan de Schepping
vorige eeuwen
van HAYDN, en nooit hebben de ouden, met hunne onvolkomen
[peel tuigen , iets kunnen voortbrengen, dat hiermede in de geringf1:e
vergelijking zoude mogen gebragt worden.
TOOVERKUNST, of Magie. Tot deze behooren al die kundig- en vaardigheden, welke tot
[Ot het voortbrengen van bovennatuurlijke werkingen en krachten vereischt worden. Naar mate daartoe
geheime, doch in de natuur verborgen liggende, middelen gekozen,
of goede of kwade geesten gebruikt werden, onderfcheidde men, in
de donkere tijden der vorige eeuwen, de Magie of Tooverkunst , in
de witte, de natuurliJke en zwarte, over welke 3 [oorten
[oonen wij onder het art. BETOOVEREN breeder gefproken hebben; weshalve wij dan
ook daartoe onze lezers verwijzen. Wij voegen er alleen nog bij,
dat,
oat, hoezeer men ook in onze dagen van de ongegrondheid van ge..
heime wetenfchappen behoorde overtuigd te zijn, en hoe weinig ook
luime
de ware verlichting met bet
het geheimvolle duister eener zoogenoemde
overeenHemt , er nogtans Iigtgeloovige dwazen.
verborgen wijsheid overeen1l:emt,
Handen, gevonden worden, die begeeonder de hoogere en lagere 1l:anden,
Tig naar de kennis der bovenzinnelijke wereld vorfchen, en zich
ter verkrijging derzelve aan de ligtzinnig1l:e
ligtzinnigf1:e leidslieden overgeven. BIJ·
Behalve de bij het boven aangehaalde art. alsmede onder dat van BlJ·
GELOOF genoemde mUll11Cn,
mallnen, die zich reeds vroeg tegen dit kwaad
verzetteden , hebben WIG
WIGLEB
LEB , ROSENTHAL , HALLE, HELMUTH,
HELMUTlt,
FUNK en anderen, door het meer algemeen maken der zoo ge noem.
tooverij krachtdadig tegenge.
de natuurlijke magie, het geloof aan woverij
werkt.
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TOPAAS. Deze wordt gewoonlijk onder de edele gefieemen
gefteemen gege.
rekend. Hij is geel in menigerlei afklimming ; doch fomtijds valt
hij ook in het zeegroene, het blaauwachtige, enz., en ontleent zijzij.
nen naam van een eiland in de Roode zee, door de Romeinen en
Grieken, Topazos genoemd; maar de ouden gaven aan dezen
fieen niet den naam van Topaas, maar dien van Chryfolith,
1l:een
ChryfoJith, en verftonden
!londen onder den laatf1:en
laatften naam den eerften.
eerf1:en. Hij behoort tot het
kiezelgefiacht:
kiezelgeflacht: de breuk, in de lengte, is fchulpachtig en over dwars
bladerig. Doorgaans is hij gekristallifeerd, en wel gewoonlijk als eene
vier. of achtkantige zuil, die bij de Brazilifche met 4, 8 of wel 9
SakfiCche meestal zeskantig is af·
kanten is toegefpitst, doch bij de Sakfifche
ge1l:ompt. Het gewigt van de Brazilifche is
genompt.
35 I 5 L., en het is
3515
ook deze, bij welken men de elektrieke kracht van den Tourmalin
Tournza/in befpeurt. De Topaas wordt in Europa gevonden bij Auerbach in het
Faigtland,
Fóigtland, op den zoogenoemden Sneckenftein in Sakfe en wel
in de Topaas-rots; in Azië, voornamelijk, bij Mukta in Natolië, en
bij den Ural
Ura! in Siberië, alsmede in Amerika en de Braziliën, welwel.
ke laatf1:e,
laatfie, benevens die van Natolië, het hoogst gefchat worden.
TOPOGRAPHIE. Hierdoor verfiaat
verf1:aat men de befchrijving van
een land, ftad,
fiad, dorp, of ook wel van een klein gedeelte lands, welke in aller derzelver deel
deelen
en zoo uitvoerig is, dat zij in geene gege.
wone aardrijksbefchrijving kan geplaatst worden. Zij maakt een
bijzonder gedeelte der aardrijkskunde
aardrijksknnde uit, en behoort tot de grond!loffen dezer wetenfchap.
weten[chap. Onder eene topographirche
topographifche teekening verftoffen
ver·
ftaat
en van
flaat men diensvolgens eene zoodanige , waarbij al de deel
deelen
een land, ftad,
fiad, dorp, enz., rivieren, hergen,
bergen, bosfchen, wegen, brug.
gen, 1l:raten,
firaten, en wat meer van dien aard is, bepaaldelijk en naauwkeurig, in de grondtrekken worden aangewezen. In de genees.
geneeskunde beteekent Topographie de befchrijving eener plaats, ten aanzien
van zulke plaatfelUke
plaatfelijke om1l:andigheden
omfiandigheden en betrekkingen, als den 1l:aat
fiaat
geneesknndig bef1:uur
der gezondheid en het geneeskundig
bel1:uur derzelve betreffen.
TORA, in het Hebreeuwsch Hathorah, of de wet, waaronder
verfraat de 5 boeken van MOZES, omdat daarin eigenlijk de bebeo
men ver1l:aat
fchrevene wet der Joden vervat is. In de fynagogen ver1l:aat
verfiaat men door
de Tora de perkament.rollen, waarop deze boeken gefchreven zijn,
en waaruit op den fabbat een gedeelte voorgelezen of gezongen
wordt. Deze gefchrevene wet is van de Cabbala, of de mondelinmondelin.
ge overleveringen, onderfcheiden, welke God aan MOZES op Sinaï,
zoude hebben medegedeeld, en naderhand in den Talmud zijn hij
bij
een verzameld. Men heeft van de Tora eene overzetting van MoZES MENDELSSOIiN.
MENDELSSOHN. welke benevens de Nebiim (profeten) en Ketubim (Hagiographell),
(Hagiographell ), dat is de Heilige Schriften van het oude verbond, die noch tot de Mozaïfche noch Profetifche behooren, (zoo
als de Pfahnen
Pfalmen en Spreuken van SALOMO) welke door HEINEMAN.
HEINEMAN, voor
verfche.
de fcholen der Israëliten , vertaald,
vertaald t en in Berlijn in 1815 verfchetien
tJCI1 ziju.
zijn.
TOR-
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TORGAU. Eene !1:er1{
!1:erk bevestigde !1:ad aan de Elbe, waarover
eene half fieenen
lleenen en half
l1alf houten brug ligt. Zij ligt in het
bet Mersch·
Merschburger regerings-discrikt
regerings-distrikt van de Pruisfifche provincie Sakftn;
Sakfen ; is de
hoofdfl:ad
hoofdl1ad van eenen kreits; behoorde tot 1815 tot het koningrijk van
dien naam; telt 4000 inwoners, behalve de bezetting,
bezening. en heeft 7
lyceum. Torgau leed in den 30jarigen oorlog,
kerken, benevens een lyceum,
alsmede in dien van 1813,
18 I 3. zeer veel. In den laatl1en
laatllen werd het door
Pruifèn belegerd, en de Sakftn
Sakfen moesten haar eindelijk in 1815
de Pruiftn
Hartensfelá,
aan dezelve overgeven. Binnen de ilad
fiad ligt het flat
flot Hartensfeld,
en niet ver van daar het fort Zi12na.
Zin na. Hier vervaardigde LUTHER en
~n
zijne vrienden in 1529 de bekende Torgaufche artikelen,
artikelen. den grondflag der Augsburgfche confesfie, en werd tevens het Torgaufche hoek,
boek,
hetwelk tegen het Crypto Calvinismus
Catvinismus gerigt was, door meer dan
8000 geestelijken onderteekend en bekend gemaakt. De lakenfabrijken en brouwerijen waren hier in vroeger tijd aanzienlijk, en het bier
was algemeen beroemd,
beroemd. De eerfie
eerlle hebben zich nog>
nog· tot heden fiaanlaatlle zijn in verval geraakt. De handel op
de gehouden, doch de laatile
de Elbe is aanmerkelijk, en heeft, ten aanzien van fommige artikelen,
fiapelregt.
TORRICELLI. (EvANGELISTA)
(EVANGELISTA) Een beroemd wiskundige en
bet begin der 17de eeuw te Faenza geboren. Hij legwijsgeer in het
de I zich reeds vroeg op de wiskunde toe, ging met zijn 18de jaar
naar Rome, alwaar hij onder de leiding van BENEDETTo CASTELLI ,•
aldaar. zich verder in dezelve oefen.
hoogleeraar in die wetenfchap aldaar,
de. Door zijne uitmuntende verhandeling over de beweging bij GALILEï bekend geworden, ging hij op diens uitnoodiging naar Flo/'ence,
FIOl'ence,
begunlliger, door den
alwaar hij, na den dood van dezen zijnen begunfl:iger,
FERDIW,ND
Il.• tot hoogleeraar in de wiskunde en wijs.
wijl.
oImND Il.,
groothertog FER
begeerte benoemd werd; doch in 1647, in den ouderdom van 39 jaar
fiierf. Ofschoon reeds vroeg aan de wetenfchappen ontrukt, heeft
uitfl:ekendfte natuurkundigen
hij echter genoeg gedaan, om onder de uitfl:ekendfie
geplaatst te worden. In 1644 gaf hij zijne bovengenoemde verhande.
ling over de beweging, verbeterd met andere wis. en natuurkundige
Iing
werken, in het licht. In deze verzameling vertoont
verwont hij zich nict
niet
flechts als een waardig navolger van GALILEï; maar heeft ook door
zijne eigene ontdekkingen de natuurkundige wetenfchap aanmerkelijk
uitgebreid. De mikroskopen , die hij vervaardigde, waren van eene
!infen-glazen
ongewone volkomenheid, en ook tot het maken van linfen-glazen
voor het teleskoop, tot welks zamenfieIIing
zamen!1:eIling hij zich
zÎch zeer vele
moeite gaf, bezat hij eene zeldzame bekwaamheid. Zijne gewigtigVRn den barometer,
barometer.
fie ontdekking, echter, was de ware theorie van
Torricelllji:he buis genoemd). Zijn groote voor·
voor(hierom ook wel de Torricellt'fche
bet water in de
ganger, GALILEï, had wel reeds waargenomen, dat het
zuigpompen niet boven de 32 voet rijst; maar tot de gronden voor
dit verfchijnfel had zich zijn geest nog niet kunnen verheffen.
TORRICELLI kwam op het gelukkig denkbeeld, om dezelve van de
druk.
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ce leiden, en bediende zich,
zich. bij zijne veelvulveeivui.
drukking der lucht af te
dige proeven hieromtrent,
hieromrrent. in plaats van water.
water, van kwikzilver, waarmede hij eene behoorlijk lange van boven toegefmolten,
coegeCmolten, glazen pijp,
op gelijke wijze als Ollzen
onzen tegenwoordigen
wgenwoordigen barometer, vulde. Het
ledige, bij deze proefneming in het bovenfie gedeelte der buis ontt1aande,
llaande, wordt van hier her Toyriceltisch
Torricetlisch ledige genoemd. De meer
naauwkel1rige
naauwkeurige opgave van deze en andere van 's mans uitvindingen, vindt
men in de Lezioni academiche,
acadel1liche, door TOMAso
TOMMO BONAVEN'rURl
BONAVEN'fURI in 1715
17]5
te
ce Florence, met eene
eel1e levensbefchrijving
levensbeCchrijving van TORRICELLI, uitgegeven.
TORIES en WHIGS. Twee partijen in Engeland, welkeroorCprong
welker oorfprong
onder JAI{OB
JAKOB I. te zoeken is, die van de koningen en hunne mugt
magt
zeer overdreven begrippen vormde en daardoor een groot gedeelte
der Engelfche natie tegen zich had; doch nog vele hovelingen vond,
die zijne grondfiellingen
grondfieJlingen billijkten. Onder zijnen zoon KAREL I., verfpreidde zich het kwaad verder, en men noemde nu, bij de bintusfchen hem en het parlement plaatst
nenlandfche twisten, die tl1sfchen
grepen, de aanvangers van het laatrle
grepen.
laatfie de koningsgezinde TOf·jes,
Tot"ies.
(een lersch
rooven beteekenende) waarmeIersch woord, zooveel als roovers
de men inzonderheid de rooverbenden en oproerigen in Ierland bedoelde. welke door den koning, zoo als men bern
doelde,
hem te laste legde,
legde.
bij den toenmaligen
coenmaligen opfiand, begunfiigd werden. Daarentegen gaf de
koningsgezinde partij aan hare tegenll:anders
tegenrlanders den naam van Whigs, een
(fchotscb woord, eenen kleinen hoed aanduidende), en doelde daarmede
(fchotsch
op hunne verbindtenis met de Schot/anders
Schotlanders i inzonderheid op de partij
der Puriteinen in Schotland, die zich door hare hoeden onderfcheidonderfcbeid.
de, en reeds tegen JAKOB I. de wapenen had opgevat. Beide par.
tijen zochten federt,
reden, bij elke fiaatsverandering, elkander de meerder.
heid te betwisten, hetwelk niet zelden tot de onwelvoegelijkfl:e en
fchandelijkfl:e tooneelen aanleiding gaf. Tegenwoordig is het getal dcr
der
fchandelijkfie
Tor/es zeer gering, ofschoon
ofschooll hun aanbang
aanhang in de vorige eemv aanmeraanmer.
tegen.
ver1l:erkt werd. Daarentegen zijn de Whigs, onder de tegenkelijk verfierkt
regering. de talrijkfie
talrijkfte en magtigfl:e
magtigrle partij; doch daar zij
woordige regering,
onder elkander twee tegengefielde partijen uitmaken, zoo kunnen
kUllnen zij
nimmer met zoo veel kracht werken,
werken. als wanneer zij onderling vereenigd waren. Zij verdeel en zich, namelijk, in oude en nieuwe
T17higs,
Whigs, van welken de laatl1e
laatfl:e , bij de Franfche omwenteling,
omwenteling. het geheel
grondfiellingcn van de democratifche partij in Frankrijk
FrankriJk hielmet de grondftellingcn
den; terwijl de eerUe
eer!le hnn
hun fielfel
llelfel daardoor in den grond zagen aangetast, en op losfe fchroeven gerleld.
tast.
gell:eld. Zoo zeer de Tories en Whigs
JI71zigs in
l1aatkundige
i1:aatkundige denkbeelden van elkander verfchilIen,
verfchilIen. zoo zeer beeft
heeft dit
uur plaats. De eeril:e
eerfl:e beweook ten aanzien van bet
het kerkelijk beft
belluur
ren
ren.J te dezen aanzien, de noodzakelijkheid van het bisfchoppelijk
laatfte, in tegendeel, ijveren voor de gelijkheid van albewind, de laatfie,
belluur der kerkelijke
len en van ieder kerkdienaar, en voor het befluur
zaken door middel van confistoriën: zelfs gaan de driftigrle
driftigfte onder
de
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de Tories zoo ver, dat zij de Engelfche
EngelCche kerk voor de eenige zaligma.
zaligmakende houden, over andere Protestanten zeer liefdeloos denken en
fpreken, en aan de Katholijken boven hen den voorrang geven; waar_
tegen de Whigs eenen overdrevenen afkeer hebben van alles, wat paufelijk is, en de overige Protestanten voor hunne geloofsgenooten erkennen.
Dan,
Dan. hoe zeer zich de driftigen van beide partijen, ten aanzien van/laats
van fiaats .
en kerkbefiuur
, ook van elkander verwijderen, naderen zich nogtans de
kerkbelluur ,ook
meer gematigd denkenden onder hen tot elkander, en zijn er heden
ten dage weinige, die hunne grondfiellingen
uiterlle drijven.
grondftelIingen tot het uiterfie
TORSO. Een Italiaansch woord, waarmede men den romp van
een ftandbeeld, zonder hoofd, armen of voeten, aanduidt. De Tor.
Jo van HERCULES
HERCULES,J in het vatikaan te Rome, het meest beroemde
overblijfsel van een der ftandbeelden van dien naam, wordt door
kunstkenners voor een van de grootfte
grootlle meesterfiukken
meesterllukken der ondheid
oudheid
gehouden, en men zou bijna zeggen, dat deze HERCULES uit een
vroeger tijdperk der kunst is, dan de ApOLLO. Een Grieksch bij.
fchrift noemt den kunlrenaar
kunllenaar ApOLLONIUS als den vervaardiger van dit
meesterfiuk,
meesterlluk , hetwelk omtrent het einde der JSde eeuw te Rome ge.
gevonden werd.
middeille gedeelte van
TOSCANE. Een groot hertogdom, in het middelfie
Italië,
Itolië, grenzende aan de Tyrrhenifche of Tuscifche zee, Modena,
Modeno,.
LUCCtl
Kerkeli/ken Staat,
Stoot, en bevattende, op eene oppervlakLucctl en den Kerke/i/ken
te van 410 v. m., 30 fieden
fteden ,. 87 marktvlekken of dorpen en !lS59
2559
kerCpelen, benevens 1.25,000
1,25,000 inwoners, waaronder 16000 Joden,
Joden. die
kerîpelen,
meest in Livorno hun verblijf houden. De tegenwoordige groother111. , broeder van keizer FRANS 1.,
I., van Oostenrijk.
tog FERDINAND lIl.
regeert met eene onbepaalde magt; hebbende het land geene ftaatsregeling noch bevoorregte fianden.
/tanden. De heerfchende
heerCchende godsdienst is de
Roomsch-Katholijke.
Roomsch-KathoJijke. De inkomften beloopen 5 millioen guldens,
en de landsîchuld,
landsCchuld, alhoewel onder het Franîche
FranCche bel1uur
be{l:uur uie
uit de domeinen verminderd, is nog aanmerkelijk. De troepen befiaan,
be{l:aan, behalve de landweer, uit 6000 man; de zeemagt is vernietigd, doch
Toscane
porte te·
Toscone is in den fchutsbrief,
fchmsbrief, dien Oostenrifk van de Porte
tegen de BarbarUîche
BarbarUCche mogendheden verkregen heefe, mede begrepen.
Toscane is een heerlijk land, dat door de natuur met al hare be.
koorlijkheden is toegerust.
tOegerust. De luchtfireek
luchtftreek is er zeer zacht, en in
konde zoo gering, dat er in verfcheidene hui·
huiden winter is de koude
zen geene
geelle fchoorfieenen
fchoorlleenen gevonden worden. De lucht is er voor
het grootfie
grootlle gedeelte gezond
gezond,J behalve in de moerasfige fireken
ftreken in
den omtrek van Siena; doch de winden, de Sirocco en Libeccio, zijn
zeer lastig. De Apennijnen verfpreidden hunne takken in verîcheidene
verCcheidene
rigtingen
rigdngen over het land. hetwelk ongemeen vruchtbaar en uitmuntend
bebouwd is, en overvloed aan rivieren heeft, waarvan echter de Arno
alleen bevaarbaar is. Onder de meren is het Laffo
Lo~o di Castiglione
Costiglione del
pefcaja, omtrent 20
Pe[cajo,
!l0 mijlen in den omtrek, het voornaamfie.
voornaamlle. Het
plantenrijk levert alle foorten
[oorten van voortreffelijke granen, wijngaarden
en
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en 'olijfboomen op, wier voortbrengCels
voortbrengfels fierk verzonden worden;
21smede
alsmede de meeste ooftfoorten,
ooftfoonen, amandelen, kastanjes,
kastanjes. de brooctbroodvrucht der bergbewoners, en oranjeappelen, citrocnen,
citroenen, meekrap,
meekrap.
faffraan, vlas, meloenen, enz. Aan hout heeft hct
het land genoegzamen
voorraad, en in de hergllreken
herg!1reken een bijzonder goed grasgewas. De
Livorno, is wegens zijne zeldzame planten beberg lJ1ontenero, bij Livorno.
roemd. In het delfstoffelijk rijk vindt men koper, ijzer, lood, kwikzilver, vermiljoen, zwavel, vitriool, aluin, knIk,
kalk, gips. jaspis.
lnzuurfieen,
lazuurfieen, chalcedon, fieen- en zeezoUt, benevens eene niet onaanzienlijke hoeveelheid fieenkolen; terwijl de bergen uit graniet, kalk,
kalk.
gips, zand, tufsteen, enz. bellaan,
befiaan, en er fomtijds holen en plaatren
plaaeren
in gevonden worden, uit welke verI1:ikkende
verfiikkende en zwaveldampen oprijzen. In het dierenrij k vindt men goede paarden, uitmuntend rundrchapen, zw~inen, maar wei nig wild, en onder ,het
vee, buffels, fchapen,
ortolans , fnippen, leeuwrikkel1,
leeuwrikken , veldhoenders, vele foorgevogelte ortoIans,
ten van watervogels, enz.
De Tosc(mers zijn wel gemaakte menfchen; bezitten bevallige gelaatstrekken; zijn, onder de overige Italiaanfche volken, het meest
tot
tOt kunfien en wetenfchappen genegen en niet zonder aanleg tot de
dîchtkunst. Bovendien zijn zij goedhartig, vriendelijk, welgemanierd,
vrolijk en echter arbeidzaam. Hunne fprank
fpraak wordt voor den fchoonfien en zuiverllen
1l:en
zuiverfien tongval van geheel Italië gehouden. In de land.
zijde,
huishoudkunde onderfcheiden zij zich van eene voordeelige zijde.
waartoe de maatfchappij van den landbouw veel bijdraagt: de volkplantiIlgen
plantilJgen van rat di Chiama, bij Arezzo, door den groothertog
LEOPOLD aangelegd of uitgebreid, zijn voor ieder landhuishoudkundige en !1aatsman
f1:aatsman belangrijk. Men heeft in Toscane veel zijdeteelt;
maar de bergbotlw bevindt zich in eenen jammerlijken wefiand.
toeiland. Onder de fabrijken zijn die van zijdef1:offen
zijdefioffen de voorn aam II
!1 e ; ook vervaardigt men kostbare bloemen en 1l:roohoeden,
firoohoeden, en telt 80 papiermolens; terwijl de handel, inzonderheid op de Levant, aanmerkeaanmerke.
lijk is. In de Toscaanfche fieden bevinden zich te Florence, de
hoofdllad
aldaar)) te Pifa
hoofdftad des lands, (zie altiaar
Fifa en Siena univerfiteiten,
met wetenfchappelijke en kunst-verzamelingen. In eerst genoemde
!tad
ilad is de Floremijnfche akademie en die der fraaije kunf1:en
kunften en in
Pifa eene 1l:errewacht.
fierrewacht. Men heeft meer andere genootfchappen voor
Fifa
kunllen en
.wetenfchappen, welker voormalige bloei ons aan DANTE,
enwetenfchappen,
PETRARCA, GALILEï, CIMABUE, LENARDO DA VINC!,
VINCl, MICHEL ANGELO en anderen herinneren, wier vaderland TO$cane
Toscane was. Ook heeft
men hier voorbereidings.fcholen; doch voor het volksonderwijs ontbreekt het zoo geheel aan de noodige inrigtingen, dat men in 1818,
in dit meest befchaafde
beCchaafde land van Italië, iSo,ooo menrchen
menCchen telde,
telde.
(dus bijna drie vierde van de geheele bevolking) die lezen, fchrijven
noch rekenen konden; en het is van hier, dat men het plan gevormd heeft, om volksfcholen, naar de Lancasterfche leerwijze op
te rigten.
TOTO·
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TOTILA, Koning der Oost-Gothen in Italië, beklom in het jaar
4i onzer
onzer, tijdrekening den troon; iloeg
floeg de
~e Romeinfche legers; trok
overwlllnaar door italië, en maakte zich niet alleen meester van
s overwinnaar
!n
~n groot gedeelte van hetzelve, maar ook in 546 van Rome, waarbij
el, door tuslchenkomst
tusrchenkomst van PELAGIVS, het leven der inwoners en
!~ eer der vrouwen ontzien, doch de fiad
flad aan de [oldaten
foldaten ter p!unde.
tlg
ng werd overgegeven. AI
AII1il oewe I vele Gothen op de geheele
geheeIe ilech.
tlech,
ni van het eertijds zoo vermaarde Rome aandrongen, haalde TOTIt\ flechts eenige muren omver, verliet de fiad,
fl:ad, en trok vervolgens
BELISARIVS, de beroemde veldheer van
vau Jus.
lar Lucanië, waarop BELISARIUS,
INIANUS, dadelijk van dezelve weder bezie nam.
nam, en de muren
TOTILA vericheen wel, op bekomen berigt hier!t
~t herfiellen
herllellen
111,
1l1, weder voor Rome, om de fiad
fl:ad op nieuw t~ veroveren; doch
oest
oese met
mee groot verlies terug trekken.
trekkeI]. Ten laatrle
laatlle kwam hij met
verllerkingen terug, en nu viel Rome, door verraad, w~der
euwe verfierkingen
weder
handen, JUSTINIANUS
zijne handen.
.JUSTINIANUS aan zijnen eiseh,
eisch, COt
Wt volkomen afstand
niee willende voldoen, rustte TOTILA eene
ecne aanzien.
aanzienn Italië, niet
UiL; \Jam Rlzegium
Rlzegirun ( Reggio) en Torentum
Tarentum weg, en fiak
aak over
ke vloot uit;
ar Sicilië, welk eiland hij aan zich onderwierp. Hij vermeesterde
fchatten; veroverde vervolgens Sardinië en Corjica.
Corjica,
er groote [chatten;
verwoestte de zeekusten van Griekenland.
Gt'leken/and, Te gelijker tijd begerden zijne troepen /lncorJa;
Ancofza; doch daar zijne vloot door die
n JUSTlNIANUS geheel geOagel1
11
ge(lagen werd, moest hij het beleg opbre.
n, Sedert keerde TOTlLA'S
n.
TOTILA'S krijgsgeluk hem den rug.
rug, NARSES,
n11 dapper en kundig veldheer van JUSTINIANUS, trok met een talrijk
~er naar Italië,
[taZië, en regtrlreeks
regtfl:reeks op Rome. welke f!ad
!!ad hij eindelijk
lam,
13ITI, en de Gothen geheel overwon. TOTILA, zich verloren
!nde,
~nde. nam met 5 leidslieden de vlugt, maar werd door eenen
eellen be.
Ihebber
lhebber der Gepiden
Gepidm achterhaald, en.
en, zonder dat hij hem kende,
,t eene lans doorfl:oken.
doorftoken. Hij fiierf in 552 aan zijne wonden, en
~t hem fnelde ook het Gothisch rijk naar zijnen geheelen onder.
Jg.
TOULON. Eene der fraaifie
fraaifle fieden
fl:eden van het voo~malig Provence
Frankrijk. thans
thalls de hoofdplaats van een arrondisfement in het de.
'tement de Par.
'cement
Far. Zij is eene belangrijke fierke zeellad, in een
oon, vruchtba<lr
vruchtba'1r oord, aan de Middellandfche
Midde/land(che zee gelegen; telt
telc
,000 inwoners, en is bijzonder merkwaardig
merkwaardIg wegens nare voortref.
voortretijke haven, die door hare vestingwerken onoverwinnelijk,
onoverwinnelijk. en in
wèlke door een kanaal met elkander
oude en nièuwe verdeeld is, w<!lke
neenfch'lap hebben, en door eene fchoone kaai en twee fleenell
fleenen
neenfch'l.ap
amen
!lmen ingefloten worden. Men vindt aan dezelve het groote zee!naal,
maal, u'tgefirekte
u'tgellrekte magazijnen, de fcheeps-timmerwerven. en de
rkplaatfen van al de handwerkslieden, die voor de vloot 3rbeiarbeiI.
Ieder oorlogfchip heeft hier zijn afzonderlijk ma 6aziju; doch
doen
kanounen
kanonnen en, zeilen zijn op bepaalde plaatren bij elkander. Het
emeen magazijn, met zijlle
zijne bewonderenswaardige inrigting en aani\r.Gp.l\!E.EN
L
zienhCEMEEN WOOIWENIl.
WOonDENIl. VII.
zieu-

ng
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zienlijken voorraad, ruime werkplaatfen voor den fcheepsbouw, en
de 300 vademen lange gebouwen ter vervaardiging der [Ouwen
wuwen en
zeilen, vinden nergens hun wederga. Ieder der beide havens heeft
66r de
eenen naauwen
l1aauwen ingang, en wordt door batterijen gedekt. V
Vóór
haven ligt de voortreffelijke reede, die mede in de oude en nieuwe
wren fraat. Voor
verdeeld wordt, tusfchen welke een frerke toren
het overige heeft Tau/on eene gefchutgieterij, eene kweekfchool voor
300 jongelingen, die hier in de zeevaartkunde onderwezen worden,
en welke in
1810 werd
opgerigt; voorts eenen botanifchen
tuin, bierbrouwerijen, enz. De fabrijken, waaronder die van zijden fioffen
froffen en hoeden, zijn thans van weinig belang; werkende de
groote zeildoek - fabrijk en touwflagerij
touwilagerij alleen ter dienst van het
zeewezen; doch van meer bete
beteekenis
eken is is de visfcherij en han.
del, welke op de Levant en dm erika gedreven wordt. De uitTou/on werd in Oogstm.
voer van wijn en olie is aanmerkelijk. 1793, door de inwoners en foldaten, die tegen de toenmalige regeopUonden, vrijwillig aan de vereenigde Engelfche en Spaanfche
ring opfionden,
vloten overgegeven;' doch een repubIikeinsch
republikeinsch leger van 40,000 man,
be!l:ormde,
beUormde, na eenen hardnekkigen en algemeenen aanval, de vestingwerken der EngeIfchen , en llam
nam in Winterm.
Wimerm. van dat jaar de f1:ad
Uad
weder in bezit. De vijand verwoestte, voor zijnen aftogt,
afwgt, een groot
gedeelte der arfenalen; verbrandde 20 oorlogfchepen en fregatten, en
voerde de overgeblevenen met zich. Hierdoor, en nog meer door de
daarop gevolgde harde tuchtiging van den kant der republikeinfche regering, verloor Tou/on veel in welvaart en bevolking.
bevolking, en vele
menfchen verloren hun leven. De arfenalen werden federt her.
f1:èld.
fièld.
TOULOUSE. De hoofdfiad
hoofdfl:ad van het dep:memellt
departement Haute. of Op.
per-Garonne
per.Caronne in Frankrijk.
Frallkrijk. Zij ligt in eene fchoone, vruchtbare
vrucbtbare
vlakte aan de bevaarbare rivier de Garonne,
Carollne, alwaar het groote Zuider-kanaal
der·kanaal begint, en heeft
beeft ruim 30,000
3°,000 inwoners. De Garonne.
Caranne,
over welke hier eene fraaije brug ligt, van 800 voet lang en72
en 72 breed,
verfierd
verûerd met eenen triumfboog, fcheidt de f1:ad
fiad van de voorf1:ad
voorUad Cy.
prië. Men vindt in deze oude f1:ad
fl:ad B poorten, welgebouwde kerken en huizen. doch meestal kromme en naauwe firaten, eene koninklijke munt., hoogerchool.
hoogefchool, akademie van wetenfchappen, kun!l:en
kunnen
,en opfchriften, een genootfchap voor den landbouw en de geneeskunde, eene kamer van koophandel, eene ilerrenwacht,
fierrenwacht , openbare boe.
kerij en verzameling van fchilderijen en Romeinrclle
Romeinfche oudheden, benevens eenen bot3nifchen
botanifchen tuin. Onder de merkwaardige gebouwen
raadbuis ,
behooren het paleis van den aartsbisrchop,
aurcsbisfchop, het prachtige raadhuis.
«'en der fraaif1:e
fraaiUe van geheel FrankriJk,
FrnnkriJk, de groote fchouwburg, de
kapucijner_kerk
kapucijner.kerk met eene merkwaardige Crypta C
(onderaardfche
onderaardfche begraafplaats),
graafplaatsj, de dominikaner-kerk, met de farcophaag van THOMAS VAN
AQUINO, enz. ; alsmede verfcheidene
ver[cheidenc overblijfsels van Romeinfche
(ludheden en waterleidinge~.
voorts in Tou/ol/fe
Toulollfe eene gewaterleidingee. Men vindt voortS
fchllt.
fchuc-
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fchutgieterij
kruidmolen • katoenverweriJen,
katoenverwerijen , koper- ,glas-,
, glas-, porcerchucgieterij,• een kruidmolen,
lein-, geel koper., zijden-, wol- en leder.fabrijken.
leder-fabrijken. De handel in
koren, meel en timmerhout, in Spaanfche wol en eigen vervaardig_
de lakens, zijden en kaLOeo
kaLOen il:offen,
ftotfen. is vrij aanmerkelijk, en wordt
door de Garonne en het kanaal van Lauguedoc veel begunlligd,
begunl1:igd. of.
fchoon dezelve met de gunil:ige
gunl1:ige ligging der flad
fiad in geene evenredig.
CALAS. om zijne
heid fiaac.
!laat. In 1762 werd hier de ongelukkige CALAS,
protestantrehe
protestant[che gevoelens, door het parlement eer
ter dood verwezen;
in 1814 viel er, daar men geen tijdig berigt van den afstand van NA.
POLEON had,
had. in Grasm. een veldOag,
veldllag , tllsfchen
tusfchen de vereenigde Engelfden,
gelfchen, Spanjaarden.
Spanjaarden, Portugezen en Fr(mfchm
Fmnfchm voor, waarbij de
eerllen kort çaarna
eerf!en
daarna de flad
ilad innamen, welke twee jaar later door het
kruidmolen
fpringen van een"
een' kruid
molen en kruidmagazijn , op het naburig eiAugloumene, vele fchade
fehade leed.
land Aug/oumene,
TOURMALIN. Deze !leenfoort
fleenfoort,, door fommigen onder de ede~
ede4
behoort eot
Ie gerangfchikt, behoore
tot het ehoon.geOacht.
thoon.gellacht. Hij heefe
heeft 3 hoofdkleuren,
kleuren. zwart, bruin en groen in verfchilIende afdalingen; is deels
glas- en deels vetglanzig ; meese
meest fchulpachtig van breuk; doorgaans
in 3, 6 of 9 zijdige. over langs geflreepee
gefireepte zuilen, mee
met eene
driezijdige, korte punt aan hee
het einde, en bezit, 7,00
zoo als ook verver·
fcheidene bijfoorten,
feheidene
bijfoonen, de zonderlinge elektrieke kracht.
kracht, dat hij, lOt
IOC
eenen zekeren grmld
graad van warmte gebragt zijnde,
zijnde. asch enz. aantrekt
Ilechts I of 2 minuten in heet water
en wegfloot,
wegiloot , waartoe men hem flechts
behoefe
behoeft te leggen, wanueer
wanneer hij deze krache
kracht op foongelijke
foortgelijke ligchamen
Iigchamen
beurtelings zal uitoefenen. Ondertusfchen
Onderwsfehen vertoont hij deze elektrieke
kracht alleen bij eene warmte van 30-80°
30-800 REAUMUR. welke echter
bij eene meerdere warmte afneemt. Niet alle Tourmalinen, echter.
echter,
bezitten eelle
eene gelijke mate van elektrieke kracht; doch de bruine en
hyacimroode het meest. Men vindt denzelven in Cel/on,
Cd/on. Brazilië,
Spanje, Frankrijk, ZwitferJand,
Zwitjèrland, Duitschland
Duitsch/and en andere landen. De
witte bergkristallen, waarin zwarte,
zwarte. naaldvormige
naald vormige tourmalin.krist.'ll.
tourmalin.kristal.
len gegroeid zijn,
zijn. noemt men Haarfleenen.
fiaarfleenen.
TOURNEFORT. (JOSEPH PUT
PITTON
ON DE) Een beroemd kruidkun.
dige, in 1656 te /fix
/lix in Provence geboren. Reeds in zijne kindschheid \'ond hij veel vermaak in het verzamelen van planten,
planten. zoodat
zoodac
hij, zonder de minfle
minile aanleiding.
aanleiding, in korten tijd met alle bekend
werd, die in den omtrek van zijne geboorteflad
geboorteilad groeijen. Hij ver~
ver.
kreeg in het collegie der Jezuïten
Jezurten zijn eerll:e
eerlle onderwijs, en"
en" oefende
zich vervolgens te Montpellier in de godgeleerdheid, ontleedomleed- en
genees••, doch voornamelijk in de kruidkunde. De dood zijns vaders
geneesin r676
1676 hem volkomen in de opvolging zijner geliefkoosde neiging
vrij latende, deed hij verfcheidene reizen door Frankrijk, Pruisvan
fen , Engeland, Ho/land
Hol!and en Spanje, en eene andere, op kosten VaD
den koning, naar de Levant. Na zijne terugkomst werd hij in
1683 tot hoogleeraar in de kruidkunde bij den koninklijken tuin te
Pariis
Pari,js aangel1eld,
aangefleJd, om welken met nieuwe planten te verrijken hij
L
L2
ve~
ver·
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verfcheidene reistogten deed. Hij werd hierop in 1692
169!l tot lid van
de' akademie der wetenfchappen benoem,d,
benoem,cl, en gaf vervolgens in
1694 zijn eerfl:e werk: Eleme1lS
Eleme11S de Botnnique,
Botflnique, ou Methode P01l'p0111"
conna!tre
conna/tre les plantes, in 3 deel. in 4 0 , met verfcheidene platen, in
het licht. TOVRNEFORT behaalde door dit zijn fielfel van kruidkunde eenen onfl:erfelijken roem, vermits daardoor eene betere bepaling der plantenfoorten , welker kenmerken inzonderheid uit de gedaante der bloemen zijn afgeleid, werd ingevoerd. Het bleef tot
op LINNEUS het meest gezochte, en eene menigte van planten zijn
er hare namen aan verfchuldigd. In i700 verfcheen eene vermeerder<le
der<ie uitgave van zijn
zij n genoemde werk, onder den tilel van: Inflitutioneo 1:ei herbariae, 3 deel. in 4°,
4 Q , en in 1709 eene andere van
ANTON JUSSlEV
JVSSIEv., met 489 platen, welk werk gevolgd werd door zijqui nai-sfent
na;'sfent flUX environs, enz. Parijs, in
ne Hifloire des plantes, qut
12°,
u o • en voorts door zijne: Re/ation d'un voyage du Levant, PaPa·
rifs
riJs 2z deel. in 40.
4°. In al de werken van TOVRNEFORT
TOURNEFORT firaalt
fl:raalt een
wijsgeerige geest door, hetwelk hunne waarde aanmerkelijk ver_
hoogt. Door het wiel van een voorbijlheUend
voorbijlhellend rijtuig tegen een en
muur geworpen, en in de borst gekwetst, fiierf hij aan de gevolgen van dit ongeval in het jaar 1708.
TOURNOOIS PE L. Een rid derlijk fieekfpel, uit vermaak te voet
of te paard gefchiedende, waarbij man tegen man in volle wapenrusting met lans of zwaard tegen elkander vocht. Deszelfs eerUe
oorfprong is onzeker. In de 9de of IOde eeuw ontving het bij de
Frallfchen zijne volkomene inrigting, en het lijdt geen twijfel ~ of dit
fpel is bij deze natie het eerst in zijne volgende gedaante bekend
geweest. Een Fransch edelman, GODFRIED VAN
VAN PREULLY, was om.
omllreeks
fireeks liet jaar 1066 de eerfie, die de wetten en 'gewoonten van het
TournooifpeI
Tournooifpel bijeen verzamelde, welke in de I2de en Igde eeuw ook
bij andere natiën werden aangenomen. Dat de Duitfche keizer HENDRIK I. dit fpel
[pel zoude
zonde hebben uitgevonden, is ongegrond. SEBASTIAAN MUNSTER, een niet geheel verwerpelijk gewige,
getllige, berigt in zijne
Toul'11ooifpel reeds in
aardriJksbefchrijving, dat het eerfie groote Tournooifpel
aardrijksbefchrijving,
1036 in Maagdenburg plaats had. De wetten bij de Tournooifpelen
waren in de hoofdzaak overal dezelfde; maar in deze en gene bij.
zonderheden, voornamel~ik wat de Îllfigtingen
inrigtingen van burgerlijk befl:uur
betrof, dikwijls zeer onderfcheiden. Behalve de ridderlijke afkomst,
volfirekte voorwaarde,
onbefproken wandel eene volfl:rekte
was een door!(aans onbefprokcn
o,n
o.n tot de Tournooifpelen toegelaten te worden. Het fchijnt
fchijm echter, dat men deze wet niet altijd zeer fireng heeft in acht genomen,
genomen.
a\zoo melÎ anders vele ridders zoude hebben moeren
moeten weren. Bij de
oudere Tournooifpelen fireden een aantal ridders tegen elkanderen ;
bij de nieuwere vocht men man regen
tegen man. Tot de groote Tournooifpelen, welke een vorst of iemand van 110ogen
hoogen adel infl:elde.
ini1elde.
werden de naburige vorsten en ridders zeer plegtig uitgenoodigd.
zoo als ook de kampl'egtcrs,
kawpl'egtcrs, of Tournooi-koningcll
Tournooi.koningen op gelijke wijwij'
ze
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ze verkozen werden. In Duitschland
Duitschkmd werden deze fpelen gewoonlijk
op de markt, of op eenige andere vrije plaats in de fieden.
ileden, gehougehou.
den; doch in FrankriJk
Frankrijk in het open veld, in de nabllurfchap
nabuurfchap eener
fiad,
1l:ad, waartoé
waartoe afzonderlijke plaat
plaatfen
fen werden ingerigt en afdelloten.
a(:eQoten.
Daags voor het Tournooifpel moesten diegene, welke er deel aan
wilden nemen, wanneer het geene.
geene vorfielijke perfonen of reeds beo
be~
kende ridders waren, hunne adellijke afkomst bewijzen. De aanlegger van het fpel bepaalpe niet alleen den prijs voor de overwinllaars.
naars, maar droeg ook al de overige kosten er van, en onthaalde
fomtijds
fomcijds· de vreemde gasten ongemeen prachtig (*). Behalve deze
plegtige Tournooifpelen· eischten ook fom
fomtijds
tijds bijzondere riddf/rs
ridders an.
deren daartoe uit, ten einde voor gefchonden eer of iets anders te
1l:rijden.
firijden. Zij trokken daartoe verfcheidene landen door, en werden
dolende of reizende ridders genoemd.
De wapens, waarvan men zich bij de Tournooifpelen
Tournooil'pelen bediende,
beilonden
befionden in het eerst uit onbef1agene
onbeflagene handfchoenen en fiompe zwaaroen;
den; doch vervolgens, en bijna
bij na zonder nitzo
uitzondering,
ndering, uit lallfen
lanfen of
fperen; en hoe grooter het getal der verbrokene lanfen was,
was. die een
ridder bij een Tournooifpel lwnde
konde aanwijzen, zoo veel te hooger
rees zijn roem. Men noemde deze wapens ftompe wapens (arm8f
(armei
Naderhand kwamen ook [cherpe
fcherpe wapens in
courtoifos, gracieufes). Naderhand·
gebruik, en nu werden de Tournooifpelen bloedig en meonldadig;
meorddadig;
en . het was om deze reden, en uit hoofde van de buitenfporige.
weelde, welke daarbij dikwijls plaats had, dat koningen, paufen en
ilraf verboden;
verbodell ; doch
kerkvergaderingen de Tournooifpelen op zware firaf
tijd voort. De invoe.invoezij duurden, in weerwil hiervan, nog langen tUd
ring van het buskruid , welke de tot
wt hiertoe gewone wapenrusting
der ridders nutteloos maakte, de geheel veranderde manier van OOf.
logen, . en mogelijk ook verandering van
v:tn fmaak
finaak en mode - dit eene
en andere veroorzaakte, dat de TOllrnooifpelen
Tournooifpelen in de 16de eeuw
eeuw·
langzamerhand ophielden. In FrankriJk
Frankrijk geraakten zij door het on:.
gelukkig uiteinde van HENDRIK Il.,
IJ., in 1559-,
I55~, in algemeenen haat.
haar.
Men vernieuwde dezelve, in later tijd, wel hier en daar, docli alleen
voor vermaak. De Carro[els'
Carrofels' (zie aldaar) vervingen naderhand hun~
hun.
ne plaats. Bij
Hij fomrnige
fommige Duirfche
Duitfche hoven werden nog COt
tot in de ,Sdè
, Sàè
eeuw Tournooifpelen te voet gehouden, die geheel in den [maak
fm aak
van vroegere tijden waren; doch alleen voor vermaak gefchiedden;
gefchiedd'en;
Het laatlle
laatl1:e bekende feest van dien aard had aan het hof van
...an den koning AUGUSTuS IJ.,
H., in Zomerm. 17°9, op de markt ce
re Dresden
plaats: officieren van gelijken rang fireden
lheden tegen elkanderen met
zwaard en lans; terwijl de formaliteiten, daarbij plaats hebbende~.
geheel naar de oude manier waren ingerigt.
ingerigr.
TOUSSAINT L'OUVERTURE. Zie: St. DOMINGO.
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A BAN TEN.

TOWER. Eene foon
foort van citade!',
citadel., aan de Oostzijde der !lad
fiad
Londen, niet ver van de rivier de Theems. Zij ontleent haren naam
van den toren, dien koning WILLEM van hardll:een
hardaeen , tcr
ter bewaring van
de rust in de hoofcHl:ad,
hoofcHtad. liet bouwen, en werd van tijd tot tijd ver·
groot en fierker bevestigd. Het geheel beilaat
bel1aat 12 morgen oppervlakte,
en wordt door eenen1l:eenen
eenen fleenen muur en diepe grachten omringd. Onder
de merkwaardigheden van den Tower.
Tower, voor vreemdelingen, behooren
de wilde dieren, als: leeuwen, tijgers enz.; het Tuighuis, een verba.
zend groot gebouw van 2 verdiepingen hoog, en van eene uitmuntende w2penzaal voorzien,
voorzien. welke 350 voet lang
lang, en 50 breed is, en
waarin zich fnaphanen, fabels en piflolen
piaolen voor 200,000 man bevinden, die in eene geregelde orde en
cn met veel fmaak hier ten toon
voor de ruiterif,
I'uiteri;", vertoonende al de
gefield
gell:eld zijn; de wapenkamer VOOI'
Engel[che koningen, van ',VILJ.ElIi
WILr.El\1 den veroveraar
yerove,.nar tot op GEORGE
Engelfche
Il
II.•
•• in hunne volle wapenrusting te paard, naar het leven; de Spaan[ehe
feke wapenkamer, bevattende de wapens en toerusting, welke in
1588
JSS8 op de onoverwinnel~ike Spaanfche vloot veroverd, en naar
Londen gebragt zijn; de 11aehtelifke
,zachte/fjke wandeljlok
wandelftok van HENDRIK
VIII., waarin zich 3 pi1l:olen
piflolen bevinden, en de hiP,
hifi. waarmede ANNA
BOLEYN onthoofd werd. Voorts zijn in dit gebouw
gebonw de Engelfche
rijks-kleinooden.
rijks.kleinooden. die echter alleen achter ,traliewerk vertoond wor·
worden; terwijl men zich nog daarenboven,
daarenboven. gedurende den tijd der
opiluicen, vermits een Engelfche overfie
overil:e,•
bezigtiging, moet laten opOlliten,
BLOOD, onder KAREL 11., zich door geweld van dezelve poogde
meester te maken. Deze rijkskleinooden befiaan
befl:aan in eenige krooncn
kroonen
.,van
van groote waarde, een' fchepccr,
fcheprer, een doopbekken voor de konink.
konink·lijke fàmilie,
familie, eenen
een en gouden adelaar,
-liJke
adelaar. waarin de olie ter zalving der
enz. Al
AI het Engelfche geld
koningen en koninginnen bevat is, enz,
wordt in den Tower gemunt, en er is verder geene munt 'in het ge.
munt-machine van een parciklllier
partiklllier in
heele koningrijk ; behalve de munt·machine
Birmir,gham, welke alleen voor kleine muntfpeciden omtrrek van Birmil'igham,
.en
,en dient. In den Tower vindt men ook een groot en veilig kruid.
magazijn, benevens eene kerk, waarin vele aanzienlijke perfonen ,
die hier onthoofd zijn, begraven liggen,
liggen. zoo als ANNA DOLEYN
BOLEYN en
CATHARINA HOWARD,
HOWARD. beide gemalinnen van HENDRIK VI
VIII.,
Il., en anderen. Ook heeft men in dit gebouweene verzameling van handvesten, onder welke berigten
berigren en oorkonden van den tijd van koning
JOHAN tot op RICHARD Il.,
11., gevonden worden, welke men voor
eene kleinigheid !mn
kan nazien. Voor het overige gebruikt men den
Tower voor eene fiaatsgevangenis.
fiaatsgevangenis, en zijn achter del1zelven,
denzelven , aan de
Theems, 60 1l:ukken
Theems.
flukken gefchut geplaatst, die alleen bij plegtigheden ge.
bruikt worden.
TRABANTEN
WANTEN (in het Latijn Satelli/es)
TRABANTEN,, of TRA
TRAWANTEN
Sa/elli/es),,
zijn: 1. die hemelfche ligchamen.
Iigchamen, die wel hun licht en warmte van
de ZOI1
l1elfe1 ontvangen.
ontvangen, doch alleen middellijk zich om
zon van hun 1lelfel
haar bewegen,
bewegen; terwijl hun onmiddellijke loop rondom derzelver
derzelvèr pla.
planene·
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neten gerchiedt. Men kent ze ook onder den naam van maan. of
aardplaneten. Onze aarde heeft er eene; JUPITER 4; SATURNOS
SATURNUS 7.
en URANUS 2: 2. Verfiaat men onder Trabanten eene lijfwacht van
een
eenen
en vorst, te paard, waartoe men gewoonlijk groote en welgemaakte jongelingen verkiest.
TRADITIE. (Zie: OVERLEVERING.)
TRAJANUS , (MARCUS
(MARcus ULPTUS) een beroemd Romeinsch keizer,
de zoon van een uitfiekend veldheer van dien naam,
naam. die in den
}oodrchen
}oodfchen oorlog, onder VESPASIANUS, het bevel voerde, en door
hem tot hoogen rang en aanzienlijke waardigheden verheven werd.
De jonge TRAJANus , in Spanje geboren, verzeide zijn' vader in
eenen veldtogt tegen de Parthers aan den Euphraat, diende ook
aan den Rijn, en verwierf, zoo door zijnen moed, als door
zijn minzaam gedrag, uitfiekende verdien!l:en, zoodat hij, toen
de voortreffelijke, doch reeds bejaarde, keizer NERvA den troon
beklom, door dezen, in het jaar 97 onzer tijdrekening, tot zijn'
mederegent verkozen, als zoon aangenomen, en tot CESAR verheven
werd. TRAJANUS nu 42, volgens anderen 45, jaar oud, dwong
aanfionds de Pretoriaanrche
Pretoriaanfche lijfwacht, die NERVA gedwongen had.
om de moordenaars van DOMITIANUS uit te leveren, en liet de hoofden der oproerigen fl:raffen.
1lraffen. Na den kort daarop gevolgden dood vall
van
NERVA (in 9S ,) beklom TRAJANUS , met algemeene goedkeuring.
den keizerlijken troon, en onderrcheidde
onderfcheidde zich door goedertierenheid
en minzaamheid omtrent allen. Ten einde Rome van eenen genoegfrelde hij deszelfs invoer
zamen voorraad van koren te voorzien, fi:elde
volkomen vrij, en bewerkte daardoor en door het aanleggen van
frad Egypte, bij eene aldaar omfiane
ontfiane duurte.
magazijnen, dat deze fi:ad
van koren konde voorzien. Omtrent aanbrengers en verklikkers
was hij onverbiddelijk gefireng, en bande allen, die onder de
zachtmoedige regering van NERVA niet behoorlijk gefiraft waren~
waren,
naar hetzelfde onvruchtbare
ollvruchtbare eitand
eiland.f werwaarts de flagtoffers hunner
boosheid, onder DOMITIANUS ,waren verwezen geworden. Hij was
ten uicerfie
uiterfie matig en fpaarzaam.
fpaarzaam, en konde daardoor zijne onderdanen van vele belastingen ontheffen, zonder de inkomfien van den
fiaat
fraat te verminderen; gaf aan alle mannen van kunde en verdienfien
fren den voorrang, en vertrouwde aan hen de belangrijkfre
belangrijk!l:e fraatsbe.
fl:aatsbe.
dieningen. Tocn
Toen h~i aan SABURANUS, als pretoriaansch prefekt, het
ambtszwaard overhandigde, zeide hij: "Dit zwaard geef ik u tcr
ter
".. mijner verdediging, zoo ik wel, maar om het tegen mij te ge"bruiken,
.. bruiken, zoo ik flecht regere." :- Hij ging met raadsheeren en
lieden van aanzien vriendfchappelijk om; bezocht ook zijne vrienden
:lan
aan hunne huizen even als een ambteloos burger. en zijne vriendfchap was zoo ·veel te onbaatzuchtiger, daar hij een en . ieder vrij
liet, om' al -of niet in zijne dienst te treden. Verre verwijderd van de weelde en overdaad van vorige keizers, was zijne leefwijze.
wijze, en waren inzonderheid zijne maaltijden, hoogst eenvoudig
L4
L 4
~
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en matig; en oFschoon in zijn vroeger krijgsmans leven geelIe
geene geleerde opleiding ontvangen
olltvangen hebbende, kende hij echter de waarde
wamde
der wetenfchappen; was een hoogfchatter van derzelver beoefenaren; legde boekerijen aan, en die takken van letterkunde, welke
onder DOMITIANUS waren in verval geraakt, herkregen, onder zijne befcherming, eellen
eenen nieUWe!l
niellwen bloei. Zoo vele deugden van dezen
voortreffelijken regent, die alleen het geluk van zijn volk bedoelde,
gaven den fenaat
[enaat aanleiding.
aanleiding, om bern eenparig met den bijnaam van
Optimus (de beste) te vereeren: zelfs was de liefde en achting der
Romeinen zoo ,groot, dn de fenatoren, 250 jaar na zijnen dood, bij
.de troonbeklimming van eenen nÏl~uwen
nieuwen keizer, dezen toewenschten,
" dat zijne regering gelukkiger. dan die van J\ UGUSTUS, en nog hebeTRA]ANVS mogt zijn."
" ter, dan die van TRA],1NUS
Oo~ als krijgsheld onderfcheidde
onder[cheidde ,zich TRA]ANUS gedurende zijne
regering. Hij overwon de Daciërs en maakte hun land tot eene
Romeinfche provincie; veroverde Armenië; onderwierp geheel Mefopotamië aan zijn gebied; floeg in 1I5
I1S eene brug over den Tiger;
bragt
brngt geheel Asfyrië tot onderwerping; zeilde met eene vloot die
rivier af tot daar, waar zij zich in den Perzifchen zeeboezem ont·
last, en was de eerll:e
eerite en laatll:e
laat!te Romeinfche veldheer, die dezelve
bevoer. De roem van ALEXANDER zweefde destijds onophoudelijk
voor zijnen geest; doch, in weerwil van den luister van zijn
bejammeren, een verftandig en menschlievend
krijgsgeluk ,is het te bejammeren.
vorst in eenen eerzuchtigen veroveraar veranderd te zien,
zien. die,
die. hoe
zeer daarbij ook de uitbreiding van
vàn het Romeinfche
Romein[che rijk bedoelende,
nogtans
noglans de regten
regt en der natiën, en de dierba~rfie
dierba~rfle goederen van zijn
eigen volk alleen aan zijnen perfoonlijken roem opofferde. Terwijl
de fenaat
[enaat bezig was, om hem, bij zijn e terugkomst. nieuwe eerbewijzen te bewonen,
betoon en , werd hij in zijnen loop gefiuit.
gefluit. Nadat hij
verfcheidene volken onder zijne heerfchappij gebragt , de Pat,thers
Pm-thers
van het rijk afhankelijk gemaakt, en hun eenen koning gegeven
had, belegerde hij Atra,
Atrll, de hoofdnad
hoofdftad van eenen
eellen Arabifchen volksfiam; doch moest het beleg opbreken, en in IJ7 naar Syrië terug
trekken. Toen hij zich met zijn leger weder naar Mefopotamië
Mefopotllmië wilde begeven,
begeven. werd hij door eene ziekte overvallen, die hem in Selil1tl,S,
IiI1U,S, (Trajallopel) in Cilicië, kort daarna,
daarna. in het 64fl:e zijns ouderdoms en het 20fte zijner regering, uit het leven wegrukte. Behalve zijne zucht voor den oorlog, bezat TRA]ANUS, als regent,
geelle wezenlijke gebreken. De befchuldiging, als of hij een ver.
volger der Christenen zou zijn geweest, wordt door eene briefwisfeling, door hem met PLINIUS gehouden, tegengefproken;
tegenge[proken; ten minfte verzoekt hij dnarin dezen beroemden gefchiedfchrijver,
He
ge[chied[chrijver, toen zijn
ftadhouder, 0111 geene pogingen ter ontdekking van hunnen aanhang
te doen, en ze flechts te befcraffen, wanneer zij, evenwel, voor
zijnen' regterftoeI gebragt werden. Voor het overige zorgde hij voor
de nipte
nipt,e nakoming der wetten, en zoo veel mogelijk voor de welvaart
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gebouwen en havens
vaart zijner onderdanen; legde nieuwe fteden, gehouwen
:lau; begunfl:igde
begunfligde handel, kunfl:en
kunfren en wetenfchappen,
weten[chappen, en zorgde als
llall;
een vader voor het o'nderhoud
onderhoud en de opvoeding der weezen. Onder.
tlls[chen is het te bejammeren. dat hij zijn karakter, als mellsch. door
tllsfchen
buiten[porigheden bezoedelde;
beioedelde; doch, in weerwil
eenige gebreken en buitenfporigheden
merkwaardigfle Romeinfche
Romein[che keizers.
hiervan, blijft hij altijd een' der merkwaardigfl:e
Zijn fioffelijk deel werd naar Rome gevoerd, en begraven onder de
Trajaan[che zuil, eenige jaren vroeger ter zijner eere opgerigt, en
Trajaanfche
nog als een heerlijk overblijfsel der oudheid aanwezig is.
Iigchaam door eene gelijktijdige
TRAJECTORIA. Wanneer een ligchaam
onder[cheidene krachten bewogen wordt, dan befchrijfe
be[chrijfc
werking van onderfcheldene
het, onder zekere omfrandigheden,
omfiandigheden, eene kromme lijn, die men zijne
Trajectorin noemt,
noelUt, welke benaming van het Latijn[che
trnjiLatijnfche woord t1"ajiTrajectoria
cere (van de eene plaats naar de andere overf1:eken)
overll:eken) wordt afgeleid.
Een freen b.' v. , door de kracht van den worp in beweging ge.
bragt, wordt door de, bovendien, op hem werkende zwaartekracht
van zijne oor[pronkeIijke,
oorfpronkelijke, regtiijnige
regtlijnige rigting, ieder oogenblik afgebragt, en, voor zoo ver de worp Oechts niet vertikaal geweest is (want
dan valt hij in dezelfde rigtin~ weder naar beneden), ter be[chrijving
befchrijving
.een
er paraboli[che,
wongen•
.eener
parabolifche, gekromde linie, als zijne Trnjectoria,
TrajectoritJ, ged
gedwongen
. TRANQUEBAR,
TRANQ UEBAR, of TRANKEDAR. Tranquebal'
Tranquebar is eene
frad en vesting op de kust van Coromandel,
Coromandel> in den fraac
fraat van Tanjo.
re, in Oost-Indië. Zij behoort aan de Denen, en ligt ten Zuiden aan de river Kolt!ru.
Ko!aru. Het Deen[che
Deenfche gebied bevat, behalve de
frad, en het fort Damburg , het vlek Porejaru en 80 dorpen, wel.
welke de kroon gedeeltelijk palldswijze
pandswijze van den Rajah bezit, wien
zU daarvoor 9650 rijksd. betaald heeft.
heefe. Het geheel is 20 vierkante
mijlen groot, die door 50,000 zielen bewoond worden, waarvan de
frad alleen J15,000
zendelings-genoot5,000 telt. Zij is de zetel van een zendeIings-genootfiad
fchap, door koning FERDINAND
FeRDINAND IV" ter bekeering der Heidenen op.
gerigt. In het jaar 1706 gingen de eerf1:e zendelingen van Ko,ppenhage derwaarts; doch hadden in het eerst met zeer vele zwarigheden
te worfrelen,
worlfelen, toc
tot dat zij eindelijk eene kleine, fieeds
f1:eeds toenemende
gemeente verkregen. Van tijd tot tijd, door aanzienlijke [ommen
fommen
uit Denemarken, Engeland en Duitschland
Duitsch/and onderll:eund,
onderf1:eund, legden zij
redert
en geruimell
T1"anquebar
federt een
eenen
geruimen tijd eene eigene drukkerij te Tranquebay
aan, in welke fiad
frad zich 5 Heiden[che
Heidenfche tempels, eene MahomeMnbomedaan[che
daanfche moskee. eene Luther[che
Lutherfche hoofdkerk mec
met 12 leeraren , eene
Deensch_, Malabaar[che.,
Malabaarfche-, zendelings- en eene Katholijke kerk bevinden; gelijk ook in Porejat'u
Poreja1'u de zendelingen eel1e kerk voor die
gezindheid hebben. Koninklijke Deen[che
Deenfche Luther[che
Lucherfche zendelingen
zendelingeIl
gaan tevens, in de overige dorpen en aangrenzende landen, gefiadig
gefiadig"
voort m~t de bekeering der Heidenen; zelfs heeft men uit de Mala.
baarfche natie landpredIkers
landpredikers •, godsdienstonderwijzers en [choolleeraren
fchoolleeraren
gevormd en aangell:eld.
aangefreld. - Voor het overige is Tranquebar de hoofd.
plaats der Deenfche bezittingen in Oost.Indië,
Oost-Indië, waar zich ook de
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gouverneur ophoudt, en drijft eenen vrij aanzienlijken handel. Ook
heefe men hier katoendrukkerijen en zoutziederijen.
heeft
TRANSITO-HANDEL.
TRANSITO.HANDEL. Deze befraat eigenlijk in het trekken van
koopwaren uit afgelegene oorden, en het vervoeren derzelve naar
andere landen met voordeel; dus in een' handel
bandel van dool·voer.
dom'voer.
TRANSSUBSTANTIATIE. Hierdoor verHaat men dat leerfruk der
Roomfche kerk, waarbij men aanneemt, dat het
bet brood en den wijn,
ligcbaam
bij het
bet avondmaal, door de zegening {confecratie) in het ligchaam
en bloed van JEZUS CHRISTUS veranderen. Zij behouden na de ze·
bunne
gening alleen de gedaante en figuur van brood en wijn; doch hunne
wezen.,~ is eene andere, is de zelfstandigheid
zelfstandigbeid en
zelfstandigheid, hun wezen
het wezen van het ligchaam
Iigchaam van CHRISTUS geworden. Alhoewel
Alboewel dit
T01trS, le~raar
le!!raar in de
gevoelen in de Ilde eeuw, in BERENGARIUS van Tottrs,
wijsbegeerte aldaar, eenen Herken tegenHander vond, werd het echo
ter fpoedig algemeen aangenomen, en in I1HS
121S door den paus INNoCENT lUS ,BI.,
,lIl., op het
bet 4de Lateraanfche fynode, plegtig bekrachtigd.
Uit dit leerbegrip vloeide gedeeltelijk de aanbidding der Hostie. in
nu de tegenwoordigheid van God meende te befchoubefcbouwelke men nn
wen,
weu, en gedeeltelijk de gewoonte voort, om aan de leeken den kelk
te onthouden, vermits men befloot, dat daar, waar het ligchaam van
JEZUS aanwezig was, het ook zijn bloed zijn moest (men noemde
deze vereeniging Concomitans), en dus het genot van den wijn niet
beboorde. Nog vroenoodzakelijk tpt de viering van het avondmaal behoorde.
leerfruk , had men reeds het avondger, dan de aanneming van dit leerlluk
befcbouwen, en hieruit
bieruit ont!lond de
maal als een offer beginnen te befchouwen,
afzonderlijke Misfe, dat is die plegtige handeling. waarbij de priespries.
ter het'
bet' ligchaam
ligcbaam van CHRISTUS als een bloedeloos offer Gode aanbiedt. Sedert het gevoelen van het vagevuur ont1l:ond, bragt men
biedt,
ook dit met het opgegeven begrip omtrent het avondmaal in ver.
boofdzakelijk misfen gehouden, om de zielen
band, en nu werden hoofdzakelijk
verlos fen ; hoedanige reeds in
der afgellorvenen
afgeftorvenen uit het vagevuur te verlosfen
badden , en federt de 9de ge ..
de 7de eeuw hier en daar reeds plaats hadden,
noegzaam overal zijn in gebruik geraakt.
bet avondmaal, in den loop der tijden, geheel iets
Zoo werd dan het
Infteller wilde, dat het zijn zoude,
anders, dan deszelfs gezegende InlleJler
namelijk: eene gemeenfchappelijke en dankbare gedachtenis-viering
van Hem en zijnen dood; achtervolgens 's Heiland verklaring zelf,
bij de inllelling,
infteJling, doet dit tot mijne
fflijne gedachtenis; alsmede tot een
openbaar blijk van onze onderlinge gemeenfchap, als Christenen met
elkander. Reeds vóór de hervorming, namelijk in de Isde eeuw,
werd door de Husjiten
HusJiten het opgegeven gevoelen der Roomfche kerk
beftreden , en moest het fynode van Bazel hun ook het gebruik
bellreden,
van den beker veroorloven.;
veroorloven.: De hervormers klaagden op nieuw,
dat de wijze, waarop de kerk het avondmaal vierde, van het oogmerk des Zaligmakers en het voorbeeld der apostolifche tijden af.
Zwicferfche kerkverbeteraars
kel'kverbeteraars ver..
week, en beide de Sakfifche en Zwicrerrche
wierw
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wierpen de Trans[uhflantiatie
Trans!ubjlnnliatie en de mis, en beweerden, dat het
doo{ de gezamenlijke gemeente gevierd, en onder beiderbeider.
avondmaal doorZWINGLlUS verver·
lei gedaante moest genoten worden. LUTHER en ZWINGLIUS
inl1:elling: dit is mijn
fchilden in de verklaring van de woorden der in!1:eJling:
eer!l:en in eenen
een en eigenlijken , doclt
doch door
ligchaam, welke door den eer/ren
ligehaam,
laatl1:en in eenen oneigenlijken zin werd opgevat, en ingevol.
den laat!1:en
ge hiervan het brood en den wijn alleen voOr
voor zinnelijke teekenen
hield van het Iigchaam en bloed des Heeren. Over dit ftuk werd
ZWINGLIUS, als ook later tusfchen
zoo wel tusfchen LUTHER en ZWINGLlUS,
Lutherfche en Gereformeerde godgeleerden, veel en hevig getwist;
getwist ~
doch de opgave van alles, wat daartoe betrekking heeft, gedoogt
ons bellek
bel1:ek niet. Genoeg IS het ons, dat de meeste Protestanten teovcreenkomll:ig het ware oogmerk van
genwoordig het avondmaal, overeenkom!1:ig
deszelfs In!1:eller
Infieller befchouwen, en allen verfchil hieromtrent onder de
onderfcheidene gezindheden heeft opgehouden. De Katholijke kerk
beeft het
blijft echter bij haar gevoelen volharden; de Griekfche heeft
niet in zijnen geheelen omvang aangellOmen
aangellOinen,, en de Oosterfche Christenen onderfcheiden zich, voor het overige, in de viering dezer
plegtigheid, alleen dallrdoor
daardoor van de Westerfche, dat zij gezuurd, en
niet, gelijk deze, ongezuurd brood gebruiken, en ook de kinderen
<ieze
deze heilige maaltijd toedienen.
TRAPEZUNT, in het Fransch Trebizonde, in de Turkfche taal
Taraho[an, is eene fiad
!tad in Klein.
Klein.dzië,
Tarabofan,
Azië , in het tegenwoordig Nato ..
lië, in de Turklèhe
Turktèhe provincie Amafan.
Ama[an. Zij is de zetel van een' Pas.
Pascha/ik; ligt aan de Zwarte zee tusfchen
tllsfchen twee hooge rotfen
fotfen I en heeft
eene groote l.1itgef1:rektheid
uitge!1:rektheid uit hoofde van de menigte tuinen, die zij
bevat; doch telt flechts 15000 inwoners. De haven wordt door de
drijven, veel
v~el bezocht, omdat
fchepen, die op de Zwarte zee handel dr~iven,
is; ook nemen reizigers dikwijls
zij eene der beste in deze oorden is:
bunnen weg van Konflantinope/
Konflantinopel over Trapezunt naar Erzerum, hetwelk er flechts
llechts 5 dagreizen van verwijderd is, en vervolgens
-en
naar Perzië. Men vindt er eene fcheepstimmerwerf,
fcheepstimmerwerf. verwerijen
verwerijen-en
koperflagerijen.
koperllagerijen. Deze fiad was eertijds in groot aanzien, toen zij in
de J3de
13de eeuw de zetel van het zoogenoemde Trapezuntflke
Trapezlmtfche keizer.
keizer,.ijk
rijk was. ALEXIUS COMNENUS, een keizerlijk Grieksch prins, en
Tf'apezul1t, trok na de veroveverove ..
voorheen hertog of fiadhouder van Tropezunt,
ring van Konflontinopet,
!204 derwaarts,
Konflantinopel, door
door. de kruisvaarders, in I1204
en rigtte een prinsdom op, 11etwelk zich over de landfchappen Pon.
Pontus en ColeMs
CoIeMs uitfirekte.
uit!1:rekte. Toen nu Konjlontinopel
Konflantinopet in 1!250
1250 weder
verloren ging, namen de opvolgers van genoemden prins den titel
van keizer van Tropezunt
Trapezunt aan, waarvan de ude en laatlle, DAVID
DAVID
COMNENUS, toen MAHoMETH Il., in 1461 de hoofdfiad
hoofd!1:ad te water en
te land had ingeOoten,
ingeGoten, uit vrees, een verdrag tot overgave floot,
floot t
en zich zelven en zijne familie gevangen gaf. Zijn land werd in
het Turkfche rijk ingelijfd; doch hij met al de zijnen,
zijnen. nadat de
fultan hem te Konjlantimpel
Konflanlin6pe/ in triumf had rondgevoerd , van kant
ge,,:
ge":
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geholpen. - Onlangs echter is de omllandigheid, dat hij met zijne
gehee/e
geheele f.'lmilie zou zijn le regt gei1:eld
gefreld , betwijfeld, en door DEMETRIUS
COMNENUS uit COl'flea,
Corflea, reeds in 1782 bij een decreet van LODEWIJK
LODEWIJI{
XVI. voor ~en
E!en edel afscammeling
afscnmmeling der Byzantinifche COMNENUSSEN erkend, beweerd geworden, dat alleen z2 zonen van de 7 toenmaals
met hunnen vader zijn omgekomen. Men kan hiervan, gelijk omtrent
cle
ele latere afstammelingen van dat huis, een nader berigt vinden in
No. J09, van der Zeitung [iir
fiir die Elegante Welt van het jaar 1803.
1808.
TREBELLlUS POLLIO. Een. Romeinsch gefchiedfchrijver uit
cle
de ade
gde eeuw, die de levensfchetfen der keizers, van PHILIPPUS tot
CLAUDlUS,
CLAUDIUS, heeft opgeIleid.
opgeIleId. Van dit werk, hetwelk llordig
flOHlig gefchreven en zeer omOagtig
omllagtig is, hebben wij llechts
flechts nog één deel over.
TREERAD-MOLEN,
TREERAD·MOLEN. (Treading 1I1ilt).
Mil/). Een werktuig, thans in
vele gevangenisfen ingevoerd, en door WILLIAM CUBITT van Ipslpswieh uitgevonden. In velerlei rooTten
'lPieh
foorten van kranen heeft men zulke
raden, welke door het gewigt van menfchen of dieren worden be.
wogen; doch dezelve verfchiIIen
verfchillen daarin van het Treerad der Engelfche gevangenisfen , dat bij de eeri1:e
eerfre de menfchen in het Tree.
rad gaan, terwijl zij bij het laatfie
laatlle buiten hetzelve, aan den om.
trek, hunne krach
krachten
ten uitoefenen. Zoodanige kranen, waarin een of
meer menfchen gaan, vindt mel1
men in verfcheidene vaderlandfche fre.
!le.
den; doch de ondervinding leerde reeds voorlang, dat op deze wijze niet
uiet alleen de beweegkracht zeer onvoordeelig werd befreed,
befleed,
maar ook de arbeid in zulke Treeraden zeervermoeijend voor de werk.
werk·
lieden is; en het was hierom, dat ELVIUS reeds aanried, om de
perfonen , die het Treerad zouden bewegen, buiten aan den omtrek
te doen werken (*).
Men ziet fommige kranen met Treeraden , aan welker omtrek de
werklieden geplaatst zijn, te Parifs
PariJS op de qua; de Louvre; doch al
deze inrigtingen zijn, zoo wel wat het oogmerk van het werktuig als
deszelfs zamenflel
zamenllel betreft, wezenlijk onderrcheiden van het Tree.
rad van W. CUBITT. Hetzelve beflaat
befiaat hoofdzakelijk' uit een' hollen
cilinder van 7 of 10 meters lang, naar mate men meer of minder ge.
gevangenen te gelijk op hetzelve werk wil verfchaffen, en van omtrent I m. 5 diameter. Deze cilinder wentelt om eene horizontale
as, waaraan het rad werk is bevestigd. Op den buitenflen
buitenllen omtrek
van dit cilindervormig rad zijn treeborden of planken, evenwijdig
met de as geplaatst, waarop de gevangenen naast elkander gefield
worden. Dus bevinden er zich 20 of 30 op het Treerad te gelijk,
hetwelk zij door hun gewigt doen omdraaijen. Wanneer het treebord, waarop zij fraan,
!laan, onder hen wegdraait, flappen
fiappen zij allen te
gelijk in cadans op het volgende, zoodat hun arbeid,op het beklim.
den ei.
men van een eindeloos getal van trappen neerkomt. Boven deo
lin.
(.) Schwldlfche
Schw,tllfche 4bha"dI8llg,n,
ilfbhll"tllrmg,,,, 6. P"I.
Plll. 100.
100, CIl
CU VAN
VA!! SWUlJUl1I
SWU1DlUI P,t.Ph:J1.
PIt.Ph,l. I.
~ u~.
125,

p"g.

122.
S~2.
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Hnder
Iinder iS'
i~ eene leuning, welke dient, om hen eenigermate te onderregtopllaande houding te bewaren; terwijl men
fieunen, en in eene regtopfhtande
ook de zulk en met de hand er aan vast maakt, die weigeren mag.
mog~
ten, het rad te beklimmen, wanneer hun geene alldere keuze overblijft, dan om te treden, of met de hand aan het rad te hangen.
In de gevangenis van Colbathjields heeft men op elke plaats zulk
een molen. De gevangenen, die er op werken, of achter rusten,
worden door een afdak voor den regen befchm,
befchut, en zien van het
geheele werktuig niets, dan den cilinder, welke het doet rondgaan;
bevindende zich al het overige der machinerie in van hen af
afgegefcheidene lokalen. 1\an
Aan het eene einde van het rad komen de gevangenen op, en verlaten hetzelve aan het andere, om te rusten. Zonder
fii! fiaat,
fiaar, laat men aan het eene einde .er
dat het rad fiil
er 5 of 6 aftre.
den, wanneer hetzelve een zeker getal omwendingen heeft gedaan,
gedaan.
terwijl er te gelijkerrijd
gelijkenijd aan het andere weder een gelijk getal opkomen, zoodat men, indien het noodig is, den arbeid naar de
krachten der tuchtelingen regelt, en heH ook, als firaf, langer, dan
hunne makkers, op het treerad kan doen vertoeven. De verfchilIende
fchillende Treerad-molens
Treerad·molens in eene gevangenis kunnen zich vereenigen , om eene zelfde machinerie te drijven, wanneer de gévangenen
te zamen dan de beweegkracht opleveren; ofschoon zij onderling
geene gemeen[chap
gemeenfchap behoeven te hebben, en mannen, vrouwen, jon_
jon.
gens J groolere en kleinere misdadigers van elkander kunnen gcfcheigens,
gefcheiden blijven. Het is niet noodzakelijk, dat de fabrijk of mafchine.
l;"ie, welke door de gevangenen wordt bewogen, in de gevangenis
rie,
zelve zij;
zij ; zij kan zich in ecn afzonderlijk gebouw naast de gevangenis
bevinden, zonder dat er tusrchen
tt1sfchen beide inrigdllgen eenige andere
gemeenfchap,
gemeenfchap. dan eene ijzeren as, door eene der muren gehragt,
gebragt ,
behoeft plaats te hebben ("J.
('I).
TREMBLE
TREMnLE Y. (ABRAHAM) Deze groote natuurkundige werd te
GetJeve
Getleve geboren, en had zich van zijne eerfie
eerrre jeugd af, met een geilIk.
geluk.
kig gevolg, op de wiskundige wetenrchappen toegelegd. Zijn geluk
in andere gewesten willende beproeven, begaf hij zich naar Holland,
en werd aldaar onderwijzer van den jongen graaf van BENTINK. SeSe~
dert
den 1736 beoefende hij inzonderheid de natuurlijke-historie, waartoe
lJij
hij door de fchriften van REAUMUR was aangemoedigd, en kwam
'740 op de ontdekking der
dcor polypen, welk onderzoek hij fe.
re.
reeds in '74°
derc
dert onafgebroken voortzette, en met den gelukkigfien
gelukkigUen uit(]ag
uitOag bekroond
zag. REAUMUR, wien hij zijne
zjjne waarnemingen mededeelde, fchatte
fellatte
dezelve op hare waarde, en moedigdè
moedige!" hem aan, om daarmede benenberrendig voort re
te varen. Hierop vertrok hij naar Engeland, waar hem
een jaargeld werd toegelegd, en ontmoette in FrankriJk
Frankrijk bij de heeren
REAUREAU·
(0) Men zie verder
verder omtrent den Treerad.molen,
Treerad.molen, bijzonder ov,,·
OV,,· dien
dien in
in de
de /:ege.
vangeni,
vangenis V""
van Coldhathjields,
Coldbalhjields, het
het berige
berigt van deu hoogleer
hoogleer.ar
•• r G. MOl.L te U/rukt,
Keplaatst
geplaatS! inde
inde AlgelJlHnB
AlgelllHns Konu.
Kontt. en
cn Ltlt8rbotle
L'lIerbotlc van
fall 1823
1823 No. 19.
19.
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en }USSIEU
}USSlEU de zoo billijk verdiende achting. Zijn omgang
was zonder gemaak:heid of hoogmoed, eenvoudig, edel, dienstv~ar.
dienstVllar.
dig, en hij bezat
beiat een levendig gevoel voor al, wat fc
fchoon,
110 on , goed en
nuttig was. Naderhand bevond hij zich in het gevolg van den hertog
RICHMONO op deszelfs reis in Duitschland
Duitsch/and en Italië; huwde
van RICHMOND
eindelijk in zijne gebooneflad,
geboone!1ad, en werd een nitmuntend
uitmuntend opvoeder
voor zijne kinderen, waarvan zijne JnjlructiofJS
Inftructions d'un P~1'e
P~1·e ti
a fes Enfants, fur la Nature et la Religion, in 2 deel. ten bewijze ver{hekken.
geboortellad
tlrekken. De oneenigheden, welke in dien tijd zijne geboorte!1ad
verdeelden, en tot welker bevrediging hij onophoudelijk, alhoewel
vruchteloos, zijne pogingen aanwendde, bragten hem ten laatll:e
laat1l:e in
B1oeim.
Bloeim. 1784 ten grave.
TREMOLlT. Eene fieenfoort,
1l:eenfoon, tot het talkgeflacht behoorende.
Hij breekt doorgaans in eenen moederfieen
moeder!1een van witte, korrelige, fom-tijds
tijds ook zandachtige kolenzure-kalk. Men onderfcheidt denzelven
in de volgende 3 [oorten
foorten : I. Gemeene Tremolit, welke meest
graauwachtig, fomtijds fneeuw-wit
fileeuw-wit van·
van' kleur, weinig doorfchijnend,
maar glanzig als zijde, doorgaans ongevormd, [omwijlen
fomwijlen in 6 zijdige
zuilen gekristallifeerd.
gekristaJlifeerd, gemeenlijk met dwarsflreepjes,
dwarsfireepjes, doch zelden
fiervormig is. Volgens LOWITZ
LowlTZ is zijn gehalte = 14 talk-, 60,50
kiezel- en 23,25 kalkaarde. Met eene naald gekrast, geeft hij eene
Tremoltz
lichtende fireek,
fireek ~ en men vindt hem vooral in het dal van Tremofa
~an
aan tien
den St. Gothard
Gothard,, en in het Zuidwesten van den Builea!.
Buikal. 2.
2. De
talkachtige Tremolit valt in het zilverwitte; is paarlemoerglanzig •,
taikochtige
bijna ondoorzigtig, fomtijds bladerig, op het gevoel vetachtig,
zilver-wit afgevende, week.
week, niet phosphoruscerende, zoo als de
vorige foort, waaruit hij mogelijk door verwering ont!l:aan
omfraan is, en
wordt in het dal van Trema/a
Trema-Tremo/a gevonden. 3. De glasachtige Tremotil,
graanw- en geelachtig witte kleur.
kleur, is doorfchijnend, glaslit. van eene graauwglanzig, ruwen hard, en de overlangfche breuk gaat uit het vezelige
tot in het fplinterige. Hij geeft een fierk licht, wanneer hij op de gege·
melde wijze gekrast wordt, en komt,
kOUlt, onder anderen, op Cei/on
Ceilon voor.
TRENTE. (in hel
het Latijn Tridentum, en in het Italiaansch Trt1llo).
TretIIO).
Eene fiad in bet
het graafschap Tiro!,
Tirol, welke federt 1814 weder onder
Oostenrijksch gebied b(}hoort. Zij ligt in een laag ,dal, door hooge
bergen' omgeven.
omgeven, aan de rivier de Etsch, over welke eene 146 fchre.
den lang e brug
cn morfig, en bevat
brng voert; is onaanzienlijk, fomber en
9°00.
9000, volgens LICHTENSTERN tusfchen de 14 en 15,000 inwoners.
De Kathedrale kerk is bezienswaardig, en in die van Sonta Ma.
Maria vindt men een belangrijk fchilderfruk,
fchilderfiuk, benevens vele portretten
van de voornaaml1e
voornanm1l:e leden, welke de beroemde kervergadering alhier,
omllreeks
Olnfireeks de helft der 16de eeuw, hebben uitgemaakt. Men vindt in
Trente een lyceum, waarbij 13 hoogleeraren in de 'Wijsbegeerte en
!l:erken handel,
Godgeleerdheid onderwijs geven. De fiad drijft eenen fierken
waartoe de hier reeds bevaarbare Etsch
Elsch veel toebrengt, en heeft zijzijde~twijllerijet1.
de.fabrijken en zijde~twijllerijell.
REAUMUR
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TREPANEREN. Eene bewerking der wondheelers, in het
doorboren der herfenpan •, door middel van een daartoe bijzonder
ingerigt werktuig, bellaande,
beaaande, hetwelk men Trepaan noemt. Hetci...
ee~ cirkelvormige zaag of een holle ijzeren ci
zelve is eigenlijk een..
linder, van omtrent een duim in middellijn, welks onderfie
onderae rand,
voor·
de kroon genoemd, van zaagvormige, zeer fcherpe tanden voorzien is. In het midden van den trepaan loopt een zeer fpits toeloopend •, fialen
aaien fijrt
frift naar beneden, met de kroon bijna gelijk.
gelijk, dat
de P'Jramide
p,ramide geheeten wordt, en rondom hetwelk de kroon bewaar.
weegbaar is. Doven is de trepaan van een' knop voorzien, waarwaaraall
mede de pyramide in de beenderen wordt vastgedrukt, en waaraa!l
zeI.
de kroon in een en cirkel kan worden bewogen. De bewerking zelzich, na ontve wordt ir.zonderheid dan noodzakelijk, wanneer zich.
hoofd, en ontlleking
ontaeking der hersfenhuid ,
vangen kwetfingen aan het hoofd.
uitaorting van etter, of, reeds
onder de fchedelbeenderen eene uitllorting
vóór de ontlleking,
ontaeking, een overloop van bloed gevormd heeft; alsbeenauk van de herfenpan is neergedrukt.
neergedrukt,
mede, wanneer een beenlluk
en er in dezelve zich reten of fplinters vertoonen; doch alle aan
te wendene middelen, om het kwaad weg te nemen, moeten in alle gevallen eerst beproefd worden, voor dat men tot deze bewerking overgaat.
_.
TRESSAN. (LOUIS
(LoUIS ELIZABETH DE LA VERGNE, graof
graaf vQn)
van)
Een beroemd Fransch dichter en fchrijver, uit eene LanguedocCche
Languedocfche
familie afkomfiig. Reeds vroeg kwam hij te Pariis,
Pari.is, eit
en geraakte
hier met VOLTAIRE, FONTENELLE en andere groote en beroemde
mannen bekend, die zijne zucht tot de fraaije letteren aanmoedigden.
J71aandeIn den oorlog van 1741 woonde hij al de veldtogten in J7lQ(lndeLODEWl]K de XVI. tot den rang
ren bij, en klom van adjudant van LODEWJ]K
luitenant_generaal
van luitenant.
generaal op. Na den vrede begaf hij zich naar- Lune'JIflle aan het hof van den koning STAN!SLAUS LECZINSKI.
LECZINSKI, en fchit[chit"ille
talenten. als een der voorterde hier, door zijnen geest en zijne talenten,
Geraden van dezen kleinen, doch uitgelezenelI hofstoet. Na
naamae fieraden
naaml1:e
aille afzondeden dood van dezen vorst leefde de graaf in fiil!e
beaeedde zijne laatll"e
laata'e levensjaren
lcvensjaren aan het vervaardigen
ring, en belleedde
van een groot aantal fchriften van verCchillenden
verfchilIenden aard, en 1l:ierf
fiierf in
1782. Zijne zucht en talenten voor de Dichtkunst bleven hem
tOt zijnen dood bij, en LA HARPE heeft, in 'zijne Correspondence Literaire, van TRESSAN, een kort voor zijn overlijden vervaardigd, bevallig dichtl1:uk
dichtauk bewaard, waarin hij
h.ij zijn verblijf in Franconville, in het dal Montmorency, bezingt. Zijne fchriften zijn zeer
convilie,
Amadts
talrijk. Onder dezelve onderfcheiden zich inzonderheid de dmadis
'JIan Callie
Gallie en zijne overzetting van ARIOSTO. Van zijnen Chevaliet
"an
Soleil, 2. deel. in 12°,
12°> verfcheen te Leipzig in 1781, en van
du SoMl,
zijnen Chevalier ROBERT te Pb-na
Pirna in 1803 eene Hoogduitfche
Hoogduitrche ver~
zijnc proel'e
proeve over de elektrieke vlveiPof
vllJeiflof in 2 deel. vertaling. Door zijne
toonde zich TRESSAN tevens als een zeer kundig natuurkenner. Zijne
ge.
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gezamenlijke fchtiften zijn in Par&"s
parfjs van 17So--1791
17S0'-1791 , in 12
1!l deel.
in Bvo
8vo verCchenen.
verfchenen.
, TREURSPEL (Tragedie). Het is vrij zeker, dat het Treur.
fpel
Grieken geboren werd, en zijne geboorte lIan
aan het geval
rpel bij de 'Grieken
verpligt is. Bijna allen, met de oudheid genoegzaam bekend, om
hierin te kunnen beOisCen,
beOisfen, zijn het vrU eens, dat de feesten, ter ee'te van BACéHUS gevierd, er de eerne
eerfie aanleiding toe gaven. De
Griekfche n:\am'
nàam' Tragedie, eigenlijk Bokszang beteekenende , beves.
'iigt 'dit ~ geiloegzaàm~
l!lgt
geilöegzaàm~ Volgens BATTEUX noemde men dus de hymnen, die tot lof van den God des wijns, door het volk en' de priesters
" .'onder
onder het offeren van eenen bok werden opgezöngen,
ters"
opgezongen, en die
~igetilijk
~igerilijk flechts
Oechts lierzangen waren, welker
w'elker verfcpiIlende
verfcpillende coupletten door
eén
~ên gedeelte
gèdeelte des volks, door grijsaards en jongelingen, door vrouwen en maa'gden,
luaa"gden, in twee reijen verdeeld, beurtelings aangeheven
,~~iden;
,~eiden; doch
doéh anderen leiden, met meer grond, den oorCprong
oorfprong van
li'û
~'e( Treurfperaf van de oude feestliederen ter eere der goden, en beo
~ijzen
wijzen uit eeil
een amital
aantal plaat fen van de beste fchrijvers der oudheid,
olit
iliit 'de ~6nbefchaafdegezangen der landlieden bij gelegenheid van den
~nöogst en Hunne wedflrijden
wedetrijden er de, eerne
eerfie aanleiding toe gaven.
~èri
t~ii '' bok
hok plagt daar de gewone belooning te zijn"
zijn, . en men kon dus
de zangen)
zangel1) naar dezen prijs dingende , met regt Bokszangen noemen.
oudfie onderwerp was BACCHUS en de Cat
fat ers. Zij beflonbeetonDerzelver oudne
èleh
'é€rst uit een enkel -koor,
-k0or, hetwelk echter
ecbter waarfchijnlijk
waarfcbijnlijk in twee
oeh 'éérst
ör meer' partij en verdeeltl
verdeelt! was, d ie elkander antwoordden,
antWoordden, en' eintlèlijk
dèlijk''werd
werd alles al zingendé'en danCende
danfende voorgefleJd.
voorgefteJd.
::',~ê'vervelende
echter, van eenen langdurigen zang,
:",!b-ê'vervelende eemooniF;heid
eemooniiiheid ,,echter,
d~\: geêne andere verCcheidenheid
tijds uit de
verfcheidenbeid toeliet, dan die fom
fomtijds
geheele volk,
vÄ-eertiging der beide rijen, of het koor van het geheeIe
ó~ènond,
oiiiUond. bragt THESPIS toen deze feest zangen van het land naar de
flad waren overgebragt , het eerst op het denkbeeld, om er eene
perfonaadje in te voeren, die eenig
eellig verha~l deed; eerst waarfchijnlijk
alleen de daden, die men aan BACCHUS toefchreef, en vervolgens
ook eenig ander onderwerp betreffende. De menigte juichte
deze nieuwigheid toe,
toe. vooral toen
tOen THESPIS eindelijk zijn- verhaal
verdeelde, en bij beurten zang en verhaal deed afwisfelen. Deze verandering konde nogtans daar zij nog ruw was, en de fporen van haren vroegeren oorCprong
oorfprong met zich droeg, zoo als de bijbewijst. dat Tlir.SPIS
THESPIS zijne geheelc
geheele tooneelvertooning op
zonderheid bewijst,
een kar rondvoerde, op den duur niet behagen. De eentoonigeemoonigbeid
heid was wel minder, doch de verCcheidenheid
verfcheidenheid was nog niet
zeer groot. Er was fiechts ééne perfonaadje; de zamenfpraak Ontbrak dus nog, zonder welke het wezen des TooneelCpels
Tooneelfpels nog niet
daar was. THESPIS had veel gedaan, maar de fchepping van het eigenlijk Treurfpel was voor ESCIIYLUS bèwaard. Deze waarlijk groote man vond eene tweede perfonaadje uit, en liet door beiden eelle
handeling vooraellen,
voorfiellen, waarin zich een knoop en eene ontwikkelillg
be.
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'bevond.
bevond. Nu was het ruwe', maar toch werkelijke, Treurfpel daar,
en het koor, dat oorfpronkelijk de .grondl1ag van alles geweest was ss
werd nu flechts een met de handeling zamenhangend gedeete; eene
voorfielling des volks namelijk, hetwelk een werkzaam deel in de
nabootfing der groote bedrijven des levens, gelijk in die bedrijven
zelven had. Eindelijk verhief SOPHOCLES het Treurfpel tOt die hoogte,
Zijn tOt
tcn
waarop het bij de Grieken immer geweest is. Zijne wl!rken zijn
op dit oogenblik het voorbeeld van het, ware fchoone in dicvak~»
dit vak »
en geven den wijsgeer aanleiding, om er de wezenlijke regelen der
kunst uit
oit af te leiden.
Bij de 'ouden, en ook grootendeels nog tegenwoordig, zijn de
hoofdregels van het Treurfpel: eenheid van daad, van tijd en
plaats. De eenheid van daad is een wezenlijk vereischte van het
Treurfpel, en zij is één, wanneer men zich één hoofddoel voor,
fielt, waarop al de middelen, die men bezingt, uitloopen. Deze
micldelen
middelen mogen veel of weinig zijn, dit doet niets ter zake J alzoo
elke perfonaadje, op eene verfchiJlende
verfchilIende wijze. en met verfchilIende
verfcbillende
oogmerken, iets tot de zaak kan bijbrengen: het hoofddoel alleen
verzamelt en vereenigt al de betrekkingen. Deze daad moet in een
zij moet ,een begiu,
begin,
Treurfpel een goed geheel uitmaken, dat is: 'zij
midden en einde hebben
hebben,J en heeft dit, wanneer het eerfie bedrijf
niets voor zich vooronderfielt , en het laatfie
laatlle niets meer te weD[chen
wen[chen
overlaat. De eenheid van plaats, de tweede hoofdregel, belland
befiond
bij de ouden daarin, dat de daad, welke zij vertoonden; op eene
plaatst.
plaatst, in een' tempel, paleis, fomtijds op eelle
eeue markt, voorviel.
waaruit
wnaruit dan de eenheid van tijd volgde. en er natuurlijk mede ,~
g,epaard ging. At
Al deze dingen lagen
l~gen in den aard der tooneelinrlg.
tin
tingen
gen bij de Grieken of Ouden, die geene verdeeJing
verdeeling in bedrijven.
bedrijven J
of tusfchenpoozen kenden, maar bij welke het tooDeel
tooneel altijd op,ell
op,eD
en of door de fpeters
fpelers,, of door den rei, bezet was.
Men verdeelt de dramatifche voorfielling
voorllelling in bedrijven, en leder
bedrij fin tooneelen. Een bedr\if is eelle
eene handeling, welke een we
we..
..
zenlijk deel eener andere
audere uitmaakt, en tot een middel verllrekt, om
een nog verwijderd einde te bereiken; in één woord, eelle zooda.
l1Îge, welke andere handelingen, voor of na zich, vooronderl1:elt.
vooronderll:elt.
De vijf bedrijven, waarin gewoonlijk een Treurfpel verdeeld is,
11ebben hunne eigell
eigen eregels,
eregels. welker inachtneming van het uiterlle
uiterfle belang is, indien men wil behagen. Het eerO:e,
eerfie, dat de ouden Prolafis noemdel~, omdat het de voorfielling van het onderwerp behelst,
behelst.
moet
moei de zaak, waarop het aanlwmt, duidelijk aan den aanfchollwer
aallfchollwer
mededeel en ; ons alle de per[onadien en een gedeelte van hun karak.
en aanvang neter doen kennen; de verwarring moet in hetzelve een
eellen
men, of de knoop beginnen gelegd, en de ontknooping
ontknoopillg of ontwik·
oncwikkeling
keIin'" voorbereid worden; doch echter zoo, dat deze voorbereiding ~iet
niet al te merkbaar zij. In het tweede, derde en vierde bedrijf
moet zich de knoop gedurig meer toetrekken, en de ontroering en
ALGEMEEN WOORDENB. VIT.
M
on-
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ongerustheid van den aanfchouwer ge11:adig vermeerderen. Dan, da:1.
-eene en dezelfde aandoening niet onafgebr"ken kan toenemen, zoc
moet men haar door andere aandoeningen verpoozen; en hierom geef
men het hart tusfchenbeiden aan vrolijke en hoopvolle uitzigtet
voor eenige oogenblikken over. Deze verheffen de ziel, om haal
vervolgens des te dieper te doen nederzinken. Het vijfde bedrij
moet het vllrig11:e en levendig11:e van allen zijn; want hoe langer dl
aanfchouwer gewacht heeft, ho.e
ho,e ongeduldiger hij is, en hoe min
der -hij langer wachten wil. Men zou dus ongetwijfeld mishagen
wanneer men eene lange tusfchenruimte tusfchen het vierde en vijf
üe bedrijf wilde brengen. Alles moet met het einde van het vier·
de bedrijf tot de uitbarfting gereed zijn; het begin van het vijfdl
moet het begin van de uitkomst wezen, en, zoo mogelijk, moet dl
omwikkeling
ontwikkeling met het laatfie tooneel eindigen. Het is een regel ir
dit bedrijf, dat het lot van alle perfonaadjen van gewigt, die in he
nuk voorkomen, in hetzelve befiist worde, en daar zij deel aal
de handeling gehad hebben, zoo is het billijk, dat zij ook deel aal
de uitkomst hebben; gelijk ook het lot der vertrouwden in he
Treurfpel, die met het geluk van hen, wier raadgevers en werktui
gen zij waren, verbonden zijn, met dat van hunne meesters voo
beflist
beilist moet wordeh
wordeil gerekend.
Gelijk de dramatifche handeling uit bedrijven is zamenge11:eld, zot
is ieder bedrijf weder verdeeld in tooneelen. Een bedrijf heeft, evel
evet
ills
als de geheele handeling, zijn begin, midden en einde. Deze dee
len zijn onder de verfchilIende perfonaadjen in de onderfcheidenl
tooneelen verdeeld, die met elkander op zulk eene wijze moetel
red et
verbonderi
verbonderi'- zijn, dat men eene natuurlijke en genoegzame redel
ontwaar wordt , waarom de eene perfoon opkomt en de andere ver
trekt.
Ondertusfchen ziet men uit het eene en andere, hoe veel kunst e
vereischt wordt, om een Treurfpel naar de regels te vervaardigen
In onze moderne 11:ukken
f1:ukken acht men het genoeg, dat eene rol op ziel
zicl
zelve iets belangrijks bezitte,
bezitte , en in het 11:uk worde ingedeeld, om he
even, of zij er mede in betrekking 11:a of niet.
nier. Bij de Oudel
mogt geene perfonaadje worden ingevoerd, die niet vol!1:rekt ~o
het 11:uk noodzakelijk was, en niet wezenlijk vereischt werd, OD
de ontwikkeling van hetzelve te bevorderen. In het eerUe
eerile be
he
drijf (of hetwelk wij zoodanig noemen) moest de aanfchouwe
met al de perfonen , die de dichter wilde gebruiken, bekenl
zijn, en van dat oogenblik
oogenbJik af. moest alles natuurlijk tot de ontwikkE
ling, die uit den knoop zei ven moet ontrpruiten, medewerken. ZOI
gemakkelijk het aan den eenen kant is, OJU
OID het publiek een paar uu
met eenige vertooningen bezig te houden, die niets met elkander ge
meen hebben, en, hoe belangrijk ook op zich zelven , de bereikig
van het hoofddoel niet alleen niet
Iliet bevorderen, maar zelfs noodeloo
ophouden en vertragen., zoo moeijel~ik is het aan den anderen kant
or
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om een belangrijk fhtk
l1:uk te leveren, dat van het begin tot :lan
:\an het
einde belangftelling
belangl1:elIing verwekt, waarin echter maar één hoofddoel is.
en geene enkele perfonaadje voorkomt, of zU
zij is ter bereiking van die
hoofddoel noodzakelijk, en zoo noodzakelijk, dat zij er niet uitge.
nomen kan worden, of het geheele nuk
Huk valt er mede in duigen.
Ondertusfchen
Ondenusfchen is deze regel op de natuur gegrond; want zoo dra wij iu
de bereiking van een oogmerk een levendig belang fl:ellen,
l1:ellen, (hetwelk
e'en treurfpeldichter, reeds in het eerUe bedrijf,
bedrij 1', moet trachten te
een
verwekken) is alles, wat ons aftrekt, zoo dra het niet in het naauw.
fl:e
l1:aat, hoogst onaangenaam.
.
fie verband met dat oogmerk ftaat,
TRIANDRIA.
TRIANDRrA. Volgens LINNEUS eelle klasfe van planten, de'3de
de 3de in
de orde, waartoe alle die behooren
behooren,,waarvan
waarvan de bloemen tweeflachtig
tweenachtig.•
en ieder van 3 fl:ofdraden,
l1:ofdraden, of mannelijke oeelen,
deelen, voorzien zijn.
regtsgeleerde onder de regeriqg
regering
TRIBONIANUS. Een beroemd regrsgeleerde
van keizer jVSTINIANVS,
JVSTINIANUS, te Side in Pamphilië geboren, die door
zijne uitgebreide geleerdheid. inwnderheid
inzonderheid door zijne kennis van
vall
de regts-wetenfchap. de gunst van dien vorst verwierf, en tot de
hoogl1:e fl:aatsbedieningen
fiaatsbedieningen opklom. Hij was Magister officiorum
officioruIn ,
hoogfie
on.
quaestor facri pa/atii
pa/alij et confui ; doch maakte zich door zijne ou.
deugden gehaat, werd uit hoofde van eenen volksopfl:and,
volksopl1:and, in het
jaar 53!l onzer tijdrekening, van zijne posten ontzet, en was buitengewoon gierig en omkoopbaar. JUSTINIANUS,
JUSTlNIANUS, wiens vertrouwell
vertrouwen
hij bezat, droeg hem met nog 9 andere regtsgeleerden het bijeen.
brengen der verfcheidene verzamelingen van wetten op, die 11et
net
grootfle deel van het Jllstiniaanfehe
Jusdniaanfche wetboek,
welboek , of het Corpus jtJ.ri$
jUl'i$
grootf1:e
civi/is, llitmaken.
re laste, dat hij een vijand van het
eivilis,
uitmaken. Men legt hem te
geweest;'; 'd'och
christendom was, en het atheïsmus zou zijn toegedaan geweest
doch
alieen op onregtva2rdigc
mogelijk rust dit alleen
onregtvaardige befchuldigingen zijner bijb~i'
geloovige tijdgenooten. HU
H~i fl:ierf
l1:ierf 546 jaar na 's Heilands geboOl're.
geboorte.
TRIBUNE, (De) of .het fpreekgefloelte.
fpreekgefioelte. verkreeg in de FrauFran.
fehe omwenteling eene belangrijke beteekenis. Zij was, namelijk..
in de nationale conventie, en ook in alJdere
alldere volksgezelfchappen,
gewigtigfle
die verhevene plaats, van welke de redenaars over de gewigtigf1:e
voorwerpen der regering, over de regt en van menfchen en volken,
over zede- en f1:aatkunde
flaatkunde fprakcn.
fpraken.
TRIBUNUS. Dit woord beteekende bij de Romeinen, in het
algemeen. cen'
een' openbaar' perfoon , een' be!l:uurder;
bef1:uurder ; doch niet altijd
had het eene gelijke beteekenis, maar men moet uit het daarbij
gevoegde woord opmaken, van welken Tribuun gefproken wordt.
Zoo had men Tribunen van oorlog en van de openbare fchatkist~
fchatkist"
(Tribuni militares
mi/itares en /lerarii)
/ferarii) , waarvan de eerfl:e
eerlle bevelhebbers eeller
eener
(TrihufJi
laatl1:e den quaestor, voornamelijk in
afdeeling van een legioen en de laatfie
de betaling der foldij, behulpzaam waren. Bijzonder merkwaardig
(Tribuni p/ehis)
plebt's) , die.
en belangrijk, echter, waren de Volks-tribunen (Trihuni
Plebejers en het gemeene volk te.
ter handhaving van de regten der Plehejers
é,;en
uit de eerstgenoemden gekozen
;;en de :1anmntiginf(Cll
:unmatigint-;en der Patriciërs, llit
wer.
:\1 ~
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werden, en in den beginne althans wel niet eigenlijk onder de over.
overheidsperfonen behoorden, maar dikwijls eene belangrIjke
belangrijke rol (peelden 7
en niet zelden eenen aanmerkelijken invloed op den Joop
loop der openbare
zaken hadden. Het wijken der Plebejers naar den heiligen berg, uit
hoofde van de onderdrukking en onregrvaardige
onregtvaardige behandeling, die zij
vande Patriciërs moesten ondervinden, gaf, kort na de invoering der
vrije 1laarsge1leldheid
fiaarsgefieldheid onder de con[uls,
confuls, tot de inf1:elling
inltelling van [oortgelijke
foortgelijke
fiaatsverordening, welke zij
Tribunen aanleiding. Zij konden aan eene f1:aatsverordening,
oordeelden met 'svolks
's volks welzijn te f1:rijden,
firijden, door hare tegenkanting de
bekrachtiging weigeren; en dikwijls floegen
1loegen zij zelven ook wetten voor,
die weder tegen het belang der Patriciërs [chenen
fchenen aanteloopen,
aameloopen, door
welk een en ander deze oor[pronkelijk
oorfpronkelijk weldadige en welgemeende inrigwt hevige twisten en onlusten, inzonderting ,meermalen aanleiding gaf tot
heid, daar niet zelden partij[chap
partijCchap en driften daarbij in het [pel
fpel kwamen.
Het getal der Volkstribunen werd later tot 10 bepaald. en daar zij niet
onder de magiilraatspel'ronen
magifiraatsperConen ge1leld
gefi~d werden, zoo genoten zij ook gee.
ne dier openbare eerbewijzen, die aan het overheidsambt verknocht waren.
TRIBUS, (ROMULUS) verdeelde de inwoners van Rome in 3 afdeelingen
deelingen,, die hij Tribus, afdeeling. noemde. Ieder had zijnen befiuurder. Tribunus, en was in 10 Curiën verdeeld. SER VIUS TULLIUS
1luurder,
verdeelde in lateren tijd de bewoners,
bewoners. naar de 4 wijken der 1lad.
fiad. in 4 deelen, welke den naam van Tribus behielden. en Tribus ttrbanae gerustieae kwamen, waarin de
noemd werden, bij welke nog de Tribus rusticae
landbewoners verdeeld waren, en die allengskens tot het getal van 31
T,'ibus 3S bedroeg, waar·
waar.
vermeerderden, zoo dat het geheele getal der T"ihus
voornaamfie gedeelte der burgen beo
van de Rusticae het beste en voornaam1le
vatte, terwijl in de Ur/;anae
Urbanae flechts handwerkslieden, kun1lenaars,
kunfienaars, enz.
werden opgefchreven.
(Tributum) was bij de Romeinen eenefchatting
eene fchatting in geld,
TRIBUUT, CTributum)
die.
die, naar de daar1leIling
daarfieJling der Tribus werd ingevoerd, en \!en ieder,
ieder. naar
zijn vermogen. aan den fiaat betalen moest. Zij hing dus van den Cen[us of de [chatting
fchatting af, en men had er 3 [oorten
foorten van. De eene werd,
zonder onder[cheid,
onderfcheid, naar de hoofden geheven. en had onder de ko.
ningen plaats; de andere werd naar het vermogen bepaald, en werd
l1aar de inllelling
infielling der Cenfus,
Genius, onder SERVIVS TULLIUs,
TULLIUS, ingevoerd; de
llaar
derde werd alleen bij buitengewone gelegenheden en in dringende
omtlandigheden
om!l:andigheden gevorderd, was aan geen regel gebonden, werd dikwijls vrijwillig opgebragt, en menigmaal weder terug gegeven.
TRIER, (in het Latijn Trevifum,
Trevi!um, naar eenen GaIli[chen
GaJIifchen volks1lam,
volksfiam,
welke in die landllreek woonde) is eene oude, ten tijde der Romei.
nen, en naderhand onder de Franki[che
Frankifche koningen, zeer aanzienlijke
1lad.
fiad. Zij ligt in een bekoorlijk dal, hetwelk door !! bergen, met
wijnf1:okken
wijnfiokken beplant, gevormd wordt, aan de Moezel, over welke
eene oude, op 8· bogen rustende, 1leellen
fieellen brug ligt. Zij was eertijds de hoofd1lad
hoofdfiad van het groothertogdom Trier; kwam bij den vreLuneville in 1801.
1801, met een groot gedeelte des lands, aan
de van Luncvi/le
Frank.
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FrankriJk; doch behoort, federt den vrede van PariJs, tot het
Pruis.fisch groothertogdom Neder-Rijn,
Neder-RiJn, waarvan zij de hoofdplaats
van het derde regerings-district dezer provincie, en den zetel der
ftad is zeer uitgebreid, uit hoofde der onregering uitmaakt. De llad
derfcheidene groote tuinen, die zij bevat; doch telt l1echts
ilechts uoo
1~00
derfeheidene
12,700 inwoners, die fabrijken van gekleurd papier, koufen
huizen met 12,7°0
en witlooijerijen hebben, en aanzienlijken handel drijven. De oude
keurvorftelijke re.fidentie,
refidentie, thans eene kazern; de fraaije Lievevrouwen_
keurvorl1:eIijke
cathegedenkftuk van Duitfche bouwkunst; de cadlekerk • een heerlijk gedenkl1:uk
drale kerk, wel van eenen onregelmatigen vorm, doch pronkende
met fraaije altaren en eene galerij van marmer; de kerk aan den hei.
SlMEON gewijd, een overoud gebouw, hetwelk reeds voor de
lig en SIMEON
tot een kapitool
Galliërs tot hunne comitiën, en voor de Romeinen tOt
zoude gediend hebben, - deze alleen zijn der bezigtiging waardig.
RomeinOver het algemeen vindt men in Trier nog verfcheidene Romein.
fche oudheden, als: het amphitheater, thans bijna geheel verwoest;
fehe
de thermen, in de nabijheid van den kruisberg, enz. Ruim een uur
1l:ad, bij het dorp Igel,
Iget, is de Igeljlein, het maufoleum der
van de l1:ad,
SECUNDlNEN,
familie van de SEC
UNDINEN , hetwelk zich, in den vorm van eene
7~ voet hoog verheft. Het gymnafium bezit eene aanzien_
aanzien.
obelisk, 72
lijke boekerij, en door een genootfchap van geleerden zijn eenige
wetenfchappeIijke en oudheidkundige verzamelingen aangelegd.
wetenfchappeJijke
zee. en
TRIEST (in het Latijn Trigestum). Eene beroemde zeekoop!lad, tot den Oostenrijkfchen aaat,
1l:aat, en wel tot
tOt het, in I 81S ,
koopl1:ad,
daarge1l:eld koningrijk
kOllingrijk Illyrië behoorende. Zij is tegenwoortegenwoor.
nieuw daargel1:eld
dig de hoofd1l:ad van het gouvernement Triest, ligt open, aan
den Triester·boezem der Adriatifche zee, en wordt in de oude en
!lad verdeeld. Zij heeft 31 openbare pleinen, 10
fO kerken, waarnieuwe fiad
Lutherfche, Gereformeerde en Griekfche, en bevat
onder ook eene Lmherfche,
verfcheidene openbare gebouwen, waartoe de Katholijke kerken, de
Petazzo, het tolambt-,
tolambt., de fchouwburg, enz. behooren.
beurs, de Pelazzo,
Itali~men,
Zij telt 36,000 inwoners, een mengfel van Duitfchers en Italianen,
welke men in hun karakter en bedrijf zeer wel van elkander kan
onderfcheiden. Keizer KAREL VI. verklaarde Triest in 1719 voor
eene vrije haven, welke vrijheid door zijne dochter MARIA THERESlA nog verder werd uitgebreid. Alle waren, met uitzondering van
SlA
eenige weinige, kunnen tolvrij worden uitgevoerd; en van hier, dat
handel_
de handel hier zeer levendig is., en men Triest als de eerfie handel.
Oostenrijksch gebied mag befchouwen, waarplaats van het geheele Oostellrijksch
in bijna alle Europefche natiën zich door confuls vertegenwoorasrurantie-compagniën,
digen. Men heef( in Triest 17 banken en asfurantie-compagniën,
onderfcheidene vakken, en 1700 makeomtrent 1000 kooplieden in ollderfcheidelle
laars. De handel wordt er in het groot gedreven, en neemt van
iaar tot jaar toe, zoo dat men reeds in 1804 deszelfs bedrag op 20
~nillioen guldens fielde. In 1815 liepen er 7676 fchepen binnen, en
de geloste en verder vervoerde koopwaren bedroegen 5~ millioen celltw
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ner. De 11ad
!l:ad heeft eene goede haven, die door eene zware batterij
batlerij
gedekt wordt, doch waarin de fchepen niet volkomen tegen fior11l
norm
beveiligd zijn; 4 fcheepstimmerwerven, waarop ge11adig
geftadig fchepen
'gebouwd worden, en !l lazaretten bij de haven tot het houden van
quarantaine voor ongezonde of uit verdachte landen komende fchepen. Onder de fabrijken munten inzonderheid uit de I.i van Rofoli,
waarvan eene
eelle derzelve jaarlijks omtrellt !l000
2000 okshoofden van deze
likeur vervaardigd. VoortS heeft men in Triest eene fuikerrafinaderij,
eene fabrijk van loodwit, aardewerk en fpeelkaarten, benevens eelle
eene
roodgaren-verwerij, eene rumbranderij , en onderfcheiden confituur
confituur.•
..fabrijken
zomwerken bij St. Servoio •, een uur van Triest,
-fabrijken ,enz. De zoutwerken
leveren jaarlijks eene aanzienlijke hoeveelheid zeezout op, en in
den omtrek der fbd
lla'd groeijen verfcheidene ligte
lig te defertwijnen. De
:heuvels,
llad omringen, voor 70 jaar nog woest en kaal, zijn
heuvels. die de 11ad
thans met fraaUe
bedekt. en leveren een aanfraa\ie lusthuizen en minen bedekt,
genaam gezigt op. - Na den srede van Weenen
Wéenen (1809) werd Triest,
IIIyrië gevoegd; doch feden 1814 is het wewe.
met haar gebied, bij Illyrië
der onder zijnen vorigen gebieder terug gekomen.
TRI
TRIGLAS.
GLAS. Eene godheid der ,renden.
frenden, die haar' tempel op den
Ha1"!ingsberg
Harlingsberg had, en aan welke een zwart paard was toegewijd, Waar.
waar.
van de verzorging aan eenen
eellen priester was aanbevolen. Wanneer een
oorlog werd begonnen, legde de priester 9 pijlen, eene el van el.
kander, op den grond, leidde er ieder paard over, en wanneer geen
tegen11iet, dan voorfpelde hij daaruit, dat de
er met zijnen voet tegen1liet,
oorlog gelukkig zou afloopen.
,
TRIGONOMETRIE. DIiehoeksmeting, of dat gedeelte der meet.
meetkunst, hetwelk ons leert, om alle driehoeken, of dri~kante figuren,
naar hunne hoeken en zijden, te meten. (Zie ook DRIEHOEK.)
milIioen in de
TRILLIOEN. Een millioen billioenen, of een millioen
gerallen uit te drukken, daar.
derde magt, zoo dat men, om haar in getallen
toe eene één met achttien achtereenvolgende nullen noodig heeft.
TRILROG of KRAMPVISCH. (Zie ROG.)
TRINIDAD. in het Fransch la Trinité, is een eiland van de
Antilles , bij den mond der groote rivier Oronoko;
Orono/ro; wordende alleen
Anti/les,
door den zeeboezem van Paria van het vaste land afgefcheiden. Het
werd in 1498 het eerst door COLUMBUS ontdekt, die er dien naam
aan gaf, waarna de Spanjaarden er eene volkplanting aanlegden, ten
einde van dit eiland eene gemeenfchap met het vaste land te onder110uden. Zij bleven in deszelfs bezit tOt
tot in 1595, waarna de EtlEnllüuden.
gelfchen het veroverden, doch bij den vrede weder terug gaven. In
1676 maakten zich de Franfchen er meester van, die het plunderden
1676
en verwoestten,
verwoestten. en in Sprokkelm. JJ797 werd het, ten gevolge van
den oorlog tllsfchen Engeland en Spanje, zoo verderfelijk voor de
Iaatfte r~ik,
rijk, bij verdrag. met de bezetting van 600
zeemagt van het laatfle
man, veel gefchm
gefchuc en !22 millioenen
miIlioenen aan geld, aan de Britten overover·
-gegeven, mm
aan wie het in r802,
1802, bij den vrede van .dmiens,
Amiens, in volvol.
Ie!)
Jeu
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len eigendom en fouvereiniteit werd overgelaten. - Trinidad bevat
33,000
33,000 inwoners.
inwoners, en beeft
heeft verfcheidene havens, als: die van Chagat"tJ1l1US voor groote oorlogCcbepen;
oorlogfchepen; van Puerto de Espanua,
EspatJua, die de
ramus
hoofdhaven uitmaakt>
uitmaakt, aan de wesezijde
westzijde van het eiland ligt, en eene
hoofdbaven
der veiligO:e
veiligtl:e en ruimO:e
ruimtl:e baaijen der aarde heeft, en anderen. De
lucbtfireek
luchtllreek wordt voor ongezond gehouden, doch is die
dit alleen voor
vreemdelingen; terwijl de inboorlingen eene gewenschte gezondheid
eenen hoogen ouderdom bereiken. De grond van dit
genieten en velen eenell
eiland is vruchtbaar, ofschoon men er groote moerasfen en Lagunen
aantreft.
aantreft, die vele nuttige gewasfell
gewasfen opleveren. In den droogen tijd
veranderen deze Lagunen in heerlijke weilanden, waarop het vee
voedfel vindt. Trinidad
Trinldad brengt fuik er.
er , uitmuntenden
llitmllntenden tabak,
rijkelijk voedCel
koren, vele foorten der beste vruchten,
indigo, gember, Indiaansch koren.
bijzonder fchoone boomwol , veel gevogelte, aardfchildpadden, enz.
hout, inzonderheid mahoniehout, op. In het
voort, en levert veel hout.
binnen11:e des lands ligt de voormalige hoordfl:ad
hoofdtl:ad St. Jozeph d'Oruna,
binnenfl:e
met !l000
2000 inwoners; thans is de hoofdfiad
hoofdllad Spanish.town. Nog een
eiland in de fhaat
{haat Magellaan
Magetlaan,, eene fiad op Cuba, eenige zendelings.
posten en rivieren in Zuid-Amerika, dragen dien naam.
TRINITARISSEN. Zoo noemt men diegenen, die het geheimzinnig leerfielfel der Drieeenheid voorfiaan en verdedigen, in tegenoverf1:elling van anderen, die hetzelve.
hetzelve, vooral in dien zin. zoo
genoverfielling
eertl:en het verklaren, ontkennen.
als de eerfl:en
grootlle eerbewijs, hetweIl{'
hetwelk' aan een
TRIOMF (De) was het grootfie
zegevierend veldheer in het oude Rome kon ten deele vallen, en
fl:atigen en prachtigen optogt binnen die fiad
in eenen fiatigen
f1:ad befl:ond. Men
had eenen groolen
groofen en kleinen Triomf. Beiden moesten door
den fenaat en het volk bewilligd worden, en zelfs werd de
eerfie, volgens de wet, alleen aan eenen dictator, conful
conCul of
praetor vergund, die als opper.veldheer
opper-veldheer (suis auspiciis) een
eener
er probuieenlandCche vijanden,
vincie, in eenen regtvaardigen oorlog tegen buitenlandfche
en tevens vrije lieden, de zege behaald had,
had. waarbij ten minfl:e 5000
vijanden op het flagveld moesten gebleven zijn. De veldheer moest,
volgens de wet, aan het hoofd van zijn leger voor Rome (ad urbem)
hem) verfchijnen,
verfchijnen. en in den tempel van BELLONA, aan den aldaar
vergaderden fenaat,
fenaat. de voordragt tot zijnen Triomf doen. Werd nu
zijn verzoek door den raad en het volk bewilligd.
bewilligd, dan had de plegtigbeid plaats. De Triomfator riep vooraf in zijn plegtgewaad,
plegtgewaad , met den
lauriertak in de hand, het volk bijeen, en deelde onder zijne foldaten
geld, eereteekens, enz. uit, waarna de geheele fenaat den overwinnaar te
gemoet
gemoee ging, die nu op eenen vergulden wagen,
wagen. gewoonlijk met 4 witte
paarden befpannell,
berpannen, gekleed met eene witte purpere Tunica CT.
(T. palmatal en eene geborduurde Toga (Toga picta), en V'erfierd
trerfierd met cenen
eenen
lauwerkrans en eenen elpenbeenell
elpenbeenen fchepter,
fchepter. met den adelaar, in de
hand, van den Campus Martius ,,door
door de fraai verfierde
verlierde firaten der fiad ,
naar het kapitooI reed. Vooraf gingen zaogers
zangers en fpeellieden'; hierop
M 4
volg.
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volgden de fraai verfierde.
verlierde. uitgelezene offerdieren; daarna de gemaak.
l1eden en landen; voorts
te buit, met de afbeeldfels der overwonnen lleden
de gevangen vor1l:en en veldheeren, in ketenen geboeid, ten laatfie de overwinnaar, die door zijne bloedverwanten en vrienden en
cenen langen trein van andere burgers in plegtgewaad, onder louter
vreugdegeroep , en eindelijk door het geheele overwinnend leger, te
voet en te paard, met lauwerkranfen en de ontvangene eereteekens
verûerd, Ia
/0 triumphe! uitroepende, en velerlei vreugde- en fpotliegeflolen. Volgens eene oude gewoonte,
deren
clereI} zingende, werd gefloten.
die in de daad iets aandoenlijks had, bevond zich, kort achter den
zegevierenden veldheer, een flaaf,
flaaf. die eene gouden, met edele gege.
!leenten omzette, kroon io
in de hand hield, en hem bij herhaling de
ernflige woorden moest toeroepen: zie achter u, en bedenk, dat gij
ernfiige
ten mensch zift! Op het kapitooI
een
kapitooi dankte de overwinnaar openlijk de
goden voor de behaalde zege ; liet de offerdieren flagten, en wijdde aan JUPITER de kroon en een gedeelte van den buit. Hierop gaf
hij
dOOI: de
bij gewoonlijk eenen grooten maaltijd, naar welks afloop hij dOOl:
verzamelde men igte, met fakkels, en onder vrolijk gejuich, naar
buis
huis geleid werd. Men behoeft zich niet te verwonderen, dat
ieder Romein naar de eer van den Triomf l1reefde,
llreefde, en het voor de
grootlle onderfcheiding hield, wanneer hij daarmede verwaardigd werd.
grootl1e
Die de vijanden ter zee overwonnen had, hield een' Triumphus
Triumplzus nano'Y(Jlis.
"alis. zoo als voor de eerfie
eer!1:e maal DUILLlUS, toen hij de zege op
de Car/hagers
Carthagers bevochten had: ook genoten diegenen, die overwonnen hadden, (vir;
(viri Triumphales) nog bijzondere onderfcheidingen,
zoo als b. v. een' eerepost, enz. Bij de kleine Triomfen (ovatio genoemd, waarfchijnlijk naar Ovis,
Ovis. een fchaap, omdat dit daarbij geofferd werd) reed de veldheer niet op een en prachtigen zegewagen,
maar deed zijnen intogt te voet of te paard, en was met de Toga
prae/ex/a
praetexta en eenen mirten. krans verûerd. Deze min l1atige
fiatige en luisterrijke Triomf werd dan bewilligd, wanneer de behaalde zege niet
zoo belangrijk was, dat de imperator, van regtswege. op de hoogfte
onderfcheiding konde aanfpraak maken. Sedert AUGUSTUS werden
dan nog alleen door de keizers zelven ;
weinige Triomfen gehouden, en d3n
wordende aan andere veldheeren zegeteekenen gefchonken.
TRIOMFBOGEN zijn eene foort van eerepoorten, die ter eere van den zegevierenden veldheer bij zijnen plegtigen intogt binnen Rome werden opgerigt. In het eerst waren zij eenvoudig
eenvoudig;I doch
naderhand niet zelden van marmer, en met beeldwerk en bijfchriften
bWchrifcen
prachtig verûerd, hoedanig zij, inzonderheid, voor de keizers beflcmd werden. Men vindt nog gedeeltelijk overblijfsels derzelve te
Rome, als: van CONSTANTINUS •, GALLIENUS,
GALLlENUS, SEVERUS en TITUS.
De Trinmfboog
Triumfboog des laat(len,
laatIten , is inzonderheid, daardoor merkwaardig.
dig, dat
dat de uitmuntend bearbeide basreliefs,
basrelie[s, die er aan gevonden
worden, op de overwinning over de Joden en de verovering van JertlM!em
fll'u:/lem betrekking hebbell.
hebben.
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TRIPEL. Eene 1l:eenfoorc,
Heenfoort, tot het kiezelgeflacht
kiezelgeflllcht behoorende ,
welke meestal van eeóe
eeÎle geelachtig graauwe kleur, aardachtig, mager
en
cn week is. Zij ontleent haren naam van de 1l:ad
Had Tripoli,
Trtpoli, in Afrika,
.dfrika.
vun waar zij het eerst is bekend geworden; wordt tOt
van
tot het polijsten
van verfcheidene fteenfoorten. van glaswerk en metalen gebruike,
gebruikt.
alsmede tot
rot het maken van vormen voor fijne metalen afgietfels. Men
vindt den Tripel in Lucern in zware lagen of beddingen, in Boheme, Engeland, duvergne en in de fteenkolenmijnen van andere landen.
TRIPOLI. Eene van de Barbarijfche 1l:aten
Haten op de Afrikaanfche
Bal·ca en ten
ku st, tegen over het eiland Maltha, ten Oosten aan BarCfJ
Westen aan Tunis grenzende. Dezelve wordt in het eigenlijk Tripoli,
Gademes en Fezzan
fèzzan verdeeld, en bevat in zijen
zij en omtrek 8837 vierkallte
vierkante
mijlen, met :!:2 miJlioen
millioen inwoners, waarvan de meesten van den roof
leven. De handel is bijna geheel in de handen der Joden. De Dei
heeft nog een
en Pacha aan zijne zijde, die in naam een onderdaan
eenen
van de Porte is, doch met den eerHen
eer1l:en eene bijna onbepaalde mage
magc
uitoefent. De Dei onderhoudt eene 1l:aunde
fiaande krijgsmagt van 3000
man, behalve de ruiterij en gehuurde troepen. De zeemagt beilond
befiond
in 1815
18 I 5 in 13
J 3 kleine oorlogfchepen, behalve de kapers, die allen de
eigendom van den Pacha zijn. De hoofdflad
hoofdilad des lands, mede
Tripoli geheeten
geheeten,, bevat 20,000 inwoners, een hospitaal voor zieke
fiaat
Christen-flaven, en belangrijke fabrijken. Aan haren ingang 1l:aat
een triumfboog van MARCUS AVRELIUS,
AllRELIUS , en ook Oostwaarts langs de
kust der groote Syrte, voornamelijk te Labida (Laptis
(Lap/is magna)
vindt men prachtige overblijfsels van waterleidingen, amphitheaters en
gebroken zuilen van porphier en verde antico. Van beddhouwbeeldhouwwerk beeft
heefe men llechts weinige brokken gevonden; èoch de kust
van de 11aap
kaap Ban tot d/exandrie
dlexandrie is ook nog weinig onderzocht. De
fiad
fl:ad Tripoli beeft eene fchoone haven aan de Middellandfche
Middellal1dfche zee,
fraaije huizen, maar gebrek aan water. De meeste Europefche natiën hebben er hunne confuIs.
confuls.
TRIPPEL. (ALEx.)
(ALEX.) Een der beroemdfie
beroemdile beeldhouwers van de
vorige eeuw, in 1747 te Schalfhaujën
Schaffhaufen geboren, en in 1793 te Rome
gefiorvev.
gefiorvelJ. Men bewondert in zijne fiukken,
1l:ukken, die allen van zijne
diepe kennis der antiken getuigen, eene fcheppende verbeeldingskracht, de hoogfte gepastheid in uitdrnkking,
uitdrukking, de naauwkeuriglle
naauwkeurigCl:e af.
meting in de omtrekken, en de teederfie behandeling van het marmer in het naakte.
TRIPTOLEMUS •> de zoon of kleinzoon van ELEUS, leerde
den Grieken het eerst den landbouw; en van hier, dat de dichters
van hem verhalen, dat CERES, die hem had opgevoed, hem op eenen wagen, met vliegende draken befpannen , door de geheele
wereld liet rondvoeren, om de menfchen te leeren , hoe
hoe zij den
grond moesten bebouwen, het koren zaaijen
zaaijen,, enz.
TRITONS. Zoo noemt men in de fabelleer de geleiders en die.
dienaars van NEPTUNUS,
na3fS
NEPTUNUS, die tevens,
tevenS, met de Nereïden, als de gezelgezel.
lW
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linnen, naast zijnen wagen zwommen, en op zeefchelpen bliezel'l.
Miezel!.
Het zijn eigenlijk zeegoden, die hunnen naam olltleenen van TRITON, welke, volgens de overlevering der meesten, een zoon van NEP.
NEP_
TUNUS en AMPHITRITE was, wien hij als heraut diende, en op wiens
fchelphoorn hij blies, om de komst van NEPTUNUS aan te kondigen,
en de bruifende golven der zee te bedwingen. De Tritons worden
aan het hoofd en bovenlijf als menfchen, doch met blaauwachtige
eenen
en krans van
fchubben I en aan het onderlijf als visfchen, met een
fchelpe:1 om het hoofd, en den fchelphoorn in de hand, afgebeeld
fchelpe:J
en men vindt hen altijd in het gevolg van NEPTUNUS.
TRIUMVIRAAT. Bij de Romeinen had men verfcheidene ambten,
waarvan de gemeenfchappelijke waarneming aan 3 perfonen werd
toevertrouwd. Men kende in Rome twee merkwaardige Triumviraten.
TrinmvÎ1·aten.
eerlle werd door CAESAR, POMPEJUS en CRASSUS, en het twee.
tweeHet eerUe
ANTONIUS , LEPIDUS en OCTAVIANUS, naderhand keizer Aude door ANTONIUS,
GUSTUS,
Romeinfchen fiaat
fraat op den
GUST us , opgerigt. Beiden bragten den Romeinfehen
bnrgers verloren
rand van zijn verderf, en een groot getal edele burgers
daarbij het leven. De Triumvirs, in plaats van het welzijn der republijk te bevorderen, betwistten elkander de opperheerfchappij, en
waren flechts zoo lang vrienden, als men gemeenfchappelijke vijanden, echte r~publikeinen, zoo als CA'l'o.
CATO. BRuTus
BRUTUS en anderen te
beflrijden
hierbij het art. DRIEMANNEN.)
bellrijden had. (Men vergeliJke hierbi.i
TROGLODYTEN. Onder dezen naam verfiaat men in het algemeen die volken, welke voornamelijk in fommige deelen van Azië, in holen en onder den grond woonden; ook in Aethiopië kenden de ouden zulke Troglorlyten. - Ook in de oude Kerkelijke gefchiedenis komen, onder den naam van Troglodyten, zekere ketters
rchiedenis
voor, die van alle overige partijen verftooten
verfrooten waren, en daarom
hunne godsdienftige
godsdien!l:ige vergaderingen in holen houden moesten. Gelijbefchuldigde, dat
ken naam gaf men ook aan Joden, welke men befchnldigde,
zij in geheime holen afgoderij pleegden. - Eindelijk heeft men in
hillorie aan den Afrikaanfchen boschmensch den naam
de natuurlijke hiUorie
van Troglodyt
Trog/odyt gegeven.
Fr311Sch woord, waardoor men een wondheeTROICAR. Een Fransch
lers werktuig verUaat,
verftaat, om het water af te tappen. Het is eene
driefnijdende punt of naald, in eene buis van verfchilI ende lengte
fluitende. Men floot de punt, te gelijk met de buis, ter noodige
diepte, op de
de.bepaalde
bepaalde plaats; haalt dan de punt er uit, en laat de
buis fteken,
!l:eken, waardoor dan bij waterzuchtigen het water afvloeit, of
bij rundvee, door te veel vcrsch voeder opgeblazen, de lucht uit de
buiksholte en de ingewanden kan weggenomen worden.
!l:ad der grijze oudheid is wel meTROJE of TROJA. Geene fiad
nigvuldiger genoemd, en door dichters in hunne gezangen verheer
verheer-..
lijkt geworden, dan deze; alhoewel latere fchrijvers wel eens getwijfeld hebben, of zjj
zij immer befiaan
befraan hebbe. De eigenlijke oude naam
flad was ltios
llios of I/iu/lt,
Ilium, eh
eb Troja beteekent ook de landftreek
Jandftreek
der ftad
rond!ond·
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rondom de fiad; doch Troja of Troje, als naam der fiad zelve.
zelve, is
bij latere fchrijvers ten minfte, het meest in gebruik. Zij lag in Phrytus[chen de rivieren
gië, in het landfchap Troas, op eene hoogte, tusfchen
~trymon en Skamander of Xanthus, niet ver van de zeekust,
zeekust:, en aan
den voet van dcn
den berg Ida. Volgens het verhaal der fabel, zoude
Tt'oja of Troas afstammen van Tros,
Tt os , een' zoon van
hare naam Troja
ERIIlCTONIUS, die zijn rijk het eerst zoodanig noemde; aan
aun KALlRKALIRRIlOë,
RIIOë, de dochter van
vun SKi\MANDROS, huwde, en !Lus
ILus en andere kinderen verwekte; terwijl de vijandfchap met TANTALllS
TANTALUS den eerfien
eerfl:en
grond tot de latere ongelukkige lotgevallen van Troja zouden gelegd
hebben. Als de zetel van eenen kleinen vorst. den koning PR,IAMUS,
zoude zij door de Grieken naauwelijks zijn genoemd geworden, in.
dien niet de ontvoering der fchoone HELENA,
HELEN A, door PARIS, den zoon
van eenen
een en Trojaanfchen vorst, tot den tienjarigen oorlog van het vereeDigd
nigd Griekenland tegen Troje, daartoe aanleiding gegeven had. Dezelve eindigde met de verovering en verwoesting der Had, en is door
HOMERUS in zijne Ilias bezongen; doch reeds de keuze van het
onderwerp is een bewiJs,
bewijs, dat deze kriJg,
krijg, door het volksverhaal, bereids vroeger,
vroeger. een e meer algemeene en grootere deelneming verwekt
fterke muren omheeft. De fiad was, voor het overige, met zulke fierke
ringd, dat;
dat: men hare boU\ving
bouwing aan de Goden toefchreef.
toeCchreef. Naauwkeurig
kan men den tijd van dezen oorlog niet bepalen; het jaar 1184 voor
voor dat geen opgege~
onze jaartelling wordt door nieuwere fchrijvers vvor
ven, waarin Troje is verwoest geworden. Vroeger meenden anderen,
ftad reeds·
reeds door HERCULES veroverd werd; doch welke verver.
dat deze fiad
overing, bij latere fchrijvers, bij de naderhand voorgevallene, onder
AGAMEMNON,
AGAMEMNON. koning van Mycene, onder aanvoering van het vereenigde Griekfche
GriekCche leg-er,
leger, weder aanmerkelijk is verduisterd geworden.
Onder de helden van Troje behoort, behalve anderen, voornamelijk
RE.CTOR
RECTOR,, de zoon van PRIAMUS, als een der edelfie
edelae en dapperile
dapperfte (zie
aldaar), en voorts AENEAs,
AENEAS, die, inzonderheid door zijne uitwijking
naar Italië, en als held van het nrgiliaamch
I1rgiliaamch heldendicht is beroemd
geworden. - VoortS merken wij nog aan, dat de hooger gelegene
burg van Troje, de Acropolis,
Ácropolis, pergamos genoemd wordt, en dat, in
lateren tijd, in den omtrek der verwoeste fiad,
ftad, eene nieuwe, kleinere
ontilaan
ontftaan is, die den ouden naam voerde, en, even als
!lIs de vorige,
aan PALLAS was toegewijd. De fiad
ftad Nieuw-ilium,
Nieuw-Ilium, insgelijks van
lateren oorfprong, meent men, dat niet op de plaats van het oude
Troje, ofschoon dit een gewoon gevoelen zelfs bij de inwoners was,
gelegen heeft. In lateren tijd hebben reizigers, ter plaatfe
plaatCe zelve, een
naauwkeurig onderzoek gedaan naar de ware ligging van het oude
Trojo,
Troja, en wel inzonderheid twee Franfchen, de graafCHolsEUL
graafCIlOIsEUL GOUFFJll.R
FJE.R en LE CHEVAJ.lER,
CI-IEVAJ.IER, die ook nog gedeeltelijk overblijfsels van
hetzelve meenen ontdekt
omdekt te hebben. Volgens den laatst genoemden
.!tond het oude Troja of Ilitll11
Ilium danr, waar zich tegenwoorreiziger tiond
dig het dorp Bmzarbafchi
IVfcn
Btwarbafchi bevindt. Nfen vergelijke hierbij: Rei.
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nach Troas,
nacn
Traas, ode," Gemählde der Ebene von
'Von Troja, van LE CaE
CHEVAv ALIER naar het Fransch door LENZ, met platen en kaarten, AltenAlten.
LlER
burg en Etfurt
llUf-g
Esfurt 1800; alsmede die Ebene von
van Troja, volgens CaO!CHOIsEUL-GoUFFIER
SEUL-GoUFFIER en andere nieuwe reizigers, door LENZ, Neu-(lrelitz
Neu-flrelilz
1798;
]798; vindende men tevens in WOODS Esfay on the Original
Orig/nal Gen;.
Gent.
1IS
ZIS ani
andlf/ritings
Writings of HOMER uitmuntende aanmerkingen over deze oude
klasfieke landflreek.
land1l:reek.
TROMMELVLlES.· (Membrana tympani) Hierdoor verflaat
ver1l:aat
men dat vlies, hetwelk aan het einde van den uitwendigen gehoorweg gevonden wordt, en dezen van de daarop volgende holte van
gedaáme is even als die van den
de trommel afscheidt. Deszelfs gedaante
gehoorweg zelven ,namelijk bijna rond: het is in eene in de rondte
loopende groef, welke voor derzelver aanhechting beflemd is, gefpannen; is zeer dun en veerkrachtig, en, ontleedkundig onderzocht,
l1en;
heeft men hetzelve in drie vliesjes kunnen fcheiden. De meening
van
v~n fommigen, dat dit vlies eigenaardige fpiervezelen zoude bezitten,
is niet volkomen bewezen, immers niet van dat van den mensch. Intusfchen heeft H OME in Engeland bevestigd, dat dit vlies bij den Oli.
fant fpiervezelig en met zamentrekkingskracht bedeeld 'was: bij den
volwasfchen mensch is hetzelve wegens de gedaante van het oor, in
de lengte van den uitwendigen gehoorweg, moeijelijk te zien; bij de
vrucht imusfchen, waarbij de uitwendige gehoorweg flechts een
eenen
en
beenigen ring vormt, is dit vlies zeer gemakkelijk te onderkennen.
Het nut van dit vlies beflaat niet alleen in het afscheiden van het
uitwendig oor van het meer inwendige, maar in het vergrooten van
het gehoor zelf. De klank nameliJk,
namelijk, of het geluid, is die gewaargewaar.
wording, welke wij gevoelen.
gevoelen, wanneer de trillingen van een veerkrach .
tig ligchaam zich mededeelen aan die ligchamen, welke hetzelve
omringen; en deze zijn de veerkrachtige deeltjes van de dampkringslucht: de gelnidflralen
geluidflralen zijn derhalve niets anders dan rijen van
luchtdeeltjes, welke zich van het geluidgevende lig
eh aam tot aan het
ligchaam
oor voortplanten, door hetwelk deze worden opgezameld, en
in den uitwendigen gehoorweg overgebragt. Deze, eenigzins gekromd zijnde, kaatst de geluidfiralen
geluidflralen heen en weder, tot dat dezelve
tegen het Trommelvlies flooten,
fiooten, hetwelk hierdoor in eene trillende beweging geraakt, door welke de meer inwendige deelen des ge.
hoors aangedaan worden, zoo dat eindelijk, door verdere voortplanting tOt
tot de zenuwen, de opgevatte geluidfiralen
geluidllralen aan
a·an onze ziel
worden medegedeeld. Opdat het Trommelvlies in eenen gefpan~
nen fraat
flaat zoude zijn, heeft men in de holte van de trommel, eene
opening, welke met dè keelholte gemeenfchap
g~meenfchap heeft, en de buis
van Euflachius genoemd wordt. Doo'r
000'1' deze opening dringt gedurig
verrche
verfche lucht in de trommelholte, en deze, daarmede opgevuld, is
eel1en gefpangefpan.
het Trommelvlies, even als bij eene gewone trommel, in eenen
nen toel1:and.
toe11:and. Dan het zoude ondoelmatig zijn, dat dit vlies altoos
€vcn zeer gefpannnen was, zoo als het zeer verkeerd zoude zijn, dat
even
de
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de pupil (oogappel) altoos even wijd open flond;
aond; maar dewijl deze
zich naar de meerdere of mindere fcherpte der lichtllralen
lichtflralen verwijden
en vernaauwen kan, zooksn
zoo . kan ook het Trommelvlies zich naar den
meerderen of minderen klanIt
klanR der geluidllralen fpannen en omfpannen ;
en had dit
geluidilralen ons
die geene plaats, dan zouden de te flerke
aerke geluidllralen
0115 gehoor zeer nadeelig aandoen, of hetzelve geheel vernietigen. - Dik.
wijls intusfchen wordt dit vlies door de nederzetting van ziekteilof,
ziektellof ,
of iees
iets anders, ziekelijk aangedaan en verdikt, waaruit eene onherflelonhedlelbare hardhoorigheid volgt, even gelijk men zulks ook waarneemt,
wanneer door keelontilekingen
keeloncllekingen of andere oorzaken, b. v. ophoopin_
gen van flijm
/lijm,, enz., de buizen van Eujlachius
EuJlachius verflopt
veraopt geraken, in
welke gevallen het Trommelvlies a~n de inwendige zijde door de
lucht niet gefpannen wordt, waarnit
waaruit hardhoorigheid, fuizen in de
ontllaan. Door de opmerking, dat menfchen, bij
ooren en wanklanken ontilaan.
welke het Trommelvlies beleedigd was geworden, het gehoor bijna
b~i hen, bij welke de buizen van
ongefchonden behielden, terwijl bU
Eujlachius verilopt
EuJlachius
verllopt waren, bet gehoor bijna geheel was verloren ge.
gaan, kwam men op het denkbeeld, om in die gevallen, wa2rin het
EuJlachius verilopt
verllopt
Trommelvlies ongefchikt was, of de buizen van Eujlachius
waren. dit vlies doorteboren.
ASTLEY COOPER: in Engeland heeft
heefe deze
d~ze kunstbewerking , in het jaar
II8oc,
80c, het eerst voorgellagen en in het werk gelleld.
gellelcl. en fpoedig daarna
werd van deze bewerking in
iIJ Engeland en Frankri,jk
FrankriJk veel roems veriIJ het jaar
fpreid en door velen gelukkig verrigt. HUNALD verrigte in
terllond het ge1806 deze bewerking aan 8 menfchen, waarvan 7 terflond
hoor weder kregen: ook MAUNOIR en COLLICH opereerden verfcheiden
verfcheidell
menfchell met gelukkig- gevolg. Niet alwos echter is men hiermede
menfchen
gellaagd. Prof. DUlIOIS
DunoIs b. v. opereerde 4 menfchen
menfchell
even gelukkig geilaagd.
met een ongelukkig gevolg.
TROMMIUS. (ABRAHAM) Een man, die door ongeloofeIijke
ongeloofelijke
naarfiigheid en
eIJ onvermoeide vlUt,
vlijt, in het zamenflellen
zamenilellen der bekende Concordantiën, zich verdienilelijk
c01·dar.tiën,
verdienllelijk gemaakt heeft. Hij werd in 16
16.33
ö3 te
Groningen geboren. Zijn vader, een man vall
van eenig aanzien in den
burger1l:and,, lJeette
heette ]OANNES
burgeriland
JOANNES TROM,
TROM. en bekleedde den post van ge.
zworene. Na het fchoolilof
fchooillof te hebben afgefchud, genoot hij het
hooger onderwijs van MARESIUS,
MARESlUS , ALTING.
ALTING, ANDREAS, SCHOOCKIUS
en andere hoogleerareu
hoogleerarell in de taalkennis, wijsbegeerte, gefchiedeuis
gefchiedenis
wetenfchappen;; legde zich vervolgens meer
en andere voorbereidende wetenfchappen
2211e jaar
bepaald op de godgeleerdheid toe, en werd reeds in zijn 22ile
onder het getal der proponenten aangenomen. Hierop deed hij , vol~
geus
gens vrij algemeen gebruik van dien tijd, eene buitenlandfche reize;
bezocht een gedeelte van Duitschland; vervolgens Zwitferland, in.
zonderheid het laatstgenoemde gewest, om hier door den vermaarden
BUXTOi.F iN de Oosterfche talen verder te worden onderwezen,
BUXTOU
en keerde over Frankrijk en Engeland, in welke rijken hij zich eenen geruimen tijd ophield, met eellen fchat van geleerdheid naar
GraGro-
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Groningen terug. Kort na
ll:1 zijne terugkomst aanvaardde hij het leer·
leeraar-ambt in de gemeente te Haren» een dorp in Groningerlaud,
Groninger/mld,
waar hij tot in 1671 de dienst waarnam, wanneer hij naar zijne ge·
boortefl:ad beroepen werd. Gedurende zijn
zUn vel blijf op zijne eerlle
ecrae
ftandplaats, begon TROMMIUS, in het jaar 1662, aan zijne
zij ne Concordantie van het Oude Testament, waartoe waarfchijnlijk aanleiding gaf een
foortgelijke
foorrgelijke arbeid van het Nieuwe Testament, 'door zijnen fchoonva.
der JOHANNes
JOHANNES MARTINUS in het zelfde jaar ondernomen. In 1665
werd deze door den dood in zijn nuttig werk gefl:oord,
geaoord, waarop
TROMMlUS
TROMMIUS te rade werd, om zijn eigen werk te fl:aken, tot dat hij
dat des overledenen zoude voltooid hebben, waarvan dan ook in
Sprokkelm. 1672 de eerfl:e uitgave in folio, van meer dan duizend blad.
zijden, verfcheen.
verCcheen. IntusCchel1
ImusCchen had hij zijne eigene taak niet uit het
muar bragt ook deze, met een onbeCefbaar
onbe[efbaar geduld,
oog verloren, maar
in 28 jaar ten einde. Het eerf1:e
eerfl:e deel zijner Concordantie van het Oude
Testament, de Historifche
Histori[che boeken bevattende, kwam in 1685 in het
Leer- of prophetifche
Prophetifche boeken. van
licht; het andere, de zoogenoemde Leer.
JOB tot MALEACHI,
MALEACHI, in 1690;
1690; be/laande te zamen bij de drieemwin.
drieentwin.
tig honderd bladzijden in folio. Na dit werk voltooid te hebben,
ondernam de werkzame TROMMlUS
TROMl\lIuS eenen foongeIijken
foortgelijken arbeid, ten aanaan.
zien der Griekfche
GriekCche overzetting van het Oude Verbond, gewoonlijk
die der zeventigen genoemd. Ook hieraau
hieraan had hU in 1710 reeds de
laatf1:e
laatl1:e hand gelegd; doch eenige vertragingen der drukpers veroorzaakten,
zaakten. dat het niet vroeger dan in 1718, in twee deelen in folio,
in het licht
Jicht verfcheen.
ver[cheen. Reeds meer dan 80 jaar oud zijnde, 1ll3akte
maakte
TROiVIMIUS
TRoMMIUs een plan van verbeteringen van zijne Nederduitfche
NederduitCche Concordantie; doch verfcheidene
verCcheidene beletCels
belet[els verhinderden daarvan de vol.
volvoering. Ter erkentenis en openbare betuiging van het nuttige van
's
'5 mans arbeid, [chonk
fchonk hem de hooge fchool
[chooi van Groningen de
waardigheid van doctor in de Godgeleerdheid: eene geringe belooning voorzeker, voor eene zoo lastige onderneming! TROMMIus was een vredelievend en befcheiden
beCcheiden godgeleerde, die den ontijdigen ijver van fommigen
Commigen meermalen beteugelde. Hij is viermaal
gehuwd geweest, en f1:ierf
fl:ierr in het jaar 1714, het 8Ifie
81fre zijns werk.
zamen en nuttigen levens.
TROMP, (MARTEN HARPERTZ.) een der beroemdf1:e
beroemdae Holland.
fche
Cche zeehelden en vlootvoogden, werd in 1597 in den Brie! geboren, en was nog maar 9 jaar oud, toen zijn vader, kapitein HERBERT
MARTENSZ, hem mede naar zee nam. Deze,
Dag van
Deze. in den vermaarden 1lag
Gibralter over een fregat het bevel voerende, geraakte kort daarna
op de kust van Guinée
Guinte 1laags
Daags met eenen roover, waarbij hij eerst
in de kajuit gekwetst, en vervolgens door midden gefchoten werd.
werd,
Zijn zoontje,
zoontje. nu I11I jaar oud, en hierbij tegenwoordig, riep, fchrei~
jende het volk toe: zult gij mijns 'Vaders
vaders dood niet wreken? doch
~oest,
r:~oest, na het nemen van zijns vaders fchip,
[chip, den roover ruim 2 jaar
als kajnitwachter
kajllitwachter dienen, voor dat bij
hij middel vond, om .te
te ontkomen.
Sedert
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Sedert klom de jonge TROMP allengskens van de laagl1:e dienl1:en
dien!l:en op;
werd in 1622
16!22 luitenant op een oorlogfchip; verkreeg, na verloop
MAL"RlTs, het bevel over een fregat van 40
van 2 jaar, van prins MAl:RlTS,
l1:uk,
fiuk, en gaf federe
federt overal proeven van zijne dapperheid. De ad mi .
raaI PmT HEIN, in 1629 zich op zUn
zijn fchip, als het best bezeild.
raai
begeven hebbende, fneuvelde naast zijne zijde, en kort hierop werd
ook hem zijn fchip ontnomen, hetwelk TROMP dermate trof, dat hij
de zee verliet. In 1637 werd hem echter dit ongeluk rijkelijk vergoed door zijne aan!l:eIling
aanl1:elling tOt luitenant-admiraal van Holland, in
gruoti1e blijken van dapperheid en beleid
welken post hij federt de gruotHe
aan den dag legde. Hij veroverde in 1639 twee Spaanfche fchepen,
tot eene vloot behoorende tegen de Nederlanden uitgerust, en joeg
de overige naar binnen, waarvoor hij met eenen gouden ketting beo
fc!lonken, en tevens kort daarna door den Franîchen
Fran:chen vorst, LODEfchonken,
WIJK XIII., tot
rot ridder van de orde van St. Michie! verheven werd.
In Herfstm. deszelfden jaars ontmoette hij de Spaanfche vloot, die
CorunnfJ in zee was gelloken,
geiloken, bij Beziel'.
Bezier. Zij bellond
beilond
federt uit de Corunna
uit 33 groote Spaanfche galjoenen, en 34 zware oorIogfchepen, te
zamen
za
men 25,000 man aan boord hebbende, en waarover de Spaanfche
voerde. De vloot
admiraal Don ANTONIO D'OQUENDO, het bevel voerde,
/lerk;
van TROMP, die hij bij zich had, was l1echts 12 fchepen t1:erk;
doch hield, in weerwil van 's vijands groote ov,ermagt,
overmagt, met hem
fchutgevaurte, tot dat zij door nog 17 fchepen verfierkt werd, wanfchutgevaarte,
neer zij de Spanjaards noodzaakte, om met groote fehade,
fchade, en ach.
terlating van een groot galjoen en nog een ander fchip, die beiDuins binnen te 100de naar het vaderland werden opgezonden, in Duim
pen; doch de Hollandfche vlootvoogd bezette hier den vijand.
vijand, met
oogmerk, om hem op de reede ingel10ten te houden, of, zoo hij
Enge.
uitkwam, l1ag te leveren. Onder dit alles gaf de koning van Engeland duidelijke blijken van zijne Spaanschgezindheid
Spaallschgezindheid;; maar de fiaten,
in aanmerking nemende, hoe veel er hun aan gelegen was, dat den
dell
llaar Duinkerken belet werd,
vijand het gedurig ovenroeren
ovenToeren van krUgsvolk
krijgsvolk naar
begunf1:igden, en daartoe zelfs fchepen :lau
:.lUll
waarin de Enge!fchen hem begunlligden,
hem verhuurden,
verhuurden. gaven den luitenant·admiraal bevel, den vijand.
zonder plaats of perfoon te ontzien (want de Enge!fchen hadden,
Sraatfche vloot rIS
5 fchepen gelegd, en TROMP
tusfchen de Spaanfche en Staatfche
door hunnen admiraal doen aanzeggen, dat hij zich op de kusten van
Grootbrittannië van vijandelijkheden had te omhouden),
onthouden), aan te tasten. TROMP, wiens vloot, door nieuwe veri1:erking, tot 70 fchepen
2lilen van Wijnm. tot den aanval;
was aangegroeid, bel100t den 2Ifien
terwijl de vice-admiraal WITTE:
WITTE. CORNELISZ.
CORNE.LISZ. DE WITTE last ontving,
om de Engelfche vloot in het oog te houden. In het eerst kwam het
tot geen en algemeenen zeel1ag, alzoo D'OQUENDO, bemerkende, dat
het den onzen ernst was, de meeste zijner fchepeu
fchepen digt naar de kust
liet loopen, waarop vele verbrijzelden. TROMP en de vice. admiraal
branders· op bet
het vreesfelijk geJAN EVERTSZOON zonden nu ettelijke branders
vaarte
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Portugefchen vlootvoogd af, dat lUet
met een verfchriJiverfchrikvaarte van den Portugefcbcn
naauwclijks 100 van
kelijk geweld in de lucht fprong, en waarvan naauwelijks
1500
reddeden
der vijandelijke
15
den , waarna een gedeelte del'
00 man het leven redde
cenen zwaren
zwarenmist,
vloot. onder bedekking van eenen
'mist, uit Duim naar Do.
ver week, door TROMP echter in wanorde gebragt werd; doch, onmet den admiraal
der de begunfl:iging van den nacht, terug keerde, en lUet
D'OQUENDO behouden te Duinkerken aankwam. Twaalf of dertien
aanziengaljoenen, met eenige andere konings fchepen, die met den aanzien_
lijken buit naar het vaderland werden opgezonden, waren de vrucht
fiaten door voortreffedezer onderneming, welke door de algemeene fraten
lijke gefchenken erkend werd; doch waarvan de goede uidlag voornamelijk aan den ongeloofelijken
waarmeongeloofe1ijken fpoed werd coegefchreven,
toegefchreven, waarme.
de men 's lands vloot, binnen weinig meer dan 14 dagen, met omtrent 60 fchepen verfl:erkt had.
De volgende krijgsbedrijven van onzen Nederlandfchen zeeheld wa·
waren
nin niet minder roemrijk. Behalve, dat hij in 1650, langs de Vlaamfehe
fche kusten,
ku&ten, eenige vijandelijke koopvaardij.
koopvaardij- en 3 koninklijke fche.
fchepen veroverde; in het volgend jaar den Spaanfehen
Spaanfchen eenen buit van
4 millioen omjoeg;
fehepen, die uit Spanje vele zilveren pla.
ollCjoeg; van I IIfchepen,
ten en' kostbare
kosthare waren naar Duinkerken voerden, 10 wegnam en
naar -Zeeland opzond, en nog 4 koninklijke Engelfche fchepen, die
hun tot geleide dienden, naar huis liet zeilen - moest hij nog in
1652,
165 2 , onder de regering van CROMWEL, de Engelfchcn
Engelfchcll ter zee be.
vechten. TROMP verkreeg het opperbevel over 150 fchepen, welke
(hat befloten
be{}oten had, in zee te brengen, waarvan hij met 42 van Sche·
Schede {l:aat
veningen
tot tusfchen Duinkerken en Nieuwpoort zeilde; terwijl de
Yeningen cot
Engelfche admiraal R. BLAKE
BLAKE over 50 het bevel voerde. Beide
29fl:en van
vloten ontmoetten eerlang elkander, en het kwam, op den !29!1:en
Bloeim. tot een hevig gevecht, hetwelk alleen door den invallend en.
en,
nacht geëindigd werd, en waarbij 's lands vloot flechts
{}echts één fchip verloor en een ander zeer zwaar befchadigd was. Kort daarna ontving
TROMP last, om de Engelfche vloot aan te tasten, en alle mogelijke
afbreuk te doen. Hij nam in Hooim. 1652 twee Engelfche visCchers;
doch BLAKE maakte zich naderhand meester van een groot getal ha.
ringbuizen en 13 fchepen, die tot derzelver geleide dienden, het.
welk voor 's lands ingezetenen een zwaar verlies was. TROMP, van
deze ramp berigt omvangende, maakte zich dadelijk
dadelUk gereed, om
BLAKE aan te tasten, doch werd door cenen
eenen zwaren norm
fiorm overvallen, waarbij meer dan de helft der vloot van hem afdwaalde en verfcheidene fchepen zonken.
zonken, Na het onweder zocht hij de Engelfche
vloot te vergeefsch op, en keerde derhalve met zijne zwaar befchadigde vloot naar de havens dezer landen terug. Hier zag hij echter fpoedig, dat de hekken merkelijk verhangen waren. Sedert
zijne ontmoeting met BLAKE en het hem overkomen ongeluk in
den jongllen
jongften norm,
fiorm, was hij bij vele leden der vergadering in ongunst geraakt; zelfs hielden fommigen
fommigell hem verdacht, dat bij
hij uit
zucht
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zucht voor bet
het huis van Oranje
Oranie den fiaat
fraat in eenen oorlog met
Enge/and bad
had getracht te wikkelen;
wikk~len; althans men vond goed. om
's lands
l:ll1ds vloot, onder het beleid van een' ander, in zee te breng~n,
brengçn,
en droeg bet
het bevel aan MICIIIEL DE
DE RUITER op. 's Mans ongeluk
was echter van korten duur; want nadat 's lands vl90t tot twee
malen met die van den vijand was flaags geweest, en men het geraden
oordeelde, om de zee te ruimen, verkreeg hij op nieuw het opperbevel. JAN EVERTSZOON, DE 'VITTE, DE RUITER en Pm'rER
PIETER FLO.
lUSZOON
RISZOON zouden onder hem gebieden; doch DE WITTE bleef door
ziekte aan land, en DE RUITER verkreeg het bevel over zijn fmal
deel. TROMP fiak
frak hierop met de geheele vloot, omtrent 70,
7°. meeH
meest
gehuurde en ten oorlog uitgeruste, fchepen frerk, in zee, waarbij zich
bijna
b~ina 300 koopvaarders voegden, die hij tot bij kaap Lezard e!l
e!1 EllEn.
gelands.einde moest geleiden; doch op den loden \'an
van Wimerm.
Willterm.
hij, tusfchen Douver en Fa/Ilon,
Fa/flon, de Engelfche vloot on.
ontdekte hij.
de,r
de.r BLAKE, met welke hij fpoedig flaags
Daags geraakte. Het gevecht was
hevig; doch BLAKE moest tegen den avond naar de Tlzeems
Theems wijken,
maar TROMP zelf hield zee. Twee vijandelijke fchepen werden in
flag veroverd.
veroverd, en den volgenden dag werd nog een Engelsch
dezen f1ag
oorlog. en een koopvaardijfchip genomen; terwijl van de zijde der
oorlogfiaten een fchip in brand geraakte, en met mnn
{laten
mun en muis verging.
Hollundfche held, nu de zee rniLll
ruim hebbende, geleidde de koopkoop.
Onze Hollandfche
vaardij-vloot
vaardij·vloot naar het eiland Rhee.
Rhee, en voerde eeen
en groot
groo~ getal firar.tfrraatwijn. en zout[chepen
zomfchepen veilig van daar naar het vaderland
vaarders, wijnterug.
temg.
63,fcheMet den aanvang van ]) 653 vertrok TROMP weder, met 63,fehe150 koopvaarders van daar af te halen,
pen, naar het eiland Rhee, om ISO
en anderen derwaarts
derwaartS te geleiden. Hij ol1[moette
ontmoette op zij~le terugreis.
teCLlgreis.
omnreeks Portland, de Engelfche
Engelfclte vloot, onder BLAKE" omtrent 70
omfireeks
oorlogfchepen 11erk;
frerk; liet 10
JO of 12 bij de koopvaarders, en ging met de
oorlogCchepen
overigen op den vijand los. Het gevecht was hevig en duurde
dnurde 3 da.
fiaatlchen 9 en de vijand 6 oorlogfchepen verloren.
gen, waarbij de flaatfchen
Na dezen merkwaardigen zeefiag
zeeDag JI waarin velen der onzen de hoogfie
hoog!le
hadden,
dapperheid getoond, doch anderen zich lafhartig gedragen hadden.
werd 's lands vloot zoo veel mogelijk weder in fiaar
!laat ge!1:eld, om zee
te kiezen, en het opperbevel op nieuw aan TROMP opgedragen, hethet.
flccl1tcn
welk hij echter nu, uit hoofde van het gering getal en ,den flecIlten
flaat
fiaat der fchepen, met weerzin aannam.
aanna111. Hij Hak
frak dan in zee, onder
anderen met last, om
0111 200
20Ö koopvaardijfchepen, achter Enge/all.à
Enge/all,d en
Ierland om
0111 , naar Spanje en Frankrij'k
Frankrijk te geleiden. H~j br~gt
br,gt dezelve,
dezelve.
zonder er een fchip van te verliezen, bij het Noordeinpe
NoordeitlPe van Hitland. en kwam met het einde van Bloeim. 1653 op de }-Iollandfche
pollandfche
kust bij Texel, waar hij eene v('rJ1erking
vé'rfrerking van '7 oorlogfchepen ontillmiddels onder den
ving. TROMP zocht nu de Engelfche vloot, die inmiddels
gen-eraal
generaal G. lV[0:-lJ{
lVro:'/J{ en den admiraal R. DEANE was in z~e genoken.
gef1:oken,
op, en ontmoette haar den 1 ~den
~dell van Zomerm.
Zomerlll. op de, hoogte van
ALUEMlmN WOOIWI(NJl.
WOORDENE. VIr.
VIT. N
N
N;f'lill'AI.GEiI'mEN
.
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Nieuwpoort. Zij befrond
befiond uit 95 of 100
100 zeilen, en was wel voorHollandfche uit 98 oorlogfchepen van
zien van volk en gefchut; de HolJandfche
veelligter foort en 6 branders. Reeds door een der eerfre
eerfie fchoten
der onzen fneuvelde de Engelfche vlootvoogd; men vocht van weerskanten met de grootfre
grootfie hevigheid, doch de Engeifchen
Engelfchen moesten eindelijk wijken. Den volgenden dag hervatteden zij, den wind gewon.
nen hebbende, den frrijd,
firijd, wanneer er verfcheidene fchepen zwaar
befchadigd werden. Slecht zag het er toen bij de fruat[che
fruatfche vloot
uit; doçh> b~~
be{ gevecht werd evenwel 's anderen daags bij Duinkerken
op nieuw begonnen, en duurde, met de grootfre
grootfie hardnekkigheid, tot
dat de duisternis de firijdenden
firijdendell fcheidde.
[cheidde. Onze vlootvoogd kreeg nog
wel den vólgeIiden dag de Engelfchen in het gezigt, doch vond zijkrijgs behoeften , in zulk een' fraat,
fiaat, dat hij
ne vloot, bij gebrek aan krijgsbehoeften
het geraden oordeelde, om zich binnen de gronden van Wielingen te
be'geven, en drong, nevens de andere opperhoofden, bij 's lands fiaten
aan op verfrerking,
verfierking, welke hij dan ook verkreeg. Zes weken had
Zeeland opgehouden,
opgehouden. waarna hij met 80
80 of 90 zeihij zich in Zee/and
frak, en den vijand den 8fien
Men van Oogstlll.
OogstllJ. op de
len weder
weqer in zee fiak,
hoogte van Katwijk ontmoette. DE RUITER en de vice.admiraal JAN
EVERTSZOON kwamen het eerst in het gevecht; doch TROMP
TROMP fnelde
te hunner hulpe, en de EngeIfchen behaalden weinig voordeel. Den
volgenden dag, uit hoofde van den fierken
Herken wind, de firijd van beide
knnnende hervat worden, kreeg de vice·admiraal
vice.admiraal DE WITkanten niet kunnende
TE hier door gelegenheid, om met zijne vloot zich bij die van TROMP
TROMP
te kunnen voegen, die, nu 106 zeilen fierk, het dadelijk tegen de
Engel.fchen
Enge/fchen wendde. Den loden van Oogstm. 1653 geraakte hij voor
de llloos,
]fi!fJfJS, op
óp de hoogte van Scheveningen, met den vijand Daags,
flaags,
Doeg
floer; door zijne vloot heen, en wendde er ter([ond
terll:ond weder in; doch
op dit oogenblik
oogenbJik werd hij.
hij, met een musket-kogel, door de linker
borst, in het hart getroffen en viel dood ter neder. Het gevech
gevechtt ging,
intusrchen, zijnen gang en eindigde niet voor '5
's middags. 's Lands
vloot had tot 4 maal toe door de Engelfche heen geDagel1:
geflagel1: vele bevelhebbers, en onder deze DE RUITER en JAN EVERTSZOON, gaven treffende blijken van dapperheid; doch eenigen waren lafharolJtvingen ook naderhand hunne welvertig den firijd ontweken, en ontvingen
diende firaf. Sommigen werden gekielhaald, en anderen met den
firop om den hals te pronk gefield, en daarna in een tuchthuis gefrrop
zet; terwijl 'een van hen de degen voor de voeten gebroken, en als
fchelm weggejaagd werd. Men fchreef zich van weerskanten de
overwinning toe, fchoon de Engelfchm
Engelfch~n erkenden, dat zij die
overwlUllIng
duur betaald hadden. Zeker is het, dat zij 8 fchepen van oorlog
hadden verloren, en 400 dood en en 700 gekwetfren
gekwetfien telden; terwijl
van onzen ~ant 9 of 10
Ia fchepen gemist werden, en het getal der gefnenvelden en gekwetfien genoegzaam gelijk fiond; doch de Enge!700 gevangenen bekomen, die door hen naar Lon[chen hadden ruim 700
den gebragt , en aldaar hard behandeld werden. Het verlies van den
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luitenant :ldmir:lal
admiraal TRO!\IP
TROMI' was, echter, voor den lande het grootfic •,
en gaf den vijand de meeste fiof
flof tot blijdfchap. Zijn lijk werd,
111et
met ongemeene {hatfje,
fi2atfie, in de oude kerk te Delft begraven, waar
de ll:aat
fiaat ecne
eene marmeren graftombe voor hem deed fiichten,
ll:ichten, en 's mans
dienll:en
dienfien federt aan zUne
zijne JJakomeliag[èh~p
nakomelillgi(;h~p erkenden.
(KORNELlS) Een beroemd, nog heden bij velen geacht,
TROOST. ([{ORNELlS)
Nederlandsch kunstfchilder, in 1697 te AmJlerda111.
Nederland~ch
Amflerdam geboren. De
natuur had hem tot de kunst gevormd, waarin hij niet langer dan
ruim 2 jaar het bepaald onderwijs van den vermaarden ARNOLD Boo.
BooNEN genoot. Sedert nam hij eene zoo hooge vlugt, dat hij eerlang
beroemdfie Nederland[che
Nederlandfche portret_ en historiefchiIders
historieCchiIders
op de lijst der beroemdfle
werd, Behalve door andere kleinere l1:ukken
geplaatst werd.
Il:ukken gaf hij de
eerfle
eerfie openbare proeven zijner ongewone vorderingen in 1721, wan.
Medicûil1, In
in
neer hij de vijf toenmalige opzieners van het Collegium Medicûin,
zUne geboortel1ad,
z\jne
geboortet1ad, met name de doctoren HENDRIK VAN llRONKBRONXHORST, KASPARUS
KASllARUS COMMELlN,
COMMELIN, en DANIEL
DANJEL VAN BUUREN,
BUtJRF.N, beril!'beri(fa
vens de twee apothekers JERONI~10
JERONIMO DE BOSCH en lVIARTlNUS
lVIARTINUS 'HAAS_
BAART , meesterlijk [childerde.
fchilderde. Bovendien heert
heeft men nog van'
van 'hem
hent
de afbeelding van den gildeknecht , .TOOST
JOOST VAN PEÜ~'VIJk'~'
PEfK\VIJi{'~' in het
fchilderl1:uk,
génMtfchap
fchilderll:uk, waarmede de vergaderplaats van gemelde gèn06tfchap
kamer vaO'··
van' 'het
pronkte. Ook fchildetde
fchilderde hij, voor de regenten _ karner
het
aalmoezeniers·- weeshuis van de twee groote
groote' 'flükken,
'fiilkken, verbeeldenaalmoezeniers
de ieder 8 regenten, benevens de hoofd
hoofclprovoosten,
provoosten , den feCretarlS
fecretarts
en boekhouder het eene, en nog een ander voor de regenten - kamer van het oudezUds
oudezijds - zittenhuis , hetwelk hij in 1740 voltooide.
leekeningen na, waarvan eeniBovendien liet TROOST eene menigte teekenÎngen
gen, van tijd tot tijd, in het koper gebragt , en vervolgens in het
licht verfchenen zijn. Hij !l:ierf
ll:ierf in 1750 in den ouderdom Vnln
valn rtJim
rtIim
5522 jaar.
-, ~lh
~ID 1I
TROPEË:'-J, zijn gedenkteekens
TROPEË:\T,
gedenkteekcns eener behaalde zege, 1die
'liie uit
de veroverde wapens zijn zamengell:eld.
zamengel1:eld. De oude volken rigtten dezelve gewoonlijk op ter plaatfe,
plaat[e, waar men de overwinning bevochten had. Men hakte van den nar.stliggenden
na~s[liggenden boom de takken af.
af,
op 'eenige weinige na, waaraan fchilden, z~vaarden,
z\vaarden, {pieCen,
{piefen, enz.
werden opgehangen; terwijl op den top des booms een helm, en
aan deszelfs ll:am
fiam een pantrer
pantfer of harnas geplaatst werd. ,In lateren
tijd maakte men [oortgelijke
foortgelijke Tropeën van metaal, of ook wel van
marmer, en ook dikwijls waren
warell zij een voorwerp, waarvan men zich
op munten bediende. De zinnebeelden der overwonnene landfchap.
landrchap.
pen of fleden
fl:eden werden onder aan den ftam des booms, in eene treuu
treuM
rende houding, geplaatst, en bij het geheel werd een bijCchrjft
bijfchrift ge.
voegd, dat met korte
koree woorden de behaalde zege aanduidde. Ook bij
triumfen werden dcrgelijke
dergelijke zegeteekenen
zegeteckenen gedragen,
gedr~gel1, voor den veld.
heer, die overwonnen had. In de Bouwkullst
Bouwkunst heert
heefe men nadernader·
hand, in navolging der Tropeën, allerhande fieraden
Deraden in hout of
(tecn
aeeu n::n
nf.l1 de gebouwen, of clerzelvcr
derzelver pilaren of
cf mnren
muren gebragt.
gebragr.
N :I2
TRO.
'l
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TROPICI. (Zie: KEERKRINGEN.)
TROUBADOURS waren in de middeleeuwen de beroemdfl:e
beroemdfie
Franfchm, waarvan men twee {oorten
foorten had, namelijk: de
dichters der Franfchen,
Provençale dichters, of de eigenlijke Trouhadours;
Troubadours,. in het Zuiden van
Frankrijk, van de oevers der Loire tot aan de Pyreneën en de
Middelkmdfche zee (welk toenmaals Provence heette) te huis behooMiddellandfche
hehoorende
rende,, en de Trouveres, in het Noordelijk Frankrifk
Frankrijk gevonden WOTwordende. De Provel1çale
Provençale dichters fchreven in hunnen,
hunnen. aanmerkelijk
van het noordelijk Fransch afwijkenden , en uit de overblijfsels der
volkstanI gevormden tongval,
tongval. veel krach ..
oude land. en Romeinfche volkstaal
tiger en bevalliger, federt het begin der lOde
lode eeuw, dan de Trou'Yues,
Romeinfche klasfieke dichdich.
veres, en vormden zich ten deele naar de RomeinCche
ters; terwijl door vele, toenmaals medewerkende, oorzaken hunne gein trek geraakten, dat zij eerlang in den uitgebreidnitgebreiddichten zoo zeer ió
fien roem, in het geheele westelijk en zuidelijk Europa, deelden.
fieri
deeltlen. Zoo
Provençale verzen vnn
van ROGER van Napels, AU'ONALFONheeft men nog Provel1çale
zus van /lrragon,
Arragon, RICHARD LEEUWENHART, keizer FREDERIK, en
zelfs van MARIA STUART, enz. (Men vergelijke hierbij het nrt.
art. PROVENÇALEN). De
Deprovençaalfche
provençaalfche dichtlàort
dichtCoort was wel bij hare tijdgenooten in hooge wam·de,
waarde, omdat zij de taal, de zeden en de vermo,
gens der ziel ontwikkelde, de zucht voor de wetenfchappen het
eerst opwekte, der vrouwen de uitoefening van vrouwelijke deugden
ten fierkfle
fierklle aanprees, en de ridders tot dapperheid en edelmoedigheid
aanvuurde; maar voor ons ZUll
z~in deze dichtfiukken, ofschoon zij veIe uitmuntende plaatfen bevatten, en fOInmige
fommige meesterfiukken kunnen
le
genoemd worden, over het geheel van veel minder belang: de mees.
ten zijn, zoo als zij in die tijden, waarin men meer de verbeelding
dan het verfiand volgde, niet wel anders zijn konden, zonder geest
of fmaak; de daarin voorkomende denkbeelden zijn alledaagsch
aJledaagsch en zonder afwisfeling, en de minnezangen, inzonderheid, zijn niet zelden
in eenen te hoog geCpannen
gefpannen tee deren toon gefield, alhoewel er fom.
tijds fierke en zelfs echt platoniCche
platonifclte denkbeelden van liefde in voor.
(Men zie "erder
verder m'er
wer deze
dezefoort
[oort van Dichtkunst HERDERS
komen. (IVJen
Bdefe
Briefe zur
zlIr Beforderung
Befin'dertmg der Humal1ität
Humanität 7te Samml.; RAYNOUARDS
Grammail·e
Grammaire Romane, ou Grammaire de la langue des Troubadours,
benevens zijne Choix des Poejies originales des Troubadours, beide 1816,
en A. W. SCHLEGEL in zijue
zijne Obfervations
Ob[ervations [ur
fur la langue et la LitteLilte.
rflture
rature Provençales, Parijs 1818). De Tr-ozweres,
Tr-ollveres, in het noordelijk Frankrijk te huis behoorende , hadden minder waardij dan de
Provençale dichters uit het zuidelijk gedeelte. Hunne taal, de oude
Franfche, is veel onbefchaafder, en bovendien zonder kracht; hunFran[che,
ne zucht voor het wonderbare is veel fierker, en het ontbreekt hun
geheel aan fmaak.
fmaak, Nicttegenftaande
Niettegenfiaande zij de Provençalen verachtten,
hadden zij echter
cchtcr nageno_eg dezelfde dichtfoorten
dichtfoorten;; doch daarenbo.
ven nog ontelbare
ontelb:lre romans, ecn
een mengelmoes van onzin, avonturen,
[prooitjes
fprookjes en verliefde kluchten. De Troul'eres
Troul'cres onHondcn
on Honden in het begin
giu
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gin der 13de eeuw; bloeiden inzonderheid onder KAREL VI.; vonden
in Engeland
Ellge/and vele aanhangers;
aanbangers ; hadden insgelijks Menetriërs (minnezangers)
zangers),• goochelaars en fpeeIIieden
fpeeJlieden in hun gevolg, en hielden
zich, voornamelijk door hunne [romans,
(romans, gedurende de middeleeu.
wen, fiaande.
TROUCHIN (THEoDooa)
(THEODOOR) werd in 1709 te Geneve',
Geneve',' 'uit eene
oude adelijke familie, oorfpronkelijk uit Avignon
Avigno,z afkomfl:ig,
afkomftig, 'geboren,
en was uit hoofde zijner weldadigheid, nuttige kundighe.den.'en
kundighèden \en voorbart. een waarêÜg'\'6orwerp
waa;~ig'~borwerp
treffelijke hoedanigheden van geest en hare,
rijk'màÎl, doch
van achting en bewondering. Zijn vader was ëen rijl~'m~ii',
verloor genoegzaam zijn ganfche vermogen, hetwelk hij 'in
in de pl1pnblieke fondfen van FrankriJk
Frankrifk en Engeland geplaatst had, bij de omwentelingen in het finamiewezen. De zoon, die door de Natuur met
eene fchoone gefialte
geaalte en veel verltand
verlland begaafd was, moest dit
verlies weder goedmaken, en men beloofde zich veel van hem in
de toekomst. Hij was 19 jaar oud, toen hij zijn vaderland verliet,
en, op uitnoodiging van lord 130LINGBROKE,
llOLINGBROKE ,eenen
eenen zijner bloedyerwanlen,
ten, naar Londen ging, in hoop op een bellaan.
beltaan. Deze beroemde
fiaatsman, toen vrij van alle
aUe beroepsbezigheden, doch eenen.
eenen gróoten
invloed behouden
bebouden hebbende.
hebbende, had het plan, om zijnen jongen vriend
bij de thefaurie
tbefaurie te plaatfen ; maar eene bil van het parlement ~ waardoor de vreemdelingen van alle bedieningen werden uitgefloten,
uitgeGoten, verl1ietigde
nietigde hetzelve. BOLINGIlROKE
BOLINGBROKE zocht
zocbt nu het fortuin van zijnen.
zijnelJ.
vriend op eenen meer afgelegenen weg te bevorderen, en bragt hem
in gezelfchap van SWJFT,
SWIFT, ADDISON en POPE. Deze mannen wisten.
wisten,
menfchen te waarderen, en zagen weldra, wat in den
dea jongen TROUCHIN
CIIlN zat.
POPE ried hem, te Cambridge
Cam bridge in het fiiIle
fiille fitlall<deervenrek
deervertrek af te wachten, waarVODr
waarvoor zijn genie zich verklaarde~
Hij volgde dan ook dien raad. en ging op reis; en, inderdaad,
Cambridge was de plaats, waar zijne geliefkoosde neiging olltwal,en~
ol1twaken~
en tot zijn hart fpreken
lpreken moest. Bij geval kreeg hij een werk van
ROERHA
nOERHAVE
VE in handen, en, na deszelfs herhaalde lezing, verliet hij
ijlings Cambridge en ging naar Holland, om de talrijke teehoorders
van dezen Leidfchen geleerde te vermeerderen.
BOERHAvE onderfcheidde
BOERHAVE
onderfcbeidde weldra den jongen TROUCHIN, wien hij,
na verloop van 4 maanden, reeds een gedeelte zijner verrigtingel1
verrigtingen
toevertrouwde. Hij genoot eenige jaren het onderwijs van dezen
uitmll11tenden
uitll111ntenden leeraar , die hem tot zijnen navolger verordende.' Gedurende, dat TROUCHIN
TROUCHJN toebereidfels maak
maakte,
te, om naar Engeland te.
rug te keeren, nam hij hem mede naaf
naar Amfterdam, en vertoonde
vertoond~
aan een ieder zijnen geliefden kweekeIing.»
kweekeIing." Hij is mijn ander ik" ,
plagt bij
raadplegen~
hij te zeggen: "» men kan mij in het toekomende raadplegen_
" zonder uit Amfterdam
Amfterdmn te gaan. Men vrage flechts hem." - TROUTROU.
CHIN huwde in gemelde fiad aan eene nicht van den beroemden JAN
DE WIT, en bragt reeds daar de nieuwe methode in zwang, om de
kindcrpokjes in
iu te ëuten,
ëlltel1, welke hein
hem altijd gelukte; doch toeu nog
N3
zoo

'een'
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Zoo nieuw, zoo buitengewoon voorkwam. Na 19 jaar in Amflerdam
Amjlerdatlt
gehoor aan de herhaalde
herhaaldc en
cn
vertoefd te hebben, gaf hij eindelijk geboor
dringende uitnoodigingen zijner landslieden, en begaf zich naar Gele·
ve, alwaar hem eene leeraarsplaats in de Geneeskunde werd opgedra~
gen. Hij hield openbare voorlezingen,
voorlezingen. ter welker bijwoning omelbare
ontelbare
vreemdelingen, van wijd en
cn zijd, naar Genet'e
Ge/Jeve kwamen. Verfcheidene
vor!l:en
bern door voordeclige
voordeelige aanbiedingen tot
vor(l:en van Europa zochten hem
zich te lokken; doch
doelt niets van dit alles was in !laat,
fiaat, om hem te
ieven, of in Frankrijk. In
bekooren: hij moest in zijn vaderland leven,
1755 kwam hij te Parijs, om den hertog 'van CHARTRES
ÜIARTRES en made~
moifelle van ORt.EANS
moifeIIe
ORLEANS de pokjes in te ëmen.
ënten. Hier fiond
frond zijne deur
geen oogenblik !til;
Hil; alles kwam in grooten aandrang naar hem toe. Hij
zag hierbij de ongcmeene
ongemeene gevoeligheid der Franfche natie, welke
hij beminde; wist alles als wijsgeer op zijnen regten prijs te fchatten, en nield
hield Pari) s voor het gefchikte fchouwwoneel,
fchouwtooneel, om er zijne bekwaamheden en weldadige neigingen op te vertoonen.
verwonen. Reeds
frond hij in verbindtenis met den hertog van ORf.EAN'S,
ORLEA~S, die hem verver·
fiond
volgens, na den dood van den Hr. PETIT,
PETlT, lOt
tot zijnen eerfien
eerfl:en lijfarts benoemde.
Frankrifk
FrankriJk heeft aan TRoucHlNs
TROUCHINS moed en bekwaamheid de voortgangen te danken, die de inenting
Înenting der kinderziekte, in weerwil van
alle hindernisfen , aldaar gemaakt heeft, en men is ook aan hem de
wetenfcbap
heilzame veranderingen verfchuldigd, die de geneeskundige weten[chap
ondergaan heeft. Zijne zinfpreuk was die van zijnen groot
en leergrooten
Simplex figillul/1
figillum l'cri.
,'crÎ. Eenvoudigheid
Ecnvoudigheid en waarheid kenmerk.
meester: SÎmplex
ten hem zoo wel in zijn gedrag, als in de oefening zijner wetenfcbap,
weten[cbap,
hetwelk hem eene algemeene achting en een onbepaald vertrouwen
deed verwerven. Hij volgde de Natuur, hielp haar in haren gang,
dien zij altijd gewoon is, en noodzaakte haar nimmer eellen
eenen andederen te nemen; gebruikte zeldzaam middelen, die de zieken afmat.
afmatten en de krachten verminderen, en fpaarde dezelve voor heete ziekten. Nooit had hij twee perfonen , die dezelfde ziekte hadden, op
dezelfde wijze behandeld. Hij hield zich overtnigd
overtuigd van den onvermijdelijken invloed, welke alles, wat ons omringt, onze leefwijze
en zelfs onze hartstogten, op ons hebben; en van hier, dat hij,
toen hij Amflerdam
Amjlel'dam met Geneve verwisfelde, zijne geneeswijze verzachtte,
zachtte' en nog zachter maakte, wen
toen hij zich te Pariis
PariJ's ophield. In
den beginne vond zijne
zjjne nieuwe manier wel hevige tegenflanders ; maar
hij bleef onder
ogder den nijd even gelaten, als bij eene vleijende lofspraak,
en be[chouwde
befchouwde den nijd als een wrevelig kind, dat
dar men alleen
daardoor tot zwijgen brengt, dat men op zijn [chreeuwen
fchreeuwen geen acht
geeft. De tegenCpraak,
tegenrpraak, en zelfs de laster,
laster. dien hij
bij moest ondervinden, konden zijne frerke
fierke ziel niet aan het wankelen brengen; anders
was hij zeer gevoelig, en mogelijk hehben
hebben vorige bekommeringen,
de onlnsten
flad, het verlies van eenige hem waar.
onlusten in zijne vaderlijke fiad,
dige ziekell,
zieken, en het aandeel, dat hij aan het lijden van anderen nam,
her.
het

T R U F FEL S.
199
het einde van zijn aardsch leven verhaast, hetwelk in den nacht tusfehen
laatl1en van Slagt- en den eerl1:en
eeri1:en van Winterm. 1781 voor[ehen den laatfl:en
viel, toen
wen hij den ouderdom van bijna 73 jaar bereikt han.
had.
Verfcheidene al;ademiën
akademiën hadden TRoucHlN
TROUCHIN tot medelid verkozen,
Verfeheidene
en de akademie der wetenfehappen
wetenCchappen te Parijs nam hem in 1778 onder habuitelliandfehe correspondenten op. Men kent flechts
re 8 buiteulnndCehe
nechts zef'r
zerr weinige fchriften van hem; maar hoe konde hij, die zijnen tijd alleen
aan de oefening der Geneeskunde en weldadigheid befteedde,
bel1eedde, ook
gefchrijven ti Alle avonden liet hij arme zieken bij zich komen, ge.
fchrijven?
lias
llas hen, of bezorgde hun ten minfl:e
minl1e verzachting, even
even· als aan zoo
terwijl zijne fchoonvele anderen, die niet ziek, maar ellendig waren; tenvijl
fie dagen diegenen waren, waarop hij het meest uitdeelde. Diklaatl1e van zijn leven, klom hij naar kamers
wijis, zelfs nog in het laatfte
op de vijfde verdieping, om zieken en ellendigen te bezoeken en te
vertroosten, en behandelde zulke ongelukkigen met eenen ijver, eene vriendelijkheid en voorinnemende bevalligheid, welke hij bij aan.
zienlijken nooit vertoonde. Hij bezocht altijd de aanzienlijkl1e
aanzienlijkfte ge.
gezelfchappen,
zelCchappen, alwaar men hem begeerde; doch de omgang met zijne
familie was hem aangenamer dan alles, en in derzelver fchoot
Cchoot leefde
hij welvoegelijk en zonder eenig vertoon; de gevolgen eener republikeinfche
blikeinCche eenvoudigheid, die zich bij hem met een warm gevoel en
juist doorzigt vereenigde.
TRUFFELS zijn
zUn eene [oort
foort van zwammen, van eene bijna koinwengelvormige gedaante, die uitwendig zwartbruin van kleur, en inwen.
dig vol aders en cellen zijn. Men houdt ze voor cene
eene lekkernij,
lekkernij.
en vindt dezelve in verCcheidene bosfchen, naast de wortels der boo.
men onder den grond; doch men houdt die, welke onder de eiken
worden ingezameld, voor de beste. Evenwel is het·
het opmerkelijk.
dat zij verdwijnen, wanneer het hout gekapt wordt. Men zoekt de
Truffels door middel van honden, welker fcherpe reuk dezelve weet
Trutfels
te ontdekken, hetwelk anders moeij
moeijelijk
elijk zou zijn. Bijwnder
Bij:wnder zijn
hiertoe de poedels gefchikt, welke men daartoe afrige
afrigt door een' Truffel in linnen te naaijen; den hond daarmede te laten apporteren; die
vervolgens in den grond te fl:oppen,
froppen, en daarna door hem te laten op~
zoeken. Op deze wijze gewent zich het dier gemakkelijk aan het
opfporen van Trutfels;
opCporen
Truffels; doch men moet, voor dat men op de jagt gaat,
den hond alleen eenige fl:ukken
frukken brood te eten geven. - In FrankriJk laat
op_
men de Truffels ook door varkens, daartoe bijzonder afgerigt,
afgerige, op.
delven, en gewent hen daartoe, door de gevondene Truffels te.
te_
gen eikels, of nog fmakelijker voeder, te verwisCelen.
verwisfelen. Men weet,
weet;
Meckelenburg en Pommeren de Truffels niet door honden.
dat in Mec1relenbutg
maar door rnenfchen-handen
menfchen-handen gezocht worden, en men eenen van bo.ven eenigzins opgeretenen grond voor een
eeD kenmerk van derzelver
ligplaats houdt. Ook zegt men
men.J dar er een zeker inCect,
infect, van de
foort der vliegen.
vliegen, onophoudelijk
onophoudel~ik boven de plaats zweeft. waar zij
liggen. Wanneer het in het laatst van Oogst- .en.jn
.ell_in Herfstm. bij aanaan.
N
N 44hou.
hou~
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hOlldendheid regent,
regenr, vermenigvuldigen zij
zjj !lerk.
aerk. De voornaam!le
voornaamile
houdendheid
illzonderheid Piemont, waar ieder 'fomtijds
Truffels komen uit Italië, Îllzollderheid
verfcheidene ponden weegt.
TSCHi\IKEN,
Tllrksch woord, zoo veel als een
TSCHAI
KEN, of Sayken. Een Turksch
beteekeflende. Men noemt alzoo eene foort van kleine galeijen
fchip beteekenende.
Ilongarijë,·
die op den Donau gebruikt worden, van zeilen en rie.
in Ilongarijë
,.die
men voorzien zijn, en zich zeer fpoedig en gemakkelijk, zelfs tegen
aroom,, laten bewegen. Zij zijn van verfchilIende
verfchili ende grootte,
wind en !lroom
van 2 tot 12 !lukken
fl:ukken gefchut, en van 10 tot
tOt 100 man. De folda.
een, welke tot de dienst op deze fchepen gebruikt worden, heeten
ten,
grens troepen •, en vormen
Tschaikisten; behooren tot de Hongaarfche grenstroepen
Tschaikisfefl;
00 man l1:erk moet zijn.
een bataljon, hetwelk 11
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Hunne wapellS
wapens
befl:aan
fnaphancn, iàbels
bel1:aan in fnaphanen,
fabels en lanfen, en zij dienen ter belèherming
befcherming
DOl1au, de Save en Theisz tegen de ondernemingen der
van den Donau,
Tm·ken. Prins E
UGENIUS maakte, in zjjne veldtogten, er een voorT!wken.
EUGENIUS
deelig gebruik
gebrnik van.
TSCHIRNHAUSEN. (EHRENFRIED WALTER
WALTER,, Graaf van) Een
beroemd wis. en natuurkundige, te Kislingswald
Kis/ingswald in Opper-Laujitz,
Opper-Lrzufttz, in
1651
165 I geboren. Hij
I-Jij beoefende aan onze vaderlandfche hoogefchool
te Leijden
Lei/den met den meesten ijver her
het eerstgenoemde vak; was federt
1672 achttien maandell
maanden vrijwilliger in Hollandfche dienst; reisde hierFrankrijk, Italië.
Italië, Sicilië en ll1altha,
op door FrankriJk,
Maltha, en hield zich inzonfPeenen aan het hof van
v~n LEOPOLD
LEOPOLD I.
J. Overal hield hij
derheid op te JFeeneti
zich met de wetenfchappen onledig, inzonderheid met de Wiskunde,
en werd, toen hij pariJs
Parijs voor de derde maal bezocht, aldaar in 1682
tot lid van de akademie der wetenfchappen aangenomen. Van daar
keerde
l{eerde hij weder naar zijne goederen in Sakfen
Sakfen terug, alwaar hij als
Keur-Sakfisch raad in 1708 aierf.
fl:îerf. TSCHlRNHAtJSEN
TSCHlRNHAUSEN bezat als natuuronderzoeker, wiskundige en wijsgeer vele verdienfl:en.
verdienflen. Hij bragt door
zijne wis- en gezigtkundige kennis den groot!len,
grootfl:en, tot hiertoe bekenden, brandfpiegel tOt
COt fland,
fiand, waarmede hij den magneetfleen
magneetfieen in ijzer,
ascb, en aardgewasfen .in glas veranderde, en dingen.
dingen, die in het wa.
ter lagen, in brand fiak. Ook was hij de ontdekker der brandlinie
(Linet#
(Linea rrftectionis),
reflectionis), waarvan de eigenfchappen
eigenfchappel1 echter door hem, als
weinig belang bij de differentiaal-rekening Hellende,
l1:elIende, niet zoo naauwkeurig,
JACOB en ]OHANN
JOHANN BERNOUILLI, zijn
kenrig, als door de gebroeders JACOB
bepaald geworden. HU
H~j rigeee
rigtte de eerHe
eerlle glashutten
glashmten in Sakfen
Sak/en op, en
men meent, dat hij ook het vervaardigen van eene [OOft
foort van porfelein
heefe
heeft opgegeven. Zijnen roem als wijsgeer en zelfdenker bevestigde
hij daar
daor zijne 1I1cdicina
1I1edicinrz Mentis (Telltamen
(Teutamm genuinae Logicae) .1mfl.
1687, Lips. 1605,
r605, 1695 en 1753 in 8vo.
TUBA was bij de Romeinen een hlaas[peeltuig,
blnasfpeelmig, hetwelk in den
oorlog gebruikt werd, en bij onze bazuinen of trompetten kan vergeleken worden, ofschoon dcszelfs gedaante eenigzins anders was.
TUBINGEN. Eenc fiad
flad aan den Neckar,
Neckllr, in het koningrijk
TUB1NGEN.
rru;·tell1burg,
TFuNemburg, Jibgclldc
li(jgcnde 6 uur ten
tcn Zuid-oosten V211
v:m Stuttgart,
Stuttgart. Zij
ligt
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ligt in cenc
eene fchoone
fchoone,t door wijnbergen omringde land!lreek;
landl1:reek; telt
meer dan 6000 inwoners; heeft eenen aanmerkelijken graan.
graan- en wijn.
wijnhandel, en belangrijke wolverwerijen; doch is bovenal beroemd door
EBERHARD I. van Wurtemberg gehare hoogefchool, in 1477 door EnERHARD
fiicht, en naar hem Eberhardina genoemd. Zij bezit zeer vele
voorregten en inkom!len,
inkoml1:en, en heeft 7 hoogleeraren in de Godgeleerd.
Godgeleerdheid, 6 in de Regtsgeleerdheid ,Sin
,sin de Geneeskunst
Geneeskunst,t en I I die tot
kameralisten;; voorts een
behooren t benevens 2 kameralisten
het Wijsgeerig vak behooren,
godgeleerd
Ctinicum, eenen botanifchen min,
tuin, en
godgele ecd Seminarium, het Clinicum,
eene boekerij ten gebruike der !l:udenten,
11:udemen, welke laat!l:e
laatlle wel niet van
de grootll:e
groot11:e is, maar veel merkwaardigs bevat.
TUBUS. Zoo noemt men over het algemeen iedere buis van pa.
papier, hout, metaal, enz., doch inzonderheid eenen fterrekundigen
11:errekundigen
verrekijker, welken men ter waarneming van den hemel gebruikt.
TUCHTHUIZEN zijn, zoo als de benaming zelve reeds aan.
aanfirafschuldige leden der
duidt, inrigtingen, ten doel hebbende, om ftrafschuldige
burgerlijke maatfchappij,
gemaatCchappij, door een' bepaalden arbeid en eene ge.
firenge
ftrenge orde te verbeteren. Inmsfchen
Intusfchen zijn zij van dit laatfre
laatl1:e doel
nog verre verwijderd. Men heeft dikwijls genoeg de gegronde, en
ge!l:aafde aanmerking gemaakt, dat de
bij herhaalde ondervinding ge11:aafde
Tuchthuizen de misdadigers zoo al niet flechter, ten minfre
minl1:e weinig
zedelijk beter maken. Men vermengt de nog niet geheel bedorvene,
fnoodll:e booswich.
mogelijk alleen ligtzinnige , kwaaddoeners met de fnoodl1:e
ten; de jongen van jaren worden door oudere en meer bedrevene
omllag, voor den fiaat
fraat dubbel
misdadigers onderrigt, en, na hun omflag,
gevaarlijk; en zelden zal men eenen beruchten booswicht vinden,
Tuchthuis-frraf ondergaan heeft. Zelfs de
die niet meer dan eens de Tuchthuis-firaf
hebbende t noch de
godsdienstoefeningen, in deze inrigtingen plaats hebbende,
ijverigfl:e pogingen der Tuchthuis - predikers, kunnen zelden bij
den eenen of anderen eene zedelijke verbetering
verhetering bewerken. Onomfrandigheden is er geen ander middel, oen
der deze bedroevende omfiandigheden
om
eene grootere zedeloosheid in deze huizen zelven , en de gevolgen
daarvan bij omflagenen
omllagenen te verhoeden, dan, om aan dezelve eene
veróeterhuizen te mama.
betere inrigting te geven, en ze tot eigenlijke verbeterhuizen
ken. Sedert de menschlievellde
menschlievende pogingen van den edelaardigen
edelaardigell HoWARD hieromtrent, hebben verfcheiden andere menfchenvrienden,
gevangenhuizen tot
aangaande de meer doelmatige inrigting der gevallgenhuizen
plantfen
plaatfen van verbetering, goede voorflagen
voorfiagen gedaan. en in PariJs,
Parifs,
ge.
zoo als ook in ons vaderland, heeft zich daartoe een bijzonder gezelfchap van kundige mannen vereenigd, van welker menschlievenzelfehap
de pogingen te dezen aanzien men alles goeds kan verwachten. Een voorbeeld voor alle inrigtingen van dezen aard is het gevangen.
lmis te Philade/ph/a.
Philadelphia. door CALEB LEWNES , eenen kwaker, gellieht,
gefricht,
buis
genootrchap was.
was, hetwelk zich in 1790 verver·
die het hoofd van een genootfchap
eenigde, om.
om, zoo als reeds vroeger door PF.NN,
PeNN, Dr. RUSH en andevoorgcfiagcn geworden, de ellende der gcvangenisfen
gcvallgenisfen te ver.
ren was voorgcflagcn
N5
zach·
NS
H~·
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zachten. De GevangenGevangen. en Tuchthuizen in genoemde !lad
fiad zijn we.
zenlijke huizen ter
tcr verbetering, en ten aanzien van zindelijkheid,
godsdienfiig onderwijs, arbeid en toezigt,
toezige, zeer
leefwijs , ziekte, godsdienfl:ig
doelmatig ingerigt. Over het algemeen gelUken
gelijken zij meer naar werkdan firafplaatfen.
firafplaatfcn. Ligchamelijke tuchtiging is, zonder eenige
e enige uitzon_
dering, verboden, en de geHrengfie
geltrengfie opfluiting, de eenzame kerker,
heeft reeds menig verharden booswicht tot
tOt den arbeid, de orde,
gchoorzaamheid en eeue betere gezindheid
gehoorzaamheid
gezindhrid terug gel'ragt. - Men
vindt van deze inrigting eene befchrijving in het werk van den her_
hertog de LA ROCHE FOUCAULT: SUl'
Sur les Prifons de la Philadelphie,
~1Jtlr un Européen 4 Edit. Pari,js
Parifs 1819.
~1JtIr
TUD OR (Het huis) bekleedt in de regerings-gefchiedenis van
TUDOR
Engeland eenen aanzienlijken rang.
rang, alwaar het van 1435
1485 tot 1603
heerschte.'
heerschte.~ Hetzelve was uit Wal/is
WalliS afkomfl:ig.
afkomfl:ig, en bragt zijnen oorfprong
fprong tot op de oudfie Britfche koningen terug. De weduwe van
HENDRIK V.,
V. , CATHARINA VAN VALVIS , huwde, na den dood van dezen haren gemaal, aan eenen
een en Wal!i[er
Walliîer edelman, OWEN TUDOR geheet
heeten;
en ; doch het hof, over dit huwelijk ten hoogl1:e
hoogfie ontevreden,
liet hem, na haar overlijden, gevangen nemen, en hij werd in 1468,
op last van EDUARD IV., onthoofd. Zijn oudfie
oudl1:e zoon, EOMUND
EDMUND
TUDOR,
TUD
OR , graaf van Richmond,!
Richmond, 'verw~kte
verW/!kte HENDRIK, die naderhand
,cln"r 4'83, het door geweld vermeesaan den wreeden RICHARD lIl., "in"f483,
ondér den naam van HENDRIK VI. de
terde rijksgebied ontrukte, en ondèr
heerfchappij van
Van het huis van Tudor in Groot - Brittanje vestigde,
hetwelk dan ook den grond tot de zeemagt en den uitgebreid en handel van dat rijk legde.
TUFSTEEN is meest aschgraauw van kleur, in het gele bruibrui.
ne, enZ.
enz. trekkende; aardachtig van breuk; van eene verfchilIende
zamellgebakken; door.
vastheid; deels fponsachtig en deels vast te zamengebakken;
gaans week, brokkelig, ligt; fomtijds van een
eenen
en vulkanifchen oorfprong; doch ook wel uit verweerden bafalt ontGaan,
ontfiaan, waarom
hij ook gewoonlijk op bafalt.
bafalt- en vuurfpuwende bergen gevonden
wordt. Een paar bijfoorten zijn, uit hoofde van derzelver gebruik
tot wnerwerken, merkwaardig, als: 1. de Puzzolana, v n11 eene
aschgraauwe kleur, deels fiofachtig en deels in brokken. Zij wordt
voornamelijk in Putzuelo gevonden. 12.
2. de Tras of Cement, die van
!l:ukgeelachtigen blaauwen mergel weder is te zamen gebakken, vele !lukjes puim!leen,
puimfieen, en fom tij
tijds
ds ook kleine takken of !lammen
l1:ammen van verkoold hout bevat. Deze wordt in menigte, vooral bij dndernack
Andernach
aan den RiJn,
Rijn, gevonden; ook bij ons tot metfelwerken
metfelwel'ken onder wa·
ter, boven andere fpeciën, met het beste gevolg gebruikt, en,
vooral naar Dordrecht gevoerd, om aldaar gemalen te worden. De
gemalen tras, zoo als door de metfelaars gebruikt wordt, is eene op
het gevoel eenigzins fcherpe !lof,
l1:of, van eene donkerbruine of in
het gele vallende kleur ,- waarvan men gewoonlijk één deel bij twee
deelen kalk voegt, wanneer dit mengfel
dee1en
mengCel,, na behoorlijke bewerking.
de
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de eigenfchap verkrijgt van in den grond,. en ook onder het water ~
tllsCchen
tlls[chen de daarmede gelegde fieenen, tot eene
eel1e harde en vaste zelf.
fiandigheid over te gaan. (f/ergelijk hierbiJ het art. CEl\]ENT.)
TUILERIËN. Deze benaming (afkomItig van het woord tui/e,
tuile t
eelle dakpan, omdat hier voorheen eene pannenbakkerij was) voert
Fran[chen monarch. Het ligt
het beroemde refidemieOot van den FranCchen
aan den oever der Seine te Parijs; deszelfs bouwing werd door CATHARINA DE MEDIeIS, gemalin van FRANS II., in 1564 begonnen, en
door HENDRIK IV. voortgezet, die er de galerij aanbragt, welke
moest verbinden, en die ter woning voor 24
dit flot met de Louvre Illoest
befl:emde. LODEW1JK
LODEWlJK XIV., die het gebouw tevens verkunfl:enaars beftemde.
grootte, voltooide in 1654 de groote galerij. De voorgevel van
het gebouw, naar den kant der Louvre, befiaat uit 5 paviljoenen en
4 hoofdgebouwen; doch de tegengefielde zijde heeft flechts 3 paviljoenen. In dat van Flora woonde eerst NAPOLllON, en is tegen.
woordig het verblijf van den regeerenden vorst. Het uitwendige
der Tuileriën is zonder behoorlijke overeenll:emming, omdat er op
verCchillende
onder[cheidene teekeningen is aange.
ver[chillende tijden, en naar onderCcheidene
bouwd geworden; Illaar
maar het binllenfie
binnenfie is boven all.e verbeelding
galerij, welke dit paleis met dat van de Louvre
prachtig. De galerU,
benedenfte
moet verbinden, is aan den kant der Seine voltooid: het benedenll:e
gedeelte derzelve bell:aat
befiaat uit opene bogen, en bevat de verzameling van
beelden. De tweede gaanderij, aan den kant van het plein RiYoli
Rivoli en
de fl:raat St. Honoré, werd in 1808 door NAPOLEON begonnen, doch
niet voltooid. Bij dit paleis Is een fraaije tuin. die een vierkant
vormt, 1800 voet lang is, en aan beide zijden door lange terrasfen •
waaronder dat aan den kant van de Seine een uitnemend fchoon gezigt
oplevert, en door Uzeren hekwerk wordt ingefloten. Deze tuin.
NOTRE
welke LODEWJjK XIV. door den beroemden bouwmeester LE NOTRIl:
liet aanleggen, en in lateren tijd aanmerkelijk verfraaid werd, is
Fran[chen fmaak, en bevat lanen van oranje- en andere
in den FranCchen
boomen, lommerrijke partijen,
panijen , bloemll:ukken,
bloemftukken , bloeijende heesters,
gewas[en, fonteinen, vijvers voor zwanen en goudvisfchen, een
gewasCen,
groot aantal
a3mal vazen, en meer dan 80 Il:andbeelden.
ll:andbeelden, meestal naar de
antiken gevormd. Hij is den geheelen dag met wandelaars vervuld,
aoelen ten gebruike voorzien; terwijl, bij het terras Rivoli,
en van ll:oelen
een aanzienlijk koffijhuis gevonden wordt.
TUINEN. (Hangende) (Zie: BABYLON.)
TUISCO (Taut, Teut enz.) was bij de Noordfche volken, Gal.
liërs en Duitfchers die godheid, waaraan zij hun aanwezen toefchre.
toefchreven. Tmsco had met de aarde (ARTHA of HERTHA) de menfchen
men[chen
voortgebragt ; en van hier, dat zij zijne kinderen zonen van Teut of
TeutotJen, noemden; doch eigenlijk droegen de bewoners der ScanTeutonen,
dinllviCche
dil111vi[che eilanden, tusCchen
tus[chen de uiterfte kusten van Scandinavië en
den KimbriCchen
Kimbri[chen Cherfon, dien naam. - De oude Duitfchers verTUIS co als eenen man, met eenen langen grijzen baard, gehuld
eerden TUJSCO
in
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in de ruwe huid van een wild dier, houdende cenen
eenen [chepter
fchepter in de
regterhand , en firekkende
Ilrekkende de linker, met nitgefprcide
nitge[prcide vingers, voor
zich uit. Volgens JULIUS CAESAR zouden zij hem men[chen
menfchen geof·
ferd.
ferd, en de Druiaen
Druïden deze in donkere bosrchen
bosfchen geilagt
geOagt hebben.
koopfiad in Ruslal1d,
TULA. Eene gewigtige koopl1:ad
Rusland, eertijds tot het
Muskovisch gouvernement behoorende
Mllskovisch
behoorende;; doch [edert
feden 1783 de hoofdfiad van een bijzonder gouvernement van gelijken naam ttitmakcnde.
l1iémakende.
Zij ligt aan de rivier Upa, die hier de Tuliza ontvangt; telt 18,000
(volgens CLARKE
CLARI{E 3°,000)
30,000) inwoners; heeft 26 kerken, l!2 kloosters,
kloosters.
17 huizen voor behoeftigen, een [eminarium,
feminarium, een' fchouwburg, en
gewigtigfie in
een vondeIings.
vondelings. en tuchthuis. De geweerfabrijk is de gewigtiglle
geheel Rusland, en houdt ruim 5500
55°0 menfchen aan het werk. Zij
levert niet alleen [naphanen
fnaphanen en andere geweren van eene uitllekende
uitfiekende
Ilaal- en galamerij-waren.
galanterij-waren.
fchoonheid en deugd; maar ook fijne ijzer-, flaalBovendien zijn hier l!~ ijzergieterijen, 600 fmederijen, looijerijen.
looijerijen,
talkfmelterijen, welke laatlle
laatfie jaarlijks 50,000 pond
juchtfabrijken en talk[melterijen,
talk vervaardigen. De overige fabrijken bellaan
befl:aan in die van wollen fioffl:offen, linnens, lak, blanketrel
hlanketfel en berlijnsch blaauw, welke allen eenen
aanmerkelijken handel opleveren. .
TULBAND, iu
in het Turksch Du/band,
Dulband, is een band of foore
foort van
mms, welken de Turken en de meeste Oosterfche volken dragen.
befenat uit een ftuk
feuk linnen of taf, hetwelk verfcheiden maal om
Hij bertaat
eene muts gewonden is. Die van den fultan is zeer dik, en pronkt
met 3 bos[chen
bosfchen reigerveren , benevens vele diamanten en andere edele ge[reenten,
gefceenten, en de Turken houden hem zoo zeer in eere, dat zij
dien naauwelijks
naanwelijks durven aanraken. De grootvizier heeft op zijnen
Tulband 2.'2 gelijke vederbosfen , doch geringere bevelhebbers
flechts eenen, of geheel geenen. De Emirs dragen groene Tulbanden, welk voorregt zij als naastbeftaanden
naastbe[caallden van MOHAMMED en ALl
genieten.
TULP
TULP.• (De) Deze bloemfoort, thans bijna in alle tuinen te vinden, werd eerst in 1559 in Europa bekend, wanneer de gewone
Tuin-tulp het eerst in dugsburg
Augsburg bloeide,
bloeide. en er door den beroem.
den kruidkundigen, KONRAD GESZNER, er een berigt
berige van gegeven
werd; doch was door den Oostenrijkfchen
Oostenrijk[chen gezant te KonflantinopeJ,
Konftantinopel,
13USBECK,
BUSBECK. het eerst naar Duitschland overgebragt. Men gaf haar den
naam van Tulp, uithoofde
uithoorde van hare gelijkheid met den tulband der
Oosterlingen. Ofschoon deze bloem in alle Oosterfche
Ooster[che tuinen nog
vroeger algemeen was, dan in de Europefche , is zij echter niet uit
den klasfieken grond
grorid van Griekenland en Klein-Azië, maar uit Tau1'ië
,'ié en de Krim afkomftig, waar PALLAS en MARCHALL VAN BIllERSTEIN
13ERSTEIN haar in het wild zagen groeijen. Van hier, dat zij ook
bij de ouden nooit voorkomt, alhoewel andere Tulpfoorten
Tulpfootten in Griekenland, Ita/ië
Italië en het zuidelijk Europa in het wild groeijen. /renland,
uitziunigen Tulpenhandel, welke eenen tijd lang gedreven
Over den uirzinnigen
werd, zie men: BLOEMENHANDEL in Holland.
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J7irgilliif afkom11ig;
afkomfl:ig; doch men kall
kan
TULPENBOOM. Deze is uit Pirgilliif
dien ook in ons vaderland aankweeken. I-lij is een der fraaiUe boomen, die men tot
wt fieraad
ueraad in de tuinen kiezen kan; verkr~igt eene
verbazende
verhazende hoogte en dikte, en heeft
beeCt even zoo fchoone bladeren.
nIs die van den Westerfchen plataanboom. De bloemen van den
als
Tnlpenboom, die zeer groot en fraai zijn, hebben vele overeenkomst met de Tulpen: zij zijn groot, een weinig langwerpig, rondachtig aan het uiteinde, en rooswijze gefchikt. Op de bloemen
volgen langwerpige en fmalle zaadhuisjes,
zaadbuisjes , die, allen vereenigd zijnde, fchulpachtige vruchten vormen, eenigermate met de kegels van
De bladeren zijn groot, vast,
dellnenboomell
dennenboomen overeenkomende.
uitgefileden
uitge(heden en fchoon groen, en worden door lange fieeltjes
fl:eeltjes dermate onderfteund
onderfl:eund , dat zij niet afhangen. Deze boom bemint bovenal
vochtige gronden. Men kan dien van zaden aankweeken , die men
tlit
uit Louifiana en Canada bekomt, alwaar men denzelven geel hout
noemt, en hij voor een' van die boomen wordt gehouden, die
het meest gefchikt zijn. om kanoes uit een eenig fiuk te vervaardigen.
TU L T. Eene Perziaanfche munt, zjjnde het vierde van een
eenen
en
rij ksdaalder.
TUNGUSEN.
Een talrijk .vo!k
. volk in Siberië, van Mandfchufche
fireeken van Jenifei, aan de ri.
afkomst, hetwelk in de lagere Sll'ceken
vier Tungusca, aan de Lena en Amur tot aan den Penfinskifchen zeewe, ver[1rooid wordt aangetroffen.
boezem, ja tot aan de .[fszee toe,
Die aan gene zijde der rivier Amur fiaan onder Chine(che,
Cbine(che, doch
die zich aan dezen kallt derzelve ophouden onder Rusfifche befcher.
ming. Sommigen van de Tttngufell
Tungufetl ~ijn gedoopt, en drijven den
landbouw; de meeste echter zijn Schamanifche Heidenen, en zwerfl:eeds met paarden, rendieren of honden rond, die hnnne
hunne fle.
lle_
ven fieeds
den trekken, en hun tot fpijze dienen, en wel zoodanig , dat zij
twee nachten op
gewoonlijk Iliet
niet langer dan één', op zijn hoogst [wee
eene plaats vertoeven. De jagt, visfcherij, en ook gedeeltelijk de
veeteelt, maken hun bedrijf uit. Zij worden in Bosch- en SteppenTungufen, naar de fireken, waar zij zich ophouden, verdeeld. De
eerften onderfcheiden
onderfcbeiden zich, volgens hunne leefwijs , in rendier-,
jagt- en visch-Tungufen;
visch-TunglJfen; de laatllen
laatlten zijn herders, worden in het gege.
meene
l11eene leven paarden.Tungufen genoemd, en bezüten,
bezitten, behalve deze
voornaamften rijkdom uitmaken, en fomtijds
dieren, die hunnen voornaamfien
1000 beloopen, funderen.
runderen. fchapen,
fcbapen, bokken en kameel
kmneelen.
en. Zij zijn
fl:erk volk, hebben een plat gezigt en kleine oogen,
een moedig en fierk
die echter niet zoo kenteekenend
kenreekenend als bij de /{almttkken
/{almukken zijn. Van geld
en het geb,uik
geb!'uik v:;n
van goud en zilver hebben zij geen denkbeeld; hunhnn.
zij in fabel vellen en mldere pelterij
pelterijen,
ne fchatting betalen z~j
en, volgens
voorgefchreven; doch fommide bepaling, door de Rusnrche kroon voorgefchrevell;
dienen daarvoor als ligte
'ge zwak!{e Hammen zijn hiervan bevrijd, en diellen
lVIongoIifche grenzen.
grenzen, Men weet
weer hun aamal niet
troepen aan de lVfongolifche
naan1\'.
llaatlW.
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naauwkeurig: volgens WICHMANN zijn zij voor 26,40+ hoofden În
de fchatting aangenagen;
aangeflagen ; doch onder welke alleen de volwasCene
volwasfene
per[onen geteld zijn.
mannelUke perfonen
De Tungufen in de Jalmtifche
Jakuti[che
land!lreken van Ocheks aan de zee heeten LrnniJten,
Lrnnûtm, in Dunne
hunne taal,
(waarin het woord Lam zooveel als zee beteekem)
beteekent) lieden aandui.
dende, die aan de zee wonen. Deze zUn inzonderheid de zoodanige , welke zich voor hunne neden
Deden en wt
tot hunne fpijze van honden
bedienen.
TUNICA. Een onderkleed, dat bij de Romeinen door beide ge·
flachten,
nachten, onder de Toga, op het bloote lijf gedragen werd. Het
was gewoonlijk van wol en wit.
wit, reikte tot over de knie,
knie. en men
droeg ook meer dan eene Tunica over elkander. Dir
Dit gewaad werd
alleen openlijk door de naven
flaven en zeer geringe lieden gedragen; doch
binnen 's huis droegen de Romeinen meestal alleen de Tunica; maar
bet
zonder gordel, welke alleen dan gebruikt werd, wanneer men in het
openbaar verfcheen, of zich aan den arbeid moest begeven; en van
hier, dat de uitdrukking zich gorden zooveel beteekent , als zich
gereed maken, zich toerusten. De fènatores
fenatores (raadsheercn)
(raadsheeren) droegen
eene Tunica met ééne breede, purperen fheep
1heep (c!avus) belegd; de
ridders eene foortgelijke met twee finallere fhepen; en van daar de
benaming Laticlavii en dngustic!avii.
Angusticlavii. De vrouwen droegen. onder
eene andere.
andere, eene foort van Tunica met mouwen van linnen.
linnen, wel·
ke lndufium
Indufium genoemd werd. en bijna geheel met ons hemd overover·
een kwam.
TUNIS. Een !laat
fl:aat in Barbari;ië,
Barbariië, grenzende aan
a3n de Middel.
Middel·
landfche
jandfche zee, ten Oosten aan Tripoli en ten Westen aan Algiers.
In het Zuiden heeft men dor land; doch in het Westen en
langs
l~mgs de kusten eenen vruchtbaren grond, die door de rivier Met!Med·
ftherda
doorfl:roomd wordt. TuTu·
fcherda of Bagrader , den Nijl des lands, door!lroomd
nis is rijk aan granen van allerlei foort, behalve aan haver; aan tuingewas
gewas[en,
fen , heerlijke boomvruchten en druiven. De veeteelt is er
van veel belang: men heeft
heefe er goede paarden, inzonderheid fchoone
ezels, muilezels, runderen en uitmuntende vischfoorten.
visch[oorcen. Jaarlijks
centnel' wol, en omtrent 100,000 fluks
fl:uks huiden
worden er 20,000 centner
uitgevoerd; terwijl zich met de koraalvisfcherij
koraalvisfc herij 150
15° vaartuigen ophouden, die allen van Sicilië of Napels komen. - De bewoners van
Tunis, wier getal tllsCchen
tus[chen de 2 en 3 millioen
mitlioen bedraagt, zjjn
zijn Mooren.
ren, Beduïnen,
Bedui'nen, Berbet'en,
Bel'bet'en, .loden, Turken en Christen-jlaven.
De hoofd!lad des lands, van gelijken naam,
Haalll, ligt aan de zuidzijde der zeeengte van Go/etta; heeft 1 Duitfche mijl in den omtrek;
is van muren en eene citadel voorzien.
voorzien, en bevat 150,000 inwoners,
inwoners.
waaronder 30,000 Joden, die hier tlS fynagogen hebben. Men heeft
in deze fiad
ftad verfcheidene fabrijken van linnens, ecnige
eenige zijden !loffen ,•
en ook van marokijnleder. De belangrijk!len,
belangrijkfl:en, echter, zijn die van
de Tunefer mutfen,
mut[en, welke door alle klas fen van Moslims, Joden ell
en
Christenen, die zich
zieh het hoofd fchere:1,
fehere:1, gedrHgen
gedragen worden. Voorheen
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heen verfchaften al deze fabrijken aan 5°,000 menfchen werk, en
men gebruikte daartoe 3000 balen Spaanfche wol; doch
àoch zij zijn tegenwoordig op een derde gebragt. - Tunis is het middelpunt van
den handel des geheelen lands: men voert uit: koren, olie, wol,
huiden, was, zeep, en voortbrengfels van het binnenfle
binnenlle gedeelte
van Afrika, die in Tunis uit de naburige fl:aten
fiaten worden aan- en al_
zenuwbladen
wbladen,, meekrap, af
aftrektrekdaar ter markt geb ragt , als: dadels, zent!
fel van rozijnen, koralen, fl:ruisvederen
llruisvederen enz.; en van hier, dat zich
ook in deze Had, belangshalve , confuls of agenten van verfcheide.
verCcheideDe haven ligt tamelijk verwijne Europefche natiën ophouden. lJliddellandfche zee,
derd van de fl:ad,
tl:ad, en heeft van den kant der 1I1iddellandfche
door het kanaal van Goletta, eenen fmallen ingang, hetwelk voor groote fchepen niet diep genoeg is, en die dus in kleinere vaartuigen
vlln en naar de flad
tl:ad te brengen.
moeten overladen, om hunne waren van
Nadat de TUf·ken zich, 11a
na vele voorafgegane vroegere pogingen,
eindelijk in 1574 zoowel v"an
v-an Tunis als Go/etta
Goletta hadden meester gemaakt, waarbij zij wel van hunnen kant veel volk verloren, doch
ook de Spaanfche foldaten deels ombragten en deels tot flaven
naven maakten, werd er in dit Jandfchap
landfchap eene Turkfche regering en krijgsbefl:uur
voornaamtl:e collegie, verkreeg eeftuur ingevoerd. De Divan, het voornaamfl:e
nen Aga tot voorzitter, die 6 maanden bleef; terwijl een Paeha,
Pacha,
in naam van den grooten Heer, de hoogfl:e
hoogtl:e mage
magt uitoefende. OmOm~
trent 15 of 16 jaar hadden zich de L1ga's
.dga's in hunne posten
posteu gehandhaafd,, toen er door eenen opfland
oplland onder het krijgsvolk eene verandehaafd
ring werd te weeg gebragt
geb ragt , waarbij een Dei voor altoos aan het hoofd
van het fiaatsbelluur
fl:aatsbefl:uur geplaatst werd. Sedert werd het land door in.
wendige onlusten verdeeld; de AlgeriJnen maakten zich zelfs, in
1686, meester van hetzelve, e~,:,pleegden
e~e,pleegden velerhande wreedhe.
den. Tegenwoordig fiaat
fl:aat eeu
een Dei aan het hoofd van het Aristocra.
AristocrahiJ is geen Turk.
Turk, maar een Moor; heefe
heeft
tisch bewind van Tunis: hU
zijne waardigheid erfelijk gemaakt, eenen Divan van 37 leden aan
zijde, en erkent wel het
bet gezag der Porte als [chutsheer,
fchutsheer, maar
zijne zijde.
neemt geene harer bevelen aan. Men [chat
fchat zijne jaarlijkfche
jaarJijkCche inkom.
inkomfl:en
fien op 600,000 daalders; zijne landmagc beflaat
bellaat uit 15,000 man, en
zijne zeemagt uit 20 kapers; terwijl hij bovendien 50,000 ongere.
gelde Beduïnen kan op de been brengen. - In 1728 werd een
Fransch fmaldeel naar Tunis gezonden, om voldoening te eitl:nat gepleegde onon~
[chen
fchen wegens eenige door de kapers van dezen fl:aat
betamelijkheden ; doch Tunis zocht [poedig
betamelijkheden;
fpoedig den vrede; beloofde ee
ne vrije fcheepvaart; vergoeding van [ehade;
fchade; dat de kapers voortaan
niet meer langs de Franfèhe
Franfche kusten zouden krui[en,
kruifen , en men zelfs
FrankriJk zoude zenden, om den koning vereen gezamfchap
gezantCchap naar Frankrijk
giffenis te [meeken.
Cmeeken.
TUNKIN of TONQUIN. Een koningrijk aan gene zijde van het
fchiereiland van Oost-Indië. De naam beteekem
beteekent in de Chinefche taal
zoo veel als Oostelijkr:
Oostelijke land/lreek,
kmd/treek, om dat TtmHr:
Ttmkit: voorheen
voorbeen een landfchap
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fchap van China was; maaT
maar tegenwoordig maakt het met Cochinchit/a
china een keizerrijk uit, hetwelk Anam heet, en zijnen naam
Nuoc-Ana,n, hoedanig de inboorlingen van TUlJkin
TunkÎ12 hun
draagt van Nuoc-Anatn,
land noemen. Het rijk vormt een' driehoek, met de punt naar het
Zuiden gekeerd; heeft
C~chjn-china,
heefe tot zijne zuidelijkfl:e
zuidelijkil:e grenzen ClJchin-china,
en paalt ten Noorden aan China.
Ch;1Ja. Het wordt door ver[cheidene riri.
vieren doorlileden
dooriileden,, waarvan de 2z vooruaamfl:e,
voornaamfie , Holi-Kirll?g
Holi.Kial7g en LeJiKiang. van de gebergten afkomen, en de dalen door1l:roomen.
doorfiroomen. De
grond is ongemeen vruchtbaar, en de landen geven eenen dub.
beIen, fomtijds
[omtijds driedubbelen oogst. De rijst, inzonderheid, tiert
uitfiek; aranea-noten,
aranea.noten, fuiker, kaneel-, vernisvernis· en lalboo,
talboo,
cr bij uitf1:ek;
er
men, katoen, oranjeappelen, benevens vijgen, anan3sfen
ananas[en en granaatappelen vindt men er in overvloed. De bosfChen
bosfchen leveren het
[cheeps-timmerhout, en bevatten vele wilde dieren.
voortreffelijkst fcheeps-timmerhout,
als: neushorens, de koninklijke tijgers en olifanten, benevens onderfcheidene [oorten
foorten van apen, buffels en paarden:
paaiden: de zwaluwen, waarvan
de lndiaan[che
Indiaan[che eetbare nesten afkomf1:ig
afkomil:ig zijn, zijn zeer beroemd. De
bergen zijn wel rijk aan edele (inzonderheid goud) en onedele meme·
talen; doch de bergbouw is hier weinig bekend. De hoofdfl:ad
h60fdfiad van
Tunkin heet Cecho, door anderen Backing genoemd.
TURF. Over den oorfprong
oor[prong dezer brand1l:of
brand!l:of in het algemeen, en
van die in ons vaderland in het bijzonder, is veel ge[chreven en getwist; doch door latere waarnemingen is men volkomen verzekerd
geworden, dat het veen geheel uit het groeijend rijk afkomf1:ig,
afkomfiig, en
op de eigen plaat[en ontHaan
ontltaan is, waar het zich thans bevindt; im.
immers kent men eel1ige
eenige planten, die, naar den grond zinkende, zich
zamenpakken en tot de zelfstandigheid der Turf
Tnrf overgaan. De TurfTurf·
of veengrond bef1:aat
befiaat uit zamengepakte, doch niet tot rottende gis.
ting overgegane, plantaardige zelfstandigheden, die met aardharfen
aardhar[en
doortrokken zijn, of veelal koolfiof-,
koolfl:of·, azijn., zwavel-,
zwavel., doch voornamelijk phosphorzuur bevatten, en daardoor even zeer de rottende
ligcnamell verhinderen,
gisting van andere dierlijke en plantaardige ligchamen
als z~i zelven deze weerf1:aan,
weerfiaall, en niet tot humus (zie aldaar), waarvan zij alle be1l:anddeelen
befianddeelen bezitten, overgaan. Van dezen veengrond
wordt, ter verkrijging der zoogenoemde turfaarde, de bovenfl:e
bovenil:e korst,
als onbruikbaar, om tot Turf bewerkt te worden, afgefl:oken,
afgefioken,
waarna men aan het veen komt, dat, !laar
naar de onder[cheidene ligging
der pla~tfen,
pla~t[en, omtren t van 7 tot 12 voet
VON diep is, en uit verlèheidene
ver[cheidene
lagen be!laat,
[om tijds nog van meerder,
beflaat, die ten getale van 5 tot 12, fom
op elkander liggen. De baggerlieden halen vervolgens dit veen met
baggernettcn van onder het water van daan; norten
Horten de netten uit in
baggernetten
pramen, en fpreiden het voorts, met water gemengd, zoo dik over
het veld uit, dat het, genoegzaam gedroogd en getreden zijnd!,
zijndt, de
dikte van een [Urf
turf behoudt, die op haren
baren kan t fl:aat.
flaat. Eerst ligt het
veen op het land, om te droogen tot dat IJhet
et lijvig genoeg is, om
plllnkjes, onder de voeten geb
gebongetreden te worden, hetwelk met plankjes,
onden,
,
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den, treehordm
genoemd,
gefchiedt,
waarmede
men,
al
trippelende
treehorrlcll
gefchiedr,
zijw:lnrts uit, het veen al vaster en vaster in eentreeclt. Dit herhaalt
her, drooger en vaster geworden,
haalr men zoo dikwijls, tot dat het,
dooiïcherpe
graven genoemd, van het eene tOt
dooi'fcherpe en brecde
brccde ijzers, graWln
tot het
bet
ter grootte van cene
eene turf, in eene regte
andere einde van het veld" tcr
JUn,
IUn, tot op den grond wordt doorge1l:oken, hetwelk, nadat men
het
uüdroogen, ook overdwars gefchieclt
gefchiedt •
her veen nog wat heeft laten uirdroogen,
dat men flikken noemt. Hiermede is het eigenlijke turfmaken voltookl;
tooid; moetende de Turf nog maar alleen zoo lang blUven Haan, om
te droogen, tot
tor dat zij, zoo als men het noemt, opgebroken kan
worden. Men
!VIen legt dezelve nu in rijen plat op elkander langs het ge.
heele veld; zet ze van tijd tot tijd om, en daarna, om geheel uit
\lit
te droogen, op groote ronde, of langwerpig vierkante hoopen lUet
mee
riet gedekt, en bergt dezelve eindelijk voor den winter, of tor
tot dat
zij Goor de turfschippers wordt af;;ehaald,
afgehaald, in fchllren,
fchuren, die van planken, met tusfchenruimten, getimmerd zijn. De veengronden
groe~ien
groe~jen wel weder aan, wanneer men het
hee veen niet te diep, en
dus de wortelen der plal1tgew~srell
plal1tgew~sièn wegneemt, die hetzelve leveren;
doch deze groei gaat langzaam, en vordert vele jaren. Dat men
echter een fiuk lands, hetwelk tot hiertoe geen turfmoer
rurfmoer bevat heeft,
hceü,
tor
(ot veengrond zoude kunnen maken, komt ons ongeloofelijk voor,
vermits derzelver e!genaardigc
eigenaardige plan,ten,
plan.ten, zoo wel als het hun bijzonder
eigcen
eigen water, bezwaarlijk door kunst kunnen worden voongebragt.
voorrgebragt.
TURGOT, (ANNE
(ANNE. ROIlEWf JA<lUES)
JAQ.lJES) baron van Au/ne, was een
vaderlandlievend en verlicht Fransch Haatsdienuar,
flaatsdienaar, die zich in zijne
jeugd tot den geestelijken Hand bepaalde, en Parijs tot zijne geboor.
geboorteHad
Sorbonlle de Godgeleerdheid; hield
tel1ad had. Hij beoerende
beoefende in de Sorbonne
in zijn 22He
221l:e jaar twee redevoeringen: Over de voordeelen, welke het
metlschrlom verfchafl
ltcrfchafl heeft, en vertaalde, 2 janr
jaar
Christendom aan het metlschdom
later, het gedicht van VIRGJLIUS over den Landbouw, hetwelk
waarfchijnlijk aanleiding gaf, dat hij van plan veranderde, en zich
aan de beoefening der Staatkunde, inzonderheid Staatshuishoudkunde ,
waarbij QUESNOI ann
aan het hoofd ftond, toewijdde. In 1761 verliet
hij dus de SorboTlne,
Sorbonne, verzeide vervolgens den handel-intendant GOUR.
GOVR_
NAlJ op zijne reizen, cn
en werd in 1764 tot
rot intendant van Limoges
Lilnoges
bcnoemd,
benoemd, welken past
post hij 12 jaar, ten meesten genoege van de inwoinwo.
ners dier provincie, waarnam. Hij leefde voor zich zelvcn
zeJven zeer
fpaarzaam, doch was zeer ruim in het bcwijzen
bewijzen van weldaden aan
anderen, en zorgde volijverig voor de werkzaamheid en het be1l:aan
zijner ollderhoorigen. Hij fchafte alle, door misbruik ontftane, belastingen af,
af , en was de eerfte, die op het denkbeeld viel, om weldadigc
dadige huizen tot den arbeid daar te ftellen. In 1774 werd hij door
LODEWJJ& XVI aan
33n het hoofd van 's rijks finantiën geplaatst, en
gaf, in dezen zijnen meer uirgebreiden kring van vverkzaamheid,
werkzaamheid, de
trelfendfte
treffendfte blijken van zijne edele zucht tot het invoeren van we.
wezenlijke verbeteringen
verbetcrin!!cn in het befrullr;
befruur ; verminderde de tollen op den
ALGRlIT.
ALGl!!IT. WOORD. vn.
0
ill~
in-
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invoer der noodzakelijke behoeften
behoefcen des levens, zonder dat 's rijks
inkomften daardoor minder werden; bevrijdde den handel van zijne
be.
kluisters; moedigde de bandwerken op alle mogelijke wijze aan; beo
vorderde den landbouw door vermindering van lasten; maakte - het
plan tot eene verándering
verandering in de leenregten , waarbij
waarbij" de leenheeren en
hunne vasfalen zoo wel geftaan Hadden; wilde het zout in FrankriJk
Frankrijk
tot
wt een vrij artikel van handel
bandel maken, en de kosten van 's konin'gs
huishouding bepalen; doch dit laatCte, inzonderheid, haalde hem
reeds den onverzoenlijken haat der koningin op den hals, waarvan
het eerCte
eerCce gevolg was, dat zijne ontwerpen,
omwerpen, openlijk, in een be.
belagchelijk
lagchelljk licht werden voorgefreld.
OndertusCchen bragt TURGOT verCcheidene
'verfcheidene zijner welnadige plannen
tot ftand. De Garonne
Garol1l1e en de haven van Marfeille werden voor den
lJitvoer
llitvoer der inlandCche wijnen geopend; de vrijheid van den graan.
handel, door den abt TERIl.AY
TERIl.AY in 1772
177!}. vernietigd, werd herCteld,
herfceld, enz.
Niemand overtrof hem in werkzaamheid. "Voor
,. Voor mijnen huisCelijken
huisfelijken
."
" kring ," zeide hij eens, ,. leef ik niet langer dan 50 jaar: een
",. paar heb
beb ik nog voor m~i t;elven over, en moet dus niets onvol.
" cooid
tooid laten." Hij Cderf
fderf in 178r
1781 in het 54fce
54fte jaar zijns levens, na·
dat hij reeds vooraf het beftuur van 's rijks finantiën had moeten ne.
derleggen. Na dien tijd, tOt aan zijnen dood, hield hij zich met letterkundige werkzaamheden onledig. LA HARPE geeft van hem de
volgende Cchets:
fchets: "hij
" hij was een man van een vast karakter, die
" zich door niets,
niets. zelfs niet door het hof en zijne uitgebreide aan" zienlijke betrekkingen, van zijne braafheid liet afbrengen; bezat,
" onder alle tegenkantingen .en onaangenaamheden in zijn beCcuur,
beftuur ,
" eene door niets te verCcoren
verfcoren gelijkmoedigheid~ en tevens eene ar»
" beidzame geaardheid en eenen werkzamen geest, welke zelfs door
" geene ziekte konde verminderd worden. Hij had flechts twee nei" gingen, namelijk, tot geleerdheid en bebartiging
behartiging van het geluk
" des volks."
."
volks," - Men heeft TURGOT, en bijna allen Franfchen
Fral1fchen wijsgeeren en geleerden van zijnen tijd, te last gelegd, dat zij de eerCte
eerfte
oorzaken der Franfche
FranCche omwenteling waren, en hij door zijne nieuwe
i nrigtingen ter gunCce
gunfre des volks ~ het laatCte
laatfte naar grootere voorregten
zoude hebben begeerig gemaakt; doch op deze wijze kan men elke nieuwe
nienwe menschlievende en gepaste inrigting zulk eenen blaam
TUIWOT was voor het overige een,
een~ over het geheel,
opleggen. - TURG0T
zeer deugdzaam man.
man, en een hartelijk vriend der wetenCchappen,
wetenfchappen, inin.
zonderheid der frnnije
frnaije Letterkunde. Hij was de eerfte,
eerCte, die FrankriJk
Fral1krijk
met OSSIA N' SS gedichten bekend maakte. en die, behalve het gejido van GUER1NI
GUERINI
noemde dichtCruk
dichtCcuk van VIRGILIUS, ook nog de Pastor /ido
lJic
llic het ltaIiaallsch, benevens de Mesjias van KLOPSTOClC en de dood
vrijmoediger. Opmerkeltik was het, dat hij, in weerwil van zijnen
vaiZ
Vtm AllEL van GESZNER,
GESZNER. uit het Hoogduitsch overzette.
overzette, In zijn
llirnlijk
uirnlijk voorkomen
voorkomcn \Vos
wn hU eenvoudig en vriendelijk; in groote
gl'oote ge.
ze1fi:lJapl't'1l
ze!klmPI't'1l eénigennate
eé!ligennflte fchroomva!lig;
fchroomvallig; doch in den rand ;1,00
;1,00 veel te
vroe'
vwe'
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vroegercll
vrocgeren ijver voor de Christelijke godsdienst, en
cn niettegenftaan~
niettegenfca:m.
vroomheid t
de zijne. zich fteeds gelijk blijvende, ongehuichelde vroomheid.
in gevorderde jaren, de Christelijke eerdienst als het werk van een
dwaas bijgeloof befchouwde.
TURIN. De hoofdstad der Sardinifche finten, en eene provincie in
hetzelve, de refidentie des konings, der hooge geregtshoven en van
cenen aansbis[chop
aansbis[cbop van het hertogdom Piemont. lij
Zij is eene de~ fchooncencn
italIë, liggende aan den linkeroever van
fie en regelmatigae
regelmatigfie fieden van ltalzë.
den Po. over welken eene fraaije fieenen brug voert.
voert, in een ongemeen aangenaam en ruim dal, dat
d:!t aan de eene zijde door heuvels, met
landhuizen bebouwd, omgeven wordt. Tl/ritl
kloosters, kasteelen en landbuizen
was eertijds eene fierke vesting en werd in
În 1706 vruchteloos door de
Frtll1[chen belegerd; doch tegenwoordig zijn al de fierkten
aerkten geGecht,
geOecht, en
Frnn[chen
wandelplaatfen veranderd: ook heeft
beeft de fiad geene muren meer, en
in wandelplaat[en
nuol'a) aan de zuidzijde. De
Had heeft
alleen nog eene poort (Porta nuova)
Defiad
30 hoofdaraten
hoeken
hoofdfiraten ,die
, die allen regt loopen, en elkander in regte hoekel1
doorfnijden ,en vele prachtige huizen, die meestal 4 en 5 verdiepingen
door[nijden
hoog, en van aeen
neen gebouwd zijn, en waarvan "ele, bijzonderlUk in
Po-ftraat, welke de fraaiUe is, vooraan eene galerij van bogen
de Po-jlraat,
hebben, waarin de winkels geplaatst zijn. Onder de 6 openbare plei.
pleiKareJs-jJlein het fchoonfce
fchoonfte en grooegraoenen is het vierkante Konings- of Kare!s-plein
fte, en van fra:üje
fraaije gebouwen voorzien, waaronder de kerk van St.
Carte, het koninklijk flot en de opera bijzonder uitmunten. Bij
het flot is een fraaije tuin, die tot eene openbare wandelplaats dient.
dient,
en van waar men een overheerlijk uitzigt heeft. Het gebouw der
Univerfiteit is insgelijks zeer aanzienlijk: bij dezelve is eene boekerij, eene fcerrcnwacht,
fcerrenwacht, een kabinet van Natuurlijke historie, en een
Botanifche ruin; verder heeft men er nog 42 kerken en 67 kapellen,
ver[cheidene
verfcheidene kloosters en liefdadige ge!1ichten, waarvan het hospitaal
delta
de/Ja Cm'ita
Carlta 2500 perfonen kan bevatten. Verders goede kazernen,
eene akademie
collegiën, eene mili2kademie der wetenfchappen,
weten[clJappen, verfcheidene ,collegiën,
taire fchool.
enz. Turin
TI/ritt bevac
beva[ tegenwoordig 88,600 zielen, en ligt.
ligt,
fchool ,enz.
als hoofdweg uit Frankrijk
FrtmkriJlè. na~r
nan Italië, voor den hal1del zeer gelegen, die meestal in Piemomefche
Piemollte[che zijde gedreven wordt. Men vindt
er ook belangrijke fabrijken van zijden ftolfen,
fcoffen, tapijten, tabak. por.
porcelein en geweren; doch het ontbreekt, volgens de verzekering van
nieuwere reizigers, den ingezetenen aan genoegzame nijverheid. In het jaar 1796 werd Turin door
dool' de Franfche republikeinen verRus[en.• onder
ond~r SUWASUWhoverd; doch in 1799 door de Oostenrifkers en Rusfen
ROW, weder ingenomen. Na den flag
nag bij Marengo, in 1800, viel
ROW,
de [rad ,weder
.weder in Fran[che handen, en was de hoofdplaats van her
departement de Po, tot dat zij in 1814 aan haren vorigen heer, den
koning van Sa1'dinië,
Sardinië, werd terug gegeven.
TURKE N.
N. Zijn een Tartaarsch
Tanaarsch volk, oorfpronkeliJk
oor[pronkelijk in de vlakten
(!lfp/Ji'/j)
((!ep,vl'l1) , dif'
die zich van het meer Altai tot aan de Kaspifohe
Kaspijche zee uit.
uit..
iirt:kken.
ii:r.;kl:en. lP
lP huh
hui~ beh0OTAnd,',
behc.or!'nd,~, en
en W~'jt\'1a
W:l'irV'ln if1'enwooidie
,efenwoordip'" nog
nog aan
Yero 'l2
ver-
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verwante ftammeu,
Hammeu, de KiI"gi[en,
Kirgifeu, Bucharen,
Bllcharen, Us];ek.ell
Usheken en
C11 Turkoma1Jen, aldaar gevonden wordcn. Of zij ecn
eeu en hetzelfde vo1k zijn,
TUl'ca kenden,
keuden, en
cn onder
hetwelk de Romeinen onder den naam van Turea
plantren , is zeer twijfelachtig. Zij komen het eerst
de Sauro111aten plaatren,
in de gefchiedenis "met
'met de 6de eeuw voor, wanneer zij in de na·
na.
burige provinciën der Romeinen
Romeinm en Parthers vielen, en zich in
Khorafan en Armenië poogden te vestigen, federe
federt welken tijd wij
hen in gertadige twisten met deze volken ontmoeten. Later fchiJfchijnen fommige van hunne horden onder het juk der Arabieren geMahomedaanrche
raakt, en door dezcn
dezen tot de aanneming van de Mahomedaanfche
Zijll; ten minfte
minrte waren zij van de lode
godsdienst gedwongen te zijn;
tot de ude eeuw krijgsgenooten der Arabieren, bij welke zij zich
fpoedig onderfcheidden, den kalifen tot lijfwacht dienden, en 2an
het leger aanvoerders
amwoerders leverden. Twee door hen, in dit tijdvak , geftichte, zelfstandige rijken hadden, ondertusfchcn,
ondertusrchen, flechts een kort
ftkilte,
aanwezen: dat der Gaznamiden in Khora[an
Khorafan ontftond
ontrtond in het jaar
1000 en duurde naauwelijks eene halve eeuw, dat der SceltfchlllSceltfchluleiden,
kiden, in Anatolië en Armenië, in 1035 daarge[teld,
daargerteld, werd door den
inval der J1!Iongolen
Mongolen vernietigd. - Of de Osmanen eene d~zer Turk.
Turkafstamfche horden
borden hebben uitgemaakt, dan of zij van de Mongolen afstam·
-men, of wel overbliJfsels zijn van de voor deze gevlugte
men,
gevlllgte Cu.maCu,matien, is geheel {lI1zeker:
onzeker: .waarrchijnlijk befwnd
beftond de ftam
[tam uit een mengfel van verrcheidene
verrcheiàene gefplitfte horden, die zich onder een gemeenfchappeiijk
fchappeIijk opperhoofd van op nieuw verzamelde Turk[che,
Turkfche, TarCaukafirche horden vereenigd hadden. Deze aanvoerder
taarfche,
taar[che, en Caukaûfche
nu
11U heette OSi\IAN,
OSilIAN, een gelukkig krijgsman, die zich.
zich, omtrent het
midden der 13de eeuw, in de gebergten van Taurus nestelde, van
daar in dc
de vlakten Agadolus afzakte, en in 1285 BithYl1ië
Bithynië veroververover~
de; vervolgens
en aan zijne
zUne krijgsgevervolgeus den titel van Sultan aannam, cn
Turkrche ftam_
ftam.
zellen zijnen naam overliet, die hen van de overige Turkfche
men onderfcheidde. Hij is dus de eigenlijke ftichtcr
ftichter van het Osmaflamheer der nog tegenwoordig bef
beftaande
taande dynastie
tlifche riJk, en de framheer
"i[che
-der
<ler Sultans.
TURKIJE. Dit uitgebreide rijk ,ook wel het Osmanifche of Otlomannifche
-tomann~rche genoemd.
genoemd, wordt thans op eellen
eenen omvang van na genoeg
'42,400 vierkante mijlen.
mijlen, met omtrent 24 miIIioen
millioen inwoners, ge[chat.
Het Europeesch Turkijë grenst aan Rusland,
Rusland. Zevenbergm, Hon-garij~
gari/ë,, Gal/icië, I1lyrië.
lilyrië. Dalmatjif,
Dalmatië, de lonifche
lonijf."he Repllblijk,
Republijk, en
<le Adriatifche.
<Ie
Adriatijf."he, Ionifche
lonifche en JWdde!landfche
]jI[iddellandfchc zee. De heer[chappij
heerfchappij
over de Zwarte zee deelt de Po;'te
Porte mN
met Rusland; doch de Bos.
BosMarmoYl+ en de fhaat
l1raat der Darda1Jellen
Dardanellen fl:aat,
flaat,
phorus, de zee van lWarmora
benevens de Grlekfche
Europefche koopvaar~
Griekfche wateren, voor alle Europe[che
<lers,
rlers, die naar Rusfifche
Rusû[che havens befl:emd
heflemd zijn, open. De ligginG
liggin~
des lands, dat in 25 iladhouderfchappen
lladhouderfchappen verdt!eld
verdeeld wordt) is uit hoofde van
V.:ln zijne uitgebreide kusten,
kusten. cn
en menigvuldige inhammen,
inhammen. voor
den Levantfchell
Levant[chen handel hoogst gewigtig,
d€ll
gcwigtig, en wordt even zeer
door
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door de dalen der Save en DOf/au
Donau aan de grellZ'en,
grenzen, als door den
bergketen van Balkan ( Haemus), die zich van de kaap Emineh tot
de IIlyri[c6e
IlIyriCc6e gebel'gccn
gebergten uitfl:rekt, en waarmede weder andere, die
Grieken/and
doorfhijden, zmncnhangen,
znmenhangen, beveiligd. De Monte Santo
Griekenland door[nijdell,
of de berg Athos,
A/hos, 5000 voet hoog, met 65 groote kloosters, 500
hermitages en 6000 geestelUken
geestelijken,, kluizenaars, enz. ligt geheel afzonderafzonder.
lijk. Aziatisch Turki/ë
Ttlrkijë grenst aan Perzië, het RusGsch
Rusfisch [{aukafië,
Kaukafië.
Arabië,
drabië , de landengte van Suez,
Sttez, die het mee
met Egypte verbindt. en
elI
aan de Middellandfche zee. De Euphraat en Tig(!r
Tiger f1:roomen
firoomen van de
bergen van Armenië af, en ontlasten zich als ééne rivier bij Basfora
in den Perzifèhen
Perzifchen zeeboezem. In Anatolië is de Kifil-Jrmack
/{ifil-Irmack (Ha.
(HaIys),
/ys), die in de Zwarte zee f1:ort,
fiort, merkwaardig, zoo als ook in Palestina de .Jordaan,
.Jordaan. die de meren van ltlenom
Mmom en Genezaret (de zee
van Tiberias) vormt, en in de Doode zee valt. De voornaamf1:e
voornaamfie berde Taurus ,• in Syrië de Libanon en Anti.
gen zijn: in Natolië dc
Libanon, de Tabor
7:abor en Ol&fberg in Palestina.
Palestina, en meer andere. De
vlakile
vlakfle provincie is Irac./lrabi;
Irac.Arabi; bevindende zich iu
in het Zuid-Oosten
uitgebreide woestijnen,
woestijllen, die zkh
zich tot het Arabisch Schiereiland uit.
uitllrekken.
ilrekken. Over het Turksch Afrika zie men de art. EGYPTE
EGVPTE en NIJL.
NUL.
De Inchtfireek
luchtûreek van TurkifiJ,
Turki.fë is in de Noordelijke landfl:reken gematigd, zacht en verfrisfchend
verfrisCchend in de middelfte,
middellle, en heet in de Zuidelijkf1:e.
Zuidelijkfle.
HeIJas
Hellas,, of Hellen, ligt met zijne eilanden onder de gelukkiglle:
gelukkigfl:e:
menfchen en dieren zijn er uitf1:ekend fcI100Jl,
fcl100Jl, en het plantenrijk Ie.
le~
ver,t eenen rij
ven
rijken
ken oogst op. In M~fopota1liiii
M~fopotamiii en Egypte, waar de verflappende Samum of Samiel
Samiet over de brandende woestijnen
woeslijnen waait,
en de pest te huis beboort,
behoort, is
is. de lucht het drukkendst. Elke lucht.
Iu.chtiheek
ilreek brengt hare v,oortbreng[els
vüortbrengCels met eene ongemeen weelderige
Rum-Ali", de rarwe;
tarwe; het Zuiden van Haemus ell
etl
kracht voort, als: Rum-AJf,
Egypte den rijst; Attica de olijfolie;
olijColie; ft:lakdonia
Ma1cdonia tabak en boomwo/; Anaut en Anatolië de zijde; Morea de kreLlten,
wol;
krenten, de vijgen,
vijgcn,
faffraan
faJfraan ~ galnoten en meer[chuim;
meerCchuim; Egypte de meekrap; Boeotië.
de zenebIaden , en de falmoniak; Saki (Chios) dc
de mastik; Cy.
prus den wijn, enz. Het haar van de
dc geiten van Angora, de ho.
Dig
nig van Hymettus (bij Athene, jaarlijks 360,000 pond opleveren.
opleverende), de Naptba
Naptha uit Mefopotamië; de wol uit Wallachië,
lPallachië, benevens
meer andere, zijn fl:apelwaren
fiapelwaren voor buiten 's
'5 lands. Bovendien heeft
men nog opium
opium,... Lemni[che
LemniCche aarde, faJpeter,
Ca/peter, marmer, inzonderheid
Parisch,
Parisr;h, en andere voortbreng[els
voortbrengCels van het delfstoJfelijk
delCstoffelijk rijk, die der.
waarts zeer getrokken worden. Voor het ovedge wordt er in het
geheele land weinig verwerkt; doch men heeft enkelde fabrijkea
van Turksch leder (Saffiaan), eene roodverwerij van garen (inzonderheid in Thesfa/ië),
Thesfalië), weverijen van zijden en katoenen fioffen
fioJfen en
tapijten, en fiaalfabrij
ken bijzonder in uitmuntende [abelklingen.
!1aalfabrijken
fabelklingen. De
Turk veracht den landbouw,
landbouw , en laat dien aan dc
de onderdrukte volken ,0.
.over, welke hij uitplundert, zoo dra hij flechts
l1echts rijkdom en welvaart
\.Jij
uij hcn
hen ontdekt. Allcen
Alleen daar, waar de barbaar geene magt bezit.
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zoo als in het land der Drufen op den Lib(J11on,
Libanon, of waar geen Osman zijne voeten zet, zoo als op fommige eilanden van den Archipel, vindt men eene
eelle gelukkige l1Uverheid.
llUverheic!. In Azië heeft
hceft men
alleen landbonw
landbouw in de 'nabijheid del' fieden; wordende de uitgebreide vlakten aan de oevers der rivieren door zwervende horden
dcn bedekt, die rooven, waar zij kunnen. - De zeehandel beo
fust
rust grootendeels
grootendeeJs onder de Europeërs, waarbij zij de Grieken, Armeniërs en Joden tot makelaars gebruiken. De belangrijkO:e
belangrijkfie markten
zijn, in Europa, Salonici
Saloniei en Kunflantinope!;
f{vnjlantinope!; in Azië, Ismir
[smir (Smfr(Smit"na) en Basra, en in Egypte Skanr!erik (zie: Alexandria).
Alexandria). Die
()nder
onder de Turkfche vlag de Middeltand[che
Middellandfche zee bevaren, zijn meest.
21
al H.ydrioten,
lf'Ydrioten, of [chippers
fchippers van de eilanden van den Archipel. De
Jandhandel dezer zeeplaatCen
zeeplaatfen heeft, door Aleppo,
AleppIJ, Damaskus,
DfJmaskus, 1I1oful,
landhandel
Mo/ul,
Cairo enz., door middel van karavanen, met Perzië, Indië, Ara.
hië en het binnenO:e
binnenfie van /Jfrika gemeenfchap. Bij de menigte der
rijke voortbrengfels van het Oosten, en de weinige behoeften van
dezelfs bewoners 1 11aat
flaat de balans van den handel tot de Osmanen
over; bedragen de de jaarlijkfche uitvoer, b. v. uit Griekenland, 9,
en de invoer daarentegen 11echts
flechts 5 millioen piasters.
De 24 millioen
mi11ioen bewoners van Turkijë beO:aan
befiaan uit een mengfel van
tie
oe verfchillendO:e,
verfchillendfie, elkander hatende of verachtende, volken, die alal.
leen door dwang en vrees vereenigd blijven, als: Arabieren, Turko.
manen, Tartaren.
Tartaren, J(urden,
/{urden, Grieken, Armeniërs, Kopten, Slaven,
Arnauten, Duitfchers, Jodet1
Joden,, lYállachiërs,
TYál!achiërs, Zigeuners, enz., waarvan fommigen weder afzonderlijke {lammen
fiammen l1itl11aken.
uitmaken. De Osmanifelle
fche Turken zijn, onder alle, een door de Natuur fierk volk.
volk, dat
nog fieeds door fiaatkundige en godsdienll:ige
godsdienfiige dweeperij gedreven
wordt. Zij bedragen naauwelijks het vierde der bevolking.
bevolking, en zijn
het talrijkO:e
talrijkfte in de Noordelijke Aziatifche landrchappen.
landfchappen. Zij verach.zwij.
ten de bij hen zoogenoemde ongeloovigen, even als honden of .zwijnen, onder welke zij de woeste rol der eerO:e
eerfte veroveraars nog im.
immer blijven voortfpelen.
voortCpelen. Het karakter van dit volk beO:aat
beftaat uit louter tegenftrijdigheden.
cegenftrijdigheden. Zij zijn te gelijker tijd, naarmate l1Ïterlijke
uiterlijke
omfrandigheden
omftandigheden op hen werken, dapper en lafhartig, goedhartig en
wreed, frerk
feerk en zwak
zwak,1 ondernemend en traag, naauwgezet en annaOl1natnurlijke
tuurlijke wellustelingen, verwijfd en gehard. De grooten
groot en aan bet
het
hof, bij het leger en in de provinciën zijn trotsel}
trotsch en laaghartig,
mistrouwend en ondankbaar. Over het algemeen zijn de Turken even
zoo onkundig, als ongevoelig en onverfchillig. (Over de TURKSC HE TAAL. EN LETTERKUNDE zie men aldaar.)
De hoofdgodsdienst in Turkijë is de Mahomedaanfche, en wel de
bij de Turken heerfchende partij der Sunniten. Van de Scythen, die in
Perzië de overhand hebben, zijn verfcheidene fekten. De belijders van
de Cbristelijke
Christelijke en Joodfche godsdienst bezitten geene hnrgerlijke
burgerlijke
regten ; de Katholijken hebben z2 aartsbisfchoppen, 10 bisfchoppen
en verfcheidene
verCcheidene kloosters, en ook vindt men er Lutherfchen en Ge-
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reformeerden. Onder de Oosterfche
Oösterfche christenen vIndt
vindt men Nestorianen, Mon
Monophofyten,
op hofyten , Mal'oniten,
Maroniten, en meer andere aanhangen.
aanhangen, onder
de Joodfche fekte de Samaritanen, waarvan 30 familiën in .ft/fJà
.lafla
en Naplus gevonden worden, en eindelijk de fekte der Nazareërs. - De regeringsvorm berust op zeven verzamelingen van
ftaatkundige wetten. De keizer vereenigt, als kalif, de hoogfce
hoogfte gees.
geeswille.
telijke waardigheid met de hoogfte wereldlijke magt; gebiedt willekeurig over het goed en leven zjjner
zijner onderdanen, die alle zijne !lafla.
ven zijn, inzonderheid van hooge ftaatsambtenaren; geeft wetten,
zonder er zelf aan onderworpen te zijn, en alleen de vrees voor het
openbaar gevoelen, wanneer het zich in oproeren doet hooren,
benevens de koran, knnnen
kunnen zijnen wil aan banden leggen.
leggrn. De opvolging op den troon is in
iiJ de mannelijke nakomelingen van Os·
OsMAN erfelijk, en dikwijls beflist hier
hipr de keuze des volks. De
keizer houdt zijne refidentie in het ferai!
ferail te K012flcmtil1opel,
KOl1jhmtil1opel, heeft
eene lijfwacht van 2000 man (Bostangis)
(Bostfl11gis) , en een hof, dat, met ge.
gefi1edenen,
enz., uit omtrent 10,000 perfonen befraat,
beftaat, en de
L1edenen, vrouwen, enz"
Porte genoemd wordt. De heerfchappij der vrouwen van den Ha.
Ha1'f:m,
,'cm, en de opvoeding van den troonopvolger zijn de vDoruame
voorname
rij l,s , welks inkomfren,
inkomften , vol.
voloorzaken van het verval des Osmanifchen rijks,
gens ETON, 40î
401 miIlioen
mi/Hoen guldens bedragen. De fchatkist van den fraat
ftaat
(Miri),
(Miri) , waarin dezelve gehragt
gebragt worden, bedroeg in 1807 na ge·
genoeg 107 millioen guldens. De keizer heeft eene afzonderlijke fchat.
Doeg
fchatldst.
kist, welke zeer aanzienlijk is, en waarin de inkomll:en
inkom!l:en uit zijne
ûjne do·
domeinen. de gefchenken, en het verbeurd verklaarde vermogen der
meinen,
afgezette ambtenaren worden geftort.
De landmagt beflaat
bellaat uit
gell:ort, 124,000
1!24,000 man voec·
voet- en even zoo veel paardevolk , waarbij in oor.
logstijd nog de contingenten der Tartaren
Tartarm en van Moldavië en Wal.
WalInchië
Jachië komen. De grootvizier is opperveldheer ; de afzonderlijke
ftaan onder bevel der aga's , en de provinciale
deelen van het leger flaan
fandfchaks, of vaandels. De te.
troepen onder dat der pafcha's en fandfchaks.
genwoordige fultan heeft feden
federt 1826
18.26 begonnen met de daarl1elling
daarflelling
Europefchen voet geoefend, en fehijnt
fchijnt hiervan een leger, op den Emopefchen
in beter te Dagen,
flagen, dan zijn voorganger SELIM lIl. Voor de officie.
ren der zeemagt, die in 1806 uit 20 lilliefchepen,
lil1iefchepen, 15 fregatten en
30
3 0 kleinere vaartuigen beilond,
befrond, welke 2,156 kanonnen en 4000 mama·
trozen voerden. heeft laatstgenoemde vorst eene fchool voor de Wisgeborene Turken
Turkett een militair gezag in
iu
kunde opgerigt. - Daar de geborelle
de republijken Algiers, Tunis en TriPoli
Tripoli (zie deze artikelen) uitoefe·
uitoefenen, en hier den meester fpelen, zoo flaal1
ilaan ook deze fl:aren,
ftaten, fchoon
voor het overige zoogenoemd onafhankelijk, onder het oppergebied van
fultan, die ten minfre,.
minfte,. door bijzondere firmans,
firmans. hun alle kapeden fult3n,
rij tegen fchepel1,
fchepen, onder Rusfifche,
Rusûfche, Oostenrijkfche en Pruisfifche
vlag, verboden beeft.
heeft. (Men zie verder: S. v. HAMMER des
Osmanifchett Rcichs
Osmanifchen
Reichs StaatsverffJS!ul1g
Staatsverfosfung und Ferwaltung,
J7erwaltung, dargeftelt
dargeJle!t
aus den Quel!en
Quellen feiner Grundgefetzen, 'Pien.
WÎen. 1815,
J815, 2 deel; 1'10.
Mo-
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Empire Ottoman,
n'OmssoN Tableau gen. del'
de J'Empire
Ot/oman, Parifs1787-1790,
PariJs 1787-179°,
dee!; LINDNER'S Gemiihlde
Gemä/lIc!e der Europ. Turkei, IFeimar
rf/eimar 1813.)
deel;
TURKOMANEN (Het land der) is, inzonderheid, de naam
Turkomanen, of liever
van twee Azia~irche
Aziavifche landen, welke door de Turkomanen.
Truchmenetl
Trt/chmenetJ (een volk, dat zich ook nog in verfcheidene
verfcheidcne andere
landen van 4zië verfpreid heeft ,) bewoond worden. Het eene Tur.
kom(JI1ië,
komal1ië, of het land der Tl'uc/2menen,
Truc!zlJienert, maakt een gedeelte van het
vrij e Tartarijë
Tartariië uit, en ligt aan de Oostzijde van de [(aspi[che
Kaspi[che zee, msrchen
fchen deze en het
hee Arat-meer,
Aral-meer, is meest zandachtig, en gedeelalwaar gebrek aan water is,
telijk
tclljk eene onvruchtbare woestijn, alwaur
doch ook enkele, tamelijk
tamel~jk vruchtbare, en ook gedeeltelijk bergachtige, landfireken
landf1:reken gevonden worden. Het brengt koren voort. eu
en
heeft veeteelt, die belangrijker dan de limdbouw
landbouw is: zelfs vindt men
er kameel
kameelen,
en , paarden, rundvee, fchapen, geiten, wild, en aan ge.
gevogelte en visch heeft men geen gebrek. De inwoners, de Truchmenen, gewoonlijk TUl'komanm
Turkomanm genoemd, zijn van een
eenen
en Tartaar.
Tartaarmenen.
fcllen
fchen !lam
ilam afkomfiig,
afkomf1:ig, zeer ruw, onkundig, onbefchaafd, vrijheidlievend, en met wetten onbekend; leiden meestal een zwervend leven. en flechts
ven,
nechts weinige zijn landbouwers of handwerkers. Zij heb.
hebben noch vorfien
vorf1:en noch adel, maar fiaan
fl:aan alleen onder de oudfien v~n
hunnen fiam,
f1:am, die echter weinig aanzien of magt bezitten; kunnen
omtrent 40,000 man in her
het veld brengen, en belijden de Mahomedaanfche godsdienst. Tot dit gedeelte van
V3n Turkomanië bebooren
behooren
de [{ulalifche
Kulaljfche ei!andm
eilalZden in de Kaspi[che zee,
zee. waar de Rusfen
Rus[en vele zee*
zee110nden
jJllangi[chtak, 'met
- met de haven Kaf[(athonden vangen; het gebied van 1I1tmgi[chlak,
fchalk- [{u/tuk, die voor eene der beste aan genoemde zee gehouden,
[chalk-Kultuk,
gebouden,
en uit hoofde van
vun den handel veeL
veel door Rusfifche fchepen bezocht
TurkomalZië, ook Turksch Armenië genoemd,
wordt.
,vordt. fIet
Het tweede Turkomanië,
Tnrkfche aandeel aan dat land, waarvan het
hee OostelUk
Oostelijk gege~
bevat het Turkfche
deelte aan Iran
b·an of Perjië
PerJië behoort. Het ligt in het Zuidelijk deel.van
deel yan
.Aziatisch
Aziatisch Turkijë. tusfchen Iran.
Iran, de Rusftsch-Kaukafifcbe
Rusfisch-Kaukaûfche landen,
Natolië, Syrië en [(urd/slan.
NalolÏë,
Kurdistan. Het is een
el2n tamelijk woest bergland,
Kaukaflls in elkander loopen;
waar de takken van den Taurus en KaukaflJs
de hooge Ararat
Aramt zijne kruin verhefc, en de rivieren de Tiger,
Euphraat en Kul'
Kur ontfpringen.
olltfpringen. De grond is er, over het geheel,
l1iet
lJiet zeer vruchtbaar, zoo dat deszelfs bebouwing eene aanhoudende
vlijt vordert; nogtans vindt men, voornamelijk in het Zuidelijk gedeelte, fchoone fireken,
f1:reken, die,
die. onder anderen, vijgen, amandelen,
TtJl'ko1l2anen ,
granaat-appelen, enz. voortbrengen. De alhier wonende Turkomanen,
of Truchmenen (behalve welke men er ook Armeniërs vindt) zijn
insgelijks een zwervend volk, dat in horden verdeeld is, en ieder
bef1:aae meestal in vee, bufeen opperhoofd hebben. Hun rijkdom befiaat
fels, kameelen,
kamcelen , geiten en inzonderheid fchapen. De vrouwen fpin~
[pinnen wol en weven tapijten; de mannen doen niets, dan tabak rooken
en het vee hoeden. Zij zitten befiendig te paard; hebben hunne
lans over den fchouder; de kromme f.1bel op zijde; de pistolen
in
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in den gordel, en zijn dappere faldaten
füldaten., die door de Turken gevreesd worden. Dit Turksch /Jrmenië,
Armenië, of Turkomanië, is in 3
PalChaIiks,
PafChaliks, /Jrzerum,
Arzerum, of ErzertJm
Erzertlm , Kars
J(ars en lf7an, verdeeld,
verdeeld. en bevat de tamelijk aanzienlijke fteden
fieden /Jr:urum,
/Jrzertlm, Bajazet en Wan.
TURKOOIS, is een verfieend
verl1eend been van een dier, en van een hehe'melsch blaauwe, eenigzins naar het groene hellende kleur, welke
laatl1e het waarfchijnlijk verkrijgt door het indringen van vitrioolachlaatlle
tig koperwater , dat over dezelwe flroomt.
ftroomt. Men kan
kun door kunst
Turkooifen vervaardigen, wanneer men in eene oplosfing koper,
door geest van hertshoorn te
[C weeg gebragt , gecalcineerd elpenbeen
legt, en daarin eelle week lang, in eene matige warmte,
warmte. flaan
fiaan laar.
Het beste middel, om deze van de echte te
re onderfcheiden, is dat
men ze met een pennemes fchraapt, wanneer de natuurlijke een fijn
fiof,
flof, doch de nagemaakte kleine fplinters zullen afgeven. De eerfte
komen uit Turki/ë,
Ttlrki,/ë, van waar zij ook hunnen
hUlJnen naam ontleenen;
omleenen; doch
vindt men ze ook in Perzië. Men hield de Turkooifen langen tijd
voor edele gelleenten,
betaald werden.
gel1eenten, die duur betaald·
TURKSCHE MUNTEN. Deze vindt men, inzonderheid feden
fedeer
de verovering van KonjlafJtinopel,
KonjltlfJtinopel, door MAHOMETH
MAHOl\1ETH H. in het jaar
1453, finds welken tijd de Turken
Tut"ken hunne eigene munten hadden.
Die van vroegeren tijd zijn of Perzifche met eenen
cenen Turkrchen
Turk[chen fiernfiempel, of Kufifche
Kufifehe met oud Arabisch fchrift, welke de kalifen van
Bagdad, Damaskus en [(uIa
Kufa (van hier den 11aam
naam van Kttfifche
Kuftlche munAfrika,
ten ,) lieten fiempelen, of andere foorten , die in /Jzië en /Jfrika,
als ook in Cordova in Spanje, geOagen
get1agen werden. Onder de Turkfche
TurkfChe
mun
tneden zijn Konjlantinopel,
Konflantinope!, /Jlexandrië,
Alexandrië, Bagdad, Cairo, dlgiers,
Lllg/ers,
muntfieden
Tunis. TriPoli, enz. de meest bekende. In het Turkfche
Tunis,
Turkfehe rijk heeft
men geen vasten fiandaard, dien de fiadhouders in de afgelegene
provinciën dikwijls naar welgevallen veranderen. De Mahomedaan_
Mahomedaanfehe
beeldfels van per[onen
perfonen verbiedende, zoo vindt
fche godsdienst alle af
afbeeldfels
men die ook niet op hunne munten, maar alleen op de eene zijde derzeI.
ve den naam en eereteekens van den fultan ,en aan de andere eene fpreuk
uit den koran; wordende het jaargetal volgens de Hedfchra opgegeven.
naat welke ook gerekend wordt,
De meest bekende Turk[ehe
Turkfche munten, Ilaar
zijn de piasters, de paras en asper; de piaster doet 4°, de para!
paras 3
aspers, de asper is ongeveer 4 van ollze
onze centen.
TURKSCHE TAALT AAL- EN LETTERKUNDE. Gelijk de Turken
of Osmanen van eenen
eellen Tartaarfchen
Tartaarfehen ftam
fiam afkomftig zijn, zoo is
ook hunne
hunlle taal een Tartaarfehe
Tartaarfche tongval. Zij verfchilt
verfehilt in hare geheele
zamenl1elling
Perzi[che als Arabi[che,
zamenllelling zoowel van de Perzifehe
Arabifehe. en andere met
deze verwante talen; heeft voor het gehoor iets voltoonigs, maar
ernfHgs; is wel in hare gramaticale zamenllelling
tevens iets ruws en ernfligs;
zeer regelmatig, doch
doeh op zieh zelve arm, welk gebrek de Turken
echter daardoor verholpen hebben, dat zij zich den geheelen Perzifehen en Arabi[chen
Arabifchen fpraakfchat hebbea toegeëigend, en dermate in
hunne taal verlinolten
hUIlne
verfmoIteIl , dat men, zonder kennis dezer beide talen,
talen. de
o5
Turk-

~l8

TURKSCHE TAAL. EN LETTERKUNDE.

Turk.
Turkfche bezwaarlijk in den grond kan leeren ; want eigenlijke TurkPerzifche woorden en geheele
geheelc fpreekmanierell
fpreekmanieren
fche, Arabifche en Perzifcl1e
wisfelen
wisCelen zoo wel in de taal van het dagelijkfche leven, als in allerhande fchriften elkander af. Het Perzifche is voor de Turken noodzakelijk, om aan hunne taal in de zamenleving, in de Dichtkunst,
en in alles wat tot den befchaafden fmaak behoort, bevalligheid en
fierlijkheid bij te zetten; doch het Arabifche, om wetellfchappelijke
wetenCchappelijke
en gods
dien ai ge denkbeelden uit te drukken. De Turken bedienen
godsdienflige
zich, met eenige verandering, van Arabifche letters, en lezen en
fchrijven ook, gelijk de Joden en Arabieren,
drabieren , van de regterregter. naar de
renetië;
linkerhand. Het papier krijgen zij uit Europa, meestal uit l'enetië;
evert, als ons
doch laten het, voor dat zij het gebruiken, glanzen, everi'.
gewascht linnen. Hunne pennen zijn van een fijn riet; hun inkt ge.
lijkt naar dien van onze boekdrukkers, en zij fchrijven op de kni.
in. De klinkers of vokalen, die in kleine, regte of kromme arepen
flrepen
ën.
bet1:aan, en nu boven dan onder de medeklinkers geplaatst worden,
be!laan,
zijn, behalve in den koran, zelden er bijgefchreven. Bovendien
wordt het lezen door de vele ongelijke alphabetten en karakters,
waarvan men zich in het fchrijven bedient, nog moeijelijker;
moeUelijker; want
men gebruikt in de kanfelarij, in brieven, in geregtelijke fiukken,
finkken,
in wetenfchappelijke
wetenCchappelijke opaeHen,
opf1:ellen, tot rekeningen, enz. voor ieder dezer
voorwerpen een ander alphabet,. zoo dat iemand, het eene vaardig
kunnende lezen, van een ander dikwijls geen woord lezen kan.
In de 13de eeuw was er nog geen fpoor van eenig gelèhreven
gedenkfiuk
gedenkt1:uk voorhanden, waaruit men kan vermoeden, dat zich de
Turken met letterkundige wetenfchappen niet bemoeid hebb en: eerst na
de vestiging van hun rijk door OSMAN,
OSMAN, op de puinhoopen van het
Griekfche keizerrijk Bizantium, begonnen zij van langzamerhand de
behoefte van wetenfchappelijke kennis te gevoelen, en OSMANS op_
volger, de fulean ORKHAN, fiichtte,
t1:ichtte, reeds in 1336, een wetenfchap.
pelijk onderwijzers-in1l:itllut
Brus[a in Natolië, dat door de kunonderwijzers.int1:ituut te Brusfa
de der daarbij aangefielde
llanget1:elde leeraren
leemren zoo beroemd werd, dat zelfs
ÁI'ahieren en Perzen zich hun onderwijs niet fchaamden. De
de Arabieren
vort1:ell uit de dynastie van OSMAN hebben, volgens Turkfche gefchied.
vorfien
fchrijvers, tot op ACHMET J.,
I., ofschoon het belluur
beHuur van ailen zich
niet, in eene gelijke mate, door roemrijke ondernemingen en vorfien~
vorfl:en~
tot de wetenfchappen,
deugd kenmerkt, nogtans door hunne liefde tOt
en de haar verleende aanmoedigingen, ui tgemunt. De' gouden eeuw
TurkCche Letterkunde was,
was. echter, in het midden der 16de
der Turkfche
eeuw, onder de regering van SOLIMAN
SOLIMAN,, een en achterkleinzoon van
MAHOMETH H.,
Il., wiens overwinningen aan het Romeinfche rijk een
einde maakten. - In de Turkfche fcholen, en bij de hoogere inrigtingen van onderwijs, die gewoonlijk met moskeën verbonden zijn, en
getal in Konjla11tinopeJ
welker getnl
KonflantinopeJ eenige honderden bedraagt, wordt hoofdhoofd.
zakelijk onderwijs gegeven in de Arabifche fpraakkunst,
fpraakktmst, redeneer.
KUnst en welfprelcendheid,
welfprel.:endlzeid, volgens leerboeken, die. door Arabieren,
drabieren ,
kunst
in
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in de middeleeuweu,
middeleeuwen, in hunne taal,
tanl, zijn opgefield.
opgefleid. Over het alge·
algemeen zijn de ,drabierm
Arabicrm der door ons zoo genoemde middeleeuwen
nog 1l:eeds
fteeds de leermeesters der Tut"ken
Turken in de vakken van Wifsbegeerte,
WiJsbegeerte.
lI'i~-, Natuur-, Heet-, Regtskul1de en Godgeleerdheid,
Godgeleerd/zeid, boven welke
l?i~-,
flerrewigchclazij zich 'uiet kunnen verheffen. Schriften over de flerrewigchela1'iJ, droolll-uitieggingen,
droolll:uitieggingen, en alle foorten van waarzegger'.!
waarzeggeri./ maken
"ii,
een aanzienÎijkgedeeJte
aanzicnlijkgedeeJte der Turkfche Letterkunde uit,
uit. en worden
nog f1:eeds
fieeds beoefend. Inzonderheid is de f1:errewigcheJarij
fierrewigchelarij bij deze
natie, nog bij voortduring, niet alleen in groot aanzien, maar heeft
b~izondere zaken
ook eenen gewigtigen invloed op alle fiaats-,
ftaats-, en bijzondere
van aanbelang. Zelfs heeft men aan het hof eenen fierrewigchelaar.
fierrewigchelaar.,
tijdfl:ip der· belungrijkfte
belangrijkfl:e gebeurtenisfen bepaalt, en onder
die het tijdf1:ip
wiens opzigt ook de jaarJijkfche
jaarlijkfche kalender vervaardigd wordt; doch
met de werktuigen,
werktuigen. zonder welke de nafporingen van den fchranderfl:en natuurkundige onvolkomen blijven zouden, zijn de Turken
of geheel onbekend,
onbekend J of zij kennen die alleen als kinderlijk fpeeltuig,
dat eene kinderachtige verwondering opwekt, of eene ijdele nieuwsgierigheid bevredigt. Het teleskoop, mikroskoop, de elektrifeermachine, en andere werktuigen voor de natuurkundige wetenfchapdoehr.atig te gebruiken; zelfs bedienen zij zich
pen, weten zij niet doelrr.atig
van het kompas, bij hunne fcheepvaan,
fcheepvaart, niet algemeen, zoo dat het
natuurlijk bij hen l1echt moet uitzien met de zeevaart-, fterre·,
fterre-,
fcbei- en landbouwkunde, alsmede met al die wetenaardrijks!, fcheilaatfl:e twee eeuwen bijna eene
cene geheele herfchappen, welke in de laatfte
fchepping ondergaan hebben. - Met het vak der Cefchiedmis
Gefchiedmis hebben
zij nog al veel op; maar hunne gefchiedkundige werken zijn meestal
in een drooge kronijk-, of in eenen dichterlijk-prozarfchen
dichterlijk-prozaffchen ftijl
{tijl geoudfte en meest geachte jaarboek-fchrijvers is
fchreven. Een hunner oudfie
SAND ED-DIN, die in 1599 als muf
mufti
ti te KonflantinopeJ frierf,
ftierf, nadat
hij leermeester en opvoeder van twee fultanes geweest was. Zijne
Tadsch. et Damarich;
Damaric!, ; loopt van den
kronijk voert den titel: Tadsclzoorfprong der Osmanen tot den dood van SELIM J., in 1520;
15 20 ;
LAUN..
wordt bij de Turken als een klasfiek werk befchouwd; is door LAuN
CLAVlUS in het Latijn, door llR,\TUTTI
llRATUTTI in het Italiaanseh,
Italiaansch, en door
PODESTA in de Hoogduitfche en Latijnfche taal overgezet, en door
latere Turkfche fchrijvers tot 1727 vervolgd. HADSCIlI
HADSCHI CHALFA,
/{onftantinopet fiierf.
{tierf , muntte onder de Turkfche gedie in 1627 te /{onjlantinopet
leerden inzonderheid uit door zijne buitengewone gefchiedgefehied- en
letterkundige kennis, en fchreef een veel bevattend encyclopedisch
en bibliographisch werk, waarin de namen van alle door de Arabieweteofchappen, en de titels van
1'en, Perzen en Turken beoefende wetenfchappen,
alle in deze drie talen gefchrevene werken, van bet
het lile
lf1:e tot het
IO$ofle
I0501l:e jaar der Hedfchra (1640
Cl 640 onzer jaartelling) worden opgegeveil.
HAMl'I!ER ten grondllage
grondilage tOJ zijne Enven. Dit werk diende J. VON HAMMER
l?i.!fcnfchaften des Drients
Orien'ts,, Leipzig
cyclopädifche Ueberjicht der lFisfcnfchaftcl1
1804, waarvoor de
dc levcnsbcfchrij
Ievcnsbc[chrij ving van HADSClU
HADSCIU CHALFA,
CHALFA, door
1804,

hcm
hem
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hem zelven
zeI ven vervaardigd, geplaatst is. De laatstgenoemde heeft,
heeft.
oDder
onder meer andere [chriften
fchriften,, ook nog ge[chreven
gefchreven Chronologifche
Clzro11OJogi{che
Tafelen, loopende van ADAM af tot het jaar 1640, waarvan
Latijn[che overzetting van REIsIm
RElsrm nog ongedrukt in de
de Latijnfche
In de Dichtkunst,
koninklijke boekerij te Koppenhage berust. welke bij de Turken hoog
boog ge[chac
gefchat wordt, volgen zij, zoo
als in de weten[chappen,
wetenfchappen, mede de Arabieren en Perzen. Hunne
dichtllukken bepalen zich grootendecls
dichtilukken
groocendecls tot geheimzinnigheden, zedekunde en liefde: ook raadfels , logogryphen,
Jogogryphen, chronogrammen, enz.
zijn bij hen zeer in trek. Onder hunne vroegere dichters zijn BAKI.
MESIHl , KA&IM
KASIl\1 en l\'fISRI,
lVIISR? , welke laatile
laatlle onder
EFFENDI, NUl, MESlHI,
ACHl\1ET H. leefde, en onder de lateren NADI EFFENDI en RAHIL
ACHMET
PASCHA,
P /\SCHA. de meest beroemde. Men heeft te Konflantinopel,
Konjlantinopel, onder
meer anderen, eene akademie van dichters, waarin alleen die leden
worden opgenomen, die in goede gedichten hebben uitgemunt. De
·Turkfche
Turkfche gedichten bezitten, even als die der Arabieren en Perzen,
een onnavolgbaar coloriet hunner uit de natuur gekozene beelden.
en geheel eigene nationale fchoonheden, die zekerlijk, overeenk0m.
fiig de Aziatifche verrukking, maar al te dikwijls de palen der ma)ONES heeft ons, onder andere Aziatifche
Aziatifcbe
tigheid te buiten gaan. ]ONES
dichtfl:ukken,
dichtilukken , eene vertaling in het Latijn geleverd van eene Turkfehe
Turkfche
Idylle van MESIHl
MESIHJ,, welke ons hiervan Ilan
I,an overmigen,
overtuigen, en te vindeH
vindeM
is in zijn' Poefeos
Poe[eos Ajiaticae, Cap. XI,
XI. pag.
p2g. 222-227.
222-227, edit. Lips.
Men vindt in Konjlantil1opel
KonjlarJtinopel 13 openbare boekerijen.
boelierijen , die over het
algemeen niet dan Arabifche.
Arabifche, Turkfche en Perzifche boeken over hunne godsdienst en regtsgeleerdheid , de redenkunst en wijsbe,
wijsbe·
geerte , de aerre-,
i1:erre-, natuur-.
natuur-, meet., rekenkunde en toonkunst, art.
artfenij.wetenfclJap,
fenij.wetenfchap. zede- en ilaatkunde,
i1:aatkunde, en vele geleerde Arabifche
bevalten. De boekerij van het ferai! is tot hiertoe
reisbefchrijvingen bevatten.
voor de geleerden een geheim gebleven; doch meent TODERINI, dat
zich in dezelve ook Griekfche Codices en Lutijnfche
Lntijnfche handrchriften
handCchriften
lsde eeuw heeft men te Konbevinden. - Reeds op het einde der 15de
jlllntinopel
flantinopel boeken gedrukt, waarvan het eerae
eerfl:e een Hebreeuwsch
Hebreeuwscll
woordenboek was: in 1556
JSS6 werden hier de boeken van MOZES in
de Chaldeeuwfche, Pcrzifche,
Perzifche, Arabifche en Hebreeuw[che
Hebreeuwfche taal,
voorts nog, in de vorige eeuw, vele andere Griekfche
Griek[che en Ooster[che
Oosterfche
boeken opgelegd; doch geene
gecne in de Turkfche taal tot op het jaar
']728, waartoe twee jaar vroeger eene afzonderlijke drukkerij, on~
'1728,
der het opzigt van IBRAIIIM EFFENDI, eenen geleerden Hongaarfchen
renegaat, werd aangelegd. Tot op 1742 werden op dezelve 17
werken in 23 deelen
deel en en 13000 exemplaren gedrukt; doch na den
dood van InRAHIM
IBRAHll\1 , in 1756, geraakte deze drukkerij in verval,.
vcrval ,. en
eindelijk in 1758, door de onkunde van zijnen kweekeling CAPI
lBRAHll\1
JBRAHIM geheel te niet. Eindelijk werd zij in 1784 door den fu!tau
fultan
AnDuL
ABDUL w HaMED
HAMED weder herfield, en den ondernemer het uitfluitend
uitüuitend
godsdienfiige, alle anauvoorregt vergund, om, met uitzondering van godsdien1l:ige,
tle~
Je-
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derc TurkCche, PerziCche
Perzifche en Arabifche
Al'abifche boeken te mogen drukken;
doch zij werkte zeer langzaam, bleef fleclns
flechts weinige iaren
jaren aan
den gang, en {tond
flone! vervolgens weder eenen geruimen tijd genoegzaam geheel fiit,
fiil, tot dat zij
zjj in 1793 door ABDOR-HAMAN, een ver·
verdienfl:elijk Turksch meetkundige, op nieuw werd in werking gebrage
gebragt ,
dienfielijk
27 werken uit dezelve te voor·
voor[eden well:en tijd, tot op 1806, rq
federt
fchijn kwamen. nij
fchi.in
Bij de fiormen der omwentelingen van 1807
1So7 en
1809 werd echter
ecbter ook deze drukkerij verwoest; maar dadelijk
door den thans regerenden
regerendel1 fultan
fl1ltan MAHOMETH IV. weder heril:eld.
herfield.
Men vindt in de Leipziger Litt. Zeitung no. 42 van het jaar 1813
en in 197 en 198 van 1814, eene volledige opgave van VaN
VON HAMMER
van alle de werken, welke tot 1813 te Konflantinopel
Konftantinope! gedrukt zijn;
waarmede men vergelijken kan TODERINI'S Turk/che
Turkfche Letterkunde en
LUDEKE'S Befchreibung
Be[chreibung des Türkifchen Reichs. Ten aanzien van de
beoefening der Tllrkfche
TurkCcbe taal hebben
bebben wij aan FRANS VANMESGNIEN
MERINSKI de beste Turkfche
TurkCcbe fpraakkullSt,
CpraakkullSt, in het Latijn het eerst te
Weenen in 1680 uitgegeven, en naderhand in 1756 door KOLLAR.
aanmerkelijk vermeerderd, benevens een volledig Turksch woorwaar.
denboek.
denboek, door JENISCR,
JENJSCH, op keizerlijke kosten, (Weenen 1780-1803,
op nieuw uitgegeven, te danken. In de Franfche taal heeft men
Turkfche fpraakkunil:en,
fpraakkunflen, waarin de Turkfche
TllrkCche woorden met Latijnfche
LatijnCche
letters gedrukt zijn, als: van PREINDL (BerliJn 1789) en van VlGNIER (Konflnntinopel
(KonfttJntinopei 1790), beiden l11et
met een bijgevoegd woordenboek; terwijl MURADGA D'OHSON, J. C. CLODlUS, GELDERMAN en
VaN
VON DIETZ,
DIETZ, als Turkfche
Tllrkfche taal·
taal- en letterkundigen,
Jetterknndigen, zich mede ver.
verdienstelijk hebben gemaakt.
TUSCULANUM. Een landgoed bij Tu/culum
Tufeulum (het tegenwoordig
Fra[cati), in de nabijheid van Rome, het geliefkoosde verblijf van
Frafeati),
den beroemden CICERO, die hier eene. aanzienlijke boekerij had; on·
onderwijs in de Wijsbegeerte gaf; zich met zijne vrienden en leerlingen
in geleerde gefprekken
geCprekken verlustigde, en waaraan zijne DisputatiOlICS
o/Ies Tusculanae haren oorfprong
oor[prong verfchllldigd
verCchuldigd zijn. Toen JULIUS CeCEver~
SAR in Rome de overhand verkreeg, begaf CICERO zich, uit ver
driet,
driet. naar dit zijn landgoed, hetwelk, na zijne verbanning,
verbanning. door zij.
lle
ne vijanden in brand gefioken, doch naderhand, op kosten van den
1l:a~t,
fia~t, door den fenaat
Cenaat weder herfield
herHeld werd. Tusetllum
Tusmlum zelf was
eene der voorn3amfle
voorna3mHe fieden
Heden van het oude Latiuln,
Latium, van Rome af
ten NOOïdcn
NOOi'den over A/ba
A/va in eelle
eene alleraangenaamfie landl1reek
landfireek gelegen,
en werde,
werdt, volgens de fabel, door den zoon van ULYSSES
ULYSSES en CrRcE
CJRCE
gebouwd. Tusczt!um
TUSClIlu111 was het
bet vaderland van verfcheiden beroemde
Romeinen, zoo als b. v. van M. PORcms
PORems CATO.
CATO,
TUTTI, (het meervoudi
meervoudib"f; van het Italiaa!lfcIJe
ItaliaauCche woord tutto··aJ!e)
tulfo-alle)
is een kUllsttenn
kunstterm in de llluzijk;
muzijk; beteekenende , dat alle fpeeltuigen
ipeeltuigen of
fcemmen
Hemmen van ééne foort,
Co ort , padat zij zich vooraf ieder afzonderlijk
hebben doen hooren, te gelijk moeten invallen.
TWEEGEVECHT. De 11aum
naam wijst reeds de zaak aan, waarvan
de
1
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de oorfprong in de grijze oudheid te zoeken is. De oude gefchiedgefchied.
fchrijvers verhalen ons echter fiechts
flechts voorbeelden van zulke TweeTwee·
gevechten, die in het oog van twee tegen elkander overftaande leIe·
gers ge[chiedden,
ttlsfchen twee volken moest
gefchiedden, en waardoor de twist ttls[chen
beilist worden; en een zoodanig Tweegevecht werd ttlsfchen
tusfchen de
Horatiërs en Curiatiërs geleverd. Geheel ver[chillend
verfchillend van deze waren de geregteli.fke Tweegevechten der Duitfchers, welke de. regt
regters
ers
verpligt waren, om in twijfelachtige en moeijelijk te bcOisfen
gevallen aan partijen op te leggen, die dan in hunne tegenwoordigheid het gefchil door de wapenen moesten beflecbten. Men VOOf.
voor_
onderftelde, namelijk, hierbij, dat God als bertuurder
beftullrder del' wereld
de on[chuld
onfchuld be[chermen,
befchermen, en derhalve ook, door zijne onmiddellijke
tusfchenkomst, de waarheid of valschheid eener volgehoudene zaak,
tus[chenkomst,
of de fcllUld
fcIlUld of ollfchuld van iemand, zoo dikwijls de menfchen dit
verlangden, aan het licht zoude brengen. Men was dus van gevoelen, dat deze geregtelijke Tweegevechten hetzelfde uitwerkfel hadden, als men aan de zoogenoemde godsgeregten of ordaliën toefchreef. WanFieer de gewoonte dezer Tweegevechten ontftaan zij,
is onzeker. Zij [chijm
fchijnt ten tijde vau TACITUS nog niet in gebruik
geweest te zijn, vermits zij anders, in zijne uitvoerige befchrijving
van de geregtelijke inrigting der Duj~(chers, 'zijner oplettendheid
niet zoude
zoude- ontrnapt
ontfnapt zijn. Van de Franken echter is het zeker, dat
zij het Tweegevecht, eerst na de verovering van Gallië, van de
Bourgondiërs hebben overgenomen, en onder zich ingevoerd. Daar
het karakter dezer natiën door aanhoudende oorlogen verwilderd was,
en dapperheid boven alles in aanmerking kwam. zoo viel men
zeer ligtelijk op het denkbeeld, dat de dappere ook altijd het regt
aan zijne zijde had; en zoo kwam men dan tot de barbaarfche
gewoonte, om zich, ten bewijze van de gegrondheid zijner ge.
voelens, op zijn zwaard te beroepen, hetgeen nu, bij een volflagen gebrek aan eene behoorl~ike regtspleging en bepaalde wetten I
voor het eenige rigtrnoer van regt of omegt gehouden werd.
Ondertusrchen
T'weegevechten aan zekere bepalingen
Ondertusfchen waren deze Tweegevechten
gebonden, die naauwkeurig moesten worden in acht genomen. De
regters drongen of zelven op het Tweegevecht aan,
a311, of de beleedigde
daagde er zijne partij
panij toe uit, om zijne onfchuld te bewijzen: zelfs
moesten de getuigen hunne gezegden door hetzelve bevestigen.
Wanneer nu partijen op den bepaalden dag en plaats ver[chenen
verfchenen
waren, had men kampregters , die naauwkeurig
naanwkeurig acht moesten geven,
dat geene der ftrijdende eenig voordeel boven den anderen had. De
wapens werden onderzocht, en zon en wind onder beiden verdeeld,
opdat zij den een niet meer dan den anderen hinderen mogten. De
overwonnene, of die zich aan den overwinnaar overgaf, werd voor
eerloos gehouden en gebannen, en dikwijls, met verlies van zijne
goederen, vogelvrij verkl:md; terwijl de aanldager,
aanhlager, indien hem die
loc
lot [rot",
[rol', UOV,
i,l0V, bOI'C'ndien
bDl'endien n,n
3,n dcn
den regter en den nao.:':ekhagdell
~un.:':èkhagden eene
eelle
D:f!d.
D:l?ld-
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"geldboete moest betalen.
bcmlen. Wanneer de overwonnene, echter.
echter, in het
Tweegevecht fneuvelde, werd bij
hij niet voor eerloos gehouden, en
cn
cene behoorlijke begrafenis. Het fiond voortS den
oen oververkreeg eene
winnaar vrij, om den overwonnenen, zoo deze nict om het behoud van zijn leven of om verfcllOoning bad, den laatClen doodelijken fioot te geven. Het waren niet alleen de ede
edeI1ieden,
Weden , maar over
het algemeen alle vrijgeborenen, die het regt hadden, om hunne
zaak door bet
het Tweegevecht te be11isfen,
beflisfen, omdat aan een vrij man geene lijfstraffen mogten opgelegd worden. Hij, die het Tweegevecht
weigerde, werd dadelijk voor fchuldig verklaard, en de zoodanige,
zoodanige ,
die niet vechten konden, zoo als geestelijken,
geestelijken. vrouwen, grijsaards
en zwakken, moesten anderen voor zich in de plaats fiellen. Deze
geregtelijke Tweegevechten duurden langen tijd voort. niettegenfl:aanniettegenfiaande men het barbaarfche en ondoelmatige er van erkende. De keizers legden zelfs geprivilegieerde Tweegevechten aan, waarvan dat te
Halt in Zwaben het langCle fiand hield; kunnende een ieder zijne
partij op eene zoodanige plaats daartoe uitdagen. Door de invoering der pausfelijke decreten, in 1l.!35.
1235. en eene betere regtspleging • werden de geregtelijke Tweegevechten, benevens de ordaliën, van langzamerhand afgefchaft. In de I I de eeuw, toen de
ridderfiand meer en meer in befchaving toenam, kwamen ook niet.
niet·
geregtelijke Tweegevechten in gebruik, die in tegenwoordigbeid
tegenwoordigheid van,
door partijen zelven
zei ven gekozene, fcheidregters gehouden
gehonden werden, om
over zaken, de eer betreffende, te beflis[en.
beflisfen. Ook deze hielden in
het vervolg op; doch in derzelver plaats kwamen de duëllen, of
die foort
roort van Tweegevechten, welke nog tegenwoordig in alle befcbaafde
fchaafde landen meer of min plaats hebben, en noch door wetten,
noch door bedreigde firaffen geheel hebben kunnen onderdrukt worden. - Over de geregtelijke Tweegevechten zie men: ME'jER'S
Ge[chichte
Gefchichte der Ordaliën. JetJa
JeM 1795.
TWIST CALBERTUS JACOB DUYMAER VAN) werd geboren te Puttershoek, niet ver van Dordrecht, den sden van Louwm. 1775, en had
tot zijne ouders den weleerwaarden heer J OANNES DUYM.1ER VAN TWIST,
destijds aldaar predikant, en mejufvrouw ANNA LAMBARTA GRAADT.
Na onder het geleide van zijnen vader goede vorderingen in de Latijnfche en Griek[che
Griekfche taal, wijsbegeerte en verdere voorbereidende
weten[chappen
wetenrchappen gemaakt te hebben, ber;af hij zich in het jaar 1791
J 791
naar de Leidfche Hooge fchool, en genoot aldaar het onderwijs, eerst
van den beroemden DAVID RUHNKENlllS, en naderhand in de Regtswetenfchap dat der hoogleeraren N. S~1ALLENBURG, D. G. VAN DER
KEESSEL, W. F. PESTEL, en in het jaar 1795 ook dat van den herfielden Hoogleeraar BA
BA VIUS VOORDA.
VOORM. Na verloop van vijf jaar verkreeg hij den graad van m~ester dcr
der beide regten , n3
na de openbare
verdediging op dcn
auden 3011en van Slagtnl. 1796 zijner Disfertatio in
inaugtlra!is:
gllYtllis: de fltulieris in repe/(mda dote
date privilegio , ejusquc
ejtlsquc v[u
tlfu in foro
fora
flollrmdico. Hij I,~gde
Hfjllandico.
Iègde zich dadelijk in 's G,.a!'.:fJlwge
G"(fJ'çnhage op de praktijk
prlktijk
toe :,
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D. VAN)
VAN)

toe; doch·
doch' werd,
,verd , uit hoofde van zijnen reeds verkregenen
verkregencn roem,
na:mwelijks eene maand later,
naauwelijks
Inter, aangefield tot hoogleeraar in de Regteil
[ell aan het /lthenaeum te Deventer, en aanvaardde zijnen post op
den 13den
t3den van Grasm. 1797, met eene inwijdings-redevoering: de
juris Roman
Romanii addiscmdi
addiscendi utilitate ae
ac neces(itate
necesfitate [umma,
fumma, etiam,
etimn, camcomp~sito
posito navo
novo legum civf/iuln
civilium Codice, apud Belgas minime cesfatura.
ces[atura.
Met eer en nut hier werkzaam zijnde, werd hij in het jaar 1801 aan
(Je
de akadernie
akademie te Harderwijk
Harderw&'k beroepen tot opvolger van den naar GraCra'ningen
1lingen vertrokkenen hoogleeraar S. GRATAMA; doch vond het geraden, dat beroep van de hand te wijzen. Een jaar daarna, evenwel,
aan de Groningfche hoogefcllOol tot opvolger van d~n
dm hoogleeraar
L. C. SOIROEDER
SCHROEDER aangefield , nam hij dit beroep aan, en hield bij
de aanvaarding van zijnen pOSt eene redevoering: de [apiente
fapiente legislatare ad communem utilitatem civium mores componmte. Hier on·
latore
onderwees hij eerst
eem het RorneinCche
Romeinfche regt, en na het jaar 1804 ook het
hedendaagfche privaatregt. Toen in het jaar 1809
1309 het hedendaagfche
privaatregt vervangen werd door het wetboek van NAPOLEON,
NAPOLEON, in~
ingerigt voor het Koningrijk Ho//and,
Holland, gaf zulks aan VAN
VAN TWIST gelegenheid tot eene redevoering, bij het nederleggen van het akademisch rectoraat, den 12den van Wijnm. 1809 uitgefproken: de iis,
ad lJuae Codicis Napoleontei Hol/andi
adquae
Hollandi Doctor, ad [aluberrimum
f{llu~errimum
Regis, hunc perferentis, consilium [ua
fua docendi 1"tJtiotle
1·atione adjuvamlum
adjul1a1ulullZ
inprimis
inpl'imis attel1dat.
attendat. Onder de Franfche heerfchappij werd hem het
onderwijs in het Romeinfche
Romeillfche regt opgelegd, en na de herflelling
herftelling in
·ons
'ons vaderland, dat in het hedendaagsch privaatregt in des zelfs geheefcllOon alleen met het onon~
len omvang, op hetwelk hij zich vroeger, fchoon
derwijs in het Romeinfche
Romeinrche regt belast, met allen ijver had toege.
toegelegd. en waartoe hij zich de noodige hulpmiddelen met veel zorg
en kosten had aangefchaft.
In dezen werkkring was hij tot
kort voor zijnen dood ijverig en tot groot nm
nut van vele leerlingen bezig; doch werd nog in de kracht van zijn leven, door
eene geweldige ziekte, aan zijne betrekkingen en aan de hoogefchool ontrukt; hebbende flechts den ouderdom van ruim vijf en
veertig jjaar
aar bereikt.
hoogleeraar , beBehalve zijne veelvuldige werkzaamheden als hoogleel'aar,
fieedde
ll:eedde hij ook eencn
eenen aanmerkelijken
aanrnfrkclijken tijd aan het apfiel1en
opfiellen van regtsgeleerde advij
advijzen
zen,, welke hij, hetzij alleen, hetzij met anderen,
geleverd heeft, en die zoo veel vertrouwen inboezemden, dat daardoor vele kostbare pleitgedingen
pleitgedingel1 werden voorgekomen.
In het jaar IISco
Seo had hij zich in het huwelijk begeven met mejufvronw JUDITH
JUDITH VAN
VAN LOGHEi\T;
LOG!-IE~!; waarnit drÏe
drïe zoons en eene dochter
vrouw
zijn overgebleven, van welke de oudfie, JAN
JAN DUYMAER
DUYMAER VAN
VAN TWIST,
die thans den post van Hoogleeraar in de regten aan het /lthenaeum
Athenaeum
te Deventer bekleedt, en, zoo als met grond te verwachten is, zich
zijnen naam waardig zal betoon
bewollen.
zUnen
en. Men zie verder over den
Hoogiecraar
DVYàlAEll. VAN
VAN TWIST: Hulde
H/llde flon
aan tJU
nu wyJen
wijlen dm
den
Hoogleeraar A. J. DVYMAEl{
Hoog.
Hoog-
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ioogleel'fJar
loog/eemar A. J. DUYMAER VAN
VAN TWIST, door Mr. T. HAAKMA
fRESLING,
rRESLJNG, 18zl;
1821; - Leerrede,
Lt'el'rede, bij gelegenheid van het aftterven
afsterven
lan
Jan ziJncn
zijncn ambtgenoot A. J. DUYMAER VAN
VAN TWIST, uitgefproken
uiegefproken
loor H. MUNTINGHE, den 3den van Wintermaand
Wincermaand 1820; - Re.
ReiCl'ocring
ICI'oering over
wel' !zet
het Staats
Stafltswezen
wezen , den /lkademifchen
Akademifchen regts.leeraar,
regts./eeraar) en
refe regtsgeleerde
regtsge!eerde verdienJlen
verdicnJlen ~'an
J'an den Hoogleeraar A. J. DUYMAER
fAN
fAN TWIST, door S. GRABMA,
GRATAMA, lJitgefproken den 9den van Louwm.
1821
lSn ;; alle welke Redevoeringen te Groningen bij J. OOMKENS
OOMICENS zijn
lÎtgegeven.
litgegeven.
TYCHO BRAHE. Deze, een beroemd fterrekundige, uit een oud
deJl\jk
IdeIlUk geOacht afkomllig,
afkomitig, wcrd
werd op zijns vaders landgoed, bij He/zin,;.
Helzin';'
;eur
~etJr in Schoncn
Schonen in 1546 geboren. Van zijne vroegil:e
vroeg1l:e jeugd af gaf
lij
tij blijken eener onbepaalde zl1cht
zllcht voor de beoefening van
vun wiskunlige wetcnfchappen, inzonderheid voor de fl:errekunde,
1l:errekunde, aan welke hij
hiJ
:ich dan ook in zijnen volgenden leeftijd genoegzaam geheel toevijdde. Nadat hij eenige jaren de hoogefehooi te Leipzig
vUdde.
Leipzigbezoche
,bezocht
lad,
iad, deed hij verfcheidene reizen \Jaar
naar Italië en Duitschland, wees
Ie aanzoeken van eenige vorften
vorfl:en van de hand, doch Èum
Ham eindelijk
lat van FREDERIK Il.,
I1., koning van Denemm-ken,
Denemarken, aan, die hem een
anzienlijk jaargeld toelegdé,
:anZÎenlijk
toelegdè, en het kleine, federt 1658 aan Zwe.
ZweIen
len behooreude,
behoorende, eiland Hween
Hwem in de Sond.
SOl1d. gedurende ziju
zijn leven ~..
lan hem afstond. Hier bOl1wde
lau
bouwde hij, op koninklijke kosten, het flot
/lot
Jranienburp:,
Jra11ienburg, benevens eenige fierrewnchten,
f1:errewachten, en 'bearbeidde het
vereld!l:elfel,
vereld!lelfel, dat nog onder zijnen naam bekend
be!relld is. Hij nam daarbU
daarbij
roor waarheid aan, dat de aarde in het middelpunt van 'hetzelve onon~
,ewegelijk
lewegelij k vast !laat;
Haat; doch dat de zon en alle overige li,gchameu
ligchamcn
:ich om haar bewegen. Hij wilde dus het oude fielCel
fieltèl van
)TOLOMEUS verbeteren; maar het zijne werd te regt, door volgende
lerrekllndigen,
lerrekundigen, verworpen, en aan
mm het fl:elfel
ftelfel van
v~n COPERNICUS den
'oorrang
'oorraog gegeven. Door zijncn
zijnen ijver ter volmaking der Herrekun-·
fl:errekun'·
Ie, offerde
ofFerde hij daaraan aanzienlijke [ommen
fommen op, en men is ook
laardoor
laar door aau
aan zijne onafgebrokcnc
onafgebrokcne waarnemingen eene meer
mcer juiste aanaan.
vijzing der
dcr vaste 11erren,
fl:erren, verfcheitlene
ver[cheidene gewigtige waarnemingen omrent den loóp der maan en der kometen, omtrent de ftraalbrefrraalbre:ing,
:Îng, en gewigtige
gewiglige verbeteringen
verbeceringen van 11errekundige
fierrckundige wcrktuigen
werktuigen verchuldigd;
i:huldigd; gelijk
gelUk zij dan ook aan KEPPLEP.. tot eenen
eellcn grond/lag
grondflag ge'iend
liend hebben,
hebben. waarop hij zijn fcllOon fierrekundig
Il:errckundig gebouw heeft
'pgetrokken.
TYCHO was bij dit alles een bekwaam fcheikundige, een bemin.
beminlaar
aar der fraaije wetenrchnppen,
wetenCchappen, en beoefende de dichtkunst tot
ijijne
ne uitfpanning.
uit[panning. Van de kenmerkende karaktertrekken zijner eeuw,
leiging
lei ging tot astrologie en bijgeloof, was hij echter niet vrij. Zijn
riftig oploopend karakter, en zijne neiging tot fpotternij over andeen, haalden hem vijanden op den hals, die het eindelijk zoo ver
,ragten
Iragten,, dat de opvolger van FREDERIK Il.,
11., CHRISTJAAN
CHRISTlAAN IV., zijn
zijll
aargeld introk. Hij verliet nu, in 1596,
I596, zijns ondanks, zijn vaderALGEMEEN WOORDENB. VII.
P
,
land,
land.
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land; nam een eervol beroep van keizer RUDOLPH II.
11. aan, die een
groot vriend der frerrekunde
fierrekunde en astrologie was; werd aan het hof
van dien vorst te Praag zeer wel ontvangen en rijkelijk betaald, en
genoot alle mogelijke vrijheden en onderfl:euning,'
onderl1euning,' om zijne fiudiën
fl:udiën
ongel1oord
ongefioord te kunnen voortzetten; doch hij l1ierf
Hierf reeds in Wijnm.
1605.
J605, - TYCHO was, met al zijne ·zwakhèden
'zwakhêden en gebreken, een
groot en uitftekend man voor zijne eeuw. Zijne werken, meestal
van eenen frerrekundigen
fierrekundigen inhoud, zijn alle in de Latijnfche
LatijnCche ta:ll
taal gebe.
Latijnfche gedichten befchreven; maar zijne nog voorhanden zijnde Latijnfcbe
zitten weinig dichterlijke waarde. Zijne kostbare astronomifche en
andere werktuigen werden door R
RUDOLPH
UDOLPH H.
Il. gekocht, doch na den
flag bij Praag, in 1620, grootendeels vernield; terwijl zijne beroemberoem·
de koperen hemelglobe, van 6 voet in middellijn>
middellijn. na velerlei lotgekwam; maar ook hier, bij den
vallen, in Koppenhagen weder terug Jcwam;
felien brand van 1728, verloren ging. Van het door hem gebouwde
flot Uranienhurg,
Uranienburg, op het voornoemde eiland, zijn mede nog alleen
eenige bouwvallen over.
TYCHSEN, (OLAUS GERHARD) was, een der beroemdfle
beroemdfie Oosterlingen. Hij werd te Tonnern in Schleeswiik,
Schleeswijk, in 1734, uit behoeftige ouders geboren; genoot tot zijn 17de jaar het onderwijs in het
Latijn in zijne geboorte!l:ad, en verwierf een jaargeld voor het gymnafium te ditona,
A/tomI, alwaar de beroemde MATERNUS DE CILA, gedurende 4 jaar, op zijne Oosterfche Hudiën den bellisfendl1en
beflisfendfien invloed
had; terwijl hij aan den hoogleeraar STICHT zijne grondige kennis
Rabbijnseh, en de beginfels van het Arabisch had te danvan het Rabbijnsch,
ken. Ook hoorde hij de lesfen van den geleerden opperrabijn, JoNATHAN CYBESCHUTZ, over den Talmud, en hield menigvuldige gefprekken met geleerde Joden, waardoor hij eene zeldzame vaardigheid in het Joodsch duitsch verkreeg. Aan zijn verblijf in Halle,
Ha/Ie, van
1755-1759, was hij zijne buitengewone kennis van het Hebreeuwsch
verfchuldigd, en werd een medearbeider van het plan van Dr. CALLENBERG ter bekeering van Joden en Mahomedanen, waartoe hij
federt door Duitseh/and
Duitschland en Denemarken reisde, zonder één' enkelen
Jood tot het Christendom gebragt te hebben. Hij
I-iij werd echter, bij
deze gelegenheid, bij den hertog FREDERIK van MeckIenburg
Mecklenhurg SchweSchJllerin
rz'n bekend; in 1760 als Magister tegens aan de nieuwe op te rigten
univerfiteit te ButzoJII
Butzow beroepen, en, na verloop van eenige jaren,
Oosterfche talen bevorderd, federt
tot gewoon hoogleeraar in de OosterCche
welken tijd zich zijn roem, door zijnen zoo menigvuldigen als zeld..
zamen letterarbeid , door geheel Europa verfpreidde. Toen in 1789
de gemelde univerfiteit weder ontbonden werd, vertrok hij als hoogleeraar ,opperboekbewaarder en opziener van het mufeum naar
Rostoek, alwaar hij in 1815,
1315, in het volle bezit zijner ligchaamskrach
Iigchaamskrach
ten en zielsvermogens, geëerd en bemind van allen,
allen. zachtkem
omfiiep,
ontfliep.
TYCHSEN trad het ~erst
eerst als fchrijver op met eene zamenfpraak in het
En-
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Engelsch, tusfchen eenen geleerden Jood en eenen Christen. Zijn belangrijk!l:e
langrijkfle werk is: Butzowifehe
Butzowifche Nehcnflunden,
Nebcnflunden, van 1765 tot 1769 in
6 deelen verfchenen,
vcrfchenen, welke eene rijke flof voor de gefchiedenis
en kennis van het Jodendom bevatten. Niet minder gewigtig zijn
thans zeer zeldzaam gewordene , verhandelingen: dbbre.
/lbbrezijne beide, thalls
viaturarum
vintllrnrum HebraictJrum,
Hebraicarum, Supplementum
Supplemcl1tum primum et feeundum,
fecundum, in
1768 en 1769 uitgegeven, en uit gedrukte werken en handfchrifLen
handfchriflen
Voorts verzamelde hij met veel moeite, voor de bijbelw
getrokken. VoortS
fche letterkunde, varianten uit BASCHI; vergelijkingen van oude
overzettingen met den Hebreeuwfchen grondtekst; naauwkeurige beo
fchrijvingen
fchrijvingel1 van de merkwam-digfte
merkwa~rdigfte uitgaven des bijbels, enz.; terwijl
twistfchriften tegen KENNICOTT den weg hebben aangewezen
zijne twistfchrifren
tot vaste grondregels in de bijbelCche
bijbelfche kritiek. Om zich den voort.
voortgang in de AziatiCche
Aziatifche Palaeographie gemakkelijker te maken, liet hij
Joodfchen zegelCnijder
zegelfnijder en eenen hofschilzich door eenen bekwamen JoodCchen
der in Schwerin in het raderen onderwijzen, en gaf reeds in 1767
twee welgelukte platen met .T oodCche
oodfche grafschriften in het licht.
TYCHSEN
TVCHSEN was zeer bedreven in de Kufifche of Ond-Arabifche
Oud-Arabifche fchrift.
teekens, en hem komt de roem toe, het eerst de Palaeographie op
grondfhigén gevestigd te hebben. Hij ontving bij aanhoudend.
aanhoudend·
vaste grondllágén
heid uit de afgelegenlle
afgelegenfle landen van Europa Arabifche opfchriften
opfchriftell
cn Mahomedaanfche munten, en overtrof in h'et
het aanwijzen der juiste beteekenis van de karakters der Phenicifche taal al zijne voorgangers. Ook de
de PerCepolitaanCche
Perrepolitaanrche opfchrifren
opfchriften maakten verfcheidene
jnren
jr.ren een voorwerp van zijn vlijtig onderzoek uit, en hij was de
eerfte onder de leeraren van alle Duitfche univerfiteitcn, die over de
Oosterfche Palaeographie voorlezingen hield. Hij hield briefwisfeling
met eenen
cenen prins van Torromuzzo, eenen onderkoning van Sicilië,
Sicilië. en
cenen aansbisfchop
Pnlermo; zelfs flond
fiond de toegang tot den
aartsbisfchop van Palermo;
paus, en den kardinaal BORGIO voor hem open; terwijl de beroemdberoemd.
fee geleerden
geleerdeu van Spanje zijne correspondenten, en S. DE
DE SACV.
SACY.
LANGE~, THUNllERG ,• PALLAS en andere kundige mannen zijne vrien.
vrienden waren. - De groothertog bewilligde eene fom van 5°00
5000 daalders
tot aankoop der gezamenlijke, nagelatene letterknndige
letterkundige fchatten
fchattell van
TVCHSRN,
TYCHSF.N, ten behoeve van de univerfiteit te Ros/oek.
Rostock. Dezelve zijn
zeer rijk in manufcripten en zeldzaamheden van allerlei aard, waaronder alleen 4000 brieven, welke hij aan Christelijke en Joodfche
geleerden gefchreven heeft.
(MEINARD) werd den !lollen
!.lofien van Lelltem.
Lenrem. 1741 te
TYDEMAN (MUNARD)
Zwolle geboren, had tot zijnen vader HENDRIK WILLF.M
WILLEM TVDEMAN,
luit.·
luit. - kolonel bij het voetvolk in 's lands dienst; een deftig. verllandig
godsdienfiig man, in de Latijnfche taal en andere wetenfiandig en godsdienflig
fchappen bedreven; en tot zijne moeder JOHANNA ONKRUIDT, eene
aangename, huishoudelijke en godvruchtige vrouw. Zijne ouders,
zijne gefchiktheid tot de letreroefeningen
letteroefeningen ontwarende, leidden hem
P 2
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wijsfeIiJk daartoe op, en beftelden
wfjsfelijk
befielden hem op de Latijnfche fchool
fcllOol zijner geboorteftad,
geboortefiad, van waar hij met zijn 14de jaar tot de akademie
bevorderd werd. Onze TYDEMAN bragt eerst 2~ jaar aan de doorluchtige fchool te Deventer door, waar hij met veel vrucht de lesles~
fen van de hoogleeraren JACOBUS' DE RHOER, GEORGlUS
GEORGIUS JlORDENS
aRDENS en
NIKOLAAS HEINEKEN hoorde. Van hier vertrok hij naar de hoogefchool
fehooi te Utrecht, alwaar toen, onder meer andere beroemde manleernarde , en hij van 1757
nen, de vermaarde PETRUS WESSELING leeruarde,
tot 1761 z\ine
z~ine letteroefeningen voonzette.
oortzette. Hier genoot hij in de
eerfte
eerfie plaats het onderwijs van dezen geleerden in de historiën, het
natuur. en volkenregt ,in de kennis der onderfcheidene regerings.
vormen, volgens het bekende werk van OTTO, en in de Griekfche
~at in deze en de
letterkunde; voortS van den geleerden CH. SAXE .dat
Latijnfche letterkunde, van de hoogleeraren JACOBUS VOORDA en
HovcK in het Romeinfche en hedendaagfche regt, en van J. D.
HoucR
HAHN in de natuurkunde, waarbij hij nog van bijzondere perfonen
onderwijs in de wiskunde en Engelfche taal ontving. Ook beoe·
fende hij de Nederduitfche taal- en dichtkunde , voor welker grondige kennis, befchaving en uitbreiding hij in eene edele geestdrift
blaakte, en rigtte met eenige edelaardige jongelingen een gezelfchap
op tot derzelver beoefening,
beoefening. onder de zinfpreuk: Dulces
Du/ces nnte
ante om.
nia Mu[ne,
Mufae, van welks nmtigen
nuttigen arbeid, onder den titel van Proeve
"nn
1Ian Taal- en Dichtkunde , .22 deelen, in het licht verfchenen, waari!1
waarin
verfcheidene belangrijke flukken
fiukken , en onder deze verfcheidene
ver[cheidene van onzen
TYDEMAN, gevonden worden. Nog aan de hoogefchool verkeerende , fchreef hij eenen
eeuen brief aan J. D. VAN HOVEN, over eene
FamiI. van CICERO, geplaatst in de Nederlandplaats uit de Epist. ad Fnmil.
fone
fche geleerde
ge/eerde Fnma
Fama van 1759, en door den oordeelkundigen VAN
BERGEN in zijne Obfervntiones
Obfervationes Criticae
Criticoe met lof vermeld.
TYDEMAN. zoo te Deventer als te Utrecht, aan
Zevén jaar had nu TYDEMAN,
voorbereidende oefeningen befleed,
beHeed, wanneer hij door zijnen geliefden leermeester WESSELING tot doctor in de regt
regten
en bevorderd
werd, na de voorafgaande verdediging eener doorwrochte verhandeling de L. Ulpii Marcelli
Morcel!i ICtl
ICti vita et Scriptis, welker waarde daaruit genoegzaam kan blijken, dat dezelve door den geleerden G. OELÛELRICHS in het lile
Ifl:e deel van zijn' The[aurus
Thefaurus 1l0VUS
110VUS Disfertationum in
habitarum werd opgenomen. Nadat onze TYDEAcademiis Be/gieis hnbitarum
MAN zich nog een jaar te Utrecht, onder het geleide van den be.
kwamen G. MUNNIKS, in de, praktijk geoefend, en inmiddels eene
hem gedane aanbieding, om als huisonderwijzer van den zoon des
gouverneurs - generaal van Neerlands lndiën naar Batnvia
Batavia te vertrekeelle ander~, om zijnen vriend KLUIT als praeceptor op de
ken, en eel1e
ken.
Latijnfche fcholen te Rotterdam op te volgen, beleefdelijk had van
de hand gewezen, werd hem reeds in het volgende jaar 1763 eene
aangenamere, en met zijne kunde en verdienflen
verdienfl:en meer overeenkoiiandplaats aangeboden, daar hij
bij tot rector en gymnafiarch
gymnafiarclt te
mende, fiandplaats
Lee«Leeu228
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Leeu.."arden benoemd werd. H~
Luullartkn
II~ aanvaardde zUnen post met eene
fraaiJe redevoering over het
hel 1100dzakelijke
noodzakelifke der veretniging
vereeniging van de /lui;e
pudie
der befcha(lfde
tier
be[chaafde Letteren met befchaafdheld
befchaafdheid Van
van Zeden; en was hier
tot uitgebreid nut van anderen en tot genoegen van zich zeI
zelven
ven werkwerk.
zaam; doch Leeuwarden mogt zich niet lang in het bezit van een
zoo bekwaam fchoolbef1:uurder verheugen. Reeds in 1765 aanvaardaanvaard.
de hij het hem opgedragen hoogleeraarambt, in de hif1:oriën, wel.
fprekendheid
Cprekendheid en Griekrche
GriekCche taal, aan de Gelderfche hoogefchool,
hoogefchooJ, en
hield bij die gelegenheid eene Latijnfche
LatijnCche redevoering over de noodzo_
11oodza_
telifkheid, dat in Nederland de Hiftoriën,
telijkheid,
Hifloriën, Welfprekendheld
Welfprekendlzeid en Griek.
Griek_
rehe taal beoefend Ulordm,
worden, om uitpekende
uitJlekende Burgers voor hetzelve
hetze/ve te
vormen. Slechts een jaar echter mogt de Harderwijkfche hooge.
"ormen.
tot opvolger van
lchool hem bezitten, toen hij aan die van Utrecht tOt
~ijnen grooten leermeester WESSELING werd aangef1:eld,
~iJnen
aangefl:eld. Hij trad
uitCpreken eeee.
lezen nieuwen en luisterrijken werkkring in met het uitfpreken
ler fchoone en belangrijke redevoering over het regelen van de gren~
:en der Natuurlifke
Natuur/i/ke Regtsgeleerdheid; had hier het voorregt , onIer zijne eerf1:e
ler
eerl1e leerlingen te mogen tellen de feden in onderfcheide_
le
Ie vakken beroemd gewordene
geword ene mannen HrERONYMUS
HIERONYMUS VAN ALPHEN t:t
'rETER
)IETER LEONARD VAN DE KASTEELE, J.
J. BOTH
BonI HENDRIK
HENDRlKSEN
SEN en JoJOm
IANNES KNEPPELHOUT, en [maakte
fm:lakte tevens het genoegen, dat zijne
esfen
esCen over het Natuurregt niet {lechts
flechts door beoefenaars der regtsregts.
d oor de bekwaamfl:en
bekwaamften van hen, die zich tot
tOt
:eleerdheid, maar ook door
;odgeleerden vormden, met ijver werden bijgewoond. BeI)alve
neJ:alve de
:enoemde
;enoemde wetenfchap
wetenCehap verklaarde hij nog, in ziJ~e
zij~e bijzondere les
~n, het beroemde werk van DE GROOT, over het regt van vrede eH
en
or/og, en een gedeelte van het bek-ende
bek<!ude werk van OTTO, ten titel
Notitia Rerum
RefUm publicarum; terwijl hij in zijne openbare
oerende : NotUia
~sfen handelde over het Staatsregt van het Roomsen-Duitsen
Roomseh-Duitscn Keizer
Keizer-..
y'k, en over de Hiflorie
Hijlorie der Natuurlijke Regtsgeleerdheid. Voorts
ras hij te Utrecht, door zijn uitmuntend en doelmatig onderwijs,
be.
iet alleen werkzaam ten nutte der wetenrchappen,
wetenCchappen, maar ook beacht, om door de uitgave van geleerde werken zijn' eigen roem.
1l dien der hoogefchool, aan welke hij tot luister firekte,
fl:rekte, te bevorderen.
:etuige hiervan ziin, onder meer andere fchriften,
rchrirten, (want
(waIlt ons bef1:ek
bellek
at niet toe, ze alle te nóemen) de belangrijke voorrede en geleerde
Illteekeningcn
tnteekeningen , waarmede hij de door hem verbeterde vertaling van
Barbarife en het Oosten verrijkt heeft; het door
IlAWS Reizen door BarbariJe
!m
~m in het licht gegevene Syntagma Disfertationum
Dis[ertationum (ld
ad Philofophiam
ora/em pertinentium; de nieuwe uitgave van het beroemde werk
"ralem
In
m GROTlUS de Jure belli et paeis,
pacis, door hem
hcm bezorgd; zijn Enchirion fludiofi
fludio[i Jurusprudentiae
.Turusprudentiae Naturalis
Natura/is,, en eindelijk de duizend
'ze[es
tefes ct
et dphoris1l1i
Aphorismi ex Jurisprudentia
jurisprttdentia Natllmli,
Naturali, welke uit zijn we~lijks dispuuccollegie
dispulltcollegie geboren werden.
werdcn. Tweemaal bekleedde hij
n de Ucrechtfche
Ucrecht[che hoogefchool
hoogeCchooi de waardighejd
wáardighejd van "cctor
,"cctor mag'ficus, welke hij telkens, naar gewoonte, met ecne
'ficus.
tcne redevoering ne·
p 3
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eerfle. over de Weelde
derlegde , van welke redevoeringen alleen de eerlle,
fchandeliJk voor dê Burgers en den Staat, door hem werd uitgeuitge.
als fchandelijk
o~'er de
geven; terwijl hij het niet geraden vond, om de tweede, Ol'er
ware Staatkunde, uit hoofde van het, vooral in de jaren 1786 en
1787, plaats hebbend verrchil in fiaatkllndige
ilaatkllndige beginfels door den druk
gemeen te maken. De fiad zijner woning rijkelijk in de beroeringen en twisten deelende , die het gevolg van dit verfchil waren,
oordeelde hij het in het laatst genoemde jaar raadzaam, om zijne teregtcn te
genwoordige :O:andplaats
fiandplaats voor die van hoogleeraar in de regten
Harderwijk,
HarderwiJk, door het vertrek van profes[or
profesfor ROSCIlM
ROSCAM lJaar
naar Utrecht
opengevallen, te verwisfelen. TYDEMAN aanvaarde zijnen post met
eene
Regtsgefene redevoering, over eenige oorzaken van het bedelf
hedelf' der Regtsge.
leerdheid
les[en over de Infoituten
Injlituten en Pandecten; beJeerdheid;; hield een jaar lesfen
zorgde de .akademifche
.akademi[che verhandeling van J. WESTENBERG , de Ufu
U[u Ju.
ris Roman; in Trans-Ifa/ania,
Trans-I[atania, en vertrok in het volgend jaar weder
naar Utrecht, waar. hij zijne vroegere werkzaamheden hervatte, na
dat de hoogleeraar J. VALCKENAER,
ALCKENAER. die in zijne plaats beroepen
was, ten gevolge der inmiddels plaats gehad hebbende omkeering van
zaken,
zaken. die fiad had verlaten.
Niet lang echter bleef onze TYDEMAN in den pOSt, dien hij, vele
groOtfien roem voor
VOOT zich zelven en geen'
jaren achtereen, met den groOlilen
geringen luister voor de hoogefchool
hoogefehooI bekleed had, werkzaam; maar
trad
tTad in 1790 eene nieuwe nog aanzienlijker loopbaan in, hem door
dOOT
zijne benoeming tot griffier van de :O:aten
fiaten van Overi/sfel
Overi.is[el geopend.
Hij nam den hem opgedragenen post. met de uiterlle getrouwheid,
tot aan de groote verandering van zaken in 1795 waar; doch meenmeen·
de toen, dat de bij des
zelfs aanvaarding afgelegde eed hem verbood,
deszelfs
dien nu langer te bekleeden , en Ieide
leide denzelven dus neder; doende
daardoor een' fiap, die te meer eerbied verdiende, naar mate dit offer,
aan hetgeen zijn geweten hem als pligt voorfchreef, hem, als vader
rnim met tijdelijke middelen bevan een talrijk gezin, en niet zeer ruim
deeld, te bezwaarlijker moest vallen. Hij verliet Deventer, waar hij
het laatst zijn verblijf gehouden had, in Slagtm. 1795, en trok met
zijn huisgezin naar Kampen,
Kampen 1 waar hij zich tOt
tot 1801 onthield; belledende een groot gedeelte van zijnen tijd aan de vorming van bij hem
inwonende jongelingen tot het akademisch onderwijs. In het laatst
genoemde jaar vestigde hij zich binnen Lei/den, ten gevolge van een
bij hem gedaan aanzoek, door toenmalige bezorgers der hooge.
fchool. om, onder billijke voorwaarden, een' catalogus te vervaarvervaar·
digen van de boeken, in de rijk voorziene, openbare boekerij voorbanden;
handen; eene lastgeving, eerst voor een bepaald getal van jaren ge.
fchied, maar federt
[edert van jaar tot jaar vernieuwd, en ook tot de handhand.
fchriften
1èhriften uitgeilrekt.
uitgefirekt. TYDEMAN, in wien bezorgers tot deze moeijelijke en gewigtige taak den regten man gevonden hadden, hield zich
dan ook daarmede rusteloos en onvermoeid bezig, en fchreef
[chreef niet
tiocl en inhoud van alle boeken, zelfs de kleinlle
kleinfie en met
alleen
nlle('n den ti~l
an:tn-
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andere in denzelfden band verfcholene, zeer naauwkeurig op; maar
verrijkte deze opgave bij vele ook met min of meer uitvoerige
aameekeningen, ter aanwijzing van derzelver aard en waarde dienenbefieedde,
de. Gedurende de reeks van jaren, die hij aan deze taak befteedde,
was hij ook nog, in andere opzigten, voor de wetenfchappen nut. zij"e verfcheidene belangrijke uittrekfels en berigten
tig, waarvan .zijne
om treilt regtsgeleerde en andere fchriften in de Jaarboeken
uit en omtrent
Wetenfclznppen voor het Koningrijk
Koningriik Holland, onder
"a11 Kunflen en Wetenfchappen
toezigt van den heer J. MEERMAN uitgegeven, en de fchoone oudBurggrfwiata Leidenf',
Leiden!', van W. Musheidkundige Verhandeling: de Burggra"iata
KETIER VERGENST , doch meest van onzen TVDEMAN, en eindelijk zijne fraaije en bondige verhandeling over den oorfprong
oorfProng der [praak
fpraak en
den Cratylu$ van
va11 PLATO (*),
(*) , kunnen getuigen. De herftelling
herfielling van ons
vaderland in het jaar 1813 bragt ook eene aangename verbetering in
het lot van onzen TYDEMAN
TVDEMAN te weeg, daar onze geëerbiedigde koning ter belooning zijner gewigtige en langdurige dienften,
dienfien, aan de
wetenfchappen en het vaderland bewezen, en van zijne onkreukbare
gehechtheid aan eed en pligt, hem tot hoogleeraar aan 's lands hoogefchool te Leijden benoemde, met bijgevoegde bepaling, dat hem, bij
aanfiaande hervorming van het hooger onderwijs, het hem op te
de aanllaande
gebeurde echter
dragen vak nader zoude worden aangewezen. Dit gebeuJ'de
niet, alzoo de nieuwe inrigting der hoogefehooi , in 1815, den meer
plaatfie , die,
dan 70 jarigen grijsaard onder het getal dier hoogleeraren plaatfte
volgens de wet, met behoud van eer en voordèelen,
voordeelen, aan hunnen post
verknocht, van de dienst ontilagen
ont/lagen zijn; doch zijne werkzame geaardheid en vurige zucht, om nuttig te zijn, drongen hem·, van de vergunning derzelfde wet gebruik te maken, om namelijk nog, zoo veel in
ftuderende jongelingfchap nuttig te zijn. Hij nam dus
hem was, der fiuderende
het bij de wet gevorderde onderwijs in de Romeinfche Olldheden,
olÎdheden, tot
zijnet ambtgenoot en in
In de letterkundige faculteit,
groot genoegen zijner
tOt weinig tijds
vrijwillig op zich, en zette hetzelve met grooten lof, tot
18>14 werd hU
voor zjjn overlijden, onafgebroken voort In Slagtm. 1824
door eene langzame verzwakking aangetast, die hem echter ten eindeéd behou·
de toe het volle genot zijner verfiandelijke vermogens deed
den, en hem ten laatfie, op den lfien
l11en van Sprokkelm. des volgenden jaars, in den ouderdom van bijna 84 jaren, zacht en opgeruimd, en, als een geloovig christen, tot de hoop van een beter en
heerlijker bellaan
befiaan deed illfluimeren.
iniluimeren.
TVDE.MAN is driemaal gehuwd geweest; eerst aan BARE
BARBARA
ARA
Onze TYDEMAN
MARIA ROSSIJN. zuster van zijnen voormaligen ambtgenoot te Harderwijk, den hoogleeraar JOHANNES TUEODORVS
THEODORVS ROSSIJN,
ROSSJJN, bij welke hij
4 kinderen verwekte, waarvan hem flechts ééne dochter, WIJNANDA
LUCRETIA, overbleef, welke in 1825 nog in leven, en aan den
heer BONEBAKKER te dmflerdam, gehuwd was; vervolgens aan SOPHIA
p 4
de
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II Stu1l:
Stu"k der Verhandelingen van de Maatfçhappij
(*) Te vinden in het 1I
van Letterkunde te
tc Llijden,
"'n
L,jjden,
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THEODORA DE BEVEREN, eene godvruchtige, huishoudel\ike gade, die
de fiudie, inzonderheid der godgeleerdheid, beminde, en bij welke
hij 6 kinderen verwekte, waarvan nog 4- (in 1825)
I P.2S) in leven waren,
en daaronder \~ zonen, waarvan de eene hoogleeraar nan de Leijdfche hoogefchool,
hoogeCchooI , de ,ander Predikant te Dordrecht is; en eindelijk
aan HERMANUA HUGENHOLZ, dochter van den Delftsehen
Delrtschen leeraar
leeraur P.
H. HUGENHOLZ, welk huwelijk met 2 Zonen en eene dochter gezegend werd, welke alle, bij 's mans overlijden, met de moeder nog
in leven waren. - TYDEMAN behoorde niet alleen onder·
onder' de geleerCchut van kundigheden veree·
vereeden van den eerfien rang, in wien een fchat
nigd was, ,dien hij zijn geheele leven, met eene milde hand. ten al·
albefleedde, en nit
uit wiens fchool verfcheidcne
verfcheidene beroemgemeenen mme
nutte bel1eedde,
de fiaatsmannen en geleerden zijn voortgekomen; maar verdient ook
in zijn karakter en wandel, als mensch en christen, den hoogfien
ften lof. (*)
TYNDAR1DEN.
TYNDARIDEN. ZOO noemt men de tweelingbroeders, CIISTOR
CIIST.OR en
POLLUX , naar hunnen vader, TYNDARUS , die koning van Laconië was.
TYPHON. I. Eene Egyptifche godbeid , een zoon van KRONOS
KRoNos
en ,RHEA, ~n broeder van OSIRIS, ARERIS , 1SI8
ISIS en NEPTUNUS,
NEPTUNUS.
De Bgyptenaren
./kyptenaren hielden hem voor een kwaad wezen, waarvan al
het fchadelijke en verderfelijke in de Natuur afkomfdg was. Alle
gehate en onreine dieren waren bem
hem heilig, en op zekere feestdagen
feesedagen
was hij een ;voonverp
;voorwerp ; van befchimping en berpotting. Gewoonlijk
werd hij niet in menrchelijke gedaante, maar als een ezel, rivier~
paard of krokodil afgebeeld. Ook hield men hem voor het zinne.
beeld van de zee, die den Nifl verllindt,
verDilJdt, of van den heeten, hoogst
verderfelijken Zuidewind. 2. Wordt TYPHON of TYPHO bij PLINIUS die hevige fiorm,
aorm, of wervelwind genoemd, welke nog tegenwoordig, voornamelijk op den grooten 1ndifchen
Indifchen Oceaan bij China,
Japan, en op het fchiereiland aan gene zijde van den Ganges, gege.
durende het warme jaariiJizoen,
jaariàizoen, zich verheft. Deze foort van wer.
velwind heeft met de plotfeling opkomende fwrmen
frormen in de EtkiopiEtlriopifche zee, en voornamelijk aan de Kaap de Goede Hoop, vele overeenkomst', en worden Travados geheetcn. Deze laatfte verwonen
VertoOllen
zich, gelijk de Typhon, bij fti!
ftil eu
en helder weder, en beginnen met
eene kleine zwarte wolk, breiden zich, na verloop van een unr,
uur,
overal nit,
uit, en vernielen met de grootfte woede de fchepen in
olltftaan deze
de haven en de woningen op het land. Niet zelden omftaan
ver.
ver(*)
C·) Men zie verder omtrent dezen verdienfielijken
verdieufielijken geleerden de aanfpraak, door
den Hooglceraar
Hoogleeraar M. SIEGENBEl!It ,,als
als voorzitter gedaan bij de opening van de Algemeene Vergadering der Maatfchappij van Nederl.
Neder!. Letterkunde te L,ijden, waaruit
tic
41gcmeenen Konst- en
el> Lc"erbode
Letterbode van 18:6, No. 4, 5 cn
en 6.
de redactie van den .II/zell/eenen
'.
's mans LeveDsfchets heeft overgenomen, welke hioldoor
hieldoor ons
on. hoofdzakelijk gevolgd
is; alsmede HERINGA, O,a,;o,
O,at;o, in
jl> anna/.
annal. acatl. T,aj. 1324 en 1825 p. 32. et
annot.
anno'. p. 243.
243. en de plaatfen
pl.atfen en fchrijvers aangehaald door 's lOaos
mans zoon,
ZOOD, H. W.
'rYDEMAN.
TYDRMAN, S'orm.
S'erm. Hab. d. 8 Febr. 182iS.
I SlIS. p. 21. in dc .IInnal.
4"nal. açatl.
afat!. Lngd.
Lagd.
Oet.
ûet. 1325-18tG.
1325-18tlS.
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verwoestende Trt1Vtldos,
Travados, in Gras-.
Gras-, Bloei- en
CD Zomermaand, op verfcheidene dagen tweE: tot driemaal, behalve aan de genoemde kaap,
ook op de kusten van Guinea, in Loango en Guardafui. Wan_
lleer een zoodanige Typhon of wervelwind eene wolk vat, omftaan
ontftaan
waterhoozen. (zie aldaar.)
daaruit de zoogenoemde waterboozen.
TYPHUS is eigenlijk de benaming voor het kenmerk eener ziekte, welke zich door verdooving en verfiomping der zintuigen, enz.
onderrcheidt,
onderCcheidt, en daarvoor
d!tarvoor ook als zoodanig door HIPPOCRATES gehouden wordt; doch wordt ook dit woord, in de kunsttaal, door
andere geneesheerell,
geneesheeren, in eene verfchilIende beteekenis gebezigd. Nu
eens worden menigvuldige koortren,
koortfen, en dan eens geheele klasfen
derzelve (de as.henirche
as:henifche of zenuwkoortfen) onder deze benaming
ver11:aan; doch IlJLDEBRANDT
HJLDEBRANDT heeft eindelijk in zijn
zjjn werk, über den
verfl:aan;
anfleckenden
an{leckenden Typhus, Weenen 1
1810,
BlO, op het voetfpoor van SAUVAGES,
de eerfle beteekenis van dit woord weder ingevoerd, en men verflaat
Haat er thans door eene op zich zelve {taande
flaande koortsziekte , van eene
hijzondere Co
ra ort , welke beunettelijk
beiinettelijk is, eigene en bepaalde tijdperbijzondere
ken doorloopt, en zich door alle dezelve alleen door vel'dooving en
ijlhoofdigheid kenmerkt; en het is deze ziekte,
ijlboofdigheid
ziekte> welke in hospitalen,
gevangenisfen , onder legers te velde, op fchepen _en in beleger.
de fleden
Heden zoo menigvuldig plaats heeft; nu eens gewoonlijk, dan
cens
aanregt ; doorgaans den
eens beCmetwlijk
bermetwlijk is; groote verwoestingen aanregt;
oorlog verzelt, en hierom door HUFELAND
HUFELANO met den n9am
noam van krijgspest bc1l:cmpeld
beflcmpeld wordt.
'wordt. Over den eigenlijken aard Mzer
dezer ziekte
geneeshecren, niettegenflaallde
niettegenflaande menigvllldige
menigvuldige gedane waarnezijn de gencesheerell,
mingen, het niet eens; doch derzelver oorzaak is altijd eene beCmetbefmettende
begun!l:igende omflandigheden altijd en op alle
rende flof, die onder begun1l:igende
plaatren
plaatfen gevonden en gevoed wordt. waaronder wel voornamelijk de
bedorven of fliklucht
fiiklucht,, zij moge dan door uitdamping van tl:i1tl:aand
Hilfiaand
water, of van levende, bewerktuigde, inzonderbeid
inzonderheid dierlijke wezens
enz. onrfl:aan,
ontfiaan, moet geteld worden. Eene zuivere lucht derhalve,
zuur11:of bevat, of ook wel met zoutzoUt- of
inzonderheid wanneer zij zuurflof
falpeterzure dampcn
dampen bezwangerd is, behoort, onder anderen, tot
de middelen, om de fmetflof
[metflof te verdrijven, of ten minfle in haren
voortgang te !l:uiten.
tl:uiten. - Omtrent de eigenlijke natuur van de fmetflof
van die van eenige andedezer ziekte weten wij even weinig, als vall
re; doch zij bezit de eigenaardige eigenrchap,
eigenfchap, dat zij niet, zoo als
b.
h. v. de [tnetltof van pokken, aan·
aan eelle
eene zigtbare dierlijke flof
(f1ijm
(llijm of etter) gebonden, maar vlugtiger
vlngtiger is, dan deze, en zich
met de uitwaremende
Van hier, dat
uitwalèmende flof
Hof aan de lucht mededeelt. Vall
zij zich lliet
niet ilechts door eene onmiddellijke aanraking van den
zieken, maar zelfs op eenigen, ofschoon nict
niet zecr
zeer grooten, affland
11:and voortplant; doch ook hecht zij zich aan andere tl:offen,
fioffen, die
met den kranken in aanraking komen, olltwikkeit zich en blijft
kleven aan vuil linnen, dat nict opgehangen en geluchç,
inzonderheid klevèll
gcluchç,
maar op cenen hoop geworpen wordt. De Typhus bCi~illt,
bCi~int, gelijk alp 5
te
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koortfen,, met koude, hoofdpijn, lig te duizeling, verminderden eetIe koortfen
lust, dorst, enz.; duurt alzoo 7 dagen voort; heeft in de eerlle vele
koorts, en bellise
beilist
overeenkomst met eene catharale of rhumatieke koores,
zich nooit voor den 14 of den uilen dag. - Over den Typhus zie
BERNHARDs Handbuch der algem.
a/gem. und be[ondem
be[ondertl Contagie-Lehre,
men BERNHARDS
.ile
anfleckenden Typhus,
I fie deel, Erfurt 1815 , en GODENS Ge[chichte. des anfteckenden
im
1m 4 Buch. Bres/au 1816.
TYPOGRAPHIE. (Zie: BOEKDRUKKUNST.)
TYPOLlTHEN
TYPOLITHEN zijn diefooft van verileeningen,
verfieeningen, waarvan alal.
werkmigelijk natuurlijk ligchaam.
ligchaam,is
is
leen de uitwendige vorm van het werktuigelijk
overgebleven. Dit laatlle werd, namelijk. bij de yorming
vorming van de
aardkorst, door nog vloeibare, naderhand verh:}rde
verh3rde minerale fioffen
fioJfen
omgeven, maar niet
lIiet doordrongen, zoo als bij andere fa
foorten
vall
omgeven.
orten van
verfieeningen; ging vervolgens tot verrotting over, en liet geen an[poor, dan dat van zijnen vorm.
vorm, in de hetzelve omgevende delfder fpoor.
ilof achter; doch worden de ledige holten ook dikwijls door anfiof
dere bewerktuigde ligchamen aangevuld, welke dan fteenkernen
fleenkernen of
pitten genoemd worden. Men vindt alleen Typolithen van ConchyConchy.
liën ,_en niet van andere natunrlijke ligchamen in de Natuur.
liën._en
TYPOMETRIE. De kunst, om landkaarten met bewegelijke leclec.
BREITKOPV werd uitgevonden, en nana·
ters te drukken, welke door BREtTKoPV
derhand ook door anderen is uitgeoeliènd
uitgeoe,6end gewotd~n.
geworden.
TYPUS (naar het Grieksch) is eigenlijk een afbeeldfel , hetwelk van
eene zaak gemaakt wordt, een afdruk; ook ieder ander teeken •, figuur
of beeld, dat tot een model dienen moet - een voorbeeld; en van hier
afbeeld.
Typographie,, Typometrie, enz. (zie boven.)
de zamengefielde woorden Typographie
TYR was volgens de oude Noordfche godenleer de moedige en
dappere god des oorlogs
oorJogs en der overwinning, zoo als MARS bij de
Romeinen. Hij was een zoon van ODIN, en de iloutlle
fioutlle en dapperfie der goden, naar wien ook nog, bij de Denen en IJslanders,
IJs/anders,
de Dingsdag Tirstag ,Tyersdag genoemd wordt. - Men zie hierover
G. BUSSCHING, das Bitd
Bild des Gottes Tyr ,gefunden in Oberfchlejiën,
Oberfch/ejiën,
Bres/au 1819'
dichter. te Athene.
Athene, volgens fommiTYRTAEUS, een Grieksch dichter,
gen te Mi/ete geboren, en inzonderheid als luitfpeler en dichter
beroemd, leefde omtrent
om trem 430 jaar voor onze tijdrekening. De Lace.
demoniërs, na verfcheidene van de Mesfeniërs geledene nederlagen,
Delphifche godfpraak den raad, om van de Atheontvingen van de Dclphifche
ners een' veldheer toe
tOt hunnen aanvoerder te verzoeken. Deze zonden hun TYRTAEUS, ecn
een klein, onaanzienlijk, gebrekkig man, die
Lacedemoniërs, fpotceden met
verfiond. De Lacedemoniërs.
niets van de krijgskunst veriland.
dezen gezondencn
gezondenen bijlland , en meenden tevens hiermede door de Athe_
ners befpot te worden, doch de heldenzangen van TYRTAEUS ontont·
vonkten zoodanig den moed der Spartanen, dat zij den oorlog overwinnend ten einde bragten. Het burgerregt van Lacedaemon wns
was de
belooning van den dichter. Van zijne gezangen hebben wij nog ee.
nini·

T

Y

R

.U

S.

235

llige
nige fiukken
f1:ukken over, die Mr. W. BILDERIY.IJK ons in eene fchoone
vertaling heeft
heefe doen kennen.
beroemdl1e t1:eden der oudheid." Zij was,
TYRUS. Eene van de beroemdlle
nevens hare oudere.
oudere zuster Sidon, de aanzienlijklle
aanzienlijkfl:e en rijkfie
rijkfl:e koopfiad van· hen - voormalig P he11icië; doch is, tegenwoordig, onder den
nalHll
naitill vnn"Sur.~,
van ,'Sur.~\ eelle
eene weinig beteekenende plaats, in de Turkfche
TurkCche
jaarprovincie Syrië. Tyrus, reeds omfireeks 13 eeuwen voor onze jaar.
telling, eene aanzienlijke en bloeUende fiad,
fl:ad, werd door handel en
feheepvaart
fcheepvaarc rijk en magtig ; terwijl tevens kunllen
kunl1en en wetenfchappen
ill
hl dezelve hare ijverige voorfianders
voorllanders vonden. Een harer koningen,
BIRAM, was de vriend en bondgenoot van den IsraëJitif~hen
Israëlitif~hen vorst
SALOl\lON
SALOMON 1 en het is uit de gefchiedenis van den laatfien
laatften bekend, dat
de Israëliten de bouwkunst en fcheepvaart van de' Tyriërs leerden.
Men heeft
heen aan de Pheniciërs, en inzonderheid aan de Tyriërs, eene
verbeterde bouwing der fchepen, het zeilen bij nacht op het geleide
l1erren,. en andere belangrijke uitvindingen met opzigt tot de
der Ilcrren,.
niet flechts al de kusten
fclreepvaart
fcheepvaart te danken. Zij bezochten nict
van de Middel/andfche zee; maar drongen zelfs tot in den At/antiAtlantiJèhen
[chen Oceaan door, haalden tin uit Brittanje, en waarfchijnlijk ook
barnlleen
barnfteen uit de Oostzee. Het tegenwoordige Cadix in Spanje, en
Carthago in Afrika, waren Tyrifche volkplantingen. . De fiad
ftad Tyrus
was op eene rots gebouwd, die aan alle kanten door de Middel/and·
Middel/andJèhe
fche zee omringd was, en daardoor zeer fterk.
fierk. Zij bevatte binnen
l1are
hare muren eenige van de beroemdlle
beroemdl1e tempels der oudheid, als van
den Olympifchen JUPITER, van HERKULES en van ASTARTE., Toen
ALEXANDER het leger van DARlUS
DARlVS bij Isfus
Is[us verllrooid,
verfl:rooid, en tevens
geheel Phellicië en Syrië, met de kusten van de Middelltlndfche zee,
aan zich onderworpen had, bood Tyl'us,
Tyrus, op hare fierke
fterke ligging fieu.
nende,
eellen
nende , geheel alleen, den fiouren
ftomen en gelukkigen overwinnaar eenen
geduchten tegen!1:and,
tegenf1:and, en weigerde, om hem als opperheer te erkennen. ALEXANDER ondernam hierop de belegering der flad,
fiad, eene
merkwaardigfte in de oude krijgsgefchiedenis. De belegerden
der merkwaardiglle
CURTIUS, de werken der belevernielden, volgens het verhaal van CURTlUS,
geraars; doch Tyrus
TY1"uS moest ten laatlle,
laatfte, na eene belegering van ruim
6 maanden, voor den overwinnaar bukken, die de fiad fmadelijker
behandelde, dan men van hem had mogen verwachten. Onder de
heerfchappij
heerCchappij der Romeinen genoot zij, door haren nog fieeds uitgebreiden handel, veel welvaart; later kwam zij, met het land
zelf in de magt der Saracenen, en werd ten tijde der kruistogten
voor eene fierke plaats gehouden, die door kruisvaarders tegen deze fiandvastig
ftandvastig verdedigd werd. Onder de Turkfche regering is de
ftad
fiad geheel in verval geraakt, en, volgens het berigt van den baron
TOTT, aan het opperhoofd der lJIlutualis,
Mlltua/is, een volk aan den LibaLióanon, onderworpen. De haven van Tyrus is , wel is waar, nog altijd
gcheele Syrifche kust; maar de handel is, jl1zonder~
jnzonder~
de beste aan de geheeIe
heit!
heid !laar
naar het naburig Said (het oude Sidon) verlegd, werwaarts
werwnarts
<
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Tyru$,
Tyrus, of Sur, alleen eenigen
ecnigen tabak, koren en gefpoimen
gefponnen zijde
vervoert.
TZETZES. (JOHAN en IZAäK) Twee broeders, die in het midden der
12de eeuw te Crmflantinope!
Conflantinopet leefden, van welke wij nog verklaringen
LVKOPURON,
van Griekfche fchriften, voornamelijk van een gedicht van LVKOPIIRON,
bezitten, en van JOHAN ook gedichten in de Griekfche taal, waarvan het een de gefchiedenis van den Trojaanfchen oorlog tot het begin van de !tias,
Ilias, zelfs met den inhoud, en de omfiandigheden
olllfiandigheden van
HecToR's
HECTOR'S dood, tot het te huiswaartS keeren der Grieken verhaalt,
en het andere, meer uitvoerige, eene verklaring der Homerifche
dichteriij_
mythen levert. Beide hebben veel waarde, niet van den dichterlij_
ken kant befchouwd, maar uit hoofde, dat zij verfcheidene oude,
veFfirooide fiukken, berigten en mythen uit oude verloren geraakte
vefl1rooide
bronnen bevatten, die ook nog belangrijk zijn.

----..

~v~.~~~.~~~;paa

______

u.
U is bij ons de vijfde vokaal en de twintig!1:e
twintigfie letter van het alphabet. De oude Latijnen maakten geen onderfcheid, zoo als wij,
tusfchen de U en V, de eene vokaal of klinkletter , en de andere
medeklinker. Bij hen was de Valtijd vokaal , en zij fpraken
fpmken deze
letter uit als ou. Daar dit echter in fommige woorden eene harde uitfpraak te weeg bragt, bij voorb. in 8ervus, hetwelk zij als
Serouous uÎtfpraken,
uitfpraken. verzachtten zij het, door bij de eerfie P
fT
een nieuw karakter, van de gedaante eener omgekeerde d, te plaatfen', waar aan zij denzelfden
denzelfdel1 klank gaven, als wij aan onzen mede'
fen-,
mede·
klinker V doen. - VoortS wordt U in de oude gedenkfchriften gebruikt voor Dros, fiad, Dfus,
Drus, die zich bediend heeft, Dxor, vrouw,
enz. en beteekent zij op Franfche munten Pau, de plaats, waar
zij ge!1:empeld
gefiempeld zijn.
UIL. (DE) (Strix) Dit vogel-geflacht
vogel-gen acht kenmerkt zich door eenen
korten, naakten, hoekswijze omgekromden bek, zonder waschhuid;
neusgaten, met bor!1:elachtige
borl1:elachtige veren bedekq
bedekt'; eenen grooten kop;
eene in tweeën gefpletene tong; door dat de buitenfl:e
buitenfie voorvinger
van de pooten, zoo
Zoo wel naar voren, als naar aclJteren
achteren kan bewogen
nagpennen zaagswijze zijn ingerneden.
ingefheden. Men heeft
worden, en eenige flagpenncn
van dit vogel-geflacht
vogel-genacht onderfcheidene foortcn,
foorten, waarvan de twee volgende
J. dc
de Schuifuil (S. Bt/bo) , welks bijzonder kende voornaamfie zijn: 1.
merk is, dat de ooren rondom met veren bezet, de oogkringen faf.
JUerk
fraankleurig zijn, en het lijf ros is. Hij is de grootfl:e
grootll:e van dit ge·
ge.
hede
hecle geflacht,
geilacht • en tevens zoo ongemeen 11erk,
fierk, dat de arenden zelfs,
fomtijds , voor hem moeten onderdoen. Hij maakt een onaangenaam
gefchreeuw; vliegt zelden bij den dag, en dan zeer laag; eet visch
gelij k ook de volgende foort, de gematigde gewesten
en bewoont, gelijk
van

U
UI
IL
L KEN S. (J. A.)
237
van Europa
EU1'opa en het westelijke gedeelte van Azië. !Z.
!.z. De Steenuil
of Katuil CS. U/ula),
Ulula). de meest gewoonlijke hier te lande, met
eenen gladden kop,
kop. f.1lfraangele
f.<!lfraangelc oogkrillgen
oogkringen , een roestkleurig, bruin
lijf,
lijf. en de derde ilagpen
flagpen langer dan de vorige. Deze foort van Uilen
vindt men zeer menigvuldig, als er vele muizen zijn.
zijn, en zijn geflagen vijanden van de katten. Zij zijn nachtvogels, wier gekras of
gefchreeuw dikwijls tot de zot11e
zotl1e bijgeloovige denkbeelden aanleiding
a~nleiding
gegeven heeft, en helaas! bij fommigen nog geeft. - Hij
Bij de ouden
was de Uil, uit hoofde van zijne fchuwheid voor het licht,
Jicht, en zijn
ernflig, fomber gelaat, een zinnebeeld van diep gepeins, en werd
ernClig,
hierom aan de zijde van MINERVA , de godin der wijsheid, ge.
Uiléf! naar Athene dragen wiI
wil zoo veel zeggen, als iets.
ieta
plaatst. - Uilé'f
.
overbodigs verrigten.
(JACOBUS ALBERTUS) werd, op den Iflen
Ifl:en van Bloeim.
UILKENS (JIICOBUS
l{/i"e1'um,,een
een klein dorp nabij Groningen geboren. Zijne
1772, te Wierum
ouders waren landlieden, van goede afkomst, zeden en gedrag, zoo
dat UILKENS geene aanzienlijke geboorte te beurt viel, en men van
hem, als kind, niet durfde vermoeden, dat hij eenmaal dien fland
fl:and
tot befchermer, verlichter en algemeenen voorganger zoude verllrektOt
ver11rekken. Dan reeds als kind openbaarde hij zijne, wt
Wt in latere jaren
e,erfl:e onhem bijgeblevene, zucht tot onderzoek en nafporing. Zijn e.er!l:e
dorpfcllOol ontving, was hoogst gebrek.
derwijs, dat hij op zijne dorpfchool
kig, doordien de onderwijzer, die zijn voornaamfle
voornaamfie be!l:aan
be11aan in den
dell
landbouw moest vinden, dit geheel verwaarloosde, en ieer achte.
ac~te
loos was ten aanzien der hem wevertrouwde
toevertrouwde Idnderen,
kinderen, zoo dat velen meer buiten de fenooi
feil 001 hunnen tijd verbeuzelden, dan dat zij
binnen derzelver muren te vinden waren. Reeds op zijn sde jaar
(1777)
(1717) verloor UILKENS zijnen geliefden vader, en werd nu alleen
aan de zorg zijner moeder overgelaten, die met hem op zijn 8ite
Site jaar naar
Groningen ging, en hem daar, !1a
na het eerl1e
eer11e genoten onderwijs, op
de Latijnfche fcholen aan zijne meesters toevertrouwde; doch ouk nu
werd hem op zijn llde
ude jaar (1783) zijne moeder ontrukt, en
hij moest hare tedere zorg, reeds als knaap, geheel misfen. Dan
zijne brave voogden, reeds fpoedig de eerlle
eer11e vonken van zijnen aanleg
en zijn vernuft
vernnft ontwarende, verzuimden niet, om hem in de loopbaan
van geleerdheid en wetenfchappen
wetellrchappen verder te doen vormen. Reeds
op de Latijnfche fcholen gaf hij blijken van zijne gelladige
gefiadige zucht
l1iI1e waarneming en onderzoek, en fcheen zelfs de afzondering
tot flil1e
en eenzaamheid boven het gewoel der zamenleviog
zamenleving te verkiezen.
Ook gaf hij op deze fcholen onophoudelijke blijken van zijnen ijver
tot natuurkundig onderzoek en zucht tot overtUiging,
overtuiging, en ver!l:outte
verl10utte
zich nu en dan, om
0111 onder zijne Latijnfche
Latijnrche opflellen
opfl:ellen eenige bedenkingen of vragen, van eenen natuur- of landhuishoudkundigen
landhuishoudknndigen aard,
te plaatren
plaatfen,,die
die hem, vooral door
dOOl" den kundigen rector STRucaTMEIJER
STRUCHTMEI}ER ,
door keurige fpreuken der ouden werden beantwoord. welke hem tot
aallfpoorden.
nieuwe overdenkingen aanfpoorden.
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op de LatijnCche fcholen volbragr
volbragt te hebben, ging
hij met zijn qde janr
ja~r tot de akademiCche fiudiën over, en was nu
in 11:aat,
i1:aat, om aan zijnen onverzadelijken lust naar werenCchappen te
voldoen. Hij hoorde hier de voorbereidende lesfen voor den geestelijken 11:and
i1:and van de beroemde hoogleeraren J. RUARDI. J. DE
RHOER. N. G. SCHROEDER.
SCIIROEDER. en G. VAN DIèR VOORT, ten einde zich
in de oude talen geCchiecI. en redeneerkunde te oefenen; terwijl daar_
na de beroemde hoogleeraren P. CHEVALLIER, G. KUIPERS en T.
LUBBERS, in de godgeleerde wetenfchappen, zijne leidslieden werden. Hij vond echter in deze genoemde vakken geen voed Cd genoeg
voor zijne uitgebreide zucht tot onderzoek en kennis. , Hij beoefende
tevens, onder den kundigen hoogleeraar J, B. DE LA FMLLE,
AlLLE, de wis.
wis ••,na.
natuur- en 11:errekunde
i1:errekunde •, en woonde ook de fcheikundige lesCen van den
hoogleeraar P. D1UESSEN
DtÜESSEN befiendig
beftendig bij , alsmede die over de kruidkunde, en meer verwijderde vakken van heel-.
heel-, ontleed.
ontleed- en zelfs vroedkunde, die alle in den hoogleeraar Vvo MUNNIKS eenen
cenen warmen be.
befchermer en beoefenaar vonden.
Vöor en aleer UILKENS zich in den geestelijken fiand liet inwij-Voor
den, werd hij in zijn !l3fl:e
!23fl:e jaar (1795)
(I795) door den akademifchen fenaat van Groningen tot doctor in de wijshegeerte en meester in de
yriie kunften bevorderd, na uitgegeven en in het openbaar verdedigd
"rije
te ,hebben zijne proef.
verhandeling , over dm Dampkring en deszelfs
proef-verhandeling,
invloed op het plantenrijk; een 11:uk,
i1:uk, waarin zoo wel grondige geleerd.
heid door!l:raalt,
kan, hoe hij zeer vroeg prijs
doori1:raalt, als men daaruit zien kan.
wist te fiellen
i1:ellen op eene nuttige toepasfing van de natuur- en fcheikunde op de huishouding der natuur, en hoe hij reeds toen de
gronden gelegd heeft tot zijne toekomfl:ige befl:emming. Nog in
hetzelfde jaar werd bij tot candidaat in de godgeleerdheid bij de eIaselasfis van Groningen bevorderd, en gaf ook alle bewijzen van vlijt en
wetenfchap. Sedert bevlijtigde hij zich.
zich,
oefening in deze belangrijke wetenfcbap.
om,
0111, zonder eenig fchriftelijk opfl:el, zijne openlijke, mondelinge
voordragten en leerredenen te doen, waarin hij, door zijnen verbazenonderi1:eund, weldra zulk
den rijkdom van denkbeelden en gedachten onderfl:eund,
eene vaardigheid verkreeg, dat hij over een hem opgegeven onderwerp, oogel1blikkelijk, eene wel geordende verhandeling of leerrede uitCprak. In dit tijdvak (1796) zag zijn eerfie
eerfl:e gefcbrift,
gefchrift, teu
ten titel
voorende : korte.
korte, op ondervinding rustende Thermometer
Thermo1Jieter -befchriiving,
-befchri/ving,
het licht, hetwelk de vleijendil:e en regtmatigfie
regtmatigi1:e goedkeuring verwierf
van bekenden en geleerden. In hetzelfde jaar, in het dorp Lellens
Lellem-.
beroepen en bevestigd zijnde, verzuimde hij niet, om zoo wel aan de
verpligtillgen van zijnen fiand
fl:and te voldoen, als ook, om zijne natuurkundige wetenfchappen door onderzoek en beoefening levendig te
houden; en het was ten aanzien van het laat!l:e,
laati1:e, dat hij een der ver.
verwonderlijkO:e blijken gaf van z\ine
zijne vlugheid en alles omvattenden
geest. die ook den grondflag tot zijnen volgenden roem gelegd heeft.
De maatCchappij
maatfchappij tot Nut van 't Algemcerz
Algemeerz 'had, namelijk, te dier
tijd,
~38
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tijd, eene prijsvraag uitgefchreven, over een gefchikt Natuurkundig
Schoolboek. Slechts 8 dagen voor den tijd der inzending ontwaarde
UILKENS
UILKENS in het programma van gemeld genootfchap, wat hetzelve
verlangde, en zonder zich door dit kort tijdsbeilek te laten affchrikken
affchrikken,,
moeijelijke taak toe.
wijdde hij 3 dagen en drie nachten aan deze zoo llloeijelijke
Hij bragt ook het fiuk
nuk ten einde; doch het was hem niet mogelijk, aan
de voorwaarde, om het door eene vreemde hand te laten affchriJven
affchriJven,,
iluk, zoo als het was
te voldoen, zoo dat hij het waagde, om het auk,
maatlèhappij tel' beoordeeling in te zenden. Hetzelve werd,
aan de maattèhappij
zoo als bekend is, tegelijk met een voortre1Felijk,
voortreffelijk, insgelijks bekroond
en daarmede vereenigd antwoord van den heer BUIS, het. gouden
eermetaal waardig gekeurd , en door de maatfchappij gedrukt. Zoo
deze bijzonderheid niet uit echte bronnen kwam, en niet tevens aan
vertrouwdae vrienden bekend was, dan zoude men de zaak, uit
zijne vertrouwdlte
duidelijkheid des werks,
hoofde der uitgebreidheid, belangrijkheid en dnidelijkheid
voor onlllogelijk
onmogelijk houden. UILKENS
UILlmNs zelf, die nimmer van zich zeI
zei ven
of zijne verdienil:en
verdiennen fprak, kon ook de waarheid derzelve niet ont.
ontveinzen, maar verontfchuldigde zich daarover, als over een roekeroeke·
loos, doch bijzonder welgelukt
welgelukt. waagiluk.
Hij venvisfelde
verwisfelde nu ook weldra, in 1798, het kleinere dorpje LelLe/werklens met het meer aanzienlijke Eenrum , waar het veld zijner werk.
zaamheden zich aanmerkelijk uitbreidde, en zijne nimmer rustende ziel
altoos nuttig werkzaam was. Behalve zijne Korte Schets der Nattlur.
Natt/ur.
kennis, in 1799 uitgegeven, verfchenen nog van J 801-18 15
[5 zijne
voortreffelijke Redevoeringen m'er
over de volmaaktheden van dm
den Schepper,
waarvan hij de 2 eerile
eeril:e deelen aldaar, en de latere te Groningen bewerkt en in het licht gegeven heeft: een werk, dat alleen genoeg
zoude geweest zijn. om zijnen roem te be
he vestigen, en zijnen naam
onil:erfelijk
onfrerfelijk te maken. Al de fchriften op te tellen, die door zijne
pen of onder zijn opzigt vervaardigd en waarvan velen herdrukt
zijn, loopt buiten ons befrek,
beil:ek, en wij wilden dus liever den aIgemeealgemeenen aard der onderwerpen auntoonen,
aantoonen, waartoe zich dezelve bepaald
hebben. Vooreerst was het inzonderheid de Natuurkul1de,
Natuurkunde, welke
hij in zijn Natuurkundig Schoolboek (1798), in zijne bovengemelde
RedeYoeringen, in zijn kort Natuurkundig
Redevoeringen,
Natuurkund;g Schoolboek (1804), en
yerhtmdeling over de YOdroordeelen
vo~roordeelen omtrent het Onweder (1808)
in de verhandeling
behandelde, en ten anderen was ook de Natuurlifke
Natuurlijke Historie het onderwerp zijner beoefening, blijkens de latere deelen zijner Redevoe.
Redeyoe.
ringen; zijne BefchrijYing
Befchrijving van
~'an de merkwaardigfte
mer!ewaardigjie voortbreng
voortbrengfels
fels der
Natuur (1805) ,,door
door de maatfchappij, tot Nut vatt
van 't Algemeen,
met dubbel goud bekroond; zijn Schoolboek over de Natuurlijke
Natuurlifke
(18°7); de KathechiSlllUs
Kathechismus der Natuur van MARTINET verver.
Historie (1807);
kort en nagezien, en de bekroonde prijsvraag over het nut der InfecInfocten (I
(ISI2).
S12). Ookde
Ook de Technologie, of Fabrijkkunde
Fabrijkkunde,, werd met een goed
809- I 8 19)
gevolg door hem beoefend in zijn Technologisch Handboek (J
(18°9-1819)
en in zijn &hoolboekje
S"hoolboekje over de Tecltnol()gie
TeçhnIJl(Jgie (1810); terwijl de merk.
waar.
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waardige verfchijnfels van het Mognctismus
Magnetismus almede voor eenigen tijd
zijne aandacht trokken, blijkens zijne merkwaardige Natlll!rverfchijnNatllurl'crfc!Jijnfelen. welk auk in IB
l~ 14 verfcbcen.
ver[cheen. Niet alleen heert
lieert hij I deze reeks
van [chrifeen
fchrifcen,, tijdens zijn verblijf te Eenrum •, vervaardigd; maar was
ook door eigen praktisch onderwijs in de natuurkunde, waartoe hij
bij
zich mer
met veel moeite en kosten eene aanzienlijke verzameling van
werktuigen had aange[chafr,
aange[chafc, voor zijne lalldgenooten
landgenooten aldaar nuttig en
belangrijk,
les[en bijwoonden.
belangriJk, die met ijver zijne lesfen
Het kan niemand bevreemden.
bevreemden, die eenigzins met 's mans werkzaam
leven en verdienflen bekend is, dat hij nis
nIs lid van een aantal vader~
landfche genootfchappen werd aangenomen, noch ook, dat hij bij de
land[che
herfielIing
herfl:elIing van ons vaderland tOt
tot hoogere
boogere eer en betrekking geroepen
akademifche inwerd. Onze geëerbiedigde koning, onder anderen, de akademi[che
her zoo belangrij
belangrijk
k vak van landhuishoudkunrigtingen in ons rijk met het
de vermeerderd hebbende, viel voor Groningens hoogefchool
hoogefcllOol de algealge.
na het ontvangen van 's vorflen
vor11:en
meene keus op UILKENS, die dan ook, 11a
nan dezeive
dezeÎve tot hoogleeraar in de wis- en natuurkunde be.
goekeuring. -aan
roepen werd, met
mee het bepaalde doel, om het nieuwe en moeijelijke vak
te onderwijzen, op welke baan hem niemand
van landhuishoudkunde ce
in ons 'land was voorgegaan. In Slagtm. 1815 aanvaardde hij met roem
deze zijne nieuwe taak met het houden eener plegtige redevoering:
Over den invloed der Landhuishoudkunde op het' beflsan
bejt,aon en de wd.
'Yaart
'Yaart'der
'der Maatfchappij.
Maat{chapPij. Hij begon dadelijk zijne belangr~ike lesfen
lesfen.•
en gaf in 1819
J 8 J 9 zijn Handboek van 'Yaderlandfthe
'YOderlandféhe Landhuislzoudkunrle
Landhuisltoudkunde
in het licht, hetwelk niet alleen eellen
eenen uirmuntenden
uicmuntenden leiddraad ter
verdere akademifche
akademi[che behandeling bevat; maar ook voor iederen landJand~
en veegebruiker
veegebrniker eenen [chat van nuttige opmerkingen en waarheden
beperl:t voorkwam,
voorkwam.
oplevert. Daar hem n ogtans deze werkkring te beperh
zoo breidde hij zijne werkzaamheden nog in zoo verre uit, d~t
dat hij
nu niet alleen aan de akademifche
akaderni[che jeugd, maar ook aan z~jl1e
zijne overige
medeburgers, door behoorlijk onderwijs.
onderwijs, eene aJgemeene
algemeene kennis van
trachtte mede te deelen,
deeJen, waartoe hij zich
technologie of fabrijkkunde tl3chtte
met geregelde lesfen
les[en over dit vak bezig hield. Ook behandelde hij
het physiologifche gedeelte der kruidkunde, en, na den dood vun
vall
AlLLE, de natuurkunde;
namurknl1de; doch met deze Jes.
den beroemden DE LA F AILLE,
fen mogt
l1echts één jaar onledig hotden. In 1822
r8u wees
moge hij zich flechts
leerfioel van Gro.
hij het vereerend aanbod van den koning, om den leerfl:oel
Leijdm te verwis[elen,
verwisfelen, uit liefde voor zijne va.
ningen met dien van Leijdell
deraad, beleefdelijk
beleefdeJijk van de hand, en woonde in het volgende jaar,
wegens de commisGe
commisÎle van landbouw, eene algemeene vergadering over landhuishoudkundige voorwerpen bij, welke onder het voorzittervoorzitter.
fchap van den heer FALCK, minister van binn. zaken, in de ZuidelijZuidelij.
ke hoofdfl:ad, gehouden werd. bij welke gelegenheid hij almede de
duidelijkUe bewijzen vall
duidelijkae
van zijne kunde en oordeel aan den dag legde.
Te dezer tijd troffen UILKENS groote rampen en verliezen, die
waaarfchijnlijk veel tot krenking zijner reeds eenigzins gefchokte
ge~
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fpringen. Van deze uitbar11ing
tlitbar11ing hangen de werkingen van alle vuur·
vunrroeren, mijnen, bommen, enz. :lf~
nfo De damp, waarin het water door
de hitte veranderd wordt, is in eene hooge mate elastiek, en oe·
oefent, wanneer men het in een' befloten
beGoten ketel heet maakt, tegen de
dekfel , hetwelk den
denzelven
wanden van den ketel, of het dekfd
zei ven nuit, eene
fpringeweldige kracht uit; en van hier dikwijls de oorzaak van het fprin·
gen van fl:oomketels.
fl:oomkecels.
UITSPANSEL. (Zie_: FIRMAMENT.)
UKASE. Zoo noemt men in Rusland iedere verordening of beo
velfchrift, hetwelk door den keizer, of, -in zijnen naam, door den
fenaat wordt uitgevaardigd.
UKRAINE. Een aanzienl~jk
aalJzienl~jk gedeelte van het Zuidwestelijk Eu"opeesch - Rus/alld,
Rus/and, ook wel Klein.
f{lein. Ruslalld genoemd; zijnde zoo
ZQO
groot, :lIs
als het Oude Rus/mld,
Rus/alld, voor de bezitneming van Siberië, A sIrakan en de //ziatifche landen. Het behoorde voorheen aan Polen;
traNan
eerfte verdeeling van dat rijk, in 1772, aan Rusland
doch werd bij de eerfle
afgellaan.
afgefl:aan. Tegenwoordig wordt hetzelve in vier provinciën, of wel
Charkow en Pul·
Pulgouvernementen verdeeld, als: Kiew, Podolië, CharNOW
tawa.
lawa. De grond is er ongemeen vruchtbaar, en brengt J bijna zonder,
der dat men hem mest, alle foorten van veld. en minvrucltten
tuinvrucltten in o_
o.
vervloed voort. Ook de veeteelt is er in eenen voortrelfelijken fl:aat;
inzonderheid vindt men er een fçhoon
fehoon ras van paarden, welke een
'5 lands opleveren. Niet minder bebe~
aanmerkelijk ,vertier naar buiten 's
kcnd
kend zijn ook de Ukrain[che zwarte fchaapsvellen, gewoonlijk UIrra;ner
krainer genoemd. De rivieren leveren veel visch op, en de vel.
den wemelen van leeuwerikken , wachtels, veldhoenders, enz. - De
inwoners dezer provincie, meestal kozakken en van eene fchoone gege.
fl:alte,
Ral te, genieten nog ,uit hoofde hunner vorige fl:aatsgelleldheid
fl:aatsgefteldheid , groote vrijheden en voorregten ; zij beminnen den drank, doch niet in die
mate, als de .,Rusfen , en hunne Iikeurcn
likeuren van vruchten, Ra/iski
Raliski ge~
heeten, zijn beroemd. Hunne zucht voor den dans en het gezang
maakt bij hen eene hoofdneiging uit.
ULANEN zijn eene ligte ruiterij bij het Oosten,rijk[che leger. Zij
eelie lange lans, van boven met eene fl:erke ijzeren punt
zijn met ee"e
en een klein vaandel voorzien, waarmede zij den fierldlen man uit
den zadel kunnen ligten , alsmede met pistolen, karabijnen en fabels
gewapend. Een regement
regemene derzelve noemt men Puld.
Puld• ,. Zij zijn oorfpronkelijk Armenifche Tartaren,
Tortaren, en dus zeer gehard, en hebben
verfcheidene oorlogen door dapperheid onderfcheiden.
zich in ver[cheidene
Tnrken de naam van de klas[e der regtsgeleerUL EMA is bij de Turken
den , die tevens als geestelijken be[chouwd
befèhouwd worden, vermits de bepaling van het regt, of de burgerlijke wet der Turken, even zoo,
als hunne godsdienst, van MAIWMED
MAHOMED afkomll:ig, en in den koran,
waarop ook alle latere wets-bepalingen gegrond zijn, vervat is. Het
opperhoofd der Ulema's is de l'rfll[ti;
lllllfti; op dezen volgr
volgt de [{adileskier,
eell tweede in Azië
dzië en
waarvan er 3 zijn, namclijk, een in Europa, een

een
ecn
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fiern in den Divan, en
een derde in Egypte. Zij hebben zitting en fiem
alle
:llle kadi's of onderregters , in de aan hen ondergefchikte deelen des
rij ks, ftaan
ilaan onder hen en
eu worden door hen aangef1eld.
aangef1:eld. De post
rijks,
van Kadileskier baant den weg tot de waardigheid van Mufti , tot
welke niemand kan geraken, die niet voorheen het genoemde ambt
met eer en goedkeuring bekleed heeft. De derde klasfe der
dr.!r U1ema's
UJema's
zjjn
1J1011ahs, die, naar de grootheid hunner jaarwedde,
jaarwr.!dde, van den
zijn de 1I1011ahs,
eerf1en
eerf1:en of tweeden rang zijn, en in bijzondere provinciën den opperregter vertegenwoordigen. Op hen volgen de Kadi's of onderreg.
onderreg_
ters,
eerile inflantie
inf1:antie regt fpreken.
ters , die overal ter eerfle
ULFILAS, of ULPHILAS, was in het tijdvak van 360 tot 380
Got,~en in Dacië en lJlosië,
ilond bij hen
bisfchop der christelijke Gothen
Mosië, en fiond
in groot aanzien. Hij was de Ariaanfche gevoelens toegedaan en voor
zijne eenween
eeuw een geleerd man, die ettelijke malen als gezant aan het
uit_
keizerlijk hof te Konjla71tinopel gezonden werd, en aan wien de uit.
of.
vinding der Gothifche letters gewoonlijk wordt toegefchreven; offc1lOon het waarfchijnlijk is,
is. dat dit fchrift door bern
llem alleen meer
fel100n
verfpreid en bekend is gewordr.!n.
geworden. Hij heeft den bijbel in de Gothifche taal overgezet, van welke merkwaardige overzetting belangrijke
zilverm Codex
Code?; be.
beHukken zijn bewaard gebleven. De zoogenoemde zilveren
vat de 4 Evangelisten
Evangelisten,, een handfchrift te T170lfenbuttet
fJ7ólfenbutte! aanwezig, en
eenige f1:ukken
flukken van den brief aan de Romeinen: terwijl door den verdienflelijken MAJO in de boekerij te 1I1flaan
PAUdienfIeIijken
Milaan de brieven van PAULUS, van ULFILAS, zijn ontdekt geworden.
ULLOA, (DON ANTONIO
ANTONlO DE) geboren te Seve!ion,
Sevelion, in het begin der
18de eeuw, wijdde zich aan de zeedienSt;
zeedienst; werd reeds in 1733 kaka.
pitein van een koninklijk fregat. en ging een jaar daarna met de commisfie , die voor de bekende graadmeting, ter bepaling van de gedaante van den aardbol, naar het zuidelijk Amerika gezonden was,
Ilaar Quito, en bleef aldaar tot in het jaar 1744. Na zijne terugkomst
Ilaaf
flaatshuisbezocht hij, op koninklijk en last, ter uitbreiding zijner f1:aatshllishoudkundige kennis, een groot gedeelte van Europa, en kwam met
mee
hOlldkundige
eellen
beste van
eenen rijken fchat van waarnemingen terug, dien hij ten beSte
zijn vaderland aanwendde. Hij voltooide de groote kanalen en dok.
ken van Fen'ol en f{artlzagcna,
f{arthagcna, en de beroemde kwikzilvermijnen
Almoba en GUallgaoelico,
GutllZgaoelico, in Peru, omvingen
ontvingen door hem een nieuw
van Almaba
leven. In 1755 ging hij voor de tweede maal naar Amerika, werd,
werd.
toen hij in 1767 terug kwam, tot algemeen beliuurder van de Spaaneenen
en hoogen
fche zeemagt benoemd, en fiierf in Hooim. 1795, in een
omflreeks Cadix. ULLOA behoorde tot
ouderdom, op zijn landgoed omilreeks
beroemdf1:e en vcrdicnftelijkile
vcrdicnftclijklle mannen, op welke zijn vaderland, in
de beroemdfIe
de vorige eeuw, kan roemen. Hij was onvermoeid bezig met de
verbetering der manufactnren
manufacturen en de uitbreiding der kunnen
kunf1:en en wetcnfchappen, cn
en fchreef de volgendr.!
volgende werken, die, onder meer anwaarnemenden geest gedere, van zijne geleerde kennis en zijnen waarnel1lenden
tuigcn,
tuigen, als: Relacion
RelrJcion historica del f7iage aa la dmerica meridiol1al.
meridional.

Q z2

(Ma·
(Ma-

~44

U L M. -

U L TRA MAR IJ N.

(Madrid 1748),
1748). en Noticias
Not/cias Americanas fobre la Amerz'ca meridio.
meridioIlal
114/ y la septcntdonat
septcntrional orimta! (Madrid 1772), waarvan het eerfie
eerfle
in het Engelsch
Engelscl! en Fransch
Fran6ch v~rtaald is. - Een zijner bloedverwanten, Don BERNARDO DI VLLOA, is de fehrijver van een b~langrijk
bdangrijk
werk voor den handel en fabrijken van Spanje.
VLM was voorheen eene vrije rijksfiad,
rijksfl:ad, in den Zwabifchen
kreits, en had een gebied van 15 vierkante
vierkautc mijlen, hetwelk,
celle
eene bevolking vtlll
Vtlll 31,000 zielen bevatte.
In 180;:l werd zij,
hij een beOuit van de rijks-deputatie, met verfcheidene 'bovcn'bovellloemnalig keurvorfl:endom
keurvorflendom Bei,jeren
Befjeren olandCche
landfèhe rijkslleden, aan het loemllalig
vergelaten, doch uit kracht eener, in 1810 ~ geflotene overeenkomst, door Bei/eren
Bei,jeren aan Wurtemberg afgeitaan.
afgefl:aan. Thans is zij de
zetel van een der vier provinciale regeringen des rijks en van een
geregtshof, en bevat 11,000 inwoners. Derzelver om!lreken zijn
zeer vruchtbaar in ooft en koom, en door hare ligging aan den
Donau,
Donazt , welke hier '200 voet breed en van 10 tot IZ
12 voet diep is, en
e11
door het infl:roomen
inflroomen der liter en Btau,
B!au, bevaarbaar wordt,
wordt. is zij zeer
geCchikt
gefchikt voor den handel, die echter tegenwoordig meestal in verzendingen van fijn meel en brood,
brood. UImergort, gefnedell
gefneden P\ipenkopp\ipenkoppeu en lonten,
lonten. langs den DO.11tnt
Do.nt1U naar Oostenrijk,
Oostenri./k, be!1aat;
befl:aat; zijnde de
bombaz~jden, als een artikel
voorheen zoo blocijende fahrijken van bombazijden,
gymvan handel, geheel te niet. Men vindt in Ulm een beroemd g'ym7lafium, en onder de ftads
fhds gebouwen onderrcheidt zich inzQnderheid
inzonderheid
cathcdrale kerk, die, alhoewel de toren niet voltooid is, onder
de cathedrale
de fchoonfte
fchoonfie werken der Gotbifche bouwkunst behoort. De fl:ad
fiad is
mede,
mede> in een fl:aatkundig opligt, merkwaardig geworden; z\inde
zijnde dezelve door de Franfchen
Fran[chen ,,na
n2 hunne herhaalde overwinning bij Ekhingen ,
in Wijmn.
Wijnm. 1805.
1805. onder aanvoering van NAPOLEON, ingenomen, terwijl
de veldheer MACK, met 24,0::0 man krijgsgevangen werd gemaakt.
VLPIANVS (DOMInus). Een beroemd oud Romeinsch regtsgeleerde , te Tyl"tts
Tyrus in Syrië geboren. Hij bekleedde onder den keizer ALEXANDER SEVERUS verfcheidene eereposten,
eereposten • en werd ten laat_
fie prefekt; doch in 226, bij eenen opfl:and
opfland der Pretorianen.
Pretorianm. ver.
moord.
moürd. Hij was een vijand van de christelijke godsdienst. welker
belijders
bel\iders hij
bij hefdg
heftig vervolgde. Zijne beflisfingen over voorwerpel1
,getrokken,
van reg,~ en deszelfs verklaringen zijn llit zijne fchrifLen .getrokken,
en inde Pandecten opgenomen.
opgenomen,
DL TRAMARIJN is die fchoone,
[choone. hemelsb13auwe
hemels bb au we verw, welke uit
den lnzuurfieen
lozuurfl:een (zie a/daar) op de volgende wijze bereid wordt.
Menlant
Mcnlaat de fchoonfl:e fl:ukjes van dezen fieen gloeijen in eenen fmeltkroes; fieekt dezelve dus in voorloop, en, bros geworden, ftoot
fioot
en wrijft men ze volkomen fijn. Het eenige malen afgewasfchen, en
met wijngeest nog fijner gewreven poeder wordt vervolgens met gelijke deelell har.s
har.G ,terpentijn en mastik, waarbij een elfde deel is gevoegd van een mengCel
mengfèl van wierook met lijnolie, tot een deeg gege·
maakt, henvelk, in water gekneed wordende, dat allerfchoollfte poe.
poeder
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der laat zinken, hetwelk men Ultraml11'ifn
Ultramarijn noemt. Deze kostbare
uit kobalt-em
kobalHrts
fchilders-verw, benevens die van gelijke kleur, welke llit
bereid wordt, zijn de eenige blaauwe verwen, die tegen het vuur
befiand zijn, en hierom tot emailleren en tOt
befl:and
rot fchilderflukken
fchilderftnkken op porcelein gebruikt wordeu. Voorheen bediende men zich van de U/traUltra1narijn
inzonderheid- in de middel.
marijn menigvuldiger dan tegenwoordig, inzonderheid
eeuw tot de fchilderfl:ukken
fchilderftukken in handCchrifcen,
handfchriften, en naderhand het meest
tOt die van TITIAN.
ULYSSES, (in het Griekse,;
Grieksen OnvsSEUS), was een beroemd Grieksch
die' op het
bet eiland Ithaca,
Ithaea, en eenige andere naburige eilanden
vorst, die
van de Midde!landfche
Middellandfche zee, thans tot de republijk der lonifche eilanden
dit/n'en
behoorende ,een koningrijk
konÎngrijk bezat. Hij leefde oml1reeks
omfireeks 1200 jaar voor
onze tijdrekening, en was een zoon van LAëRTES en ANTICLEt\,
ANTICLEt\., cn
had de even zoo fchoone als deugdzame PENELOPE tot zijne gemalin.
Een verf1:andig
verfhllldig en dapper regent zijnde, is het niet te verwonderen,
verwol1deren,
dat hij onder de helden der fabel
fàbel eene 200
Zoo belangl'ijke
belangrijke rol {peelde.
fpeelde.
Om zich aan den Trojaanfchen oorlog te- onttrekken,
onmekken , hield hij zich
krankzinnig, uit liefde voor zijne jonge gemalin, welke hij niet wilde verlaten; doch PALAMEDES ontdekte zijne vermomming, en hij
moest de overige GriekCche
Griekfche vorfie!1
vorf1:e:1 in de belegering van Troje volgen. Hij kwam met 12 fchepen voor Troje; onderfcheidde zich, gedurende de belegering, door meer dan ééne fl:oute
fioute en listige onderwelfprel{endheid; ontvoerde met DIOMEDES het
neming en door zijne welfprekendheid;
Palladium (zie aldaar) uit Troje, en bevolld
bevoud zich naderhand ook
onder de Griekfche helden, die zich in het bekende houtep
houten paard
verf1:okcn
verfloken hadden, waardoor eindelijk de verovering der fiad
f1:ad bewerk.
fie!1igd werd. Te gelijker tijd echter liet hij ook verfcheidene
verfcheiclene onedefielligd
le trekken blijken, en wist, onder anderen, den vaJ'
val' van PALAMEDES ,
door hem valfchelijk
vaifchelijk van verraad te beCchuldigen,
befchuldigen, te berokkenen.
Na Troje's val moest hij op zijne terugreize naar Ithaea verCcheidene
verfcheidene
aUeen al zijne fchepen
jaren op zee omdoolen, waarbij hij niet alteen
verloor, maar ook met vele onaangename en zonderlinge lotgevallen
te worfrelen
wor1l:elen had. Onder de merkwaardigf1:e
merkwaardigfie voorvallen
voorvailen dezer reize
firijd met de Cyclopen; zijn verblijf op het eiland Áeaea
Aet/ea ,
behooren de f1:rijd
alwaar de toveres CmCE
CmcE het gebied voerde, bij well{e
welt,e hij een jaar
bleef; zijn omgang met' CALYPSO (zie aldaar)
a/daM') en meer andere.
Ithaea terug te
Na veelomzwervens gelukte het hem eindelijk, te Ithaca
PENELOPIl, die hem getrouw geblegeble.
komen, alwaar hij zijne gemalin PENELOPE,
ven was, en zijnen zoon
ZOOI1 TELEMACHUS wedervond, eJ.1
e~l diegenen.
diegenen,
welke gedurende zijne afwezigheid naar hare hand gedongen en zijn
cloorgebragt hadden, liet ombrengE'n.
ombrengt'n. HU
Hij werd, na eene langgoed doorgebragt
durige en vreedzame regering, in een gevecht, door zijnen eigen
zoon
ZOOI1 Tf.LEGONUS,
TELEGONUS , dien hij bij CIRCE verwekt had, door eenen pijl
doodelijk gewond. HOMERus
HOMER US heeft de zonderlinge lotgevallen van
ULYSSES in een voortreffelijk heldendicht, de Odysfea, bezongen.
UMMERAPURA. De hoofd.
hoofd- en cene groote 1l:aJ
fiaJ van het BirQ 3
1!IfW.
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mannisch rijk, in Adter.lndië,
.,ddter.lndië, op een fchiereiland, van /cawaddi,
lcawaddi,
welke eerst federt de helft der vorige eeuw in de nabuurfchap der
overblijfsels van het oude Ava
.,dva opgebouwd, en c!ermate
dermate toegenomen
is, dat COXE, voor het jaar 1800, haar reeds op 20-25.000 huizen en
175,000 inwoners fchatte. Onder de voornaamae
voornaamf1:e merkwaardigheden
rlel'zelve
derzelve behooren het keizerlijk paleis. hetwelk op zich zelf eene
kleine flad uitmaakt, en eIken vreemdeling, inzonderheid door de
verfierCels van lomer goud, verrast, en de Kiomdogie, of
verbazende verfierfels
het keizerlijk klooster, waarin insgelijks alles van goud blinkt, 'en
de hoog!l:e godheid der Birmannen,
Birmallnen, de GAUDl\L\
GAUDM.~ (de BunDA der Sin~
galezen) vereerd wordt. Beide deze gebouwen behooren tot de voor,.
uelfelijk!l:e
ueffelijk!l:e der Oosterfche bouwkunde.
VNGER, (JOH.
(JOH. GEORG) te Goos, om!l:reeks Plrna,
Pirna, in 171')
1715 ge_
boren, leerde, op eene weinig beteekenende drukkerij, de boekdrukboelulrukkunst, en tevens voor zich zelven
zelven,, uit eigen genie, de hourfneehol1tfneeonophou.
kunst. Hij ging in het jaar 1740 naar Berlijn, alwaar hij onophoudelijk arbeidde, om de gewone verfierfels in de boekdrukkerijen te
verbeteren, en maakte in de vormfnijkunst
vormijlijkunst llitl1ekende
llit!lekende vorderingen,
in welke laatfie
laat!le hij het zoo ver bragt, drit hij 5 landfehappen
landfchappen ver~
vaardigde, die den naam van kunstf1:ukken
kunstfl:ukken verdienen. Zonder zijne
verdien!len, ten aanzien van typographifehe
typographiCche fehoonheid,
fchoonheid, genoegzaam
verdienl1en,
erkend of beloond çe
te zien, 11ierf
frierf deze befeheldene
befcheldene kunl1enaar
kun!lenaar ill
iJl
Oogstm. 1788. -- Zijn zoon, J. F. G. VNGER, volgde met roem de
voet!l:appen
voet!lappen zijns vaders, el1
en was een der uitfiekendf1:e
uit!l:ekendf1:e mannen in
zijn vak. Z~jne pogingen firekten
!lrekten daarheen, om het Duitfche
DuitCche fchrift~
door meer afronding en nadering aan he t Latijnfehe,
Latijnfche, te verfi'aaijen,
verfi-aaijen,
en zoo veel eenvoudigheid bij te zetten, dat het ttlsfehen
rusfchen het Gothiseh·Duitfehe
thisch-Duitfche en echt Romeinfche gewoon fehrift
fchrift in fiond;
!land; en hier
fchrifr geboren, hetwelk echter
'uit werd het zoogenoemde Hongaarsch fehrifL
verdien!len in de hom
hout..
van tijd tot tijd minder gebruikt wordt. Zijne verdien!l:en
fnee.kunst waren nog grooter,
graoter, en deze deden hem, in 1801, het
hoogleeraararnbc
hoogleeraarambc bij de akademie te Berlijn, waarvan hij reeds lid
was, verwerven. Als boekhandelaar onderfeheidde
onderfcheidde hij zieh
zich door den
meest werkzamen ijver tot aan zijnen dood, die in Wioterm. 1804volgde.
UNIGENITVS
VNIGENITVS (Bu/le
(Bulle van). Dit is de naam van een fink
nuk,, door
paus CLEl\1ENS XI. in 1713 uitgevaardigd; met de woorden: UttigeniUnigenitUf Dei ft/ius
ftlius enz. begint, en voor den vrede der katholijke kerk gevaarlijke gevolgen gehad heeft. Om de Janfenisten te onderdrukken,
en hun daartoe eenen
een en hoofdtrek te fpelen, ontwieI'p
ontwierp de }ezuYtifehe
}ezuïtifche
partij aan het hof van LODEWJJK XIV. , inzonderheid 's konings biechtvader LE TELLlER ,deze buIle,
bulle, en noodzaakte den paus tot derzelver
bekendmaking. Zij veroordeelde alleen door magtrpreuken, als ket.
terseh,
tersch, godslasterlijk, of aanl1:ootelijk,
aanl1:ooteIijk, 101 flelling,
freIIing, bijna woor7
delijk met den bijbel en de kerkleer overeel1!l:emmende,
overeel1flemmende, en voor~
komende in de toenmaals zeer getrokkene
getrokkelle zedelijke befchouwingen ovcr
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!zet Nieuwe Testament, welke PASCHASlUS QURSNEL,
QURSNRL, voorheen pries.
PariJs, bij zijne Franrchc
FranrcIJe overzetting van het
ter bij het oratorie te Pari.fs,
Nieuwe Testament gevoegd had. Men kan deze in het oog loopende
Jezui.
daad van geweld alleen verklaren uit den woedenden haat der Jezuï.
ten tegen QUESNEL, dien men na den dood van ARNAULD en NICO.
LAS als woordvoerder der .Tanfenistcn berchouwde, alsmede tegen den
PariJs, den kardinaal NOAILalgemeen geachten aartsbisrchop van Pari.fs,
LES, die het werk van QUESNEL openlijk had aangeprezen, en zijne
TULlER mannelijk had verdedigd.
De
on;fhankelijkheid tegen LE THLJER
plaatren,
plantfen , waarin QUESNEL,
QUESNEL. in den toon zijner pnrtij,
pmij, de Goddelijke
genade aan eenen onbepaald en en onweerl1:aanbaren
onweeri1:aanbaren invloed op het
bet
toerchrijft, mogen alleen uit de fchriften van den
menrchelijk hart toefchrijft,
heiligen AUGUSTINUS kunnen geregtvaardigd worden; maar toen de
1l:eUingen verbond, en verbood
bulle van UNIGENITUS daar mede ook 1l:ellingen
•s menfchen lleiging
lJeiging tot ze.
zulke te leeren , die op de zuiverheid van 's
delijk goed, op de noodzakelijkheid van reine liefde tot deugd en verzoening met God, op een algemeen gebruik der Heilige fchrift; op
verbetering van gedrag, en eene meer naauwgezette waarneming Val1
V;l\l
eene algell1eene
algem,eene
het geestelijk ambt aandrongen, - toen moest het eel1e
verbazing verwekken, dat het opperhoofd der kerk aan de wraakzucht der Jezuïten
J ezuïten en de 1l:aatkunde van het Franfche hof zoo veel
konde toegeven, om·,
om, op zijnen naam, een manifest tegen de grüpdgropdge~ólg
waarheden der christelijke zede kunde uit te vaardigen. Het gevolg
Janfmistelt en de talrijke vrienden
hiervan was, dat niet alleen de Janfenisten
van QUESNEL, wiens werk nu te gretiger gelezen werd, maar ook
vele onzijdig oordeelende katholijken , de zaak uit dit oogpunt be,i"ehouwden, en het parlement, de kardinaal NOAILLES,
NOAILLES, de Franfchl!
Franfch~
i"chouwden,
geestelijkheid, de godgeleerden in de Sorbonne enz., openl\ik
openlUk of heimelijk tegen deze daad van geweld der Jezuïten opkwamen; terwijl
deze bij den koning al hunnen invloed aanwendden, om de meer
gemelde bulle in FrankriJk tot eene rijkswet te verheffen, en hare
i1:ellen. Dan, fchoon
fehoon
invoering in alle kerfpelen door geweld daar te ll:ellen.
men wel, door lage middelen, zwakke gemoederen op zijne zijde
wist te brengen, had dit echter niet den invloed op het parlement
en den kardinaal. Het eerfie
eerUe gaf flechts onder voorwaarden, die de
bulle geheel ontzenuwden, zijne toefiemming
toeflemming &er harer infchrijving
infehrijving
laatfre verzette zich in het het eerst er
in de rijkswetten; doch de laatll:e
volftrckt tegen, maar 1l:emde later, volgens zijne eigene, meer gemavolftrekt
voorflag van het parlement aan te nemen.
tigde uitlegging, om den voortlag
en openlijk bekend te maken.
LODEWJjIf XIV., zonder aan
Gedurende deze hevige twisten, fiierf LODEWJjK
ezuÏten eene volkomene overwinning verfchaft te hebben. De
de J ezuïten
ftraten
ûraten van Parijs weergalmden van fpotliedjes op de bekende bulle,
natuurliJke
welke door het lichtzinnig publiek met den naam eener natuurli.fke
dochtct- van haren overbrenger,
overbrenger. den pausfelijken
pausrelijken nuntius BENTIVO •
dochter
GLIO, beftempeld werd. De wederzijdfche verbittering vertoonde-zich
GLlO,
vertoonde' zich
Q 4
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twist[chriften, en FrankriJk
Frankrijk verdeelde zich ill
in
in onderfcheidene twistfchriften,
eonjlitutioneelen
acceptanten, die de bulle aannamen, en in al1tlconflnticoneonjfitutiotJeelen of acceptal1teIJ,
jfitutiotJeeten
jlitutioneelm , 1'ecu!alJten
recurantel1 of oppo!atJten,
opporanten , die dezelve verwierpen. Onder het regentfcbap,
regentfchap, hetwelk voör de Jezuïten niet gunftig was,
waagden het verrcheidene
verCcheidene bisrchoppen,
bisfchoppen, onderfl:eund
onderfieund door de Sorhol1Sorbol11fe en
'He
NOAILLES, om zich tegen de aanneming der bulle, plegtig, op een algemeen concilie te beroepen, waardoor nu deze partij
den naam van appellanten verkreeg. Deze verdeelde zich weder in
gemátigde en gefl:renge,
gefirenge, toen NOAIUES
NOAILLES in 17~0 tot de voormeer gematigde
waardelijke ouderteekening
beOoot , eu
en daardoor de ijveonderteekening der bulle beGoot,
rigae
rigfle appellanten tegen zich had in het harnas gejaagd. De firengere
maatregelen van LODEWJJK
LODEWIJK XV. en zijnen fiaatsdienaar, DE
DE FLEURY,
die naar den kardinaalshoed dong, en de Jezuïten vleide, bragten de
tegenO:anders der bulle. op nieuw
tegenfianders
nienw in de engte: de priesters onder de
nppellanten werden afgezet, aan de leeken van deze partij de facramenten geweigerd, en verkreeg het hof van den 80 jarigen NOAILLES
1728, eene onvoorwaardelijke onderteekening der bulle,
eindelijk, in 17!l3,
en dwong in 1730 het parlement, om haar, zonder eenige voorbehouding >, aan te nemen, waardoor zij dan ook plegtig door hetzelve
Evenwel" bleven de vervolgde
voor cene rijkswet verklaard werd. Evenwel·
appellanten federt altijd werkzaam, en het parlement waagde, in 1752,
ontfiane
nieuwe en meer fiome
fioute flappen.
frappen. Eindelijk werd de nieuw ontO:ane
twist, door een gematigd brevet van nENEDICTUS
llENEDICTUS XIV., bijgelegd,
waarin de meeste partijen genoegen namen; doch waarbij alleen tegen
openHjk bekende appellanten gef1:renge
gefirenge maatregelen genomen werde openlijk
den. Hierbij kwam nog de opheffing van de orde der Jezuïten, waarwaar..
door het gewigt der bulle Unigenitus , natuurlijk, van langzamerhand,
Frankrijk verminderen moest. In andere kmholijke
katholijke landen had men
in Frankrtik
Olbdat
dezelve wel aangenomen, maar zich er weinig aan bekreund, Oludat
zjj eigenlijk alleen de partijen in Frankrijk
Frankrifk betrof. In de Oosten.
Oosten_
zij
rijkfche monarchie, waar fommige
fOl11mige bisCchoppen
bisfchoppen haar in hunne -kerfpeIJ.,
len verbreid hadden, werd zij in 1781
1en
J781 door een edict van JOZEF Il.,
benevens de bulle in coma domini, volkomen vernietigd, en tegenwoordig behoort zij flechts nog alleen tot de gefchiedenis, vermits
zelfs de pal1ren
pallCen haar niet meer voor eenen geloofsregel uitgeven.
UNITARISSEN. - Zoo noemt men de leden van eenen christelijdeéénheid
geloofmaakt,,
éénheid van God tot een punt van geloofmaakt
ken aanhang, die de
en de leer der Drieéénheid verwerpt, weshalve zU ook Antitrinita7isfen,
Arianen, genoemd worden. Reeds omtrent h
~et
risfen , of nieuwe Arianen>
..et
midden der 16de eeuw, badden zij gemeenten in Po/en
Polen en Zevenbergen, waarvan de eerfie
eerO:e zich "poolfche
poo!fche broeders noemden. en uitO:ekenllitfl:ekenfehoof en eene
de kundige leeraars , en in Rakau zelfs eene geleerde fchool
verfioordel1 den
boekdrukkerij hadden. Inwendige leerfiellige twisten verO:oorden
vrede onder deze Poolfche Unitarisfen , die tot op de helft der I7de
cCU\v
ccmv eene vrij~ godsdienstoefening genoten; maar, eindelijk, na harde vervolgingen van de katholijkeIl
kathoIijkcIl,, in 1658 van dit voorregt
voorregt,, bij
ecn
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een koninklijk bevelfchrift, verftoken
verfioken werden, met last tevens, om
of katholijk te worden, of binnen 3 jaar het land te ruimen. Velen verkozen het eerfl:e;
eerfte; doch de meesten namen,
namen. met hun overgebleven vermogen,
vermogen. de wijk naar westelijke, protestantfche landen.
In Pruisfen
Prttisfen vestigden zij twee volkplantingen
volkplantingel1,, waarvan de eene te
Andreaswa!d,
Atldreaswa!d. in het ambt Johannisburg, nog heden eene eigene kerk
heeft,
heeft. en vr;;e godsdienstoefening geniet. In Duitscltlal1d verleende
men hun
hUIl flechts een kortftondig
kortfiondig verblijf,
verblijf. en in Holland begaven
remonfl:ranten en doopsgezinden. Alleen de naar
zich velen onder de remonfl:ramen
Zevmbergen gevlugten vonden een broederlijk onthaal, deelden iu
Zevenbergen
alle burgerlijke regt en , bekleedden openbare ambten, en zonden hunne eigene afgevaardigden ten landsdage. Hun geml bedraagt tegenwoordig 32,000 zielen, meest Hongaren
HOl1garen en· Szekler ,die
• die 164 kerken, onder eenen fuperirîtendem
fuperirîtendenc en [wee
twee konfistoriën. bezitten, en
te Clausfenburg
C!ausfenburg hunnen hoofdzetel, en te Thoarda
ThOtJrda geleerde fcholen
hebben. Offchoon zij gewoonlijk Socil1ianen genoemd worden, wijkt
hun leerfl:elfel,
leerfl:elfel. echter, merkelijk van deze af, en men kan dat der
Zevenbergfche Unitarisfen
U~litarisfen het best beoordeelen uit een werk vall
llUnnen hoogleeraar MARKOS, hetwelk in 1787 te Clausfenburg , ollder
lmnnen
onder
den titel van:
Summa Tne(j/ogia
Tne(jlogia Secundum tJnitnrios,
Unitnrios, verfche
verfche-..
nen is.
toJerantie_nkte Van
Van' 1683
In Engeland wareii de Unitarisfen in de toleranrie.nkte
niet begrepen. Men plaatfl:e hen zelfs met de deïsten, atheïsten, afvalligen en godslasteraars
godslaster3arsin
in ééne klas[e; hield ze voor alle burgerliJburgerlijke. en krijgsambten onbekwaam; verbood hun pleitgedingen of voog"
voogdijfchappen te voeren of erfenisfen te omvangen, en veroordeelde hen
bovendien tot eene driejarige I,;evangenis.
gevangenis. Sedert de J 8de eeuw, echter, hield de vervolging tegen hen op; doch PRIESTLEIJ poogde te
vergeefsch, om hen in genoot[chappen
genootfchappen tot eenen bijzonderen gods_
dienl1igen aanhang te vereenigen ; en het was eerst op het' einde
der genoemde eeuw, dat te Londen een genootfcbap
genootfchap van Unitarisfen
UnitarisfeiJ
ontfl:ond,
ont1l:ond, hetwelk thans aanhangers door het geheele rijk heeft. In
1812 werden de wetten van vervolging tegen hen opgeheven, cn llUll
hUIl
dezelfde befcherming als den non-conformisten toegezegd, waarop in
het volgende
volgcnde jaar alle akten herroepen werden, waarbij aan de zoodalligen
nigen , die de Heilige Schrift, l1rijdig
fl:rijdig met het leerlluk
leer1l:uk der H. Drieeenheid, verklaarden, l1raff'en
1l:raff'en werden opgelegd.
UNIVERSITEITEN. (Zie: HOOGE SCHOLEN.)
UNTERDERGER, (IGNATIUS) in J744 te Karaleg in Ti~
rot
rol geboren, werd tot de historie·fchilderkunst opgeleid. waarin hij;
hij,.
werkttligelijke en practikale dier kunst, onderwezen
vooral in het werkmigelijke
werd. Den ouderdom van 20 jaar bereikt hebbende, befpeurde de
vader weldra des jongelings [maak
fmaak voor het fchoone van verhevener
foort ,en zond hem naar zijncn oudften
oudfien zoon CHRISTOFFEL te R(}~
R()..
rne,
712e, aldaar toen reeds met roem bekend.
Hier was UNTERBERGER
regt in zijn element, en omwikkelde bij zijnen doorkundigen
doorkundigcn broeder
Q 5
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en diens gelijktijdige kunstgenooten, inzonderheid bij den, met zijn
gevoeligen CORREGgenie zoo geheel overeenkomlligen, zachten en gevoetigen
CIO,
GIO, zijne bekwaamheden; werd niet flechts
Jlechts kopijist
kopij ist en nabootfer;
llabootfer;
gedaamerijke
maar putte inzonderheid uit de echte bron der zoo gedaanterijke
llatuur,
llatunr, en der idealen van Griekfche en Romeinfche oudheden, welker beoefening hij bovendien deed gepaard gaan met het lezen van
alle
aUe voorname Italiaan[che,
Italiaanfche, Fran[che
Franfcbe en Hoogduitfche,
Hoogduhfche, fchrijvers'
fchrijvers in
het vak van
V~ll kunst.
kUllst.
Op deze wijze toegerust, vervaardigde hij in Rome eenige 11istohistori!èhe
cn zinnebeeldige fiukken, die aanllonds
aanfionds de
dc goedkeuring van alrifche Cl!
le echte kunstkenners wegdroegen; verliet in 1776 genoemde fiad»
en kwam vervolgens te Weenen, alwaar hij eene
eelle openbare tentoon.
tentoonettelijke historifche fiukken en op nafielling van kunstwerken met ettelUke
gemaakten Ileen
fieen gefchilderde arabesken en cam een verfierde, en daardoor niet alleen de bewondering en achting van alle kunstkenners en
liefhebbers verwierf, maar ook langs dien weg fpoedig druk werk
verkreeg aan belleIde
befl:elde fiukken,
!lukken, zoo voor kerken in en buiten de fiad,
als voor kunstverzamelingen en kabinetten. Hier onder munten voor~
namelijk uit het hoog.altaarlluk,
hoog-alcaarfl:nk, in de !taliaan[che
Italiaanfche kerk te Wee1/en,
Weel/en,
verbeeldende een Mariabeeld, dat door engelen gedr!lgen wordt; de
nederdaling van den Heiligen Geest, in de hoofdkerk te Koningsgrätz; een altaarzij!1:uk
altaarzijfl:uk met MARIA en verfcheiilene Heiligen, in de
kerk van den kardinaal.aansbisfchop.
kardinaal.aarrsbisfchop. prins MAGAZZI, te Neudorff;
een klein altaarbeeld , zijnde de Hemelvaart van MARIA, voor de
huiskapel van den vrijheer VAN HAGEN
HAGEN,I alsmede voor diens kunstkabinet ARMIDA
ARMlDA en RINALDO, naar TOR QUATO TAsso,
Tasso, met nog eenige
Lichtenjlein fchilfchi!andere fiukken.
!lukken. Voor de galerij van den prins van Lichtenftein
Zatigmakers,, nevens een paar Bambocciaderde hij eene
cene Geboorte des Zaligmakers
den ; voor het vorllelijk
vorflelijk AuerfPergfche
Auerfpergfche zomerpaleis !22 Sapraporten
met geniën, in basreIief;
basrelief; terwijl de toenmalige Rusfifche gezant, prins
van GALLlTZIN, van hem kocht eene Flora, in eenen antieken
antiekcn !1:ijl
fl:ijl op
kunstfleen , en ook andere aanzienlijke perfonen zich van zijne
kunst!1:ukken
voornaamfl:e zijner historirche fiukken,
kunstfl:ukken voorzagen. Het voornaam!1:e
de HEBE, zoo als zij JUPITER, in de gedaante eens arends, de godenfpijs
dcnfpijs aanbiedt, een nachtlluk
nachtl1uk,, Werd
werd in 1796 door zijne keizerlijke
majefieit
majefl:eit voor 10,000 gulden gekocht, waarbij nog de titel van K.
K. Hof.kamerfchilder
Hof·kamerfchilder gevoegd werd. Het pendant voor hetzelve,
verbeeldende HYMENAEUS
HYMENAEUS,, eene fraaije allegorie op den 'Vrede
vrede en de
liefde, voorgeOeld door een fchuldeloos meisje, dat een lam van zijn
plaats zet, werd nog door hem afgewerkt; doch zijne twee tafereelen uit OVIDIUS,
OVIDlUS, van gelijke grootte, waarvoor
waarvo(}r hem reeds vooraf
30,000 gulden geboden waren, bleven met andere !1:ukken
fiukken onvoltooid.Zijne compofitiën zijn diep doordacht, edel en met Griekfche bevalligheid geteekend; de groepering, hoogfels en diepfels verrukkelijk,
en het naakt der beelden, zoo wel als de draperie en het coloriet, over het geheel ongemeen fcllOOI1;
fchoon; terwijl de houding en uitdrukking
aa
n zijne beelden geest en leven bijzetten.
lil
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In zijne tus[chcnurell
tusfchenurell hield hij
h~j zich met wcrktuiglnmdige
werktuigkundige voorwer.
pcn
pen bezig, en vond, bij gelegenheid, dat men in Hongarije eene
uit, ~vaarmede met den uiterJ.ren fpoed
vaart liet graven, eene kar uié,
de aarde uitgehaald en tevens weggcvoerd
weggevoerd kan worden. Sedert werd
ook door hem een werktuig, om de koperen platen, voor het gravcren,
veren, fpiegclglad
fpicgclglad te ilijpen, benevens Jl0g een ander, om de geile.
geilepene platen, van,
van. eene aanmerkelijke grootte, vervolgens voor de
fchraapkllnSt,
fchraapkunst, met de minne moeite en Ï1~ weinige uren, zuiver en
duurzaam te gronderen , aan welke uitvinding men ver[cheidene,
verfcheidene, door
11em
hem zelven
z.elven vervaardigde, platen te danken heeft. UNTERBERGER
fiierf
fiicrf re
te lPéenen in het laatst van het jaar 1797, en DuitsehilJnd
DuitschllJnd verloor in hem eenen
cellen der zeldzaami1:e
zeldzaamae klasueke fchilders.
fchi/ders.
UNZER, (JOHANN AUGusT)
AUGCJs:r) in Grasm. 1727 te Halle geboren,.
oefende zich aldaar in de geneeskunde,
geneesknnde, en werd in 1748, tot de doctorale waardigheid', op ,eene
.eene verhandeling: ,de
. de Sternutatlone, bevor.
derd, welke te Halle gedrukt is. Omtrent het eindt!
einde van het jaar
1750 begaf hij zich naar Hambçwfj,
Hamb'l1'g, en kort daarop naar
ilaar Altona,
waar hij zich als practiferend geneesheer .I1.ed~rzette, hoogleeraar in
Rinteln
Rlnteln werd, en in Grasm. van 1799 ilierf. UNZER heeft zich het
bet
meést op eene voordeeIige wijze doen ken~ell door ,zijn
.zijn geneeskun~
dig Weékblad: der Artz, Hamhurg
J 755 eu vervolgens ,in 5 deeHamburg 1755
ien.
ien, hetwelk nog tegenwoordig vele waard~ bezit, en waarvan het
wezenlijke in zijn Medicinifchen Handbuch vervat is, hetwelk, op nienw
nieuw
bearbeid, in 1794- te [.eipzig is verfchenen. Van's mans overige
talrijke fchriften noemen wij h.ier alleen de belangrijkne, lJamelijk:
zonder zijnèn naam, met eene voorrede van :J. G. KRllGER, Neue
von tien Gemüthsbewegungen; onder de ietters S. C. J. S. GeLehre "on
vom· Schlafe und den Tráumen,
Träumen, met eenen zendbrief aan N.
danken "om·
N., ten onderwerp hebbende, dat men zonder hoofd kan ge"oelen,
gevoelen,
beiden Halle 1746, welk gefchrift verkeerdelijk aan den hoogleeram:
SUPPRIAN aldaar werd toegefchreven. Eindelijk verfchenen van hem.
met zijnen naam: Abhandlung "om
vom Seufzen, Halle 1747; Philofophi~
[ehe
[che Betraehtungen
Betrachtungen des lYlemehliehen
lYlemchlichen Körpers überhaupt ,Halle 1750;
Grundrifi eines Lehrgebäudes "on
von der Sinnliehkeit
Sinnlichkeit der thierifchen Kör.
Körper, Liineburg en Rinteln 1768; Medizifches
lJ.1edizifches Handhueh,
Handbuch, Leipz. J770:t
177°,laatf1:e
laatne uitga\!e 1794; E1:fle Griinde einer
eimr Phyfiologie der eigentllelt
eigentlich thie.
rifehen
fiber die Anfteekung.
ri[chi!IJ Natur thierifeher
thieri[cher Körper, Leipz. 1771; über
Anfteckung,
befonders der Poeken
Pocken,, Leipz. 1778, en Einloit.ung
Ei1tllJ#ung ZUl'
zur a!gemeinen Pa.
thologie der (Jnfleekenden
anjleckenden Krankheiten ,Leipz. 1782. Bovendien fchreef
]liJ
11i] veel in het Hamburgfche Magazi/n, en er verfcheen
ver[cheen van hem, van
1766-]769,
1766-1769, te Leipzig, eene verzameling zijner kleine fchriften, in
3 deelen. Men moet dezen U!"ZER
UI"ZER niet verwisfelen met . JOH.
CHRIST. UNZER, in 1747 geboren, en in Itlo9 gef1:orven, die insge·
insgelijks geneesheer te Altona was, en met K. FR. UDEN eene Diátetik
der Schwangcren
Schwangeren und
u7Id Säugel1den,
Säugenden, te Brunswi/k, in 1796, uitgaf.
URAKAN , (iu
(in het Fransch Ourtlgan,
Ouragan, in het Engelsch Hurrienne,
Hurricane,
in

,in

UPS A L A. - U RAL.
in het Nedcrdl1itsch
Nederdl1itsch Orkaan) j is een buitenl:mdsch woord, uit de
taal van de bewoners der Anti//es
Antmes in Amerika ontleend, alwaar men
er onder verfiaat den hevigfien, dwarlenden i1:orm, die gewoonlijk
van ftortregens, donder en blikfem, ook wel van aardbevingen, verdikWijls plaats heeft. Zulk een orkaan
gezeld is, en in de /intilles dikwijls
rukt de zwaar1l:e boomen met de wortelen uit den grond; huizen
omver; verwoest in weinige minuten de fchoonf1:e
fchoonfle plantaadjen, en
heeft hier alleen in den regentijd, van Hooi- tot Wijnm. plaats.
Men heeft opgemerkt, dat zij telkens uit het Noordwesten komen,
en meent, dat zij, door dat de Noordelijke en Westelijke winden
elkander ontmoeten, veroorzaakt worden. Hoe verwoestend ook de
uitwerkfels dezer i1:ormen zijn, hebben dezelve echter gewoonlijk
eene
eel1e groote vruchtbaarheid ten gevolge.
UPSALA, de hoofdf1:ad der provincie Upfal, een deel 'van bet
voormalig Up/and,
Uptand, in Zweden, voorheen eene der a:mzienlijkf1:e
a:mzienlijkfle i1:eden des rijks, 4,000 inwoners bevattende, en in eene uitgef1:rekte.
uitgeflrekte.
vruchtbare vlakte liggende. De huizen zijn meestal van bout, en
berkenboOl~eit bedekt, over welke zooden gelegd zijn.
met bast van berkenboOl~en
ko ningen van Zweden gekroond werden, is
De domkerk, waarin. de ka
een groot gebouwen bet
het aanzienlijkf1:e
aanzienlijkfle van het geheele land. In devorflen,
zelve vindt men de begraafplaatfen van eenige Zweedfche vorf1:en,
en vele andere gedenkteekens, onder welken ook dat van den ridder
LINNEUS. De zich hier bevindende aansbisfchop
aartsbisfchop is de eenige in
il1
Zweden, en het opperhoofd der géestelij kheid, of primaat des rijks.
rijksvoorflander STEN STURE
De univediteit werd in 1477 door den rijksvoorf1:ander
gef1:icht; doch geraakte naderhand, door toenmalige onlusten, weder
in verval. De koning, GUSTAVUS AnoLPHus, die haar eene nieuwe
inrigting gaf, kan men als haren tweeden fiichter aanmerken: ook de
koningin CURISTINA vermeerderde hare inkomfien aanmerkelijk, en
onder de leeraren , welke zij gehad heeft, zijn LrNNEus en WALLERIUS de beroemdf1:e
beroemdfle , terwijl zij nog tegenwoordig 1200 ftudenten
fiudenten
telt. In het akadeipisch gebouw, door GUSTA vus AnOLPHUS in 1622
uoiverfiteits boekerij geplaatst, welke 1000
gel1icht, is de aanJlienlijke univerfiteits
handfchriften bevat, en waarin zich tevens de nagelatene door koning GUSTAVUS Hl. bevinden, die eerst 50 jaar na zijnen dood, 0vereenkomfiig
vereenkomflig zijne verordening, mogten publiek gemaakt worden.
In 1820 werd zij nog bovendien met de aanzienlijke boekerij van
den fiaatsraad FLEMMING verrijkt. Ook bezit de univerfiteit een kabinet van munten, uit 11,000 fiuks
fluks bef1:aande,
beflaande, eene fierrewacht, ee·
ee.
welillgerigten, door LINne verzameling van naturaliën, en eenen welingerigten,
aangelegdel1,, botanifchen tuin, waarin laatstgemelde vorst, ter
NEUS aangelegden
eere van dezen natuurkundigen een pantheon heeft doen oprigten,
wetel1hetwelk in 1805 eerst voltooid werd. Het genoocfchap van weten(Soeietas Literaria et Scientiarum)
Scientiaru11l) werd in 1738
fchappen alhier, (Societas
door koning FREDERIK ge11icht.
gel1icht.
een' gordlit zal beteekeURAL, een Tartaarsch woord, hetwelk eeu'
nen ,
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oen,, is de benaming van eenen
een en bergketen, die Europa van Azië
nen
fcheidt, en het Rusfisch rijk in 2z groote helften verdeelt, waarvan
de Oostelijke onder den algemeenen naam van Siberië bekend is.
Dit gebergte begint aan de CasPifche
Caspifche zee en het Aral-meer, en firekt
fl:rekc
zich 300 mijlen ver in de geheele breedte des r~iks
rijks uit. Verfcheidene takken verfpreiden zich aan beide kanten van hetzelve, waaronder de Obtfèhi-Sil"t
Obtfchi-Sirt de voornallml1e
voornaaml1e is. De bergketen Urat
Ural bel1aat
grootendeels uit graniet, lei en kalkfl:een, alsmede uit zandige leiheuvels.
heuvels, waarin koper, erts, en, bij Jekatherinenburg, goudmijnen voorhanden zijn. Ijzererts en magneet vindt men er iu
in overvloed, zoo als ook bergkristallen,
bergkristnllen, agaten, karniolen, amethisten,
chalcedol1s en gefpikkeld marmer. De rivieren Pettopazen, jaspis, chalcedons
[chora, Kalna
Kama en Ura!,
Vrat, hebben haren oorfprong in dit gebergte
gebergte,~
hetwelk men in het Kirgifche, het ensrijke
emrijke en het woeste kan verdeel
en , hetvvelk
deelen,
hetwelk zich tot aan de IJszee
Ijszee uicfirekt,
uitfl:rekt, en meestal onbewoond en nog onbekend is. De rivier Urat,
Vral, eertijds Jaik en in ougeheeten,, valt, na eenen ioop van omtrent 2000
dere tijden Rhymnus geheeten
goo geographifche mijlen, gedurende welke z~j
zij ettelijwerfl:en, of 300
ke kleinere rivieren ontvangt, in verfcheidene armen bij GUljem in
de Caspifche zee. Op haren regteroever wonen de Uralfche
Vralfche Kozak_
Kozakken, en op haren regter de Kirgifen. De eerfiè
eerfl:è maken een' tak van
de Donfche [{ozakke1~
Kozakken uit, van welke zij zich alleen door hunne
kleeding onderfcheiden. Zij brengen 20,000 man in het veld, en vinden
hun befl:aan in de visfcherij en veeteelt; terwijl
renvijl ook fommigén
fommigen den
hmdl-and- en tuinbouw drijven. Zij zijn welgeg0ed; menig gemeen kozak houdt
handt van 2 tot 300 paarden, even zooveel hoornvee en nog
grooter getal fchapen. Zij fiaan onder eenen dttaman, dien zij
een graoter
zeI ven verkiezen, en door den keizer bevestigd wordt; houden zich
gefl:rengelijk aan oude zeden en gebruiken, en behooren tot de zoogenoemde Roskoinicki, of oud-geloovigen.
olld.geloovigen.
URANIA. Eene der 9 zanggodinnen, en
cn wel der fierrekunde,
f1errekunde,
mee
waarvan men haar de uitvinding toefcbrijft. Zij wordt gewoonlijk met
fl:(!rren, in een hemelsblaauw kleed, met fl:erren
fierren beeene kroon van fl:erren,
hemelkloor,
zaaid, en met eenen hemel
kloot , of eene lier, afgebeeld. Somtijds
heeft zij ook eenen
een en verrekijker in de eene, en eene papieren rol in
geteekend is
is.. .-tlierenriem geteekClld
- Voorts is Ude andere hand; waarop de dIerenriem
RI\NIA ook de bijnaam der hemelfche VENUS, of der reine,
RIINJA
reine> geestelijke
liefde, in tegenoverfielling
tegenoverl1elling van VENUS PANDEMOS,
PANDEMOS, wa:trdoor
wadrdoor men de
dichters draagt ook eelle
eene
zinnelijke verfl:aat. Bij de oude Griekrche dicbters
der Oceaniden, of zeenimfen, den naam van URANlA.
URANII\.
URANIUM. Dit metaalgeflacht, hetwelk in 1789 door den hoogJeeraar
KLI\PROTH ontdekt werd, is donkergraauw, van eenen dofleeraar KLAPROTH
6440, en teil
ten
fen, metaalachtigen glans, week, broos, van gewigt
644°,
tlÎter!1:e moei.lclijk
moei.lclUk tot vloe~ien
vloeUen te brengen. Het wordt in falpeter
[.1lpetcr oplliterfle
eeue gele kalk neergeploft, welgelost, en daaruit door loogzout als eene
eenc lichtbruine kleur geeft. Tot dit geflacht
gcflacht bebe.
ke aan het glas eene
ee·
ee-
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hooren de volgende foorten : I. De Pekërts, Pekblende (U. Sulphu1'arum),
1"arU11z) , van eene zwarte kleur, ondoorzigtig, vetglanzig en broos.
De fpecifieke zwaarte is = 75°0, en het gehalte = Uranium en
zwavel. 2. Uranium
Umnium • Glimmer of Spaüth
Spaat}; (U.
(U• ,)lhlt/lOjum)
.'J'pat};o/iJllJ) , vallende
uit het grasgroene in het fpaanschgroene,
fpaallschgrocne, feisjes-groene ,enz. Deze foort
[oort is doorfchijnend, deels aardachtig, wrijfbanr en dof, deels
glanzig. vast en gecristalliCeerd,
gecristallifeerd, inzonderheid in vierzijdige tafelen
of platen. Het gehalte is
Uranium, door koolzuur verkalkt, met
een weinig koper. En 3. Uranium-Oker (Uranium Ocftraceum) , die
meest in het citroengeel valt, ondoorrchijnend,
ondoorfchijncnd, aardachtig, week
en mager is, in falpeterzunr volkomen opgelost, en meestal rusCchen
tusCchen
de pekërts gevonden wordt. Deze drie foorten
[oorten vindt men voorname.
lijk in het SakfiCche
Sakfifche en BoheemCche ertsgebergte.
URANUS fproot,
[proot, volgens de fabelleer der Grieken, uit den Chaös
(de oneindige ledige ruimte),
rnimte), en Ge1i (de aarde) voort, die uit haar
zelve URANUS
URANUS (den hemel), en met denzelven de Titanen voortbragt,
van welke de jongO:e
jongrte KRONOS
IÜONOS (de tijd) genoemd werd. Hetgeen n11
nu
verder omfl:ond.
omfl:ond, om de vorming der natuur te voltooijen, ont!l:ond
ontrtond
uit de omhelzingen der Titalletz
Tittl1zetz en Titaniden, en de voorttelende
kracht van URANUS
URANUS hield op. In het oude gedicht drukte zich de
plastiCche
(KRONCfS) had aan het voortteIings.
voorttelings.
plastifche fpraak dus uit: de tijd (KRONCfS)
vermogen van URANUS
URANUS een einde geluaakt, en hem met zijne fikkei
ontmand. - In de f1:errekunde
fierrekunde is URANUS
URANUS eene planeet, welke door
HERSCHF.L
HER.sCHlIL ontdekt werd. Zij is kleiner dan JUPITER
JUPITER en SATURNUS.
SATURNUS.
doch graoter
grooter dan de overige, van eene blaauwachtig witte kleur, en
kan het duidelijkst door een' teleskoop, welke 30~
3°:) maal vergroot.
worden waargenomen. Zij is 386 milioen Dllitrche
Duitrche mijlen van de
zon, en gevolgelijk onder alle planeten het verf1:e van haar verwijderd. Haar middellijn bedraagt 7656 zoodanige mijlen, en volgens
graoter dan de aarde. Zij
haren Iigchamelijken
ligchamelijken inhoud is zij 83 maal grooter
volbrengt haren loop om de zon in 83 jaar, 15°
IS0 dagen en 18 fekon.
fekan.
den, en men heeft reeds 2 manen bij haar ontdekt; doch vermoedt,
dat zij er nog 6 heeft.
URI. Een der cantons van Helvetië, het vaderland van WILHELM
WILHELM
TELL,
TELL, waar nog
nag alles de eerfl:e heldendaden der eedgel100ten
eedgenooten in het
geheugen terug roept, en hetwelk,
hetwelk. onder velerlei fl:ormen, zijne
fl:aande te houden. Deszelfs op"
op.
zuivere volksregering heeft weten !l:aande
pervlakte,
pervlakte , 24 vierkante mijlen bedragende , beO:aat
bef1:aat alleen uit bergen
en dalen, zoodat men het een lang dal, met vele bijdalen , kan noemen, hetwelk aan het J/ierwaldflädter-mecr
J/ierwaldfllidter-mecr begint, en langs de Reusz,
die ai de rivieren van de zijdalen ontvangt,
olltvangt, zich opwaarts, tot op
de hoogte van den overgang van den Gothard, II I mijlen lang uitfirekt, en door bergen.
bergen l altoos met [neeuw bedekt, omgeven is,
waaronder zich de Titlis ren Westen, de Todi, Kri;j'Jalt
Kri.fpalt ten Oosten.
Oosten,
en de toppen van den hoogcn
haogen Gothard zich ten Zuiden bevinden.
Van de zijdalcll is het Schachcndat bij dltorf het
hct gwotf1:e,
gi"Ootllc, en de
vrtlchtvl"Ucht-
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vruchtbaarl1e
vruchtbaarfie landllreek
landfireek is de vlakte van A/torf
Altorf tot
tOt Amfteg, welke het
Reuszdal genoemd worde.
wordt. De bewoners van dit cancon.
canton • 14.000
14,000 in
Reuszda/
getal, zijn een arm.
arm, goedhartig herdersvolk, van Duit[chen
Duitfchen oorfprong,
hetwelk de katholijke godsdienst belijdt. Men v~rbouwt weinig
koorn, maar goed ooft, en de heerIijkfte 'botenboomen
~otenboomen omringen de
dieper gelegene dorpen. De veeteelt maakt een' hoofdtak van ,het
befiaan
bell:aun der ingezetenen uit; terwijl hunne Alpen in den zomer om_
om.
Il:nks rundvee voeden, en de kaas, die zij bereiden,
trent 10,000 fiuks
zeer hoog gefchat wordt. Het menigvuldig gebrnik
gebruik van den hoofdUri van veel belang; die uit HelveHelve.
weg over den Gothard is voor Vrj
tië naar Italië loopt, wordt jaarlijks door meer dan 15,000 men[chen
menfchen
bezocht; bedraagt van A/torf tot Airalo
AiroIo I,~ .,unr,
uur, en is van Amfted
tot A/raIo
diroIo grootendeels met granietfieenen
granietll:eenen geplaveid. De hoogl1e
hoogll:e
canton berust bij de landgemeente , waartoe ieder burmagt van het cancon
ger, boven de !l0 jaar, toegang heeft; wordende de uitvoerende magt
magc •
door den landraad uitgeoefend. Steden vindt men in dit canton niet:
het hoofdvlek en de zetel der regering heet A/torf.
URIM en THUMMIM, zoo veel als licht en regt beteekenende,
is in het Oude verbond de benaming der 12
I Z edele gel1ernten
gell:ernren , die op
den borstlap van den hoogepriester fionden.
Il:onden.
URNEN waren bij de ouden ronde vaten, waarvan de vorm naar
welgevallen gekozen werd, en waarin de asch der verbrande lij.
lijken bewaard werd. Zij werden in de graven of grafkelders in zijnisfen bijgezet, en men had er verièheidene foorten
[oorten van, als:
nis: 1. Sar.
cgphagen, waarin het geheele ligchaam gelegd werd. 2. Wezenlijke
c9phagen,
Li,ik-urmn van onderfcheidene
Li/k.unzen
onderrcheidene groo.tte, en van marmer, erts, of
ook wel van zilver vervaardigd. 3. Traal1kruiken,
Traankruiken , zijnde kleine
vaten van kleiaarde of glas, waarin de tranen van naastbel1aandell
naastbell:aandell
eens gell:orvenen
ge(l:orvenen verzameld, zorgvuldig bewaard, en dikwijls met
afbeeldwelriekenue wateren of oliën vermengd werden. De velerlei afbeeld·
fels van foorcgelijke
foortgelijke Urnen, Sarcophagen,
Sarcophagen , enz., vindt men in het
prachtig werk van MONTFAUCON. Dat de Urnen voor het overige
ook tot andere gebruiken, b. v. tot het verzamelen van de balletjes,
bij verkiezingen of andere fiemmingen,
1l:emmingen, gebruikt werden,
wèrden, is bekend.
Ook noemen de dichters meermalen die kruiken of kannen Urnen,
waaruit de nimfen en riviergoden het water lieten 1l:roomen.
l1roomen.
gewoonce, beteeUSO. Een Italiaansch woord, eigenlijk gebruik, gewoome,
kenende. Het wordt in wisfelzaken gebruikt, en beduidt den tijd
na zigt, waarop iemand, op welken
welkcn een
ecn wisfel getrokken is, tot
de betaling is verpligt. Deze tUd is niet overal eenerlei,
eener!ei, en zelfs
antand
fomtijds aan een en dezelfde plaats, naar mate van den afi1and
is, verfc]1i'lcnde.
verfc]1i'lende. Zoo is b.
der landen, waaruit de wisfel getrokken is.
v. in dmflerdam
Amfterdallt de Ufo voor den wisfcI
wisfel uit Duitschland
DuitscMa12d en ZUlitlerZwitferland 14 dagen na zigt, uit Italië, Spanje en Portup;al
Portugal z2 maanden.
maanden, en
maand na de dagteekening van den wis.
wisuit de overige landen ééne lIlaand
na zigt nog langer: zijnde hier de
felbrief. In Londen is de tijd n:l
VII)
Ufo
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Ufo voor eenen wisfeI
wisfel uit Duitschland eene maand. Bovendien heefe
men nog in verrcheidene plaatCen
plaatfen refpijt- of Joordagen,
loopdagen , :lIs: in Lon.
den 3, in Amfl:erdam 6 ,die na delJ
deLJ vervaldag van den wisCel beginnen. In Leipzig is de Ufo gewoonlijk 14J4- dagen na het accepteren
des wisCeJs;
wisfels ; doch men heel't hier geene reCpijt.dagcn.
refpijt.dagen.
UT, RE, MI, FA, SOL, LA. Deze waren eertijds de gewone
noten in de zangkunst, en werden door eenen monnik, GUlDO AREARETINUS, van Arezzo, die zich door zijne manier van onderwij s in de
zangkunst, en door andere belangrijke verbeteringen in de toenmalige
muzijk verdien!lelijk maakte, in 1028
1023 ingevoerd; doch zij zijn naar
verloop van eenige eeuwen door de letters van het alphabet; c, d,
~erloop
e,
e,f,
f, g, a vervangen geworden, welke men de DiatoniCche
Diatonifche toonen
noemt. Gemelde munnik
mnnnik ontleende zijne noten C
(waarfchUnlijk,
waarCchijnlijk, 0111
uitfpraak der Cyllaben
fyllaben te oefezijne leerlingen, in het gezang, en de uitCpraak
nen) uit een lied, ter eere van JOHANNES DEN DooPER
DOOPER gemaakt,
waarvan het begin aldus luidt:
"vaarvan
UT queant lax1s REfonare libris
fibris
Mlra gestorum F/lmuJi
FdmuJi tuoru11Z,
tuorum,
SOLve pol/uti LAbii reatam ;
.sOLl'e
Sancte Johannes!
Eene beroemde, aloude PheniciCche
Phenicifche fl:ad
fiad en volkplanting ,
UTTCA. EeiJe
.aan de kust van Noord-Afrika, onafhankelijk van Carthago, doch
met hetzelve verbonden. Zij we~d
werd bijzonder merkwaardig door den
Ci\TO , die zelCs
zelfs naar haar genoemd werd.
zelfmoord van den jongeren CATO
befiaat. De beroemUTOPIË. Een land, hetwelk niet wezenlijk befl:aat.
de THOMAS MORUS Cchreef,
fchreef, onder den naam van Utopia, eenen fl:aat!l:aat!l:aat,
kundigen roman, waarin hij het ideaal van eenen volkomen vrijen fl:aat,
voorfielde. Volgens dit
zoo als die zekerlijk nergens te vinden is, voorfl:elde.
denkbeeld vervaardigde de keiz. OostenrijkCche
Oostenrijkfche veldheer SCHREilELlN,
SCHREllELIN,
zedelijk-fatirieke landkaart,
omtrent het einde .der I7de eeuw eene zedelijk-Catirieke
onder den titel van Tabu/a
TabuIa Utopiae, of Luilekkerland. Utopia en
Luilekkerland zijn dus de hetzelfde beteekenende namen van eeu
een
louter denkbeeldig land. welks bewoners volkomen gelukkig' zijn.
UTRECHT. (De provincie) Een der 17 vereenigde gewesten van
het koningrijk der Nederlanden, grenzende ten Noorden aan de Zuiderzee en Ho/!alfdsch
Holfalfdsch Gooiland, ten Westen mede aan Holland en
l'uiden en Oosten aan Gelderland. Het bevat eene uitgefl:rektuitgefirektten Z'llÏden
heid van ruim 23 mijlen en meer dan 108,000 inwoners en wordt
van Utrecht genoemd, omdat het eertijds een
ook wel het Sticht 'Van
fiicht of bisdom geweest is. De lucht is er zeer gezond en de grond,
'Vooral in het Zuidelijk en Westelijk gedeelte, ongemeen vrucht.
baar. Langs èe rivieren verbouwt men veel tarwe, rogge, haver,
gerst, bOOllen, enz. ; aan den bergkant veel boekweit, en 0111 AmersAnter's{OOft
heeft men in deze provincie uitmuntenuitmulJtenfoort en Rhenen tabak. Ook heert
de weilanden; eene vrij aanzienlijke vee- en runderteelt; goede boter
en kaas, en vooral rondom de fl:ad Utrecht heerlijke warmoeziersIUI1-
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uiegefirckte boomgaarden, die, .zoo
zoo wel als
:lIs de
cle boter en kaas,
kaas
landen en uitgel1rektc
landm:lIl veel voordcels
voordecls aanbrcngen.
aanbrengen. Naar den kaIJt
1I1[j-'
den landman
kam van IIfi/drccht, dll!.:cveen,
Allkcveen, Breul.:e/en
Breukelen cn
en lIlaarsfen
flJaars[en vindt
vindr men verfcheidene
verCcheidene
drecht,
eindelijk, aan de zijde van dmersfoort,
Amersfoort, Socstdij1r,
Soestdijk ,
veenlanden, en eindclijk,
Dricbergc/1, cnz.
enz. onderrcheid~ne
onderreheid~lle heigronden, die, hoewel er nog vecl
veel
DriebergeIJ,
onbebouwd ligt,
rijd tot
Wt tijd met houtgewas beplant,
beplant.
Iige, echter
echtcr van tijd
en voor den landbouw bekwaam gemaakt worden.
De voorn3amlle
voorn~amfie rivieren van dit gewest zijn de Ri/n
RijII,, dic
die bij IPijk hij
bii
DuuI'(lede den nallm
naam van Lek ontvangt; de Kleine I,hfel,
I.lifel, welke bij dm
Duurflede
Doolflag begint,
begil][, aldaar door eellc
eene fluis van dcn
den raartfchen
Faart[chetl Ri/n
Rijn
Dool'Jlag
wordt afgefcheiden, vcrvolgens
vervolgens langs lhfelftein,
I.!<feI[teiH, !I/oll/foort,
Illolllfoorl, O!/dcwflO!lrfl!waloope, cn, even
e\'en als de Lek bij Krill/peil,
l\rimpell, te Rotterdam
ter en Gouda loopt,
Maas valt; de Eem,
Ee111, bij dmersfoort,
Amersfoort, die zich boven Nij!.:er/.:
Mjker/:
in de Illaas
f(r011:1I1e.Rijn, voorheen een tak van den
in de Zuiderzee ontlast; de A'romme.Rijn,
Rijtl, welke bij 'Pi/!.:
IFijl.: bi/
bij Duurflede
Duurjlede begilJt;
begint; zich
zIch buiten de TolRiJ",
!l:raks genoemden Faar/feITen
Faflrt[chen Ri/tl
RijtJ
fieegpoorc te Utrecht met den llraks
!leegpoort
verecnigt, (zijnde een gegraven kanaal, tot
wt het dorp rreeswi/k
Vreeswjjk of
vereenigt,
Vaart loop
loopende
cloor middel
midd~1 eener
een er zware. onlangs
de raart
ende , alwaar het door
geheel vernieuwde en breede !lllis,
fltlis, Jllet
met de Lek gemeenfchap heeft)
Of/dcn Ri/n
Rijn of Ley'dfche
Leijd(che Vilart
en den Ouden
f/(ulrt,, benevens de recht vormt,
waarvan de eerl1e
eerfie door {Poerdeit,
IFoerden, A/phc!l
Alphcll en Leiden
Leide!1 langs Rij/JSburg
RY·IJSbllrg
aldaRr in de
cle duinen verliest; wordende het overtolvloeit, en zich aldaar
lige Rijllwaler
Rijnwaler door cen
een onbevaarbaar
onbevaarbanr kanaal bij Katwijk,
Ktitwijk. -van
·van uitmunuitmun"
voorzien, ollllrtst;
omlast; terwijl de Veeltt
vooPbij de NieuwerNieuwer.
recht,, vaoPbiJ
tende fluizen vooriien,
fluis
f/redalld cn
fluis,, langs de dorpeIl
dorpel] Loenen.
Loenm, Pree/and
en Nigtel'echt loopt,
loope , eIl
Cll ,door
·door
eene !luis
flllis hij iJlrlidm
1I1uidm in de Zuider-zee
Zuidel'-zce l1ore.
flort. Eindelijk heeft men
olHfpringt, en
nog de Greb of Grift, die in de Rheenfche veenen omfpringt,
RijIJ valt,
vale. de 1I1dje,
enz.
ten Oosten van Rhenen in d~n RijlJ
IJIetje, CllZ.
De provincie Ut/'echt
Utrecht was oudtijds de eenige geeste~ijke
geeste1ijke heerfchnpbeerfcltap·Nederlanden, en werd, feden de christelijke godsdienst alal.
pij in de 1\'ederlanJe/J,
daar was aangenomen, door pans SERGlIJS
SERGlIjS I. in 695, tot
tOt een bisdom
wen de vermaarde \VJLLEBRORDUS,
\VILI.EBIlORDVS, door PEPIJN VAN
VAN HERHERverheven, toen
STH uitgenoodigd
uitgenoodigd,J de bekecrin~'
hekecrinij der ongeloovige
on:;eloovige Pi-iezen,
Ii·jl!un, gedeel~
gcdeel~
STAL
cle befcherming
befcll(~rming- van ·den wereldlijken arm, op zich
zi.ch nam,
nam.
telijk onder de
Vrierchen koning RADIlOUT
verdreef.. Na zijnen dood, in
en den Vriefchen
RADllOUT verdreef.,
736, kl\'am
kwam de beroemde
heroemde llONIFACIUS,
llONIFACIVS, of ,WINFRF.O
·WINFRF:D ,aan
,:Jan het hoofd
bisdol11s; doch werd in 755 lIet
liet flagtoffcr
flagtotfcr vàn
van zijn~n bekcerings~
des bisdoIJ1s;
ijver. Onder
den -Crooten
Ouder de regerfng \'311
\"all ' KAREL
KARELdeIJ
·Crootcn werden U/rechts
Utrechts
gunfien overladen, en verkregen den
bisfchoppen met voorregten en gunnen
dc magt van rij
rijksvorlleu;
!l:rekkende zich, hun gebied niet
titel en de
titcl
ksvorl1cn; llrekkende
Utrt!cht of het Nederflicht (toen
(wen mede een
alleen tot de provincie Utrecht
gedeelte der Pcluwe
f/é//Ill'e be\'attende)
bevattende) , maar ook tot de provinCÎen O,'(rO,'er.
ijs[el of het Ol'crflicht, Groningm
G1·oningm en het landfchap
landCchap Dh!11/he
D,'c,lthe uit.
ijsfel
Het
lIet geestelijk rt'gtsgebied
r('~tsgebied omvatte alle de vereenigde Net/eriandm,
Ncderiandm.
van Brr/hand,
Brf/band, Plaal1derenen
P/atl1Jderen en het Klcefschc,',
K1eefsche,. cn
en
met een gedeelte V:1ll
de DlIitfche
Duitfche keizers, zoowcl
zoowel uit het Frankifchc·
Franldfche ' als Zw:tbifche
Zw:\bifclJe huis,
huis •
.AJ.(;f:~lrFN
R
die
.A1.(;F.~lfFN WOOIlPI:'-I:!.
WOOHPr:-';1. VIJ.
VII.

.
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die meermalen in Utl'echt
Ult'echt vertoefden,
vertoefden. betoonden voor de toen zoo
ontzag. en deden,
deden. ten hunnen
magtige bisfchoppen het hoogfie ontzag,
gevalIe , aan Holland wel eens den oorlog aan. Over het algemeen
UtreclJtfche bisfchoppen
waren de graven van dat gewest met de Utrechtfche
oorlog ; doch de invloed der eernen
eerflen op het Sticht,
bijna, in gedurigen oorlog;
met hunne magt,
magt. vooral federt FLORIS V" vermeerderende,
vermeerderende. en
de laatfien,
laatflen, tllsfchen de heerfchappij der hertogen van Bourgondië,
Bourgondië.
heeren der Nederlanden, ingenoten
ingeOoten gerakende, die hunne magt telkens befnoeiden,
befnoeidell, zoo moest de laatfie wereldlijke bisfchop,
bisfchop. HENDRIK
VAN BEIJEREN,
BEIJEREN. als heer van het O,'er.
Ol/er- en Nederflicht,
NederJlicht , in 15~7,
1527,
zijn gebied aan KAREL V. overdragen. Van dien tijd af bleef de
bisfchop alleen
a\1een in het geestelijke
geestelijke., zijne oude waardigheid behouden
FREDERIK SCHRVCK
SCHRUCK vfln
van Toutenburg,
Toutenbu1'g, in het jaar 1561,
1561,
doch werd FREDERlK
door
11. tot
tOt aartsbisfchop van Utrecht verheven,
do
or koning PHILIPS Il.
welk gezag hij
hij,, in de kort daarop gevolgde Nederlanfche onlusten,
onlusten.
geheel verloor.
verloor, Sedert hebben de paufen fom tijds vicarisfen derwaarts gezonde,n; doch de oude Roomfchen, die .Tanfenistm worden genoemd,
genoemd. hebben,
hebben. nadat zij uit de Roomfche kerk waren gezet,
gezet.
een eigen kapittel daargefield , om een
en aarcsbisfchop
eenen
aartSbisfchop voor zich te
verkiezen. welke keuze zij wel aan de goedkeuri
goedkeuring
vall den
kunnen verkiezen,
ng van
weigering, zoo als ge\Voonlijl~
gewoonlijl~ het gepaus onderwerpen; doch bij weigering.
val is, den benoemden perfoon zelven aanfiellen.
(1568-J575) werd het Sticht van Utrecht
Ten tijde van A/va (1568-1575)
.gedrukt ; en van hier,
hier. dat het zich niet dan voor den jare
zwaar .gedrukt;
1576, bij Holland voegde, en zich voor den prins van Oranje verImusfchen bleven inwendig.
inwendig, bij het heftig volkskarakter,
klaarde. Intusfchen
flaatstwisten, zoo
zoowel
wel in het kerkelijke als burgerlijke, ten tijde
de fiaatstwisten,
van den graaf van LEJ]CESTER
LEI]CESTER begonnen of aangefiookt,
aangeO:ookt, hevig woeeu hielden de gemoederen verdeeld; en van hier de hevige
.den,
den, en
fchokken,
fchokken. welke in 161I,
16u , 1618, 1650 en 1660 plaats hadden. In
1:67~
Franfchen onder LODEWJjK
LODEWJJK XIV.
J:
67!l werd het gewest, door de Pranfchen
lIJ. herwonnen, en, na veel ondervouden
ondervonden
overheerd, door WILLEM lIl.
leeds, na het vertrek
vererek der Pranfchen,
Franfchen, io
in 1674, op bezwarende voor·
voorregeringswaarden; .weder in de unie aangenomen, waarop er een regerings.
reglement werd ingevoerd, waarbij de !1:adhouder
ll:adhouder meerder magt
dan voorheen verkreeg. Hetzelve werd in 1747 vernieuwd, en
aanleidingg tor
tot di~
die hevige burger - gefçhillen
gefçhillen,, waar·
waar.gaf in 1785 aanleidin
vad«:rland zich in vele rampen gedompeld
door de provincie en het vadE:riand
zagen, en welke in 1787 door de genoeg bekende omwenteling, door
Pruisfifche
Pmisfifche magt bewerkt, gevolgd werd,
werd. die in hare gevolgen
geflicht heefe. Utrecht,
Utl'eçht, her
hee middelpunt der verzoo veel onheils ge!1:icht
eenigde geweseen
gewesten zjjnde.
zijnde. zoo belliste
befliste de verovering van hetzelve,
Franjèhen in 1795, deszelfs lot, en dat van den geheelen
geheelell
door de Pranfohen
eese geheele .hervorming
,hervorming onderging.
ll:aat, die nu eeRe
naar,
Na de inlijving in het Franfche rijk werd deze provincie in twee
arrondisfemencell ,• Utrecht
Utrer:ht en dmersflort, verdeeld, waarvan het eerfie
eerfle
arrondisfemencen
wel
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kleinfte ,maar
, maar naar evenredigheid het meest bevolkt is. Het eer.
eerwel het kleinfle
fle
Mont ..
fie bevat, behalve de flad
fiad van zijnen naam en de kleine fieden MOrltffsfeljlein vele aanzienlijke dorpen, als: Breukelen, Maarsfen
Maarsfen,~
foort en Hsfeljlein
Loenen, Freeland
J7reeland,, Nigtevecht, Abkoude, A1ifdrecht,
A1iidrecht, Thamen
ThametJ aan den
Scha/lw/iik, F'reeswijk
Freeswijk of de VIlart
Faart en
Uithoorn, Kamerijk, Houten, Schalkwifk,
meer andere; terwijl iu het tweede arrondis[ement
ell
arrondisfement gevonden word
wordCll
I/Fiik bif
bi;" Duur(iede, benevens
de fieden Amersfoort, RheeJlen en Wijk
de dorpen de Mi/dt, Zeist, Driebergen
Driehergen , Amerongen, Leerfum;
7 erkhovC1J, Peenendaa! , Renswoude,
RetJSwoude, Baarn, Soest, enz,; liggende
lf7erkhoven,
1f
bij het laatfte
(wel'waarts onlangs van d~
laatüe het vermakelijk Soestdijk (werwaarts
de
BiJdt af een fl:raatweg
firnatweg is aangelegd) met het zeer aanzienlijk lusthuis,
Bi/dt
I 5 door het rijk aan den kroonprins der Nederlanden,
hetwelk in 18 15
erkentenis
dienf1:en,
QlIatre.Bras
tot eene erken
tenis voor de dien
f1:en, bij QlIa
tre.Bras en Waterló9
WoterJIJ9
bewezen, met de daarbij behoorende domeinen, is opgedragen.De provincie Utrecht benoemt thans, volgens de grondwet, 3 leden
tot de zde
2de kamer der !laten
fiaten generaal, en behoort tot het I!te milimili.
tair kommandement ; terwijl de !laten
fiaten van het gewest uit g6
36 leden
(waarvan de ridderfehap de !leden en landeigenaars ieder ~i gedeelte
benoemen). en de gedeputeerde !laten
l1:aten uit
nit 5 leden bel1:aan;
befl:aan; behalve
den gouverneur, die namens den koning preûdent is van beide dez~
kollegiën, en het voornaami1e
voornaamfl:e gezag heeft.
UTRECHT. (De Stad) Over den oorfprong van den naam de.
zeI'
fl:ad oppert men verfcheidene gisûngen: de meeste !lem.
fl:emzer aloude !lad
men hierin overeen, dat men die in den uitgang trecht,
treeht, de beteekenis van ei!n'
een' overtogt 0off veer over den Ri.fn,
RiJn, heeft te zoeken.
fFt. blijkens de
Wanneer men nu nagaat dat het woord Uut of Wt.
oude familie -namen Iriteneng,
fFtewflat Irtenbogaard,
fFtenbogaard, enz., alIritenmg, Wtewaal
al.
aon, tot of Mi
voudige ver.
M.f geldt, dan is de meest een voud/ge
hier voor aan,
klaring deze, dat Utrecht (van ouds Wtrecht)
Wtt-echt) is op te vatten, als aan
of bi.f
bif den overtogt over den Ri.fn
Ri.in liggende. B~j
BU de Latijnfche fchrij.
fchrij~
vers komt de l1:ad
fl:ad voor onder den naam van U/trajectum,
Ultrajectum, ook
Trajectum, hetwelk almede een' ovcrcogt
overtogt beteekent.
wel enkel T1'ajectum,
Zij is van eene hooge oudheid, en fchijnt reeds, alhoewel mogelijk niet onder de gedaante
ftnd. zekerlijk' onder dien
gedaanre eener find,
van legerplaats (castrum)
(castrum ),, bij de Romeinen bekend geweest, en
a:1l1gelegd te zijn, hetwelk men veilig mag betluiten
belluiten uit
door hen aangelegd
gedenkfiukken van dien tijd, in en omtrent Ut..
de veelvuldige gedenkfl:ukken
ANTONINVS>
recht van tijd tot tijd opgedolven. In de reistafelen van ANTONINUS.
misfclJien
misfchien in de 4de eeuw gefchreven
gefchreven,, wordt Utrecht onder den Ilaam
naam
van Trajecto (aan het Veer) vermeld, en het is waarfchijnlijk, dat in
de nabijheid meer legerplaatfen ) (castra) hebben gelegen, waarminfl:e IlOg
nog 2 bekend zijn; de eene bij Pechten , alwaar
van ten mini1e
het kasteel lFittmhutg
Inttmburg zoude gelegen hebben, en de andere bij het
dorp de 1J1eern,
lIfeern. thans nog de Hooge Woerd genoemd. Meer zeker
is het, dat de !lad
fl:ad beilond
bcflond voor het jaar
jaar 630, wanneer de l"rankifche
Frankifche
koning DAGOBERT
D f\GOBERT I.,
1., die tegen de ongeloovige P'riezen
Jl'riezen oorloogde,

Rz~
R

zi~
zich

U T R
REe
Ee H T
T.•
.260
:160
-zich
'2ich van dezelve meester maakte,
maakte. Sedert deelde zij in de lotgeval'Jen
-Ien des 'bisdoms en der provincie (men vergeliJke hierbij
hierbij' bovenflaanbovenJlaande
,de art.),
G1't.) , waarvan zij het hoofddoel was, en moest vele belegerinweer van de naburigen of overlast, nu eens van d.e Hollanders, dan wcer
ge edelen, en van inwendige verdeeldheden verduren. Ook verfpreidden de heerschzucht en geldgierigheid der bisfchoppen zeer veel leeds
over de omliggende landen. Andere en gewone rampen troffen de
fiad meermalen. In 1148 , onder anderen, vernielde een felle brand
groot11:e gedeelte der fiad; terwijl het jaar
4 kerken, en in 1171 het grootfie
11:ads muren
te voren het zeewater zoo hoog rees, dat het tot de l1ads
over!lroomde. In u79 wcrden
werden wederom eenige
klom, en alles overfiroomde.
kerkg~bouwen ,
en in 1431 het klooster van Jeruzalem, buiten
kerkg!!bollWen,
11:ad
de Weerd.poort met vele huizen, zoo aldaar, als binnen de fiad
op het zand bij de St. Jacobs kerk, door de vlam vernield, waarna
de fiad
!lad in 1450
14'50 en 1467 door de pestziekte bezocht werd, die vefleepte. In 1674 trof haar een verCchrikkeIe menfchen ten grave lleepte.
ver[chrikkelijk onweder, van zwaren fiorm
11:orm vergezeld, hetwelk binnen een
in11:orten; de fpits
[pits van den toren der
kwatier uurs de Domkerk deed infiorten;
Jncobs-kerk wegfloeg; de St. Pieterskerk hare beide torens deed
St. Jacobs·kerk
koornmolens, die op den wal fionden,
!londen, 5 omver
verliezen; van de S koormuolens,
wierp, en waarbij verCcheidenc
verfcheidenc andere publieke en partikllliere
partikllIiere gege.
bouwen aanmerkelijke fchade leden,
leden.
eenc bijzondere opmerking, dat te Utrecht, in
Intusfchen verdient het eene
'Intusfchen
tusfchen de 6 Noordelijke provinciën,
het jaar 1579, de vermaarde Unie tusCchen
tot welke in 1594 ook de provincie Groningen toetrad J gefloten werd;
en in den jare 1713 de vrede, (zie aldaar) welke aan den Succes{je-oorlog een einde maakte. De toevloed van vreemden bragt toen
!lad, maar had eenen nadeeligen invloed op de zeden.
veel geld in de ftad,
Ook iu
in lateren tijd, onder anderen voor en met
mer de bekende omwentelingen
verfchilIende gebeurtenisfen ,
van 1787 en 1795, was zij het tooneel van verfchillende
gefchiedenis, in vele opzigten merkwaardig maken, doch
die haar in de ge[chiedenis,
waaromtrent wij ons hier in geene breedvoeriger opgave kunnen inlaten. Wij gaan dus over tot eene befchrijving der ftad zelve.
hoofdtl:ad der provincie van dien naam. Zij ligt genoegUtrecht is de hoofdfiad
zaam in het midden derzelve in een gezond en aangenaam oord.
oord, tusfchen
bouw.,
houw., weilanden en hoog geboomte, aan den Krommen-, OudenOuden. en
Yaartfchen-Rijn en de Vecht, hetwelk vele gelegenheid tot binnenland.
voorfieden ,niet minder
fchen handel geeft, en telde in 1827, met hare voorfteden
18 I 7, wanneer zij flechts 33,663
dan 39,°71 zielen, zoo dat zij federt 1817,
tell{ens in inwoners
bevatte, in bevolking 4652 is toegenomen en nog teIl{ens
11:ad wordt door eellen
eenen onden
ouden muur, ruime gracht, franije
fraaije
toeneemt. De fiad
aangenam e wandelplaatfen omgeven, en heeft 5
buienfingels en andere aangename
poorten, namelijk: de Toljleegpoort, naar den tol genoemd, die hier
oudtijds van de goederen,
goederen. welke den Riin
Ri/n op.. en afvoeren, geheven
Kathari/ne poort, nanr
naar het oude klooster, hetwelk voorheen
werd; de Katharf/ne
(lP
op het Precburg
f/reebfll'g frond,
!tond, aldus gchceten;
gcheeren; de ff7eerd-pMrt,
ff/eerd-{JQort, alzoo gege.
noemd
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noemd
nocmd nallr
naaf de
dc IPeerd (of voornad).
voorO:ad). aldaar
nldaar gelegen, en voorheen
van muren, poonen
pooT[cn en wallen voorzien, en doorgaans de bemuurde
Weerd geheecen
geheeten ; de Witfevrouwen-poort,
Wittevrouwen.poort, welke van buiten en binnen met hardl1:een
hardl1:ecn is opgetrokken en haren naam van de oude, doch
nbdij Wittevrouwen ontleent, en eindelijk de ,Malieftlalic.
vernietigde, abdij
poort, welke naar de ll1aliebaan
llialiebaan leidt, die ter
tcr wederzijde eenen rijweg heeft,
hceft, met 8 rijen zware boom en beplant,
bcplant, en van fraaije
fraaijc gebouwen en tuinen omringd is: zijnde onlangs nog aan derzelver einde een nieuw plantfoen, of park, aangelegd, welke verbetering
vcrbeterÏIJO"
nndere doet hopen. Behalve deze poonen
poorten zijn er nognog 2~
nog op andere
'Waterpoorten, voor welke overhaalCchuiten
overhaalfchuiten liggen, om de inwOl;ers
inwOIöcrs
naar de buitenfingels , en van daar weder
wcdcr l1:adwaarcs te voeren.
Utrecht wordt van binnen van 2 grachten doorCneden,
doorfncden, als
nis de Oude
en Nieuwe grflcht.grflcht: de eerl1:e werd in 1148
I14B ,,op
op kosten der regering en
der gilden, gedeeltelijk gegraven, de laatl1:e
laatO:e werd later, waarfchijnlijk omtrent het midden der 14de eeuw, verlengd, en door gedurige opfchorting van her
het werk eerst
cerst eene eeuw daarna geëindigd.
Beide
kcnnelijke blijken, van gedeelten
gedcelten te zijn van den
deo
Beidc dragen de kennelijke
K/'ommcll-Rijn
K"ommeIJ-Ri'/n ; terwijl de
dc laatne
laatO:e voor een gedeelte den naam draagt
van Kromme Nieuwegracht.
Nieuwegraclzt. Door den hoogen grond der !lad
tlad zijn de
wallen der grachten zoo IJOog,
IlOOg, dat de Cchoorl1:eenen
fchoorl1:eenen der huizen en
werkplaatCen, die beneden aan het water liggen, er niet ver boven uit_
uitileken.
l1:eken. Men vindt in Utrecht, onder :mderen.
:mdercn, 5 ruime
ruimc pleinen, die
tot marktplaatfen dienen, namelijk de Neude,
Neurie, niet lang na het midden
der Isde
I5de eeuw bel1:raat,
bel1:raar, waarop 9 min of meer breede flraten
firatell uitkouirkomen en de koorIlmarkt
koornmarkt gehouden wordt; het Vreeburg
VreebtJrg , of Yrel'denbllrg,
Yrcrdenbllrg,
bij de Kalha/'ijne-poort,
Kalha,.i./ne-poort, dat rondom is afge(Joten
afgeOoten en met boolllen ompaardcn-, runder-,
runder., en fchapcr.markt, en
cn op de jaargeven, en voor de paarden-,
fen der
markten
marktcn tot her
het plaat
plaatfen
dcr fpellen dient. Op dit plein flond
fiond eertijds het
her Klarisfen
K/arisfen,, later het Kathart/ne
Kathan/ne klooster, hetwelk vervolgens tot het verblijf der Malthezer ridders diende, en
cn door keizer
KAREL V., in 1534, met
mer muren of vestingwerken omringd, en het
vred.e zoude aankasteel
kastcel Preedenburg genoemd werd, als of het den vrede
brengen; terwijl het
hcr eigenlijk diende ter handhaving zijner magt.
magt,
en om de burgerij in bedwang te houden;
houdcn; doch hetwelk in 1577, of
na het
her verblijf der Spanjaardm,
Spanjaarden, tot den grond toe ge(Joopt
geOoopt werd:
voorts de lJlarieplaats, waar men wekelijks
wekelUks oude kleederen , allerlei
vlecschwinkelwaren,
winkelwarcn , velerlei gevogelte, kaas, enz. te koop veilt, de vleeschmarkt geplaatst is, en op de jaarmarkt voor kramers gebruikt wordt.
Hier l1:ond
fiond weleer de St_
St. lJlariekerk,
lllariekerk, in hct laatst der 11 de of het
begin der 12de eeuw, door den bisfchop K
l{OENP-AAD
or-:NP-AAD geflicht;
gcflicht; doch
IS 13 is afgebroken, wanneer hc,t
hl'! fprookje, dat een der pi'
welke ilJ .S
Jaren op osfellhuidell
osfenhuidell gebouwd zoude zijn, bezijden de waarheid beo
vonden is : verder het St. J{l/ls-kerl.,~o/,
Jt1Ils.kerÁ,~o/, dat ecn
een zeer fraai plein en
met hoümcn
boümen beplam
bcplant is, met aanzielllij
aanzienlij I; e gebouwen pronkt. en voor
de bloemmarkt dient,
dienr, eu
ell eindelijk de (;III/ZCIIHtml.:t,
GIlI/zCIIHtarkt, waar ganzen,
R 3
een
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eenden, hazen,
bazen, {hippen, enz. ten verkoop worden aangeboden. De
wekelijkfche markten, die ongemeen drok zijn en veel vertier oplewekeIijkfche
veren, worden op zaturdag, behalve op deze pleinen, ook nog op an.
fiad geb
gehouden;
dere plaatfen
plaatfcn der fi:ad
ouden ; zelfs dienen fommige breede, zoo
~Is
~ls de Vie-, Hamburger-, Smee.,
Smee-, en Bakkers-bruggen, tot het verkookaas J eijeren, groenten, en allerlei boomgewasfen.
pen van boter. kaas,
Utrecht heeft
heefr 6 kerken voor de Nederduitfche gereformeerden, met
name den Dom, de St. Jacobi
Jacobi,, de St. Jans,
lans, St. Nicolaas, de ButtrBZ/uren Geerte-kerken. Onder deze is voornamelijk de Domkerk merkwaar.
dig, vooral voor de verbouwing in de jaren 1826
J 826 en 1827, Bij de.
fiaar de prachtige toren met een fraai klokkenfpel, welke meer
zelve flaat
waarvan!l2 mer
met 1!eenen
Heenen
dan 350 voet hoog, en van 3 omgangen, waarvan
balustrades, voorzien is.
is, en waaraan men in 1321
(3!l1 begon te bouwen.
bouwen,
doch die eerst 60 jaar daarna voltooid werd. De kerk zelve was aan
St. Maarten gewijd. Één keizer en eenige bisfehoppen
bisfchoppen liggen in dezelve begraven, en van één enkel
enkelde
de derzelve
derzefve is nog de graffiede
graf1l:ede
voorhanden. Ook ziet men er in het koor de fraaije graftombe van
den beroemden Nederlandfehen
WILLEM JOZEF VAN GENT,
Nederlandfchen vlootvoogd WILLEl\1
nag van Soulsbaai , in Zomerm. 1672, fneuvel.
fneuvel..
die in den vermaarden fJag
de. Behalve deze kerken ,waaronder er ook van hooge oudheid zijn,
is er nog de St. Pieters-kerk,
Pieter~-kerk, welke door de Franfehe
Franfche gemeente gebruikt wordt. Zij werd in de 11de
Ilde eeuw door den bisfchop BERNULF. die er ook begraven is, gemeht
gefl:icht , en van wien men in 1675.
1675,
toen zijn graf geruimd werd, den bisfchoppelijken
bisfchoppel\jken fiaf en ring, beheeft. Ook de Lutherfchen, Doopsnevens eenen beker, gevonden heefe.
gezinden en Remon!1:ranten
Remon!l:ranten hebben hier hunne afzonderlijke kerkgebouwen; de Roomfchen hebben 7, waaronder eene onlangs geheel
roomschen,, 4 kerken, en
vernieuwd is; die van de Clerefij, of oud. roomsehen
Utrecht vele openbare
de Joden eene fynagoge. Bovendien bevat UII"echt
gebonwen,
gebouwen, zoo tot nuttige als weldadige oogmerken ingerigt, als:
het
zamenge1l:eld uit eene reeks van huizen, op den Drifc
Drift en
bet Paleis, zamenge!1:eld
de Wittevrouwen·1!ral1t,
Wittevrouwen-firant, door den voormaligen koning van Holland
l'Iangekocht en gedeeltelijk verbouwd; wordende thans gebruikt voor
"angekocht
de vergadering der fiat
en van dit gewest, de gedeputeerden, de
fiaten
regtbank van koophandel',
koophandel, en het hooge militaire geregtshof; zijnde er een aanzienlijk gedeelte van afgefiaan, en zeer fraai ingeboogefchool;; het Stadhuis, voorheen
rigt voor de boekerij der hoogefehooi
tlit de huizen Hazenberg
t1Ït
Hazenherg en Lichtenberg zamengefield,
zamenge1l:eld, hetwelk
ri/lts
thans bijna geheer
geheel prachtig verbouwd wordt; de Waag; 's rijks
Munt voor de Noordeli.ike
Noordelijke provinciën; het groote militaire 's rijks
Hospitaal, geplaatst in het voormalig huis van de Duitfche ridderorde, hetwelk reeds voor meer dan de helft is a(t;ebouwd;
a(.l;ebouwd; het
Land[chaps-huis, voorheen de vergaderplaats van de finten
!l:aten der provincie, waarin thans voor akademisch gebruik, doch ter bezigtiging
van een' ieder, eene zeer keurige, uitgebreide verzameling van ontleedkundige preparaten, van den hoogleernar
hoogleeraar J. Br.EuLAND,
BLEULAND , door den
ko-

U T REe H T.

!1.63
koning ten
teil behoeve der hoogefchool aangekocht.
aangekocht 1 benevens eene fraaije
verzameling van onderfcheidene voorwerpen der natuurlijke historie, door
JEUDE, bijeen gebragt
gehragt,,en
en een
de heeren DE FREMERIJ en van LITn DE JWDE,
zeer wel voorzien kabinet van natuurkundige werktuigen gevonden
IJbdij vau
van St. PAULUS,
PAULUS, waar
worden; voortS de gebouwen van de 4bdij
voorheen het provinciale hof vergaderde, en thans de regtbank van eerADRIAAN VI.,
ften aanleg hare zittingen houdt ;Paushuizen, door paus ADRIAAN
eenen inboorling van Utrecht, gefricht
gellicht doch thans de woning van den
gouverneur der provincie; het Fundatie-huis, eene fiichting der edele
hard1leen opvrouwe van RENSWOUDE, een zeer fraai gebouw, van hard1l:een
getrokken, waarin voorheen 12, doch thans, door de vermindering
inkomll:en, een minder getal jongelingen worden opgevoed, en tot
der inkom1len.
kun1l:enaars,
water- en vestingbouwkundigen , heelmeesters en roortfoortkun1lenaars, wate!.'gelijke vakken, worden opgeleid: het Stads Kinderhuis , waaruit de
bekwaam1l:e jongelingen in gemelde fiichting worden opgenomen;
bekwaam1le
bebbende de Roomfchen eu
en Janfenisten
Janrenisten ieder een afzonderlijk kinderkillderhuis
huis:: wijders het Oude Mannen. en Frouwen.
Prouwen. of Provenierhuis , het
Weeshuis, het St. Barth%mei
Borth%mei gasthuis, waarin zoo wel mannen als
vrouwen worden onderhouden, en eindelijk het Ziekenhuis, in 1823
uit de fondfen van vrouwe AGNES VAN LEEUWEN BORG en St. KATRJJKATRUNE gebouwd, en voor zieken, inwoners der 11:ad,
1lad, be!1:emd.
be!1:emd, waarvan de eene vleugel bepaaldelijk voor een akademisch ziekenhuis wordt
gebruikt, waarin de 11:udenren,
ftndemen, door daartoe' geltelde hoogleeraren ,
aan het krankbed onderwezen, en tevens in de verloskunde geoefent! worden. - Ook wordt thans nog een groot gebouw opgerigt,
om tot eene kazern voor het garnizoen te dienen, en wel op den
grond.
!f7itte"l'ouwen fiond.
1lond.
grond, waar voorheen de abdij van de WitteYrouwen
In Utrecht heeft men verders velerhande inrigtingen ter bevordering van kun!1:en
knnfren en ·weten[chappen.
·wetenfchappen. Onder deze behoort, in de
hoogefchool,, welke in Lenrem.
Lentem. 1817
18A7 niet
eer1le plaats, de bloeijende hoogefehooi
eer11:e
1ludenren telt, welk getal nog telkens toeneeemt.
minder dan 469 11:udenten
Zij werd in 1626 door de 11:ad
1lad zelve opgerigt; in 1816 door den
koning tot eene lands-akademie
freeds beroemd door
lands.akademie verheven; was 11:eeds
zeer voorname mannen, en mag nog heden op kundige en verdien11:everdien!1:elijke hoogleeraren bogen. Bij
BIJ deze hoogefchool
hoogefehooi ,welker gebouwen in
het pand der domkerk 11:aan,
fraan, waarin de gehoorzaal, en fenaatkamer ge_
gebloei,
vonden worden, en niet evenredig zijn aan haren tegenwoordigen bloei»
behooren , behalve de voorgemelde inrigtingell
inrigtingen in het voormalig
behooren
landfchapshuis, een welvoorziene plantentuin
eene flerrewacht,
llerrewacht,
plantemuin en eelle
eene muzijkzaal en rijfchool. Met de hoogefchool fiast
frant in een naauw
eelle
verband de Latijnfche of Hie1'onimusfchool, naar het ~klooster
'klooster van dien
naam aldus genoemd, en waarbij zich tevens woningen voor den
vindtt men hier eene
rector, conrector en praeceptor bevinden. Voorts vind
Feeart[enij fchool,
[chooi , waartoe voor weinige
weiBige jaren een fraai gebouw buibui~
ten de Wittevrouwenpoort
Wittevrollwenpoort is ingerigt, en waarin een groqt aantal
jongelingen gehuisvest en onderwezen worden; een Gellootfchap
Genootfchap van
R 4
kun
..
KUil.
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knnllen
]773 als'
e'en kunstgelloot[chap,
kunfien en weten[chappen,
wetenfchappen, eerst in 1773
als 'eeri
kunstgenootfchap,
onder de zin[preuk:
bef/eed' den tijd met kumt
kUIJSt én'
èri vlift, opgerig(; doch
zinfpreuk : befleed'
hetwelk eerlang zoo zeer in leden tOenam,
toenam, dat de llaten
fiaten der provincie ~
op aanzoek van' belluurders,
befiuurders , hetzelve onder den titel van Provinciaal
Utreehtsch
Utrechtsck Genóotfchap
Genootfchap , enz. met hun ,gezag bekrachtigden, en vrijheid'
vrijheid·
verleenden, om den titel van een door hooger band gewettigd genoot.
genootfchap op de eerepenningen te mogen voeren; wijders een Natuurkun.
NatuurkundigGezelfchap;
digGeze!fchap; eene talrijke afdeelingder verdienllelijke
verdienfrelijke maatfchappij :
Tot nut van
'fInn 't Algemeen; eene Teeken~
Teeken. en Bouwkundige fchool, en einde.
eindenieuw ge.
lijk eenen zeer fraaijen Schouwburg, voor weinige jaren geheel
geheelnicnw
gebouwd. Dezelve is geplaatst'op hetfTreeburg,
en heeft ter zijde eene groo.
het Preeburg ,en
te pra-chtige
prachtige zaal, welke voor concerten, danspartijen, enz. is ingerigt.
Voor bet overige heeft Utrecht onder[cheidene
onderfcheidene fabrijken en ~rafijken
'l:rafijken,,
áls: van zijden fl:olfen,
fioffen, tapijten, hoeden, koufen , lakmoes,
lakmoes', mat.
matten van varkenshaar (de eenige in ons land), [uikerrafinaderijen
fuikerrafinaderijen ; ecne
eene
zoutkeet, geelgieterijen, looijerijen, twee bierbrouwerijen, buiten
de !lad
fiad eenige pannen- en !leenovens
fieenovens,, eenen cement-molen, eene
pottebakkerij , kalkbranderijen, enz. De wekelijkfche marktten. op
zaturdag, zijn voor den handel in granen, erwten, baonen,
haonen, boter,
kaas, en andere artikelen, zeer belangrijk en beroemd. Misfchien is
iri"
I 4 tot
iri' gcene
geene plaats de gunllige verandering van zaken, van 18
1814
18:;17,
1827, meer zigtbaar, niet alleen aar. de bepaling omtrent
omtren t de poorten.
en de verlichting der !lraten
firaten,, maar ook omtrent de verbetering en
het in orde houden der wandelwegen, en den aanbouw of de verbetering der huizen.
huizen, hetwelk, bij de gezonde lucht, vele menfchen
uit ~ndere gewesten herwaarts lokt. De volksmenigte, zoo wel als de
volkswelvaart,
wan·
volkswelvaart , neemt dagelijkseh toe, en er is geen twijfel, wanlleer
neer de regering voortgaat in hare zorg voor het benoodigd getal van
huizen,
huizèn, voor de werklieden, te vermeerderen, en te voorzien tegen de
flechtheid der wOllingen
en man, als_
als.
woningen van den zoogenoemden gemeen
gemeencn
mede, om door het wegtJemen der
der. oude muren, en het vermeerderen der toegangen dezer aloude !lad,
fiad, of Utrecht zal zich. binnen
weinige jaren, aan alle kanten uitbreiden, en alzoo in eene bloei.
rende
lende landfl:ad
landfrad worden hervormd, zonder dat men iets meer, van het
onderscheid tus[chen
tl1sfchen de fiad en de voorfieden zal bemerken, hetwelk voorheen, onder het !liefmoederlijk
lledeIijk belluur,
Wèlk
fiiefmoederlijk,, fledelijk
befruur, en de
verftiippering van·
getegten, ten opzigte der poorters en bijwoners,
vèrfriippering
van' geregten,
ZO'O zigtbaar was. Onder ons is het verwonderlijk, dat men van eene
zO'o
fl:ad, zoo
zou opmerkelijk
'Opmerkelijk in de vroegere en latere gefchiedenis, waar
flad,
llond van de christelijke godsdienst, en die de zetel was
de wieg flond
knnllen en wetenfchappen,
weten[chappen, nog geene tamelijke befchrijen bleef van kun!1:en
plaat[elijke gefchiedenis heeft. Men hoopt echter, dat het
ving en plaatfelijke
!ladsbefitlllf eenmaal zich zal beijveren, om aan den
ttegeliwoórdig
egeliwoórdig !1:adsbefitlUr
algemeencll weJlSch
wensch in dezen te kunnen voldoen.
algemeenen
VRE DE. Deze maakt ongetwijfeld, ten aan·
aanUTRECHTSCHE VREDE.
tusCchen de onderfcheidene
onderCcheidene !1:aten
!laten van Europa,
zien van het evenwigt tusfchen
een
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~en belangrijk tijdvak in de gefchiedenis uit, vermits de Britfche
:nagt daarbij, in de rij der vóornaam!te !taten , zich aan het hoofd
fiaarkuncle het eerst binnen vaste
plaat!te, en daardoor Frankrijks !taatkunde
palen gebragt werd. - De dood van KAREL H
H.••> koning van Spallje,
Spanje,
die in 1700 zonder mannelijke erven !tierf
fiierf,, was het rein tot eenen
erfelijke opvolging, die geheel Europa te wapen
oorlog over de erfr:lijke
riep, en tot
Wt 1710
1710 met afwisfelend geluk gevoerd werd. Oostellrijk,
Oostenrifk,
het JJuitfche
IJuitfche rijk, Portugal, Savooi/e.
Savooi.ie. Engeland, Holl/md en Pruis(en gorden het h2rnas
harnas aan. Keizer LEOPOLD I.,
l., uit het Oosten"
rijksch huis Habsburg, vorderde de onverdeelde erfelijl{e opvolging
voor zijnen tweeden zoon, den aartshertog KAREL (naderhand keizer
KAREL VI.); LODEWI]K
LODEWJ]K XIV. maakte eene gelijke aanfpraak
aallfpraak op den
PUlLIP van Anjou, (verSpaanfchen troon voor zijnen tweeden zoon, PmLIP
volgens PHILIPS V.) en zulks uit kracht van den uiter!ten
uiterfien wil van KAREL H. Voor den eer!ten !treden Engeland, het Duitfche rijk
rfjk en
de algemeene
algemcel1e !taten
fiaten onzes lands; voor deu laat!ten
laatfien de keurvorHen van Bei/eren en Keulen, als bondgenoot
bondgenoocen
en van Frankrij"k. WIL!ten
LEM lIl.,
IIl., koning van Engeland, en erffl:adhouder van Holland, was
de 1l:ichter
!lichter van htt
hc:t verbond tegen Frankrij"k, en ANNA, zijne op_
op.
volglter , volgde zijne !taatkundige
fiaatkundige grondbeginfels. Toen echter
echrer Lovolgiler,
DEWJJK XIV., na verfcheidene bloedige veldflagen , tot toegevendheid
overhelde, veranderde de dood van JOZEPH I. (den opvolger van LEOPOLD 1.)
I.) in 17Il, het aelfel,
fielfel, en in Engeland onfl:ond
onfiond gelijktijdig de
partij der Tories , die de gunst der koningin genoot, voor den vrede
was, en den val der Whigs, alsmede der oorlogzuchtige partij, welwel.
was.
ke MARLBOROUGH aan het hoofd had, bewerkte. Daar nn KAREL
VI., atS
ars broeder en opvolger van JJOZEPH I., in het bezit
bezie van Oosten.
1'ijk,
,"ijk, HongariJe en Bohemen, alsmede van de keizerlijke waardigheid,
door den aan val op de geheele Spaanfche monarchie, aan den een en
kant, eene magt zoude vereenigd hebben, gevaarlijk voor het evenSpanje> aan
wigt der fiaten, maar ook de fchepter van Frankrij"k en Spanje.
den anderen kant, onder verrcheidene
verfcheidene linién konde verdeeld blijven,
her Engelfche hof tot
wt de hervatting der reeds dikwijls
zoo neigde het
TAL_
te vergeefs aangeknoopte vredesonderhandelingen. De graaf TALLARD, die zich in Engeland bevond, deed daartoe den eerften !tap,
fiap,
en in Wijnm. IJII
1711 was men het reeds omtrent de hoofdpunten eens.
De keizer nam echter in deze artikelen geen genoegen, en bleefbij
bleef bij het
voortzetten van den oorlog; doch Engeland verklaarde, dat het eenen afzonderlijken
zOllderlijken vrede zoude fluiten, wanneer men niet tot een te houden
fiad Utrecht werd nu daartoe gekozen,
congres wilde toetreden. De !tad
en den IJlden van Louwm. 1712
1712 tot
Wt de opening van hetzelve bepaald.
Onder de voornaamfl:e gemagtigden bevonden zich, wegens Frank.
MErijk de marfchalk D' UXELLES, de abt POLIGNAC en de heer N. ME.NAGER; wegens Engeland de bisfchop van BRISTOL en de graaf van
STRATFORT; wegens het Roomfche dJk
riJk de graaf van SINZENDORFF,
en
cn de bnrol1
baron van KIRCHNER; wegens Pmisfcn
Pmisfen de graven van DONDONR 5
!Ion
nOFT
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~OF'T en van METTERNICH; wegens Portugal de graaf van T AROUCA
en DON LOUIS D'AcUNBA, en wegens 's Lands Staten de heeren JACOB VAN RANDWIjK,
RANDWIJK, heer van Rosfum,
Ros[um, WILLEM BUIS, penfionaris
Amflerda11t, enz. FrankriJk
Frankrijk deed den voor/lag,
voorflag , "om de op
van Amflerdam,
" dien tijd beflaande regering in Engeland te erkennen; de vestingen
flechren; de eilanden St. Christoffel, Terreneu.
" van Duinkerken te flechten;
" ve, enz., benevens de Hudfonsbaai
Hudfonsbaai,, met voorbehoud van het regt,
visfchen en viseh te droog en •, aan Grootbrit" om aldaar te mogen visfehen
" tanje af te fiaan, en aan de algemeene fiaten IJperen, Knokke,
" enz., te willen overlaten, onder teruggave
temggave van Afre,
Aire, St. Venant
Penant
Duin_
" en Douay. Voorts vroeg Frankrijk, voor het flechten van Dt/in_
" kerken, RijSlIlijk
RijS!llifk en Doornik, en beloofde, dat de koning deszelfs
" regt op Napels, Sardinië en Milaan aan zijnen kleinzoon zoude
Oostenrijk, daartegen, van alle verdere
" afstaan. mits het huis van OostenriJk,
" eifchen
eifehen op de Spaanfche monarchie afzag; de grenzen aan den Rijn.
" kant zouden gebragt worden, zoo als zij voor den oorlog waren;
" de keurvorften
keurvorfien van Keulen en Bei/eren
Bei,jeren in derzelver bezittingen en
herfield worden, waartegen men alle ti" waardigheden zouden herfteld
Duitschland en Pruis
Pruisfèn
" tels in Duitsch/and
fen ,I welke men tot hiertoe niet er" kend had, erkennen zou; terwijl de koning gaarne met de bond.
" genooten maatregelen zoude beramen, om voor te komen, dat een
" en dezelfde vorst te gelijk koning van Frankrijk en Spanje warl!." - De keizerliike
keizerlijke gemagtigden cisehten "alles terug, hetwelk
" r.e."
Frankrijk, bij de Munfterfche,
Munfierfche, Nijmeegfche
NijmeegCche en Rijswijkfche
" aan Frankriik,
,~
,,. verdragen, was afgefiaan, benevens de geheele Spaanfche heer.
" fchappij, de Nederlanden er onder begrepen; vergoeding van feha.
Frankrijk aangedaan; voldoening
vOldoening
" de, den keizer en het rijk door FrankriJk
" voor hunne bondgenooten, en inzonderheid herfielling van den
,.
~, hertog van Lotharingen." - Engeland eischte: "eene meer duiprotestallt Cehe op·
" delijke verklaring omtrent de erkentenis van de protestantfche
" volging in het huis van Hanover , en dat FrankriJk niemand anders
"voor
" voor koning en koningin van Grootbrittanje erkennen zoude,
" dan die daartoe reeds door het
her parlement genoemd waren; voortS
voorts
" de dadelijke verwijdering van den pretendent
pretendellt uit FrankriJk;
Frankrijk; aftl:and
aftland
vaa St. Christoffel, Terreneuve met Plai!ance,
Plai[ance, Arcadia
ArcaditJ met Port.
Port_
" van
l'oyal, benevens de ftraat
firaat en baai van Hudfon, en al het land, hetbet" I'oy41,
" welk er van afhing, naar de rivier St. Laurens toe; het flechten
fluizen, zonder die
" en dempen van Duinkerken, met de haven en Ilnizen,
herfl:eIlen;; voldoening voor de bondgenooten;
bondgenooten ; er" immer te mogen herftellen
nanover, en vernietiging van het
" kentenis van den keurvorst van Hanover,
" 4de art. van den Rijswijkfchen
Rijswijkfehen vrede; terwijl men dadelijk over
tllsfehen de beide rijken zoude in on011.
" een verdrag van koophandel tusfehen
POI'tugal vorderden de geheegebee" derhandeling treden, enz." - Die van Portugal
Spaanfehe heerfchappij voor keizer KAREL VI.,
Vl., begeerende
begeerel1de al" Ie Spaanfche
" leen, zoo van Spm/je
Spanje als Frankrijk, eenige landen in Amerika,
" voor den koning hu'ngen
hu'll!~en meester. De gemagtigden van Prttisfen
Pruis[en eisch" ten
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" ten de erkenning van den koning hunnen meester, in die hoedanigheid,
" ook voor den prins van Orange en Neufelzatel;
Neufclzatel; vorderden al de goederen
" van het huis van Chalons-Orange
Chatons-Orange van Frankrijk terug, alsmede, dat
" Pruisfen in het bezit bleve van de fiad Gelder en de flad en het
" land van Erkelens, en eindelijk de vernietiging van het 4de punt
" van den Rijsw~jkfchen
ei[chen der gemagtigden van
Rijswijkîchen vrede."
vrede." - De eifchen
de Algemeene Staten dezer landen kwamen hier op uit: "dat Frank" riJk
rifk voor zich zelven , en voor den vorst of vorfien, zijne bondboud" genooten,
genomen, van alle regt op de Spaanfche Nederlanden afstond;
" dat het hun te dien einde Luxemburg en Namen en de fieden
" Charleroi en Nieuwpoort deed in handen fieIlen,
fiellen, om ze keizer KA" REL over te geven, zoo dra zij met hem, wegens hunne barrières,
" en den amand
affiand van het overkwartier
over kw art ier van Gelder zouden overeen" gekomen zijn; dat de fiaten Meenen,
Meenetl , Ri/sfel,
RIJsfel ,Douay
Douay en het fort
" de Searpe,
Scarpe, Orehies,
Orchies, Doornik, Aire, Torouanne, Lil/ers,
Lillers, St. J7eFe" nant
nont , Be/hume
Bethume en Bouehain,
Bouchain, op gelijke wijze zouden blijven be" zitten, als Frankrijk dit alles bezeten had; dat de koning almede
" zou afstaan J7éurne,
/7éurne, het forc
fort de Knokke, Loo, Dixmuiden, IJpe" ren, Condé, lIfaubeuge,
1l1'aubeuge, enz., met al wat er onder behoorde; dat
" nimmer eenige dezer plaatren , of eenig gedeelte der Spaanfche Ne" der/anden,
derlanden, zouden komen aan de Franfche kroon, of aan eenigen
" prins of prin[es
prinCes uit den huize van Frankrijk;
Frankrifk; dat het tarief der
" regten van 't jaar 1664,
I 664 , zonder eenige uitzondering, aan de fiaten
RijswijkCche ver" zoude worden toegefiaan, en zij, ingevolge het Rijswijkrche
" drag, van de 50 fiuivers van het vat zouden ontheven worden; dat
" aan de vrienden der Franfche vlugtelingen in Frankrijk
FrankriJk mogt wor" den toegefl:aan, om met hunne goederen herwaarts te komen, met
" verzoek tevens, om vrijheid van godsdienst voor de hervormden in
" dat rijk; d~t
dat de koning de fiat en , als executeurs van de testamen" ten van wijlen den koning van Grootbrittanje en van wijlen FRE'
" DERlK HENDRI!{,
HENDRIl{ , terfiond na den vrede in het bezit zou fiellen van
" het prinsdom Orange, en de goederen van dat huis; dat alle de ves,. tingen en fierkten van Duinkerken geflecht
genecht en de haven gedempt
"zouden wordeu,
worden, zonder dat daarvoor eenige vergoeding zoude
Rijswijkfchen vrede
" worden gegeven; dat het 4de art. van den Rijswijkfchell
" (behelzende, dat de roomsch katholijke godsdienst fiand zoude
" houden in de plaatfen
plaatCen , die aan het rijk terug gegeven werden) als
" vierkant firijdig met den Westphaalfchen vrede, zoude worden ver..
notte, in algemeene bewoordingen, vol" nietigd; begeerende ten flotte,
,,- doening voor hunne
,,~doening
hunÎ1e bondgenooten."
Wij gaan, kortheidshalve de eifchen der overige fiaten, die gemagtigden op het congres hadden, met l1ilzwijgen voorbij, en merken
flechts aan, dat de eerfie bijeenkoml1en
bijeenkomfien vruchteloos 'afliepen,
-afliepen, en
Frankrijk fpoedig
Cpoedig aanleiding vond, om afzonderlijk en in het geheim
met Engeland te handelen, met dat gevolg, dat de beide partijen
het den 19den van Oogstm. reeds, omtrent de hoofdpunten. eens
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waren, en den lIden
IIden van Grasm. 1713 niet alleen het verdrag van
vrede en koophandel tusfchen Frankrifk
Frankri.!k en Engel(JtJd,
Engela1Jd, maar ook de
vredesverdragen tusfchen het eerstgenoemde rijk, Portugal, Pruis.
fen, Savooijoe
Savooij·e en de Algemeene Staten,
Slaten , die te gelijk een traktaat van
koophandel met Frankrijk
Frankrij"/e floten, geteekend werden. Het vredesverdrag met 's lands Staten behelsde hoofdzakelijk: " dat men elkan" der de fchepen zoude terug geven, öie
die in alle oorden der wereld,
" binnen eenen daartoe, naar hunnen affland
affiand , bepaalden tijd, zouden
" genomen zijn; dat men wederzijds in geene verdragen of handelin_
handelin.
dade" gen, tot elkanders nadeel, zoude treden, maar elkander daarvan dade.
oor" lijk kennis geven; dat dezulken, wier goederen ter zake van den oor.
-"-', log aangehouden of verbeurd verklaard waren, dezelve weder kon.
" den na zich nemen; dat de koning van Frankrijok
Frankrij·k aan de Staten,
" ten behoeve van het huis van Oostenrijok
Oostenri.!k,, zoude overgeven alle
" Spaanfehe
Spaanfche bezittingen, zoo als KAREL II. dezelven bezeten had,
" of had moeten bezitten; zullende dit huis deze landen. volgens de
" orde van opvolging, in hetzelve vastgelleld, in bezit behouden,
" zoo dra de Staten met hetzelve omtrent hunne barrières zouden o.
" vereengekomen zijn, mits de koning van Pruisfen , he t overkwar" tier van Gelder bleve behouden, met hetgeen hij daarvan tegen" woordig bezat;
Chini.!, Namen, en de fieden
fteden
hezat; dat Luxemburg en Chinijo,
Nieuwpoort aan de Staten zouden worden overgeleverd;
" Charleroi en Nieuwpaort
" dat de keurvorst van Beijoerm,
Bei.jerm, wien de Spaanfehe
Spaanfche Nederlanden wawa·
" ren opgedragen door koning PHILIPS,
PHILIPS t daarvan zoude amaan, maar
" de opperHe magt en inkomfien
inkomften van Luxe~btlrg,
Luxen,burg, Namen en Char.
lerol zoude behouden, tot dat hij volkom~n
volkolU~n herfield
herfteld zou zijn in al
" leroi
..
» de goederen, welke hij voor den oorlog bezeten had, uitgeuÎtge.
ftond Frankrijk insgelijks aan
" zonderd den Opper Paltz. Voorts fiond
huis van Oostenrijk, Meenen,
" de Staten af, ten behoeve van het buis
" Doornik, en het geheele Doornikfche gebied, behalve St. Amaml
Amand
" met, en Mortagne zonder de onderhoorigheden, alsmede J7eurne,
Feume,
fTeurner.Ambacht, met de 8 kerfpels
kerfpels ,bet fort de Knokke, Loo
" fTeurner-dmbacht,
Dixmuidetl, lJperen
fJperen , en daaronder Routfelaar,
Routfe/aar, nevens andere
" en Dixmuidell,
"onderhoorigheden. Op de Leijoe
Leij·e zou, van den mond van den Deut
" af, geen tol betaald worden; de Spaanfehe
Spaanfche Nederlanden,
Nederlanden t of eenig
" gedeelte derzelve , zouden nimmer kunnen worden overgegeven aan
" de kroon, of aan eenigen prins of prinfes uit den huize van Frank.
"rijk. De Staten zouden den koning teruggeven Rij"sfeJ.
Rij·sfel, Orchies,
" het land van la Leu, den burgt la Gorgue, A/re,
AiriJ, Bethune, St.
Penant en de fierkte
fterkte Frmzçois,
François, met aee derzelver onderhoorighe" J7enant
"den. Ter meerdere bevestiging van dit verdrag zoude men wederweder·
" zijds, nadat er aan voldaan zoude
zoude''zijn,
zijn, gerekend worden, af" fiand
eifchen, oude en nieuwe, welke
nand te hebben gedaan van alle eifehen.
hebben, cn daar men.
mcn, bij
" men ten laste van malkander meende te hebben.
vastgefteld, dat de kroon
krooncn
" de plegtiglle affianden had vastgeficld,
en van Frank.
rijk cn Spanje nooit zouden vereenigd
vcreenigd worden op het hoofd van
" rifk
" ce IJ
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" een' en denzelfden koning, zoo verbonden zich de koning van
" Frankrijk
Frankri:jk en de Sraten,
Staten, om nimmer iets te doen, of te gedoogen,
" hetwelk daartoe ftrekken
llrekken mogt. Ook zou Frankrijk geene andere
" voordeelen in den koophandel op Spanfe
SpanJe en de lndiën genieten,
" dan die het ten tijde van KAREL Il.
H. gehad had.
had, of die te gelijk
toege!laan. De Staten begrepen in
" aan alle andere volken werden toegef!:aan.
" dit verdrag Groothittanje
GroothittanJe en al de andere bondgenooten , die binzouden, den vrede aan te nemen; voorts
voortg
" nen 6 weken verklaren zouden.
" de Zwitferfche kantons, inzonderheid de protestantCche,
protestantfche, benevens
" derzelver bondgenooten.
bondgenooten, de Graauwhunders, de !leden
fteden Bremen en
" Emhden,
Embden, en alle zoodanige vorften.
vorften, als het hun verzoeken zouden;"
terwijl men nog bij 3 afzonderlijke punten beloofde.
beloofde, "dat de koning
" van Frankrijk,
FrankriJk, Spanje met de Staten zoude bevredigen.
bevredigen, en hun de
" voordeelen in den koophandel bezorgen, die hun bij den Munf!:erMunller" fchen vrede waren toegeftaan;
toege!laan; dat de Staten het huis van Oosten" rijk, bij de overgave der Spaanfche Nederlanden, verbinden zou.
" den tot het nakomen van al de punten, met opzigt op deze Ne
Ne;..
" derlanden.
derlanden, bij dit verdrag bepaald, welker overgave zij niet doen
" zouden, dan nadat Sardinië aan den keurvorst van Bei,jeren zou
" zijn afgellaan,
afgef!:aan, en eindelijk, dat Frankriik
FrankriJk gemagtigden zoude 1110mo" gen zenden op de bijeenkomst, die van wege Grootbrittanje
Groothrittanje en
" de Staten, tot
Wt het regelen der regten op den koophandel,
koophandel. in de
" Spaanfche Neder/andetl,
Nederlanden, zoude worden aangelegd." - Bij hei:
het ver.
verdrag van koophandel, hetwelk flechts
ilechts 25 jaar duren"
duren' zou, beloofde
FrankriJk, " de ingezetenen van den Staat niet zwaarder te zullen
" belasten, dan zijne eigene, onderdanen; de invoer van gezouten ha" ring, voorheen merkelijk belemmerd, werd weder vrijgefteld,
vrijgef!:eld, en
" dezelfde ingezetenen werden ontheven
ontheven' verklaard van het regt van
" Auhaine,
Aubaine, zoo als van ouds. Onder contrabande begreep men flechts
llechts
" allerlei krijgs-, maar geene mondbehoeften, welke men ook naar
plaatfen,, mits niet helegerd,
" vijandelijke plaatfen
belegerd, noch geblokkeerd, zou" de mogen vervoeren: goederen, van vrienden in vij
vijandelijke
andelijke fche
fche.•
..
fche" pen geladen, zouden verbeurd, en goederen van vijanden in fche.
" pen van vrienden geladen, vrij zijn; wordende, eindelijk, de in'
in" gezetenen der vereenigde gewesten, bij een afzonderlijk art., van
ontheven. zonder dat zij, in
" de belasting van 50 ft. van het vat ontheven,
" het vervolg, met dezelve zouden mogen bezwaard worden, be" halve alleen, wanneer hunne fchepen koopwaren voerden van de
eelle plaats in FrankriJk naar de andere."
" eene
".
Zoodanig was de hoofdzakelijke inhoud der twee verdragen tusfchen
FrankriJk en onzen Staat. Het handeIverdrag
Frankrijk
handelverdrag was wel zoo voordeelig • als men het met reden tegenwoordig verwachten kon; doch dat
lig,
van vrede: gaf over het algemeen weinig genoegen, en groot was de
verbittering tegen de EngelCche
Engelfche Staatsdienaars, aan welke het alleen
geweten werd, dat men zich, na het voeren van eenen langen,
roem- .
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roemrijken , en voorCpoedigen
voorfpoedigen oorlog, die zoo veel fchats en menfchenbloed gekost had,
bad, met eenen fchandelijkcn
fcbandelijkcn en onvoordeeligen
tllsfchen
vrede vergenoegen moest. Den inhoud der vredesverdragen ttlsCchen
Frankrifk
Frankrijk en de verdere bondgenoot en kunnen wij ,hier niet opgeven:
alleen merken wij aan, dat allen ook geene redenen hadden, om te
vreden te zijn; doch dat Engeland daarbij zoo vele voordeelen verkreeg, die den grond
grondflag
nag legden tot zijne.
zijne, federt
federe zoo verbazend toe·
toeheerCchappij ter zee, ten koste van onzen handel. OnOn.
genomene, heerfchappij
dertus[cben bleven de keizer en een gedeelte van het Duitfche
Duit[che rijk
dertusCchen
alleen nog in oorlog met Frankrijk;
FrankriJk; doch in het
bet volgend jaar kwam
ook lusfchen
tus[chen hen
ben te Rastad en Baden den vrede tot fiund.
!l:and.
UUR WERKEN. OudtUds bediende men zich van Water/oopers,
UURWERKEN.
Waterloopers ,
waarvan men meent, dat.
dat, de oude Egyptenaren de uitvinders zijn,
ter waarneming van den tijd,
tijd. waarin de hoeveelheid waters, van
l1Ct
het eene glazen vat in een ander loopende
loop ende , den tijd aanduidde;
even eens als zulks in de meer bij ons bekende Zand/oopers
Zandloopers plaats
heeft,, waarvan men zich naderhand begon te bedienen. Intus[chen
Intusfchen
heeÎt
zijn beide deze werktuigen niet befiendig, en heeft men naderhand
Uurwerken in derzelver plaats gefield, welke men federt tot eene
gebragt
ragt heeft, in.
inverwonderlijke naauwkeurigheid en volmaaktheid geb
llinger te regezonderheid door derzelver loop door middel van den flinger
len, welks flingeringen
llingeringen altijd geëvenredigd zijn naar deszelfs lengte,
en dus den tijd zeer eenparig afmeten en juist verdeelen.
De uitvinding der Uurwerken door middel van raderwerk
rader~erk fielt men.
in de 8!1:e
8fie eeuw. Ofschoon men reeds vroeger <:enige
~enige fporen
[paren deeer!l:e Uurwerk,
zer ontdekking meent gevonden te hebben, is het eerfie
waarvan men vindt gewag gemaakt, dat geen, hetwelk paus PAULUS
J. in 760 aan PEPIJN ten gefchenke zond, en dat toen voor het eenigfie werktuig van dien aard gehouden werd. In het begin der volgengeCchenk
gende eeuw (807) ontving KAREL de Groote er een tot een gefchenk
RACHIL, waarvan de gefchiedCchrijvers
gefchiedfchrijvers van dien
van den kaJif AARON RacHIL,
tijd met veel ophef en verwondering fpreken.
Cpreken. In 1344 werd er
cr
eerst te Padua een Uurwerk op den toren van het paleis geplaatst;
doch niet voor het midden der 16de eeuw wist men met hetzelve
den flag
nag te verbinden, ter aankondiging van den tijd. V
Vóór
ÓÓl' deze uitvinding was men gewoon, om bij fommige gelegenheden, als bij het
aanvangen van de openbare godsdienst, den tijd door het luiden
lu ia en
van klokken bekend te maken, zoo als nog tegenwoordig gefchiedt.
tot het midden der 17de
I7de eeuw
Ondertl1sfchen waren de Uurwerken tOt
HUIGENS er de ware volmaakt·
volmaaktzeer gebrekkig, wanneer de beroemde HUlGENS
heid aan gaf. door aan dezelve het pendu!um
pendu/urn of den jlinger
flinger te verbinden, (waarvan de Uurwerken naderhand bij de Franfchen den
11uam
ilaam van pendules ontvangen hebben) welke flingers HUIGENS uitvond
in eene cycloïde
cye/o'tde te doen bewegen, wannécr deze flingeringen ,groot of
Jdein
klein,, in eenen gelijken tijd volbragt worden. Men is cchtcr
echter naderhand
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laatfl:e bijzonderheid afgef1:apt,
afgefl:apt. en l1eefc
heeft het voldoenand van deze !aatf1:e
(")
e gevonden, dat de flinger zich in kleine bogen beweegt. C')
UXORIUM. De benaming eener geldboete,
geldboete. welke de Romeinen
lliet huwden.
etaalden wanneer zij niet
(JOHANN PETER) werd te Anfpach in Wijnm. 1720 geboren.
UZ (JOHANN
[ij legde reeds vroeg, behalve zijne algemeene zucht voor de wemfchappen. eene bepaalde neiging voor de fchi/der- en 'dichtkunst
mfchappen,
Halle. ter voOrtzetting zijner
In den dag; begaf zich in 1739 naar Halle,
Gumt eene naauwe vriendfchap, waarin
udiën, en floot hier met GLImt
Halle eenige !lukken
nukken
ok GÖTZ naderhand deelde. Hij vertolkte in Halte
lil HOMERUS , PINDARUS
PINDIlRUS en ANAKREON, en nam tevens een werkau
lalll ded aan G5TZ'S overzetting van den laatstgenoemden dichter,
'elke
hij
elke in 1746 in het licht verfcheen. Drie jaar vroeger was hiJ
lar ~1nfpach
.1nfpach terug gekeerd, alwaar hij zijnen tijd aan de wetenhappen en de dichtkunst, inzonderheid aan de Lyrifche, t0ewijdde.
teewijdde.
ieruit omf1:ond
omfl:ond de kleine Sammlung Lyrifche Gedichte, waarvan zijn
iernit
'i end GLEIM in 1747 de uitgave bevorderde. Zijn roem als dicheer,
Sieg des Liebcsgottes, een
erdoor reeds gevestigd zijnde, werd zijn' Sleg
in 4 gezangen, met ongemeen -veel
·veel goedkeuring
!rhalend gedicht iu
ltvangen ; doch hij berokkende zich hierdoor eenige onaangenaamhem met BODMER en deszelfs vrienden, die echter thans vergeten zijn.
tI 1755 verfcheen zijne Theodicee, een werk, hetwelk onder al
dichefl:ukken de meeste poëtifche
poëeifche waarde' bezit, en in 1760 zijn
jne dicht!lukken
die, IÇunst flets fröhlich
fröhliclz zu [eyn
feyn , hetwelk toen eene bijzonerdicht: dielÇunst
~re waarde, onder de voortbrengfels in dit vak werd toegekend;
tevenszijn~
rwijl hij tevens
zijn~ reeds in 1755 uitgegevene Oden und Lieder
et een derde en vierde deel vermeerderde. Tot hiertoe was Uz
Illder eenige openbare bediening van eenig aanbelang geweest, en
befl:eden, toen hij in 1763
d zUnen tijd aan de dichtkunst kunnen bef1:eden,
bijziteer van het keizerlijk landgerigt werd benoemd. Nadat hij
t bijzitter
Gedic1zte, waarbij heç sde
5de en 6de
'g eene volledige Sammlung [ein.er
fein.er Gedichte,
Lieder gevoegd werd, voor de drukpers had
el zijner Oden und Meder
daarv"an in 1768 door WEISZE
WElS ZE begereedheid gebragt, en de uitgave daarvan
dichter/ijken
rgd was, liet hij voortaan zijnen dichterlijk
en arbeid varen, en
jdde zich alleen aan de werkzaamheden van zijnen nieuwen post.
JUNKHEIil'l en
lateren tijd verbond hij zich, met zijne vrienden JUNKHEIl\'l
RSCH tot eene Pro[aifchen
Pro(aifchen Uberfetzung der ge[ammten
gefammten Werke des
)RAZ, welke in 1773
J 773 in het licht verfcheen. Ook bearbeidde hij
g in 178 II,, op verlangen van zijnen vorst, met JUNK HEIM , het
eu we Anfpachfche Gezangboek, hetwelk door zijne medewerking
oe algemeen erkende waarde verkreeg. In 1790 benoemde hem de
rkgraaf tot
tOt burggrafelijk
burggrafeIijk befl:ul1rder,
belluurder, en toen de Anfpachfche landen
I Pruisfen kwamen, ontving hij weinige uren voor zijnen dood,
aanf1:elling tot werkelijken koninklijken , geheimen jus
justiakte van aanfl:elling
ti'
tie.
tie*)
.) Zie;
Zie: El1çyçlopedill,
Encyclopedie, art. HOROLOGE.
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Anfpaelz. Hij 1l:ierf
fiierf aan de gevolgen eener
tie-raad, en landrigter te Anfpach.
beroerte in Bloeim. 1796, in den ouderdom van 76 jaar. Als Yl'isch
yrisch
dichter heeft hij zich voordeelig onderfcheiden, en ver[cheidene zij.
zij~
ner il:ukkcn
!lukken zullen fieeds derzelver waarde behouden.
behonden.

----__

..----

----__~=~=~~c~~ __--===~~eL~

v.
V. Deze letter was bij de oude Latiinen, die niet, zoo als wij
V, een onderfcheid
tusfchen de U en V.
onder[cheid maakten, altijd vocaal, en
zij [prnken
fpruken haar als ou uit (zie art. U.) Men vindt fomtUds
fomt~ids V
voor B, als: velli
betli, Danuvius voor Dal1ubius.
Danubius. Voorts
velU voor betli.
Vitellius, Vo.
170wordt de V. in oude gedenkfchriften gebruikt voor Vite//jus,
lera,
lel'a, Volefus.
Volerus, Vopiseus,
Fopiseus, allen eigennamen; voor Vale, Valeo.
Va/eo. Vestal
is , Yeteranus,
Fir, Virgo,
talis,
YetertInus, (Veteraan,)
(Veteraan ,) ril',
Yirgo, Yivens
Y;vens of Vivus, Vixit,
rixit,
Votum,
Fietor, enz. ; de V. A. voor Yeterano-asfignatum;
Fotum, Virtus,
rirtus, rietor,
Peterano-asjignatum;
V. A. V. voor Pixit
Fixi! annos quinque; VAL. voor Valeria
Pateria,, Ya.
Vaarbitralerius, Yalerianu$,
Palerianus, eigen namen; V. B. A. voor nrt
Pir! boni arbit,·a.tu; V. C. voor Yale eonjux of Vivem
Pivem euravi!,
curavit, Vir
Pir elarisrimus,
c!arisfimus, Vi,.
Yir
confularis, of quintum conrul.
eonful. V. D. L. voor Vide/ieet;
Pide/ieet; V. E. voor
con[uJaris,
Fir
J7ir egregius; VI. V. voor Sev;r";
Sevir'; VII. V. voor Septemvir; VIII.
VUl.
Octumvir; V. M. voor Vir
magnijicfJs, of YivetlS
Vivens mandamanda.
V. voor Oetumvir;
Pir magnijicus,
vit
1701vit,• of Folens
Falem merita
merito;; V. N. voor tjuinto
tfuinto nonas;
nanas; VOL. voor Vol.
,'ed.
cancilia, of Voltinia;
Fo/tinia; V. R. voor Urbs Roma, of Votum
Fotttm reddidit; V. V. C. C. voor rirz'
nrt darislimi;
clarisflmi; VX. voor Uxor enz. vÏjf, met een I er voor vier, en
Wijders beteekent V. in getallen v&f.
vijfduizend. - Eindelijk is
;s de V. op Franfche
Fran[che
met een lijn er boven vÎJfduizend.
munten het kenteeken, dat, zij in de (lad
1l:ad TrGyes
Trcyes geGagen
gefiagen zijn.
VAAS,
V
AAS, in het Latijn Yafa,
Para, beteekent eigenlijk ilechts een aarden
vat; doch wij verbinden gewoonlijk daarmede het denkbeeld van cen
een
kuul1:ig gevormd vat; en van hier de , in eellennaauweren
eenennaauweren zin.
zin,
fchoon en kun!l:ig
ver[chillende befl:emminbefiemminbij de ouden gewone aarden vaten, welke verfchilIende
(vafa votiva) ge.
ge..
gen hadden. Zij werden deels bij de godsdienst (vara
(vafa funeraria) geplaatst, of dienden
bruikt, deels in de graven (vara
bij openbare aangelegcnheden,
aem·
aangelegenheden, b. v. tot het verzamelen der (lem[OOrt van Vazen welke, voornamelijk onlangs, bij
men, enz. Die foort
gevonden zijn geworden, zijn uit eene
het opdelven van oudheden, gevon,dcn
roodachtige aarde vervaardigd, en van de heerlijk!le
heerlijkil:e tee
tee,..
zeer fijne, Toodachtige
keningen en fchoonfte
fchoonlle groepen in basl'eJief
basre/ief verûerd.
verfierd. Men noemt
ze verkeerdelijk Etrurifche, daar het toch bewezen is, dat zij van
oorfprong zijn, en misfchien
mis[chien voor meer dan 22
cenen Oud-Griekfchen oor[prong
eeuwen in de bloeijende
bloeijel1de vrijllaten
vrijflaten van Benedm-Ita!ië,
Beneden-Italië, door kunfl:ige
kunflige
z~jn, en hierom
handen, volgens Griekfche modellen vervaardigd zUn,
jnis,,:
inis-:
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JUIster Campanljèhe
Campani!clte of Nolallifche
Nolallifche vaten genoemd worden. De beTISCUBEIN te Napels heeft in 1791
1791,J in een prachtig
roemde W. TISCHBEIN
teekeningen van zoodanige
zoodanigc Vazen uitgegeven, zoo als
plaatwerk, teekeningell
vroeger door d'HAUCARVIJ,LE
d'HAUCARVllLE reeds gefchied was. Deze teekeningen
ceekeningen
tegenllJraak, de belangrijkfl:e ondE'rrigtillgen
ondE'rrigtingen omtrent
bevatten, buiten tegellfpraak,
de fabelleer, de godsdientlige
godsdienrtige gebruiken, enz. van het vernuftig!1e
vernuftigfie volk
viJlden hier den rijk.
oudheid, en fchilders, teekenaars en anderen vinden
der oudheid.
fien fchat
fchst voor nieuwe denkbeelden en zamentlelIingen,
zamenfl:eIlingen. waaruit dan
ook reeds rijkelijk is geput geworden. WINKllLMANN,
WINKELMANN, HAMILTON
en BÖTTIGER hebben zich door de verzameling en verklaring van
verdicnfielijk gemaakt. De rijkfl:e
rijkfie
zoodanige gefchilderde Vazen zeer verdienfl:elijk
verzameling van oude Vazen bevindt zkh in het koninklijk mufeum
te Napels, feden
federt dat de koning FERDINAND I., in 1818, voor 30,000
fchoonll:e verzameling van VIVENZIO
VrvENZIO te No/a gekocht
dukaten, de fchoontle
heeft. Ook te Weenen
Wemen heefc
heeft men een aanzienlijk Vazenkabinec,
Vazenkabinet , hetwelk
de graaf van Lunenberg
LUlImberg aldaar aan den keizer voor 120,000 FI. W· W.
afgefiaan , en vervolgens deze fom tot weldadige einden bellemd heeft.
afge!laan
VACUUM. ,(Zie: LEDIGE RUIMTE.)
VADERLANDSLIEFDE is die aangeborene zucht, of neiging,
welke over het algemeen in het menfchelijk hart fchuilt, en ons aan
het land, waarin w~i
wU geboren zijn, of de voordeelen der maatfchappij
desgenoten hebben, bij verkiezing zoodanig verbindt, dat wij in des·
zelfs bewoning een gcnoegen
genoegen vinden, hetwelk ons in een ander land
fieJontbreekt ,en op deszelfs geluk en welvaart zulk een' prijs doet frel.
Jen, dat wij daaraan alles opofferen. Zij is in een deugdzaam gemoed
len,
onverwinnelijk, zoo wel, wanneer wij van ons vaderland de groot!lè
grootfiè
weldaden hebben genoten, als wanneer wij door hetzelve ten fierldl:e
fl:erkfie
vervolgd worden; zoowel , wanlleer
wanneer dat vaderland gevreesd, geacht
en voorfpoedig is, als wanneer hetzelve de zwaarfl:e
zwaarfie rampen treffen.
Deze algemeene !lelling.
fielling, worde niet
niee alleen door de grootfie
groot1l:e mannen,
mannen.
verfiand, als in deugd en heldenmoed, maar ook door ontel.
zoo in verfl:and,
bare voorbeelden in alle eeuwen en onder alle volken bevestigd, waarvan ons
011S vaderland, zoo als bekend is, een groot aantal oplevert.
Vaderlandsliefd~ de grondflag
grondaag van
Volgens MONTESQUIEU is de VaderIandsIiefd.:!
goede zeden, welke wederkeerig tOt die liefde van zelve opleiden;
en in der daad, moet men deze edele neiging, afgefcheiden van
deugd, als een
ecn wangedrogt
wllngedrogt befchouwen, ollbel1aanbaar
onbefl:aanbaar zelfs in het rijk
flaan wij eens den aard en de eigellfchapeigetlfchap.
der denkbeelden. Immers, aaan
bcvinden wij, dat
pen eener
eencr opregte liefde voor het vaderland gade, dan bevinden
dezelve befl:aan
befiaan in eenen godvruchtigen, voorzigtigen,
voorzigtigell, waakzamen,
waakzamell,
fioutmoedigen
welzün; eenen
fioutmoedigell en belangeloozen ijver voor deszelfs welzijn;
ijver, die werkzaam moet zijn in alle tijden en om1l:andigheden,
omfl:andigheden, niet
ftaatsbelallgen alleen, of aan zoodanige gebeurtenisfen ,
bepaald is aan fiaatsbelangen
die den fchielijken ondergang van een land>
land. of een' ommekeer van
zaken in hetzelve te weeg brengen, maar uitge1l:rekt
uitgellrekt tot zulke vooreelle min zigtbare, doch even z~kere wijze het gewerpen, die op eene
ALGEMEEN WOORDENB.
WOORDENS. VII.
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luk of ongeluk van een land bevorderen, náar mate zij verwaarloosd
of in acht genomen worden; eenen ijver verder, die zijn oorfprong
aan de zuiverfie bronnen moet verfchuldigd zijn, die omfioken
ontfioken moet
worden in de borst eens burgers, om aan de oogmerken van het
Opperwezen, aan de wetten der godsdienst en aan de banden der
maatfchappij te voldoen, en in den boezem der vorsten, 0111 aan alle
deze einden te beantwoorden, hunRe volken daardoor reeds gelukkig
te maken, en tot een toekomend geluk op te leiden. Wordt de liefde
tot het vaderland aldus geregeld, dan wordt zij het krachtigst werktuig van zijnen bloei en voorfpoed,' aangenaam en nuttig door haren
invloed op de zamenleving, en kweekt eendragt en vrede, liefde,
naarfiigheid, weetgierigheid en waren heldenmoed.
VADES. De magistraat te Rome vorderde van iemand, van eene
misdaad belèhnldigd, waarmede de doodfrraf gemoeid was, een en
borg, die perfoonlijk hem moest vertegenwoordigen; en het was
zulk een perfoon , dien men Fades noemde.
VAGEBONDEN zijn in eenen eigenlijken zin alle diegenen,
welke het verblijf, dat zij voorheen hadden, verlaten hebben, en
nu rond zwerven; dns zoo veel als iandloopers.
Ïandloopers.
VAGEVUUR. De kacholijke
katholijke kerk neemt eenen middelfiand voor
zoodanige zielen aun, hoewel niet geheel boos, evenwel niet zoo ge.
heel rein zijn, dat zij onmiddellijk na den dood in de nabij beid van
den volmaakt Heiligen zouden kunnen verkeeren; en dezen tusfchelltusfchenfiaat noemt zij eenen {laat van loutering, of het Vagevuur, waaruit zij
door de voorbidding der nog levencJen, en voornamelijk door het offer
altaars , kunnen verlost worden. Het concilie
van het fakramem des altnars
van Trente heeft dit gevoelen der katholijke kerk. als op de Heilige
fchrift en de overleveringen der kerkvaders gegrond, bekrachtigd; doch
de Protestamen
Protestanten en de Griekfche kerk hebben het fieeds op goede
gronden ontkend. De bijbelplaatfen , welke men voor hetzelve bij
brengt, zijn: Openbaring van JOHANNES, hoom.
hoorn. 21 v. 2?; het 2de
hoek der Machabeën
Machabeën,, hoofdfi. I2 v. 38; MATTHEUS I2 vs. 31 en 32;
Hebreën 12; JAKOBUS 5 v. 16 en andere.
17IS te Leeuwarden
VALCKENAER. (LODEWIJK KASPER) werd in 1715
geboren; beoefende te Franeker
Praneker de oude letterkunde, de wijsbegeerte en godgeleerdheid; werd aldaar in 1741 hoogleeraar in de GriekLelltem. 1785
I78S
fche taal, en naderhand te Lei/den, alwaar hij in Lel1tem.
merf. Hij was een der verdienfielijkfie letterkundigen, die eene
groote mate van bercheidenheid
befcheidenheid met eene grondige kennis van zijn
vak vereenigde; verfcheidene Griekfche fchriJvers, zoo als THEOCIUTUS,
TUS, twee treurfpelen van EURlPIDES
EURIPIDES en andere met hoogst belangrijke
ophelderende nanteekeningen
nallteekenil1gen verrijkte, en door zijn mondeling on.
derwijs, aanmerkelijk veel toebragt ter, uitbreiding der oude letterkul1.
letterkundè. Het is te bejammeren, dat tot nog de verdienfren van dit fieraad
onzer geleerden, door niemand in een helder daglicht is gefield. De
aard van dit werk laat niet toe hier ov@!"
OV@l' uit te weiden.
VALC.

A L C KEN A E R. (J.) - V ALE N CIA.
1175
V AL
'-'!s
VALCKENAER, (JAN) zoon van dEin beroemden Hellenist Lo~
LoDE
WIJK KAS
DEWIJl{
KAS PER VALCKEl\'AER,
VALCKENAER, verkreeg, na den afloop zijner fiudiën
te Lei/den, de hoogleeraarsplaats
hooglecraarsplaats in de regten
regren aan de hooge fchoot
te Franeker. Zijn letterkundige
lenerkllndige roem, inzonderheid echter zijne ijve.
ijve..
rige verkleefdheid aan de toenmaals patriotti[che
pntriotti[che partij, verfchafcen
ver[chafcen
hem in hetzelfde vak, in 1787, den leerfioel
leerlloel te Utrecht; doch nog
in hetzelfde jaar zag hij zich genoodzaakt, uit hoofde der voorgevallevoorgevalIe..
ne omwenteling en de terugkeerillg des l1adhouders, het land te ver.
ver..
laten. Hij weck naar Frankrijk, en bevond zich, op den 6den
van Sprokkelm. 1793, onder de afgevaardigden, die bij de nationaLe
conventie op het zenden van ecu
een leger naar de Nederlanden, tot bijiland
l1and der patriotten, aandrongen. Toen in 179'5
1795 deze wensch ver.
vuld werd, keerde V
ALCKENAER naar Hollal1d
VALCKENAER
Holland terug; werd tot hoogleeraar in het ilaatsregt
fl:aatsregt benoemd, en onderfcheidde
onelerfcheidde zich door zijn
rijdfchrift:
tijdfchrift: de advocaat der Bataaffche vrijheid,
vrifheid, als een hevig tegen_
tegen.
l1ander van het huis van Oranje. Kort daarna werd hem de leiding
van het befloten
beflorell onderzoek van het gedrag des raadpenuonaris
raadpenfionaris VAN
DE SPIEGEL opgedragen, en werd in 1796 tot gezant
gezam naar Spanje
benoemd. In 1799 keerde hij van daar terug; doch werd weinig
tijds danrna
daarna met ecne
eene buitengewone zending aan het hof van Madrid
belast, en bleef aldaar tot in het jaar 180
180 I. Een korten tijd, IJa
l1a zij.
ne terugkomst, als een :unbteloos
ambteloos burger geleefd hebbende, wc:rd
w~rd
hij naar het hof van Berliin
Ber/fin gezonden, om met hetzelve wegens de
leening, waarvoor men Silezië tot onder·
ol1der~
betaling der Oostenrijkfche leenÎng,
pand gegeven had, eene overeenkomst te treffen; dan, hoe zeer deze onderhandelingen het gewenschte gevolg niet hadden, bewaarde
VALCKENAER echter den roem van een kundig en geoefend fl:aats·
fl:aats'
man, dien hij reeds vroeger in Spanje, Frankrifk
Frankri.fk en de Nederlanden
LODEW1]l{ in 1810
1810 de laatfie
laatne proef
verworven had. Toen koning LODEW1]K
wilde nemen, om de vereeniging der Nederlanden met Frankrifk
Frankri.fk te
verhoeden, was het VALCKENAER, dien hij mee
met eene buitengewone
zending aan NAPOLEON belastte. Na zijne terugkomst trad hij van
toOlleel af, en leefde federt,
het l1aatkundig
fl:aatkundig tooneel
federt. als ambteloos burger,
IJU eens te .t1m/ferdam,
nu
Amflerdam, en dan eens op zijn landgoed, voor qe
cJe fraai_
fraai.
je weten[chappen.
wetenfchappen. Onder zijne vroegere, op zijnen naalll,
naam, uitgeko~
uirgek04
men werken noemen wij: de pecu/io
juris.
peeulio quafi eastrenfi
eastreli/j veteribus juris~
conftt/tis incognito, ejusque vera
vercz origine, alsmede Regterlifk
con/ultis
Regterli.fk advies in
de zaak van
V1\LCKENAER
valt den erfJladhouder WILLEM V. M.CKENAER was
het Nederlandsch inl1ituut en ridder van de orde van den roo.
roo·
lid van bet
den adelaar, en van die der unie, en l1ierf te Haarlem in Louwm.
18z1I in den ouderdom van 62 jaar.
182
tusfchen de Md.
VALENCIA. Eene del'
der provinciën van Spanje, tusrchen
,Arragon en Catalonië liggende. Zij
dellandfche zee, Murcio , Cuen'uz
Cuenza ,.t1l'ragon
rnillioen inwoners, en wordt als het
bevat 490 v. m. en omtrent I1 millioen
.S;Mnje gel'childerd.
gefchilderd. Men
lVIen vindt er vele bergen (takken van
vlln
eden van SjJanje
lbcrifch~ bergketen), dalen en kleine vlakten, die rijkelijk,
rijkelij k, iniude [beri/eh::
zonS :2!2
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zonderheid door de XZII:ar,
Xucar, Segura en Guadalaviar befproeid worden.
Het luchtgefiel is er ongemeen fchobn, alzoo de hemel er bijna beHendig helder is, en verfrisfchende zeewinden de hitte matigen. Rijm
fiendig
en nevel zijn er zeer ongewoon. De welige vruchtbare grond Ie,
edelfie voortbrengreIs van Spanje op, inzonderheid den heervert de edel1l:e
lijken alicant-wijn, olijfolie, zuidelijke vruchten, en onder deze
dadels, aloë, fuikerriet, foda, tarwe, vlas, hennep, enz. Ook vindt
men er overvloed van gewone huisdieren, bijen, zijwormen en aller.
lei metalen en delffioffen. Zij is tevens naast Catalonië en Galicië
de arbeidzaam1l:e
arbeidzaamfie provincie des rijks, en heeft aanzienlijke zijde
zijde_,
•• lin·
Iin.
potte.
,nen- en wolweverijen, branderijen, papier en fuikerfabrijken, pottebakkerijen en zeepziederijen. Voor het overige behoorde deze provincie van ouds tot
tOt de kroon van Arragon;
drragon; was eenen tijd lang in
bet bezit der Maoren,
Mooren, en verloor wel in IS 14 hare voorregten ; doch
behield nog haar eigen provinciaal regt en vierfchaar.
De hoofdllad
hoofdHad van denzelfden naam ligt in eene zeer bekoorlijke en
fieenen bruggen
vlakte,2 aan de Guadalaviar, waarover 5 1l:eenen
vruchtbare vlakte
liggen; telt 5800 huizen met 1°5,000 inwoners; is met muren en wal.
wall1aauwe kromme firaten, die echter
len omringd; heeft eene citadel, naauwe
met fraaije gebouwen pronken, 9 openbare pleinen, 14 kerken (waaronder de prachtige domkerk, met een zil veren hoofdaltaar en eene goede boekerij), 41 kloosters en 16 hospitalen. Onder de publieke
gebouwen verdienen eene bijzondere opmerking het koninklijk paleis,
de beurs, het dolhuis, het algemeene hospitaal, tevens voor vondelingen en krankzinnigen gefchikt, waarin 740 perfonen onderhouden
worden. VOOrtS vindt men hier eene hooge fchool, eene akademie
voor II fchilder-, beeldhouw. en bouwkunde, benevens eene militaire
fchool voor onderofficieren. De alhier zich bevindende zijdefabrijken
rchool
900,000 pond zijde
zjjde
houden 25,000 menfchen bezig, die dagelijks 9°0,°00
Haan omtrent· 50 papiermolens, en
verwerken. Rondom de fiad fiaan
bekalve deze vindt men er nog vele andere fabrijken. welke, benebene.
behalve
en zeehandel, den inwoneren
inwoncren veel voordeel
levendigen· land. eu
vens den levendigen'
aanbrengen. De haven der fiad, eigenlijk eene reede, ligt !i uur
van dezelve, bij het vlek Grao, wenvaards
wenvuards de Atameda,
Alameda, eene be_
granaat- en palmboomen beplant,
koorlijke wandelplaats, met oranje-, granaat.
henen leidt. Over het algemeen zijn de Olufl:reken
omfireken van Valencia
zeer fchoon, en ongemeen vruchtbaar aan moerbezie.
moerbezie-,, citroen. en
oranjeboomen, welker aangename geuren den geheelen dampkring verûranjeboomen,
vullen.
vuilen. Men vindt er de uitmulltendlle
uitmuntendlle wijngaarden, welke trosfen
cros[en
van 13 tot 14 pond dragen, meloenen van allerlei foort, artisjokken,
enz. Zuidwaarts de reede ligt het groote meer Albufera, dat met
de zee gemeenfchap heeft.
VALENCIENNES. Eene Franfche fl:ad
Had en vesting aan de Schdde, die hier de Rhauelle
Rhouel/e Olltvangt, welke haar in twee deelen ver.
deelt en in onderfcheidene takken doorfrroomt. Zij heeft eene aerke,
fierke,
door VAUBAN gebouwde, citadel, die, gelijk ook de fiad,
!tud, ferfchei.
dede·
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clene
dene hardnekkige belegeringen heeft doorgefl:aall,
doorgeflaan, eene regebank
regcbank van
koophandel, beurs, boekerij, teeken- en wiskundige fchool
fchool~~ 5 openbare plaatfen en bevat omtrent 19,000
]9,000 inwoners, welke niet alleen
voortreffelijk batist en garengaas (linon), waarvan jaarlijks 50,000
!lukken
nukken worden uitgevoerd, maar ook de bekende kanten (dentelles
(dentel/es de
{/alenciennes)
eak
Falenciennes) in de hoogl1e volkomenheid vervaardigen, welke cak
echter na de omwenteling veel verminderd is; er zijn nogtans vele andere fabrUken.
fabr~jken. Zij is de geboorteplaats van den minister ARGENSON.
V ALENTINIANUS. De naam van 3 Romeinfche keizers. VAVALENTINIANUS.
LENTINIANUS I. kwam in 364 aan de regering, en deelde deze met
zijnen broeder VALENS
VALENS ,dien
, dien hij het Oostersch rijk
rij k overliet. Hij was
grootfl:e buiteufporighewel dapper, maar ruw, onkundig en aan de grootfie
den overgegeven, konde hij het verval van het rijk niet weren.
Hij flierf
fl:ierf in 375, nadat hij vruchteloos tegen de Slavifche en Teutonifche volken gellreden
gefl:reden had. Zijn Zoon VALENTINI/INUS
VALENTINI/\NUS Il. befluurde het rijk onder de voogdijfchap zijner moeder J
JVSTINA,
USTINA, en
werd door eenen Frankifchen veldheer, ARBOGESTES, omgebragt.VALENTINIANUS
VALENTlNIAr~US lIl.
lIf. bezat van 425-455 den keizerlijken
keizerJijken troon, en
zag in dezen ongelukkigen tijd Spanje door de Sueven
SUCVe71 en West-CoWest-Godool' de Hunthen , Gallië
Callië door de Franken verloren gaan, en Italië door
nen onder Attila verwoesten; terwijl hij zelf, als een nietswaardi.
ge wellusteling, door eene zamenzwering, het leven verloor.
VALERIANUS. (PUBLlUS
(PVBLIUS LrCINIUS)
LICINIVS) Een Romeinsch keize-r,
die in het jaar 190 onzer tijdrekening geboren werd, en van 250
250 tot
260
260 regeerde. Hij fproot uit een edel geflachr,
gellachr, en had zich als veldheer in verfcheidene oorlogen, gelijk ook over het algemeen door
zijn uitmuntend karakter, onderfcheiden. Toen nu een zijner voarvO<trgangers , de keizer DEcIUs , om den ondergang van het RomeinCche
Romeinfche
rijk te verhoeden, den voorheen in Rome plaats gehad hebbend
hebbenden
en post
'Van
van cenfor
cmfor weder invoerde, werd VALERIANUS daartoe, met eenpa.
rige ,fiemmen,
,il:emmen, door den fenaat
fenaar verkozen; doch geen cenCor
cenfor was toen
meer in 11aat,
fiaat, om de valflagen
volllagen bedorven zeden der Romeinen weder
te l1erfielIen.
herllellen. Hij werd, zoo als verfcheidene zijner voorgangers,
door de legioenen tot keizer benoemd, doch deelde dit belluur,
be(tuur, mogelijk uit gevoel van
GAf,.LlëNUS, dien hij
vun zwakheid, met zijnen zoon GAJ;.LIëNus;
tOt
tot mederegent verkoos; doch het 110nd
frond met het Romeinlehe
Romein(èhe rijk
gelH~ele tijdvak hunner onderlinge regering
thans zoo gefchapen , dat het geheele
aanval1en van vreemde
niet dan verwarring van binnen en gedurige aanvallen
volken, de Duitfchers, Cothen,
Gothen, en
eu Per
Perfe7l,
feil , opleverde. In de eer.
fle helft der derde eeuw, had AR'L~XERXFS
ARTAxEJ:xEs in Ázië
Azië een nieuw Perzisch rijk gefriclIt,
gefiicht, waarna zijn opvolger S,\POR
SAPOR de provinciën, vroeger
door de RomeinClZ
Romeinm van Pe1fië
Perfië afgefèheurd,
afgefchcufll, weder trachtte te veroveren, hetwelk hem ook gelukte. V ALErllANUS
ALErUANUS trok hem in perjoon
perfoon
aan het hoofd van een
eCIl leger te gemoet; doch werd in 260, inde naEdesfr. , gellagen
geflagell en zelf gevangen genomen; doch SASA·
bijheid van Edesfrl,
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POR behandelde hem op zulk eene vernederende wijze, dat hij eindelijk van verdriet fiierf. VALERIANUS was in het begin zijner regering den christenen zeer genegen, doch liet zich naderhand verleiden,
om hen hevig te vervolgen.
VALERlUS. Dezen naam voerden verfcheidene Romeinen, onder
. VALERLUS.
welke die wel de merkwaardigne
merkwaardigfie was, welke als een der voornaam.
He
Re hoofden van de bekende zamenzwering
zamenzwering' regen
tegen den batnen
Inutnen koning
TARQUINIUS
TARQOINIUS SUPERBVS, door zijne vrijheids. en vaderlandsliefde,
zoo we) als door zijne regt[chapen- en volksgezindheid , zich onder.
fcheidde, en daardoor ook den bijnaam van PU13LICOLA,
Pülll.ICOU\., of POBL!COLA, dat is volksvriend, ontving. Hij was ook met nRUTUS
nRVTUS een
der eerne
eerll:e confnls
confuls van het nieuwe gemeenebest; bekleedde deze
waardigheid, na diens dood, eenen geruimen rijd
tijd alleen met de ui·
terfl:e belangeloosheid, en maakte verfcheidene voor het volk nuttige, en
terfie
het behoud der burgerlijke vrijheid beoogende ,inrigtingen. Hij nam
naderhand nog driemaal het confnlaat
confn]aat met dezelfde getrouwheid waar,
en muntte tevens als veldheer door dapperheid en kunde uit: onder
anderen beoorloogde hij· de Sabijnen,
SabiJnen, en behaalde op hen de zege.
Kort daarna fiierf
fl:ierf hij zoo arm, dat hij op kosten van den'Haat
den·l1aat moest
begraven worden; doch de dankbaarheid rigtte voor hem op de markt
eene grafzuil op, en de Romeinfche vrouwen vereerden zijn aanden.
ken, even als dat van ERUTUS
BROTUS , door een geheel jaar over hem
rouw te dragen.
VALER
VALERIUS
lUS FLACCQS. (CAJUS)
(CA]US) Een Romei!1sch
Romeinsch dichter uit de
JI fie eeuw onzer tijdrekening, die in Padua (Patavium) leefde, en
nog jong zijnde fiierf. Hij bezong den togt
rogt der Argonauten
drgonauten in een
episch gedicht C
(Argonautica),
Argonautica), hetwelk wU nog tegenwoordig bezitten.
Ofschoon hij al niet met VIRGILIUS
VrRGILIUS moge gelijk
gelUk gefield kunnen worden.
gelukte plaatfen.
den, bevat echter hetzelve enkele fchoone
fchool1(~ en wel
welgelukte
Na N. HEINSlUS en p. EURMAN,
BURMAN, hebben IIARLEss
HARLESS in 1781, en
WAGNER in 1805 nieuwe uitgaven van dit gedicht geleverd.
VALERLUS
VALERlUS MAXIM US. Een Romeinsch gefchiedfchrijver, die
omfireeks
ornll:reeks het jaar 30 onzer tijdrekening, in 9 boeken een werk
fchreef, getiteld : dicta et facta memorabilia, waarin hij de zeden,
. gebruiken, deugden, en ondeugden enz., door voorbeelden uit de
gefchiedenis der Romeinen en andere volken, tracht te verklaren
verklaren.•
.Hij
Hij fproot waarf-<:hijnlijk
waarf.chijnlijk uit een
eell patricisch gellacht
geflacht,, diende onder
SEXT us POMPEJUS in Azië, en verkoos naderhand een eenzaam, afgezonderd leven, waarvan het genoemde werk de vrucht was. On.
der de uitgaven van hetzelve is die van TORRENlUS (Leijden 1726,
J726,
4to)
4tO) de beste, welke tot de nieuwere van KAPp
KAPP (Leipzig 17811)
1782) en
van HELFRECHT
HELFREcHT (Hof 1799,) ten grond
grondflag
11 ag gediend heeft.
VALETT A. De bewonderde hoofdfiad van het Britfche eiland
Maltha, weleer de hoofdzetel der Malthezeror:de, en thans nog eene, eigenlijk nog uit 5 deelen
deel en befiaande,
befl:aande, wel gebouwde fiad,
fl:ad, die
van den zeekam
zeekant,, met hare menigvHldige
menigvHJdige paleizeu
paleizen en pracktige ker.
k~ll ,
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ken,
I.en, een zeer aan
aanlokkend
lokkend gezigt oplevert, en 5°,000
50,000 'inwoners
Inwoners be';at.
vat. De ftraten
ltraten zijn ruim en met lava geplaveid, de kaaijen langs
fraaille en prachtige gebouwen bezet. Onder de
de havens met de fraaifie
openbare gebouwen onderfcheiden zich het voormalig paleis van den
~roótmeester, thans het verblijf van den gouverneur, de paleizen der
grootmeester,
zeven getiligen, het ftadhuis,
l1:adhuis, de cathedrale kerk, met nog 25 ande.
re kerken, het tUighuis enz. Onder de wetellfchappelijke inrigtingen
l1:ad heeft 7
fl:errewacht merkwaardig. De ftad
zijn de boekerij en eene tl:errewacht
ruime en veilige havens, en is, federt dat de Britten haar in bezit
vrijee haven verklaard. Haar handel
genomen hebben, voor eene vrij
neemt dagelijks toe, en men vindt er verfcheidene fabrijken. Derzelver vestingwerken zijn meestal in de rotfen uitgehouwen, hetwelk
de plaats onverwinnelijk maakt, wanneer er eensgezindheid onder de
verdedigers, en er geen gebrek aan leeftogt of krijgsvoorraad plaats
heeft. SULEIMAN friet
l1:iet in 1565 zijn hoofd voor hare mHren,
mmen, en de
dappere verdediging der ridders, die zijne geheele magt bedreigde,
fchoonl1:e heldendaden der 16de eeuw. In
behoort zekerlijk onder de fchoonfte
179B werd zij door verraad in handen der Franfchen, en in 1800
1793
door honger in die der Britten geleverd.
(Falco)) Deze behoort tOt
tot de orde, en is. de talrijkl1:e
talrijkf1:e
VALK. (Falco
verdeeling van roofvogels, die bij dag vliegen: bijna allen hebben
pooten,, groote, fcherpe klaallwen,
klaauwen, eencn
ll:erke pooten
eenen zwaren, nekorte fterke
derwaartS om gekromden bek, waarvan de bovenkaak aan iedere zijde
derwaarts
llomp, fnijdend uitl1:eek[el
uitfteekfel of punt heeft, en aan den woreen ll:omp,
tel meestal met eene vleeschachtige huid bedekt is. Van het geollderfcheidt men 2 familiën, namelijk de Arenden
flacht der Valken onderfcheidt
en de ralken , waarvan de eerl1:e
eerfte gevederde en de laatl1:e
laatlle kale pooten hebben. I-Imme ecrl1:e
eerfte vederen zijn dikwijls anders van kleur
dan bij de oude, en het is eerst in hun derde en vierde jaar, dat
zij hunne vaste kleur krijgen, hetwelk welligt
\Vel ligt aanleiding gegeven
heeft, tot
tOt te menigvuldige verdeeling. De eigenlijke Valken zijn
kleiner dan de arenden; hals en kop zijn minder met veren bezet;
de hals is korter; de pooten
poot en zijn hooger, en flechts zeldzaam van
weinige wollige veren voorzien. Zij zweven bijna altijd in de lucht
en vernielen vele fchadelijke dieren. Merkwaardig zijn onder dit geDacht: I. de Busfard of Muizen-ra/k, (F. Buteo); deze is zeeralflacht:
gemeen , heeft eenen getanden fi13vel,
filavel, lange vleugels en eenen regt en
l1:aal't.
ftaar<t. Men vindt hem in geheel Duitschland. De wasehhuid
waschhuid is
geel en de neusgaten zijn met borl1:elige
borfl:elige veren bezet; hij
hU vliegt zeer
ongefchikt; moet zich gewoonlijk met flangen
Dangen , kik.
langzaam en onge[chikt;
vor[chen
vorfchen en hagedisfen vergenoegen; nestelt op de hoogl1:e
hooglle boa·
boomen, en het wijfje legt 3 of 4 eijeren. - 2.
2. De edele ralk (F.
gentllis)
gentUis) l11et
met eene gele waschhuid en pooten
pooten,,een
een aschgraauw
ascbgraauw lijf met
brnitJe
brnifie vlekken, eenel1
eenen witten buik met donkere vlekken, eenen roest·
kleurigen kop lTIet
graauwachtig-zwarte
met zwarte ll:reepjes
ftl'eepjes en 4 of 5 graanwachtig-zwarte
banden of llrepen
!hepen over den 6 duim langen l1:aart,
fl:aart, tot welks uiterll:e
uiterfte
S3
punSg
~~
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punten de vleugels reiken. Het wijfje van dczen
dezen Valk, die moeije~
moeijelijk te vangen en te temmen is, bereikt de grootte van ecnc
eene hcn,
hen,
doch het mannetje is een derde kleiner. Hij wordt tot het vangcn
vangen
zoo wel van kleine zogende dieren, als van vogelen, inzonderheid van
reigers, korhoenders, faiz3nten,
faizanten, enz. afgerigt; vliegt ongeloofelijk
fnel, en fiort zich van eene hoogte, werwaarts hem het oog naauwcnaauwelijks volgen kan, en waarin hij uren lang zweeft, in eenc
eene Iijnregte
rigting, als een blikfemfiraal, op den roof neder, dicn
dien zijn verbazend
fcherp oog ontdekt. Slechts jonge, uit het nest genomcne
genomene,, Valken
laten zich goed afrigten, doch zij dic
die van 8 tot 12 maanden oud
zijn, laten zich moeijelijk temmen. Men vindt van deze foort vele
verfcheidenheden, die door fommige natuurkenncrs
natuurkenners voor geheel afzonderlijke foorten gehouden worden. Hij bewoont in de bergachtige fireken van het Noorden de omoegankel~ikfie
ontoegankelUkfie kloven der hoogfl:e
hoog1l:e
rot
fen. Uit Noorwegen en IJsland worden er vele naar Denemarrotfen,
ken gebragt , waar een fchoone, wel afgerigre
afgerigte Valk, dien men
meer dan 12 jaar tot de jagt kan gebruiken voor 600 Nederlandfche guldens verkocht wordt. In het Oosten heeft men deze jagt,
vooral op de gazellen, reeds in de oudfl:e
oudfie tijden geoefend; maar
bij de Europefche volken is dezelve eerst federt het einde der
Hde
l!2de eeuw in gebruik geraakt. De kleine veren aan den hals en
den buik zijn zeer fijn en ligt, en worden, even als eiderdons,
duur verkocht.
Onder de Arenden verdienen de Goud-armd
Gottd.aretld CF.
(F. Chryfiietos)
Chryfäetos) ,
en de Gemeene arend CF.
(F. Aquila) eene bijzondere opmerking. De
eerfie heeft aan het achterfie van den KOp eenigzins regt opfiaande
veren, eene gele waschbuid, roestachtig-gele, wollige poot
pomen,
en , een
[taart, die aan
donker bruin met wit gemengeld lijf, en eenen zwarten fl:aart,
deszelfs
des zelfs grondf1:uk
grondfiuk aschgraauw gegolfd is. Zijn edel aanzien, zijne
buitengewone fierkte
Ko.
Herkte en hooge vlugt hebben hem den n'aam van Koning der vogelen doen verwerven. Men vindt hem in de bergachtige
oorden van Europa, en hij voedt zich met den roof, die uit klein
zogend gediene,
gedierte, als: hazen, lammeren, geiten, enz. en vogelen
herten
en en andere groote
bcfiaat;
bc1l:aat; ofschoon hij wel ook fomtijds hert
dieren durft aanvallen, en !terk
fierk en behendig genoeg is, om zich van
hen meester te maken. Zijne geheele lengte is 3 voet 11 duim
duim,J die
van de uitgefpreide vleugelen 9 voet 8 duim, en van den krommen
fnavel 5 duim. Hij nestelt op de toppen, van hooge rotfen
rotren ; brengt
!l jongen voort; die hij met het beste wild van hazen, jonge reën,
enz. voedt; heeft eene hardl uidende
ujdende en vrees verwekkende fiern,
fiem, en
(F. Melanaëtos,)
wordt omtrent 100 jaar oud. - De Gemeene arend CF.
heeft geve derde pooten, eenen
eellen regt en , korten fianrt,
fiaart, gladden kop
!Ire·
en gele wasch huid, en wordt bijna in alle bosch- en bergachtige !lreken van Duitschland gevonden. Het mannetje is donkerder bruin, dan
lIet wijfje. Het eerfl:e
eerfie heeft eene lengte van !l!,
2!, en het laatfie van
3~ VOet; zijn
Zijll 3 du
duim
im lange fnavel is alleen aan de punt fierk
1l:erk gege.
kromd,
kromd.
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kromd, en de uitgefpreide vleugels zijn 7~ voet lang. Deze i\rend
Arend is
zeer 1l:erk,
11erk, fchrander en leergierig, en zijne jongen laten zich zeer
goed afrigten. Het liefst maakt hij jagt op hazen; doch valt ook
fchapen,
lèhapen, kalveren, ganzen, eenden, en andere dieren op het lijf.
VALLADOLID. Eene tot het koningrijk Leon behoorende provincie van Spanje, met 187,39° inwoners. De hoofd1l:ad
hoofd11ad van gelijPiftterga, bevatte
ken naam ligt in eene fchoone vlakte, aan de Pi[uerga,
voorheen 100,000 inwoners, doch telt thans niet meer dan 30,000.
3°,°00.
Zij heeft
beeft eenen
een en bisfchop, 16
J 6 parochiekerken, 46 kloosters en eene
fchool, die de meest bezochte in Spanje is; eene akademie
hooge fcl1001,
van k\1n1l:en
kun11en en wetenfchappen, teekenteeken~ en wiskundige fcholen; va·
derlandfche genoocfchappen,
genootfchappen, enz. benevens laken-, goud.
goud- en zilver_
zilverfàbrijken.
Vallado!id eene doodfche 11ad,
1l:ad, welwel~
fabrijken. Voor het overige is Val/adolid
ker ingezetenen voornamelijk van de hooge fchool
fcllOOI moeten beftaan.
be11aan.
Behalve de hoofdftad,
hoofdfiad, bevat deze provincie, onder anderen, de 11ad
1l:ad
Simancha,
Simancha , alwaar zich de voornaam1l:e
voornaam11e archiven van Oud·
Oud-Castilië
Castilië bevinden, welke, met die van Barcelona.
Barcelona, de kostbaar1l:e
kostbaar11e gedenk1l:ukkell
gedenk11ukken
der Spaanfche gefchiedenis uitmaken.
VALLENDE ZIEKTE.
ZrEKTE. Eene langdurige,
langdllrige, van verfchillende,
verfchilIende, dikdik~
afhangen.
wijls van zeer ingewikkelde, niet weg te nemen oorzaken afhangende, en hierom, niet zelden, eene ongeneeslijke periodike zenuwziek.
te. De voorboden derzelve zijn dikwijls zeer onmerkbaar, en worden
dadelijk opgevolgd door een plotfeling neerllaan
neerflaan op den grond, ge11ijf in de
woonlijk met een' gil g~paard gaande: de duimen zijn 1l:ijf
hand geklemd,
lland
geklemd .. doch andere deel en bewegen zich meer of minder;
de zieke is geheel bewusteloos
bewnsteloos en ongevoelig; de ademhaling is
fèhielijk,
ièhielijk, afgebroken en benaauwd; het fchuim komt op den mond;
het gezigt vertrekt zich; de tanden knarfen ; de oogen verdraaijen
zich; de waterwater· en andere ontlastingen volgen Ollwillekeurig;
orlwillekeurig; de 00gen 1l:aan
fl:aan met een verwijderden, onbewegelijken oogappel open, en
zijn voor het licht ongevoelig. Gewoonlijk duurt de aanval van 10
10
tot 20 minuten, wanneer de kranke als uit eenen diepen flaap ontwaakt, zonder van het gebeurde eenige bewustheid te hebben; gege.
voelende 1l:erke
fierke hoofdpijn, matheid en pijn door de leden, walgin.
walgingen.
gen , dikwijls ook braking. Somtijds herhalen zich de toevallen, in
twee uur tijds, 18 en meermalen; doch vertoonen
verwonen zij zich bij vee
ve.
Jen alleen maandelijks, bij het verwisfelen der maan, of om het half
len
jaar, of ook wel met tusfchenpoozing van langere tijdvakken. Men
kan uit de toevallen dezer ziekte, welker hoofdkarakter in bewuste·
loosheid, en hevige, onregelmatige, en van den wil niet afhangende,
beweging der fpieren gelegen is, befluiten,
bel1uiten, dat derzelver naaste oor.
zaak hare
bare zitplaats in de herfens heeft, en in fene
eene ongeregelde en
hevige prikkeling derzelve , tot in het ruggemerg zich na3r
naar beneden
uit1l:rekkende,
uitrlrekkende, beHaat;
beltaat; doch er kan dikwijls eene aanleidende oorzaak
in het zenuwge1l:el
zenuwge11el van den onderbuik plaats hebben, zoo als WOfwormen, of andere fcherpe
lèherpe ftolTen,
fiolTen, op deze lve eClle
ecne tegennatuurlijke
S 4
prik-
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prikkeling uitoefenen. Verkoeling, verdriet, fchrikken, fchijnen de
o.tfl:aat.
tllaat.
gewone oorzaken te zijn, waaruit deze ziekte o.
VALLISNERIA. De naam eener plant, door LINNEUS naar AN.
TONIO VALISNERI,
VALISNERl, die in J 738 te Venetië
J7enetië zijne opere jijicommcdiche
jijicommediche
uitga , genoemd: nadat zij reeds vroeger door den beroemden ltali·
Itali·
f/allisneroides afgebeeld, en het
11\111 MICHELl, onder den naam van Vallisneroides
berchreven geworden. De plant zelve
merkwaardige derzelve was beCchreven
is klein en onaanzienlijk; groeit in Dijk
nijk onder water, zoo wel in
Italië als Frankrijk;
Frankri,jk; heeft een' teederen wortel; fmalle, dunne, grasgras·
vormige bladen.
bladen, welke onder de oppervlakte van het water blijven.
Deze planten zijn, naar het geDacht,
gen acht , van elkander gefcheiden, en
mannelijk of vrouwelijk. De eerUe
eerfle dragen eene kleine aar, waaraan
een groot getal zeer kleine bloemen, ieder van twee llofdraden
fl:ofdraden voorvoor·
zien. De vrouwelijke planten
pl~l1ten daarentegen dragen Dechts
nechts enkele
blóemen
fpiraalvormig zamengewondene llee.
fl:eebloemen op zeer lange,
lange. dunne, fpirnalvormig
Jen;
len; en het is van hier, dat deze vrouwelijke plant den naam van
Val!isnc1"ia
rammel"ia Spiralis ontvangen heeft. Daar nu de mannelijke bloemen,
uit hoofde van de kortheid V:ln
V:1n haren bloem!l:ijl, zich onder de op·
pervlakte van het water niet kunnen openen, zoo fchenrt
fchellrt zich de
bloemfl:ijl los, en komt daardoor op de
geheele bloemäar van haren bloemftijl
drijven, waar dan de volkomene opeoppervlakte van het water te dr~iven,
ning gefchiedc.
gefchiedt. Te gelijker tijd rijst de vrouwelijke bloem, door
de ontwikkeling van haren langen, draadvormigen fleel,
neel, insgelijks
tot op de oppervlakte van het water, en komt hier met de mannelijke
in aanraking, zoo dat hare bevruchting mogelijk wordt. Nadat deze
geCchied is, flerven
llerven de mannelijke bloemcn
bloemen en verdwijnen, terwijl de
gefchied
hetweder opwinden van haren fieel
fl:eel ,zich diep onvrouwelijke, door het-weder
der water terug trekken, waar zich dan in den duisteren fchoot de
vrucht van beider verëeniging ontwikkelt.
Behalve dat dit merkwaardig, en genoegzaam eenig'
cenig' verfchijnfel in
het plantenrijk, meermalen, den dichteren fiof
flof tot hunne fchilderinfchildcrillopleverde, zoo als, onder anderen, aan den fchrijver
gen opleverde.
fchrij ver van de
Stunden der Andacht,
Al1dacht, 6de deel, blndz.
bladz. 152,
1$2, en aan CASTF.L in zijne Poème [ur
[ut" les plantcs , kan de Va!lisneria
Vallisneria tot een der talrijke bebenaan eener ge!lachts-betrekgellachts-betrek.
wijzen verfirekken
verfl:rekken voor het wezenlijk bellaan
we:ke in onze dagen wel eens is bertreden
beflreden
king in het plantenrijk, welke
bloemflof ook in de bloefems, van de moeder.
geworden. Dat de bloem!1:of
moederw
plant afgefcheurd, de kracht bezit, om de vrouwelijke bloefems te
bevruchten,
bevruchten. ziet men mede duidelijk aan de bekende bevruchting der
l (te fl:uk
palmen. Men leze hierover de berigten in het llle
lluk der fchrif.
fchrifw
ten van het Berlijner kruid
kruidkundig
kundig genootfchap over Chamaerops hu1nilis,
1l:ilis, en herinnere zich (ie
de aan al de reizigers bekende verfchijnfels in Egypte en Arabië, waar die vrouwelijke dadelpalmen, welke
!laan, Dechts
nechts taaije, klaikleivan de mannelijke zeer ver verwijderd fiaan,
ne, eetbare noch zaaddragende,
zaaddragende. en dus onvolkomene vruchten
boomen de reizende Arabieren mannemanne·
voortbrengen; doch aan welke booll1cn
lij.

V ALS C HER M.
lVI. -

V A N DAL E N.

!183
1183

lijke bloeCemtakken binden, en daardoor tOt het dragen van
V3t1 fappige,
zaaddragende yruchten aanleiding geven; terwijl dan vervolgens de inCectcn en de wind het bloemfl:or
Cecten
bloeml1:of op de vrouwelijke bloemen overvoeren, zoo dat er
cr eene geregelae
geregeltle bevruchdng kan plaats hebben.
PARACIlUTE.)
VALSCHERM. (zie PARACHUTE.)
VANDALEN. Eene dier natiën, welke door de beroemde volksverhuizing den ondergang van het RomeinCche rijk bevorderden, en
wier woonplaats waarfchijnlijk
waarrchijnlUk in dat gedeelte van het Noordelijk
Dttitschlrmd
Duitsch/rmd was, hetwelk zich tlls[chen
tusCchen de Elbe
E/be en de Weisfel
Weitfet uitl1:rekt. Sedert de 3de eeuw onzer jaartelling oorloogden zij, gemeenfirekt.
fchappelijk met de Bourgondiërs, tegen de Romeinen aan den Rijn.
Onder keizer AURELIANUS zetteden zij zich in het Westelijk gedeelte
van Daclë
DaClë of Zel'cnbergen,
Zevenbergen, en een gedeelte
gedelîlte van het tegenwoordig
Hongarije neder; doch toen zij uit deze !heken
flrcken door de Gothen
verdrongen werden, gaf KONSTANTIJN DE
DE. GROOTE hun vrijheid,
om zich in Pa1Z1lOl1ië
PalllJOllië nedcr
neder te zetten, waarvoor zij zich verbinden
ll:aan. De Panda.
Fandamoesten, om den Romeinen in den oorlog bij te fiaan.
len
feil verlieten in 406 PamlOnië, trokken in vereclliging
vereel1iging met de A/aAlamn
nen en Suel'en
SUel'eiJ naar
nnar Gallië, waar zij groote verwoestingen aanrigtten; drongen van daar in 409 over de Pyreneën
PyreneëlZ in Spanje; deelSt/even het tegenwoordig Oud-Castilië en Gallicië,
den met de Sueven
Gallie/i!,
en (Helmen
ll:iclmen aldaar een rijk, aan hetwelk zich de Alanen, die zich in
Lujitanië
Lujitrmië hadden nedergezet, doch zich alleen tegen de aanvallen der
Tf/est-Gothen
lVest-Gothen niet konden handhaven, in 420 onderwierpen. Tusfchen
Fanda/en en Sueven ontflonden
om11:onden uit naijver herhaalde oorlogen: de
de Pandakn
ecr!1:en
ecr11:en hadden wel de overhand; doch werden door de Romeinen
gedrongen, om Gallicië
Gallicïë te ruimen, en Ilaar
naar Bactria, aan de kust
van het tegcnwoordig
tegenwoordig koningrijk Granada, te wijken. De Romeinen
beoorloogden hen ook hier, maar leden in 423 eene groote nederFandalen moed gaf tot meer ondernemingen, waarlaag, hetwelk den Panda/en
toe zich Cpoedig
[poedig de gelegenheid opdeed. BONIFACIUS,
BONJFACIVS, fiadhouder
ll:adhouder
van het Noordelijk
Nuordelijk Afrika, op dien tijd nog aan de Romeinen onderworpen, zich door VALENTIANUS lIl. beleedigd achtende, wilde zich
Fanda/en tegen hem verdedigen, en riep dezen
door de hulp der Panda/en
naar Afrika, onder belofte, dat hij die provincie met hen zou dee.
len, waarop GENSERICH,
GENSERlCH, hun toenmalige koning, een dapper en ondernemend vont,
vortt, in 427, zich met z~ju
z~jl1 geheele leger naar Afrika
inCcheepte.
infcheepte. ImusCchen
Intus[chen werd de zoen tusCcben·
tus[chen' 130NIFACIUS
BONIFACIUS en den
keizer getroffen, en trachtte nu de eer11:e,
eerll:e, om de Vandalen
Pandalen door de
wapenen tot den terngtogt
terugtogt te noodzaken; doch hij werd door GENGE.NSJèRJCH
SlèRICH geilagen,
geflagen, die
d1e het gedeelte van Afrika, dat tot het Westersch
rijk br.hoorde,
behoorde, geheel veroverde, en aldaar een mag
magtig
tig rijk stichtte,
hetwelk hij weldra door de eilanden Sicilië, Sardinië, Corsica, Majorea
jorca en Minorca vergrootte. Zijne Cchepen
[chepen beheerschten de Mid.
Mld.
dellandfche-zee en verfpreidden
verfpreic1den schrik 11ngs de kusten van Italië. De
keizerin EUDOXIA,
EUDOXI.I\, de wed.
wcd. van VALENTINIANl',
VALF,NTINIANpS In , welke door den
moor.
moor-
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moordenaar van dezen haren overweldiger van den keizerlijken
troon, MAXI"Mus,
troon.
MAXiMVS, gedwongen was, met haar te huwen, Iièt
liet uit
wraakzucht de Fandalen
J7andalen naar Italii!
Italie terug roepen, waarop GENSERICH,
llaar
naar buit dorstende, eerlang, in 455, met eene magtige vloot ververde.
fcheen. In Rome had men niet de minste toebereidfcIen
toebereidfelen ter verdediging gemaakt; alles vlugtte, en de keizer MAxIMus
MAXIMUS werd na eene
zeer korte regering vermoord, waarna de J7lJl1dalen
f7rmda/m 14 dagen lang in
Rome plunderden, en al de kostbaarheden en kunst1l:ukken,
kunstilukken , die de
Cothen voorheen hadden daargelaten, roofden. Eene menigte beeldzuilen en gedenk1l:nkken
gedenkilukken der oudheid werden weggenomen, om met
verfcheidene duizend aanzienlijke gevangenen naar Afrika gevoerd te
ver[cheidene
worden, bij welke gelegenheid een fchip, met de kostbaarste kunstil:ukken
fiukken van Rome geladen, te gronde ging. Paus LED,
LEO, die den
lwning GENSERICH plegtig was te gemoet gegaan, had niets meer van
fiad verfchoonde, om niet
llcm
bem kunnen verkrijgen, dan dat hij de fl:ad
door vuur en zwaard verwoest te worden. In vervolg van tijd
veroorzaakten gedurige twisten onder de nakomelingen van GEN'ERICH,
iERICH, ovt!r de opvolging op den troon, den ondergang van het
Vandaalfche rijk. GELIMER, een onrustig en eergierig vorst, drong
den wettigen koning HILDERICH, een goed regent, van den troon,
en liet hem ombrengen. }USTINIANUS,
JUSTINIANUS, keizer van het Oosterfche
geilaan
rijk, met wien HILDERICH in vriendfchappelijke betrekking ge1l:aan
had, vernam niet zoo dra zijnen dood, of hij verklaarde GELIMER,
om
0111 dien te wreken, doch eigenlijk om Afrika aan zich te onderwerpen,' den oorlog, en zond zijnen grooten veldheer BELISARIUS
met een leger van flechts 15000 man derwaarts, waarmede hij ech.
echo
tcr GELIMER
ter
GELlMER in twee veldllagen
veldflagen overwon, en noodzaakte, om zich
gevangen te geven. Met dezen vorst, die Ï!1 triumf naar [{onflan/{onflantinopei
tinope! gevoerd werd, nam het rijk der Fa/Ida/en
J7andalen in ./iji'ika
Afi'ika een
einde, nadat het 106 jaar be1l:aan
befiaan had.
Fani/la. L.)
L,) Eene kleine peulvrucht.
peulvrucht,
VANILLE (Epidendrum J7anillo.
welker plant in Zuid.Amerika, in de provinciën Mexico, Peru, CuiGuiaf/a,
ana, en in eenige West. Indische eilanden.
eilanden> op de bergen groeit,
en, gelijk de wijnt1:ok,
wijn!1ok, knoopen
knoop en heeft,
heef[, waaruit helder groene, naar
laurierbladen gelijkende, bladen voortkomen. Zij heeft lange ranken, die zich, even als de wijngaard, door middel van kleine dra_
dra.
den of vezels om
0111 de boomen flingeren, doch ook, indien er gecne
geene
in de nabijheid zijn, langs den grond voortloopen. De bloefem is
licht geel, en uit dezen vormt zich, als,
als. de vrucht der plant, een
bijna 6 duim lang zaadhuis, in de gedaante eener
een er peul,
peul. welker bin.
bin,
llenile met een rood, fpecerijachtig merg bezet is, en een zwart,
llen!1:e
olie. en balsemachtig vocht bevat, waarin zich eene menigte kleine,
kleine.
zwarte en glansrijke korrels bevinden. Deze peulen worden van het
einde van Herfst- tot dat van Wimermaand
Wintermaand ingezameld, alsdan eenige
cenige
weken
wekcn in de fchaduw gedroogd, met olie beHreken, opdat zij niet
brekcn, en daarna bij 50 en meerder
meerdcr
geheel zouden verdroogel1
verdroogen en breken,
1l:UkE
llukE

VAN
V A N LOO.
L 0 O. -

VARIANTEN.
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fluks
ituks in bladeren van riet gepakt, die met dun lood of tin worden
omgeven, om te beletten, dat zij haren reuk niet verliezen. Men
heeft drie foorten van deze peulvrucht, waarvan de beste op de zeer
M'euw-Spanje groeit. De eigenlijke aankweeking
hooge bergen van Nieuw-Spanje
dezer plant wordt door de inboorlingen des lands, die zich bij uitDuiting er op toeleggen, geheim gehouden., De fijne, vlugtige en
fluiting
fpecerijachtige bef1:anddeelen
befl:anddeelen der Vanilie , zijn zenuwverfl:erkend,
zenuwverf1:erkend. en
verwekken,
door de prikkeling, die zij in het menfchelijk Iigchaam verwekken.
heilzaam; doch kunnen ook door een te fierk gebruik zeer fchadelijk worden. Het meest bedient men zich van deze vrucht bij de
bereiding van chocolade, ook wel van
Van fijne fpijzen, en fomtijds heeft
men ze ook als geneesmiddel gebrnikt.
gebruikt•
. VAN LOO. Dit geDacht,
geflacht, uit Sluis in Plaande1'e7Z
JTIaanderen afkomf1:ig,
afkomflig,
heeft
hèeft verCcheidene
verfcheidene beroemde fchilders der Nederlandfche
Nederland[che fchool opgeleverd. ' De eerste van hetzelve, die zich als kunstenaar bekend
maakte, was JOHAN. Zijn zoon JAKOB, een uitmuntend portretdmflerdam; ging in 1663 naar
fchilder, arbeidde in den beginne te /lmfterdam;
Parijs; werd hier lid van de kunst.
kunst.akademie
akademie , en flierf
merf in J670'
J670.
LODEWJ.)K,
LODEWJ.lK. zijn zoon, was als teekenaar en fresco-fchilder beroemd:
hij woonde eerst te Parijs, waar hij den prijs bij de akademie bedix, en had 2 zonen, die den naam van hun
haalde, naderhand te /lix,
geDacht
geflacht tot dien hoogen roem verheven hebben, dien het in de
oudfl:e, JEAN BAPTISTA, geboren
fchilderkunst verworven heeft. De oudfie,
pomet[childer, hield zich in Frankrijk,
in 1684, was historie- en ponretfchilder,
Italië en Engeland op,
op. fchilderde zeer vele portretten en flierf
iHerf te
Aix,
Aix 1 in 1745. Men bewondert aan zijne fchilderfiukken
fchilderltnkken eene fiome
fioute
en verf1::mdige
ver!1:andige behandeling van het penfeel, en eene welgekozene ,•
edele en verhevene compositie. Van zijne hill:orief1:ukken
hiltorie!1:ukken bevinden
zich de meeste in Partjs, Tou/on, Turin,
Turi1z. Rome en Londen. De
tweede zoon KAREL ANDREAS leerde bij zijnen ouderen broeder en
gefchiedkulldige
oefende zich naderhand te Rome. Hij fchilderde gefchiedkundige
tafereel
tafereelen
en en landfchappen, werd in 1735 lid van de akademie der
kunlten te Partjs,
kunll:en
Parijs, en later hoogleeraar bij dezelve. Zijne fchilderfiukken , die meestal in Frankrtjk
fiukken,
Frankrijk zijn gebleven, onderCcheiden
onderfcheiden zich
juiötc teekening,
teekenil1g, eene zorgvuldige uitvoering, en een bedoor eene juiöte
vallig, aangenaam coloriet. Hij fiierf
flierf te Parijs in het jaar 1763.
JOHAN BAPTISTA had 4 zOI:en,
zonen, die allen bekwame kUllstenaars
kunstenaars waren. Een derzelve , KAREL ANDREAS FILIPs,
FJLIPS, was
Was hofschilder te
Berlijn, alwaar hij verfcheidene zolderingen en portretten fchilderde;
Berltjn,
[childerde ;
doch keerde in 1770 naar Parijs terug. Een andere zoon, LODE.
LODE_
WIJK lVIICHAEL,
MrCHAEL, was historie- en portretCchilder,
portretfchilder, werd in 1770 eereer.
fie fchilder des konings vlln
van Spanje, en flierf
fiierf in 1771. De beide anderen, CLAViHUS
CLAVIlIVS en FRANCIS, toonden veel aanleg, om goede kunfienaars te worden; doch fiierven
ltierven vroegtijdig.
VARIANTEN, (leetjoms
(tectiones variantes,
varia12tes, lectiones
/ectiones variae) afwijkende
lezingen, of die verfcheidenheden van den teksr, welke men in de
af.
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afschriften van een' en denzelfden fchrijver
[chrijver ontmoet, en gedeeltelijk
gedeeleelijk
door de onkunde cn
en onachtzaamheid, en gedeeltelijk door cene
eene onon·
tijdige zucht van de afschrijvers, om te willen verbeteren, outontfiaan zijn.
VARINAS. Eene roort van knaster, welke haren n:1am van de
fiad Varinas, in de pr~vincie
pr\ó)vÎncie Fel1ezuela,
Fenezuela, in Spaansch Zuid.dmerika,
ontvangen heeft, alwaar deze foort van tabak voornamel~ik verbouwd
wordt. De bladen zijn fmal,
[mal, rond, loopen [pits toe, en zijn 9 duim
lang. Onder dezen naam wordt echter
echeer ook Virginische tabak toebereid en verkocht.
VARKEN of ZWIJN_
ZWIJN. (Sus) Cf-Iet)
(Het) Deze bij ons welbekende
dier[oort heeft eenen flompen, vooruitflekenden, beweegbaren fill1it,
limit,
in de bovenkaak 4
4- na elkandcr
elkander toehellende voortanden, in de onderkaak bij de meesten 6 tanden, die voorwaarts uitfl:eken, en in
iedere kaak 2 hoektanden, waarvan de bovenlle
bovenne korter zijn, dan de
onderfl:e,
onderfte, welke laatlle
laatfte buiten de lippen uitkomen. Aan iederen poot
middelfte vingers, die groot zijn -en twee buiteni1:e,
buitenfl:e,
zijn twee middeli1:e
korte, die naauwelijks den grond raken. De maag is weinig
Zuidelijke deeverdeeld. Men vindt het Varken of Zwijn in de Znidelijke
Jen
[omtijds zakt het wel naar ons valen van Europa nog wild, en fomtijds
derland af. Deze· zijn van eene meer of min zwarte kleur,
en bezitten twee flagtanden. die aan weerszijden van het onder~
Qnder~
i1:e
fte kakebeen naar buiten uÎli1:aan.
uÎlfl:aan, en een geducht wapen zijn van
aanval en verdediging. Het wilde zwijn (Sus Scrophus) heeft eenen
langeren fnuit,
[nuit, en over het algemeen eene geheel andere gedaante
van bekkeneel, ook kortere opi1:aande
opfl:aandc ooren, en grootere lbgtanden
dan de tamme; zijn
zjjn vleesel!
vleesch is met geen [pek omgeven, nooit gortig en ongaaf, en bijna altijd zwartachtig van kleur. Alhoewel het
wilde zwijn een vreesverwekkend voorkomen heeft, inzonderheid uit
hoofde zijner flagtanden, waardoor het zich, zoo als gebeurd is,
zelfs tegen den leenw,
leeuw, moedig kan verdedigen, zijn er
cr echter voorvoor~
beelden. dat biggen van een wlld zwijn zich in zoo verre zelfs
hebben laten tam maken" dat zij naderhand, volw3sfcu
volwasfeu zijnde, even
als de honden hunnen meester overal volgden. Onder alle dieren is
er geen, dat zoo algemeen over
ovér het aardrijk verfpreid is, als het
Varken, hetwelk van de ondfl:e
oudfl:e tijden af, (met uitzondering van ee·
ecnige
uige weinige volken), en onèer
onè er allerlei luchtfireken
luchtfl:reken tot fpijze gPgebruikt wordt. Het is een fchier alles etend dier, en onderhoudt zich
zoo wel met voedCel
Deszelfs [nuit
voedfel uit het dierendieren~ als plantenrijk.
is bijzonder tot wroeten gefchikt,
gefchikt. en van een rond kraakbeentje
voorzien, dat opgetrokken en !l:ijf gemaakt wordt door twee [pieren,
die van den onderi1:en
onderften rand van het jukbeen
jnkbeen afkomen en zich met
twee i1:erke
fl:erke pezen in dit beentje inplanten. Om nu het wroeten te
beletten, {ilÏjdt
Glijdt men elders deze trekkers door; doch bij ons te lan.
de brengt men gewoonlijk eellen
een en ring in den ftmÎt.
fim;t.
vruchtbaarae dieren, en kan in den
Het Zwijn behoort ollder de vrllchtbnari1:e
tam~
tnm~
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fiaat jaarlijks
jllarl\lks 2 maal werpen. De zeug draagc 4 maanden
tammen naat
omfireeks 16 weken; brengt ter eener dragt van 10 tot lIO
20 biggen
of Olnfireeks
voort, en kan in de negendc
negende maand haars ouderdoms reeds bij den
beer gebragt worden. Dit dier is uit hoofde zijner eigene zelfst:mzelfstandigheid, en niet om eenige wezcnlijke
wezenlijke dicllst,
dielIst , in de landhuishoulalldhuishouding opgenomen, en dus bedoelt men met hetzelve alleen, om door
vermenigvuldiging en groei er het meeste voordeel van te trekken.
Ter aanfokking gebruikt men beeren en zeugen, die lang van lijf
zijn, korte, fierke
fl:erke pooten hebben, goed gevoederd en beide een jaar
oud zijn. Één beer kan 10 zeugen dragtig maken, en men laat beide ten hoogfie 4 jaar leven. Wanneer de zeug zal werpen, dient er
iemand tegenwoordig te zijn, zoo als ook' eenige volgende dagen,
alzoo dit dier, in den opgeflotcnen
teedere bigjes weinig
opgefloccnen fl:aat,
fiaat, zijne eeedere
mijdt of ontziet. Nadat de zeug geworpen heeft, voedt men haar
regt goed met warme karnemelk, haver, garst of meel, opdat zij
melk genoeg heb bc , om haar talrijk kroost op te brengen. Met de
3 weken beginnen de biggen reeds uit den bak te eten, en met de 6
kunnen zij van de zeug worden afgenomen, wanneer men ze verver.
der met karnemelk, garst
gam of haver
baver opbrengt, tot dat zij oud genoeg
zijn, om in het land hun eigen voedfel te zoeken. Een paar dagen
Je biggen van de moeder worden afgenomen, filijdc
voor dat de
filijdt men de
beeren, die dan bargen
hargen genoemd worden. Bij de zeugbiggen , niet
opgeliragt, gefchiedt dit eerst, als zij 3 of 4
tot zeugen wordende opgeG"ragt,
maanden oud zijn. Moeraslige
M oeraslige landen. en bosehrijke
boschrijke fl:reken,
fireken, waar ve_
Ie beuken, wilde kastanjes eu eikels gevonden worden, zijn voor
varkemeelc bijzonder gefehikt,
gefchikt, waarom Drenthe en de Vriefche
de varkemeelt
wouden ook vele andere fireken van aangefokte Varkens voorzien.
Deze dieren groeij
en fpoedig, en men kan ze tot eene aanmerkelijgroeijen
ke zwaarte voederen. Het voeder hceft
heeft op de finakelijkheid van
fpek en vleesch eenen aanmerkelijken in vloed. Boonen alleen geven hard en bitter, het fpoeJfel van
val! geneverfl:okerijen
geneverfiokerijen of fiijfselmakerijen voos en week [pek.
fpek. Garf!en
Gar(1en meel, of alleen of met gemalen
boonen, of erwten, alsmede gekookte aardappelen, met bijvoeging
van karnemelk of hui, is een gewoon, en ook uitmuntend voeder.
Amerika zijn de Varkens gedeeltelijk geheel verwilderd, en het
In dmerika
zijn deze, die de Franfchen,
Franfchm, Cochons JJ1arl}ns
Jl1arl}ns noemen. Op Cuba
worden zij meer dan eens zoo groot, als hnn Europeesch flam-ras
fiam-ras
zelf, en op Cubagua heeft men ze zien ontaarden in eene monfl:ermonfierachtig ras, hetwelk klaauwen had, die cen
een halve fpan lang waren.
De Chinefche Zwijnen, door de Franfchen, Cochons de Siam geheeten,
hebben kortere pooten en eellen hollen rug, die met geen borflelhaar
borfielhaar
bezet is. In Zweden en Hongarije
Hongarife vindt men wel eene verfeheidenverfcheidenongerpleten klaauwen, bij de ouden reeds be.
heid van Zwijnen met ongefpleten
hcid
kend, en ook heeft men er gezien, die aan dezelve 3 vingers had.
den. Over bet
Zwijnengeflacht vele
het algemeen vindt men van het Zwijncngeflachc
verfcheidenheden, waarvan wij
verfcheidenbeden,
w~j alleen de voJgeude
volgellde noemen: J. Het
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Ethiopisch Zwijn,
ZWi/1) , met zachte, klierachtige beursjes onder de oogen
oogell
en geene fnijtanden. Het is een zeer wild en leelijk dier, dat de bin.
Zuid.dfrika, en ook Madagasctlr.
Madagascar, bewoont, een
eenen
nenlanden van Zuid-Afrika,
en
grooten kop, eenen [milt
fmm van wel een fpan breed, en groote wrat'
wrat1I111skus- of Bitige vleeschklappen onder de oogen heeft. 2. Het Muskusfam-Zwijn, hetwelk geen
en il:aart,
geenen
flaart, maar digt bij het fleutelbeen
flemelbeen een
mus kns bevat. Het houdt zich
beursje heeft, dat eene foort van muskus
op, en is in
troepsgewijze in de warmfle landen van Zuid-Amerika op.
leefwijze veel reiner dan onze Varkens. Zijn vleesch is eetbaar en
zelfs goed van fmaak, mits men, zoo dra het dier gedood is, het
beursje uit den rug fnijdt,
fnljdt, omdat het anders door den flerken
fierken mus.
kusreuk doortrokken, en dan oneetbaar wordt. Op zijn hoogst
wordt het flechts 60 pond zwaar. En 3. het Baharusfa-Zwijn, of
Hoorn-Parken.
Hoorn-Parken, (Sus Baharusfa)
Babarus[a) (*), hebbende in de bovenkaak 2
zeer groote, achterwaarts omgekrulde hoektanden. Men vindt dit
dier op de Molukfche
Moluk[che eilanden, en in fommige il:reken
fireken van Afrika.
dfrika.
In zijne gefruite
gefialte heeft het, zoo als ook zijn naam aanduidt, eenige
overeenkomst met het hert; leeft aan het water en kan zeer goed
zwemmen en onderduiken.
Het Varkensvleesch, hoezeer bij ons onverteerbaar, en zelfs bij
velen voor nadeelig voor de gezondheid gehouden, maakt in het geheele Zuidelijk dzië,
Azië, in China,
,China, Siam, Peru, en de naburige rijken, naast de visfchen, bet boofdvoedfel
hoofdvoedfel der in\Voneren
inwoneren uit. Op de
Philippiftlfche eilanden, waar de Varkens uit de ZuidLadronifche en PhiliPPijnfche
Aziatifche provinciën allereerst werden overgebragt >, geeft men aan het
vleesch dezer dieren, immers op de eerfre
eer!l:e dezer eilanden, uit hoof,\"
hoof1'"
de van des
zelfs fmakelijkheid en gezondheid, de voorkeur boven
deszelfs
alle andere [oorten van vleeseh;
vleesch; terwijl het op de laatil:e
laatfie de eerUe
dierlijke [pijze
aIIe deze rijken en eilanden vindt men
fpijze oplevert. In alle
Varkens van het Chinefche ras (zie hier hove/l),
hovel)) , welker vleesch zoo
malsch, fmakelijk en verteerbaar is, dat alle reizigers bekennen moeten, dat bet
het Europefche in geen en deele er bij te
re vergelijken is.
Hoe zeer de meeste reizigers meen en , dat de meerdere voortreffelijk_
heid van bet
het Varkensvleesch,
Oost.fttVarkensvleeseh, in het Zuidelijk dzië
Azië en de Oost-/ndiën, aan de bijzondere wijze van mesting is toe te fchrijven , schijnt
het ecbter
gerchikter is voor de
echter zeker, dat het heete klimaat veel gefchikter
natuur der Varkens, dan eenig ander, en dat zij dus hier, onder deu
den
o[ [oortgelijk
heeten aardgordel, bij hetzelfde of
foortgelijk voedfel , als onder ~n,
an.
dere luchtfireken
lucbtfrreken,, eene hoogere rijpheid of volkomenheid verkrijgen, dan elders. - Op de West-Indifche eilanden is het Varkensvlecsch , zoo wel als in het Zuidelijk dmerika,
Amerika, een niet minder gevleeseh,
bet Zuidelijk dzië;
Azië; en mogelijk is
zond en fmakelijk voedfel dan in het
deze dierfoorc,
alle, die in de nieuwe wereld verplant zijn,
dierfoort, onder aIIe,
de eenigfle, die zich veredeld heeft. Volgens geloofwaardige fchrij ~
vers fmaakt het Varkensvleesch op de West-ll1difdIe
H/'est-Indifche eilanden beter.
en
lJabt4 beteekellt
beteekcnt in ltet
het Ma1eitsch
l\1nleitsclt een
eelJ Zwijn,
':lVijn> en Rf/uja
Rrmfti een
ecu Hert,
(*) BabI!
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en is gezonder, dan alle ander vcrscll
verscll vleesch, waarom het hier veel
gegeten, en zelfs aan zieken niet geweigerd wordt ~ wanneer zij zich
van nllc
alle [oorten
foorten van vleesch moeten onthouden. In de Portugcfche
Ponugefche
/lji'ika, houdt men de Varbezittingen, aan de Oostelijke kust van /ljj-ika,
kens voor even zoo gezoDd,
gezond, als in Zuid-,dmerika,
Zuid-.dmerika, ~n
en wordt hun
voornaamne
vleesch mede door zieken genuttigd. Hetzelve is het voornaamtle
voed fel van de fchooue
[chooue bewoners van den Caucafits, even gelijk
belden was. Alle Ooshet voormaals de geliefde fpijs der Noordièhe helden
terCche
terfche volken, integendeel, i'ehijnen,
ichijnen, van de oudfl:e
oudfte tijden 3f,
af, het
bet
ge[chuwd te hebben, en hun afkeer van
Varken als een onrein dier gefchuwd
lIf(lh~fJledallen, nog tegenwoordig even
hetzelve is onder hen en de IIfflhti1lledalletZ,
zoo groot, als voorheen onder de joden en Egyptenaren, waarvan,
godsdlenl1ig vooroordeel,
vermoedelijk, de grond niet slechts in een godsdlenl1:ig
maar ook in de natuur van het klimaat te zoeken is.
VARRO, (MARCUS
(lVL\RCUS TERENTlUS) een der geleerdste mannen van
het oude Home,
H.ome, werd I1\6
\6 jaren voor onze tijdrekening aldaar geboren; diel,dó
diclidè in zijne jeugd in den oorlog tegen de zeerovers, onPOMPEJVS; bekleedde naderhand de waardigheid vnu
vuu Tribuun, en
der POMPEJUS;
andere openbare ambten, en was een vertrouwd vriend van CICERO.
CICEIW.
Dij de omwenteling, welke de Romeinfche republijk vernietigde,
ballingfcbap gezondcE;
gezonden; doch kwam,
werd hij door ANTONIUS in ballingfchap
ftierf aldaar in het 89f1:e
onder AUGUSTUS, weder te Rome terug, en fl:ierf
jaar zijns levens, met den naam van een' der geleerdl1:e
geleerdl1e Romeinen
van zijnen tijd. Van zijne talrijke [chrifcen,
fcbriften, welke men op 500
begroot, zijn er flcchts
ilechts 2 tot op onzen tijd bewaard gebleven, nameEjk: een werk ov·r
ov,r de landhuishoudkunde, getiteLl, de t'e Rustica, in 3 boeken, en de linguai
/ingut1t La!int7
Latintl in fragmenten. Het eerl1:e
eerl1e
vindt men in
io de uitgaven der Scrip ores rei Rusticae, waarvan de
beste uitgave in 1619, te Dordrecht, in 8 0 • verfchenen is.
VARUS, (QUINTILlUS)
(QUJNTlLIVS) Een Romeinsch veldheer onder keizer
nederlaag, welke hij in
AUGUSTUS, die zonder de merkwaardige nederlnag,
wel ligt ni
niet
ct in de gefchiedenis zoude vermeld
Duitschland leed, welligt
vervolgzuchtige ondernemingen, door JULllJS
}ULIUS CESAR
De vervolgzuchdge
worden. Ile
tegen de Duit/der" begonnen, werden onder Al'GUSTUS
AlGUSTUS voortgezet,
die zijne behuwdzonen, DRUSUS en TIBERIUS,
TIBERIUS. den eenen na den
anderen, naar Duitschland zond. VARUS, die eerst de waardigheid
laatl1en in dievan lladhouder in Syrië bekleed had, volgde den laatlten
zelfde hoedanigheid in Germanië op. De Duitschers
DlIÎtsclters aan de tanl, zegewoomen der Romeinen willende gewennen, ging hij
bij daarbij
den en gewoonten
eelle trotfche overhaa,ting
overhna,ting te werk; zat in zijn leger, van
met eene
zijne legioenen omringd, in het gcregt;
geregt; vonniste
vOllniste en firafte
l1rafte hen vol~
volwaren, en
gens de Romeinfche wetten, die hun geheel onbekend warèn,
verwelae daardoor eene billijke achterdocht en
cn de vrees voor het verver·
verwekte
lies hunner geheelc
geheele vrijheid. lVIen
Men beraamde nu ecne
eene zamel1zwcring
zamcnzwcring
US,, aan welker hoofd zich HERMAN, de vorst
vorSt der Chetegen VAR US
"uskers, bevond, die het grootsch denkbeeld vormde,
vonnàe, om J)/litschJJuitsch·
Au;r:mr:EN
ALGr,~n:r:N \VOOJWENII,
WOOJWENTI. VU.
VII.
T
j,md
I,md
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Overeen~
Overeenkomstig het tllsfchen de eedgenooren
eedgenooten bernamde plan, begon men in
verfcheidene fireken van Duitschland
Duitsch/and vijandelijkheden, om welke te
dempen, VARUS, op de"n val[chen
valfchen raad van HERMAN, en regende
tegen de
vertoegen
verfchanst leger
verto0gen van SEGESTS, diens fcllOonvader, zijn ver[chanst
marscll
verliet, en met deze uitgelezene Romeinfche legioenen op marsch
ging. Toen· hij het Teutohurger-woud,
Teuto!;urger-jjioud, in den
de.n omtrek der fiad DetmoM
De/mold
in het graafschap Lippe, bereikt had, werd hij van alle kanten door
de vereenigde Duit[chcrs
Duit[clters aangevallen.
aangevaliell. VARUS bevond z icn thans in
eenen hoogst gevaarl~iken
gevaarlijken toefiand: ondoOi"dringbare
ondoOïdringbare bosfchen, Ollongnnstig
gunstig weder, talrijke en verbitterde vijanden - dit alles maakte
hier de krijgskunst der geoefende en aan de overwinning gewone
Romeinen geheel nutteloos. Tweemaal f1 oeg:en
Oef!en zij met de grootfie
grootfle
infpanning door den vijand, om zich elders te verfchanfen; doch
eindelijk moesten zij bezwijken, en het geheele Romeinfche
Romeinfcbe
ARUS
leger we:-d, op een zeer gering overfchot na, vernietigd. V hRU!:
ontzielde zich zelf, om de fchande zijner nederlaag niet te overleven, waarop de vlugtende Romeinen zijn lijk wilden verbran.
den; doch hem eerlang, reeds verbrand, moesten begraven. In Rome zelven maakte deze nederl~ag
nederlaag den vreesfelijkfien
vreesfelijk(l:en indruk: zelfs
AUGUSTUS
A UGUSTUS werd er zoo diep door getroffen, dat hij ecnige maanden
VARUS!
AR us! geef mi;"
mif mijne legioenen weder!
lang telkens
tellrcns uitriep: 0 VARUS V
V ASSA1\L. Leenman, leellbezitter.
leellbczitter. (Zic
(Zie verder: LEENSTELSEL.)
VASTEN, dat is
Î" op bepaalde tijden ~ch van fpijze te onthouden "
in den waan, dat men zoo veel te waardiger in het oog van God
zij hoe f1:renger men omtrent zich zelven handelt, was bij de Grieken CI1
en Romeinen niet ongewoOl~;
ongewool'l; doch fchijnt meer een godsdienstig
gebruik
gebrnik van het V2StCll
vasten geweest te zijn, waar de priesters aanvanke~
aanvankelijk te gel~ik de geneesheeren des volks W2ren, en eenen in deze
.landen noodzakelijl{cll
noodzakelijken leefregel als eellen
eenen godsdicnstigen
goc1sdicnstigen pligt voor.
fchreven. In de lVIozaïfche
Mozaïfche wetten wordt flechts een enkele vasten.
vastendag, de grooteverzoendag
groote .verzoendag , bevolen; doch later vindt men in hct
het
.oude Testament meer voorbeeldcn
voorbeelden van openbaar en vrij willig vasten.
~Is iets
Ten tUde van JEZUS fchijnen de PhartfcëlZ het vasten als
verdicnftelijks
verdienftclijks befchomvd te bebben. TERTULLIANUS en anderen"
zc:lfs
zelfs {Je
de eerfie
eerne kcrkvergade~"ingen,
kerkvergade~'ingen, noemen het vasten, inzonderheid
het 40 daagrche voor Pafchen, een heilig gebruik, waaruit fommige
katholijken bcweren,
bO'weren, dar het door de Apostelen zelven is ingefield
geworden. De jO:Jgeren van JEZUS hebben wel, zoo als hij hun
voorfpl'ld had, l~a
l,a zijnen dood gevast; doch noch de Zaligmaker
heeft hun dit voorgefchreven als een' pligt, noch hebben de Apostelen immer van de Christelijke gemeenten gevorderd, dat zij vasten
zouden. IIet 40 dagen vasten voor Pafchen, wordt bij de Griek[che
Griekfche
en navolging van
en Roomfche kerk onderhouden tcr
ter gedachtenis cn
het
bet even zoo lang vasteu van JEZUS in de woestijn; doch Jommigen
[ollllnigen

land van zijne Romeinfche onderdrukkers te bevrijden.
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ycrfiaan
"ernaun hieronder, in plaats van 40 d~gen,
d~!;'en, fJechts
Oecbts 40 uren. Behalve
meer' vastendagen, die echter
hal
ve deze hebben beide kerken nog meer"
bij de Grieken, inzonderheid bij de Rusfen , gefl:renger
geflrenger dan bij de
l{oomsch
Roomsch KathoJijken
Katholijken waargenomen, doch ook niet zelden misbruikc
misbruik.
worden. De laatl1e
laatfl:e dag voor de 40 daag[che
daagCche vasten noemt men
Yastenavond,
Yastenavo1Jd, waarop het den H
Roomrchen
. oomtchen nog vrijl1aat,
vrijfl:aac, zich op
vleescn
vleesch te vergasten, waarvan zij Zich
zich gedurende dien cijd
tijd moeten
onthouden: evenwel is dit vasten van tijd'
tijd· tot tijd voor hen ook al
gemakkelijker gemaakt. In de Protestanttche
ProtestantCcbe kerk wordt het vasten
vastell
op boet- en bededagen aan ieders vrij
vrijee verkiezing overgelaten.
VASTE STERREN. (Zie Planeten.)
VA TIKAAN. Het groocfl:e
grootl1e paleis van het hedendaagfche
hedendaagCche Rome,
Rome , lig",:
Iig~
gen
de op den VatikaanCchen
Vatikaan[chen berg, waarvan bet zijnen naam ontleend.
gende
uitgefirekt, maar onregelmatig
onreg;elmatig gebouw, dat 22
Het is een zeer llitgefl:rekt,
pleinen en IJ
I 1,000
,000 kamers bevat, en waaraan ver[cheidene
verfcheidene panten
pauCen gebouwd hebben; doch hetwelk eerst onder SIXTVS
SJXTUS V. is voltooid geworden. Hetzelve bevat de beroemde Vatikaan[che
Vatibanlèhe boekerij; is met
het BelFedere.
BellIedere , beroemd door zijne fl:andbeelden.
fiandbeeiden, en den El1gelenburg
Enge!enburg
verbonden; het gewone verblijf van den palls
paus en de plaats, waar het
conclave, cer
warde,
ter verkiezing van eenen
een en nieuwen gehouden
geb ouden wordt.
V
AUBAN , (SEBASTIEN
VAUBAN,
(SEBASTJEN LE PRESTIlE
PRESTRE DE) maar[chalk
maarCchalk van Frankrijk,
en de grootHe
grootfte vestingbou
vestingbouwkundige
w kundige,, dien dit rijk immer vaan.
voort.
bragt, werd in 1633 geboren.
ge:'oren. In zijn 17de
J7de jaar begaf bij zich in
de krijgsdienst; ondertcheidde
onderCcheidde zich eerlan
eerla11 6 , door zijne talenten en
ongewoone genie voor de vestingbouwkunde , bij de belegeringen van
St. JJ.fenehould
fffenehould in 1653, van Stenay in 1654, en bij andere gelegen_
heden met veel roem, en werd dam'door
daardoor tot de eerfle
eerHe krijgswaardigheden verheven. In 1668 werd hij gouverneur van Rijsjel,
Rijsje!. welks
bevestiging voor een meesterfl:uk
meester!1:uk gehouden wordt; in bet
bct volgende jaar
commis[aris
commisCaris generaal
gencraal van alle Frall[che
FranCche vestingen; verkreeg in 1689
het bevel langs de kusten van PlaandereJI,
Flaa1JderclJ, in J 703 den Maarîchalksfl:af
Maarîchalksftaf
en fl:icrf
fiierf re PariJs
Parijs in 17°7,
1707, in dcn
den ouderdom van 74 jaar. VAVBAN
VAUBAN
behoorde tot de groot[J:c
grootfl:e mannen van Frankrijk, die de krijgs
krijgskunst
kunst
tot
cot hooger
hoog er volkomenheid opvoerden, en d3ardoor
daardoor dit rijk eenenrgeeenell:><gegernimen
geruim
en tijd een zoo groot ovel'wi;;t
overwi;;t boven andere mogendheden
ver[chafren.
ver[chaften. Hij bragt de kunst om plant[en
plaatCen te bevestigen, en ver.
fierkte plaatren
fl:erkte
plaatCen aan te vallen, tot eenen trap van volmaaktheid, dien
men voorheen niet kende, en zijn fielCel
flelCei is nog altijd onder den naam
van in de manier van
va1J VAUlJAN
VAUBAN bekend. Meer dan Seo
Sco plaatten
plantCen Wefwerden door hem bevestigd of herfl:eld,
herfield , en de belegeringen van 58 vestingen door hem befl:uurd;
befiuurd; doch nooit kwam hij zelf in het gev;lI',
gev;lj'~
om zich binnen eene vesting te moeten verdedigen
Toen in het
hec
begin der 18de eeuw, in dcn
den Spaan[chen
SpaanCehen sl1ccesfle
succesÎ1e oorlog, het krijgskrijgs.
geluk den Franfchcn
Franfchen den rug toekeerde, gingen ook de beide gewigtigfl:e
tig!l:e werken van VAVBAN,
VAVIlAN, de vestingen Lmzdmt
Lmz:!,ut in 17°4,
17°+, en Rijs/ut
RijsJ2t
in 17°8, verloren. Men [chrijfc
lèhrijfc hem een hooggetchat
hooggcCchat werk toe voor
de 'icstinr.;bonwkumt,
'/estitJ::;bouwkumt, ~n
-:ll '~('lJ
~Cll 1!;d,'r,
3I.1J,'r, c;e~itdd;
Gi:~ildd; Projet d'zme
rl'l11le lJiv:n;e
JJt'>:1l1e
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Royale, waarin eene tot dien tijd !log
nog niet gemaakte berekening V:lll
v:m
de oppervlakte en bevolking van Frankrijk bevat is.
Vt\UCANSON, een Fransch werktuigkundige, te Lyon geboren,
VAOCANSON,
en in het jaar 1783
/783 get1orven,
getlorven, die zich door zijne kunstige en verlluftige
nufdge automaten,
automaren , zelfs buiten 's lands, heeft beroemd gemaakt.
Zij be(l:aan:
be(1aan: 1.
J. in eene eend, van mesfing, of geel koper, die alle
de bewegingen eener levende maakt, het voor haar gefrrooide
gefirooide voed[el
voedfel
opneemt, en dit langs den gewonen weg weder ontlast. 2. In een'
Schalmeifpeler.
3. In den beroemden FJuitfpeler,
FluitCpeler, welke laatile
laatHe
SchalmeiCpeler.
eene gewone manslengte heeft, en op een voetfruk
voetfiuk ruSt
rust waarin
een raderwerk en blaasbalg gebragt
geb ragt is, waardoor de wind in
diervoege op de verfchilIende
ver[chillende deelell
deelen van het werktuig geleid wordt,
wordt.
dat zich de lippen van den Fluitrpeler en zijne
zUne vingers regelmatig op
de
dc Buit
Huit bewegen. VIIUCI\NSON
VAUCI\NSON vertoonde dit
die automaat reeds in 1738,
te PariJs,
Parijs, en gaf, ter verklaring van het werktuigelijke daarvan, in
1738 eene
ecne verhandeling in het licht, onder den titel
ticel van: Ie MecaMeeanisme du fltiteur automate
VAUCANSON. Naderhand kwam hetautollJate,, par VAUCI\NSON.
zclve in handen van cenen werktuigkundige, nu MOULIN,
zelve
MOULIN , die het
in Duitsehland
Duitschland ten toon fielde,
ll:elde, en vervolgens er mede mar
naar Petersburg ging. Vervolgens werd het door eenen hoogleeraar
hooglceraar in Helmflad
He/mjlad
gekocht, en met de
dc overige automaten en andere zeldzaamheden uit
;lle
alle rijken der natuur, openlijk ten verkoop aangeboden.
V
VAUCLUSE.
AUCLUSE. Een klein dorp in een dal, waarvan een departement
/lvignon. Bij
Dij hetin Frankrijk zijnen naam ontleent, niet ver van Avignon.
zelve ontCpringt.
on trpringt, rusfchen
tusCchen digte rot
rotCen
ren uit een hol, de Sorgue, eene
voor het overige onbeduidende rivier, doch die al áanll:onds,
áan(1ollds, bij haeerfien oorfprong, fierk
ll:erk ll:roomt,
l1roomt. na eenen
een ell loop van omtrent z
ren eeriten
mijlen, van hooge rotfen
rot[en in verfcheidene
ver[cheidene watervallen nederfiort, en
ell
bij /lvignon in de RhónIJ
Rhóne valt. Pauc!ufe
Pouclufe is door het '"erblijf
-,rerblijf van
PETRARCHA, en de Sorgue door de verzen van dezen dichter beroemd
heroemd
geworden.
gewordcn. Op de rot
rotCen
ren vindt men nog de overblijffels
overblijffds van het kasteel van PETRIIRCHA,
PETRARCIB, en kort hierbij eenige puinhoopen, die men
het huis van LAURA noemt.
V {\
plantren van
i\ UXHAL.
UXfJAL. EClle
Eene der meest beroemde pIa~tfen
vnn vermaak
vennaak bij
Londen, eigenlijk
cigenlijk de naam van een fraai dorp, aan den oever van den
Teems, met eenen fraaijen tuin.
tuin, waarin zich afzonderlijke boompartijen , overdekte wandelwegen, lanen en koepèls bevinden. In
III feestfeest~
nachten , wanneer de verjaardag van een of ander
nachten,
aneler lid der Koninklijke
familie gevierd wordt, is deze tuin prachtig verlicht,
vcrlich t, en wordt fom~
[omtijds wel door 12,000 menschen bezocht. Vocaal en infirumenraal
infl:rumemaal muzijk, dans, vuurwerk
vutll'IVcrken
en en
e11 andere optifche
opti[che vertooningen, vermaken
het gezelfchap,
ververfchingen kan bekomen,
gezelCchap, hetwelk hier de beste verver[chingen
en zich aan
aun de heerlijk!1e
hecrlijkfle maaltijden
ma31tijden verzadigen. ARCHlèNIlOLZ,
ARCHENIIOLZ,
KUTTNER, GaDE en JOHIINNE
OHANNE SCHOPENBII
SCHOPENBA UER, in
ilJ hunne
hunlJe reizen door
Engeland, fchetfen
[chet[en deze plaats, en
cn hare vermakelijkheden.
vermakelijkheden, als hoogst
bekoorlijk, en voor eIken
cIken vreemdeling ten uiter!1e
uiterfl:e verrnsfend.
verras[end.
l'Ïvieren. De eene
eelle neemt
VECHT (DE) is de naam van twee rivieren.
hn-
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baren oorfprong in iVlunJlerlalld,
lV/unJlerland, en
cn vale, lIa een
ecn gedeelte
gcdeeltc van het
Ovcrij sgraafschap Benthem doorftroomd te hebben, in de provincie Overijsfel
fcl,, loopt langs HardeNberg, Ommen en Dalfsen, en verliest zich
eindelijk,
einddijk , tusfchen
tusfcbcn Zwolle
ZJj!olfe en Has/dt,
Hasjèlt, in het zoogenoemde
zoogenoellde Zwarte
Iràter.
IYater. De andere rivier, van dien naam, kan men als eene voortzetting befchonwcn
befchonwen van den Krommen Rijtt bij de flad
fiad Utrecht, van
waar zij aan de westzijde langs die flad,
fiad, vervolgens, onder den al.
gemecncn
gemeen
en 11:1am
11:1am van de recht,
Pecht, door de dorpen ZUi/CIJ,
ZuIlcl] , lJ1aarfen,
fieden Weesp en
Breukelen, Loenen, Yreeland,
Freeland , Nichtevecht, en de !teden
lJ!/ulden
lV/tliden loopt, en zich eindelijk bij laatstgemelde ftad,
ilad, door zware
fchutOuizen,
fchut{juizen, in de Zuidcr-zee
ZlIidcr-zee ontlast.
OlldertnsÏchen
Olldertusïchen zoude deze,
anders aanzienlijke, rivier van weinig belang zijn voor het
bet !lut.
!lUC, het_
welk zij te weeg brengt, indien zij niet van elders toevoer van wa.
ter omving; doch dit wordt haar bezorgd door middel een er {juis
fluis in
het dorp Yreeswijk,
Preeswi./k, of de Paart, aan de Lek, tegen over Planen,
Pzanen,
en een gegraven kanaal, de Paartjdle
Paartjc-he Ri/n
Rijn genoemd, dat tot de
!tad Utrecht lpopt, en waarlangs het water van de Lek in de Pecht
flad
geb
ragt wordt. Het is niet alleen hierdoor, . dat de fcheepvaarc langs
gebragt
Duitseh..
deze rivier van, en op de beneden en bovenf1:e gedeelten van Duitsck
land, altijd werd gaande gehouden, maar nog onlangs heefe
heeft men den
Faartfchm Rijn aanmerkelijk uitgediept; al de bruggen, tot Muidm
den toe verbreed, en
cn de {/echt
recht zelve op eene b"hoorlijke diepte ge_
bragr,
bragt, met oogmerk, om daardoor de [cheepvaart van en op Duitschland
land,, langs Utrecht op ~1m/ferdam
~1mjlerdam , te br<vorderen.
bevorderen. Voor het
heerlijkfie
overige kenfchetfen zich de boorden dezer rivier door de heerlijkfle
buitenverblijven, die ten onloochenbare bewijze verl1rekken van het
hêt
oorfpronkelijke aanleggers, zoo wel als van
vermogen van derzelver oorfpronkclijke
de toenmalige welvaart des lands.
VE DAM. Is bij de indianen cene
eelle fooft
foort van Goddelijk wetboek,
hetwelk de Braminen in bewaring houden,
honden, om daaruit aan het gemeene volk datgecn
datgeen voor te
tc dragen, wat zij voor Goddelijke openbaring uitgeven.
VEDEREN zijn het kenmerkend eigendom van het geheele vo~
gelgeOacht,
gelgeflacht , en bel1:aan,
befl:aan, naar derzelver uitwendigen vorm, uit twee
deelen, namelijk de [chacht en de vaan. Aan de eerl1:e
eerfie onderièheidt
onder[cheidt
men wederom twee deel en : de [poel, die naar eene ronde, door.
fchijnende, holle, hoornachtige buis gelijkt, en de wortel van de
fchachr, die elaf1:iek
elafl:iek is, en uit een wit, droog en
veder is, en de fchacht,
zeer ligt merg bel1:aat.
beilaat. In de fpoel bevindt zich een huidachtig vaatwerk (de ziel der Vederen), hetwelk alleen uit in elkander gefchogefcbovene trechtertjes of blaasjes bel1:aat.
befl:aat. Van boven eindigt hetzelve in
eene buis; doch van onderen naat
fiaat het, door middel van eene
cene kleine
opening, met de huid van den vogel in verband, en is waarfchijn.
waarfchijn..
lijk het werktuig, waardoor de Vederen voedfel ontvangen. De
fchaçht is aan beide zijden met
lllet parallelloopende , digt bij elkander
!laande drade!l
draden bezet, waarvan ieder weder een kleine fchacht, met
cl::!'.
T 3
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dergelijke kleine zijdraadjes bevat. Dit bekleedG~1
bekleedrel van d~
de fcbacllt
fchacI1r
110emt
vaan. welke nu eens van beide zijden gelijk, dan
noemt men de vaan,
eens aan de eene kleiner, en dan wed"r
weder aan de andere f'rooter
grooter is ,
11aar
l1aar mate de vederen uit de vleugels, uit
uic het lip;chaam,
ligchaam, of uit den
flaart van den vogel zijn. De bouw van den laarnen
laattlen is zoodanig
zood3nig.,
vm1l1 een digt zamenhungend
zamenhangcud blaadje VOIl11C,
vOlmt, hetwell{ de
dat deszelfs vaan
zonder dat de draden echter
ecllter aan elkander gelucht niet doorlaat, zondci'
groeid zUn.
zijn. Zij zijn veeleer met haartjes en huidjes bezet, door
n1Îddel
middel van welke zij zich zoo vast aan elkander fluiten, dat zij aan
elkander fchijnen te kleven,
kleven.
De vederen der vogelen bezitten de eigenfchap, dat zij zich op
zekere tijden vernieuwen: die
dir noemt
noemt" men nlijciJ,
ruijea, hetwelk
henvelk bij de
meeste inlandlèhe vogels flechts
f1echts eens
eelJs in het jaar, en wel in den
herfst, nu eens vroeger dan eens later, gefchiedt; flechts
Dechts weinige
vogels, b. v. wachtels, rllijen
rllij en Jaarlijks twecITI3;lI.
tweem881. Daar de draden
de eigenfcbap
eigenfchap bezitten, dat zij, haren
hart'n wasdom voltooid hebbende,
fpoel ,• of het in haar vervatte vaatwerk,
vnatwerk,
droog worden, en alleen de fpoeI
nog eenige vocbtighe~d
gl"Oeit ook een
vocbtighe;d of vettigheid inzuigt, zoo groeit
afgeCneden deel van de veder niet weder aan, en
cu een vogel, die de
afgefheden
vleugels zijn afgefneden, blijft tot den volgenden ruitijd in dezen
flaat,
fiaat, wanneer de fiompen
fl:ompen uitvallen, en h\i
hij weder nieuwe flagveren
verkrijgt. Het gebruik dat wij van de vederen maken, is bekend.
De bewoners van het
bet hooge
booge Noorden bedienen zich van de afgeflroopte
verCcheidel1e watervogels tot onderklee.
firoopte gevederde huid van verfcheidene
Groenla;;dt:r draagt den vederrok van den Eider met de vederding; de Groen/alider
zijde op het bloote ligchaam,
jigchaam, en verduurt daarin de verfchrikkelijke
koude zijller
zijner luchtiÈreek,
Mexikanen vervaardigen uit de
luchtHreek, en de oude J./Ilexikanen
prachtige veren hunner kolibri's allerlei fchilderllukjes, op de wijze
van mozaiek, die echter zeer onvolkomen moeten geweest zijn, en
alleen aan een volk konden behagen, dat op zulken lagen trap
van kunstbefchaving fl:ond.
f1:ond. De hoogleeraar BLANK, in Wurzburg,
Wtwzbttrg,
heeft een veder· planten-mozaïek
planten-mozaiek van eenen gelijken aard uitgevonden.
VEDERHARS, of elastieke hars genoemd, is eene bijzondere eigenplantenftof , afkomfiig
afkomftig van den Zuid-Atr.erikaanfche boom, door
aardige plamenHof,
LINNEUS
L!NNEUS [atropa
fûtropa elastica,
elastiCfl, en WILDENOW
WU.DENOW jiphonia
fiphonia elastka
dastica genoemd.
De nam bevat een wit melkachtig fap, dat door diepe infnijdingen
infllijdingen er
uitvloeit en in den dampkring verdikt. Dit fap
rap vloeibaar zijnde,
gef1:reken, en in de zou
zon
wordt laags~ewijze
laags?;ewijze over vormen van klei gellreken,
of boven het vuur gedroogd, waardoor het bruin en veerkrachtig
lantfl:e laag opgelegd worue.
worot, verwordt, terwijl men, eer er den laatf1:e
fchillende
fchiIlende figuren opfnijdt, en in het water de vorm uitwelkt. In
den handel komt zij veel in de gedaante van fleslèhen
flestèhen voor. - Te
Haarlem benaat
bei1:aat thans eene fabriek, waar
wanr me 11IJ: heelkundige en andere
werktuigen van deze harst vervaardigd.
VEEARTSENIJKUNDE. De kennis der veeziekten, de kunst
0111 ze te
0111
le verhoeden, te behandelen J~ cn
en te genezen,
gellezen, maken het
VOOl'voor294
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voorwerp dezer weten:chap
\\"eteI1rch~p uit, welke voor eIken
eiken naat over het algemeen, en voor i~dc,ea
kdc.'ea landhuisholldkundigen
I~ndbuishoudkundi~en in het
bet bijzonder, vun
van
het hoogftc
hoogrtc belang
belan;,; is,
is. Zelfs kan zij voor den geneesheer eenen niet
v:1I1 zijn vak opleveren, vermits de gelijkvormigonbeduidenden
onbeduidcnden t2k V:ln
blijkbaar in het oog
heid van vele ziekten der dieren en menfchen bliJkbaar
valt, en eene naaU\vl;cll~ige
naauwl;C'l1:-ige waarneming derzclve
derzelve van
v~n de eene co
to tt de
kennis der :1l1d2re
:1I1d~re voortbrengt.
Indien J~:NNEr.
J~;NNEr. de koepokken niet
nog altijd onze gezOl,dgezond.
lIaauwkcnrig
lJ3auwkeurig ol1:lerzocbt
olderzocht had, zouden wij Ilog
lleid,
heid, fchoonheid
Cchoonbeid en ons leven, door de l11enfchenpokke11,
mcnfcllenpokken, hebhel>gczicn. De waarneming,
waarn(!ming, dm
dar eene ziekte onder de
ben bedreigd gezien.
menfchen th!;wijls
lli1,wijls do(\r
dON eene foorcgelijke
foongelijke onder de dieren werd voorVOOf:lf"t;cgaan, en dat
lbt zoolb;JÏge
llCt';cgaan,
zooda;lige be!ill('ttende
beÎInettende veeziekten met die des 111en,
menfchen
fcllen n;<!t
ll:C't zelden veie
vc:ie overeenkomst hebben,
hebbcn, 1110et
moet mell
men hierhij
hic~hij ook
lJiet
Ilo.i\IERVS verhaalt OIlS
0115 reeds (IL lX.
IX. 50)
5°)
niet uit het oog verliezen. IIo:\IERUs
(lat
dat de pest in het GrieklChe
Gïiek!che leger eerst 1lJ\1ile~::ls
1lJuile~::ls en honden
hond~n weg!leepte,
l1eepte, en
el1 te:1
tC:1 laatne
laati1e 001: tot dc
de 11lCnfc!Jell
l11enfchen over/heg.
overfhe6'. De aan!1caanf1ckende ziekten fpelen bij l11enfchen
Illenfcilen en
ea dieren, in haren oorfprong,
en afloop, eene
cene geheel gelijke rol, en de beh~ndelin~
behandeling is
voortgang cn
in de hoofdzaak bij beiden dezelfde; en ook van and~rc
and~re zickten
ziekten
zou men iets dergelijks
t!l:rgelijks kunnen
kUlllJen bew~rei1.
beweren. 1\lcn
l\lcu zict:
zÏL't derh~,lve,
derh:;lve, dat de
een tak der f;cncesbmst
gencesb1l1st over het
Vee3rt(cni.lbnde
Vee3rtlèni.Jbnde niets anders dan ecn
hulpwetenfchappen ter harer beoer~ning
beoefening behoelt,
behoeft,
algemeen is, en alle 11lIlpwetenfchappen
barne vereisc1!t
vcreischt wor.lcn,
woden, als olitkedkunde,
OI:tlccdkunde, fcheikunwelke
\vell:e tot de lam!1e
dc,
de, nrrtllurlij!,e
n:ctllurlijke hif1oric,
hif1odc, planten!;unde cu
en kcnnis
kennis der
d2r geneesmiddèleIl,
geneesmiddèlell,
cn dat zij in alle die zij,akken uitloopt, waarin wij dc
de genee3kullde
genee3ktmdc
namelU!; : phyGologie,
phyfiologie, pathologie enz., flechts
nechts toege.
toegevcrtlcelcn,
verdeclen, nmncEj!;:
dieren, die ens
cns O1:;ringen.
OI:;ril1gen.
past op de dicren,
lIoe gcwigtig
gewigtig echtcr
ec!itlr (leze
(1i.?7.C wctenCch:!p
wetenfcll:!p en l:ullst
l:ul1st zich'
zich- ook vertoon~,
werd er
cr noglans
nogtans ;edmel1d;:
gcdurel1d(! ettelijke duizendcn
duizenden jarcn
jaren weinig voor
voer haar
geda~n. Recds
Reeds liepe
liepenn vele eeuwen voorbij, voor dat dl:
d<: arts in
ccnig
cenig aanzien of burgerlijke
bnr;:;erlijke waardigheid kl\'~,m,
k\\':1m, en het hem vergund
werd, om iedèr
ied2r hulpmiddel
hulpmiddcl zijner wctenlèhap
wctenfChap - b. v. de olltleedomleedon,~ertoord te kunnen gebruiken; dit lot trof nog
kunde - vrij en on:;ei1oord
meer
mcer dengencn,
dengenelI , die zich ".:rledigde,
vcrlcdigde, om dc
de kwalen
kwalcn der voor de
l11enfchcn
e11 zie daar de
mcnfchen zoo belangrijke huisdieren tc
te onderzoeken; en
reden, dat
dnt 110g
nog zeldzamer een
cen 111:1'
ma-.l!1 van verfbnd
verlland en opvoeding cr
er
O;.t;~IELLA was onder de ouden dc
zich aan o\'crg~f.
o\'erg~f. C
CO;.t;~IEr.LA
de eerrtc
eerne,, dic
die
in zijn werk: de Rllflh'(J,
zielac der paarden
paardcn
RI/;1i,'a, eene :1flleeling
~rdeeling ovc~
ove~ de ziekte
en
cn rundercn
rllndcrcn pb:1[fte;
plaarfle; doch een
eeH eib~nliJk
eib~nlijk werk hierover werd
wenl het eerst
eeT!;t
(laar
door VEGETWS
VEGETIl;S geleverd, die in dc
de {de
4dc eeuw leefdc,
leefde, cn
e11 44- boc:kcn
boeken
de arte
nrte rctcrillaril1
/"ctcrillflri,1 gefchrcvc:l
gefchrevc!l heef,.
heeft. Naderhand bij het
bet verval der
wetenfcllap;)cn,
wctel1rchap~~cn, konde aan de VecanCcnijkunde
Veeanfcnijku!ltle weinig gedacht worwor·
den, en hetgecn
hetgeen tot de helft der ISde eeuw
eellw in dit vak gedaa11
gedaan werd,
bepaalde zich geheel en alleen tot de ziekten van het paard, als
het dier, hetwclk
hetwelk den b:ntzuchtige11
baJtzuchtigen mensch,
menscI!. uit hoofde van deszdf$
deszclf$
hoogen
voul11ameli.i1: in E,igda/l(!
i'i.mkï[ik, del!d
dei.!t! ue!luilen,
lwo3ClI prijs,
prjj~ , voornamclijl:
Ei;gclallit cn Fm"k,(';k,
belluil.ell,
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om des zelfs kwnlen
kwalen te onderzoeken en te genezen. Intusfchen
Intusfchcl1
woedde in gemelde eeuw van tijd tot tijd, zoo in ons
0115 vaderland als
elders, de verfchrikkelijke runderpest, die fümtijds
fomtijds duizcnden van
dit nuttig vee wegOcepte,
wegilcepte, en die de opmerkzaamheid van kundige
gcneesbeeren, en van de regeringen
gencesbeeren,
regcriugen tot zich trok. RlIlVIAZZINI,
LANZISI in Italië en FEUVAGES in Frankrijk fcbreven
fchreven ovt:r dezelve,
en federt
Cedert wen-1en in Koppenltage , Berli,jn,
Berli.in, Parijs, rFee11en,
fJ7eenen, Dresden ,
Ha71over,
Hanover, en ook in ons vaderland, leerlto~len
leerlto~leu voor de Veeartrenijkunde opgerigt, met oogmerk, om kundige VeeartCen te vormen,
aan welke overal gebrek was. Ondertusschcl1
Ondertusschcn kan men niet ontk~nnen,
onthnnen,
dn
dat deze inrigtingen, hoe weldadig ook voor de veehoederU, zich
meestal tOt de paarde ziekten bepaalden, en er vele jaren verliepen,
voor men, over de ziekten van runderen, fchapen
fchupen enz. een
ecn gelijk
gelUk
licht verfpreid zag. Nog tegenwoordig wordt op vde
wie plaatfen de behandeling van dit en ander ziekelijk huisvee aan den landman, en
aan den even onbekwamen fchaapherder
fchäápherder overgelaten;
overgclatcn ; en alles, wat de
veeartfenijfcholen
veeartCenij[cholen tot hiertoe hebben geleverd, bepaalt zich nog al.
tot de ziekten van het paard. Op deze wijze loopt men groot
leen cot
gevaar, dat eene befmettelijke
beCmettelijke ziekte onder funderen,
runderen, fchapen en
varkens aan de welvaart des lands eene geduchte neep zal toebren_
toebrengen, vermits het aan mannen van behoorlijke kunde, en eenen
vasten wil ontbreekt, om die ziekten krachtdadig tegen te werken.
Wij fpreken hier echter over het algemeen, en
cn men moet dit niet
toepasfen
toepasCen op onze Veeanfenijfchoql,
VeeanCenijCchoq!, waarin wel degelijk onderwijs
wordt gegeven over de ziekten der runderen, fchr.pe'n
fchape'n en varkens,
zoo wel als over die der paarden.
VEEMGEREGTEN waren in de middeleeuwen geheime, lijf_
lijffiraffelijke in Duitschland, welker oorfprong
oorCprollg (want dat zij door
KAREL dm Crooten zouden zijn ingevoerd, is nog niet bewezen)
niet minder onzeker is, dan de afleiding van haren naam, welke mogelijk afkomftig van het oude Sakfifche
Saldifche woord J7erfeh1lleJZ,
Perfeh1lleJZ, dat zoo
veel als bannen, vogelvrij verklaren, bcteekent.
bcteekcl1t. Zij hadden hunnen
voornaamltcn zetel in WestphaleJZ,
Westphalen, onder. welke benaming men eertijds al de landen ttlsrchen
tnsCchen de Wezer
fJTezer en den Rijn begreep, en
hunne regtsoefening ltrekte zich uit over alle landt:!n
landen van Duitsch!and
Duitschland
en over alle klas[en
klasfen des volks, behalve over vrouwen, geestelijken
en Joden. Het viel dezen geregtshoven, bij de algemeene regeringloosheid, in die tijden in Duitschlall:l plaats hebbende, niet 111oeijemoeijelijk
lijk,, om zich een geducht aanzien te verfchaffen,
verCchatren, dat naderhand
110g grooter werd, toen de keizers zich fom
f0111tijds
tijds van deze geheime
regtbanken bedienden. om
0111 daardoor magtige grooten in dwang te
houden. Ten tijde, toen alleen geweld en
cn geen regt gold, konden
llitwerkCels voortbrengen, alzoo
dezelve fomtijds wel eens weldadige uitwerkreIs
hun vonnis, hetgeen plotfeling geOagen en voltrokken werd, den
fioutlten
fioutfien booswicht moest doen beven; doch zij
z~i verbasterden in vervolg van tijd. en fioorden zjch
zich lJict
lJiet meer aan
ann wetten noch VOOfvoor~
fèhriffchrif-
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fchriften;
fchriftcn; terwijl het
hct geheim,
gchcim , waarin zij zich hulden,
huldcn, ten Inatne
laati1e al.
ken dcr
d(!r eigenbaat
cigenbaat en boosheid
booshcid ten
tcn dekmantel diende. Door het
groot aamal
~antal le(len
lcden dezer
dczer geregtshoven, die overal verfpreid waren,
viel het hun gemakkelijk, den kring hunner werkzaamheid over ge.
heel Duitsd/,md
D/litsc!Jt,md uit te l1rekken.
firekken. Het
Hct verfchrikké'lijkfie
verfchrikkc>lijkfie \raren
waren deze
en I.:de
l,:de eeuw, en het was dus niet te vcr.
vcr_
regtbanken in de 14de (n
regrbanken
fiammen zich tegen hen verhieven, en verver.
wonderen, dat zoo vele l1ammen
vori1en en 11aten
Haten in Dui/sehland,
Duitscht(md, waarbij zich ook het
fcheidene vor11en
lwiderfche
Zwilferfche bondgenootfchap voegde, zich onderling vereenigden,
om eenen ieder regt te doen
docn wedervaren. en tC
te verhinderen, dat
niemand dit bij deze geheime
~eheime regrbanken
regthnnken zocht: zelfs ettelijke rijks.
rijksfianden verzochten bijzondere fchucsbrieven
fchutsbrieven tegen de aanmatigingen
der Westphaalfche
WestphaaIfcbc gcregtshoven
geregtshoven van de keizers, die het alleen bij
vruchtelooze pogingen moesten laten berusten, om dezelve te her.
her_
vormen, alzoo
al200 deze regtbanken 110m
i10m genoeg waren, om zich tegen
hen te verzenen.
daari1elling van den algemeenen landvrede ,
verzelten. Bij de daar11elling
Duit!ch/mld eene verbeterde regtspleging , en het lijfstraflijfstraf·
toen in Dui/ieMand
felijk hals~er0gt
hals~ercgt werden ingevoerd, namen hunne werkzaamheden
eerst een einde, en het laatl1e
lau,ne Veemgeregt werd in 1563 bij ZeI/a
Zella
gehouden.
Uit hoofde van het diep geheim, waarmede deze geregtshoven hunhandelingcn bedekten, is er van derzelver inwendige inrigdng
ne handelingen
inrigting
wcÏnig gefchiedkundigs
gefchiedkulldigs bekend.
bekcnd. De Sfoelheer.
Stoelheer , gewoonlijk een vorst
weinig
of graaf, had het opperbel1uur
opperbei1uUf over het geheele geregtshof, en zijn
vrij graafschap bevatte verfcheidenc
vcrfcheidene geregtsfloelen;
gcregtsi1oelen; de voorzitter er
vrijgraafschap
van noemde men vrij graaf , in vroegeren tijd de titel
titcl van hen, die in
n:lam des konings, regt fpraken; zijne bijzitters,
de provinciën, in naam
dic bij het /laan
(laan der vOllnisfèn
vOllnisfcn Hemden, en dezelve uitvoerden,
<He
,'rijfchepenen, en de plaats, waar deze hoven
droegen den naam van "I"ijfchepenen,
zittil~gen hielden, dien van vrijflocl. De ,'rijfchepenen, die door
hunne zittil~gcn
ilJ groote
groute menigte in alle
de vrijgraven benoemd werden, werden in
provinciën en fl:eden van DuitschlaJJd
DllitschlalJd gevonden, en herkenden
teekcms , welke aan de niet ingewijden onbeonbe.
malkander door zekere teekens,
kend waren. De leden dezer geheime regtbanken werden door
eenen
cenen vcrfchrikkelijken
verfchrikkelijken eed verbonden, "om dezel ve bij te wonen,
"en voor vrouwen kind, vader en moeder, broeder en zuster,
"vuur en wind, voor alles wat de zon befchijnt, de regen befproeit,
" of wat tllsfchen hemel en aarde is, geheim te houden." Zij er"of
maak·ten hem derhalve
kenden den keizer als hun opperhoofd, en maakten
meestal J bij zijne krooning te Aken, vrijfchepen; doch moest, vol.
flrengen regel, zijne inlijving alleen op rooden, dat is
gens den l1rengen
Wesfp!taal[chm,
Westp!taalfchell, grond gefchicden.
gefchieden. De zittingen der Veemgeregten
eerne hadden bij
hij dag
werden opm/ijk en in het geheim gehouden: de eerfte
laati1e des nachts in een bosch,
plaa:s onder den blooten hemel, de laatl1e
nij beiden waren de voor.
of in onderaardfche verborgene plaatfen. Dij
werpen, \yaarover
\\"uarover zij moesten oordeelel1,
oordcclcll J en de gang'
gang van het plek
pleit
T 5
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geregt5hovcn
verfchilIende. De misdaden, over welke de geheime geregtshovcn
zich de uitfpraak
uitrpraak aanmatigden, waren: ketterij, tooverij, maagdenfchennis
gerchiedde door eenen
een en
fchennis,, diefstal, roof en moord. De aanklagt gefchiedde
Vrijfchepen. die, zonder eenig meerder bewijs aan te voeren, door
eenen eed verzekerde, dat hij, dien hij aanklaagde, met de daad de
misdaad begaan had. De aangeklaagde werd nu driemaal voor het
geheime geregt gedagvaard, terwij II de dagvaarding heimelijk aan zijn
huis, of in deszelfs nabijheid, werd aangeflagen ; doch de aanklager
onbekend bleef. Wanneer de aangeklaagde op de derde dagvaarding
niet verfcheen, werd hij in eene plegcige
plegtige zitting van het geregtshof,
welke men den heimelifken
heitnelifken han
ban noemde, nog eens geroepen, en,
zoo hij ook dan achterbleef, verfehmd,
'Yetfehmd, dat is
is:~ aan de Vrijfchepen
prijs gegeven. De eerfl:e Vrijfchepen
Vrijfchepcn llU,
nu. die den r,angeklaagden
~,angeklaagden ontmoette,
moet te , knoopte hem aan eenen boom, niet aan eene galg, op,
ten teeken , dat dit door eenen Vrijfchepen gefchiedt was. Wanneer
zich de ongelukkige te weer fielde,
fl:e!de, hadden deze Schepens het regt,
€lm hem ter neer te fiooten, en zij legden dan hunne mesfen naast
het lijk, almede, om aan te wonen, dat het geen moord, maar alleen
de, door eenen Vrijfchepen volvoerde, firaf
l1raf was. Hoe vele en, verantwoordelijke, geregtelijke
geregteJijke moorden, uit wraak, baatzucht, of
wij ze begaan zijn, kan men ligtelijk nagaan:
boosheid, op deze wijze
zelfs de Vrijfchepen, die den veroordeelden eenen
een en wenk ter zijner
redding gaf, werd met den dood gefl:rafc.
gell:rafr. Men kan dus deze ge.
geheime geregtshoven, met regt.
regt, de afschuwelijk11:e
afschuweJijkfl:e wangedrogten van
regtspleging noemen; wam
want wat is ontzettender dan regters , die de
gronden hunner vonnisfen nooit openbaar maakten, die van de uit.
oefening hunner magt nimmer eenige rekenfchap
reken[chap wilden geven, en,
zonder de aangeklaagden te hooren, hnnne
hunne vonnisfen ter finik
lluik lieten
uitvoeren. De Veemgeregten zijn derhalve eene fchandvlek in de
gefchiedenis der Duitfohers.
Duit[,hers.
VEGA (GEORGE rrifheer
J7ri/heer von) werd in 1754 te Sagoritza, een
dorp in het hertogdom Kra;n,
Krain, uit behoeftige ouders geboren; fl:u.
fiu.
Laihach, en gaf weldra blijken van uit.
deerde op het lyceum te Laibad,
uit!lekende
flekende talenten. Hij maakte zich in het verbreiden der wiskundige
wetenfchappen zeer verdienfielijk. en was de eerll:e
eer11:e die de .dnalyfis
./Jnalyjis
op de artillerij.fcholen
artillerij-fcholen invoerde. De 4 deelen
deel en zijner. als Hoogleeraar in de Wiskunde, gehoudene voorlezingen zijn door de rijkheid der daarin voorkomende onderwerpen, en inzonderheid door
ver11:aanbaren fchrijftrant, volkomen tot
wt leerboeke,n
leerboekep ge[chikt,
derzelver verll:aanbaren
bniten 's lands met goedkeuring
goedkenring ontvangen geworden; inbinnen en buiten
fielfelmmige orde uit.
zonderheid munt het 4de deel door deszelfs fie!felmatige
Logarithmifohe
Hij behaalde den meesten roem door de uitgave zijner Logarithmifche
naauwkeurig.
tafelen, welke voor het eerst in 1783 verfchenen, in naauwkeurigl1eid boven alle grootere, gelijktijdige tafelen den voorrang verdienen,
heid
en in 1814 reeds voor de derde maal gedrukt werden. Nog gaf hij in
1793 een Logarithmisc1z-trigonometrisc1z
Logarithmisch-trigol1ometrisch llandboek
in het licht voor
'793
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~99
gewone rekcning-cn,
rekeninf:en, 11ctwelk
hetlvelk bijna algemeen werd aangenomen,
aangcnomen, en
gewonc
Igoo, IS
1811
1816
grootfie ver·
verin 1800,
I1 en 18
[6 moest herdrukt worden. Zijne grootfle
dien!l:cn.
The[l1urtls
llien!1en, echtcr, in de wislmnde verwierf hij door zijn' Thefaurlls
logarithlllorum completus; een werk, hetwelk nog lang zijnen roem
logaritlJmorum
behotldcn zal, ofschoon ook zijne overige fchriften
fchriftcn door den tijd
behouden
als FRATER DAVID eigemogten vergc[en
verge[en worden. Zoo wd VEGA nIs
mogtcn
fader·
nen zich, in de werktuigkunde, de uitvinding van het nieuwe rader·
bewcgelijke fchijf toe: intusfchen
intllsCchen is het zeker) dat,
wer!( met eene bewegelijke
ofschoon de laat!l:e
laat!1e bij zijnen arbeid op het eer!l:e
eerfie (lenkbeeld
llenkbeeld gevallcn zij, de theorie van hetzelve. llogt:Jns
nogtans van den
dell eer!l:en
eerl1en afkom.
vallen
fiig, en vervolgens aan DAVID medegedeeld is. Voorts is de tijd.
eelle zeer bevattelijke en met
rekenkunde aan VEG.\ de uitgave van eene
geCchrevene Aanleiding tot dezelve verfchuldigd , welke
veel oordeel gelèhrevene
hij met vele aanmerkingen verrijkt heeft; terwijl hij zich, eindelijk,
eindelijk.
llij
almede zeer verdienl1elijk
verdicnl1clijk heen
heeCt gemaakt door zijne uitgegevene
uitgc~vcne rerre,-ge/ijkillg ~'{m
JUt/tm en Gell'igtclI
Gell'igtell in de
Je verfchilIende
verÎchillende landen van
gelijkillg
j'an de ,Ut/tm
Ez:ropl1; een
cen werk, hetwelk in den handel van een ongemeen nut is.
Ez:ropa;
Zijne letter!mndige
letterlmndige vcnlicnilen
vcnlienilen bezorgden hem het lidmaatfchap der
ElftIrt , Güttingcn en P1't1ag,
Pmag,
genootCchappen te Berlijn, EI/tlrt.
geleerde genootfchappen
en zijne krijgskundige bekwaamheden de orde van MARIA TIlERESlA.
1800 werd hij tot den Vrijheerlbnd
Vrijheerfbnd verheven, en in 1802
In het jaar 1800
fl:andcn van het hertogdom Kroitt
/(rain benoemd; doch hij
tot lid van de flandcn
flechts een kort genot van deze onderfcheiding, alzoo hij in
had Dechts
I-lerfstl113nnd van dat jaar in den Donau verdronk.
I-Ierfstm:wnd
verdienllelijke Nederlandfche geVEIRAC. (JOHANNES) Deze verdienfl:elijke
leerde, in 1743 geboren, werd in 1764, aan's
aan 's lands Hoogefchool
Leydm tot Doctor in de geneeskunde bevorderd, bij welke gelete LeydCll
ziekte-[cheigenheid hij eene inwijdingsverhandeling fchreef over de ziekte-fcheidingen (de
Cde eriji).
criji). Zich vervolgens in zijne geboone!l:nd,
geboonel1nd, Gouda,
waar zijn vader heelmeester was, in de gen(!('6kundige
gcn(!~kundige praktijk oefe.
MEYN1CHUS,
nende, gaf hier in 1767, een gefchil met Dr. J. W. MEYNICHUS,
nende.
over eene waargcnomcne
rratervrees, gevolg" op het likken van een en
waargcnomene 'Yatervrees,
dollm hond, aanleiding, dat VEIRAC, in de boekzaal van Zomerm.
dol/ett
J767, eene Eefchr;;'1'illg
Be[chrifl'Ïlig van deze gebeurtenis deed plaarfen,
plaatCen, welke
1767,
gevolgd werd van cen
een daartoe betrekkelijk kort herigt
berigt van MEYNICIIUS, in genoemde maandwerk
CIlUS,
maand werk van Oogstmaand daaraanvolgende,
alsmede
/lpologie voor beide deze geCchilvoerenden,
gefchilvoerendel1, door
alsmcde v~n
V:ll1 eene Apologie
uitgegeven, en eindelijk
een en ongenoemden fchrijver afzonderlijk UItgegeven,
van eene wederlegging van het kort herig!
berig! van Dr. Mt::YNICHl:S,
Ml::YNICHl:S, en
eene Broederlijke 1'al1dgevil1g
raadgeving aan den fchrijver van gemelde Apologie,
/lpologie,
door Dr. VEIRAC
Vf.IRAC mede afzonderlijk in het licht gegeven.
In 1763
1768 vond bij
hij het geraden, zijne vaderl1ad
vader!l:ad te verlaten, en bebeo
gaf zich naar Sommelsdijk , op het eiland Over-Flakke,
Over-Flakke. waar hij in
jaar huwde met lVleiufvr.
l\'lejllfvr. ELIZABETH
ELIZADETH TROOST, te Dord.
het volgende jnar
't. :-echt
,'echt wonende, en het genoegen had, zijne geneeskundige practijk
meer cu
en meer tC
te zicu
zicn uitbreidcn; doch waarvan het omnagtige,
omllagtige, uit

hoof_
hoof.
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hoofde van daaraan gehechte hulpbiedingen aan de omliggende fl:rc.
ftrc.
ken, hem eindelijk in 1771 deed beDuiten , om zijn verblijf in Rot·
Rotterdam te vestigen. Hier won hij welhaast veel aanmoedigend vertrouwen in de vereerende raadplegingen van vele zieken; werd, kort
IJa zijne komst, tot Doctor der gereformeerde Diakonie·armen,
Diakonie-armen. en
vervolgens in 1777 tot Examinator jn. het geneeskundige bU
bij de O.
I. Comp. aangel1eld, waarna hem almede in het volgende jaar het
geneeskundi&
geneeskundi!; befl:uur
beftuur in het l1ads
ftads Proveniershuis werd opgedragen.
Bovendien werd hij , in 1783, tot Schepen van Schie!and
Schieland verkozen,
welken post hij, bij afwisfeling, tot aan zijnen dood bekleedde. Hij
nam zijne opgenoemde geneeskundige posten, gevoegd bij zijne aanzienlijke practijk
pracdjk onder de verdere burgerij, met eene lofwaardige
zorgvuldigheid waar; verfchafte niet alleen eene verblijdende hulp
aan zijne lijders, maar ontmoette ook, bij zoo vele ziekbedden, de
gewenschte gelegenheid, om nieuwe kundigheden op te zamelen, en
zich daarvan ten algemeenen nutte te bedienen, waartoe hij bijzonbijzon.
dere ervaringen in den loop of in de geneeswijze der ziekten zorg.
zorgvuldig opteekende, en derzelver duister geblevene oorzaken in de
lijken nafpoorde.
Op deze wijze verzamelde hij vele belangrijke waarnemingen,
gefchied- en oordeelkundig gebruik heeft
waarvan hij naderhand een gefchied.
gemaakt, in zijne uitgewerkte verhandelingen, over verfcheidene gewigtige geneeskundige
geneeskuudige onderwerpen, welke, tot een grondiger on.
derzoek en ontvouwing, door onderfcheidene aanzienlijke genootgenoot·
fchappen.
fchappen, zijn voorgelteld
voorgeHeId geworden, en in welker beantwoording
~eantwoording
bij zoo gelukkig geDaagd is, dat hij den daarop gel1elden prijs 6 maal
behaald heeft. Zoo zag hij in 1776 zijn antwoord op de vraag van
het Zeeuwfche genootfchap te Ylisjingen,
Ylisjingen. betreffende de kenmerkm,

oorzaken, behandeling, voorkoming en ftutting
j!rûting der befmettelijke Rot·
Rotkoorts op de uitgaande O. J. Schepen dezer landen, met de gouden
medaille bekroond, gelijk ook dat op het voorl1el
voorftel van het Bataafscll
Bataafsch
genootfchap der proefondervindelijke Wijsbegeerte te Rotterdam,

over de gefchiktfle middelen, om den gemeenen man tot het gewillig
gebruik maken van de inenting 'der pokken aan te moedigen, in het
volgende jaar met de medaille van hetzelfde metaal vereerd werd.
Zoo ook behaalde hij in 1777 bij de maatfchappij ter bevordering
Amj!erdam, over
ove~ hare gevorderde opgave van
van den Landbouw te Amfterdam,
oorzilken en middelen ter voorkoming of genezing van
de kenmerken, oorzaken
het Ongans
OngtJ12S der Schapen, den daarop gel1elden
geftelden prijs; bij de Hol.
landfche maatfchappij der Wetenfchappen te Haarlem voor zijn antwoord op de vraag over de Borst-waterzucht, in 1786, de gouden
medaille, en eindelijk bij het provinciaal Utrechtsch genootfchap van
kunl1en en wetenfchappen tot z maal deszelfs gouden eermetaal, als:
in 1788 voor zijne door dit genootfchap geeischte ophelderingen betrekkelijk de kinkhoest, en in 1793 voor zijn antwoord, op de ge.
gevraagde inlichtingen over de Engelfche ziekte.
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Behalve deze prijs verhandelingen , vindt men van hem 110g
nog afzonafzon_
Tijd.
derlijke waarnemingen in het 4de deel van het Geneeskundig Tijdfchrift, in 177
17711 door Dr. A. LENTFRINK
LENTFRINK te Rotterdam uitgegeven,
/i'hrift,
namelijk: eelle befchrijving van eenen door den donder doodeNjk
doode/ijk getroffenen; w(Jarmming
on voorwaarneming wegens de nadeelige gevolgen van het onvoorzigtig toedienen van braakmiddelen, in volbloedigen
vo/Moedigen,, zonder ,'ooraf
vooraf
;IJ
aderlating,. waarneming wegens
wege1ls de Longtering ~
in het werk gejlelde aderlating;
met eene opening op den [douder, door welke zich de etter ontlastte
. enz. Nog vindt men van hem, in het 3de deel der verhandelingen
van het Zeeuwsch genootfchap te Vlissingen, eene door hem aan
hetzelve medegedeelde waarneming wegens eene Longtering, door
jleenjloffe veroorzaakt, alsmede eene andere, in het 7de deel van dat
koli.fk.
genoocfchap geplaatst, van eene gedeelteli.ike verfleening des kolifkgenootfchap
darms, en eindelijk, in het I1 f1:e
fl:e deel der verhandelingen van het
Bataafsch
Bataafech genooifchap der proefondervindelijke Wijsbegeerte te Rot·
terdam , eene door hem aan hetzelve ingezondene waarneming van
ga/- of kwijlkoorts in het eiland Over-Flakke. Boeene doorgaande galvendien heeft hij ook nog ettelijke wel uitgevoerde verralingen geleverd, en met zijne aanmerkingen verrijkt, die met veel genoegen
omvangen geworden; gelijk bij
Ilij tevens meermalen zijne hand
zijn ontvangen
leende aan het befchaven
berchaven en in orde brengen van door anderen ontont.
worpen fchrifcen,
fchrifren, die, zonder zijne hulp, voor de uitgave ongefchikt
ongeCchikt
zouden gebleven zijn.
Men erkent in al de fchriften van VEIRAC eenen geoefenden
fchrijver: inzonderheid houden zij de aandacht der lezers levendig
fl:outen fchrijfstijl, eene klare en ordelijke
door eenen vloeijenden en fiomen
voor!1eIling
be.
voorltelling van gepaste befchouwingen,
beCchouwingen, en de oordeelkundige bewoging
tooging van zijne, op proeven en waarnemingen rustende, beflniten,
beiluiten,
waardoor dus meer licht is verfpreid geworden over het leerHellige
leerHeIlige
verfchil_
van verhandelde onderwerpen, waaromtrent men tot hiertoe verfcbil_
Iende begrippen gevoed had.
genoocfchappen,
lende
Dat vele geleerde genootfchappen,
verkozen, valt gege.
daarvan kennis dragende, hem tot hun medelid verkozen.
makkelijk te begrijpen. Die gefchiedde in 1776 door het Zeeuwfche
gcnootfchap
genootfchap van wetenfcbappen
wetenfchappen te J7lisfingen,
J/lisfingen, en nog in hetzelfde jaar
door het provinciaal Utrechtfche van kllnfl:en
kunfl:en en wetenfchappen; in
1781 door
<loor de keizerlijke akademie der Natuur-onderzoekers,
Natuur·onderzoekers, onder
den toegevoegden naam van LIMUS,
LIMVS, en in 1790 door de Hollandfche
voorfl:ander van
maatCchappij der wetenfchappen te Haarlem. Als voorf1:ander
maatfchappij
Dicht~
Dicht- en Letterkunde, nam bij
hij in 1778, als honorair lid, ook deel
in het kunstlievend genootfchap,
genootCchap, onder de fpreuk : Studium Scientia1'Ul11
1'um Genitrix, te Rotterdam, waarvan hU
hU naderhand bell:nurder
befl:uurder werd,
in welke betrekking hij voor deszclfs
dcszelfs bloei zeer ijverde. Bij
Rij zoo
vereerende opdragingen
opdragingcn moeten wij nog
110g ""oegen
'Voegen het aanbod,
vele vereerellde
hem in 1791 door de bezorgers der Akademie te HarderwiJk gedaan,
om het Hoogleel'aarmnbt
Hoogleeraarambt in de genees·, fchei. en kruidkunde, in
de piaats
pbats van den naar
llaar Utrecht beroepenen, kundigen M. VAN GWNS
GEUNS •,
te
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te .2!mvaarden;
,a~nva:lrden; doch zijne aantrekkelijke verbindtenisfen te Rotterdam
VQor hem anders zoo aanlok.
deden hem, na eenig beraad, v,an dit, V(l)or
kend aanzoek, afzien.
Wanneer men nu de opgegevene, niet fchaarfche lettervruchten in
fl:renge
aanmerking neemt, welke meestal den toets van .onzijdige
onzijdige en firenge
keurmeesters hebben doorgeftaan, moet men VEIRAC het regt doen
wedervaren, van zich in den rang der geleerden onderfcheiden te
vernuft, oordeel.
oordeel~
hebben door eenen werkzamen geest, vindingrijk vernnfc,
kunde, en nuttige aanwending zijner verkregene kennis. Voor het
overige was hij een goed Christen
Christen,,een
.een liefhebbend echtgenoot.
echtgenoot, een
getFoUw, gul en openhartig vriend, en in de dagelijkfche verkeering
ongemeen gedienfiig
gedienllig en goedhartig. Bij ernHig
ernftig gefprek fl:ond
ftond hij nooit
halsllarrig
halsftarrig op zijne begrippen; doch voor aangedane beleedigingen
verdienfl:en, der ver~
verwas hij altijd gevoelig, en wist die ook, naar verdienllcn,
achting prijs te geven. ZÜn
Zijn werkzaam leven eindigde den
dcn I1 !ten
fl:en van
54fl:e jaar zijns ouderdoms , door eene
Wintermaand 1795, in het 5411e
kwaadaardige zinkingkoorts.
VEITSDANS, bij de Duitfchers, en Taral1tismebij
Tara12tismebij de Franfchen,
Fra12fchen,
Dansziekte , is eene ziekte, welke zich voornamelijk
voornamelij k door {hel
filel afwisfelende krampachtige trekkingen in de fpieren der uitwendig,e leIe·
den,
den. ook v.an het hoofd en den hals, opellbaart,
openbaart, waardoor zulke
hevige en menigvuldige bewegingen van het Iigchaam
ligchaam worden ver~
veroorzaakt, dat de lijder het voorkomen van eeuen, fC!lOon
fc!lOon zeer onregelmatig.
regelmatig, danfenden en fpringenden heeft. In het eerfl:e
eerlle Olltfl:aan
oml1aul1
er enkele trekkingen in een of ander lid, b. v. in het eenc
eene been.
waardoor dit onwillekeurig bewogen wordt; doch fpoedig Daan deze
trekkingen ook over tot het andere, en de bewegingen worden me.
menigvuldiger.
Eindelijk verfpreiden zich'
zich· dezelve door meer leden, voornamelijk de armenen beenen. die zich fnel- en afwisfelend
op eene verwonderlijke, echter altoos zeer verwarde, wijze bewe.
gen. De zieken loop
en de kamer rond, fpringen
loopell
fpringell op tafels en b:m~
b:mken, en klimmen met eene bewbnderenswaardige fnelheid en kracht
als tegen den munr
muur op. Door deze bovenmatige infpanning geraakt
de fpierkracht ten
Iaatlle uitgeput, en, nadat deze bewegingen een
ten.laatfie
vierde, tot een half, .of ook wel een geheel uur geduurd
gedunrd hebben,
honden
houden zij voor eenigen .tijd
tijd op; doch iederen dag, en in vele ge~
gevallen op hetzelfde uur keeren de kramptrekkingen
kramp trekkingen terug, en het
fpringen en danfen begint op nieuw. De wezenlijke oorzaak dezer
ziekte ligt., h00gstwaarfchijnlijk, in eene ongeregelde, onllnimige
onftuimige
werking
'werking ,f prikkeling der zenuwen op de [pieren
fpieren der ledematen,
ledematen.
die daardoor in hunne vrije beweging geaoord
ge!l:oord worden. Meestal
zijn de zieken in
jn dezen toefl:and
toel1und zich zelvel1
zeI ven niet bewust,
bewust. ten zij de
ziekte in eenen ligteren graad plaats heeft. Deze priI{keling
prikkeling der ZCl1l1.
zenuwen heeft vermoedelijk, in de meeste gevallen, haren zetel in die
van den onderbuik, plant zich van daar tot het ruggemerg voort, en
verfpreidt
vcrfpreidt zich door hetzelve over de [pieren,
fpieren, die tot de beweging
71D
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vlln het ligchaam dienen, en door het ruggemerg van zenuwen voor~
van
zien worden. De aanleidende oorzaken tot
tOt deze ziekte zijn niet altijd te doorgronden. Dikwijls is zij aan wormen, en ook wel aan de
ontwikkeling der geilachtsdeelen toe te fchrijven. De uitwendige ver.
fchijnfels der ziekte kan men als eene ongeregelde poging van de
genezende kracht der natuur aanmerken, welkt!
welke daardoor de verwij~
dering
derillg of heri1elJing
hedreIling eener inwendige, hevige onbehoorlijke prikke.
prikke4
ling tracht te weeg te brengen. Men moet derhalve bij de behandebehande.
ling
Iing dezer ziekte de natuur wel leiden en te hulp komen, maar
niet door hevige of geweldige middelen belemmeren.
De Duitfche
Duitrche benaming dezer ziekte, Veitstanz,
Féitstanz. meent men, dat
onti1aan
ontfl:aan is door de bedevaarten , welke oudtijds naar eene bij Vlm
Ultn
gelegene kapel, St. Veits
Féits plaats hadden, en werwaarts zich ook
vrouwen begaven, die deze ziekte haa.den.
hadden. Daar overviel haar dan
deze ziekte, en zij dani1en,
danfl:en, als razende, zoo lang, tot dat zij in
herfl:eld gevoelden.
Qnmagt vielen, waarna zij zich een geheel jaar herfield
Was. echter deze tijd voorbij, en de Bloeimaand op handen, dan
werden zij dermate door eene rusteloosheid in alle leden gekweld,
dat zij andermaal tot eene bedevaart llaar
naar gemelde kapel beiluiten
moesten, om zich, op genoemde wijze, weder voor een jaar rust
.te
-te verfchaffcl1.
verCchaffell.
VELITEN waren bij de Romeinen jonge,
jonge. ligt gewapende folda.
falda.
ten, die niet in rijen gelid, maar vóór het front vochten, en in
nood tusfchen
tusCchen de gelederen terug trokken; gevolgelijk
geval van llood
Olldus alleen fchermutfelden, en in fommige opzigten zoo veel als onze tirailleur;
tirailleur~ waren. Bij de Franfche regementen
regememen voetvolk, onder
de keizerlijke regering, had men ook VeNten, en bij het Oostenrijk.
Oostenrijkfche leger noemt men de bij de huzaren-regememen,
huzaren-regementen, als noodweer,
zich bevindende Hongaren insgelijks zoo
zoodanig.
danig.
VELlUS
VEL
lUS , (THEODORUS) doctor in de gel1eesknnde,
geneeskunde, en raad in de
vroedCchap der fiad Hoorn, heeft
vroedfchap
heefc ecne
eene kronijk dier fiad gefchreven
in de 17deeeuw, welke voor den gefchiedkundigen zeet.
zeer. vele blijvende waarde bezit.
VEL
VELYN-PAPIER.
YN-PAPIER. Eene PQpierfoort,
papierfoorr, waarvan de uitvinding aan
MONTGOLFlER
MONTGOLFIRR in 1785, wordt
worde toegefchreven. Zij onderfcheidt
onderCcheidt zich.,
zich,
voornamelijk, van de overige foonen door fijnheid en gladheid ~
waardoor dit papier
pap.ier aan het
bet perkement gelijk wordt. In ons vader.
vader4
land, onder anderen, inzonderheid in Noordlzo//and,
Noordholland , en wel aan den
Zaankant, wordt die papier in de uimmntendfle
uümuntendfie fchoonheid
fchoollheid vervaardigd.
VELLA. (GlNSEPPA)
(GINSEPPA) Een abt, die zich door een merkwaardig
merkwaardig.,~
letterkundig bedrog heeft doen kennen. Als een
ecn geboren Malthefer
w~s hij met de Arabifche taal bekend, die nog tegenwoordig op
was
dit eiland gefproken wordt. Naderhand fchijHt
fchijnt hij de kusten van
Barbarije bezocht te hcbbcn,
Barbari.ie
hebben, alwaar·
alwaar hij,
bij, volgens zijn voorgeven,
in eene moskee een handfchrift gevonden en zich eigen gemaakt bad,
bad.
hetbet-
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hetwelk verfcheidene verloren geraakte boeken van LIVlUS. in de
Arabifche taal, bevatte. Behalve dit bezat hij ook nog, zoo als hij
voorgaf, een handfchrift, vol van de gewigtig!l:e
gewigtigfl:e oorkonden, uit de
tUden van den koning ROGER. benevens eenen zegelring, nit
uit welks
Arabisch bijfchrift blijken zou, dat die mede aan dien vorst had
toebehoord. Deze verzameling van oorkonden was dus van veel belang, omdat daardoor de privilegiën van den adel op Sicilië, die zijne afkomst uit den tijd van ROGER afleidt, grootenueels
grootendeels werden verllietigd.
11ietigd. VELLA gaf den koning van Napels van zijne voorgewende
fchatten berigt ,en genoot.
genoot, inzonderheid
inzouderheid wegens zijne verzamelde
oorkonden, het gnn11:igst
gunfl:igst onthaal. Zoo wel de Codex Diplumaticus,
als de boeken van LlVlUS , moesten in het Arabisch, met eelle
eelJe Italtaliaan[che
liaanfche overzetting van VEI.LA, op 's konings kosten gedrukt worden. Hoe zonderling het ook ware, dat VELLA zijne handfchriften
grootfl:e zorgvuldignooit uit z~ne
zijne handen gaf, en niet dan met de groot!l:e
heid en vreesachtigheid alleen aan zoodunige perfonen vertOonde, die
geen Arabisch ver!l:onden,
nogtalls geenen argwaan
verfl:onden, zoo konde men nogtans
voeden, vermits de proeven van het oorfpronkelijke en van de over'
zetting door geleerden nagezien waren J en hunnen bijval ontvangen
hadden. Zelfs OLAUS TYCHSEN,
TYCHSEN. wien met een gelijk
gelUk oogmerk een
fiuk
nuk van LIVIUS was toegezonden,
tOegezonden. konde VELLA'S
VELLII.'S divii2UIIZ
divii2ulIZ ingenium
niet genoeg prijzen. Zoo verfcheen dan in 1791 het eer!l:e
eerfl:e deel van
den Codex Diplomaticus, in 4to, en eenige jaren later die van LIVlUS,
LIVIUS,
in fblio;
f61io; doch nu trad op het onverwachts de bekende JOZEPH HAGER te voorfchijn,
voorfchijl1, een man niet zonder charletanerie
charletallerie en het Arabisch
weinig kundig,
knndig, en maakte de aanmerking, dat in den LIVlUS van
YELLA
VELLA fommigè eigennamen geheel anders gefchreven waren, dan bij
de Arabieren gefchiedde, en beweerde voörts, dat het bijfchrift op
den zegelring met VELLA'S
VELLII.'S overzetting niet overeenkwam, zonder
zich echter aan de vertaling er van te wagen; trekkende hieruit en
uit andere om!l:andigheden
omfl:andigheden het gevolg, dat er bedrog moest plaats
hebben. Hij maakte dit in 1799 in eeu klein gefchrift (Berigt omtrent een letterkundig bedrog el2z.) dOOf
door den druk bekend, en nu viel
den geleerden beoordeelaren de flnijer
iluijer van de oogen. Zij ontdekten, dat het Arabisch in beide werken niet de gewone fchrijftaal,
maar de bedorven tongval van lIl/alta,
1l1alta, dat de LIVlUS eene gebrekkige
verzameling uit voorhanden zUnde
zijnde bronnen, en even zoo de Codex
een nieuw maakfel was. TYCHSEN olltcijferd,~
ol1tcijferd,~ en vertaalde het bijfchrift van den zegelring, hetwelk eene fpreuk uit den koran behelsde, terw~il men nu ook de handfchrifren
handfchriften onderzocht, cn het bedrog
thans buiten allen twijfel gef1:eld
gefl:eld werd. VELLA
ELLA geraakte in de gevangenis, en is ook waarfchijnlijk aldaar ge!l:orven, doch de geheele
zaak bleef, intlJsfchen,
i ntlJsfch en , in zekeren op7.igte, duister.
VELLEJUS PATERCULUS. Een Romeinsch gefchiedfchrijver
gerchiedfchrijver uit
de eeuw van AUGUSTUS. Hij leefde omtrent 20 jaar voor en 30 na
onze tijdrekening; was ufkomftig
afkomfl:ig uit eene
eelle nrmzienlijke
aanzienlijke familie in CampaPil-
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panië, had het bevel over de ruiterij van het Romeinfche leger in
Duitschland
DuitseMand onder TWEJuus,
TlBERIUS, wien hij ook in andere veldtogten volgde, en werd eindelijk praetor in Rome. Hij was een ijverig aanhanger en lofredenaar van laatstgenoemden vorst en diens gunfleling
gunlleling SE.
JANUS, en men vermoedt uit dien hoofde, dat hij in het pleitgeding
laati1:en mede is gewikkeld geworden en daarbij omgekomen. Van
des laatUen
zijn
ziJu uimekfel
uittrekrel uit de Romeinfche
RomeinCche gefchiedenis,
geCchiedeuis, die in goed Latijn, maar
niet zonder partijdigheid omtrent de toenmaals regerende familie, gefchreveu is, en veel vleijerij
ven
vleijerU ten aanzien van TlBERIUS
TWERIUS en SEJANUS bezit,
zijn nog 2 boeken overgebleven, waaraan echter het begin ontbreekt.
De beste uitgave er van is die van DAVID
DAVID RHUNKENlUS, Leijden
Lef/den 1777.
VELP. Een dorp van de Nederlandfche
NederJandfche provincie Gelderland, in
het kwartier van Arnhem, met het daaronder behoorende kerkdorp Rozendaal, 1437 inwoners bevattende. Het ligt een uur gaans van genoem.
genoemde Had, in een zeer aangenaam oord; wordt bij voortduring door den
aanbouw van nieuwe woningen, en den aanleg van nieuwe landgoelandgoe.
deren, zeer verfraaid, en uit hoofde van de gezolilde
gezQEde lucht1l:reek,
luchtllreek , en
deszelfs
des
zelfs aangename ligging, door de Hol/anders,
Ho!!anders, in den zomer f1:erk
llerk be.
zocht. Men vindt er zeer fchoone buitenplaatfen
buitenplaatren ,en
, en daaronder, in onze
Noordelijke provinciën het vrij algemeen bekende Beekhuizen en Biljoel1.
Biljoet1.
met de daartoe behoorende
behoorcnde,, zeer uitgebreide en bekoorlijke wandel.
RozeIJdaal , eene
eelle heerlijkheid.
heerlijkheid, oudtijds het verdreven; het prachtig Rozendaal,
Getder; het welgebouwde Overbeek
Overheek en andere.
blijf der hertogen van Gdder;
VELUWE zoo veel als VALE AuE.
AUE onvruchtbare i1:reek,
!1:reek, in tegen.
tegenoverf1:el1ingen
over1l:ellingen van BETUWE, BET AUE betere f1:reek,
Hreek, is het hoogae
hoogfle
en Noordellijkfle,
Noordellijklle, gedeelte van Gelderland. Het wordt door eene
aaneenCchakeling van heuvels, die even buiten Hattem beginnen"
aaneenfchakeling
beginnen.
aan den Westelijkenkant doorCncden.
doorfneden. Onderfcheidene
OnclcrCchcidene beken, welke
hier haren oorfprong
oorf1xong hebben, maken het Zuid- en Oostelijk ge.
gedeelte vruchtbaar, en houden vele papier-, koper- en korenmolens
aan den gnng.
gang. De vruchtbare flreek
Hreek Veluwenzoom
Veluwellzoom heeft heerlijk
bouw - en weiland, wordt voor het fchoonfle
fcllOon(le gedeelte van ons land
gehouden 7 en des zomers door vele vreemdelingen
gehouden,vreemdelinger: bezocht. In- het
midden en heerlijk[te
heerlijk!l:e gedeelte ligt Arnhem
drnhem de hoofdflad
hoofdllad der provincie.
\f
ENEMA (HER
(I-IERlVIANUS).
MANUS). Een vermaard Nederlundsch
Nederlandsch godgeleer.
godgeleerVENElVIA
de, en grondig kenner der kerkelijke gefchiedenis, omtrent het einde
Groningen geboren. Na zijne akadeakade·
der 17de eeuw in de provincie Groningm
miîche
mifche fl:udiën
fiudiën volbragt te hebben, werd hij bij de hervormde gemeente te Drongrijp , een dorp in Vries/and,
Vries!and, tusfchen
tlls[chen Leeuwarden en
Franeker, tot leemar
leeraar beroepen; doch niet lang daarna werd hem, in
llad, het hoogleeraar_ambt
hoogleeraar.ambt in de godgeleerdheid
godgeleerdlJeid en ker.
laatstgemelde f1:ad,
kelijke
kel~ike historie aan Vrieslands Hooge fchool
[choo! opgedragen. Hij beo
be.
kleedde dezen post met veel roem, onder eenen ongemeenen
ongemeen en toevloed van leerlingen, vooral uit Hongarije, bijna eene halve eeuw,
waarna hij door de fiaten
Haten van het gewest tot Profesfor honorarius
h()norarius
verklaard, en van het geven van openbaar onderwijs ontUagen
olltilagen werd.
ALGEMEEN WOORDENIl. VII.
Ar.GEMEEN
V
SeSe'

vn.
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Sedert begaf hij zich met der woon llaar Leeuwardm, alwaar hij in
hoogen ouderdom fl:ierf. 's Mans gematigdheid, omtrent betwiste
leer1l:ellingen der godgeleerdheid, berokkende hem nu en dan eenige
leerf1:ellingcn
onaangenaamheden. Zijne menigvuldige doorwrochte fchriften
[chriften getuigen van zijn arbeidzaam leven.
Behalve eenîge
eenige verklaringen over
prophetirche
prophetiCche fchriften
Cchriften ,.-'vooral die der pfalmen,
p[almen, is inzonderheid bekend zijne kerkelUke
kerkelijke historie, feden
federe het begin der wereld tot aan de
reformatie ingefloten
ingel1oten,, onder den titel van: lnjlitutiones
/njlitutiones Historiae
Ecc!efiae,
Ecc/efiae, Ve/eris
Pétet"is et Novi Testamenti, in 7 deelen in 4to uitgegeven.
uitgegeven •
katholijkel1
. VENERABILE, (Het) het hoogwaardige, is bij de katholijken
de naam -der gewijde hO$[ie,
hostie, welke in een kastje is befloten,
beflotel1, en ter
openlijke aanbidding wordt voorgef1:eld.
voorge1l:eld.
VENETIË. De hoofd1l:ad van het gouverflement
gouverHement van dien naam.
behoorende tot het Lombardisch-Venetiaansch koningrijk. Zij was
weleer de koningin der zee, en is nog tegenwoordig eene der merkf1:eden van Italië en Europa. De 62 eilanden, waarop zij
waardigf1:e
waardigfl:e fl:eden
gebouwd is, worden door de Lagunen, een
eenen
en zeer bre!;'gcn
bre~gen en droo.
droogen zeearm,
zeeann, van het vaste land gefcheiden,
geCcheiden, en door 450 bruggen aan
Ponte Rialto, welke op
elkander verbonden, waaronder de prachtige PontiJ
eenel1
c:enen enkelen boog rust.
rust, 187 voet lang en 43 breed is, zich bijzonder onderfcheidt. - De huizen, onder welke zich vele paleizen en
prachtige kerken bevinden, ftaan·
l1aal1' meestal op palen, en genoegzaam
genoegzamu
boofdz~ide naar de kanalen gekeerd, die zich tot breeallen met de hoofdzijde
de, lange 1haten
ftraten openen, waartegen d\!
de eigenlijke 1l:raten
fl:raten flechts voor
3 naast elkander gaande voetgangers naauwelijks
naauweIijks gefchikt zijn. Men
vindt in Venetië
f/e1Jetië wel <)0
40 openbare pleinen, doch nict één verdient
dien
MarC/u-plein, dat met overdekte,
dicn naam,
naam. uitgezonderd het St. llfarcus-ptein,
boogswijze gangen omgeven is. en waarop de kerk van zijnen naam
verHerd,
1l:aat,
fl:aat, zijnde een oud gothisch gebouw, van binnen rijkelijk verfierd,
waarin men verhaalt, dat het l10ifelijk
l10ffelijk deel van den e\'angelist
evangelist MARcus zou fusten.
rusten. Voor dezelve ziet men
mcn de antike paarden, die weleer te..
te. Konftantinopel
f{onjlantinopel,, en voor ettelij
ettelijke
ke ijaren
aren te Parijs 1l:onden,
11011den, en
nu weer
weèr op nieuw zijn opgerigt. Het voormalig hertogelijk paleis,
tegen\voordig de zetel der Oostenrijk[che
tegcn\voordig
Oostenr~ikrche regerillg, is insgelijks in
gothirchen finaak
finaal. gebouwd: men
den ouden gothifchen
mcn vertoont nog in hetzelve
Iooden
en daken; doch de insgelijks
insgelij ks
de beruchte 1l:aatsgevangenisCen,
l1aatsgevangenisCen, of lood
bef1:aat voor lang niet meer. Voor het ove.
beroemde leeuwenmuil benaat
rige is hêt
het lJiJûrcus-plein,
IvIarcus-plein, hetwelk met 2 hooge zuikn
zuilen pronkt, het
Pa!cûs-1"oya!
Palais.royal der Venetianen,
Pénetia/len, en tevens de eenige h:mdelhnl~del- en de
cie verzamelplaats der vreemdelingen,
vree~ndelingen > gelukzoekers en goochelaars, alsmede het middelpunt der carnevals vermakelijkheden. Het tuighuis is
insgelijks eene der grootf1:e
groot1l:c merkwaardigheden van Venetië:
Pénetië: het vonnt
vormt
een eiland van ruim eene halve mijl in zjjnen
zijncn omtrek, dat door hoo<Te muren en torens omringd wordt, en men vindt er alles, wat tot
ge
de volkomenc
volkomene uitrusting eener vloot noodig is, namelijk: zeer goede
dokken, rijke magazijnen
magazijne!l ,I touw- en zeildock-fabrijkcn,
zeildoek-fabrijkcl1, gefchutgiegefchmgiete-
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cerijen.
rmederij(~i1, enz. Ook vertoont men hier nog de rijk vergulterijen • fmederijen,
de galei, de Bucentaurus
BlIcentaurus geheeten, welke bij bet
het huwen van den
Doge met de Adriatifl-'he
Adriatifche zee gebruikt werd •. Behalve de patriarcha.
patriarcha_
le
Ie en 29 andere katholijke kerken, vindt men er ook voor de vereefynagogen voor de
nigde Grieken, Armeniërs en Protestanten, en 7 fynagogell
Joden. Onder de nuttige fl:ichtingen
f1:ichtingen verdienen eene bijzondere op_
.loden.
Confervatorio di Pietà, waarin eenige honderden meisjes
merking: het Con[ervatorio
muzijlr onderwezen'
onderwezen· worden ;el1~en
in vrouwelijke handwerken en de muzijk
men de kunfiige
kunf1:ige bloemen van was vervaardigt, welke geheel Europa
bewondert; voorts het Con[ervatorillm
Confervatorium voor de muzijk, met eelle
eene kost.
kost_
fchool
fcl1001 voor 24 kweekelingen, hetwelk te allen tijde uitmuntende
kunf1:enaars heeft voortgebragt
voorrgebragt;; de keizerlijk. koninklijke boekerij, de
akademie der [choone
fehoone kunfl:en,
kun{1en , de fehool
fchool voor de zeevaart, en andere.
Het getal der inwoners van Fénetië
f7énetië bedraagt 110,000,
I10,000, en de voornaamfie fabrijken bef1:aan in laken, linnen, zijden, gouden en zilveren
fioJfen,
fioffen, masken, gouddraad en andere goudwerken, zeep, was, teen~:fcheikundige voonbrengfels,
voortbrengfels , koperen vaten.
vaten, leder, fiJagengift ell~:fcheikundige
ren, enz. Men
lVIen heeft er 16 [çheepstimmerwerven,
fçheepstimmerwerven, waarop fierk
flerk gebouwd
bou'wd wordt. In glas was Venetië weleer de leermeesteres van
vall Europa; doch hetgeen thans voor [piegels
fpiegels en grooter
vergraoter glaswerk ver·
vaardigd wordt, kan in verre na het Boheem[che
niet evenaren, en
Boheemfche .·niet
alleen de tCleSiwpen,
telesiWpen, hrillen
brillen en paarlen genieten den verdienden
lof. Over het algemeen zijn de fabrijken aanmerkelijk gezonken;
maar de handel is nog fierker
f1:erker afgenomen. Met dit alles kan men
Venetië nog altijd als eene der gewigtigf1:e koopf1:eden
koopfleden van de Adriatifche
Nfche zee befchouwen; firekkende
f1:rekkende zijn commisfie- en ruilhandel
rnilhandel zich
uit •._ De haven is zeer veilig en ruim, maar het
over geheel Europa uit.
inkomen wordt door de ondiepte der kanalen, en de ziel!
zich gedurig
zandbanken. aanmerkelijk belemmerd. - Tot Venetië
veranderende zandbanken,
hehooren,
behooren, en maken in zeker opzigt· zijne voorfleden
voorlleden uit. de eiei.
landen: Giudecca, S. Giofgio,
Giol"gio, S. He!ena,
He/ma, S. Erasmo, it lido di
jj;Jichele en iWurano,
kllnf1:cnaars, [aMalamocco,
Murano, die meestal door kunf1:cnaars,
Ma!amocco, Michete
bandwerkers bewoond, en waarop ook uitfl:ekende
uitfiekende groenbrikeurs en l:andwerkers
ten gebouwd worden. - Voorheen had Venetië vestingwerken noch
garnizoen, en was alleen door zijne ligi!ing
Iigl'ing f1:erk;
fierk; doch tegenwoorverflerkingen aangelegd, en heeft de
dig heeft men aan de landzijde verf1:erkingcn
fiad eene f1:erke
fierke bezetting. - Het gezellig leven is hier over het gege.
[omber',f, en alleen de carnevals-vermakelijkheden
carnevals.vermakelUkheden geven
gèvcn aan
heel zeer [omber
hetzelve, zoo lang zij duren, eenige vrolijkheid. De [chouwburgcl1
[chouwbl1rgen
zijn fraai, maar de tooneelkunst is merkelijk
merkel~ik gedaald. - J. eH. MAI~
MAT_
ER heeft het uitvoerigrte
uitvoerig{1e werk over Venetië
f7enetië ge[chreven
ge[chrevel1 , waarbij men
vergelijken kan MOSCHINI
lVIOSCHlNI Guida per la eitta di Venezia
renczia eaz.
e'Jz. JeneFene·
tië 1815, in 2 deelen, met platen.
VENEZUELA. Eene
Eel1e provincie en l1ad,
fiad, voorheen de republijk Co·
C()·
lunzhia
na {{
lunzbia in Spaansch Zuid. Amerika , of de provincie Carracas. De aa
is, even ~ls
:11~ Venetië,
J7enetif, op eibnden en palen !{libouwd,
8'liliouwd, en hel':!,
hei'lH 10,000
IQPOa
V 2'2
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Lli
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inwoners. De Spanjaarden waren de eerfle,
eerae, die hier in 1499 landden,
waarna KaREL
KAREL V. in 1528 deze provincie aan de familie van WELZER
in Augsburg verpandde, die 500 Duitfche colonisten
colonistcn derwaarts zond,
welke alle echter aldaar hun graf vonden. In Grasm. 1810 brak in deze
opfland tegen het moederland uit, en verklaarde
provincie het eerst de opfiand
zich dezelve tot een gemeenebest,
gemeenebesc, om zich nimmer weer aan Spanje te
onderwerpen. De regeringsvorm, die door den opperbell:uurder
opperbelluurder Bolivar hierop aan het congres, uit de afgevaardigden van het gebied
Barcelona, Cumana, Guiana,
Cuiana, Marguerita beflaande
beaaande ,
van Carracas, Bart:elona,
werd voorgelegd, te aristocratisch geoordeeld wordende, werd eerst
in 1819 voltooid en aangenomen, waarna in den zomer van het ge.
melde jaar Nieuw-Cranada
Nieuw-Granada met Venezuela onder één regeringsbelluur
regeringsbell:uur
gebragt
geb ragt , of met de republijk Co/umhia
Colmnhia vereenigd werd. Deze provincie bevat 430,000 inwoners; ligt aan de golf van Paria; heeft
vele bergen en rivieren; een heet luchtgef1el,
luchtgef1:el, en eenen zeer vrucht~
vrucht.
bnl'en
b~ren grond, die vooral cacao, vanille, muis,
mais, indigo, wilde kon zenilje, verfhout, gom, balfems,
bal[ems, veel wild, enz. voortbrengt. Zij is
in 2 districten, Carl'acas
Carracas en Varinas
Parinas verdeeld.
VENLO. Eene Nederlandfche
Nederl3nd[che fiad,
flad, in de provincie Umhurg,
Limburg,
arl'ondisfement
arrondisfement Roermond, aan de Maas, met ruim 5000
sooo inwoners
en eene hervormde kerk. Zij drijft goeden handel, waartoe de
fcheepvaart
fcheepvaarc op die rivier veel bijdraagt; is eene flerke
fierke vesting, die
in 1343 door hertog REINOUD 11.
Il. van Ge/der me't muren voorzien
werd, en federt verîcheidene
verfcheidene belegeringen ondergaan heeft, als: in
1473, 1481 en 1548 door KaREL
KAREL V. in perfoon
per[oon zelf; in 1586 door
den hertog van Pm'ma;
Parma; in 1606
J 606 door prins MauRITs,
MAURITS, die er het
friet; in 1632 door prins FREDERIK
FREDERIIr HENDRIK, die haar voor
hoofd fliet;
de flaten,
fiaten, gelijk de kardinaal Infant, in 1637, weder voor Spanje
veroverde. Bij den Munflerfchen
Munaer[chen vrede bleef zij ook aan die mogendheid,, doch bij den U
Utrecht[chen
heid
trechtfchen kwam zij aan de Nederlanden, die
haar in 17°2, met behulp harer bondgenooten , hadden ingenomen.
In Jr 793 werd zij door de Pruis
fen voor de Franfchen beveiligd, die
Pruisfen
haar echter het volgende jaar deden bukken, en tot in I188 II 4 behieI~
behiel~
den. In de tegenwoordige omaandigheden
omflandigheden kan zij tot eene grensvesting tegen Pruis!en
Pruisfen dienen, van welks gebied zij geen half uur ver~
fiad, dat de hertog van Cu/ik,
Gutik, in
wijderd is. - Het was in deze flad,
1543, aan KAREL V. alle regten op Ce/derland
Gelderland afstond, en hem knie·
knielend om vergiffenis fmeekte; alsmede, dat de noodlottige bommen,
fteden, het eerst door KOEHOORN beproefd werden.
ter vernieling der !l:eden,
VENTILATOR. Togtmaker, eene inrigting, flrekkende
fl:rekkende om een
befloten vertrek van ver[che
verfche lucht te voorzien, en tevens de bedorvene er uit te drijven. De bekende rad-ventilators, die men in vele
eenvoudigfle denkbeeld van. Wan.
venflers
venfiers ziet, geven er ons het eenvoudigll:e
neer er, namelijk, vuur in een vertrek brandt, dan flroomt
aroomt de kamerlucht,
merlncht. tot voeding van hetzelve, naar den fchoor1l:een;
fchooraeen; terwijl de
buitenlucht, om zich in evenwigt te flellen,
aellen, door alle openingen in
dringt;

VEN tJ
s. -- VER A-C
RUS.
US.
A - CRU
S.

3°9
dringt; en de op deze of foongelijke wijze verwekte Iuchtl1room
luchtl1room is
het
bet beginfel , waarop alle Ventilators rnsten.
rusten. Men heeft
heefe ze van verfchil!ende foorteIl
foorten , en bedient er zich inzonderheid op de fchepen van,
fchillende
waar de lucht tusfchell
cusfchen de verdekkeIl
verdekken gewoonlijk zeer bedorven is , hetgeen dan ook tot de uitvindiIlg
uitvinding derzelve heeft aanleiding gegeven, welke men aan den Engelsenman
Engelschman HALES, in 1741.
1741, ee
te danken heeft.
VENUS. 1. De helderl1:e
helderil:e en meest fchitterende planeet (zie VerYerder onder Planeten), en 12!2.,de
de godin der liefde bij de Romeinen, bij
de Grieken APHRODITE geheeten. De fabeldichters maken eigenlijk
van eene oudere en jongere VENUS gewag,
gewag. maar de oml1:andigheden
omil:andigheden
van beiden worden ook dikwijls aan eene en dezelfde toegefchreven
coegefchreven ;
en van deze en van de plaats, waar zij als godin vereerd werd, heeft
verfchilIende bijnamen gegeven. De oudere VENUS was ee.
men haar verfchillende
ne dochter van URANUS, en men noemt haar uit dien hoofde, en
omdat zij de zuiverl1:e,
zuiverfle, op niets ligchamelijks doelende, liefde zal
aanduiden, VENUS URANIA, de hemelfche, en onderfcheidt
aandniden,
onderfcheidc haar vall
van
de jongere VENUS, of aardCche
aardièhe liefde, welke men voor de dochter
van JUPITER en DIONE
DlONE houdt. Volgens eene andere fabel, omftond
olltil:ond
zij uit het fchuim der zee, en men noemde haar hierom APHRODITE: men il:elt
l1:elt haar fomtijds
fom tijds met eenen zeegroenen l1uijer
Iluijer voor,
en fchrijft haar eene uitgeflrekte
uitgel1:rekte magt over de zee toe, weshalve
ook de zeelieden haar om eenen gelukkigen fcheepstogt aanriepen. De
mirteboom was door haar geheiligd, omdat zij zich achter eenen
zoodanigen verborg, wanneer zij naakt, aan het l1:rand
il:rand van het eiland
Cythera, uit de zee oprees. Op dit eiland, in de MiddeJlandfche
Middellandfche
zee, (thans Cerigo) werd zij inzonderheid vereerd, om welke reden
zij Cytheré heet, gelijk ook ter zelfder oorzake haar de bijnamen van
Cypris, Gnidia, Paphia, ldalia
Idalia en andere gegeven werden. Zij
wordt als het verhevenl1:e
verhevenf1:e ideaal van vrouwelijke fchoonheid, nu eens
geheel naakt, dan eens Dechts
flechcs ligt gekleed, afgebeeld. Zwanen,
duiven, en ook wel mosfchen trekken haren wagen: haar zoon AMOR
of CUPIDO is gewoonlijk bij haar, en fomtijds zijn ook de bevalligheden in haar gevolg. Bij haren eigenlijken gemaal, VULKAAN, had
zij geeiJe
geeûe kinderen, maar bragt
bragc er vele bU andere goden voort, als:
bij MARS, BACCHUS, MERCURIUS en anderen, met welke zjj
zij eenen
vertrouwden omgang had. De bekendl1e
bekendfte harer kinderen zijn AMOR
of EROS en ANTEROS (liefde en wederliefde). HYMEN, HERMAHER MAPHRODITE en AENEAS. Zij had ook omgang met fiervelingen,
il:ervelingen, en beminde onder deze inzonderheid den fclJOonen ADONIS (zie aldaar).
Onder de afbeeldfels
afbeeldfeJs van VENUS zijn de beroemdl1e:
beroemdf1:e: de VENUS Hermaphrodite, dnadyomene,
il1 lut
het bad, (de
Cde Mediceifche
Mediceïfche J,
Anadyomene, en de VENUS in
geheel naakt,
naakt , met de regterband
regterhand de borst, en met de linker de fchaamte bedekkende, of zittende op eenen
een en fchelpwagen, door tritons en
nereïden getrokken, en zich het haar afdrogen3e.
afdrogen:le.
VERA-CRUZ. (NIEUW) Eene haven cn
en koopstad in de provincie van gelijken naam, eenen omtrek van 1491 vierkante mijV J.3
len
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lenen 15 6 ,000 inwoners bevattende, en gelegen in het koningrijk
NieuW
Niet/w Spanje, of Mexiko, aan den M~xikaanfchen
Mf!xikaanfchen zeeboezem. COR.
CORTEZ bouwde bier,
hier, waar hij in Grasm. 1519
15 19 landde, eene
eelle fiad, waar:lan
:\all hij den naam van
vun J7era-Cruz gaf; doch de ongefchikte en onveilige ligging derzelve was oorzaak, dat men naderhand, op den af.
fiand van ettelijke mijlen, aan deulfde
dezelfde kust ee'ne nieuwe fiad aan.
legde, welke men Nieuw Vera-C1"tlz
Vera-ü·tlz noemde. Deze laatfl:e f1:ad, 7 2
UUf
uur van de hoofdltad
hoofdO:ad lWexikrJ
l/llexiko verwijderd, ligt tusfchen
tus[chen eene zandvlakte en ongezonde moeraslen; telt 16,000 inwoners, die meestal
uit hoofde van den handel zich bier
hier ophouden; is wel gebouwd,
flechts honten
houten huizen. De haven is klein, en nier
niet genoegdoch heeft flecbts
zaam tegen f1:ormwinden
ltormwinden beveiligd; maar ook de eenige in den Mexi.
kaanrcben
kaanfchen zeel'oezem, werwaarts de voor Mexiko bef1:emde Europefcbe waren kunnen vervoerd worden. Van tijd tot tijd vertrekken
fche
koopvaardijfchepen uit Cadix met ladingen wijn, olie, lakens, zijden.
fioffen en dergelijke, naar Pera Cruz, waar zij ontladen, en naar
Xa!apa, 12 uur van daar gelegen, ter markt gebragt worden. De
Xa/apa,
betaling gerchiedt,
gefchiedt, behalve in klinkende fpecie, in konzenilje, hui.
campechehont, vanille en andere voortbrengfels van Mexiko,
den, campechehout,
welke de Spaanfche fchepen als terugvracht medenemen. Daar de
opf1:and van Spaansch Amerika, feden 1810,
J 810, zich mede over het koJ/IIexiko uitll:rekte,
uitf1:rekte, zoo werd hierdoor de handel van Mexiko
llingrijk
ningr~jk l/llexiko
op Europa over Vera-Cruz voor eenigen tijd gef1:remd, doch is thans
herf1:eld. Tegen over de haven ligt het fon
fort St.
grootendeels weder herll:eld.
d'Ulloa, dat zeer lang in de magt der Spanjaarden is gebleven.
Juan d'UI/oa,
VERDEELDINGSKRACHT
van den geest, om
VERBEELDINGSKRACHT is dat vermogev
vermogevvan
beelden van voorwerpen voort te brengen, en voor denzelven te ver~
vertoonen. Zij bepaalt zich deels tot oorfpronkelijke voorll:ellingen.
wonen.
aldeels tot zoodanige , welker flof niet d?or een tegenwoordig, doch al~
tijd door een uitwendig, voorwerp onmiddellUk
onmiddellijk gegeven is. Men
I. in oorfpronkeli/ke
oorfpronkelifke Verbeeldingskracht,
J7erbeeldingskl'acht, of
onderfcheidt haar dus: J.
het oorfpronkelijk vermogen, om zich beelden, door ontwaarwording
olltwaarwording
aelIen, b. v. het beeld van eenen voor ons thans
verwekt, voor te fl:ellen,
tegenwoordigen boom, van een huis, enz. 2. In teruggeroepenrle
teruggel'oepende
(1·eproductive)
(nproductive) Verbeeldingskracht, dat is: het vermogen, om hetgeen een voorwerp onzer zinnen is, ook, zonder dat het tegenwoor(lig is, ons v/)or
voor den geest te kunnen brengen; alsmede om gegevene
dig
voorf1:ellingen in het geheugen te kunnen bewaren, en dezelve onwilvoorll:ellingen
lekeurig of opzettelijk ons weder met bewustheid te kunnen vertegenwoordigen; en 3 in de vatbaarheid, om voorf1:ellingen van allerlei aard met elkander te verbinden, en daardoor nieuwe beelden te
fcheppen. Hier heet zij productive Verbeeldingskracht, of Vrrbeel.
Vl'rbeel(PhantaJie) , in eenen meer bepaalden zin, en werkt, of
ding (Phantafie),
onwillekeurig volgens de vermaagfchapping (asfociatie) der denkbeelden, waarbij de ziel aan den f1:room derzelve, zoo als zij toevallig in
ontll:aan, is overgelaten, en droomell
droom en van wakenden voortbrengt.
ons onti!:nan,
of
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we), volgens de wetten van doelmatigheid, en in zekere
of ook wel,
afhankelijkheid van het verfl:and. De vermnagfchapping
vermaagfchapping der denkbeelden kan echter, of in overeenkomst met een bepaald doel van het
ver!l:and,
ver!1and, of Oechts mer. het ver!l:::tndsver!1ands- gebruik over'
over het algemeen, in
overeenl1emming met deszelfs algemecne wetten, gefchieden , en dan
eer!te geval is zij aan
werkt zij volgens een onbepaald doel. In het eerUe
het bepaalde doel gebonden, in het lantfl:e
laatfl:e is hare werking vrij, zonder echeer daarom aan regels of wetten verbonden te zijn. De algemeene wet van doelmatigheid zet aan hare willekeur palen, binnen
welke zij vrij kan werken; doch die zij niet mag overfchrijden. Op
deze vrije en evenwel doelmatige werkzaamheid der Verbeelding rust
alleen de mogelijkheid eener fchoone kunst. Hier fchept zij volgens
denkbeelden; zij verdicht, ell
en wordt hierom het ')Jerlllogen
vermogen ')Jan
van verYerdichting, of vinding, genoemd. Volgens deze dubbele werkzaam_
werkzaam.
heid der Verbeeldingskracht kan men haar in eene lage prozaïfche en
in eene hoogere poëtifche
poëti[che onderfcheiden.
onder[cheiden. Haar eerfle
eerne en naaste be!l:embeflemming is namelijk, om voor het denk- en fcheppend vermogen van !Jet
~et
verl1and, ten aanzien der menigvuldige behoeften en doeleinden des
levens, en den kring van kennis te zorgen; en hier is zij altijd aan
bepaalde oogmerken gebonden; doch de tweede is, 0111 door hare
vrije, Ilogtans
nogtans doelmatige, werkzaamheid de geheele ziel in eene har.
lllonilèhe
moni[che fl:emming te brengen, (lil
(ln door haar fcheppend vermogen,
verdicht[els
door ideälen, boven de gewone wezenlijkheid verhevene verdichtfels
beflaan~
en beelden, den geest boven de bepalingen van het wezenlijk be!l:aan~
de te verheffen, en
el1 daardoor aan het aanwezen zelf meer fchoonheid
rchoonheid
bij te zetten.
Men kan niets fchooner,
[chooner, niets meer waarachtigs omtrent de Verbeeldingskracht zeggen.
zeggen, dan door GÖTHE gefchiedt is. "Te groot, om
overgezien, te uitgebreid, om volkomen bevat, te rijk, om immer
uitgeput te worden; verfcheiden genoeg, om 3an
aan alle
aUe veranderingen
geaemde en eene
eeue eitoefl:and en jaren, aan elke behoefte gelijk gef1:emde
van toe!l:and
gene betrekking te geven; gefchikt om ieder en toon der ziel tot
zulk eene volkomene harmonie terug te brengen, dat van den held
tOt
tot den minnaar ieder gelooven zOlide,
zoude, dat zij alleen voor zijnen
ziJnen
toefta12d
toejlal1d gefchapen ware; groot, eindelijk, met den eenen zacht;
zaeht; met
den anderen, bereid, om eIken
eiken wensch en ieder verlangen te bevredigen, is de Verbeeldingskracht tevens, na geleden verdriet, de zachtfie en laat!l:e
laatfl:e gezellinne onzer klagten. Het zijn hare beelden, die
fee
ons in vreugde en fampfpoed
rampfpoed beheerfchen, en hoop en vrees in ons
verwekken. Het geheele geheim der verhevene werking ',an alle fchoo_
fchoone kun!l:en
kunfl:en ligt in het fcheppend vermogen der Verbeeldingskracht;
0111 in zich zelven
en dat de mensch een zoodanig vermogen bezit, om
beelden en denkbeelden voort te brengen, leert ons oIJze
onze eigene bewustheid; want naauwelijks is iemand door de natuur zoo geheel verweilanden of om0111waarloosd, dat hij zich geene wezens. tooneelen, toef1:anden
f1:andJgheden
fialldJghedcn zoude kunnen verbeelden j welke hlJ
hij nimmer gezien
V 4
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noch beleefd heefE.
heeft. Ondcrtl1sfchen
Ondertl1sfchen zijn de graden van dit fcheppend
verfchillende,, en men kan het
vermogen der Verbeeldingskracht zeer verfchilIende
alleen in zijne hoogere graden, wanneer het in !laat
1l:aat is, om eigen.
eigen:tIleen
dommeltike
dommehike vormen en karakters uit te vinden, en het menigvuldige
in omllandigheden, beelden en denkbeelden tot een, voor het verfund doelmatig, geheel te verbinden, als eenen beflisFenden
ftand
be!1isfenden aanleg tot
befchouwen.
de kunst beFchouwen.
VERBRANDING. Eene fcheikl1ndige bewerking, waarbij licht
en warmte ontwikkeld worden. Ieder in den dampkring ontvlambaar
ligchaam neemt zuurllof op, vormt met haar een product. en er
wordt te gelijk
geJij k licht- en warmtellof
warmte1l:of vrij gemaakt. Het gevoelen is
vrij algemeen,
1l:olTen daarin gezocht
algemeen. dat de ontwikkeling dezer [wee !loffen
moet worden, dat, terwijl het zuuri1:ofgas
zuurll:ofgas zich met het brandbare
warmtell:of, die het in zijn' gasvofmigen
gasvormigen toeligchaam vereenigt, de warmte!lof,
fiand
hield. nu onder ontwikkeling van voelbare warmte en
fland gebonden hield,
licht wordt uitgedreven. Belangrijke proefnemingen echter hebben,
Il:elligs te in dezen bel1isfen,
be!1isfen, vele bekwame fchei.
fcheizonder nogtans iets i1:elligs
kundigen aan het opgegeven gevoelen doen twijfelen. Verbranding
is dus zoo veel als verbinding van twee ligchamen, die eene verdigverdig_
ting van wederzijdFche
wederzijdfche masfa's en afscheiding van warmte en licht
ten gevolge heeft. Uit het opgegevene volgt, dat de verbinding
zuurl1:of met brandbare ligchamen, in het algemeen, als Verbran.
van zuurllof
Verbranding kan worden aangemerkt, ofschoon men het meer als eene ver·
verzuring, oxydatie, kan be[chouwell.
befchouwen. Het door de Verbranding gevormde ligchaam
Iigchaam is voortaan tOt
tot branden niet meer ge[chikt
gefchikt , en dus
onverbrandbaar. Alle aan deze bewerking onderworpene ligchamen
noemt men verbrandbare, en dit zijn de zoodanige , die met zuurzutlrfiof
flof (of eene ontvlambare llof)
l1:0r) verwantFchap
verwantfchap hebben; doch nadat zij
zich met zuurFwf
zuur[tof hebben verzadigd, dat is,
is> verbrand zijn, houdt
verwant[chap op, en zij hebben alle geFchikthcid
gefchiktheid tot branden
die verwantfchap
verloren. Men kan, volgens [ommigen,
fommigen, alle ligchamen, beh31ve
behalve de
znurl1:of
zuuritof en weinige aan haar fcheikundig gelijkvormige, in brandbare en verbrande verdeel en : tot de eerl1:e
eerlle behooren alle enkelvoudige
ontvlamba.
Iigchamen, en tot de laatite
laatfl:e derzelver verbindingen met ontvlambaligchamen,
re, bij voorb. met zuurllof. Zoo ontvlam::
ontvlamt phosphorus en brandt,
uit hoofde harer groote verwantfcha
zllurllof, zeer ligt in
llit
verwantFchapp tot de zuurl1:of,
den dampkring.
dampkring, en geeft daarbij veel licht
Hcht en warmte van zich. Het
product der verbranding is phosphorus met zuurl1:of,
zlluri1:of, dat is .phosphor
,phosphor
of phosphorig-zuur, naar mate de hoeveelheid zuurllof
zuur1l:of veel of
weinig is.
ln damp, door midVERDAMPING is verandering der ligchamen in
del der warmte. Water verdampt niet alleen zigtbaar bij het kookpum,
pUilt, wanneer' het
[let van ,den bodem des ketels, door de kokende
vloeiilof heen, als luchtblaasjes in den dampkring oprijst, maar ook
ollmerkbaar, zoo wel hij dro(J[~ en wa~m,
warm, als bij koud en vriezend weder. Waterdamp is ligtcr, dan de dampkringslucht; Hijgt
in
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in denzelvel1 op ; verdigt zich omhoog, en vormt wolken. De leer
lucbtverfchijnfels (meteorologie) van
der Verdamping is in de leer der luclltverfchijnrels
het hoogf1:e gewigt, want water is niet
ni ct het eenige ligchaam,
Iigchaam, dat zich
daamic weder nederneder.
luchtvormig in den dampkring kan verheffen en daaruic
Jigchamen van eellen
eenen geheel anderen aard losfen
vallen;; maar ook Iigchamen
vallen
(Ve/·.
zich in damp op, en vallen fomtijds verdigt op de aarde neder. (Vergelijk hiermede art. DAMPEN.)
geliJk
VERDIGTING. Vermindering, verkleining van het volumen, of
den omvang der ligchamcn, zonder dat derzelver masra
masfa verandert.
Wordt zij langs den werktuigelijken weg door de drukking eener
uitwendige kracht veroorzaakt, dan draagt zij den naam van comCOlli·
presjie,
presJie, of zamendrukking: zij gefchiedt door andere lJ.1iddelen
lJ.1iddelen,, b. v.
door koude, zoo als het verkorten van den flinger bij vorst, wanwan·
conti·actie, zamemrekking heet; doch in
neer zij in het algemeen conti"actie,
verflaat men door Verdigting het terugbrengen van dampdamp.
het bijzonder verfiaat
vormige vloeifrofl'en
vloeiCroffcn tot den naat
fiaat van drup bare , door aan deze de
warmtefiof te ontnemen.
warmtef1:of
VERDONA-WI.lN groei~ op het eiland Tencriffe
VERDONA-WIJN
Tencl·tjfe ,alwaar ook welwel.
eer de echte Malvezei-wUl1
Malvezei-wUn gevonden werd. Hij is groen, dik ell
en
cer
fierk, ook zwaarder en fcherper, dan de eigenlijke Kanarij-wijn.
Kanarij.wijn. In
Europa
EUi·opa is dezelve niet zeer in trek; doch wordt veel naar de WestIndiën gezonden, omdat hij in de warme
Warme landen
lunden langer goed blijft.
VERGIFT. Zoo noemt men iedere zelffiandigheid, welke, in eene
zeer geringe hoeveelheid genoten, of langs den eenen of anderen weg
in het Iigchaam gebragt wordende, nadeelige cn
en voor het leven gevaarlijke gevolgen heeft. Het delffio{felijk
delffl:o{felijk rijk bevat bijzondere
en bijtende Vergiften, b. v. arfenicum (rottekruid) , bijtend
fierke cn
kwikzilver, fllblimaat, koper, lood, enz., weshalve men het koperen
fierk verglaasde potten, voor huisfelijk
huisCelUk gebruik, zorgvaatwerk en f1:erk
moet vermijden. Onder de dierlijke Vergiften. begrijpt men alvuldig moct
le aanftekende ftoffen,
fcoffen, doch voornamelijk het Vergift van zekere
flan geil , 'adders en dolle honden. De Vergiften uit het plantenrijk
flangen,
zijn niet zoo zeer bijtend, als wel bedwelmend en flaapverwekkend,
wanrvoor men zich wachwach.
en onder deze, als de meest algemeene , waarvoor
ten moet, behooren:
behooren : de opium, fommige pitten van den kerslaurierboom , van bittere amandelen en de daaruit gedisteleerde ratafia
fieekapp(;'1 en anderen. Daar ieder
en perfico, de dolle kers, de fieekappó'1
Vergift op zijne bijzondere wijze voor het leven gevaarlijk wordt,
zoo kan er ook geen algemeen Tegengift zijn, maar men moet zich
genoten of ontvangen Vergift
altijd in de keuze daarvan naar het genotcn
rigten. Tegen het dierlijk Verg:ft van eellen dollen hond bedient
men zich van het uitbranden
nitbranden der wond, of ook wel van het herhaald
inwrijvcn
inwrijven derzelve met zout, welk laatrte
laatCte middel, voor ecnigen tijd.
in Engeland met cen
een goed gevolg gebruikt is. Tegen de meeste aanaan.
[rekende
ftekellde [taffen
[toffen beveiligt I'le doOl"
door haar veroorznakte,
veroorz~akte, en reeds eenmaal doorgcftallc,
doorgeftalle, ziekle
zicklc het beó:tc.
bcotc. Tot een Tegengitl
TcgcngiCt tegen arfeV 5
\'5
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11fcum
11icum en fu1Jlimaat
[ulJlimaat drinkt men tOt
tOt brakens toe dikachtig zeepwater.
Koper veroorzaakt dadelijk braking, en is dus zijn eigen Tegengift;
doch lood, daarentegen,
daaremegen, is het fchadelijkst Vergift van allen)
allen, omdat het langzaam en fluipend werkt. De werking van de opium en.
kofIij, ipectJipectJ.
andere bedwelmende Vergifeen kan men het best door koffij,
cuattna en kamfer tegengaan.
cuatzna
VERGULDEN. Deze kunst moet eene der oudlle zijn; want
verllonden ze reeds. en in de Mozaïfche fchriften
de Egyptenaren verfionden
gemaakt. Inwordt van het overtrekken met goud dikwijls gewag gemaalit.
tusfchen verllond men waarfchijnlijk de kunst nog nier,
niet, om het goud
goud'
in zoodanige dunne blaadjes er op te brengen, als tegenwoordig gePLINlUS maakte men de dunll:e
dUllfl:e goudfchiedt; want nog ten tijde van PLINIUS
blaadjes uit eene once, die tot 3000 vierkante duimen werd uitgedat het goud, in de dagen van gerekt. BUONAROTTI berekent) cat
gebragt
werd.
noemden fchrijver, 22 maal dikker op de voorwerpen geb
ragt werd,
BOYLE bevood, dat een grein goud tot 50
50 vierkante
dan thans, en BOYLE
voch·
duimen kon uitgerekt worden. Daar nu dit metaal noch door vochtigheid noch door de lucht wordt aangetast, zoo zijn de dunne overover.
trek fels , welke men van goud maakt, ongemeen duurzaam, en men
vindt, onder anderen in Herculanum, verguldfels , die zoo glansrijk
kunfl:enaar gekomen
zijn, als of zij onlangs uit de handen van den Imnfienaar
oudfl:e tijden
rijden het goud tot
waren. De wijze, waarop men in de oudll:e
geHagen heeft, is onbekend; doch
fijne blaadjes, ter vergulding, geflagen
LESSING vond een opflel
opael van eenen Duitfcl1en
Duitfchen monnik, THEoPHITHEoPHl~
LESSING
SJde eeuw, waarin reeds geleerd wordt, dat het goud
LUS, uit de 9de
tl1sfchen perkement geflagen.
geHagen. en dit, opdat het niet kleve, met ge.
tusfchen
branden en fijn gewreven oker overtrokken, en dan met den tand
van een wild zwijn moet gepolijst worden. De Duitfche goudflagers
echter, het perkament naderhand te dik en te hard oordeelende , floeHoegen derhalve het goud eerst tusfchen de zeer dunne huiden van onkalveren, en daarna tusfchen
tusfchcn de buitenlle vliezen van de
geborene kalveren.
runderbeesten ; waarvan de bereiding als een geheim aan
darmen der rtlnderbeesten;
eellen
eenen Ier/ander worde toegefchreven.
Men heeft onderfcheidene manieren van Vergulden. B~i
Bij zilver
kan dit met of zonder behulp van het vuur gefchieden. Door het
laatfie ontbindt men eenig goud in koningswater; bevochtigt daarme·
laatîte
de linnen lappen, en verbrande deze..
deze. Met dit poeder wrijft men
door' eene kurk, in zout water gedoopt, het wel gepolijste zilver ~
en polijst het daarna weer, wanneer het eene bleeke goudkleur zal vertoonen, die in andere metalen iets hooger zal zijn. Tot de Vergulding in
het vuur voor zilver en koper gebruikt men een amalgama van kwik
wijnfieen en zout, open goud, waarmede de vooraf in water, met wijnfl:een
gekookte werktuigen ter dege worden bellreken, zoo dat zij door
het kwik als geheel verzi!verd
verzilverd zijn. Wanneer dezelve dan op gloei.
jende kolen worden gelegd, dampt het kwik weg en het goud blijft
terug; doch daar deze Vergulding meestal voor
VOOI' de ecrfh,
cerUe reis niet
ZIV,Wf
zwaar
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zwaar genoeg is, herhaalt
herhaal~ men de bewerking nog eens of meermalen.
Vervolgens bedekt men de werktuigen met
me~ gloeiwas , befraande
bell:aande uit
ui~
eene halve once blaauwe vitriool, eene halve on ce fpaansch groen
gloeijen , tot
en twee oncen was; laat dezelve hiermede in het vuur gloeijell,
dat alles is afgebrand, en eindigt dan de geheele bewerking door po.
-'Tot het Vergulden van ijzer en fraaI,
i1:aal, voegt men bij ee-,
ee-.
lijst ing. -"Tot
ne ontbinding vnn goud in koningswater het dubbel gewigt van door
zwavelzuur bereiden ether,
ether. in een genoegzaam groot glas; fchudt
fchndt alal·
les door malkander,
malkander. en laat het vervolgens fiaan, wanneer de ether
goudkleurig zal worden, en de bovenfl:e
bovenll:e ruimte van het glas inne.
men; terwijl het zich beneden bevindende fcheivocht al zijn goud
i1:ort men alles in eenen van onder
zal verloren hebben.
Hierop fiort
toegefiopten trechter over, en laat, nadat de vochten weder volko.
toegefl:opten
men gefcheiden zijn, het fcheivocht
fchei'locht voorzigtig van onderen weg.
loopen, om de goudkleurige ether alleen te behouden, welke in
een beGoten fieschje wel bewaard wordt. Wanneer men nu met
tinctUur op het wel gepolijst ijzer
een kwastje of penfeel deze tinctuur
of fiaal brengt, dan zal het vocht fpoedig wegwafemen en bet goud
fi guren ,
overblijven; zoo dat men op deze wijze vergulde letters en figuren,
llaar
IJaar verkiezing, op fiaal of ijzer kan te voorfchij
voorfchijnn brengen. - Eene
andere manier van Vergulden,
Vergulden. waarvan men zich in Jap/In
JapfJn bedient,
gefchiedt door goudpoeder, of fiof van goud. Men bell:rijln
bell:rijkt vooraf
hetgeen men Vergulden wil, met een mengfel van lijnolie en gom.
Van deze manier van Vergulden kan men zich ook op glas bedienen,
goudi1:of met borax vermengt en er gomgom.
wanneer men namelijk het goudfiof
water bij doet, ten einde het door een penfeel er op te kunnen
brengen. Te dien einde moet het goud eerst tot een poeijer geworden, hetwelk of door verkwikking van het goud, en daar.
bragt worden.
op volgende afdrijving van het kwik, of in dier voege gefchiedt, dat
men zwavelzuur ijzer bij de goudoplosfing doet, wanneer het goud
Eene valfche Vergulding ge.
als een poeijer zal nederploffen. fchiedt door zoo genoemd goudvernis, welks uitvinding aan een en
Siciliaan, ANTONIO CENTO, wordt toegefchreven. Men kan een
fchoon goudvernis bereiden, wanneer men één lood gomlak , 4
drachma drakenbloed, 10 grein kurkuma. en 4 oncen fierken
i1:erken wijngeest of alkohol, of ook ééne on ce guttegom, 20 grein drakenbloed
hetin korrels, 20 grein faffraan en 20 oncen alkohol zamenvoegd; heezeI
ve 8 dagen in eene flesch in de zon, of in een warm vern-ek
vertrek laat
zelve
fiaan te trekken; dit vernis vervolgens filtreert en in eene gefloten
bell:reken, neemt
flesch bewaart. Het koper of zilver, hiermede befireken,
fchooue gondkleur
gotldkleur aan.
eene fchoolle
VEIUIOEF,, (HENDRIK) geboren te Woerden, doch
doch''naderhand
naderhand
VERHOEF
zilverfmid in 's
' s Gravenhage
Gravenlrage , fiaat
!laat in ''ss lands gefchiedenisfen gebrand.
merkt als de voornaamfie
voornaam!le bewerker van den afschuwelijken
afscbuwelijken moord
bJaauwe vaandel der fcbut.
fclIut.
aan de beide broeders DE WIT. Onder het blaauwe
terij behoorende , dat op den beruchten 20 Augustus 1672 voor de
floeg hij tegen hen allerlei bedrei.
gevangen poon had post gevat, noeg
~in.
l!,in-
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gingen uit, waarvan hij zich dOOf
door de zachte toefpraak
toerpraak van fiads regering niet liet afbrengen. Hij was de eerlle, die op de gevangen
haalpoort fchoot, om dezelve te openen; doch toen dit mislukte, haal.
dé hij bij den rillid
fmid van den prins mokers. hamers en breek~izers,
breek\izers,
om met dezelve de deur te beuken. Toen dezelve van binnen gefioof VERHOEF met anderen de trappen op, naar het
opend was, noof
ruwvertrek, waar zich de beide broeders bevonden; kondigde den ruw.
aard den dood Ran, die daarop van de trappen gefleurd en van JOAN
DE WIT, aan de hand van VERHOEF'
VERHOEt> geleid, gevolgd werd. Den
raadpenfionaris van verraad betigtende, waartegen deze zich kortelijk
fiepen anderen, die dit hoorden, dat hij zich met JOAN
verdedigde, riepen
verlland
verllond,, en deszelfs goudbeurs al weg had, waarop de booswicht
toornig werd, en den raadpenfionaris van zich niet,
fiiet, met deze
woorden: Neemt den fchelm dan, m
el~ bruit met hem voor den duivel. Nadat het gruwelIluk volvoerd was, begaf zich VERHOEF , 's aa..
firafplaats, rukte de harten uit de ontzielvonds ten half 10, naar de Ilrafplaats,
de ligchamen,
jigchamen, en bewaarde die in terpentijnolie; in het vervolg,
wanneer hij die vertoonde, er bijvoegende , dat het grootlle van den
zilverfmidswinkel aan VERHOEF geen brood
raadpenfionaris was. - De ziIverfmidswinkel
J700rburg op; doch
opleverende, zette hij naderhand eene herberg te Foorburg
firaatfchenderijen en andere fchelm1lukken
fchelmllukken
zich hier eerlang aan vele 1lraatfchenderijen
ièhuldig
ichuldig makende, werd hij gevat, en door baljuw en mannen van
Rifnland tot
tOt openbare geefeling en 50 jaar tuchthuis1lraf
tuchthuisllraf veroordeeld. Het vonnis werd in Slagtm. 1677 te Lei/den
Leijden aan ,hem uitgeuitge,
voerd, onder de in het oog loopende blijken van het genoegen eener
aan[chouwers in des booswichts fchande, vooral van
menigte van aanfchouwers
eellige
eeni~e 1ludenten.
lludenten, die op eene Immer, tegen over het fchavot, eeni.
eeni~
ge vioolfpelers geplaatst hebbende, dezelve onder de geefeling lnslustig lieten fpelen. VERIiOEF werd echter eerlang uit het tuchthuis geflaakt, en vertrok naar Utrecht. Verdere bijzonderheden
bijzonderbeden omtrent zijne laat1le
laatlle jaren zijn 011S niet bekend. (Men vergelifke hierbiJ de beide artikelen JOAN
aAN en KORNEL!S DE WIT.)
VERKALKEN, calcineren, is in den uitgefirektfien
uitgellrekt1l:en zin des woords
ligcbamen, doer middel van het
die bewerking, waardoor de vaste Iigchamen,
vuur, in eenen weiland geraken, waarin zij wrijfbaar worden. In
eene naauwere beteekenis bezigde men eertijds den naam Verkalken
eent!
alleen van metalen, waaronder men die bewerking bedoelt, waardoor
dezelve van hunnen geregelden vorm beroofd, en in zoogenaamde
meraalkalken
metaalkalken of metar.lachtige
metaalachtige aarden veranderd worden. Tegenwooralgemeen met den naam van oxydig bellempelt men deze ligchamen nlgemeen
des (verzunrfcls
(verzunrfels ,) (zie OXYDE.) Men kan de metalen op verfchilIende wijzen Verkalken of calcineren, namelijk: langs den droogen
weg dOOf
daar eene
eenc foort van verbranding in de vrije lucht, of ook langs
den natten weg door oplosfing cn
en nederpIoffing
nederploffing van derzelver kalk.
Ten bewijze dient het lood: wanneer men" daarvan eene
cene naauwnaauw.
keurig afgewogene hoeveelheid, in de vrije Iuch
lucht,
t, in cenen platten
pot :melt , dan vertoont
vertoollt zich weldra een graauw.
graauw, aardachtig vlies
op

op deszelfs oppervlakte; dit wegnemen de
de,• is het lood helder glin.
fierend
fiereud;; doch na
n3 eenigen tijd komt op deszelfs oppervlakte wederom
een nieuw graauw vlies, met welks wegneming men zoo lang kan
aanhouden, als er nog lood voor handen is, wanneer alsdan al dit
aanhouden.
zelfiandigheid zal veranderd zijn, welke
metaal in eene poederachtige zelihndigheid
eene kalk (dxyde)
(tJxyde) is. Deze loodkalk is fpecifiek ligter • dan het
eelle
metaal!1aat, doch zijn vol11rekt
volfl:rekt (ablo{uut)
(abfo{uut) gewigt aan"
aanlood in zijnen metaall1aat,
merkelijk zwaarder, dan de daartoe gebruikte hoeveelheid van
vnn dit
loodknlk
metaal, zoo dat men van 10 pond van hetzelve 11 pond loodkalk
manier van
verkrijgt. Platina.
Platina, goud en zilver ondergaan door deze m3nier
Verkalking geene zoodanige verandering, weshalve zij,
zjj, ofschoon te
omegt, edele metalen genoemd worden. - De metaalkalk is dus eene uit metaal en zuurflof
zuurfl:of zamengefl:elde 11of,
flof, welke zwaarder dan het
gebruikte metaal op zich zelve weegt, omdat het gewigt der zuur·
!lof
flof er nog bijkomt, om welke reden men de metaalkalk meer eigenaanmerkaardig een metaalverzuurfel noemt, zoo als wij boven reeds aanmerk·
ten. Elke Verkalking kan dus eene verzuring genoemd worden, en
z~in metalen, gelijk het rottekruid , die z~o
z90 veel zuurflof
zuurfl:of kun.
kuner z~jn
nen opnemen, dat zij werkelijk tot zuren overgaan. Voor het ove.
ovedezelfde, ge.
rige is de graad van verzuring voor alle metalen niet dezeIrcle,
lijk op het woord OXYDE nader befchreven is.
VERLICHTING. Het licht was van de oudf1:e tijden af, en mo·
mogelijk wel onder alle volken, altijd
altUd het zinnebeeld van waarheid en
tegenf1:elling, de duisternis
deugd, zoo als aan den anderen kant, bij tegeuil:elling,
van leugen, vooroordeel, dwaling en ondeugd.
ondengd. Verlichte denkbeelden en gevoelens zijn uit dien hoofde niet anders, dan de zoodanige ,
die met de waarheid of deugd overeenkomen. Verlichting, in tegenbeteekellt dus eenvoudig het verdrijoveril:elling
overf1:elling van verduistering, beteekent
ven van onkunde, dwaling en ondeugd, gepaatd
gepaald met het uitbreiden
nu, over het algemeen,
van kennis, waarheid en deugd. Waarheid nn,
mcnfchenverdatgene zijnde, hetwelk door het eenvoudig gezond menfchenverternond voor zoodanig
zoodunig erkend, of op eene wettige wijze daar!land
fland teril:ond
uit afgeleid wordt, en waarvan het tegenovergeflelde
tegenovergenelde onwaarheid of
.dwaling wordt genoemd, zoo beil:aat
bef1:aat derhalve Verlichting in de ·po.
'po_
ging, om het eenvoudig gezond menfchenveril:and
menfchenvernand wederom in des.
herfl:eIlen,, waarvan het maar al
zelfs oude en oorfpronkelijke regten te herflellen
te dikwijls door domheid, onkunde, list, eigenbaat, gouddorst, heersch.
heerschhoe al die onzalige plagen en fchandvlekken
zucht, vooroordeel, of boe
van het menschdom mogen genoemd worden, beroofd werd.
Deze Verlichting !lrekt
firekt zich uit tot alle vakken van menfcheIijke
menfchelijke
tr.Pg, noch behoeft niet bepaald te 'Worden.
worden. Dit hekennis, en kan, 1r.llg,
melfche gefchenk toch breidt zich gelijkelijk uit met het eeuwige, onveranderlijke rijk van waarheid en deugd, en heeft, wat den mensch
mensel1 zeizeI.
ven betreft, geene andere grensfcheiding, dan in het algemeen
al.gemeen de einverfl:and,, en, met betrekking tot ieder mer.sch
mensch in het
digheid van zijn verlland
bijzonder, de zoo verfchillcllde
verfchillellde vermogens van ligchuam
ligchnam cn ziel, de
zoo
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zoo verfcbillende fianden en beroepsbezigheden, door den grooten
Schepper zoo wijs als weldadig, zoo wel tot infiandhouding als tcr
ter
onderlinge geluksbevordering des menfehelijken
menfchelijken genaehts,
geilachts, ingelleld.
ingeHeId.
De Përlichting
Férlichting kan dus geene palen hebben; en daar niemand eenig
wettig regt bezit, om over het verfl:alld
verltalld van anderen te befehik~
befchik~
ken ,.jo
.... zoo mag ook niemand de opkomende of voortgaande Verlichting eenige verhindering toebrengen; met andere woorden: zij
mag niet hepaald
bepaald worden, en dit behoeft zij ook /Ziet;
niet; want, ofschoon
zij ook nog zoo uitgebreid
uirgebreid mogt kunnen daargelleld
daar geHeid worden. fchoon
ook alle
aJle vooroordeelen mogten kunnen worden uitgeroeid, en alle
men[chen
menfchen terug waren gekeerd tot de kennis en beoefening van de
leer des gezoaden
gezonden verllands
vcrHands ; wel verre, dat daaruit immer eenig
cenig wezenlijk nadeel voor de rust
rusr en het genoegen eener burgermaatrchapburgermaatfchappij zoude kunnen voortfpruiten
voortfpruiren,J zoude een ieder veeleer ongelijk
beter ge[chikt zijn en genegen worden ter naarllige
naarHige betrachting van
datgene, wat zijne verordening of lland
Hand in de maat[chappij
maatfchappij met zich
brage;
bragt; terwijl algemeen geluk, natuurlijk, het weldadig gevolg van
zulk eene grootere en meer algemeene Verlichting zijn zoude. Immers
het blijft toch, bij alle men[chen
menfchen van allerlei denkwijzc,
denkwijze, eeuwig en
onveranderlijk pal llaan,
fiaan, dat
dar de waarheid beter is dan leugen, deugd
ulleen
een door de
dan ondeugd, licht dan duisternis: alle goederen, die uil
beoefening van het gezond verlland
ver Hand , of, met
m~t andere woorden, door
eene gun1lige
gunfiige geneigdheid tot Verlichting, kunnen verkregen worden.
VERMILJOEN. (Cinnaher)
(Cinnaber) Een, met zwavel geminerali[eerd
kwikzilver, dnt
dat in de kwikmijnen van A/maden in Spanje, en op [om.
mige plaat[en
plaatfen van Amerika, doch voornamelijk bij ldria in f{arin~
thie, voorkomt: eene zware glinf1:erende
tijds gecriscalli[eerd,
glinHerende flof,
fiof, [om
fomtijds
gecriscallifeerd,
deszelfs fraaije roode kleur in de [childerkul1st zeer geacht,
wegens desze![s
waartoe zij echter tegenwoordig, in opzettelijk daartoe ingerigte fa.
brij ken , kunstmatig bereid wordt. Deze kunst-vermiljoen
kunst~vermiljoen bef1:aat
beHaat uit
3 deelen kwikzilver en I deel zwavel, volgens anderen, uit ~ deel
zwavel en k kwikzilver. Beiden worden door wrijving of zachte
fmelting met malkander vereenigd, waarna men deze zoo genoemde
gefchikt aarden vat doet, en van ondekwikmoer in een voor opheffing ge[chikt
ren aan eene llerke
fierkc hitte biopt
bIopt llelt,
fielt, waarop de zwavel en het kwik,
onderling vereenigd, opgeheven worden en zich boven aan de koele
plaats van het vat in eenen koek. of gecristalli[eerd
gecristallifeerd ophefsel, vast
zetten, hetgeen alsdan, afgenomen en fijn gemalen zijnde, het Vermiljoen opleven.
oplevert. Alhoewel nu de bewerking wel hierop neerkomt,
is het echter eene groote kunst, omdat zoo gloeijend
gloe~jend rood Vermil.
joen voort te brengen, hetwelk onze AmllerdatnCche
AmHerdamCche fabrijken op~
leveren, en waarin de bnitenlanders
buitenlanders haar niet kunnen evenaren.
VERNET. (JOSEPH) Een beroemd [ehilder,
fchilder, te AvigllO/Z
AvigllOn in 17I2
1712
geboren. Hij kwam als jongeling te Parijs, en overtrof weldra in
!let
!Jet [chi!deren
fchi!deren van zeef1:ukkcn
zeeftukkcn al zijne kunstgenootcn
kunstgenooten van dien tijd.
Hij [childerde
:tUc Fran[che
Franfche zeehaven~ en ee11e.'
eene feeb
r('eb V!1l1
V:1l1 !l11den:
:l11dere
fchilderde :tUe
link
!lIJk
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([ukken,
nukken, die nog
Ilog nict
niet overtroffcn
overtroffen zijn. Nicmand
Niemand wist zoo getrouwen
wa~r eene !lille
Hille zec,
zee, de 110rmen,
!lormen , dc
de zachte bewcgingen
bewegingen en terugka~t{ing
rugkaatling \'~n
\'an het licht op de bedaarde golven uit te drukken, als
hij. Eene nanhoudende
aanhoudende beoefening der natuur,
llatuUr, waarbij hij zich in
groodle gevaren bloot !lelde,
Helde, had zijnen
zijne jeugd dikwijls aan de groodlc
(childerkunst tot ecncu
eenell 110ogen
IlO ogen trap van volkomenhcid
volkomenheid
aanleg voor de (childcrkunst
omwikkeld, waartoe zijn verblijf in Rome,
Rome. alwaar hij alle belangrijke
foeflanden opzocht, en alle wcrkingen
werkingen van licht en fChaduw,
fchaduw, welke
toel1anden
de dampen en tocvallige
toevallige l1and
fland der wolken,
wolf.en, ieder uur van den dag en
nacht, veroorzaakte, vlijtiG
vlijtiL: waarnam, niet weinig bijdroeg. Zijne
[childerrlukken werden duur betaald, en trokkcn
trokken bij de jaarlijkfche
fchiIder!1ukken
tentoonftellingen in de LO/lvre,
Louvre, boven alle andcre,
andere, de bewondcring
bewondering
tot zich. VERNET fricrf
fderf te Parijs in \Vinrcrm.
Willterm. 1789, en liet cencn
eenen
zoon na, CHARLES geheeten, die als fchilder
[childer van historiën eo veldfla.
veldflagen mede beroemd is.
is,
VERNIS. Eene oplosfing
oplosfin g van hars in olie of wijngccst,
wijngeest, welke
men gebruikt, om aan een of ander huisraad eene glansrijke opper.
vlakte te geven, en tevens tegen roest en vochtigheid te bewaren.
De .Japan;;et·s
Jopomiers hebben hu beste Vernis, vermits ~e natuur hun in het
rap van Jen RhlJS
Rhus vcrnix
vernix eene voortrcffelijke
voortreffelijke foort
fa ort oplevert, welke,
fap
geJfOogd
gedroogd zijnde, vaster en houdbaarder is, dan die wij uit barnlleen
barn(1:een en
copal bereiden. Omtrent het barnlleenbarn (1:een- Vernis vindt men in de fchilders- en kunstverlakkers handboeken menigvuldige voor[chriften
voorfchriften opl\IACQVER, wiens voor[chrift
voorfchrift ook door FUNKE.
FVNKE.
gegeven. Volgens l\IACQUER,
gevolgd is, neemt men 1 pond barnlleen, en [melt
finelc dien op een ko_
kolenvuur in eenen wel verglr.asden
verglr.:Jsden pot; voegt er
cr vervolgens 6 of 8
oncen
Ollcen bijna koke!~de
kokende lijnolie bij, welke vooraf op de gewone wijze
barn(1:een ter
gezoden is, en roert onder het ingieten den weeken barnlleen
dege onder de olie, om de wederkeerige vcreenigint,i
vcreeniging te bevorderen.
Alles wel verbnndell
verbonden zijnde, neemt men den pot vnn
van het vuur, laat
alles aanmerl;elijk
aanmerkelijk verkoelen,
verkoden, cn
en doet er, flechts
Oechts 1l0g
n0g warm zijnde,
zUnde,
weder onder gef(ntjig
getb(jig omroeren, I pond terpentijnolie
terpentUnolie bU, wanneer
wannecr het
gefiltreerd, en voor het gebn:ik
gebrt:ik bewaard wordt. (*)
Vernis door doek gefi:tr~erd,
Dit Vernis, van rene
eelle blanke kleur zijnde,
zUnde, en gInshard
glashard opdroogende,
wordt bij ons voor het bef1endig[Je
bet1endi;,\tle en duurzaal11lle
duurzaalllflc gchouden,
gehouden, en
cn het
meeste gebruikt. De graveerders in het koper bedienen zich, tOt
tot
het etfen
etfcn hunncr
hunner platen, van een Vernis, zal11en~ef1eld
zalllenf;efleid uiL 10 eleelen
ceelen
Bourgondifch pek, en I decl
deel asplwlt,
a,phalt, of ook wel uit I dcel
deel asphglt,
deel m:lstik,
mastik, en 2:2 dcelen
deden was.
1V1S.
pholt, I dcel
VER ON A. Eene oude, grovte
gr00te en
ell ll!tt,ief1rekte
u;tgeflrekte flad in Opper-I/a!i::,
Opper-!ta!i::,
voorheen aan de rCl1etiflllell,
re;JetirlileIJ, thans
thalls tot het LOlJibardisc,';.rellc:iruJflsdt
Lombordisc,1.lelJc:iaaflSdt
ko.
C.)
T1"('fe,:rcll(~p, Kunst '"
Cf.
CO) 1'.Icn
~,len vin(lt
\'in,lt in het Vaderl and5c~1
a,,,I,e:. ilJa~azt'jn
Jl/o{;azijll ,',1!J
1',1/J "'rte"Jd",,,,
S.aak,
SMaak, deel V. no. 3,
:), Jgo~~,
Jgo:~, I"au
let! o:'tr d,
de FCY1Jisfell
Fcrllis(lll tot
fot Lak·t'crl.:,
Lak-t'erA:, iIJ
in 1161
/16t a/;:ca/lIcm(
i.
me en, en ov~r !:ct
':ct Barnftcen·
Barnftcen- en Copah'crnjs
Copall'crtlÎs in
;'J het bij-:.rwr!cr,
bij'ZOI!r!cr, bCI:Ct'C1lS
bC!:et'c1H ecu
eCIJ;·
ge aanrner/':jn~en
atlnrne,J,.'in~en ovcr dcrzc/vc,.
dcrzc/vcr hcrûdj1J~,
hcrûJilJK, hetwelk
hClwc:lk \"UOrd}
"oord} V00r
vlJor Ul'!},
lJ\:~l, die z:clJ
.:clJ
:~I~t
:~I\.:t I.\.'t
kt:t m
nl'lkf.,ïl
)~;~'1l ,'1l1
\,1l1 \';,!l"ul'.ilèn
\'~rui)lèll !)~'i;:~'.!
!)~'~:,'! l1011,lc.'!1
110\1.1,,11 ,, !i.'·lC'n5w:J.ll'(1i~
~i.'·lcnsw3.1r(li~ is.
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koningrijk behoorende , is
Îs de hoofdi1:ad
hoofdi1ad van eene provincie van gelijken naam. Zij ligt aan de Etseh,
Etsch, die de fiad
fl:ad in twc~
twee deden,
deelen, het
brnggen aan elkan~
elkanZuidelijk en Noordelijk, fcheidt, welke door 4 bruggen
der verbonden zijn, en in eene zeer vruchtbare
vrucbtbare en aangename vlakte, welke, inzonderheid?
inzonderheid wanneer men uit de Tyrol{che
Tyrolfche gebergten
in dezelve k0mt,
kvmt , een bekoorlijk gezigt oplevere.
oplevert. re/ona
j/eronrJ is van mubefchermd door de
ren en wallen omringd, en werd eertijds ook nog beCchermd
3 kasteclen
FeJice, St. Pietro en Vechio, die echter tegenwoorkasteelen St. Felice,
fl:ad heeft 22.
dig al hun krijgskundig gewigt verloren hebben. De fiad
mijlen in den omtrek; verCcheidenc
verfcheidene ruime en afgeflotene
afgeilotene pleinen,
(waaronder de Piazza de Signori met het raadhuis, en de Handbeelden van uitflekende
uitHekende burgers van Verol'la);
Yerona); 9000
9000 huizen, deels aanzienlijke, deels van eene oude bouworde; meestal naauwe en kromme Hraten,
60,000 inwoners. 1\len
Men vindt er 14 parochie-,
parochie., 79
i1raten, en 60,000
andere kerken, benevens eene hoofdkerk, waarvan er vele met fraaifchilderflukken pronken. De zijden-, wollen- en lederfubrij
lederfabrijken
ken zijn
je fchilder([ukken
tus[chen Italië, Duitschland
lJuitschtand en
talrijk, maar de handel, van hier tllsfchen
Zwitferland,
aanmerkelij k, is niet zoo levendig
ZWitierland, ofschoon nog altijd aanmerke1ij
als voorheen. Men vindt hier zeer vele overblij fse!
[se],;~ van Romeinfchat van ([Ukl{(;n
fiUkl{~n van Olloufche oudheden, inzonderheid eenen rijken fchac
de beeldhouwkunst; bevattende de beroemde MAFFEISCHE verz~me.'
ling eenen rijkdom van hijCchriften
b\jfchriften,, fiandbeelden,
frandbeelden, vazen en basreliefs.
overgeblevcne gedenk([ukken,
gedenkf1:l1kken, die het best
Onder alle uit de oudheid overgeblevene
zijn bewaard gebleven, behoort het
bet oude Romein[che
Romeinfche amphicheater
amphitheater ;
doch waarvan jaarlijks, op kosten der Had, een gedeelte vernieuwd
wordt. Dit bezienswaardig gebouw, hetwelk 11Ieer
l1Jeer dan 22,000 menfchen koude
konde bevatten, ([aat
i1aat op het plein Bra, en men meent, dnt
drlt
het door DOMITIANUS
DOMlTIANUS is geflicht
gei1icllt geworden. Het is van marmer; heeft
eene eironde gedaante, en is 464
1~64 voet lang en 367 breed. Van buiecne fraaije teekell.ing
teekening en
ten zijn twee verdiepingen van bogen, van eene
vorm, befraande
be!laande ieder uit 72 bogen; van binnen heeft men 46 rijcn
rijen
uitgehouwen, en in het rónd
zitplaatCen,
zitplaatfen , welke in rood marmer zijn uitgehonwen.
loopen, benevens voor iedere verdieping 32 uitgangen. Perona
Ferona is
de moeder- en geboorteplaats van CATULLUS, CORN. NEPOS, PLINlUS
NIUS den ouden, VITRVVlUS,
VlTRUVIUS, SCALIGER, SCIAIO MAFFElJ
MAFFEIJ en ande.
ren. De familie van SCALIGER was in de 13de en 14de
I4de eeuw bezitfier der fiad;
i1ad; doch zij werd
wcrd haar door de Venetianen
Yenetianen ontrukt.
zitfl:er
VERREKIJKER is alleen
àl1een een zamenfl:el
zamenfiel van twee bolle glazen,
die men onderfcheidt
onder[cheidt in het voorfle
voorfee bij het
heç oog, dat men het oogglas
noemt, en het achter[ce.,
achter[te., naar de voorwerpen gekeerd, dat den naam
van objectief·
objectief- of voorwerp-glas
yoorwerp-glas draagt. Deze eenvoudige kijkers doen
ons het voorwerp verkeerd zien, en hierom heeft men er uit~
uit- en in.
inge~
fchuivings.buizen aangebragt • en, voornamelijk in de oogbuis, ge'
meenlijk
meen
lijk 4 glazen tusCchenbeiden
tusfchenbeiden gevoegd, waardoor dan het voor.
vertoont, en het gezigtveld grooter
grootcr
werp zich regt aan ons oog vertoom,
wordt; wordende de vergrooting altijd in middellijn, of over de breed~
breed7

w,
te,
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zij gelegen is, en de zetel van eenen bisfehop.
bisfchop. Men vindt
waarin zU
genootfchappen, eene fehilder-,
fchilder-, muzijk- ell
en veser eenige geleerde genootfehappen,
tingbouwkundige fehool,
fchool, een mufeU!n
mufeUln van fchilderfiukken van Frantingbouwkulldige
fehe
fche meesters, eelle
eene beroemde glasfabrijk, eene geweermakerij en
verfcheidene horologiefabrijken. Het getal der inwoners bedr~agt te.
genwoordig nog geene 28,000. De voorgevel van het flot is 1800
voet lang, en bevat nog fl:eeds
fieeds zeer veel beziellswaardigs, inzonder.
inzonderheid de kapel, de prinfemrap, de prachtige uitgebreide galerij met
Hercules-zaal, de falon de guerre, en
kostbare fchilderfiukken, de lIt:J:cules-zaal,
F~'lnfchen fin
finaak
den fchouwburg.
fchonwburg. De tuin is geheel in den Fr'lnfchen
aak ,• maar
VOtL h()og
hnog voert),
fomeinen, (waarvan de groote het water 80 VOl:l
rijk in fonteinen,
grOtten,
fiandbeelden van brons, albast en marmer. De orangerlt
grotten, fl:andbeelden
orangenl: b.
inzonderheid, der bezigtiging waardig, en het park zoo groot,
groOt, dat
het verfcheidene dorpen, benevens de lusthuizen Groot en Klein Trianon bevat, welke beide door LODEWIJK XIV. zijn aangelegd.
VERSCHIJNINGEN. (Phantasmen uit het Grieksch van Phaino, ik verfchijne) zijn beelden, welke de ziel, zonder een uitwendig voorwerp, enkel door de verbeelding,
verbeelding. zich zoo levendig voorvoor.
Helt, dat zij dezelve buiten zich meent te zien. De ziel ontvangt
ftelt,
de voorftelIingen
voorftelJingen van de buiten
buitenwereld.
wereld, door middel van de werk:uiwerktUigen onzer uiterlijke zinnen, als dat deel van het zenuwgeftel
zenuwgefcel uitma
uitma_..
kende, hetwelk naar de buitenwereld gekeerd is, om de indrukken
der uiterlijke voorwerpen op te nemen; maar zij kan ook voorftelvoorfcellingen verkrUgen, die niet onmiddellijk van een uitwendig voorwerp
zijn. terwijl zij of willekeurig reeds verkregene denkbeelafkomftig zijn,
den weder terug roept, en ze tot beelden vereenigt,
vereen igt, of dat door
opgewekte zenuwen in de herfens werkzaamheden en bewegingen
ontftaan, welke zekere voorrtellingen
voorfteIlingen en beelden in de ziel doen gege.
horen
boren worden. Dit is de verbeeldingskracht der ziel, of het vermogen der inwendige vorming van voorftellingen , en dus Verbeelding.
Gelijk, namelijk, de aanfchouwing van de uiterlijke zinnen afhangt,
zoo is ook de Verbeelding aan zekere wetten van inwendige werkzaamheid der herfenen, onderworpen, en naar gelang deze (willekeurig door de ziel, of onwillekeurig door de prikkeling van het ze·
zenuwgefiel)
nuwgefl:el) wordt opgewekt, ontfiaan
ontf1:aan er altijd beelden zonder uiter4jk voorwerp. Hierdoor ontfia:tt
ontfiaat ook de opvolgende reeks van beel_
beel.
'.ijk
dU1
dUl ;; terwijl de eene werking der herfenen,
herfenen. volgens zekere wetten, de
an~re,
anU!re. en diensvolgens altijd een gelijkaardig beeld voortbtcngt,
voortb:engt, hetwelk'ioor
welk-loor de wet der vereeniging van denkbeelden bepaald 'l':ordt.
wordt. Bij
eenen gezonden wefiand van het Iigchaam
ligehaam en eene geregelde werking
van der. ~eest
geest,, verkrijgen wel de voorfieIlingen
voorfl:ellingen der verbeelding, nooit
die mate "Van
'1an fterkte en duidel~ikheid,
duidelijkheid, alsof men dezelve wezenlijr aanfchollwde;
fchouwde; maar de ziel is zich altijd het plaatshebbend onderfcheid
bewust. Allem
toertand van het ligchaam en eene
Alleln bij eenen
eellen zieken [oenand
onregelmatige w~rking
w1rking van den geest, kunnen zich, zelfs bij waken"
de perfoncn,
perfonen , voOrRellingen
VOOl'Rellingell der verbeelding zoo levendig vertoon en,
en ,

dar
d:lt

S2Z

VER S C H IJ N 1 N GEN.

waarin zij gelegen is, en de zetel van eenen bisfchop. Men vindt
er eenige geleerde genootfchappen, eelle fchilder-, muzijk- en vestingbouwkundige fchool, een mllfeum van fchilderftllkken van FranglasfabriJk, eene geweermakerij en
fche meesters, eene beroemde glasfabrijk,
verfcheidene horologiefabrijken. Het getal der inwoners bedraagt tegenwoordig nog geene 28,000. De voorgevel van het Dot is 1800
voet lang, en bevat nog il:eeds zeer veel bezienswaardigs, inzonder.
heid de kapel, de prinfemrap, de prachtige uitgebreide galerij met
fchilder!1ukken, de Ht:rcules_zaal,
Ht:rcules-zaal, de [a/on de guerre, en
kostbare fchiIder!1ukken,
den fchouwburg. De tuin is geheel in den FY<lnfchen finaak ,• maar
rijk in fOnteinen,
fomeinen. (waarvan de groote het water 80 VOtL hllO!!
hllog voert),
grOtten, ilandbeelden van brons, albast en marmer. De orangerlt b.
inzonderheid, der bezigtiging waardig, en het park zoo groot, dat
verfcheidelle dorpen, benevens de lusthuizen Grof)t
Groot en Klein Trihet verfcheidene
anon bevat, welke beide door LODEWIJK XIV. zijn aangelegd.
VERSCHIJNINGEN. (Phantasmen uit het Grieksch van Phaide ziel, zonder een uitwenno, ik verfchijne) zijn beelden, welke cle
dig voorwerp, enkel door de verbeelding, zich zoo levendig voor.
Helt, dat zij dezelve buiten zich meent te zien. De ziel ontvangt
de voorfteIlingen van de buitenwereld. door middel van de werktuigen onzer uiterlijke zinnen, als dat deel van het zenuwgefcel
zenuwgeftel uitma_
uitma..
kende, het\\relk naar de buitenwereld gekeerd is, om de indrukken
voorftetder uiterlijke voorwerpen op te nemen; maar zij kan ook voorftellingen verkrUgen, die niet onmiddellijk van een uitwendig voorwerp
Hngen
afkomftig zijn, tenvijl zij of willekeurig reeds verkregene denkbeel.
terng roept, en ze tot beelden vereenigt, of dat door
den weder terug
opgewekte zenuwen in de herfens werkzaamheden en bewegingen
voorrteIlingen en beelden in de ziel doen ge.
geontftaan, welke zekere voorrcellingen
boren worden. Dit is de verbeeldingskracht der ziel, of het vermovoorfteIlingen, en dus Verbeelding.
gen der inwendige vorming van voorrteIlingen,
aanrchouwing van de uiterlijke zinnen afhangt,
Gelijk, namelijk, de aanfchouwing
zoo is ook de Verbeelding aan zekere wetten van inwendige werk(willekeu.
zaamheid der herfenen, onderworpen, en naar gelang deze (willekeurig door de ziel, of onwillekeurig door de prikkeling van het zenuwgeilel) wordt opgewekt, ontftaan er altijd beelden zonder uiter',ijk voorwerp. Hierdoor ontftallt
ontfta:tt ook de opvolgende reeks van beel.
'..ijk
d~r herfenen, volgens zekere wetten, de
dUl ; terwijl de eene werking der
anèP.re, en diensvolgens altijd een gelijkaardig beeld voortb:engt, hetwelk-loor de wet der vereeniging van denkbeelden bepaald wordt.
\':ordt. Bij
welk'ioor
Iigchaam en eene geregelde werking
eenen gezonden weiland vun het ligchaam
voorileIlingen der verbeelding
verbeelding, nooit
van der. geest, verkrijgen wel de voorfleI1ingen
fterlcte en duidelijkheid,
duideJUkheid, alsof men dezelve wezenlijr aandie mate ~an fterkte
fchouwde; maar de ziel is zich altijd het plaatshebbend onderfcheid
Alle~n bij eenen zieken toeftand van het ligchaam en eene
bewust. Al1e~n
onregelmatige w~rking van den geest, kunnen zich, zelfs bij waken"
vOOl'l\elIingen der verbeelding zoo levendig vertoon en,
en ,
perfonen , VOOli\ellingen
de perfoncn,
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dat zij zich een wezenlijk voorwerp fchijnen voor te ftellen, zoo dat
zij moeijelijk door eigene bewustheid, en zoo deze verftrooid is,
zU
is ~
volrtrekt van de wezenlijke niet kunnen onderfcheiden
onder[cheiden worden. Dit
zijn dan Verfchijningen
Ver[chijningen of phanthasm~n , die deels van de willekeur
afhangen, en deels onwillekeurig in ons verwekt w'orden.
worden. De ziel
kan, door eene ongeregelde werkzaamheid, door al hare kracht op
de verbeelding te oefenen, dezelve zoo zeer verhoogen, dat zij bui.
ten zich een wezenlijk voorwerp meent te zien, dat nogtans niet
bef1:aat. Ook kunnen driften, aandoeningen en eene ingefpannen
beil:aat.
ingefpunnen werktoef1:and verplaatfen.
verplaatren. Zoo heeft
zaamheid der ziel haar in zulk eenen toeil:and
men voorbeelden, dat zoodanig iemand, na eenen onrustigen
onrt1stigC'n dag,
's avonds op zijn
z~in bed het gelaat van eenen mensch op het hoofdkusfen
naast hem zag liggen, hetwelk fomtijds naar eenen bekenden, en fom..
tijds ook niet geleek; door hem met volkomene
volkom ene bewustheid duidelijk
gezien werd, en
eu nu van langzamerhand verdween. Men verhaalt. op
alle gronden van geloofwaardigheid, van een' ouden ontleedkundigen,
ontleedkundigen.
die den geheelen
geheel en dag tot in den nacht illet
met het ontleden van eell
eel!
menfchelijk lijk had doorgebragt , dat hij eene wezenlijke gedaante op
zijnen ftoel
!loei zag zitten. Perfonen , die met een reikhalzend verlangen,
en onder eene volle botviering hunner verbeelding, aan eenen afwezigen vriend of eene geliefde dachten, zagen deze dikwijls eenflags in
hunne wezenlijke gedaante voor zich. HALLER verhaalt in zijne Phy(iologie,
flotogie, dat CARDANUS, terwijl hij wakker was, alles zag, wat hij
wenschte; doch de beelden rezen en daalden voor zijn gezigt. leIemand, die tusfchen de bouwvallen van een oud klooster rondwan_
rondwan~
delde, en zeer verlangend was, om eens eene non te zien, zag de.
de ..
zelve op eenmaal in haar volle ordenkleed voor zich flaan (*)
Door herhaalde gewoonte ontf1:aat
ont!laat bij vele perfonen eene vaardig.
vaardigheid, om zulke verfchijningen willekeurig te kunnen voortbrengen:
zelfs geraakt de Verbeelding [omt
fomt ijds door ongef1:eldheid
ongefte1dheid zoo gefpanllell,
nen, dat de beelden meermalen, ook zonder willekeurige opwekking,
opwekking.
verfchijnen,
verfchijnen. zoo dat dergelijke perfonen genegen worden, dezelve voor
werkelijke verrchijningen
verfchijningen van afwezigen, gellorvenen
get10rvenen , geesten. of
ofvoor
voor
wezenlijke reeds gefchiede, of nog toekomende gebeurtenisfen , teil
ten
minf1:e voor aanwijzingen derzelve , te houden. Zoo meende TASSO,
TASSO.
in de !aatfte
laatf1:e jaren zijns levens.
levens, dat eene
~ene gedaante, die hem meermalen verfcheen, een geest was. Een zijner vrienden. de ridder MANso, trachtte hem te overreden, dat dit ver[chijnfcl
verfchijnfcl eene misleiding zijner verbeelding ware; maar TASSO
TASSO verzocht hem, om dezelve eens
overtuibij te wonen, ten einde zich van de waarheid derzelve te overtui.
gen. MANSO kwam, en te midden van het gefprek vestigde TASSO
op eens het oog op het venf1:er,
venaer, bleef onbewegelijk.
onbewegeliJk, en noemde!
noemd~
den venneenden
vermeenden geest bij zijnen naam, zeggende tegen zijnen vriend:
" hier is de vriendelijke geest, die zich met mij wil onderhonden
onderhouden;;

" let

C-)
(*) RIllI.'.
REI!." Fieberlehre.
Fieberlchre.
Xl!.
X!l
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"» Iet op. en overtuig u ,dat alles waarheid zij.
zij, wat ik u verhaald
"heb." MANSO zag of boorde niets; doch TASSO fprak met den
meesten ernst met den geest, deed hem vragen, en beantwoordde
dezelve.
dezelve, waarna de geest afscheid nam, en daardoor aan dit gefprek
een einde maakte (t). Ondermsfchen kunnen ook alleen ~ljt IigchaJigchamelijke oorzaken, zonder opwekking van den geest of lilanning
li1anning der
meJijke
verbeelding, zoodanige verfchiJningen
verfchijningen OIltllaan, waarbij de mensel1
zich volkomen bewust is, dat de beelden geen wezenlijk voorwerp
zijn. Zoo verhaalt BONNET (§) van zijnen grootvader, een man van
volkomene gezondheid, opregtheid en een goed oordeel, dat hij
wakker zijnde, zonder den minll:en
minllen uitwendigen indruk te heb.
ben, van tijd tot tijd figuren van mans en vrouwen, van vogelen.,
rijtuigen, gebouwen enz., voor zich gezien had; dat hij ze duidelijk verfchilIende
verfchillende bewegingen had zien maken.
maken, naderen, zich verwiJderen.
deren, grooter en kleiner worden, verdwijnen en weder verfchijnen;
verfchijneu;
wcl , dat deze gedaanten geene uiterlijke voorwerdoch hij wist zeer wel,
pen waren. Soortgelijke waarnemingen
waarnemin!}en deed ook NICOLAÏ aan zich
zei ven. Hij was reeds eenigermate ongell:eld, door velerlei onaan.
gename bejegeningen in eene mismoedige !l:emming gebragt , en had
nog bovendien eene gewone aderlating en het aanleggen van bloedzui"
gers ondergaan. Toen nu in Sprokkelmaand 1791 ,verfcheidene gevallen hem in eene onaangename gemoedsgefl:eldheid bragten,
valJen
bragtcn, !l:ond
fiond
eenflags de gedaante van cellen
een en a[gefl:orvcn~n
afgefl:orven~n voor hem.
hem, en nog
een/la{!s
7.elfden dag' verfchenen verfcheidene
verfcheidene.,'. wandelende gedaanten a3IJ
a:UJ
dien zclfden
zijne verbeelding. In de volgende dagen zag hij de gedaanten van
afgell:orvenen
nfgcfrorvenen niet meer: maar daarentegen vele andere bekenden en
onbekenden> doch meestal onbekende per[onen.
perfoncn. De bekende waren
meestal levende, maar afgelegen wonende menfchen. Aan deze ver.
fchijningen
Cchijningen had,
had. zijn wil niet het geringlle
geringfl:e deel, en hij was door de
te ll:erke
Herke fpanning buiten ll:aat,
Haat, om het beeld van dezen of genen
ver[che.
perfoon willekeurig te kunnen voortbrengen. Deze beelden verfche.
nen bij dag en nacht, in vreemde huizen minder.
minder, op openbare plaat.
fen zeldzamer, en fomtijds
fom tijds verdwenen zij door het /luiten
fluiten der oogen;
doch vertoonden zich weder in dezelfde gedaame,
gedaante, wanneer hij die
weder opende. Meestal waren de beelden van beiderlei ge/lacht,
geflache, die
mGt elkander fchenen te verrigten te hebben, maar die
fomtijds zaken m€t
meestàl,
meestal, zonder eenig kennelijk doel, door malkander liepen. Zij
vertoonden zich levensgrootte,
levensgrootLe, met verfchillellde
verfchilIende kleuren der onbe.
dekte deelen, in kleed
eren van allerlei kleuren, die echter bleeker, dan
kleederen
bij de wezenlijke voorwerpen warell.
waren. De v.erfchijnfelen kwamen van
tijd tot tijd mClligvllldiger
menigvuldiger en meermalen, en begonnen. ,naar verloop
van 4 weken, nu eens onder elkander, dan eens tegen den kranken
te fpreken. Den 2oll:en
20Hen van Grasmaand werden hem bloedzuigers
van mcnfchelijke gedaanten, die elkander
gezet. De kamer wemelde vnn
ver.

ct).

(t) REIL'S Fieberle/;re,
Fiebe~/8/;"e, 4dc deel.
(f)
CD IlIn:NIf.1"$
IlQ~:NJr.1'·$ E<fIlY
E'f"y (I/lflli/iqtil
fI/M/i/iq"e Hlr
mI' les
Jes [aeu/fls
ft/CU/fis dl

rame.
ram,.
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verdrongen, hetwelk onafgebroken voortduurde tot 's avond. , wanneer
bewe.
deze gedaanten zich langzamerhand meer geregeld begonnen te óewegen. Kort daarna werden hunne kleuren alfengskens bleek er , zonder dat derzelver bepaalde figuur veranderde; later waren zij alle ge
heel wit en bewogen zich weinig; zelfs werden de omtrekken der
gedaanten langzamerhand flaauwer, en eindelijk verdwenen zij ge,
heel. - MENDlèLSSOHN ondervond eene misleiding van het gehoor,
toen hij
bij in 1771, door aanhoudende iufpanninng
infpanninng van den geest, iu
in
eene zenuwziekte verviel, in welke hij het luide
lnide fprekeu
fpreken niet vervcr_
dragen konde. Hoorde hij dit nu bij dag, dan geraakte hij
bij 's avonds
en
in eenen ollvolkomenen caleptifchen
caleptifchm toertand
wc(1:and,, terwijl eene luide ell
krachtige fiem, in zijn gehoor, de bijzondere met eene fierken nadruk,
of luid uitgefprokene
uitgeCprokene woord:en
woorden en lettergrepen,
lettergrcpen, die hij bij dag ge. hoord had. zoo fierk voor hem herhaalde, dat zijne ooren [uisden.
fuisden.
Ook kranken, wier
wicr bewustheid ten deele of geheel onderdrukt is,
in koortfen
koonfen of velerlei [oorten
foorten van ijlhoofdigheid, hebbcn
hebben insgelijks
alJerlmnde
alierlJande verfchijningen, welke uithoorde van dcrzelver levendig_
levendig.
beeldcn gehouden worden, waarv~1l
wanrv~1l
heid, door hen voor wezenlijke beelden
verfcheidene voorbeelden voorhanden zijn.
VERSCHUUR. (HENRIK) Een beroemd Nederlandsch teekenaar
en fchi/der,
fchilder, die in 1627 te Gorinchem werd geboren. Hij genoot
Utrechtfchen fchilder
zijn voornaamll:e onderwijs bij den vermaarden Utrecbtfchen
JAN BOT, en maakte de gelukkigll:e vorderingen; wanneer zijne zucht.
0111
om naar meerdere volkomenheid te fireven, zich meer en meer in
hem ontwikkelde, en hij diensvolgens eene
eenc reize
rcize naaf
naar Italië onderdc aldaar voorhanden zijnde mcesterll:ukken
mccsterll:ukken zijn penpen.
nam, om naar de
CchiJder.akademie;
feel te vormen. Te Rome bezocht hij vlijtig de fchilder-akademie;
inzonderhcid
teekende in dit kunstkweekend oord, ginds en elders, inzonderheid
nuar
de overblijfsels van de vermaarde gebouwen der oudheid; reisde naar
verrcheidene fieden, voornamelijk naar Florence
Flore11ce en Penetië,
Penctië, in welke
IaatUe Il:ad hij niet alleen uit hoofde zijner kunst, maar ook wegens
laatrte
zijn befchaafd
beCchaafd en gefchikt gedrag, zeer geacht werd. Hij wilde, na
eene tienjarige uitlandigheid, naar zijn vaderland terug keeren, toen
wcn
ecns Amaerdamhij op zijnen weg derwaarts, te Parijs, den zoon eens
fchen burgemeesters ontmoette,
ontmoettc, die hem overreedde, om hem op zijne voorgenomene reize door Italië te vergezellen. Na verloop van
geboorceUad terug, e11
en zette
3 jaar, in 1662, kwam hij in zijne geb90rtell:ad
kunstpenCeel een bell:aan
beUaan te vinden, en
zich hier neder, om door zijn kunstpenfeel
bepaalde zich, inzonderheid, tot het afteekenen
afeeekenen van legers en veldfl3gen.
veldf19gen.
Om zich in dit vak meet en meer te volmaken, volgde hij in 1672
I67Z
en 1673 het leger van den fiaat, dikwijls niet
nict zonder zich in blijkbaar
gevaar te fiellen, en federt waren legerplaatfen
legerplaatCen,, veldOagen, l1agvel.
den, allen met de naauwkeurigfl:e oplettendheid uitgevoerd,
uiegevoerd, de voornaa1l1~
voornaamHe vruchten van zijn penCeel.
penfeel. Door de hooge fommen , waarvoor VERSCHUUR, vooral in dmflerrlam, '$ Hage
lJage en Utrecht, zijne fiukkèll
fiukkèn VQrv(!rkocht, alsmede door zijn verfiand en geregeld gedrag, klom hij tot
X3
zuIlt
zuJl.
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zulk een hoog aanzien, dat hij in de regering zijner geboorteflad
geboortenad verkozen werd, welken poSt hij evenwel niet aannam, dan onder uitdrukkelijk beding, dat hem daarbij het oefenen zijner kunst volkomen
Een
en ongelukkig toeval maakte een einde
moest vrij gelaten worden. E
aan zijn leven. Op zekeren tijd zich te fcheep begeven hebbende,
werd het vaartuig, niet verre van Dordrecht, door eene fchielijk op.
komende onweersbui, omver gei1agen,
geflagen, en hij vond daardoor zijn
einde, in 1690, het 63fle
63!le jaar zijns ouderdoms.
VERSTEENINGEN. De kennis der Verl1:eeningen,
Ver!leeningen, of zoogenoemde Oryctotogie, in eenen meer bepaalden zin genomen, maakt,
uit het ware oogpunt befchouwd en op de regte wijze gebruikt wordende, een' hoogst belangrijk en nuttig deel der delfl1:ofkunde
delfi1:ofkunde uit,
alzoo zij een uitgebreid en ophelderend licht, zoo wel omtren
omtrentt de
meer"~
vorming der aarde, en de verfcheidene, elkander opgevolgde, meer
of minder algemeene
aJgemeene omwentelingen verfpreidt, die op onzen aardbol
hebben plaats gehad, als zij ons den betrekkelijken ouderdom der
bergnoffen in het algemeen, en de wijze van oml1:aan
bergfloffen
ont!laan van vele foorzouten van vlotbergen in het bijzonder enz., nader leert kennen, zonder welk alles men zich geen denkbeeld zelfs van eene wijsgeerige beoefening van het delfl1:olfelijke
delffioffelijke der namurgefchiedenis kan vormen. In
eenen
een en wijd uitgel1:rekten
uitge1lrekten zin ver1laat
verl1:aat men echter door Verneeningen
Verfl:eeningen,,
of Petrefacten, alle gel1:orvene
gefiorvene dieren en gewas
gewasfen,
fen , die in eene zoodanige omwenteling onzer aarde of hunnen dood gevonden hebben, of
ook wel buitendien, in zoodanig eene gunfl:ige ligging gebragt zijn,
zijn.
dat hunne ligchamen,
Iigchamen, of enkele deden derzei
derzeI ve, in plaats van eene
geheele vernietiging te ondergaan, daardoor meer of min hunne ge.
daante behouden hebben, en daarenboven nog grootendeels met"
met'
vreemde 1leenfieen- of metaalachtige !loffen
fioffen,, of ook wel met eenige foort
fOOTt
.
van aardhars, zijn doortrokken geworden.
overeenkomfiig de veranderingen, welke de beMen onderfcheidt, overeenkomfl:ig
Verl1eeninligchamen hierdoor ondergaan hebben, deze Verfl:eeninwerktuigde Iigchamen
gen, gewoonlijk, in de volgende vier foorten,
foorten , als: I. in dezulke,
die alleen verkalkt zijn. dat is, wanneer beenderen, fchelp- of fchaaldieren enz. hunne dierlijke l~jm,
l~im, en met dezelve tevens een groot deel
hunner vorige vastheid verloren hebben, zoo dat ook deze voorwerpen, meestal met kalkfinter , mergeltuf en andere fioffen
fl:offen doortrokken, gewoonlijk murwen ligt zijn; hoedanige Verfieeningen
Ver1l:eeningen dooraangei1ipte aardbeddingen voorkomen. 2.
gaans in de zoo genoemde, aangeOipte
In zoodanige , welke werkelijk verl1:eend
verl1eend zijn, namelijk, die in de
meer vaste 1leenbeddingen
fieenbeddingen der vlotbergen
vloebergen in digten kalkl1een,
kalkl1:een, fchiefchicfer, bitumineufe mcrgel.fchiefer enz. befloten
benoten zijn.
zijn, en daardoor meestal de hardheid van !leen
fieen verkregen hebben. Tot deze behooren, inzonderheid, de onbekende zeerchepfelen
zeefchepfelen der voorwereld, diè de kalk_
vlotbergell,
vlotbergen , op het tegenwoordige vaste land, in eene onbegrijpelijke
hoeveelheid bevatten; gelijk men ook daaronder nog moet brengen
de Ïil
iu hoornfiecll
hoornl1:ecll of wasch.opaal verfleende
verneende houten enz. 3. In Vernee.
fiee.
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fieeningen,
fleeningen, die
die als
als gemetalifeerd,
gemetalifeerd, dat
dat is,
is, met
met metaalachtige
metaalachtige fioffen,
floffen,
voornamelijk
voornamelijk met
met zwavelkies,
zwavelkies, thoon.ijzerfieen
thoon.ijzerfleen enz.
enz. doortrokken
doortrokken zijn.
zijn.
En
En eindelijk,
eindelijk, 4,
4, in
in dezulke,
dezulke, die,
die, meer
meer verharst
verharst dan
dan verfieend
ver1l:eend., met
met
zijn, zoo
zoo als
als het
het bitumineufe
bitumineufe hout
hout
aardpek en
en bergolie
bergolie doortrokken
doortrokken zijn,
aardpek
andere voorwerpen;
voorwerpen; waartoe
waartoe men
men ook eenigermate
eenigermate de
de in
in barnaeen
barn1l:een
en andere
infekten enz.
enz. zoude
zoude kunnen brengen.
brengen.
beflotene infekten
worden,
Al deze foorten
foorten van
van Verfl:eeningen,
Ver1l:eeningen, in
in het
het algemeen,
algemeen, worden,
Al
volgens BLUMENBACH,
BLUMENBACH, wederom
wederom in drie hoofdafdeelingen geb ragt ,
namelijk: 1.
1. Verfieeningen
Ver1l:eeningen van overgeblevene voorwerpen; de zoodanige, waarvan men met zekerheid we~t,
we~t, dat zij de tegenwoordig
aanwezig zijnde fchepfelen volkomen gelijken. Van dezen aard zijn,
b. v. al die menigvuldige dieren en pinmen,
pl~nten, welke in de merkwaar.
dige vlotten van ftinkfchiefer, bij Oeningen, aan het meer van Conflanz, en in lage, aangelIikte landen, dat is, in uit het water op elkanelkan.
ftanz,
der gepakte, meest los liggende, aardlagen gevonden worden, zoo
als de beenderen van olifanten, rhinocerosfen, enz
enz.•. Van menfchen
geene,
vindt men ge
ene , en van vogelen zeer weinig verfteende overblijfselen; van amphibiën, kikvorfchen en padden worden er gevonden,
zoo als ook van bekende infecten en wormen; doch van visfchen is
ls
dit het minst met zekerheid te bepalen. 2. Verfteeningen van twij.
twijfelachtige voorwerpen, waardoor men zulke verftaat, welke met het
eene of andere der nog in wezen zijnde fchepfelen alleen eenige over.
verbazen.
eenkomst hebben, maar zich van dezelve deels door hare verbazende grootte, deels door menigerlei geringe, echter bel
tendige, afwijbeltendige,
kingen, in het maakfel van enkele deelen onderfcheiden, uit welken
hoofde derzelver oorfpronkelijke voorwerpen onzeker zijn, zoo als
dit het geval is met vele delfbare zogende dieren, b. v. van de beenbeerengenacht , die in eene
deren eener twijfelachtige foort van het beerengeflacht,
verbazende menigte in het zoogenaamde drakenhol , aan het Karpatifche gebergte.
gebergte, gelijk ook in de Swartfelder grot, op den Harz,
cn in het Guilenreuter hol op den Fichtelberg, voorkomen; van die
en
van eene eigene foort van elanden, die vooral in ierland worden opgedolven, en zich door hunne verbazende grootte onderfcheiden; van
gedeelt~n
gedeeltèn van uitermate groote olifanten, welke, onder anderen, ook
Duitschltmd gevonden worden, en eindelijk van eene foort
veel in Duitschland
van rhinoceros, die zeer veel in Siberië en ook in Duitsch/and,
Duitschland, als
bij Herzberg op den Harz. bij Burg - Tonna en elders voorkomen.
Onder de amphibiën, fchilden van fchildpadden, alsmede onder de
aall.
wormen treft men ook fchelpen van twijfelachtige voorwerpen aan.
Verfieenillgen van onbekende voorwerpen, bevattende die van
En 33,, Ver1l:eeningen
geheel onbekende fchepfelen der voorwereld, waarvan tot heden toe
niet zelfs één, daarnaar gelijkend, veel minder een daarmede vol.
komen overeenkomend, oorfpronkelijk voorwerp gevonden wordt;
gelijk b. v. de ]}fammoutlt.
j}fmnmoutlt. Onder de onbekende Ver1l:eeningen
Verfl:eeningen
èe klaslè
klasle der ampbibiën,
amphibiën, de over.
overworden ook veelal begrepen, uit ale
blijfsels van ecn buitengemeen groot krokodilachtig
krokodiIachtig dier, welke uit
X 44
dell
X
den
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den St. Pietersberg bij Maastricht zijn opgedolven, en waarvan wij
eene afbeelding en befehrijving
befchrijving vindell in het fchoone werk van B.
TAU]AS St. FROND, door J. D. PA STEUR uit het Fransch vertaald,
onder den titel van: Natuurlijk/!
Natuurli.fk~ Historie van den St. Pietersherg Ni
hij
.L11aastricht (*) Onder de verfteende infect
in[ecten,
ollder de
.lJ1aastricht
en , inzonderheid onder
wormen, vindt men ook zeer vele onbekende in de kalk. en vlot.
bergen begrepen, zoo dat men een verbazend aantal
aam al van verl1:eende
verf1:eende
fe
fc haal- en fehelpdierell
fchelpdieren ontmoet, waarvan tegenwoordig de oorfpron_
kelijke voorwerpen te vergeefs gezocht worden. - Dezelfde me·
nigte van bekende, twijfelachtige en onbekende Verfl:eeningen,
Verf1:eeningen, die
in het
bet dierenrijk plaats hebben, ontmoet men ook in het groeUend
ri5'{, zoe:
200 riel in afdrukfels van planten en bladen, als in werkelijke
rl5!{,
Verfieeningen van hout, zaden en vruchten, ofschoon dezelve zelden
Verl1:eeningen
zoo volkomen zijn bewaard gebleven, dat m'.:n daaraan haar fpeci:Iiek teek en erkennen kan, hetgeen vooral, bij enkele deelen der gefiek
was[en,, zoo als b. \'. in het delfbaar hout, naauwelijks mogelijk is.
wasfen
Intusfchen
Intl1s[chen heeft onder hen hetzelfde drieledig onderfcheid
onder[cheid plaats,
hetwelk wij bij de dierlijke Verl1:eeningen
Verf1:eeningen ten grond
grondGag
Gag hebben opgegeven. Zoo heeft men, onder de kenbare, die in de Oeningfche
flink[chiefer gevonden worden; onder de twijfelachtige fchijnen wel
fiinkfehiefer
de meeste varenkruiden
varenkrujden enz. in fchiefer-thoon, en thoon.ijzer te
behooren; terwijl voor de onbekende tot een enkel voorbeeld
kan dienen de bij nicl1:ek
uitf1:ek merkwaardige, geheel raadfelachtige, deels
takkige, dikwijls verbazend groote fehubachtige
fchubachtige afdrukken, die hier
en daar op fommige plantfen
plaat[en,, voornamelijk in fieenkoolgroeven
fleenkoolgroeven en
fchiefer- thoon, maar ook, zoo als in Edinhurg, in zand{1:een, en bij
Claustha!, in graanwacke
graauwacke en thoon-fehiefer,
thoon.fchiefer, gevonden worden. De
kenbare delf bare zaden en vruchten ontmoet men in den meermaal
Oening[chen l1:ink-fchiefer,
f1:ink-fchiefer, waarin zelfs duidelijke afaf_
genoemden Oeningfchen
drukCels van bloemen, uit het geOacht
ge!1acht der ranonkels, worden aangeaange.
troffen. Tot de twijfelachtige behooren de zoogenoemde Frankenbergandere. aldaar in zilver- en ko.
felle
fche koornaren , l1:errengroepen,
f1:errengroepen, en andere,
per-ertfen
per.ertfen gemetalifeerde
gemetaliCeerde voorkomende deel en van vruchten; terwijl
Verf1:eeningen van deze foort kan
men onder de geheel onbekende Verl1:eeningen
Verfteeningen van het
brengen (zoo het anders wezenlijk onder de Verf1:eeningen
plantenrijk behoort) dat raadfelachtig vrucht-ver{1:eenfel
vrucht-verf1:eenfel of carpolith,
hetwelk gewoonlijk onder den verkeerden naam van ver{1:eende muskaocnoot
kaa-woot bekend is. Onder het delfhout valt het moeijelijk , om de
meeste [oorten er van met zekerheid onder de opgegevene hoofdverl1Ieeste
dee(0)
CO) In bet VlIr
VIII fluk
nuk der Verbandelingen van TEIJLRRS
TEIJLERS tweede GenoDtfchap,
Genootfchap,
vindt men mede een voortreffelijk afbeeldeel
afbeeldfel van bet groote ftuk dezes merkwaardi.
gen Q'teoliths,
Osteoliths, door Dr. VAN MARUM, zoo als die in het JIIufenm
mufeum van TBIJLER te
Haarlem bewaard wordt, en in de Natuu,',,'ndige
Natuu''' .. ndige V.,handeUIIgen
V.,.handeUIIgen van de Maat.
fchappij
fehappij der \Vetenfchapp~n
\Vetenfehapp~n aldaar, I Deel, 2de ftuk, de zoo oordeelkUDdige
oordeelkundige als
onpartijdige aanmerkingen en nafporingen , met keurige afbeeldingen opgehelderd.
door den geleerden A. C. CAMl'JIR, briefswijze aan genoemden VAN MARUM mede.
medegedeeld. over den oo,/prong
oo,-[prong de,
der uitgedolyen
uitgedolven b'8Hàeren
blenderen ')lIJn
va" den
tien St. Pietersbe,.g
Pietersberg
Ie
u IV{aa,',:'cht.
1I1aastr:'cht. welke ongemeen belangrijk zijn.
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deeling
deeliog te brengen, Vele echter kan men gemakkelijk bepalen, als:
het zuivere berkenhout van Kontfchofero in het Olonezkifche, dat in
veld.
erts (ferrum ochraceum
oehraeeum cespititiul1J
eespititiu11a pratmfe) veranderd is. Anveld-erts
deren daarentegen, zijn geheel onbekend, b. v. het in houtlleen
houclleen ver·
!leende,
fl:eende, zoogenoemde ftarenhout, van Hibersdorf'
Hibersdorf bij Chemnitz,
Chem11itz, her.
het.
welk door zijn zonderling zamenflel
zamenfl:el kenbaar is; fchijnende
[chijnende het genoegzaam als met evenwijdig voortloopende buisjes of pijpjes. door·
doorgaans ter dikte van eene ganzenpen, doonogen geweest te zijn. De
overige meer twijfelachtige foorten
[oorten zijn, in het algemeen, of wer.
werkelijk verfteend , of ook nog wel brandbaar, zoo als inzonderheid
het bitumineufe hout in de zware vlotlagen
Noorvlot lagen van vele oorden der Noor.
delijke wereld; doch is ook dit zelfs fom tijds zoodanig met quartz
doortrokken. dat het aan het vuurtl:aal
vllUrftaal vonken geeft.
geen. Over het geheel, echter, houden vele foorten van delfbaar hout, tusCchen het
wezenlijk verfteende en het bitumineufe, in zoo ver als het ware het
midden, dat zij met koolzure kalk doortrokken zijn, uit dien hooCde
opbruifchen, en nogtans, wanneer men ze op kolen legt,
legt.
met zuren opbruiCchen,
ook met eenen harsach'rigen renk branden. zoo als b. v. dat merk.
zondvloed.hout, hetwelk in Trapp. te Joa.
waardige zoogenoemde zondvloed-hout,
chimsthal,
trem 900 voet, wordt opgedolven.
ehimsthal, ter diepte van om
omtrent
VER TUMNUS was bij de Grieken en Romeinen de god der tui.
tuil1en.
nen. die tevens het opzigt over de faizoenen had; doch eigenlijk
een oud vorst in Italië moet geweest zijn, die de kunst, om tuinen aan te leggen en te beplanten, in die !lreken
tl:reken van den Tiber
Tibér
heeft overgebragt. Volgens OVIDJUS
OVIDlVS nam hij, om de liefde van Po,
MONA te wi:men, vierderlei gedaanten aan, als; van tuinman, filoeijer,
jer. druivenlezer en eene oude .vrouw, (blijkbaar eene zinfpeling op
de 4 jaargetijden) en wordt overigens als een fchoon luchtig gekleed
jongeling.
jongeling, met bloemen bekranst, cenen hoorn van overvloed in de
hand, dikwijls ook met POMONA aan zijne zijde afgebeeld; doch ook
wel met eene kroon van koornaren op het hoofd, de huid van een
wild dier om den hals, voor het overige met bloemen beladen, en
een fuoeimes
fl10eimes in de regterhand , vertoond.
VERVIERS. Eene wel gebouwde Had van het koningrijk der NederltJ11den,
derlanden, in de provincie Luik, gedeeltelijk in een diep dal, en
gedeeltelijk aan de afhelling van eenen berg, aan de kleine rivier de
Weeze of Wesdre gelegen. Zij telt omtrent 10,000 inwoners en 30
30
Iakenfabrijken, die de fchoonfte lakens, ook van gemengde kleuren,
vervaardigen, en dezelve door geheel Europa verzenden. De wolfpinnerijen, vooral die van den heer DODSON, zijn zeer merkwaar.
merkwaardig. Zij worden door paarden. en de werktuigen,
werkruigen , om de lakens te
fcheren, door de hand, of door paaràen,
paarden, of door het water gedreven. In den omtrek van Verviers vindt men zeer goede volaarde ,
alsmede ziederijen van fierkwater, vitr'iool en groene zeep, welke
zeer geroemd worden. Er is een burgerlijk hospitaal, een weeshuis, een cellegie,
ceUegie, eene kamer van kunfien en fabrijken en eene
X 5
her.
her-
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hervormde kerk. Men kan de 11:ad
!lad met de gehuchten Hadimont,
Franclzimont
Franchimont en Henfival
Hcnfivat als een geheel aanmerken, en dan bevat zij
tusfchen de IS en 16,000 inwoners.
VERWANTSCHAP (Scheikundige) is dat vermogen, waardoor
de ongelijkfoortige
ongelijkfoonige gronddeeltj es van twee verfchilJende ligchamen.
in eenen vloeibaren !laat
11:aat gebragt zijnde, zich tot een nieuw zamenzamen.
ge!leld ligchaam
Iigchaam vereenigen. Ondertus[cheu is deze Verwantfchap
Verwamfchap
ge11:eld
bij alle
aUe ligchamen zeer verfchillende;
verfchilIende ; bij fommige ontdekt men ze
in het geheel niet, ofschoon men ze daarom niet kan ontkennen,
zoo als het geval is met water en olie, die zich beiden, hoe zorgvuldig ook ondereen gemengd of gefchud. niet fcheikundig zullen
tijd, weder van malkander af.
vereenigen , maar zich, na een' korten tijd',
Iigchamen, integendeel, is de Verwantfchap
Verwam[chap zoo
zonderen. Bij andere Iigchamell,
groot, dat zij zich bij de minfie
minlle aanraking verbinden; terwijl de.
zelve, over het ::Igemeen,
algemeen, zoo veel te grooter is, hoe meer de lig.
chamen in natuur verfchillen;
ver[chillen; zoo als men daarvan een bewijs vindt
in de verbinding van de zuren met de zoogenoemde loogzouten,
aarden en metalen; b. v. wanneer men in een fleschje een 11:ukje
!lukje
potasch doet, en daarop een weinig falpererzuur
[alpererzuur (fierk
( fterk water) giet,
zal dit zuur zich met de potasch vereenigen • en dit zelfde zal plaats
hebben, als men in plaats van poeasch, welke een loogzOllt
loogzout is, zich
vau
van eene aarde, of eenig metaal, b. v. een fiukje krijt, of een wei.
nig k~pervijlfel,
Dan, hoe gering de Verwantfchap bij
k~pervijl[el, bedient.
fommige ligchamen, zoo als iu het opgegeven voorbeeld van olie en
water, ook zijn moge. kan men echter veelal, door bijvoeging van
een derde ligchaam,
Iigchaam, eene Verwamfchap
Verwant[chap en daarop volgende vereeni.
ging te weeg brengen; b. v., wanneer men bij de olie en het water
een weinig in water opgeloste potasch doet, en alles met malkander
omfchudt,
om[chudt, zal er eene wezenlijke fcheikundige .verbinding ruslehen
tuslehen de
olie, het water en de potasch plaats grijpen. - Wanneer l1echts
flechts
foldeu
twee enkelvoudige ligchamen, zoo als goud en zilver, het foldeer
der loodgieters, uit lood en tin befiaande,
beftaande, en dergelijke in eene
fcheikundige verbindtenis treden, noemt men de Verwantfchap,
Verwam[chap, die
dit bewerkt heeft, enkelvoudige;
enkelvoudigc; maar wanneer drie of meer ligchaligcha.
men, uithoofde hunner wederkeerige aantrekkingskracht, in eene al.
nienw gelijkaardig Iigchaam vorvor.
gemeene vereeniging treden, en een nietlw
men, dan noemt men dit eene meervoudige
mecrvoudige of zamengeflelde
zamcngeflelde Verwantfchap,
want[chap, hoedanige bij de proef met de olie, hllt water en de
potasch
pot:!sch plaats had ~ en deze zamenfielling
zamenllelling door meervoudige Verwant[chap heeft in al die gevallen plaats, waarbij onderfcheidene
wantfchap
zelffiandigheden zich fcheikundig met elkander laten vereenigen. Ten
notte
fiotte voegen wij hierbij, dat, daar de fcheikundige verbinding der
ligchamen tllsfchen
tus[chen derzelver gronddeeItjes
gronddeeitjes plaats heeft, en het eene
l1erk werkt als het andere, de evenredigheid
dezer gronddeeItjes zoo fierk
der zamenfielling,
zamenllelling, na de volbragte vcreeniging
vereeniging van twee of meer lig.
chamen, dus ook volkomen gelijkvormig is, en dat in ieder gedeelte,
van
vall
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van het zamengefield ligchaam, hoe klein het ook zij, dat wij flechts
werktuigelijke middelen van het geheel kunnen afscheiden, de
door werktuigel~ike
zamenfl:ellende
zmnenfiellende deelen in dezelfde evenredigheid aanwezig zullen zijn,
als in het geheele ligchaam; b.
wanneer men in een pond water
van 16 oncen eene once gewoon keukenzout laat oplosfen , en dus
het eene met het andere fcheikundig verbindt, dan zal in elk gedeelte
dezer oplosfing, hoe klein men dit ook neme. dezelfde evenredigheid
van het water tot het zout plaats hebben. en in elker., zelfs allerkleintten , droppel zal de hoeveelheid van het zout
ZOUt tot die van het
water zijn. als één tot zestien; hetwelk hetzelfde geval is met de
[cheikundige za.
vaste ligchamen. De inachtneming dezer wef van fcheikundige
menfl:elling
men1l:eIling is van zeer veel belang. vermits de meeste nafporingen
in de fcheikunde daarop gegrond zijn: immers leert zij ons. wanneer
wij flechts een klein gedeelte van eenig ligchaam fcheikundtg onder.
fiaat zijn, om de evelÏredigheid van deszelfs zamen.
zoeken, en in fl:aat
deelell te bepalen, dat wij dan gerustelijk kunnen befluiten,
beauiten ,
fiellende deelen
dat ook even zoo de evenredigheid is van de zamenfiellende
zamen1l:eJlende deeleu
van het geheele Iigchaam,
ligchaam, waarvan men flechts een gedeelte onder[edert de tijden van
zocht heeft. De leer der Verwantfchap heeft, feden
LA VOISIER,
VOISIER , vele wijzigingen, vooral door BER THOLLET, ondergaan.
De toepasfing van het Electriek Magnetismus op de fcheikundige bewerkingen, door DAVY begonnen en andere beroemde mannen voortvooregezet. heeft veel licht verfpreid over den aart der Verw3ntfchap in
verfchilIende ligchamen, en het is meer dan waarfchijflelijk.
waarfchijlllelijk, dat de
verfchillende
fcheikundige Verwamfchap over het geheel genomen. als de werking
van electrieke krachten kan befchouwd worden; en dat dus. gelijk
BERZELIVS zich uitdrukt, in de volkom ene ontwikkeling van de leer
der electriciteit de fleutel tot de theorie der fcheikunde gelegen is. De aard van dit woordenboek gedoogt niet> alles op te
noemen, wat er ten aanzien van meer genoemde leer gedaan is; zij die
dit hier zullen gevoelen, kunnen hunnen wensch genoeg bevredigd
zien in de werken van DAVY, THENARD. BERZELIUS en anderen.
VERWKUNST. Deze was reeds bij de Egyptenaren bekend;
doch gedurende vele eeuwen muntten de Pheniciërs boven allen in dehoog1l:en
ze kunst uit, en hun purper en fcharlaken hadden alom den hoogfien
roem,
roem. zoo dat boven het Tyrisch purper niets gefchat werd. Latere
eeuwen,
eeuwen. welke over alle kunften 'eu
'en weten[chappen
wetenfchappen eene dikke duisterllis verfpreid hebben, verdonkerden
verdollkerden ook de kunst van verwen, en
ternis
fraat terug. Het.
bragten dezelve in Europa bijna tot haren kindfchen {laat
geen men in de 6de, 7de en 8fte eeuw nog in ltaIiaanfche
lcaJiaanfche kloosSOY1'ocencn.
ters verwde. beteekende weinig; doch de Grieken en SaY1'acenen.
bleven lang in het bezit der fchoone Verwkunst, en verwden in de
verwflof feden
[eden de :ude
ude
Ilde eeuw nog uitmuntend purper, welke verwf1:of
eeuw,
eeuw. toen men de fcharlakenkleur aan haar wist gelijk te maken,
zoodanig in vergetelheid kwam, dat zij fchier als verloren befchouwd
werd.
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Indien de Verwkunst
Verwtmnst niets meer vereischte, dan wollen
wollen,... linnen.
linnen,
kat'oenen of zï:den
katoenen
zi~den !toffen
fioffen in een kleurend vocht te doopen, te kÛ""
koken en daarmede te doen doortrekken, zou de kunst all\!en
alleen in de bereiding der verw!lof,
verw!l:of, in de verkrijging van bijzondere
bij zondere kleurfels • en
zelf gelegen zijn, doch dit eenvoudig en
geenszins in het verwen zeif
gemakkelijk werk heeft
heefe alleen voor een klein getal van verwfoorten
plaats; terwijl verre de meeste geheel bijzondere voorfchriften en voor~
bereidingen vereifchen. Bovendien moet ook de verw, die men op de
fioffen overbrengt, vast, niet afgevend, maar er duurzaam me-de
mede ver. bonden zijn. Alle planten, d:e geel geven, het kampeche- of blaauw
hout, het fernambuk-:-, het geel hout en alle verwhouten,
verwhomen, de
krap, fcharlaken-beziën, konzenilje, en vele andere zelfstandigheden, laten zich gemakkelijk in water uittrekken; maar indien men
deze uitgetrokkene verwen op onvoorbereide !loffen
!l:offen wilde brengen,
zouden zij noch fchoonheid geven.
geven, noch duurzaam zijn. Het bloote
water kan deze kleur aan de !loffen
!l:offen even ligt ontnemen, als dezelve
zelfflandigheden trekken, waarin zij oorfpronkelijk huisvesten.
uit de zelf!l:andigheden
Er is derhalve een middel noodig, om aan de !loffen
fioffen,, die men met
deze zelffrandigheden wil verwen, eene bijtende kracht mede te dee ..
Jen,
len, welke het vermogen bezit, derzelver 'verwende deelen
deel en eenigereeniger;,
mate eene andere natuur te geven, en vooral te beletten, dat zij
zich niet zoo gemakkelijk in water oplosfen. Ver[cheidene
Verfcheidene zouten
verdiellt de aa.
kunnen deze werking voortbrengen, en onder deze verdient
twijfel,
Ondertus[chen zijn niet alle
luin, buiten twij
fel, de eerfte plaats. Ondertusfchen
kleuren, fchool1
fchoon door bijtmiddelen tot onoplosbaarheid in water gebragt, even vast. Sommige, als meekrap, fcharlaken-beziën en kon.
zenilje kunnen de uittrekkende lucht weerfiaan,
weer!l:aan, zonder merkelijk
ver[chieten ; andere, daarentegen, inzonderheid die van Indisch-,
Indisch.,
te verfchieten
fernambuk-hollt, en de meeste verwhouten,
verwhouren , veranderen en verdwljverdwijl1en zelfs na eenen langeren of korreren
korteren tijd. Daar de onderfcheideonder[cheidene fioffen alle niet even zeer voor eene duurzame verw gefchikt
zijn.
zijn, vorderen zij ook eene onderfcheidene
onder[cheidene behandeling, Wanneer
men in het afkookfel van konzenilje,
konzeni1je, dat met de vereischte tinöplosgefchikt gemaakt is, te gelijk wol,
fing tot het fcharlaken verwen ge[chikt
zijde en katoen doet, dan zal men bevinden, dat de wol, na genoegzaam gekookt te hebben, een gloeijend en voortreffelijk rood heeft
aangenomen: terwijl de zijde, daarentegen, eene bleekgele kleur, zonder glans, verkrijgt,
verkrijgt. en het katoen zelfs zij:. wit niet verloren heeft.
heefr~
Over het algemeen kan men zeggen, dat de wol en alle dierlijke
fioffen zich het gemakkelijkst laten verwen, en de kleuren daarop het
fchoon!le
fchoon!l:e en duurzaamfie
duurzaam!l:e zijn; doch dat het verwen van garen, ka!l:offen van planten.
planten, in tegendeel, het moeijelijk!le
moeijelijkfie is.
toen en alle !loffen
Men verdeelt de verwerijen in wol-, zijde-,
zijde_, katoen. en linnenblaauw, indigo,
verwerij. Tot de wolverwerij gebruikt men: voor blaau!JI,
weede, kampeche-hout;
kampeche-hom; voor rood, konzenilje,
kOllzenilje, meekrap, braziliebout; v,oor
v.oor gcct.;
ger:!, wouw, geelhout
geelhouc;; voor groen, eene
eelle veceenigiHg
vereenigil'lg van
110ut;
groen
o
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"iolet, van blaauw en reod, 'en voor mormor·
groen en blaauw ; voor 'Violet,
genrood, van geel. en rood; voor zwart, gall1ocen,
galnoten, kampeche-houc,
fmak,,mul;
mul; voor graauUl, eene vereenigillg
vereeniging van geel en zwart, en
fmak
hnlpflotfen of
voor bruin, van geel, rood en zwart; terwijl men tot hulpfl:offen
tin,1 ijzer- en koper-vitriool,
bijtmiddelen bezigt: aluin. zoutzuur, tin
wijnfieen,, falmoniak,
f.1hnoniak, potasch , kalk, zwavel-,
zwavel.,'falpe'falpe.
Spaansch groen, wijnfl:een
vooraf.
ter- en zoutzuur. - De zijdeverwerij vordert eenemeerdere voorafgaande bewerking dan de wol, en kan zelden een werkelijk koken
verwfiof lijden, zoo als deze. - Behalve de genoemde verwin de verwfl:of
fiotfen, gebruikt men daartoe ook nog faffraan,
fatfraan, orleaan,
orleaan. orfeilIe,
orCeille, en
fl:offen,
hulpfiotfen Marfeilliaanfche
MarfeilIiaanCche zeep, citroen- of meloenfàp,
meloenfap, wijnals hulpfl:offen
fieenzuur, enz.
geCchilderd, geDe gekleurde katoenen zijn of bont geweven, gefchilderd,
drukt of geverwd. In de gedrukte en geverwde katoenen dreven de
Indianen J reeds in het 138fl:e
13Sfle jaar onzer tijdrekening, handel op
Indianen,
China, en na dien tijd
tij d begonnen zij figuren in hout te fnijden, deb eflrij ken , en op hunne fl:offen
fiotfen af te drukken~
drllkken~
zelve met verw te belhijken
verCcheidene katoendrukkerijen in Europa; doch de Ho/.
Men vindt verfcheidene
eerfle, die dezelve aanlegden, en die het ook in
landers waren de eerfie,
de keuze en aanlegging der vaste verwen zoo ver bragten, dat buibefieden , om die kunsc
kunst
tenlanders aanzienlijke prijzen hebben moeten befl:eden
magtig te worden. De gefchilderde katoenen van !l2 of vier.
van hen magrig
chitfen, worden hooger gefchat,
geCchat, om hunne onOnderlei kleuren, of chiffen,
gemeene fchoonheid, levendigheid en duurzaamheid, dan wel om
kllnfiige fchildering, welke meestal door kinderen, na een vooraf
de kunfl:ige
model, gefchiedt.
geCchiedt. In de Europefche katoenkatoen.
op het katoen gefchetst model.
befl:aan de drukvormen thans uit cilinders,
cilinders. die, door ei.
drukkerijen be!1:aan
gene krachten
krachcen in beweging gebragt
gebragc , eigene druk-machines daari1eUen.
daarfl:ellen.
eener!ei ofverfchillende
ofverCchillende kleuren, en moeten
Zij drukken het doek met eenerlei
fl:offen, zoo menigvuldig de kleuren zijn, ook zoo dikwijls den
de fioffen,
cilinder doorgaan. De geverwde katoenen zijn meestal éénkleurig ,
geqerwd,
en zoo zij twee kleuren hebben, worden zij ook tweemaal geverwd,
wanneer men, op eenigerhande wijze, als door het opleggen van
dat. de begeerde plantren die verw niet aanneaanne.
belet, dat
eene lijmfoort, belet.
beûonden reeds voor meer dan 100
men. - Lijnwaaddrukkerijen
Lijnwaaddrnkkerijen beltonden
100 jaar
in onderfcheidene landen van Europa, als: Frankri.ik,
Frankrijk, Engeland en
Duitschland.
Dttitschland. In het laatstgenoemde rijk zijn die van Grimma be.
roemd; terwijl zekere ECKARD in 1794 de kunst uitvond, om linnen
en katoenen fiotfen
fl:offen mee eellen grond te beleggen, die niet alleen het
hec
opleggen van waterverwen toelaat, maar waarop ook teekeningen
met vormen kUllnen worden gedrukt.
Het [childeren,
fchilderen, drukken en verwen, met de daartoe benoodigde
verwfioffen ,• voor katoenen en lijnwaten, benevens het verwen van
fialfen in de onderfcheidene kleuren,
kIemen, is van te groowollen en zijden fl:offen
ten omvang, om hier er meer van te kunnen zeggen: wij voegen er
dus nog alleen bij, dat de m::!1ufacturist
m~!111facturist geen vreemdeling in de
fcheifchei·
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VESALIUS. (A.)

fcheidkunde moet zijn, noch met de daarin gem2akte vorderingen onbekend moet blijven, daar dezelve zoo wel de b~ste voorbereiding
fchoonil:e ver.
der ftoffeu aan de hand geeft, als de duurzaamlte en fchoonile
wen doet kennen, welke op deze iloffen
il:offen gelegd kunnen worden; en
van hier, dat de Verwkunst in de laatile
Iaatil:e jaren bovenal uit een fchei.
en de beroemdile
beroemdil:e mannen zich be_
kundrg oogpunt befchouwd is •,en
vlijtigen,
vliJtigen, om, door de fteeds toenemende ontdekkingen in de fchei.
leunde, de Verwkunst meer en meer op vaste gronden te doen ruslmnde,
ten, en tot de hoogile
hoogil:e volkomenheid te brengen.
VERZIENDE. Gelijk den Bijziende (zie aldaar) de voorwerworden, zullen zij door
pen tamelijk nabij het oog moeten gebragt worden.
bern
l1em worden gezien
gezien' en gekend, omdat de hoornhuid te convex (bol.
(bolrond) is, en de firalen
il:ralen te vroeg gebroken worden, wanneer het voorwerp ver af is, en dus daardoor geen beeld ontilaat
ontil:aat;; zoo heeft bij
den Verzienden het tegengeHeide gebrek plaats. Hij ziet alieen
al1een afgelegene voorwerpen duidelijk, en moet de meer nabij zijnde van
zich verwijderen, om dezelve te kennen. Gewoonlijk is hier de
lloornhuid,
11oornhuid, of de kristallijne !ins,
Hns, te weinig gewelfd, hetwelk meestal weder een gevolg van mindere vochtigheid is. Om deze reden
is het verzien veelal aan den ouderdom eigen, vermits dan de rapfappen minder worden. Intusfchen doet ook de gewoonte hier veel
toe. Landlieden, jagers en herders zijn bijna allen Veriiende, om·
dat zij hun gezigt gefiadig in de ruime lucht oefenen, en kunnen,
om de tegengefielde oorzaak, iliet
tliet zoo goed van nabij lezen. Van
den anderen kant vindt men zelden Verziende jonge geleerden, kunf1:enaars
frel13ars , en over het
liet algemeen fiedelingen
il:edelingen , en hierom is kortzigtig_
heid een veel gewoner gebrek dan het Verzien, welk laatlle verhol.
beid
pen kan worden door een' com'ex
convex gellepenen
geflepenen bril, welks bolrond
met den grond van dit gebrek overeenkomt; eelle
eene zaak, welke door
bet
het gevoel het best kan bellist wordeJl. Perfonen
Perfol1en,,die
die door het ligten
'Van de graauwe Haar de !ins
lins verloren hebben, worden van langzamerhand aan het oog, waaraan de bewerking ge[chied is, Verziende, en
behoeven dan voor hetzelve een C01lvex
convex of bolrond gellepen
geflepen glas.
VESALIUS. (ANDREAS) Een beroemd ontleedkundige, gefproten uit eene niet onaanzienlijke
onaanzienlij ke Wezel[che familie, welke onder hare
voorouders ver[cheidene ervaren geneeskundigen telde, en te Brus~
fel in 1512 geboren. Het fchijnt, of de natuur zelve hem tot de
beoefening der ontleedkunde befiemd had, want nog een kind zijn.
de, was hij ge1l:adig
gefiadig met het ontleden van honden, katten, ratten, muizen en ander klein vee bezig. Na zich in de voorbereidende wccenfchappen
wecenfchappen geoefend te hebben, bezocht hij de hoogefchohoogefeholen van Leuven, Keulen en PariJs,
Jen
Parijs, om zich in de geneeskunde en
de daarmede verbondene weten[chappen
wetenfchappen te doen onderwijzen. In
laatst genoemde Had
fiad hoorde hij inzonderheid de les[en van JAKOBUS
SYLVIUS,
SYL VlUS, en befteedde zijnen meesten tijd aan de beoefening der
ontleedkunde, waarvan de behandeling in dien tijd niet alleen bijna
ge.
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geheel verloren was, maar ook de kunst zelve als misdadig bij
blj velen
befchouwd werd (*). Ondertusrchen werden zijne gemaakte vorderingen en reeds verworven roem alomme verfpreid, zoo dat hij weldra bekwaam werd geoordeeld, om anderen te onderwijzen. Op verfcheidene plaatren , als te Leuven, Bologne en Pifa, deelde hij zijne
waarnemingen mede aan degenen, die zijn onderwijs in zijne geliefde wetenCchap
wetellCchap begeerden, en werd in 1537 tot hoogleeraar bij de
hoogefehooi te Padua
padua aangell:eld. Hier gaf hij 7 jaar onderwijs in
de ontleedkunde met veel roem, waarna hij in 1546, in gezelfchap
gezelCchap
van den Venetiaanfchen
VenetiaanCchen afgezant, den rijksdag te Regenshurg bijwoon.
de, en kort daarop door keizer KAREL V. tot zijnen lijfartS benoemd
werd, hetwelk hij ook bij zijnen zoon en opvolger PHILIPS II,
koning van Spanje, bleef. Voor hij echter den eerll:en naar het hof
volgde, zond hij aan het geneeskundig genootfchap
genootCchap der hoogeCchooi
V'ln
V!ln Bazel, alwaar hij zich eenigen tijd had opgehouden, een fraai
opgezet geraamte van een menfchelijk ligchaam,
Iigchaam, hetwelk toen nog
als iets zonderlings werd aangemerkt.
VESALIUS zich ten hove ophield, klom zijn roem van
Terwijl VESALlUS
dag tot dag;
dag,- en men beCchouwde hem te regt, in zijn vak, als het
licht zijner eeuw. Dan, te midden zijner toenemende vermaardheid,
en terwijl hij van eenen ieder geacht werd, nam hij het zonderling
benuit
be11uit,, om eene reis naar het heilige land te doen. VerfchilIend
Verfchillend
zijn de gedachten over de redenen, welke hem tot dezen Il:ap bewogen hebben; doch het is vrij waarfchijnlijk, dat alleen het verdriet en de hinderpalen, die hij van den kant zUner
zijner b~nijders ont.
Ont.
mQ(~tre,
moette, hem eenen weerzin in het leven deden verkrijgen, en hem
tot dit
dlt zonderling benuit
be11uit gebragt
geb ragt hebben•. VESALIUS begaf zich, in
gezelfchap van J. lVfALATESTA
l\'fALATESTA DE RIMINI, een Venetiaansch veld.
heer, naar .TeruuJlem;
.Terutalem; doch opontboden door den raad van Yel1elië,
Yenetië,
die hem, in de plaats van den overledenen FALLoPIUs, tot hoogleeraar te Padua had aangell:eld, leed hij op zijne terugreis door eenen
zwaren Il:orm, bij het eiland Zante, fchipbreuk; dwaalde hier eenigen tijd in bos[chen
bosfchen en wildernisfen
wildernisren rond; verviel in eene zware ziek.
te, en Il:ierf op den Isden
lsden van Oogstm. 1564, in den ouderdom van
52 jaar, van kommer en gebrek. - VESALIVS heeft verfcheidene
fchriften over de heel.,
heel~, genees- en ontleedkunde nagelaten, onder
welke zijn werk: over het menfche!ifk
menfchelifk maakfel , in 7 boeken, waarvan h~i
hU zelf een uittrek[el
uittrekfel gemaakt heeft, voor een meesterlluk in
zijne foort wordt gehouden. Nog fchreef hij een werk, getiteld:
de groote Heelkul1de,
Heelkunde, waarin de afbeeldingen der werktuigen, tot die
kunst noodig ,gevonden worden; behalve nog eenige andere fchrif·
ten van minder belang.
VESPASIANUS. (TITUS FLAVIUS) Een der beste onder de u
Ro(*) Men verhaalt, "dat keizer KhREL V. de godgeleerden van de hoogefehooi
hoogefehooI van
Salamanca
Sa/amanta raadpleegde, of het geoorloofd ware, een menfchelijk Iigchaam te ontleden, en op de3e
de?e wi;ze
wijze deszelfs
des zelfs inwendig
inwelldig ma«kCel
maakCel te onderzoeken.
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VESTA.- VESTAALSCHE MAAGDEN.

Romeinfche keizers, die wel niet van eene aanzienlijke afkomst was t
[rap tot trap, door
maar zich als krijgsheld onderfcheidde, en van trap
zijne verdienflen, tot de hoogl1e waardigheden opklom. Onder CA.
CA_
LIGULA voerde hij het bevel over het Romeinîche
Romein[che leger met het besLlGULA
te gevolg, en bekleedde naderhand met roem de waardigheId
waardigheid van
procollful in Afrika. NERO hem het opperbevel tegen de oproeri.
ge Joden in Palestina hebbende opgedragen, floeg hij hen bij verfcheidene gelegenheden, ontnam hun eenige fierke
l1erke plantfen , t!n
en had
juist ten oogmerk, om Jeruzalem te belegerel~, toen hij, na den dood
van VITELLIUS, in het 69fle jaar na CHR. door het leger tot keizer
werd uicgeroepen.
uitgeroepen. Hij beantwoordde volkomen aan de verwachting,
die men van hem gevoed had; verkoos z\jnen
z\jncn zoon TITUS, die den
oorlog tegen de Joden voortzette. en door de verovering van Jeruzalem eindigde, om hem gedeeltelijk in het regeringsbeitunr behulpzaam te zijn; dempte de in het rijk plaats hebbende
bebbende onlusten; floot
Doot
verfcheidene jaren had opengeilaan
opengefiaan;; herden tempel van JANUS, die verîcheidene
fielde de deerlijk verwaarloosde krijgstucht, en legde zich met ernst
f1:elde
toe, om ook de zeden der overige ilanden
fianden te verbeteren. De kunnen
Kunnen
en wetenfchappen vonden in hem eenen edelmoedigen beîchermer;
befchermer;
QUINTILIANUS , PLlNJPL/NI_
terwijl hij onder de geleerden, inzonderheid, QUINTILIANUS,
us den ouden, en den joodîchen
joodfchen geîchiedîchrijver
gefchiedfchrijver JO~EPHUS begunfiigde. Hij bouwde een gedeelte der !l:ad Rome, door NERO verf1:igde.
herfielJe het kapitooi , onder VITELLlUS afgeafge_
woest, weder op; herilelde
brand, prachtiger, dan het geweest was, en liet eenen ongemeen
fraaijen tempel des vredes, benevens een amphitheater voor 87,000
aanfchouwers bouwen, waarvan de nog voorhanden zijnde overblijfoverbJijfaanîchouwers
fels,, onder den naam van het Colifeo, beroemd zUn.
fels
zijn. Jammer was
het, dat eene overdrevene geldzucht, en te ver gaande neiging voor
de vrouwen zUn
zijn anders zoo voortreffelijk karakter bezoedelden. ZijZij_
ne vreedzame en gelnkkige
gelukkige regering had
bad 9 jaar geduurd, toen, in
den ouderdom van 70 jaren, zijn leven een einde nam, en hij door
zijnen oudnen
oudfien zoon TITUS werd opgevolgd. Hij was de tweede
Romeinfche keizer, die zijnen natuurlijken dood !l:ierr.
merf.
VESTA. Eene dochter van SATURNUS en RHEA.
RHEA> de beîchermgobefchermgodin van het vuur, en wel van het in de aarde verborgene vuur. Zij
was tevens ook de befchermgodin der kuischheid, en verkreeg van haren broeder JUPITER verlof, om altijd ongehnwd
ongehuwd te mogen blijven. Men
meent, dat zij den menfchen het eerst het gebruik van het vuur in de
huishouding heeft leeren kennen; en van hier, dat haar ook de huizen.
fchoor!l:een
en inzonderheid derzelver ingangen, waar gewoonlijk de fchoor!1een
was, geheiligd waren. Zij wordt doorgaans als eene matrone, meestal
met eelle fakkel of lamp in de hand, afgebeeld. NUMA POMPILIUS
POMPILIU6
Richtte haar te Rome eellen tempel, waarin zij vereerd werd.
VESTAALSCHE
VESTAALSCI-IE MAAGDEN waren priesteresîen
priesteresfen van VESTA te
Rome, en 6 in getal. Zij werden zeer jong in deze orde (mede
door Nl'MA POMPJLIUS ingefteld) opgenomen, en mogten niet ouder
dan
00
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dan la
10 noch jonger dan 6 jaar zijn, wanneer zij
ZIJ lil
in dezelve wcrden
werden
ingewijd. Zij moesten de tempeldienst waarnemen; het altijd brandend
ingcwijd.
vuur onderhouden; gebeden cn
en offers voor het welzijn van den fiaat
f1:aat
verrigten, en bij hare aanneming in de orde de belofte van kuiseh.
heid afleggen. Elke Vestaalfche Maagd, welke dezelve fchond,
fehond, werd
levend begraven; doch daarentegen hadden zij ook groote voorregfl:onden niet onder vaderlijke magt; wanneer zij uitgingen,
ten : zij f10nden
(bijldrager ) voorafgegaan; hare perwerden zij door eenen lictor (bijldrager)
fonen waren onfchendbaar, en zij konden, wanneer
wanncer zij tocvallig
toevallig eceellen
Ilen tcr
ter dood veroordeelden misdadiger ontmoetten, dcnzelven
den zeI ven in
vrijheid f1:ellen.
fiellen. Zij werden na haren dood binnen de f1ad
fiad begraven;
droegen eenen witten rok en purperen mantel, en konden na vertc mp el verlaten en zich in het huwelijk begeven.
loop van 30 jaar den tempel
De 10 eer!l:c
eerae jaren werden zij onderwezen, de 10 volgende
volgcnde deden zij
tiental jaren onderwezen zU
zij de nieuwelingen.
dienst, en het derde tielltal
VESUVIUS. Deze vuurfpuwende
vumfpuwende berg, reeds in de oud{le
oudlte tijden
als zoodanig bekend, ligt in het koningrijk Napels, 1I ~ mijl van de
hoof(Hlad. Hij verheft zich, in de gedaante eener piramide,
hoofd(lad.
pi~amide, 3680
voet boven de vlakte, en wordt door uitgefl:rekte
uitgef1rekte dalen van de ber·,
ber-,
gen Somt/uz
Somuul en
e.n Ottojano
Ottojcmo gefchciden;
gefcheiden; doch die door de uitbarfl:ing
l1itbarfl:ing van
1794, waarbij ook de fpits van den berg zelven
zei ven is ingefl:ort,
ingell:ort, geheel
met asch en lava opgevuld zijn. Op deszelfs top ligt eene kleine
gell:adig rookenden kolk aanvlakte, in welker midden men den gefiadig
fchol1wt; de zijwanden zijn wel naakt, en alleen op enkele plant_
fchouwt;
fen ziet men tuinen van wijngaarden en vruc htboomen, gedeeltelijk
wordt,~
ttlsfchen brandende lava liggende; doch de voet van den berg wordt
in weerwil van alle uitbarf1ingen,
uitbarfl:ingen, fierk
f1:erk bewoond en bebouwd; en
e11
het is hier, en hier alleen, dat de kostelijke
kostEilijke wijn Lacrymae
Locrymae Chrisft'
It' groeit. - Onder de uitbarfl:ingen
uitbarll:ingen van den Pé['lIvlus
Féfuvius zijn die van
het jaar 79, wanneer Heren/a;1U1lZ
HerctJtalltJlIZ en Pompeji
POlJlpeji geheel bedolven werden,
van 203, 472,
472 , 512,
512 , 685, 993, 1036, 1306, 1631, 1730, toell
toen de
66, 1779,
1766,
] 779 ,
berg zijne
zijue fuikerhoedvormige gedaante verkreeg, van 17
1794, wanneer de aanzienlijke plaats Torre de! Grceo
Greco bijna
bijua geheel
eindelijk van 1805 de hevigfl:e geweest. De Fevernield werd, en eindelqk
finllus
moeijelijk te beklimmen, hetwelk làngs 3'3
fztvius is !teil
lteil en hierom 1110eijelijk
wegen kan gefchieden, als aan de Noordelij~e zijde, van den kant
van Ottoja,'lo
OttojO;'lO en van de zijde
zjjde van Refina, welken men gewoonlijk
verkiest. De krater van dezen berg verandert dikwijls van gedaante,
en de kolk is niet boven de 90 voet diep. Eenige geleerden, b. v.
SPALLANZANI, DOLOMIEU en HAl\!ILTON
HAl\llLTON hebben den top beklommen;
reden 1779 had niemand den moed, om zich in den krater zeI.
zei.
doch [eden
Franfchen, DEBERT>
DEflERT, DAM..
ven neder te laten, tot dat in 1801 acht Franfchell,
PIERO, MOULlN enz. dit waagfl:uk ondernamen en gelukkig volvoer.
volvoerden. waarvan in de 1I1imrva
den,
l/linerva van !I
A RCHENHOLZ, van 1802,
18c2, eene
belangrijke befchrijving gevonden wordt.
VET.
VE T. Een be!l:anddecl
beHanddccl vnn
van dierlijke ligchamen, zacht, bijna
ALGl:;\lEEi.\' WOORDF.NU.
WOORDl'.N13. VU.
vloei.
ALGEMEEN
VII.
Y
vloei-
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vloeibaar, zoo lang het warm en in l1et levend ligchaUlll
Iigchaam , doch hard,
hard.
be1l:aat, volgens de
vast en fchilferig, wanneer het koud is. Het be11aat,
nieuw11e fcheikundige proeven, grootendeels
nieuw1l:e
groorcndeels uit warer- en kool.
ftof,
nof, met een weinig flik. en zllurftof
zuurflof vermengd. De brandbaarheid
Vet wordt uit de overheerfchende
overheerrchende neiging der water- en koolvan het Vee
Hof,
flof, om zich met een grooeer
grooter deel zuur1l:of
zuur110f te verbinden, afgeheefc met de vette oliën uit htt
het plantenrijk vele overeenkomst.
leid. Het heefe
Het is der fcheikunde
rcheikunde gelukt, door de verbinding der kool- en wa·
water110f eene masr.1
ter1l:of
masfà voon
voort te brengen, welke volkomen naar Vet gebevonden, dat andere zachte, dierlijke
lijkt. (*) Ook heeft men hevonden,
deelen in eene
deden
cene vetachtige fio/fe
natTe veranderden, wanneer zij lang onder
water, hetwelk gednrig
gedurig ververscht werd, of in vochtige aarde werwer·
den bewaard. In het dierlij k ligchaam wordt het Vet voort
ge111
voortgebrngt en afgezonderd door de fijne vaatjes, welke zich in de holligheden van het celweerfel
celwceffel,, zoo wel onder de huid als aan verfchei.
dene ingewanden, inzonderheid echter aan
ann het netvlies in den onderonder.
buik, bevinden, waar zich alsdan het Vet verzamelt.
VEETEN. (faidae.) In het algemeen heeft dit woord de beteekenis van openbaren haat, vijandrchap.
vijandfchap. vijandelijkheid. Meer bijzonder
befiempelen die kleine 001'10·
oorlois men gewoon, met dezen naam te be11empelen
gen, tot
to~ welke in de middeleeuwen de ontaarding van -het
'het leen11elfel
leen1l:elCel
aanleiding gaf, en welke vervolgens uit de-infl:elling
de-in11elling der ridderfchap
voed[el ontvingen, op eigen gezag ondernomen en gevoerd
niet weinig voedfel
vrijheeren of dynasten; en min of meer vermogende
werden, door de vrijbeeren
hooll te wreken,
leenmannen, zoo om wezenlijken of verm eenden hoon
als 0111
om zich door roof, ten koste van huns gelijken,
gelUken, of ook van
lIan den
tc verrijken. (zie hier Ol'er
over
vreedzamen lundbonwer
landbonwer en handelsman, te
het art. RmDERSCHAP.)
RIDDERSCHAP.) Het voornaam1l:e
voornaam11e gedeelte van Europa
was met dit euvel be[met.
befmet. Reeds in den tijd van LODEWIJK
LODEWIJK den
Frolne:z W:1l'en
Fromen
W:lren de eigen tercgt!rellingcn
teregtf1:ellingcn en Veeten , en de daarmede
vergezeld gaande plundering,
plulldering, moord, brand en verwoesting algemeen.
f1:and bij uitWeldra begon de adel het als een voorregt , aan dL'1J ftand
fluiting verbonden, te befchouwen,
be[chollwen, om op eigen gezag oorlogen tc
te
mogen voeren en rooftogten te honden. Graven en hertogen, ja
koningen, waren
wnren te beperkt van magt, om deze misomiken
misaruiken te
tc
zelfs koningen.
weren, en zelf;
zelf;; de banvloeken, door verfchilIende
ver[chillende kerkvergaderinkerkvergaderiIlo
gen, om!1reeks
oml1reeks het einde der tiende eeuw, hier tegen uitgefproken,
ui~geîprokell,
konden weinig goeds te weeg brengen. Door deze Vee
Veeten
ten leed geen
land van
vall F,1i1'opa
J;'!1"Opa meer dan Duitschl(.md.
Dllitsch!al1t!. De Godsvrede, ecne inf1elinf1:e1.
lin!!:
lint; van keIzer
keizer KOENRIIIID
KOENRAAD Il.,
Ir. , volgens wel!{en
wel!,en geene eigen rere~tf1:el
tere~tflel
lingcn
jingcn en v~jandelUkheden
v~jal1delijkhedcll op hoege
hooge [2csten,
[2esten, noch ook van vrijdags
avonds tot maandags morgens in iedere week, mogren plaats
plaars hebben, bragt hierin ilcchts
flcchts eene konHondig'e
konitondi[ie verademing te weeg, want
(Je
de kort
kon daarop uitgcbroken
uitgebroken onlusten msü:hen
tllsfchen de paufen en de kei.
zers uit het geflacht
geilacht van HO:lENSTAUFl'EN
HorlENSTAUFFEN verzwakten of vernietigden
ten
tcn
C")
(:ti), DüDI~REINr.:t'S
DÖ~I~REINr.:t 's 1U!teSlC
ne!lfYte Stocldomclrlfc},e
Sfocltlametr((c/ic ,[hJterfuclJu1Jf{tu,
,Ullterfuchu1Jfftl1, :J81GJ8tG-
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.ten
xen eenenmale den band ms[chen de onderdanen en het hoofd des
FREDERIK I. h~d wel vele roomotcn
FREDERlI{
roort1oten doen verwoesten elI
el1
rijks.
bevolen, dat iedere Veete drie dagen te voren moest aangekondigd
worden; ook zocht zijn zoon FREDERlK
FREDERIK Il.
H. het nadeel, dat daaruit
v~ak
vaak voor den onfchuldigen landman ol1tfl:ond,
ontfl:ond, af te weren, maar in
tlls[chenrijk, of liever het tijdvak van re.
het zoogenoemde groote tLlsfchenrijk,
regeringloosheid, dat kort 113
na zijne onrustige regering eenen aunvang
aanvan~
RUDOLF
DOLF VAN
VAN HAllSBURG
HABSBURG in 1273
1273
nam en tot op de verkiezing van Ru
voortduurde, bereikten
hereik,en de misbruiken, die uit het vuistregt omfl:on.
ont!1:on.
den, den hoogfl:en
hoogl1en trap. Deze keizer RUDOLF
R UDOLF tastte het eerst het
kwaad in den grond aan, en ging de eigen teregt!1:ellingen
teregtfl:eIlingen met ktach.t
te
re keer, vernielde meer dan zeventig roofsloten en herfielde
herO:elde aanvanke·
aanvankeruSt; maar de belangen des keizers, der vorfl:en, der
lijk vrede en rust;
edelen en der Heden waren te verdeeld, om een duurzaam goed gevolg hiérv3n
hiërv3n te mogen verwachten. Onder de regeri>Jg
regeriOlg van WENCES\VENCESLAOS was Duitschland
Duitschlal1d op nieuw met Veeten vervuld: plundering,
moord en brand waren algemeen; ongewapenden en weerloozen wuwaren overal de prooi der magtigen en rijken; orde en veiligheid waren
landbouwer moest zijn bedrijf fiaken;
Haken; de kooplieden.
verbannen; de landbonwer
in kleine karavanen reizende. werden op het onverhoedst overvallen
en uitgeplunderd. Reeds hadden zich, tot wering dezer misbruiken.
verfchiIlende aanzienlijke fleden
verbond.
verfchilIende
Heden vereenigd; het Hanzeatisch
Hallzeatisch verbond,
het verbond der RijnHedell
Rijnfl:edcn en het Swabifche verbond waren in de
dertiende en veertiende eeuw met dit doel tot fland gekomen,
en de handel begon, onder derzelver befcherming, het hoofd te ver.
heffen. Eindelijk gelukte het keizer lVfAXDllLIAAN
heffen_
MAXI~!ILI1IAN op den rijksdag
Woyms, in 1495,
te Warms,
'495, door de afkondiging van den eeuwigen landvrede en de infl:elling
infielling van het rijkskamergeregt, aan het vuistregt en
de Veeten een einde te maken.
VETERANEN waren bij de Romeinen
Romeinel1 oude, beproefde folda·
foldaten,
ren, die een aantal veldtogtell
veldtogten bijgewoond, of ten minl1e
minne hun S0fl:e
soHe
ti,jd zij niet meer tot de krijgsjanr
jaar bereikt hadden.
hadden, na welken tijd
zij evenwel nog langer te
re dienen.
dienen,
dienst verpligt waren. Verkozen·
Verkozcn 'zij
dan werden zij, door blijken van bijzondere achting, van de overige foldaten onderfcheiden.
VB TO, eigenlijk ik verbÎed,
VE
verbied, is de bevoegdheid van iemand, om
een befluit,
belluit, door eene gehcele
gcheele vergadering genomen, door zijne weigering krachteloos te mak~n, en de nitvoering
uitvoering er van te verhinderen.
In de Romeinfche
RomcinCcbe republijk had. ieder volkstribuun
volkstrihunn het regt, 0111
om
door
dQor zijn Veto de befluiten
belluiten van den fenaat
fenaut voor krachteloos te veronderCcheid. tusfchen
rusfchen een volJlrekt en opfchortemj
klaren. Men maakt onderfcheid,
opfchortel1ci
Veto. I-Iet eerfl:e
eerne duidt de magt aan, welke men iemand laat, om
0111
taatfie, om die
eene zaak onvoorwaardelijk te kunnen verwerpen,
venverpel1, het laatHe,
knlJnen verfchuiven;
verCchuiven; en het was dit 01'01,'alleen voor zekeren tijd te !wnnen
fchortend Veto (Veto SusjJeJJjivlIllZ),
Suspenjlvu1lZ), hetwelk de Nationale VergqdeVe]'g~de
[chortend
ring, na veel tegcnfland,
tcgcnl1and, den koning vrln
van Frank/ijk
Frankrijk verleende, die
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daardoor de magt verkreeg, om
om aan een door haar genomen beO uit ,
eerlle maal,
IDaal, en in hare daarop volgende bijeenkomst andervoor de eerf1:e
toellemming te kunnen weigeren; doch deze weigering
maal, zijne toef1:emming
verloor hare kracht bij eene derde vergadering, wanneer deze bij haar
eerfie be/1uit
beollit bleef volharden. Dan, dit voorregt baatte dien vorst
weinig; want het eerLl:e
eerlle gebruik, dat hij cr van maakte, bewerkte
zijnen ondergang; terwijl het Parijfche volk, nog bovendien, hem
'Madame Veto gaf.
en zijne gemalin den fpotnaam van Monsieur en "Madame
hoofdfiad van het arrondis[ement
arrondisfement van dien naam.
naam,
VE URNE. De hoofdf1:ad
in de Nederlandfche provincie West-Vlaanderen, welke /1echts
flechts een
uur van zee ligt.
ligt, waardoor men wil, dat zIj
zij voorheen befpoeld
Nieuwpoort
werd; door verfcheidene kanalen met lperen, Nieuw
poort , Duinker.
ken.
ken, enz. gemeenfchap heeft.
heeft, en voorheen wel bevestigd was. Zij
telt omtrent 4000 inwoners, heeft eelle
eene Latijnfche
Latijnfc he fchool, goede fa.
brij ken , en drijft
drij ft handel in granen, boter, kaas, enz. Hare ligging
brijken
1668
moerasÎlgen grond maakt haar zeer ongezond. In 1663
in eenen moerasfigen
eerfien vrede te Aken, aan FrankriJk
Frankrijk afgel1aan;
afge!l:aan;
werd zij, bij den eerLl:en
hec volgende jaar belegerden haar
doch in 1692 weder verlaten. In her
toen
de Franfchen op nieuw, en de Hollandfche bezetting moest zich wen
overgeven. In 1713 werd zij, bij den Utrechtfchen vrede, door
afgefl:aan, en eene van de zoogenoemde barrière-ftedel1,
barrière-fteden,
FrankriJk afgel1aan,
welke de l1aten
fiaten der Vereenigde Nederlanden toenmaals, volgens het
tot fchmsweer
tractaat van 1715 , met krijgsvolk mogten bezetten, tOt
tegen Frankrijk.
FrankriJk. In 1782 moesten zij echter hunne troepen terug
11. de werken liet flechten.
l1echten. Thans wordt
ontbieden, wanneer .TJOZEF
OZEF II.
de !l:ad
!1:ad weder bevestigd.
VEZELSTOF wordt in de weeke en vaste deelen
deelcn der dieren, in
het vleesch,
vlees eh , vel, de vliezen, beenderen, haren, klaauwen, hoornen
en het bloed gevonden. Zij is vast, wit, reukreuk. en fmakeloos;
vochtig zijnde, is zij veerkrachtig en wordt geel; door droogen wordt
zij hard en breekbaar: zij is in water onoplosbaar, wordt door zaam~
gedrongen azijnzuur in eene geleiachtige in water oplosbare zelf1lanzelman~
digheid veranderd, en door bijtende potasc'h en foda opgelost.
Ofschoon de Vezel!lof
Vezelfl:of voornamelijk in dierlijke zelfstandigheden
gevonden wordt, is zij evenwel in plantaardige ook voorhanden.
VEZIER of
ofVIZIER,eigenlijk
VIZIER, eigenlijk Wesir, is bij de Turken een eeretitel
eeretitel,,
die alle Basfa's van 3 paardenllaarten , dat is de voornamn!l:e,
voornamnl1e, voeren.
K012ftantinopel nog 6 Veziers, die men VeVe~
Behalve deze zijn er te Konftantinopet
llaatsraad, noemt, omdat zij zitziers van de Bank, dat is van den f1:aatsraad,
ting in den Divan hebben. Men'
Men verkiest daartoe regtsgeleerden , of
die reeds andere gewigtige ambten bekleed hebben; doch zij hebben
in den !1:aatsraad
llaatsraad geene beflisfende
betlisfende fiem,
!lem, maar kunnen
kUllnen alleen hun ge.
voelen zeggen, wanneer de Grootvezier hun dit vraagt. Zij genieteil
t~l flechts
/1echts eene matige jaarwedde; mogen eenen gelijken tulband
drngcll, en den 1l:l3m
nnam des Groot.fultans
Groot-fulcans onder de
:als de Groot-vezier dragC-ll,
be.
beo
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bevelen zetten, welke in de provinciën gegeven worden. Van hen
is de Groot-vezier, Vezier-.dzem, dat is hoofd van den fiaatsrnad.
fiaatsraad.
onderfchcûden. Deze is de plaatsvervanger van den Groot-sultan,
befillurt
befiuurt de raadplegingen van den Divan en beflist
bellist alleen. De Grootvezier ontvangt bij zijne aanltelling
aanfiellillg een zegel, waarop de naam des
fultans
fult3ns gefneden is, hetwelk hij altijd op de borst moet dragen, en
daardoor gemagtigd is, om onbepaald, in den naam des fultans, te
hevelen.
bevelen.
VIANEN. Eene kleine fiad in de Nederlandfche provincie ZuidHolland, aan de overzijde van de rivier de Lek, en aan de nieuw
in~
gegravene Frederiks.vaart,
Frederiks-vaart, 2 uur beneden Kuilenburg , met 1824 ill~
WOllers.
woners. Men vindt er eene Nederduitfche en Franfche gereformeerde gemeente, en vele roomschgezinden. In de kerk der eerllen
eerfien ziet
gellacht der BREDERODES , heeren
heer en
men nog de graftombe van het geflacht
van nanen en ./1meide.
Ameide. Het Vi:umfche
Viaanfche bosch was weleer vermakelijk, en het flot
Dot .dmaliaflein, door HENDRIK VAN BREDERODE
BREDERODÊ ge.
ge_
1ticht,
Hicht, merkwaardig door de ridderzaal, waarin Hollands edelen
voorheen vergaderden, om over het beroemde fmeekfchrift aan de
hertogin van Parma te handelen; nogtans is dit flot
Dot geheel gefloopt.
genoopt.
, VICARIS, een plaatsvervanger, een titel, die aan verfcheidene
perfonen gegeven wordt. In het Duitfche rijk hnd
h:ld men voorheen
Rijks-vi.'al'isfen; doch men geeft thans den naam van Pi'caris aan
geestelijke perfonen in onderfcheidene
onderfche:dene betrekkingen. De paus noemt
zich, als fiadhouder van CHRISTUS op aarde, zoodanig , en /'ïcariu$
Plcarius
Apostolicus is in landen, alwaar de Katholijke kerk niet de heerfchenAposto!icus
de is.
is, een voornaam geestelijke derzelve , die van hem eene bijzondere volmagt ontvangen heeft, om in zekere geringe gevallen, zonder naderen last, te bel1isren;
betlisfen; doch zUn
zijn werkkring is bepaald, en
hij moet zich "I
"~I wanneer hij geen bisfchop is, van verfcheidene daden,
die alleen tot het vak van dezen behooren, onthonden.
onthouden. In onderFrankriJk en Duitsch/and.
Duitschland, noemt men
fcheidene landen, zoo als in Frankrijk
zoodanige geestelijken Ficaris.
Ficaris, die eenen priester, of leeraar , in de
umbtsverrigtingen
Hmbtsverrigtingen van zijn kerspel behulpzaam is, en een gedeelte
v::n zijn werk waarneemt. Ook in Engeland is deze benaming in
vr.n
gebruik.
VIC E. Dit woord beteekent zoo veel als itz
iTz iemands plaats.
plaats, en
cu
van hier de naam van Vice.koning,
Vice-koning, Vice-admiraal enz.
VICENZA. De hbofdf1:ad
hoofdfi:ad van de provincie van gelijken naam,
welke tot het Oostenrijksch Lombardisc!I.YenetiaalJSch
Lombardisc}I.YcnetiaclIJsch koningrijk behoort. Zij ligt in eene fchoone, vruchtbare vlakte, aan de rivier
Bachiglionlft
Bachiglion,," die hier bevaarbaar wordt, door de aad
fiad loopt, de nog
kleinere Rccone ontvangt, en haar in twee deel en fcheidt, die
door 4- bruggen weder vereenigd worden. Zij is van dubbele muren omringd; heeft eenen omtrek van eel1e
eene lJIijl;
mijl; 6 poorten, waarwaar~
onder die,
die. welke 11aar
lIa3r het marsveld
marsveJd leidt, en door PALL!.GIO ge.
gebouwd is, alsmede de poort det
del M01zte
M01Z!e zich onderfl.:heideu;
onderfçheidcu; voorts
yy 3
een
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ecn
een oud kasteel; 75 zoo kerken, kapellen als bedehuizen; 11 hos·
pitalen,
pitalen , wees.
weeSw en ziekenhuizen, en 30,000 inwoners. De Had beo
vat meestal Ilaauwe
naauwe en kromme fhaten, maar vele fraaije
fraaUe gebou.
gebouwen; is, wat bouwkunst betreft, de merkwaardig1l:e
merkwaardigfte Had in Opperltatië,, en de geboorteplaats van den bovengenoemden beroemitalië
den bouwmeeRter
bouwmeester PALLADIO, die haar met
mee vele fraaije gebougebou.
wen vèrfierd heeft.
heeft, onder welke het r~adhuis,
rnadhuis, Palazzo
Pa/azzo del/a
della ra.
gione, op een langwerpig vierkant marktplein, Haande, met zuilen
tbeater, een meesterpronkende, en het zoogenoemde Olympifche theater,
Huk
fiuk van bouwkunst, bij uitHek
uitfl:ek merl,waardig zijn. Nog verdienen
triUlnf!Jogen eene bijzondere opmerking. De eene
twee niet amike trilllnflJogen
i1aat
Haat aan den ingang van het Campo Marzo, eene aangename wandel.
wandelplaats; de andere voor de poort
pOOrt del
de! Monte, aan den voet eener trap.
trap ~
J 95 marmeren treden bel1:aande,
bellaande, langs welke men naar het beuit 195
B1adol111a di monte
mOl1le Berico,
Berieo, klimt, dat op
roemde ServÏten-klooster,
Serviten-klooster, l/1ladonna
eenen
cenen berg. gebouwd is, van waar men een der verrukkelijkfl:e gezigten heeft.
beeft. Een gedeelte der inwoners van Fice1Jza
JTieenza leeft van het
bereiden van zijde,
zijde. welke in deze provincie veel geteeld wordt.
Men
lVIen vindt hier 5 zijde fpinnerijen. en 8 fabrijken van zijden fl:of_
fl:of.
fen; voorts :;3 fabrijken van leder, I van vilten hoeden, en 1,
I , waarin
brandfplliten en waterwerkkundige werktuigen vervaardigd worden,
brandfpuiten
benevens 2 goud- en zilverfmederijen.
zilverfinederijen. Voor de pOOrt
poort van het kas.
kaswin Fa/marcma,
f7almarcma, in het nabij gelegen dorp
teel ligt de fchoone tuin
CaJ'flzaJe
CavazaJe het paleis Cricoli
Cricoli,,door
door PALLADIOgebouwd,
PALLADIO gebouwd, en een uur van
de fiad
fl.ad de Villa
Pit/a Rotonda.
Rotol1da. Over het algemeen vindt men in de omfireken
i1reken van J7icenza
J7ieenza fraaije paleizen en landhuizen, waarvan fommige
aan g~melden
g~l1lelden bouwknndigen
bouwkundigen worden toegefchreven.
VICTOR. (SEXTUS AlJRELlUS)
AURELIUS) Een Latijnsch fchrijver, naar
men meent in Afrika geboren, die in de 4de eeuw leefde, een
gun!l:eling van keizer JULIANUS
gunfl:eling
JULlANUS was, en onder THEODOSIUS in Rome
de i1adhouderlijke
f1:adhouderlijke waardigheid bekleedde. Hij fchreef eene gefchiedenis
den is van den oor[prong
oorfprong van het Romeinfche volk, van JANUS tot
op KONSTANT1JN;
KONSTANTI]N; doch waarvan nog i1echts
flechts het begin voorhanden is.
Ook bezitten wij onder zijnen naam nog een ander boek over
beroemde mannen, Wáarvan de beste uitgave is van ARNTZENIUS
Awf!. 1733 in 4°.
Amfl.
VICTORIA, de godin der overwinning. Zij was eene dochter
van TITAN en PALLAS, en eene
eelle zuster van ZELOS en KRATOS (moed,
(moed.
flerkte
llerkte en magt), en wordt gewoonlijk onder eene jeugdige vrouwelijke gedaante,
gedaame, met laurieren en eene gouden kroon verfierd,
verfierd.
eellen palmtak in de eene, en een
eenen
en lauriertak in de ~ndere hand
eenen
afgebeeld,
afgebeeld. hoedanig zij op munten en gedenkzuilen, [er
ter eere van
eene
eelle bevochtene en beflisfende zege geflagell
gefiagen of opgerigt, gewoonlijk
voorkomt.
VlDA. (MARCUS HIERONYclIUS)
HIERONY.lWS) Een goed Latijnsch dichter uit
VIDA.
de ]lsde
5tle en
ell I6de eeuw, die te Cremona geboren werd, en van eene
adel-
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adellijke, maar weinig bemiddelde, fàmilie
fumilie afstamde. Nadat hij zich te
ll:lttntua,
llfanrutJ, Padua
Padufl en Bologna in de godgeleerdheid geoefend had, ging
hij nanr
naar Rome, en verwierf een canonicaat bij de kerk van den heiligen JOHANNES in het lateraan. Paus LEO X. droeg hem op, om het
lcven
leven van den Verlosfer in ecn
een episch gedicht te bezingen, en gaf
hem, om hem daartoe tijd te verfchaffen,
verfchaffcn, een pricraat
pricra3t te Th'olf.
]ivo/i.
CLEMENS VII, de opvolger van LEO, even zeer zijn begunstiger,
benoemde hem, toen hij zijn diehtftuk,
dichtftllk, Christias,
ClJristias, voltooid had,
tot bisfchop van A/ba, in het hertogdom lJ.1ontferrat,
lJ.1ontfr:rrat, welken post
pOSt
hij 33 jaar met roem bekleed had, toen hij in 1566, in den ouderil:ierf. VIDA behoort onder die I/allallCl1
I/a/iaIlCl1 , die in de
dom van 90 jaar, fl:ierf.
I sde eeuw de LatiJnfche
Latijnfche poëzij het eerst, en met een gelukkig geIsde
volg, poogden te herfiellen, Zijne verzen z~in welluidend, en men
kan hem geen dichterlijk talent ontzeggen; maar ook nict
niet ontkenllen,
ontkennen,
dat hij zijne navolging van VIRGILIUS wat te ver gedreven, en in zijne
Christelijke gedichten te veel van de Heidenfehe
Heidenfche fabelleer gemengd
eencn geestelijken, en 'deels
-deels
heeft. Zijne dichtllukken
dichtfl:ukken zijn deels van eenen
van eenen anderen inhoud. Tot de eerfte bebooren: Hymni de rebus
divinis en Christft/dos
Christiados libri [ex; tot de laatll:e:
laati1:e: de arte
arle Poetica,
POe/iea,
libri tres, Bombyeum, libri duo, Schaeehia
Schacchia ludus, Bueoliea
Bucolica en Carmt"na dl'versi
diversi generis. Bovendien zijn van zijne Latijllrche
LatijllCche prozaïfche
fchriften, gefprekkcn van eenen fiaatkundigen inhoud, redevoeringen
minfie de verdienl1en
verdienfl:en eener goede
en brieven voorhanden, welke ten minll:e
Latiniteit bezitten.
VIEN, (JOZE,PH MARfA)
MARfA) befiuurder
bellnnrder vun
van de Franfche akademie van
fc:hilderkunst
fehilderkunst te Rome, eerfte
eerfle fchilder
fehilder des konings, en naderhand
lid van den behoedenden fenaat, had 1T101Jtpeltier
1T101Jtpel!ier tot zijne geboorte.
frad.
Had. Reeds vroeg wijdde hij zich aan de fchilderkunst, gilJg
ging in
1740 naar Parifs,
Parijs, waar hij verfcheidene prijzen behaalde, en begaf
zich in 1744 naar Rome, waar zich zijn eigenlijk talCl1t'verder ontvoortreffelijkl1e f1:ukken,
i1:ukkell, de Exemiten,
wikkelde, en hij een zijner voorcreffelijkl1e
vervaardigde, Na een vijfjarig verblijf, vertrok hij weder naar
mar Pa.
rifs
t-iJs,'j rigrte hier eene fchilderfchool op, waarin hij van 1750 rot
tot
1775 vele uitHekende leerlingen vormde, en ging vervolgens weder
naar Rome, als bel1uurder
beltuurder van de akademie aldaar, in welke hij gegcwigrige verbeteringen tot frand
Hand bragt. Kort voor het uitbarl1en
uitbarfl:en der
wigtige
omwenteling, keerde hij weder naar PariJs terug, waar hij in 1809
ftierf.
fiierf. Nog in zijnen hoogcn
hoogen ouderdom was hij werkzaam, en
fchilderrle bloemen en herderlijke tooneelen. Ofschoon VlEN al niet
Franf~he fellOoI moge b<:llOord hebben,
tot de eerfle meesters der Franfche
zoo bezat hij nogtans uitllekende
uitfl:ekende verdicnl1en
verdienflen als leénneester.
leérmeester. IIij
wekte de lust voor het fchoone
Cchoone op,
op,. en voerde den fmaak tot het
antiken terug. Het getal zijll~r [ehilderfchildergrootfche en eenvoudige der andken
frukken
1tukken is zeer groot.
Latijnsch woord Pigil. dat wakend,
VIGILIËN, afgeleid uit het Latijl1sch
wakell bcceckem,
bcceekcllt, wu!'cn
wa!'cn bij de kome:'uCiJ
Rome:'uw Je ViCl"
viel"
waakzaam, het waken
nacllr.
y 4
nacht.
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Ilachtwakcn,
nachtwaken, tlIs1èhcll
tuslèhcn dcn op_ en ondergang
ondcrgang dcr ZOI1,
ZOIl, wclkc
welke icder in 3
tlUr
uur bel1ondcl1,
be!l:ondcn, doch zich ten aaezicn van dcrzelvcr
derzelver duurzaamheid,
naar de jaarfaizoellen
jaarfaizoenen regelden.
In de Roomsch Katholijke kerk
noemt men Vigilie die dag, welke een hoog kerkelijk fecst,
feest, of dat
van een' apostel, of ander heilige voorafgaat - de zoogenoemde
heilige avond. Waarfchijnlijk is deze benaming van de eerl1e
eer!l:e Chrisvervolgingen,, getenen afkom!l:ig,
afkoml1ig, die, uithoofde der menigvuldige vcrvolgingen
noodzaakt waren,
wuren, om bij nacht, tcr
ter waarncming
waarneming van de godsdicnst,
godsdienst,
inzonderhcid
inzonderheid tot het gebruik V3n
VDn het avondmaal, bijeen te komen,
en naderhand deze nachtwaken onderhielden, om zich tot het aan.
fiaande
fl:aandc feest, door waken, vasten en bidden voor te bereiden. Zoo
waren de Yigiliën
Pigiliëll voor pafchen,
pafehen, pinkl1eren
pink!l:eren en kerstijd b~izonder
bijzonder plegVoor het overige noemt men in de Katholijke kerk Vigiliën
J7igiliën
tig. de zielmis fen of gebeden, welke voor de zielen der afge!l:orvenen
afge!l:orvenell
gehouden worden.
VIJANDEN. (Liefde tot)
Deze voortreffelijke pligt van het
Evangelie vordert van ons, dat wij langmoedig moeten zijn onder
het ongelijk en leed, hetwelk ons anderen
:tnderen ongetergd zouden mogen
aandoen, en hunne tergingen verdragen, traag tot toorn
tOOr1l zijnde,
ziJnde, en
[choon toornig niet te zondigen (*); dat wij voorts niet llUnfl:onds
[dooit
:1an!l:onds
onze toevlugt tot het regt, of geweldige middelen van bedwang
moeten nemen, noch veel minder ons zeI ven op eelle
eene eigendunkelijke
eigendnnkelijke
wijze, of met gelijke drift of boosaardigheid-,
boosaardigheid--, wreken (t);
Ct); maar
veeleer, in tegendeel, onze vijanden of beleedigers door toegeeflijk.
heid en vriendelijkheid trachten te winnen en hunnen
hnnnen afkeer te leni(§) ; hun te vergeven op de
d~ eer!l:e
eerfl:e verfchijnfels
ver[chijnfels van berouwen leed.
gen (§);
wezen (**), en zelfs, wanneer zij in hunnen onredelijken haat en
·wezen
vijandfchap volharden, hun onze goedwilligheid niet
lliet zoo geheel
te onttrekken, dat wij niet gereed zouden zijn, om naar billijke voorDagen van verzoening te luisteren, of fl:eeds
Hagen
fieeds genegen, om hun wet te
wenfchen,
wmfchm, en, waar wij veilig voor ons zei
zeI ven , en zonder verdere
vcrbittering van hen, kunnen, met de daad wel
wet te doen Ctt).
(tt). Boverbittering
vendien eischt
eiseht het Evangelie zelfs, dat wij, in gevalIe van vijand.
godsdienst, aan anderen onze
fchap
fehap en vervolging, ter zake van de godsdiellSC,
godsdiellfl:ige
godsdien!l:ige begrippen, hoe zeer ook met de waarheid overeenkomende, niet met geweld opdringen.
opdringen, noch onze medemen[chen, veel
yermeende of wezenlijke
minder onze medechristenen, om hunne vermeende
doolingen, veroordeel
veroordeelen,
en , verketteren, haten of vervolgen (§§);
maar het vordert van ons, wanneer zij dezen heiIloozen
heilloozen weg
met ons
011S mogten inGaan,
inflaan, dat wij ons
011S alleen met de zachtmoedigfte
zachtmoedigfie
be(*)
C*)

JAKOB I, v. 19, EPHEZ.
EpHEZ. 4 v. 26,
26.
Ct) RO",UN.
RO"UN. XII, v. 18
18 en 19.
19.
(D
(5) RO'IEIN.
RO>IEIN. XX,
xx, V,V. 20.
C··) LIlKAS
C")
LOKAS VI, v 35. XVII, v.;,
v. :; cn 4.
4,

(ft)
(tt) l\'''rTU.
l\'dCTlI. v,
V, v. 44.
44.,
,;5§)
:55) LeK.
Ll:K. IX, v.
\'. S4 cn Sö;
5::; Ro,wlN,
Rom~IN.
!l
11 ].\KO".
].\Ii.<Jll,

IV, v.

lZ.
I:.

XIV. v, 1I tut
[Ot 1');
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V
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bewijsl'edcllCn,
bewijsredenen , of enkcl
enkel l1ilzwijgcnde
fiilzwijgcndc li.idzaamheid,
lijdzaamheid, verdedigen, en
inzonderheid niets ondernemen, dat eenigen zweem zoude kunnen
hebben, alsof wij de zaak van waarheid en deugd met geweld zouden willen handhaven (*).
Ter betere betrachting van dit eene
ecne en andere l1elt
fielt ons de EV3ngeliEvangelifche gefchicdenis
gefchiedenis gel1adig
gefl:adig het luisterrijk voorbeeld voor oogen van
God, onzen Hemelfchen Vader, die zijne zon laat opgaan over goeden en kwadC7J, en regent op 1'egtvaardigen en onregtvaardigen,
ollregtvaardigen , eu
en
van zijne overgroote liefde jegens ons, in het zenden van zijnen
Zoon, om ons zijne barmhartigheid en vergeving aan te kondigen,
toen wij ons ten grofste tegen hem vergrepen hadden, en "i.jandm
"(lande;:
Gods waren, door booze werken; alsmede dat van onzen Heere JEZUS
zelven , die voor ons gel10rven
gefiorven is, toen wij nog zondaars waren; ia
il'!
den geheelen loop zijner alleredelmoedigl1e
alleredelmoedigfl:e pogingen, om een onon...
OIJS een exemdankbaar en hem vervolgend menschdom te behouden, ons
pel naliet, opdat wij
wi.i zijne
zi.ine 'Yoet(lappm
voetflappm zomlen volgen, die, wanneer
hiJ
hi.i leed, 11iet
niet dreigde, maar
hi.i gefcholden werd, 11iet
niet weder/doM,
wederfdoM , als hij
het alles overgaf aan Hem, die regtvaardig oordeelt; die niet alleen
de tegenfpraak der zondaren tegen zijne leer en de blijken harer
Goddelijkheid verdroeg, maar ook hunnen haat en vervolging kloekkloek.
moedig verduurde, en er zoover af was, om zijne Godsdienst door
geweld voon: te planten,
plamen, dat hij zelfs geenen we
weerfl:and
erfland bood, aan het.
geen tegen hem in het werk gel1eld werd, en bij zijne gevangenne ..
ming zijnen voorbarigcn
voorbarigen discipel bel1rafte
befl:rafEe over den geweldigen aanval
op zijne vijallden, ter
tef zijner verdediging; ja die zelfs, toen hij Oll011der de handen zijner vijanden en moordenaren bezweek, deze groot_
moedige bede tot God voor hen opzond: Vader vergeef het hun,
'Want zij weten niet, 'Wat
wat ziJ
zi.i dom
doen (t). En of al deze aandrang
tot liefde en vergeeflijkheid omtrent
om trem onze vijanden en beleedigers
nog niet genoeg ware, leert ons het Evangelie, met ronde woor.
woorden, dat wij geen deel kunnen hebben aan Gods gunst of vergeving,
llOCh aan de uitwerkfels van onzes Heilands liefde, tenzij wij elkan.
elkander vergeven ,- en eene algemeene goedwilligheid, op het voorbeeld
van beiden, oefenen (§).
VIJGEN zijn de vruchten van den gemeenen Vijgenboom (Ficus
Carica)
Carica),• die inzonderheid op de eilanden van den Griekfchen Archipel en de Middellrmdfche
Middellandfche zee, alsmede in de aan die zee grenzende
landen tiert. . Men heeft er zeer vele foorten van, en zij worden
zoo wel voor lekkernij als in de geneeskunst gebruikt; doch men
houdt die, welke uit Italië, Spanje en Provence komen, in den han.
del voor'
voor l de beste. Men maakt van deze vruchten, in Spanje
en~ POl'tugal,
Portugal, de zoogenoemde Vi/ge-kaos,
Pi/ge.kaos, waartoe men de uitge-

ct).

Ie-

x,

(*) M,\TTH.
M.\TTH. X, V. 16 tot ~3
ct)
(t) LUK,
Lu~, XX III , v. 34.

(§) lY1ATl'Il.
~·L\n'l!. Vi, \'. I.f,
I4, cu
en

1 JOIL\NN.

111,
IU, v. 2e.
2e.
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VILLA.-VILLOISON. (J. B. GASPARD D'ANSSF. m:)

lezenl1:e
lezenf1:e Vijgen gebruikt, die, met gcfchelde
gefchelde amandelen, noten, fijne
fpecerijen en kruiden gemengd, in een' kaasvorm uitgeperst, en als
confituren
confimren gegeten worden. Uit het hout van den Vijgeboom
worden velerhande fraaije en duurzame dingen, b. v. fnuifdoozell
enz. vervaardigd. Als iets zonderlings van dezen boom. welke eenen vetten en warmen grond behoeft, kan men aanmerken, dat hij
lliet
niet bloeit, maar de vrucht aanl1:onds
aanf1:onds met de bladen, in de gedaante
van wratjes. voortbrengt.
VILLA. Zoo noemden de Romeinen een landhuis en landhoeve.
Tot eene zoodanige FiJ/a
PiJ/a behoorden driederlei gebouwen: de Filla
Pilta urbana,
eigenlijkelandhllis,
landhuis, hetwelk door den eigenaar bewoond
b(ma, het eigenlijke
werd, wanneer hij zich alJaar verkoos optehouden; de Fil/a
Pil/a rustica,
waar de landman of bouwmeester woonde. en waarbij de ftallen
frallen
voor het vee waren, en eindelijk de Fi/la
Pi/la fructuaria, de voorraadIwonl, vruchten enz. bevattende. De weelde, ten aan·
fchuren van koom,
dezer Fil/a'
Pilta's,
s, fieeg bij de Romeinen. in de laatfle tijden der
zien .dezer
Republijk en onder de eerfre
eerf1:e keizers.
keizers, tot het hoogfre
hoogf1:e toppunt; der
woningen van derzelver bezitters werden de prachtigfre
prachtigf1:e paleizen,
waarbij zoo vele gebouwen werden aangelegd, dat zij niet meer het
aanzien van landgoederen, maar bijna van fieden
freden hadden. Men vond
bij dezelve niet alleen een aantal eetzalen, overdekte op zuilen
rustende gangen, badvertrekken , enz. maar ook de heerlijkfre tuinen,
bergen, bosfchen en rivieren, welk alles in den bevalligften fmaak
[maak
en de bekoorlijkfre
bekoorlijkf1:e ligging, meestal aan de zee, gelegen was. De door
zijne verkwisting bekende LUCULLUS onderfcheidde zich hierin wel
voornamelijk, en naderhand waren de riJ/rls
PiJ/rls van TrBERlUs, CALIGUCALlGULA, NERO en HADRIANUS geene bloote paleizen, lDaar
maar aanzienlijke
fraaije fieden. De navolgers der Romeinen, de tegenwoordige italiaItalianen.
nen, hebben den naam en de zaak behouden. In
111 alle oorden van
Italië, inzonderheid echter in de nabijheid van groote fieden, vindt
men Filla's,
f7i1/a's, alwaar de fl:edelijke bezitters derzelve , gedurende het
aangename jaarfaizoen, zich ophouden. Naast de huizing voor den
eigenaar is de woning van den pachter, die den akker en den wijnberg
Pilta's en boerenhuibezorgt. Verfcheidene van zulke verfpreid liggende Fi/kls
zen maken een kerspel uit, want eigenlijke dorpen vindt men in Italië
niet. In de nabijheid van Rome zijn de Fiïla
f7iïla BORGHEZE, ALDOBRANDI~
NI, ESTENSE en LlJIlOVISI,
LUDOVISI, uit hoofde van derzelver rijke kunstfchatten, inzonderheid beroemd. Ten tijde der Carolingfche
Carotingfche vorfien
vorfren noemde men ril/ae
f7il/ae regiae die koninklijke landgoederen of domeinen.
domeinen, al.
waar de vorfren
vorf1:en meermalen hun verblijf hielden, en
eu die, uithoofde van
bef1:onden.
den talrijken homoet, mede uit verfcheidene gebouwen befronden.
VILLOISON, (J. B. GASPARD D'ANSSE DE) een grondig kenner
der oude en nieuwe Griekfche taal en letterkunde, werd in 1750
te Corbeil [tir Seine geboren. Hij genoot een geleerd onderwijs in
bet
l1et collegie Beauvais te PariJs, el1
en maakte hier de grootfre
grootfie vorde'ringen
'-ringen in de oude talen. In zijn 23flc
23fic jaar werd hij lid van de aka.
de-
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demie der hijfchriften, en in 1778 zond hem de regering naar
llanf Ve.
netië, om aldaar de handfchriften der boekerij van St. Mfl1'CUS te onderzoeken. Hier trok hij zeer veel nut uit den omgang met den
geleerden MORELL!, waaraan de Anecdota Graeca e regia parijienfi
pariJienfi et
e 'Veneta
')Jeneta S. lJlarei hihl.
bibl. deprompta, door VILLorsoN
VILLOISON uitgegeven, haar
oorfprollg
oorfprong verfchuldigd zijn. In de genoemde boekerij vond hij een
zeer belangrijke Codex, die de lliade
[/iade van
vall HOMERUS met een groot aantal verklaringen van oude fchrijvers bevatte. welke
w~lke door hem in het
licht gegeven, en waarvan de waardij, inzonderheid door WOLF, erkend is geworden. Na zijne terugkomst uit Italië bezocht hU DuitschWe/mar een
eeu voorlmld, waar hij, inzonderheid, van de boekerij te Weimar
deelig gebruik maakte; ging in 1785 met den Franfchen gezant bij
het Turkfche hof, den kunstiievenden gràaf CHOJSEUL,
CHOISEUL, naar Konflantillopel; hield zich 3 jaar lang op de eilanden van den Archipel
flantillOpel;
en het vaste land van Griekenland op, en legde zich, vooral, op
de kennis
kermis van het nienwe
nieuwe Grieksch toe, hetwelk hij zeer vaardig
fprak.
Deze reis deed hem beiluiten
befluiteu tot de bearbeiding eener uit_
voerige en volledige befchrijving van Griekenland, waartoe hij uittrekfels uit de Griekrche en Bijzantijnfche fchrijvers en
eu uit de kerk.kerkvaders m~akte; doch de toenmaals plaats grijpende fl:aatkundige omHij verfl:andigheden verhinderden hem, om zijn werk voort te zetten. HU
uitbarflen der omwenteling Parijs, begaf zich naar Orliet bij het uitbarl1en
Jeans, en bleef aldaar tot de l10rmen
!eans,
fiormen bedaard waren. Na zijne terugkomst werd hij lid van het Nationaal inl1ituut
infiituut en hoogleeraar ; doch
had niet lang genot van deze onder[cheiding,
onderfcheiding, alzoo hij in Grasmaand
VOOf1805 fl:ierf. Behalve de reeds genoemde werken heeft hij eene voortreffelijke uitgave geleverd van Longi Pastoralia tie Daphnide et
rreffelijke
Chloë, benevens veriCheidene uitmuntende verhandelingen in de
Mem. de I' Acad. des lnfcr., en in andere tijdfchriften.
Zut'd-Brabantl,
VIL VORDE, een klein fl:adje in ons vaderland, in Zzu'd-Brohantl,
aan de rivieren Senne en Woluwe. Zij was voorbeen
voorI.Jeen verl1erkt,
verfierkt, doch
llec kasteel is afgebroken, en in deszelfs plaats een groot tuchthuis
llCC
opgerigt, waarin meer dan 1000 misdadigers kunnen geplaatst worden, die allerlei handenwerk verrigten. Men heeft er kamfabrijken,
kamfabrijken ,
brouwerijen, enz. Nabij de .11:ad
.fiad ligt het fraaije gehucht Trois Fontai·
nes, hetwelk door vele vreemdelingen bezocht wordt.
VINALIA. Wijnfeesten, welke de Romeinen gewoon waren te
vieren, en waaraan men eenen hif1:orifchen
hifiorifchen oorfprong toefchreef. De
Etruskers , namelijk, hadden na eenen zegevierel1den oorlog, van de
overwonnen Latijnen, als eelle
eene voorwaarde van vrede, de uitlevering van al den wijn gevorderd; doch de Iaatl1e
laatfie over dezen eisch
beo
ontevreden, beproefden andermaal het geluk der wapenen, en beloofden aan JUPITER, indien zij zegepraalden, den wijn. Zij overwonnen, en bragten hem, ter vervulling hunner belofte, uit ieder
vat den eerll:en beker. In vervolg van tijd behield men deze ge23frcn van Grasmaand,
woonte, en vierde dit feest jaarlijks op den 23l1en
op
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op welken dag men
mcn de wijnvaten opende. Een tweede wijnfeest
wijnfcest
werd op den
dcn 21fl:en
2lftcn van Oogstmaand gevierd, ten einde den zegen
zegcn
van JUPITER over den aallfl:aandcn
aanl1aandcn wijnoogst af te fm
fmcken
eken ? en het was
eerst na den afloop van he:zelve, dat de wijn van het vorige jaar
ten verkoop mogt aangeboden worden; terwijl de nieuwe reeds door
deze plegtigheid gewijd, en aan de be[cherming
be[eherming van JUPITER
}UPlTER aanbevolen was. Bij dit tweede feest opende de Ftamen
Flamen DIA!.IS den wijn.
eerfte druif.
oogSt door het afsnijden van de eerfl:e
VINCl. (LEONARDO DA) Een der voornaamfl:e
voornaamfie Italiaanfche
Italiaanfehe fchi!.
fehi!·
ders, het hoofd van de Florentijnfche
Florentijn[ehe fchool , die omllreeks
oml1reeks de helft
der 15de
lsde eeuw in het vlek Vind,
Finci, bij Florence.
Florence, geboren werd. Reeds
in zijne vroege jeugd oefende hU
hij zich in de fchilder-, beeldhonw-,
beeldhouw-,
bouww,
bouw-, ontleed., meetmeet. en werktuigkunde, alsmede in de dicht. en
toonkunst. Hij overtrof weldra zijnen leermeester, den fchilder en
beeldhouwer ANDREA DEL DARROClilO,
BARROCliIO, en werd, uithoofde van
en meer verfpreidenden roem, door den hertog van
zijnen zich meer eil
111ilaan,
11Ii/aan, LUDOVICO MARIA SFORZA, als fchilder aan zijn hof beroepen. Hij fl:ichtte
Hichtte hier eene teekenakademie , welke haren weJdadigen
invloed over Lombardije uitfl:rekte,
uitfirekte, en, zonder den ongelukkigen val
van het huis van SF ORZA, nog voordeeliger zoude gewerkt hebben.
Onder de fchilderfl:ukken,
[childerHukken, die hij op last des hertogs vervaardigde,
was het beroemd!l:e
beroemdll:e het Avondmaal in het refectorium (de eetzaal)
der Dominicanen van St. Maria delle
delJe grazie. Jammer is het, dat
dit heerlijk Fresco fchilderfl:uk
fchilderll:uk door onverflandige
onverfiandige en onwetende lie.
lieden is verloren gegaan; doch er zijn nog verfcheidene,
verfcheidene. ten deele
gebleven. waaruit men het alles
voortreffelijke kopijen, van bewaard gebleven,
overtreffend fchoone van het oorfpronkelijke kan opmaken. Meester.
lijk en bewonderenswaardig zijn de verfcbillende karakters der Apos_
telen uitgedrukt, in wier midden de goddelijke gedaante van CHRISCHR'ISTUS als eene zon onder de fl:erren
!terren uitblinkt.
uitbliukt. Wij behitten
bel1:Ïtten van dit
Huk
fluk eene
eelle kostbare koperen plaat, door RAFHAEL MORGHEN gegraveerd.
Behalve
Behnlve tot de fchilderkunsr,
fchilderkunst, bepaalden zich de werkzaamheden van
I.EoNARDo tot velerlei ondernemingen van eenen verbazenden omvang. Hij leidde het water der Adda
ddda tot .aan
aan Mi/aan;
Milaan; trok het bevaarbaar kanaal van Mortfana
Mor/lana tot de dalen van Chiavenna en Ya/telralte/linie, door eene fheek
Hreek lands van 200 mijlen, enz. In 1509 keerde
lJij nàaf
naar Florence terug, alwaar hem opgedragen werd, om een van
de muren van de groote raadzaal te verfieren , bij welke gelegenheid
hij, met MICHEL ANGELO wedijverende, een canon vervaardigde,
hetwelk tot een zijner uit!l:ekendfl:e
uitfiekendfie fl:ukkel1
!tukken behoorde.
beboorde. Hij fchet!l:e
fchetfie
Florentijners • onder hunnen aanvoerder NICCOLO
eene zegepraal der FJorenti/ners,
PICCINIO, welke hoofdzakelijk bewonderd werd uithoofde van eene
om een vaandel vochten. Ook dit cart011
cart on is nic
niett
groep ruiters, die 0111
meer voorhanden, maar alleen door eene kopij bekend.
Toen LEO
LEG
X. Ïl~
Îl~ 15I3
1513 den paufelijken
paufelijkell HoeI beklom, begaf LEONARDO zich, in
het gevolg van I. DE
Ilaar Rome; doch verliet in 1515 we.
DE. MWICIS,
MEDICIS, !laar
der
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der deze 1l:ad,
!lad, en vertrok, op uitlloodiging
uitnoodiging van FRANS I. naar FrankFrallk'"ijk.
'-iik. Zijne
Zijnc hooge jaren lieten hem niet toe, om veel meer te arbeiden, en
cn reeds in 1519 l1icrf
Hicrf hij in de armen van den koning,
terwijl dó'ze
deze hem bezocht. De wereld vereert in LEONARDO DA
VlNCI den man, die de door CmIABuE
VINCI
CrIl1ABUE (1{20)
(1420) weder opgebeurde
gelJeelen
en omvang, tot vaste regels poogde tefchilderkunst, in baren
haren geheel
rug te voeren. Er zijn flechts weinige 1l:ukken
!lukken van hem voorhanden.
voorhanden,
aan welke hij de Jaat!1e
laat!1e hand gelegd
gelcgd heeft. Behalve de reeds genoemde, behooren tot zijne beroemdlte
beroemdil:e werken het beeld van LIS
LISAA DEL GROCONDO, dat zich in Parijs bevindt; het bevallig fchilderij. bel,end
bekend
Vierge aux rochers; eene LEDA, welke zich
onder den naam van la Yierge
in de verzameling van oen
den prins KAUNITZ te U'éenen;
Weenen; een
eell fcliilderfiuk, dat zich in het paleis Pamfili te Rome bevindt,
bcvindt, den I!l
12 jarigen
JEZUS in dèn
den tempel voorllellende
voorHellende ; de beeldtenis van den heqog
her~og
L. lVI.
M. SFORZA, in de galerij te Dresden voorhanden, en eenige an.
anderen. De fchriften van dezen on1l:erfelijken
onHerfelijken kun1l:enaar
kun!1cnaar woroen
worden bij_
11a
na zoo hoog gefchat
geCchat als zijne fchilderfinkken;
fchilderll11kken; doch fommige zijn
er van verloren gegaan, en andere zijn in handfchrifc
handfchrift gebleven.
Slechts één werk van hem is tot hiertoe in het geheel verfchenen,
namelijk: Trattato del/a Pittura, dat in 1630 het eerst, doch in
1816 het volledigst veffcheen. Behalve dit werk, waarin hij de onderwerpen van Jicht,
licht, fchaduw, terugkaatfing, doch voornamelijk de
achtergronden, met een diep doorzigt behandelt,
beh3ndelt, en eell
een Fragment
mouvements du corps humain, is er niets van hem
tfaité [ur
[Uf les mouyements
d'un traité
gedrukt; doch in de Ambrofiaanfche boekerij te Milaan zijn 16 deelel1
deelcll
van hem voorhanden; terwijl 7 andere deelen, zoo men meent, in
handen van PHlLIPS,
PHILIPS, koning van Spanje, gekomen zijn. Van de
handteekeningen van LEONARDO, die altijd een boekje bij
fchoone handteekeningcn
zich droeg, waarin hij
bij belangrijke gedaanten en gelaatstrekken, die
hem voorkwamen, of de verfchillende
verfchillellde in het oog loop
loopende
ende gemóedsgemóeds..
opteekcnde, heeft CAYLUS
aandoeningen, die hij waarnam, zorgvuldig opteekende,
CAYLUS
eene verzameling in platen uitgegeven, onder den titel: Recueil de
tètes, de caractères, et de charges etc., 1730;
173°; ook heeft CH. J. GERLI geleverd: Desfeins de LEONARDO DA VINCl, en MORETTI:' Obfervationi [opra
fopra i difegni di LIONARDo
LIONARDO &, beide in 1784
]784 te IlIjlaan
Milaan
"ationi
uitgegeven. Bovendien zijn federt
feden 1796, de talrijke hundteekeningell
handteekcningen
van DA VJNCI,
VINCl, welke de koning van EI/geland
Engeland bezit, te Londen bij
CHAlVlBERLAINE in plaat verCchenen.
ver[chenen. onder den titel Imitatiom
Imitatiol;S of
J. CHAi\iBERLAINE
original dejigns by L. DA VINCl, 1796, Fo!.
VINDELICIË. De landfl:reek,
land!1reek, die de Vindeliciërs,
Yindeliciërs, een aanzien.
aanzien..
lijk Duitsch volk, ten tijde van AUGUSTUS, in het Zuidelijk Duitsch.
land
larJe! bewoonden, en welke zich van de Alpen en de Bodenzee , door
Bei/ei'en
Bei/eren en Tyrot,
Tyrol, tot aan de Imz,
Inn, en van daar nog verder tot aan
den Donau uit!1rekte, weshalve ook Augsburg
dugsburg den naam van Augusta
Attgusta
Vindelicorum draagt. Zij werden eem
eerst , na verCcheidene
verfcheidene l1ardllek
hardnek
Yindelicorum
I,L
kL
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kige oorlogen door de Romeinen overwonnen, en door TlBERIW
TIBERlU~
grootendeels buiten 's lands gevoerd.
Zoo noemde men bij de Romeinen den lraf,
fiaf, waar.
VINDICTA. Zoo
flaven aanraakten, die zij vrij lieten; en van
v:m hier in cl,
d,
mede zij de Daven
Pandecten het kapittel Vindicta de manumissis.
(Fringi//a.) Van deze vogeIroort. zich algemeer
VINK. (DE) (Fringi/la.)
eenen kegeivormigen
kegeIvormigen , rcgten en pumigen bek kenmerkende,
.door eencn
verCcheidenheden. Derzelver gezang is zeer ver[chil.
heeft men vele verfcheidenheden.
foonen kan opop.
lende, zoo dat men wel 20 van elkander afwijkende foorten
noemen, waaraan de vogelaars aan elk afzonderlijke namen geven,
he~ gezocht worden. Meestal
en de eene meer dan de andere door hel1
hebben deze vogels, in iederen omtrek van 12 uur, of meerdere,
flag ; terwijl die in naburiin het rond, één en denzelfden zang of Dag;
eellen geheel andcren
anderen hebben. Behalve de Schildge oorden weder eenen
(Fringi!!a coe!ebs),
coe/ebs), van boven bruin, onder rosachtig
of gewone Vink (Fringilla
bij het mannetje, grijs bij het wijfje, met zwarte vleugels en l1:aart ,
de flagpennen van wederzijds wit, de drie eerfl:e
eer!l:e onge'vlekt, en
.de
fiaartpennen in de fchuinte
fchuime wit, en
cn welke in ons land ook
twee der fl:aartpennen
gevonden wordt, heeft men nog van deze vogelfoort de volgende
verfcheidenheden , door BLulI1ENBACH
BLUII1ENBACH opgegeven, als: I. de Be1'gBet·gverfcheidenhenen
Montifringil/a), waarvan het grondl1:uk,
grondfiuk, of de
of Boschvink (F. Montifringi//a),
bet Noordelijk Eurowortels der vleugels, hoog geel is, en die in het
pa, en ook bij ons, gevonden wordt; zij nestelt in de digfl:e
dig!l:e bos·
flechts des winters in de vlakten. 2. de Sneeuwvink
fchen en komt Dechts
Niva/is), die bruin, van onderen fneenwwit is, en waarvan de
(F. Nivalis),
flagpennen en de dekvederen eene gelijke kleur heb~
heb_
tweede rij der Dagpennen
Cal/cafus en de Europefche
EuropeCche Alpen,
A/pen, voorben. Zijn vaderland is de Cal/ca/us
namelijk de St. Gothard, en de hooge St. Bernardsberg, alwaar hij
llestelt. 3. de Distelvink of
in qe gangen van het hospitaal-klooster nestelt.
het Puttertje CF. Carduelis), waarvan het voorhoofd en de keel
icharlakenrood zijn, cle
de flagpennen aan de voorzijde geel, de twee buibui.
1charlakenrood
tenfl:e
l1:aartpennen in het midden, en de ovcrige
ten!l:e !l:aartpennen
overige aaan het einde, wit
wk
zijn. Men
lYfen vindt hem
bern bijna in geheel Europa en de overige nahurige
landen der oude wereld, en ook bij ons. Wanneer deze Vink met
het wijfje
wijfj e van een kanarievogel paart, komen er [choone
fchoone bastaardJ7mk (F. Amandal'a)
Amanda va ),, die
foorten uit voort. 4. de Bengaalfche Vmk
[oorten
bruin·
Oost.lndiën gevonden
bruin- en rosachtig wit gefpikkeld is, en in de Oost-Indiën
uitfiekend fraaUe,
fraaiJe, kleine vogel. 5. de Kanarievo.
f{tl11arjevo_
wordt. Hij is een uitf1:ekend
Cmzaria) , met den bek en hc.t
he.t lijf witachtig geel, en groen.
groengel (F. Callaria)
-achtige fiaartpennen.
l1:aartpennen. Deze
Dezc vogel fchiJ1lt
fchi]nt in den aanvang der 16de
eeuw, van de Ntlnarifche
j{anarifche eilanden, het eerst naar Europa te ZUil overgebragt ; doch is reeds omtrent het einde derzelve
dcrzelve in Duitschland
Duitsch/and en
onze Nederlanden gemeen
gcm een er geworden, en feden
federt dien tijd in vele
'lüjCoorten
bruinachtig groen
grocn zijn, en op de
'bijfoorten ontaard. Die, welke b'rninachtig
Kallarifche
J(rmarifclu: eilanden
cilanden ,in koude, bergachtige oorden, aan het water
1lCsteIcn,
nestelcn, fchijnen
fchijllcn eigcnlijk
eigenlijk het ware fl:amras
f1:arnras uit te maken. Onder de
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overige verdienen voornamelijk opmerking, de zoogenoemde Kuif-kanariëll, welke een' vederbos of kuif
knif op den kop hebben; gelijk
oogen·, welke kakkerlak-kanariën heeten.
heetelI. 6. het
ook die met roode oogen,
siJsje (F.
CF. Spinus) , welks flngpennen
tlagpenllen in het midden geel, waarvan de
vier eerfl:e
eerl1:c on gevlekt , de fl:aartpennen
l1aartpennen bij hare inplanting geel, en
aan de tippen zwart zijn. Deze vogel behoort oorfpronkelijk op
de grenzen van het Noorden te llUis,
huis, en komt alleen, om te overwinteren,
wintcren, in de gematigde firekeu
I1rekel1 van Europa, waarom ook zijn
nest hier te lande zeldzaam gevonden wordt. Hij nestelt in de toppen der hoogi1e
hoogf1:e pijnboomen
pijnboomcn ,en is zeer leerzaam, zoo dat men hem
zelfs kan leeren deuntjes fluiten en woorden nafpreken. 7. de Hen_
Hen.
Ccmabina), met de voorf1:e
flag- zoo als ook
nep- of Rietvink (F.
CF. Canabina),
voorfie tlagde vOOl'He
vOOl'J1e fiaartpennen,
J1aartpennen, zwart, en aan weerszijden wit getand.
Zijn eigenlijk vaderland is Europa en Noord-/lmerika, doch ook
vindt men hem bij ons: de bastaarden, die men van dezen vogel en
het wijfje eener kanarie trekt, zijn, tegen de gewoonte van andere
IJet
Linaria),
bas[aarddieren,, fom tijds vruchtbaar. 8. de Vla,vink
bastaarddieren
J7!awink (F. Linari/J),
welke bruine flag.
tlag. en fiaartpennen
f1:aartpennen , aan de randen vuil bleek, en op
de wieken eene witachtige f1:reep
Itreep heeft. Men vindt dezen in het gege.
eenen
heele Noorder werelddeel, en ook bij ons te lande: hij heeft eenell
zachten en aangenamen zang, en wordt zeer tam. Eindclijk
Eindelijk 9. de
Huismusch (F. domestica).,
domestica), met bruine !lagnag- en fiaartpennen, zwarte
zw::rte
een en roestbruin
roestbruinen
en kop. Men vindt dezen
dezcll
keel, en aan de zijden eenen
vogel in geheel Europa, de naburig@
naburiglil landen der overige oude wereld, en ook bij ons. Hij houdt zich echter in zware mast- en den.
nenboomcll
nenboomell niet op: zoekt, even als de muis, de woonplaats vall
van
den mensch;
menseh; wordt ongemeen tam, en is zeer geil van aard. Voor
den moestuin en het veld is de Huismusch fchadelijk; doch zij vernielen ook tevens eenè menigte van zoogenoemd ongedierte.
VIRGILIUS, (PUI3LIUS
CPUBLIUS MARo)
MARO) een der eeri1e
ecrf1:e Romeinsche dichters uit
uit.de
de eeuw van AUGUSTUS,
AUGUSTUS, werd 70 jaar voor .onze
pnzc tijdrekening, onder het conful::mt
confulaat van CRASSUS en PO~IPEJUS, te Andes bij
Manlua
Mantua geboren.
geborcn. Zijn vader, die hier een klein landgoed had, gaf
lJem
cn zond he:n
l1e:n in zijn l!2de jaar
hem cene uitmuntende opvoeding, en
vervDlgens naar Jllilaan
Jl1ilaan en eindelijk
cindelijk naaf
naar Napels. Hij
naar Cremona, vervolgens
beoefende ondcr
onder PARTENlUS
PARTENlUS , SVRON en ander,:
andere geleerden voornamewijsvegeerte, wiskunde, enz.
cnz. en
(je Griekfche
lijk {Je
Griekrche letterkunde, wijsbegeerte,
cn ging
bij het uitbarflen
uitbarften van den burgerkrijg , tusfchen
rus[chen POMPEjUS
POMPEJUS en CESAR,
waar[chUnl\jk
waarfchtjnlijk naar zijn vaderlijk
v3ckrl\jk landgoed, alwaar hij zich met den
wetenfchappcn niet venvaarverwnarlandbouw bezig hield, doch daarbij de weten[chappen
loosde. De dichtkunst was echter zijn grooti1:e
grootf1:e vermaak; en hier bebe.
gOIl, hij, behalve andere kleine gedichten, zijne Et:!ogen,
gon.
Edogel1, onder den
naam van Bucolica
Buco!ica bekend. Intus[chen
Intllsfchell werd CESAR omgebragt, en het
driem:ln[chap opget'Ïgt,
opgerigt, en VIRGJ1.IUS
VIRGIUUS rcisde
reisde naar Rome, om
beruchte orieman[chap
zijne landcljjen,
Je [oldaten
loldatell van OCTAVIUS
OCTAVlUS
landelijen , die na den oorlog door de
en ANTOl'\ll'S
ANTONll'S W!lfCll
waren in bezit genomen, terug te verzoeken. Door
de
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de gunfl:ige medewerking van MECAENAS werd hem de teruggave
tcruggave van
zijn goed wel beloofd, maar hij moest andermaal naar Rome reizen,
voor hij in deszelfs bezit gell:eld
gefl:eld werd. Omtrcllt
Omtrent dezen tijd vervaardigde bij
hij zijne lode
IOde Ecloge en beaoot daarmede de Bucotica.
Bucolica. Thans
begon hij, op aandrang van MECAENAS, zijn dichtll:uk
dichtfl:uk over den landbouw (Georgiea), met
mee oogmerk, zoo men meent, om de Romeinen
Romeine1l
daardoor tot den zoo deerlijk verwaarloosden landbouw weder aan te
moedigen. Hij arbeidde er 7 jaar aan, begon vervolgens de Aeneïde,
Ael1eïde,
en beaoot toc
tot eene reis naar Griekenland, om aan dit meesterll:uk
meester!l:uk de
Iaatll:e
laatfl:e hand te leggen; doch AUGUSTUS, bij wien hij in hooge achach.
ting ll:ond,
hield,
fl:ond, en met welken hij eene vertrouwde briefwisseling hield.
hem op zijne terugreize uit het Oosten in Athene ontmoetende, bebe·
floot hij met dien vorst terug te keren. Dan, reeds in Megara overviel hem eene ziekte, die gedurende de reis meer en meer toenam,
en te Brundusium, binnen \\'einige
weinige dagen, een einde aan zijn leven
J9de onzer
maakte. Hij fiierf
fl:ierf in den ouderdom van 52 jaar, het 19de
tijdrekening. Zijn lijk werd, volgens zijne begeerte, 11aar
naar Napels
gevoerd, en aldanr
aldaar aan den weg van Puteo/i begraven, waar men
lJOg tegenwoordig zijn graf toont, hetwelk ook naderhand door de
geleerden, als een geheiligd oord, op zijnen geboortedag, bezocht
werd, dien men alsdan plegrig
plegdg vierde.
VIRGILIUS
VIRGlLIUS komt in zijne eeuw, die zoo rijk in uitll:ekende
uitaekende ta·
lenten was, als dichter de eerf1:e plaats toe. Door de kunst van zich
uit te drukken, die hem in alle afdalingen, van de zachtll:e
zachtf1:e en onCchulonCchlllcligf1:e gewaarwordingen van het herderlijk leven, tot de verheven!1e
verheven!l:e
prachtig!l:e voorll:ellingen
voorfiellingen des heldendichts , ter dienst fiond;
en prachtigf1:e
fl:ond; door .
fchoonheid van versmaat, waarin hij, Inzonderheid in landgedichten
landgedichtell,•
nog niet is overtroffen J en door zijn kunstmatig, en het doelmatig
gebruik, dat hij van den geheelen dichterlijken toell:el
toefl:el wist ce
te maken,
verwierf hij de talrijkll:e
talrijk!l:e en drifdgll:e
drifrigfl:e bewonderaars, en firekce
!l:rekte hij aan
llavolgenswaardig voorbeeld. Hij bezat, bo.
ontelbare dichters tOt een lJavolgenswaardig
velltlien,
vendien, een zacht, menschlievend karakter, in zijnen omgang
lJÏet
lJÎet de minll:e
minfl:e verwaandheid, en was getrouw in de vriendfchap. De
volledigll:e
volledigfl:e uitgave zijner werken is die van BURMAN, Amfl.
Amf!. 1746,
in 4 deelen iu
in 4to., fc1JOon
Cc1JOon naderhand door die van I-IEYNE
I-lEYNE overtrof.
fen in eenvoudigheid en fchranderheid. De Franfchen
Frrmfchm bezitten nog ee~
ee
ne goede vertaling van DE LILLE, Je Duitfclzers
Duit[chers eene van J. H. Voss,
wij eene van VAN WINTER, om van geene latere te fpreken.
[preken.
VIRGINIA. (Zie CLAUDIUS
CLAUDlUS [ApPlUSJ).
VIRGINI'Ë.
VIRGINIË. Een van de J7ereenigde StatetZ van Noord-Amerika,
die zich met andere het eerst tegen het moederland verzette;
volgens EBELlNG 2968 vierkante mijlen bevat, en naast Nieuw-Tork
hét meest van al deze ll:nten
fl:aten bevolkt is. Pit'ginië
Pi1'ginië werd op het ein.
einde der 16de eeuw ontdekt; door AMADAS en BARLOW, onder Sir
WALTER RALEIGH in 1584 in bezit genomen, en naar de ongehuwde koningin Euz,\nr.TH,
ELlz"nr.TH, Pirginia genoemd. Koning
Koning.TJACOBUS
ACOllUS I. verdeel.
M
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Noordelijk en Zuidelijk Virginië, en in 1607 werd de
deelde het land in NoordeliJk
eerfle
eerfte blijvende volkplaming, onder den gouverneur WHJGFIELD aldaar
gevestigd. Van nu af kwamen verfcheidene Euwpefche volkplanters derwaarts, en ook vele Nederlanders zetteden zich in 1673 hier neder
Twee jaar vroeger telde men -reeds 38,000 blanken en 2000 zwarten ~
en biJna eene eeuw later (1761) was het getal der bewoners reeds
tot 170,000 geklommen; doch feden
federt de vrijverklaring der Féreenigde
Staten is de volksmenigte nog aanmerkelijk toegenomen. In 1786 werd
f(entucky
f{entucky van Firginië gefcheiden , en nogtans vond men bij de telling
van 1790 reeds 747,600. bij die van 1810,974,67°,
1810, 974,67°, en bij die van
1817, volgens BRISTED, 1,347,796 inwoners, welk getal feden nog
aanmerkelijk is toegenomen. Het wordt door PenJjlvanië, lJI/ary/and,
lJIJary/and,
den Oceaan, Noord Caro/iita
Caro/ina • Tenesfee, Kentucky en Ohio omgeven.
en door verfcheidene bevaarbare rivieren, waaronder de Potownak, 0hio, rork en St • .Tames , doorfiroomd. Aan den zeekant rijst het land
grootfte hoogte, namelijk tot het Alleghany-gebergte, waartot zijne grootfle
toe ook de Blaauwe bergen, en de North-J/l/ountains
North-lJIJountains behooren. Het eer11e verdeelt de rivieren van Firginië, en leidt dezelve oostwaarts naaf
fie
den Oceaal) , en westwaarts naar de Ohio, en verheft zich tot de
hoogte van 3000 voet. Het oostelijk gedeelte van Firginië, van den
Oceaan tot het hooglte gebergte, maakt omtrent ~ van het land uit;
het overige bevat het westelijk gedeelte, gewoonlijk het Achterland
genoemd, en wordt ten oosten door de Alleghany. en ten westen
door de Cumberlandfche-, ook Laure/s-bergketen
Lat/reis-bergketen genoemd, ingefloten. I-Iet lagere gedeelte van de kust is door de zee aangefpoeld
w3monder de Creat
Great Disma Swamp.
land, en bevat vele moerasfcn, wa'lronder
aan de zuidoostelijke grenzen, het voornaam11:e,
voornaam1l:e, I I vierkante mijlen groot, en met hooge boomen en digte bosfchen begroeid is. De
lucht11:rcek
111chtftrcek is - in het lagcr
lager gedeelte van Firginië in dcn
den zomer heet,
f1:reken gezond en ruw, en
en in den winter zacht, in de bergachtige lheken
in het Achterland gematigd en aangenaam. De vruchtbare grond brengt
veel tabak en tarwe, benevens alle overige Noord-Amerikaanfche provoort, waarvan jaarlijks voor 6 milliocn dollars wordt uit_
ducten voon,
gevoerd, waaronder de tabak ten minfie 80,000 vaten (hogsheads)
f1:aatsbeltuur is gelijk aan dat der overige fiaten; de
bedraagt. Het 11:aatsbe11:unr
krijgsmagt bedraagt 50,000 man, en de hoofdflad
hoofdltad is Richmond, welke 9785 iawoners bevat.
VIRIATHUS, of VIRIATHES, was een dapper Lujitaniër, die lan.
fireed,
gen tijd, met zijne landgenooten , gelukkig tegen de Romeinen fireed.
en zijn vaderland tegen hen verdedigde. De Romeinfche praetor, SERVlUS GALBA, had, namelijk, door zijne wreedheid de Lujitanii!rs tot opfiand gebragt , wanneer VIRIATHUS, die volgens Romeinfche berigten ,
voorheen jager en vrijbuiter geweest was, zich aan hun hoofd 11:elde
ltelde ,
en kort daarna de Romeinen zoodanig floeg, dat er weinige van over
bleven. Men zond wel nieuwe legers tegen hen; doch ook deze werden
overwonnen. METELLUS alleen was gelukkiger; doch evenwel oorALGEMEEN WOORDENIJ. VII.
Z
deel-
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deelden de R0111einel2,
Romeinen, onder de toenmalige omlhmdighcdcil,
omaandigheden, het
T:1odzaum,
r3~dz:wm, om met hen den vrede te fluiten, waarbij zij hcn
hen als onafhankelijke gebieders van Lufitfmië
Lufitanië erkenden, en een verdrag van
vriendfchap met hen aan gingen. Niet lang daarna echter verbraken
zij trouweloos den vrede, en hun veldheer, SERVILIUS
SERVJLWS CAEPlO, liet
zijnen geduchten vijand verraderlijk van kant helpen. Aldus viel VARJATHUS, na eenen
RIATHUS,
eellen zesjarigen oorlog, doch onoverwonnen. Hij was
een man, die, onder andere omfialldigheden,
omftandigheden, de gevaarlijkae
gevaarlijkfie vijand
voor de Romeinen zou geworden zijn.
VIR TUOS E (van het Italiaanfche Virtu,
Firtu, dat voortreffelijkheid,
voortrelfel~jkheid, en
Firtttofo,
Firtuofo, dat alles, wat in zijne
z~ine loort
fbort voortreffelijk is, beteekent
beceekem ,)
is eene benaming, welke inzonderheid aan de zoodanigen gegeven
wordt, die in de fraaije
fl'aaije kunaen
kun(1en hun talent tot eellen
eenen 110ogen
1100gen trap
uap
van volkomenheid omwikkeld
ontwikkeld hebben. In Duitsch/and
Duitschland en andere
landen geeft men den n.aam van Firtuoos
J7irtUO(jS aan een bekwaam toonkunfienaar,
aenaar, die het op het eene of andere fpeeltuig, of in het gezang,
tot eenen
eencn lJOogen
IJOogen graad van volkomenheid geb
gebragt
ragt heeft'.
VISCONTI. (ENNIO
(ENNJO QUIRJNo) Een der beroemdfie
beroemdae oudheidkun.
oudheidkundigen, die in 1752.
1752 te Rome geboren werd, alwaar zijn vader, die
veel geleerde kennis bezat, federt 1768 eerll:e
eerae opziener over de oud.
heden was. De .zoon
zoon kende reeds de afbeeldfels der keizers op de
nasuwelijks hunne namen konde uitfpreken,
munten, toen hij nog llaauwelijks
te welken aanzien in her Journaal van Florence (Novelle Letterarie
1755.) belangrijke en nadere omfhmdigheden
oml1:andigheden worden opgegeven. In
zijn lOde
lode jaar onderging hij een openbaar onderzoek in de Romeinfehe en bijbelfche gefchiedenis, de penning, tijdreken-, aardrijks- en
fche
meetkunde, en twee jaar later een ander, waarbij hij de moei'
mod'
jelijkfl:e voorfiellen der driehoeksmeting en analyûs
ielijkfl:e
analyfis oploste. Hij
bragt de Griekièhe
Griekfche dichters in metri[che
metrifche verzen over, liet in zijn
J3de jaar zijne overzetting der Heeuba
Hecuba van
vftn E
EURIPlDES
URIPlDES drukken, en
13de
ondernam kort daarna eene metrifche vertaling van PINDARUS. Zijn
vader
,ader had het plan ontworpen tOt eene befchrijving
befchrUving van het 1I1t1feum
lIflJ[eUln
Pio- C!ementinum
C/cmentimifn ,en ettelijke artikels daartoe bearbeid: het J! fie de el ,
dat ill
in 1782 verfcheell,
verfcheen, draagt ook zijnen naam; doch
docb de jonge VISCONTI had reeds dit grootcndeels
grootendeels gefchrevel1,
gefchreven, en zette in later tijd
het gl'oote werk voort, onder den titel: 11
IJ Jlft/feo
1I1ufeo Pio - Clementino
C!eme12tino
descritto.
tlescritto. waarvan hij tot 1807 nog 6 deelen in het licht gaf. Dit
gewcestzijn,
werk zoude alleen genoegzaam geweest
zijn , om zijnen naam voor
:Jlwos
nlroos der vef[~etelheid
vergetelheid te ontrukken; maar hij fchreef bovendien nog
vele kleinere oudheidkundige en andere fiukken,
Hukken, welke hij gedeeltelijk in de verzameling
vcrzameling van GUATTANI, in de Romeinfche
Romcin[che Anthologie
en het .Tomnaai
Journaal van Mantua plaatfie
pl.latfie,, en gedeeltelijk afzonderlijk
afzonderlUk Het
liet
drukken. - Toen de beroemdil:e
beroemdae amikcn
antiken naar PariJs
Parijs gevoerd wer.
wer~
den.
den, volgde V1SCONTr
VJSCONTr deze hem zoo dierbare kUllstlchatten,
kUlIstrchatten, bragt
het mu[emn
mufeUlll der :1!ltiken
311tiken in orde, en fdreef
fchreef er den catalogus van,
w:min hij bij ieder derzelve korte.
w:mÎn
korte, (locb
doch onderrip;tendc
onderrip:tcnde :wllmcrkinnallmerkingel]
gell
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ben voegde. De jOllgll:e
,;e11
jongae uirgave
uitgave dezer naamlijst verrcheen
verfebeen in 1315 on.
der dc:]
de~1 titel: iVotice
2Votice de ./latues ,bustes et bas-rcliefs
ba$~reliefl de
rle la galerie des an.
tiques dit
du "~lusée
lWusée Napoléo1Z
Napoléo1t,, waarna hij in IIRI7
g I7 cene
eene Déseription
Déscription des an.
tiques du Musée
A1usée Royalllirgaf,
Royal uitgaf, maar nog uitvoeriger de rijke verzameling
berchreef,
JWusée Français bekend was.
beCehreef, welke onder den naam van l~fusée
IVf en vindë
vindt in vele journalen en geleerde werken leerrijke berigten
Men
VISCONTI. Een ieder vroeg hem gaarne, en elk
van de hand van VISCONTl.
gedenkftuk, door hem befchreven,
befehreven, fcheen
feheen in waarde te rijzen.
oud gedenk!tuk,
Niets was nog onvollediger dan de lconographie:
h-onographie: wij bezitten
wel talIooze
maar
tallooze beeldtcnisCcn
beeldtenisfcn van groote mannnen
mUllnnen der oudheid; maaT
omtrent derzelver verklaringen waren het de oudheidkundigen niet
eens, weshalve VISCONTI het grootrche
grootfehe plan vormde, om eene Griek~
fche
febe en Romeinfche leollographie
Ico71ographie te vervaardigen
De eerf1:e
eerae,, onder
Greeque, verfclJeen
den titel: Iconographie
lconographie Grecque,
verfebeen in 1811
18lI te Pafijs
Pari/s,, in
'2
2 deel.,
~leel., in fol., en van de laatf1:e
Iuatae kwam het lae
lf1:e dikkere deel, de
beroemde mannen bevattende, in 18 I 8 in het licht. De befchrijving
der keizers blijft nu !log
nog Oechts
het
flechts over, en zal den inhoud van hee
2de deel uicmaken,
uÎCInaken, hetwelk de heer MONGEZ op zich genomell
genomen
heeft. - Ook buitenlanders zochten VISCONTI'S onderrigting. Lord
WORSTf.,EY
\VORSTLEY droeg hem de befchrijving der gedenktlukken
gedenkltukken op, welke
hij, 25
2$ jaar geleden, uit Griekenland had mcdegebragt;
medegebragt ; terwijl het
Engelsch parlemeor
parIemem hem rot eene
ee!le overkomst naar Londen uitnoodigde,
uitnoodigde ,
toen het de verzameling
verzameli ng van -lord
lord ELGlN
E LGIN gekocJ,t
gekocl,t had, waarvan hij
Eenc zware ziekte Oeepte
uitmunrenden catalogus vervaardigde Eene
eenen uitmlllltenden
dezen onvermoeid werkzamen, befcheidenen,
beièheidenen, zachtmoedigen en bebeo
minnelijkcn geleerde, in Sprokkelm.
Sprokkclm. 1818,
[818, ten grave. Weinige oudftudie b
behooehooheid onderzoekers bezitten in alle vakken, tot hunne f1:udie
rende , zoo als in de oude talen, penningkunde, en de fchri
rende,
fchrifrteefttee·
kens der ouden, zulke uitgebreide kundigheden, ais VISCONTI bezat.
VISSCHEN.
VISSer-IEN. Deze hebben rood doch koud bloed, bewegen zich
,'innen, en ademen
ademcn door kieuwe7Z,
kieuwen, die hun bijna
bUna in alles tot
door Vil171m,
longen dienen. Zij liggen aan beide zijden acbter
achter den kop, meest
onder een of meer halvemua!ls-vormige
halvemanus-vormige fchubben, die men kieuVldekno~mt, en bij de meeste Visfchen met eene kieuwellhuid
kieuwenhuid verbonfelen Ilo~mt,
kieuwen, zelven zijn met ontelbare,
omelbare, zeer fijne bloedvaden zijn. De kieuwen.
ten doorweven, en op iedere zijde in 4-4 bladen verdeeld, welke veel
naar den baard eèner
een er fchrijfpen gelijken. Het ademhalen geîchiedt
gelchiedt
bij de Visrchen
Visfchen door de in het water ombondelle
ombondene lucht
luche langs den
mond binnen de kienwen
kieuwen te brengen, en"
en' alsdan door eenen anderen
weg, de kiet/wgaten,
kieuwgaten , weder uit te laten, gevoJgelijk
gevolgelijk niet als bij die.
dieren, die longen hebben, en door één en' denzelfden weg in- en uituit.
gee~
ademen. Geene longen hebbende, kunnen de Visfchen
VisÏchen dus ook geelle
ne wezenlijke f1:em
Itcm voortbrengen: eenigen echter, zoo als de knorhaal1
eell zeker geluid.
haan en weervis eh , maken een
De uitwendige gedaante der Visfchen is zeer ollderrcheiden;
onderfcheiden; bij
Ijj f rondach
rondachtig;
tig; bij andere ligt het horizontaal,
fommige is het Jij
dat
Z :22
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dar
dat is in de breedte plat neergedrukt; bij eenige is het 3 of 4 hoekig;
kig ; doch bij de meeste heefr
heeft het eenen lijnregten Hand, cn
en bij
alle ligt de kop en de romp onmiddellijk aan elkander, zonder dat
zU
zij door eenen eigenlijken hals van elkander zijn afgezonderd. BUBijna alle Visfchen zijn met fchubben bedekt, die eene haar geheel eigene zelfi1:andigheid hebben, en bij fOInmige
fommige foorten op allerlei wijze, dikwijls uitmuntend fc1lOon, zoo van maakfe!
maakfel als teekening, en
met velerlei kleuren van goud. en zilverglans verfierd
veruerd zijn. Zij zijn
nog bovendien van buiten met een bijzonder Jlijm overtrokken,
dat voor het grootf1:e
groot!l:e gedeelte uit kleine, aan beide zUden
zijden van het
lijf liggende, flijmholen wordt afgefcheiden. De meeste der kraakbeenige Visfchen hebben fchildvormige fchubben, of zijn geheel en
al met eene beenachtige fchaal, als met een harnas, bedekt.
De bewegingswerktuigell der Visfchen zijn de vinnen, in welke
men voor eenigen tijd een merkwaardig herfl:ellings-vermogen heeft
waargenomen. Zij bef1:aal1
be!l:aan uit dunne, beenachtige of kraakbeenige graten, die door eene bijzondere huid met elkander verbonden, aan af_
afbefiemde fpieren
zonderlijke beenderen vast gehecht, en door daartoe bef1:emde
bewogen worden. Men noemt ze, mmr
naar mate van derzelver ligging,
buikyinnen, fluit. of aars- en flaartvin.
flaartyin. De laatfl:e
laatfie is
rug- , borst , buikvinnen,
altoos regtfiandig
COt een roer, ter wending, enz. ;
regrfiandig en dient den Visch tor
verfirekken. Eet1
Een
terwijl daarentegen' de borstvinnen hun als tot riemen verfl:rekken.
a;ider
a;jder werktuig ter beweging voor de Visfchen, en inzonderheid
tot hUil
hun oprijzen of lager dalen in het water, is de zwem -lt/ehtblaas ,
die door middel een er daar aan eigene buis meestal met de maag of
den flokdarm gemeenfchap heeft.
., Alle Visfchen leven wel in het water, maar niet alle in gelijkfoortig : men onderfcheidt dezelve hierom in zee- en zoetwater.
zoetwater - viseh.
Alleen de aal, meer-aa!, enz. leven in beide, en fommige zelfs in
eenigzins
eenigzills warme,
warme I minerale bronnen. De meeste Visfchen,
Visfchcll, inzonderheid die in zee leven, zijn nachtdieren, zulke namelijk,
namel~jk, die des nachts
mI houden;
hun werk verrigten, en bij dag zich meer in de diepte fl:iI
en van hier, dat de van Visch levende eilanders en kustbewoners
ten van Vis.
meest des nachts ter vischvangst uitgaan. - Vele foor
Vis·
foorten
fchen veranderen op vaste tijden des jaars van verblijf: fOl11mige
fommige
zeevisfchen begeven zich dan naar de monden en bogten der rivieren, ter fchieting van hun zaad, zoo als b. v. de zalm';
zalm-; terwijl anan.
dere , zoo als onder anderen de haring, in den noordelijken /lt.
Atlantifchen
lanti!chen Oceaan, nog bovendien, op beiiemde tijden van het jaar,
en in onmeetbare fchoJen, verre togten doen tusfchen
tllsfchen de kusten van
Amerika. her
het westelijk Europa en die van het noordoostelijk /lmerika.
lVIeest
Meest alle Visrchen
Visfchen leggen eijeren, en wel zoo, dat het wijfje,
nog onbevrucht, kuit fchiet, welke het mannetje alsdan met zijne
hom befprocit. De levend barende Visfchen paren, waartoe de aal
behooren;; doch onder de eierleggende
eierIeggellde
en zoogenoemde moederoaal
moecleroaaI behooren
heere
heelè dit weinig plaats. De vermenigvuldiging der Visfchcll
Visfchell ii verba.
zend
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zend groot, zoo dat b. v. de haring tusfchcll
tusfchell de 20 en 37,000, de
karper over de 200,000, de zeelt 383,000 en de griet ruim een
millioen eitjes voortbrengt. Sommige jonge Visfchen hebben, zoo.
dra zij uit de eitjes kruipen, nog niet hunnen volkomenen vorm,
gedaame_
maar moeten, gelijk vele amphibiën, vooraf eene zekere. gedaallte_
verwisfeling ondergaan, waardoor eerst langzamerhantl
langzamerhal1tl hunne vinnen,
en andere dergelijke uitwendige decJen,
declen, het een na het andere, volko~
vollm~
men gevormd worden. De Vis[chen
Visfchen worden, uithoofde van hun
hunligchaligchallleJijk zamenflel,
z3menflel, zeer oud, zoo dat b. v. karpers, fnoeken en anderen
melijk
den ouderdom van 150 jaar bereiken kunnen. Eenige kleine VisCchcn,
Visfchen,
zoo als de fickelbaars.
fiekelbaars. enz. worden tlcchts
tlechts weinige jaren oud.
'Vat
Wat de uiterlijke zintuigen der Vis[chell
Visfchell aangaat, zoo moet de
reuk bij fommige zeer [cherp
fcherp zijn, vermits zij het verborgen aas
op een en verren afstand kunnen gewaar worden. Ook omtrent hUil
gehoor is men thans tamelijk zeker, alzoo men weet, dat zij niet
alleen dit zintuig, en wel in eene uit!tekende mate, maar ook zelfs
hiertoe foortgelijke werktuigen bezitten, als in het binnellfte
binnellfl:e van
het oor bij andere roodbloedige dieren gevonden wordcn. De mcesmeeste aanmerkelijke bijzonderheden, echter, vertoonen zich bij de Vis.
maakfel van het oog, hetwelk b. v. van den zoogenoemfchen in het maakeel
den firaalband
fl:raalband (corpus ciliare) , enz. geheel verfioken
verfl:oken is. Het hoornvlies is zeer plat, bevat weinig waterachtig
watcrachtig vocht. maar eene kristalkristal·
lins, bijna kogelrond, en zeer hard. De fmaak bij de Visfchen moet
!ins,
l>cenachtig en met tanden of
zeer gering zijn, wijl de tong meestal l)cenachtig
andere harde bekleedfelen voorzien is.
De Visfchen behooren voor het grootf1:e
grootfl:e gedeelte tot de vleeschvIceschetende dieren, en, fchoon
fcIlOon geene pootcn hebbende, om hunnen
hnnnen bui
bni t
te vatten, bezitten zij nogtans andcre
andere middelen, om er zich meester
van te maken. Sommige,
SOl1lmige, namelijk, hebben aan den mond lange
basrddradell,, om daarmede, als door een lokaas, andere kleine water.
baarddraden
diertjes te lokken, zoo als bij den flel'rekijker,
flel'rekifker, kikvorsch-visch,
enz. plaats heeft; andere, gelijk de chaetodon ros/rtltus,
rostratus, zijn van ee·
lle fpuitbuis voorzien, om daarmede de boven water zwemmende
zwemmcndc infecren
nog andere, zoo als
feeren als het ware neer te fchieten; terwijl 110g
onder de zeevisfchen het tril-rogje, de tetraodon electicus
e!ecticus en de trichiurus indicus , en onder de riviervisCchen
riviervisfchen de fidderaal
jidderaal en drilviseh,
driIYisch,
eene bijzondele fchokkende
fchokkel1de en verdoovend~ kracht bezitten. - Behalve, dat de Visfchel1 voor den mensch meestal tot fpijze dienen, en
de bewoners van [{amfchatka
[{amfchatka,, Brazilië, enZ.
enz. er eenc
eene foort van meel toe
bereiden, is de vangst van eeue bij
bijzondere
zondere foort, voor een
koeken van bereidcn,
befchaafde volken, vlln
groot gedeelte van meer bcfchaafde
van het niterfie belang, zoo
als b. v. van den haring, de kabeljaauwen, de tonijnen en dergelijke.
De traan van haaijen , haringen, kabeljaauwen, cnz.,
enz., wordt zeer veel
oostelijkfie kustbewoners van het middeH1:e
middelfl:e
in lampen gebrand. - De oostelijkf1:e
gedcelte
gedeelte van Arahië,
Arabië, kleed en zich in getouwde zalmhuiden
zalmhuidcn;; terwijl
vele declcll van fommige Visfchen ook tot kunstgebruik
Jwnstgebruik en kunstknllSt-
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werken gebezigd worden; zoo als b. v. de fchubben van de blei
of den witvisch tot het maken van glas paarlen , de huid der roggen en
haaijen tot fchuren en glad maken, enz.
VISSCHER, (ANNA ROEMERS) dochter van ROEMER V1SSCHER,
VISSCHER,
van wien hier onder eenig verf1ag
verDag zal gegeven worden, verdiem on.
der de kunstkU11St- en letterminnende vrouwen, op welke ons
011S vaderland
roem draagt, geene onaanzienlijke plaars.
plaats. Zij werd in den jare 15 84
te dmjlerdam
/lmjlerdam geboren, en genoot, onder het geleide van een' ge.
letterden en kunstkweekenden vader, al de voordeel en eener
ecner befchaai:'
de opvoeding. Behalve in de zang-, fpeel-, dans- en teekenkllnsr,
teekenkunst ,
het borduren, boetferen en kun11:ig
kunf1:ig fchrijven op glas, werd zij ook
in tie
de Franfc!1e en Italiaunfche
ltaliaanfche taal onderwezen. De voorgang van
lJaren
Jmen vader wekte ook in haar de zucht ter beoefening der dicht.
kunst. De proeven, die zij van hare begaafdheden in dezen gaf,
gevoegd bij de algemeene befchaafdheid van haren geest, hare voroeringen in de voorgenoemde kun11:en
kunf1:en en haar deugdzaam en bemin.
bemin_
nelijk karakter. deden haar de achting en vriendfchap van de beroemd11:e
roemdf1:e mannen van haren tijd, voor het meerendeel ook vrienden
van haren vader, verwerven,
venverven , die zich als om 11:rijd
flrijd beijverden haren
lof te verkondigen. Van deze (want
(wam allen op te noemen zou te lang
vallen) zal het genoeg zijn, een' D. HEINSlUS
HEINSlUS,, VONDEL, I-100FT,
HOOFT,
I-lUYGENS
HUYGENS en CATS met name te melden. De laat11:e
laatf1:e inzonderheid,
wiens dichtgeest haar bovenal bekoorde, was haar bijzondere vriend,
en de wederzijdfche achting en genegenheid werd niet weinig aan
aangegekwtekt
kWéekt door haar verblijf in Zeelal1d,
Zeeland, werwaarts zij in den jare 1622
162Z
eene reis ondernam, en waGr hare komst, als die eener tiende zanggodin, door alle dichters van dat gewest gevierd werd. Zij bragt een
groot deel van haar leven, uit liefde voor haren vader, die, in gevorderden leeftijd, en bij zwakheid naar geest en !igchaam,
ligchaam, hare oppas.
llng en zorg bezwaarlijk ontberen kon, in ongehuwden ftaat,
flaat, eerst
te dmflerdam, en, na deszelfs verhuizing naar Alkmaar,
/lIkmaar , te dier fte.
fiede door. Drie of vier jaren na zijn overlijden in 1620, trad zij in
den echt mer een' aanzienlijk en geletterd inwoner van Dordrecht,
mt"t
met name DOl\lINICUS Boon! VAN 'WEZEL,
WEZEL, welk huwelijk met twee
zonen gezegend werd, ten wier behoeve zij later naar Lei.fdm
Lei./deu verhuisde, om hen aldaar tot de wetenrchappen
wetenfchappen te doen opleiden. Den
oud11:en
ondflen van deze, JOHAN
JoaAN genaamd, zag zij, na het intoeden der letterkundige loopbaan, vóór zich ten grave dalen
dalen;j de jongfte, naar zijover_
nen moederlijken grootvader, ROEMER of ROMANUS geheeten, overleefde haar, en hield, als advokaat in den Haag, ook door zijne
liefde tot de dichtkunst, den roem van zijn gellacht
geDacht ftaande.
flaande. Onze
ANNA overleed, in den ouderdom van ruim 67 jaar, op den 6 van
Winterm. des jaars 1651. Hare dicht11:ukken,
dichtflukken, die over het geheel
wijsheicl
wijshei,1 tn
én godsvrucht ademen, niet
IJiet onbevallig vloeijen , en in den
trant van haren vriend CATS gef1:eld zijn, vindt men, voor het mee·
meerendeel
rende
el , ia
ill ondcrfcheidene dicheverzameJingen
dichtverzameJingen verfpreid.
verCpreid. Eenige
der.
der-
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komen voor in een
ecn werkje
werl,je van
vsn haren vader, Si;mrpoppcl1.
Si:11Itpoppm,
derzelve kOlllcn
(zillr.ebeelden)
(zilll~ebeelden) getiteld,
getiteld I waarvan zij een' tweeden, door haar
ha:!f verbe.
verbeterden
t('rden en vermeerderden, druk aan het licht bragt, met bijvoeging
b~ivoeging
onder :mderen,
anderen, van tweeregelige versjes onder ieder zinnebeeld. De
voornaamfte van hare dichtf1:ukken
dichtftllkken zijn
zij 11 door den heer Mr. J. SCHEL_
TEMA medegedeeld in zijne
z~ine fraaije en belangrijke verhandeling, ten
titel voerende: ANNA en MARIA TESSELSCHADE , de
'dochters vall
dedochtel'S
ROEMER VrsscHER,
VrsscHER. door lVII',
lYJr. JACOBUS SCHELTEMA,
SCHELTEMA.
VISSCHER, (MAMA TESSELSCHADE ROEMERS) zuster der voorVOO1'gaande,
gaande I werd tien jaar na deze, in 1594 namelijk, te /1mflerdam
/Jmflerdam
geboren. Den zeldzamen naam van TESSELSCHADE kreeg zij van ha.
h et verlieren vader ter gedachtenis van de schade, die hem, door het
zen van vele fchepen, in den norm
ftorm van 1593, ter reedc
reede van Texel,
overkwam. Zij volgde in alles het voetfpoor van hare oudere zuster, die, vooral wegens het overlijden van beider moeder kort na de
geboorte van MARIA, op de vorming en opleiding van deze geen'
gcringen
geringen invloed oefende. Gelijke bedrevenheid in allerlei fraaije
kunnen,
kunften, bijzonder in de zang., fpeel en dichtkunst ,. gelijke geest.
geestbefchaving, gelijke zuiverheid en bevalligheid van zeden, die bij
ligcbaamsfchoonbeid, en, naar het fchijm,
fcbijm,
MARIA nog door meerdere ligchaamsfchoonbeid,
ook door nog grootere levendigheid van geest verhoogd werden, deacbting en,
eu, geden baar, niet minder dan hare oudere zuster, in de achting
negenhêid
negenhèid van hare beroemdfle
beroemdfl:e tijdgenooten>
ti]dgenooten, en onder deze vooral,
van HOOFT, HUYGENS en BARLAEUS, deel
en. Gelijk ANNA aan
deelen.
CATS, zoo hechtte MARIA
M!,RIA zich bijzonder aan I-100FT.
HOOFT. wiens dicht.
geest zij navolgde, en aan wiens letterkundige feesten, bij welke
vernufLen op het flot te JJfuiden
Muiden ver·
verhij, van tijd tot tijd, de fraaifte vernufcen
eenigde, zij boven anderen tot vrcugde
vreugde en fieiaad
fieraad flrekte.
ftrekte. In den
jare 1623 trad zij in het huwelijk met een' echtgenoot harer waardig, ALLARD VAN KROMllALG
KROMBALG geheeten,
geheeten. welk huwelijk al de beo
beroemdfle
roemdfte dichters van dien tijd tot zingen
Zingen opwekte. Twee dochters
waren de vrucht dezer gelukkige verbindtenis, van welke de oudite
in Bloeim. des jaars 1634 aan de kinderziekte overleed. Haar vader,
wien dit verlies geweldig fchokte, voigde
volgde haar weldra in het graf,
en dus werd TESSELSCIIADE,
TESSELSClIADE, in hetzelfde jaar, door cene
eene dubbele,
l100gst grievende ramp getroffen. Ongemeen was de gelatenheid en
hoogst
christelijke heldenmoed, door haar, onder zoo hartverfchcurende
hartverfchenrende ver1i
ez en , ten toon gefpreid, gelijk ons uit de Brieyetl
Brieven van haren geliezen,
trOUwen vriend HOOFT kennelijk wordt., Dan, hoe zeer zij zich dOOf'
trouwen
rede en godsdienst boven hare droefheid wist te verheffen, waren
l10gtans alle pogingen, later door BARLAEUS, die in dezen door
110gtanS
HOOFT en HUYGENS onderfieund
onder1l:eund werd, aangewend, om haar tot, een
geheel, vruchteloos. Zij wei·
tweede huwelijk met hem te bewegen, geheel·
niel ongaarollgaar~
gerde hem echter hare vriendfchap niet, en bevond zich niet
voortdu.,..
ne in zijn gezelfchap op het huis te Muiden, waar zij, bij vourtdu
ring, door hare geestigheid, bevalligheid en
Cll vooral door de licfeZ4
~~
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Hem, de ziel bleef der gezellige vreugde.
vreugde, zoo dfk.
dik.
lijkheid van hare f1:em,
kUlJ$tvrienden aldaar met gulle harwerf deszelfs edele bewoner zijne kunstvrienden
telijkheid onthaalde. Renige
F.enige jaren nadat zij van Alkmaar zich met
der woon naar Amjlerdaflt
Amflerdam begeven had, in 1646 namelijk, trof haar
de ramp, dat eene vonk uit eenen fmidswinkel in haar linker oog fpat ..
.-te,
te, en zij dir oog, na vele [marten
[manen,, verloor. BERLARUS
BERLAEUS en HuvBuYomfnijd. om haar over dit ongeluk ,waarbij
GENS beijverden zich Olnftrijd.
zij weder hare kloekmoedigheid heerl~ik
heerl~jk aan den dag leide, te vcr.
troosten. Dan, drie jaar later trof haar eene 110g
nog zwaardere ramp in
het overlijden van hare eenige, overgeblevene dochter; eene ramp,
waarbij zij wel de haar eigene flerkte
fierkte van geest behield, doch waartInder haar krank ligchaamsgefiel
Iigchaamsgellel bezweek, zoo det zij niet lang daaronder
11a,
na, op den !lollen
llof1:en van Zomerm. 1649 uit het leven fcheidde. Zij had
zich, even als haar vader en zusters, befiendig
room·
bef1:endig aan de leer der roomfche kerk gehonden, waarvan haar vriend HUYGENS haar te vergeefs
dichtflukken aangaat, deze adehad pogen af te trekken. Wat hare dichtll:ukken
men, gelijk wij reeds te kennen gaven, meer den geest van haren
bijzonderen vriend HOOFT. Men vindt dezelve; even als die van
hare zuster, in onderfcheidene verzamelingen verfpreid, en de voor
voor~..
naamfie
naamfle medegedeeld in de bovengenoemde verhandeling van den heer
SCHELTEMA.
SCHEL'TEMA. Van hare dichterlijke navolging van het beroemde heldendicht van T ASSO , het J7erloste
Pérloste Jeruzalem geheeten, die door hare kundigll:e
diglle tijdgenoocen zeer geprezen wordt en reeds verre fchijnt
fchijm gevorderd
nakomelingCchap niets bewaard gebleven.
te zijn geweest, is tot de nakomelingfchap
VISSCHER, (ROEMER) vader van de voorgenoemde dichteressen,
was een geletterd koopman te Am/lerdam,
dmflerdam, waar hij in den jar'e
jar"e 1547
geboren werd, en het grootfie
grootf1:e deel zijns levens doorbragr. Met zijne vrienden SPIEGHEL en COORNHERT was hij een der voornaamfte
voornaamf1:e
AmllerdamCche rederijkkamer in liefde Moei.fende,
Moei/ende, en bragt
leden der Amfierdamfche
niet weinig toe, om haar, tegen het einde der zestiende eeuw, tot
nie~
eene ;, we
ekfch 001 der uitfiekendfie
weekfchool
uitfrekendfre vernuften te verheffen en een
nieuw licht voor onze taal.
taal- en dichtkunde
dicht kunde van haar te doen uitgaan.
kunf1:en
Zijn huis was de verzamelplaats van allen, die wetenfchap en Jmnften
beminden.
beminden, tot welker bevordering hij fteeds bereid was, naar zijn
beste vermogen, mede te werl,en.
werken. Van daar, dat de kundigfren
kundigften on.
onder zijne tijdgenooten hem in groote achting hielden, en meermalen
met lof van hem gewaagden. Even als SPlEGHEL
SPIEGHEL , nam hij geen deel
aan cldee burgerlijke en godsdienftige gefchiIlen v:m zijnen tijd,
tijd. en
bleef, gelijk wij reeds bij het vorig artikel te kennen gaven, bij de
gemeenfchap der roomfche kerk, doch met zoo veel gematigdheid,
dat
(lat hij geen befcheiden
beCcheiden voorftander der hervorming van zijne vriendvriend.
fchap nitfloot,
uitfloot, of op eenigerlei wijze van zich afkeerig maakte. Zijne dichtwerken, onder den zonderlingen naam van Brabbelingh
BrabbeNl1glz uit.
befcam1 voor het meerendeel uit puntdichten, door hem
gegeven, beii:aan
QlIic!.:ctz
QuicÁ'Cfl genaamd,
genaamd. en in fchokken
[dokken of zestigtallen verdeeld, en uit :Inandere boertige gedichteIJ.
gedichten. Zij
Zü dragen hier en
cn daar wel blijken van gebra.k
br~k
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prijzen zich 1I0gtans,
brek aan befchaafdheid en verfijnden finaak,
fmaak, maar prijzeil
over het geheel, door aardig vernuft en netheid van taal zoo zeer
aan, dat hij onder de herftellers onzer dichtkunde eene plaats verHollandfchen 1I1artiaal,
dient, en den eernaam van den Holland[chen
Mat'tiaal, hem door
DousA en anderen gegeven, niet onwaardig mag gerekend worden.
DOUSA
Van zijne Sil1nepoppen,
Sinnepoppen, beftaande uit zinnebeelden, met bijgevoegde
verklaringen in onrijm, hebben wij boven, van zijne dochter ANNA
[prekende,
fprekende , reeds gewag gemaakt.
VlSSCHERS-RING is het zegel van den pans,
paus, waarmede de apostolifche brieven en beOuiten in rood was gezegeld worden, en hetwelk den apostel PETRUS in de gedaante van eenen Visfcher voorfl:elt.
VITELLIUS. (AuLUs)
(AULUS) Een der verachtelijkfl:e
VITELLlUS.
verachtelijk!l:e vorfl:en, die de!l
CeCars te Rome beklommen hebben. In losbandigheid optroon der Cefars
gevoed, en door de toOluelooze
gevoed.
toOlnelooze zeden aan het hof der buitenfpori_
buitenfpori.
ge regenten, CALIGULA,
CALlGULA, CLAUDIUS en NERO. nog meer bedorven.
bedorven.,
had hij zich door lage vleijerij den weg tot eereposten gebaand. NERO
Neder-Duitseh.
RO droeg hem het opperbevel over eenige legioenen in Neder-Dttitsch.
Pretorianm OTTO, in de plaats van
land op, welke hij, toen de Pretorianen
GALBA, tot keizer uitriepen, door gefchenken en beloften zoo ge_
heel in zijn belang wist te brengen, dat zij ook hem tot deze waarontil:ond een burgeroorlog tusfchel1
digheid benoemden. Hieruit ontfl:ond
tus[chen
de beide keizers, waarin VITELLIUS
VITELLlUS tot driemaal toe door de troevierdernaai
zijpen van OTTO genagen
geOagen werd; doch de vierde
maal zegepraalden zij~
vrijwillige dood van OTTO
ne legioenen op hunnen vijand, en de vrijwilIige
fielde hem in het volle bezit van dea hem betwisten troon. Hij trok
als overwinnaar binnen Rome; doch zijne regering kenmerkte zich:>
buitenfporigheden
reeds van den beginne af, door geweldenarijen en buitenCporigheden
van allerlei aard, die door niet eene enkele, voor den fl:aat, heilza.
hanme daad vergoed werden. De openbare belangen waren in de han.
den van verachtelijke menfchen,
menCchen, en VITELLIUS zelf gaf zich aan de
voorbeeldelooste ongebondenheid over. Eene zoodanige regering konde, bij
b~i eene reeds bedorven natie, van geenen langen duur z~jn.
z~in. De
rielegioenen, inzonderheid in het oosten, geraakten in opfl:and, en rie.
pen VESPASIANUS tot keizer uit; terwijl VITELLIUS,
VlTELLlUS, toen hij zich in
Rome zelf door zijne tegenpartij zag aangevallen, zich poogde te
verbergen, maar, ontdekt, op eene verachtelijke wijze door de fira.
firaten geOeept, en zijn lijk in den Tiber geworpen werd. Hij onder.
ging dezen dubbel verdienden dood in het 57fl:e jaar zijns levens,
en de 7de maand zijner regering, welke door PWTARCHUS
PLUTARCHUS met die
vorfl:en in de treurfpelen vergeleken wordt, die het toonee!
tooneel beder vorf1:en
treden, voorbij gaan en verdwijnen.
VITRINGA. (CAMPEGIUS) Een zeer beroemd Nederlandsch godhoofdfl:ad van Vries/and
Friesland den 16 van Bloeim.
nIoeim.
geleerde, geboren in de hoofdf1:ad
geflacht. Na zich te Leeuwardef~
1659, uit een niet onaanzienlijk geDacht.
in de beginfelen der wetenfchappen
wetenCchappen te hebben geoefend, begaf hij
zich, tOt
[chooI te Fl'atot voortzetting zijner l1ndiën, naar de hooge [chooj
FraZs
ZS
~
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neke,.
neker,, waar hij groote en fpoedige vorderingen in de lettcl'oclè.
letteroc[e.
Lef/den bezocht, om
0111 dcrzd_
derzd_
ningcn
ningen maakte en vervolgens die van Leijden
ver beroemde l1oog1ec~aren
1100glee~aren te hooren. Onder het getal der proponen.
proponenvcr
ten
teil aangenomen, werd hij
hU :,1
::1 fpoedig (den 19 van Oogstll1.
Oogstm. 1680)
Ooster[che talcn
talen te Franeker beroepen. Deten
tOL hoogleeraar in de Oostcrfc!le
Dezen
het vol.
post aanvaardde hij den I11l van Louwm. 1681 , en werd in hct
gende jaar reeds tot hoogleeraar in de godgeleerdiJeid
godgeleerdheid benoemd, welke benoeming hij in 1683 aanvaardde, en waarbij in 1693 het hooghoog.
leeraarfchap in de heilige gefchiedenis gevoegd werd. Ten jare 1698
werd hij tot hoogleeraar naar Utrecht beroepen; doch deze beroe.
beroeWILLEM lIL Na den dood van
ping werd niet goedgekeurd door WrLLEM
hij dit beroep van
dezen vorst, andermaal derwaarts beroepen, wees h~j
de hand. Hij muntte uit door eene zeer grondige geleerdheid; een
fcherp oordeel, een verwonderlijk geheugen, eenen echt liberalen
geest, befchaafdheid en vriendelijkheid, en vooral door afkeerigheid
van twisten en door uitnemende braafheid. Men fleepte hem desniettemin in verfcheidene voor hem onaangename twisten, en verdacht hem
van onregczinnigheid.
onregtzinnigheid. Van zijne geleerdheid getuigen zijne
zUne veelvul.
veelvuldige fchriften, van welke vele ook nu nog in hooge achting fiaan,
Hij fiierf
flierf den 3111en
31fl:en van Lentem. 1722 aan eene beroerte.
(CAMPEGlUS) zoon van den voorgaanden
VITRINGA, (CAMPEGIUS)
voorgaunden,, werd te
Franeker geboren den 24ften
24ft~n van Lemem. 1693. Na wel volbragte
lettcroefeningen
letteroefeningen in zijne gèboortel1ad,
geboortefl:ad, te Lei.fden
Lei/den en te Utrecht, werd
hij in het jaar 1716
I7I6 aangefteld tot hoogleeraar in de godgeleerdheid te
Franeker. Uitmuntend nam hij deze bediening waar; doch niet lang
mogt de hoogefcIlOo1
hoogefcIlOol aldaar zich in zijn onderwijs verblijden, daar
hij reeds den uden van Louwm. 1723 overleed. Ook hij heeft eehU
nige, van zijne geleerdheid getuigende, fchriften achtergelaten.
VITRINGA, (MARTIN
(MARTINUS)
us) een neef der beide vorige, was eerst
eerse
predikant te Zuidwoude in Vries
Vriestand
land , en vervolgens te Arnhem. Hij
was een geleerd en arbeidzaam godgeleerde, waarvan vooral een zeer
uitvoerig en geleerd werk, door hem uitgegeven in het LatUn,
Latijn, over
dr
dl korte ftetlingm
flellingen van de Christelijke leer
teer van G. VrTRINGA
VITRINGA den ')lavader, ten bewijze verl1rekt.
verfl:rekt.
midden zomen ,
VITRIOOL is de algemeene benaming van die middenzoucen,
welke· uit eene verbinding van zwavelzuur en fommige metalen beflaun.
f!:aan. ~n den handel komen 3 foorten van Vitriool voor.
voor, namelUk
namelijk
i/zero,
iJzer-, koper- cn
en zink.vitriool. Het ijzetvitriool, ook groene Vitriool
genoemd, befiaat
befl:aat uit ijzer- en zwavelzuur, heeft groene langwerpige
fiof overdekt worden, veroorkristallen, die in de lucht met een geel flof
zaakt door dat zijn ijzer.oxyde nog meer zuurl10f
zuurfiof aantrekt.
aamrekt. Dit zout
bezit de eigenfchap, dat het În
in eene l1erke
fierke hitte zijn zuur verliest,
VUl'ioolweshalve men het ook ter bekoming van hetzelve (hierom VHnool.
ijzerolie genoemd) bezigt. Men bereidt het Vitriool voornamelijk uit ijzer~
kies, welke uit zwavel en ijzer bel1aat,
bef1:aat, en die, nadat zij gebrand
is, op cenen
eenen hoop geworpen, cn
en door het befprcngell
befprengen met water

vcp
vcr~
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verhit wordt, waardoor
w2ardoor dan de zwavel in zwavelzuur. en het ijzer
in ijzer-oxydule verandert,
verandert. welke zich beide tot
tOt Vitriool (zwavelzu\1r~
(zwavelzuur_
ijzer) (fulphas
er , zui(fu/phas ferri) verbinden,
verbinden. dat door uitlooging met war
water.
zui~
vering,
vering. koking en cristaIlifatie
cristalliratie verkregen wordr.
wordt. - lIet kopervitri.
001, ook blaauwe Vitriool gcheeten
geheeten (fulphas
Cfulphas cupri) , bellaat
be1l:aat uit koperen zwavelzuur, heeft failierblaauwe kristallen,
tij ds
kristallen. en komt fom
romtijds
natuurlijk als zoodanig , of in cementwater opgelost, te Net/foM in
Hongarije,
Hongarije. voor. Voorheen bereidde men het uit koper-kies, zoo
als het ijzervitriool uit ijzer-kies, of men zuivert koper,
koper. ook mesfing 11 met zwavel.
zwavel, en befproeit
berproeit de gloeijende bladen met water,
water. dat
zich daardoor met Vitriool verzadigt. Dit Vitriool wordt voorname.
lijk
Ma;feille, Winterthur,
lF'interthur, Hof en Gos!ar
Gos/ar
lij k te Neu[oh!,
Neu[o!zt, Rothenburg ,• Ma/ieitle,
bereid. - Eindelijk beflaat
be1l:aat het zink- of het witte Vitriool (fu1phas
zinc:) uit zwavelzuur en zink,
zink. en komt in den handel in de gedaante
geduantc
zincO
van klompen fuiker voor. Het wordt te Gos/ar uit zink-ertS door
verwering,
verwering. uitlooging en cristallifatie verkregen; wordende de kris.
tallen gefmolten, en daarna weder bekoeld. baar de zink-ertfen,
zink-ertren, ijzer,
lood, zilVf'r en koper bevatten, zoo is dit zout nooit zuiver. - In
het Salzburgfche wordt eelle
eene foort van Vitriaol
VitrÎ001 gewonnen, de dubdllb~
bele adelaar genoemd, die uit ijzer-,
ijzer~, koper- en zink-vitriool beUaat.
befiaat.
Het /ldmonter-vitrioo!
ddmonter-vitriool uit Stijermal'k,
Stijermark, beUaat
be1l:aat echter alleen uit ijzer en
koper. Aan beide foorten
fa orten geven de zwartvenvers boven het zuiver ij.
ijzer.vitriool den voorrang; doch de koude indigokuip en de blaauwe
Engelfche druk vorderen zuivere,
zuivcre, niet verweerde ijzervitriool.
VITRUVIUS. (MARCUS VITRUVlUS
VITRUVIUS POLLIO) Een beroemd Romeinsch bouwkundige, die ten tijde van AUGUSTUS en 'TIBERIUS
TIBERIUS
leefde, door den ecrllen
eeril:en tot architect gebruikt, en te Verona gebo~
ren werd. IIij is bij OllS,
ons, inzonderheid, bekend geworden door een
werk over de bouwkunst, in 10 boeken; het eenige van deze fooft,
foore,
'hetwelk uit de oudheid tot ons gekomen is. Ofschoon men zijnen
fchrijftrant, als van allen fmaak ontbloot, befchouwt, wordt dit werk
110gtans,
Ilogtans, uit hoofde van ziJllen
zijnen inhoud,
inhoud. hoog gewaardeerd. De beste uitgaven zijn die van LAET, Llmflerdam 1649, in fol., van RoRa.
DE, Berli/n
Berlijn 1800,
Ue en 2de deel.
deel, in 4to,
'j.to, en 1 deel in fol., en
DE,
1800 I 1l1l:e
Leipzig, in 4 deelen, in 8vo. De kabinets - raad
van SCHNEIDER, Leipzig.
AUG. VaN
VON RODE, in Des[au,
over~
Desfau, heeft er eene goede Duitfche over.
van uitgegeven.
zetting (Leipzig 1796) vall
wiskunllenaar,
VIVIANI. (VINCENZO) Een beroemd Itnliaansch wisktm1l:enaar,
die in 1622 Florence tot zijne geboorteplàats had, en reeds vroeg
meetkunst maakte, dat de groore
groote GALILEI zijn
Zijll
zulke vorderingen in de meetknnst
bijzonder onderwijs op zich Ilam, en hem als zijnen eigenen zoon
begunfliger wijdde hij
behandelde. Na den dood van dezen zijnen begunfiiger
zich geheel aan de beoefening der meetkunde, en vormde het plan,
9.111 de geheel verloren geraakte boeken van den onden
ouden Griekfchen
çl.111
wiskunUenaar ARISTAEUS over de kegelfnede, en het tot hienoe
hiertoe mede
wiskun1l:enaar
verloren gehquden
gehqudcn 4dc bock
boek van ApOLLONitiS
ApOLLONIUS uit Perga, die
voor verlorcn
om
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omtrent 220 jaar voor onze tijdrekening leefde.
leefde, en dat van gelijken
inhoud was, weder op nieuw te bearbeiden. Toen nu, na verloop
geheeIe werk van ApOLLONlUS
ApOLLONlVS in de boekerij
van eenigen
eenigell tijd, het geheele
te Florence ontdekt werd, zag men, bij vergelijking, hoe juist VIVIANI het gevoelen van dezen Griekfchen wiskundige getroffen, en
had. In 1666 werd hij eerst wiskun_
zelfs nog beter ontwikkeld bad.
deu groothertog FERDlNAND II.
Il. te Florence, die zelf
fienaar van den
een groot bevorderaar van kunfien en wetenfchappen was, en aan
wiens hof zich vele uitmuntende wiswis_ en natuurkundigen bevonden,
IJ evonden,
waarmede de grootbertog
groothertog vertrouwelijk omging, en waaronder nu
ook VIVIANI behoorde. Hii was, zoo als zijn voorganger TORRICEL_
Lr, lid van de Academia
AG"tldemia det Cimento, door genoemden vorst opgerigt, en werd tot ver[cheidene
verfcheidene verrigtingen gebruikt,
gebruike, onder anderen,
J7aldicniana, hetwelk door den vloed Chitma dikwijls 0om het dal J7aldichiana,
verfiroomd werd, van het overvloedig water te ontlasten, waaromtreut zijn berige van het jaar 1650 nog voorhanden is. Ook buiten
trent
~s lands werd de naam van VIVIANI met roem bekend.
LODEWIJK
XIV. benoemde hem in 1699 tot lid van de akademie der wetenparifs, met toelegging eener jaarwedde, waarvan hij
fchappen te Pariis,
echter niet lang genot had, alzoo hij in 17°3, in den ouderdom van
82 jaar fiierf. Hij liet den roem na eens grooten, befcheidenen
be[cheidenen en
menschlievenden
mellschlievenden geleerde, en fchreef nog, behalve de beide opge.
noemde werken, een ander, getiteld: Enodatio problematum Zin
un i.
"er(is Geometris propofitorum, etc.
VLAAMSCHE SCHOOL. (Zie: NEDERLANDSCHE.)
VLAARDINGEN. Een aanzienlijk vlek, met fiadsregten, en 6700
Nederland[che provincie Zuid-Holland,
Zuid.Holland. ruim
inwoners, liggende in de Nederlandfche
!l uur ten zuiden van Delft en een half uur ten Westen
westen van Schie_
dam. Het tegenwoordige J7laardingen ligt niet op denzelfden grontl
gronll
van het Oude, waarvan men in de vroeg!l:e
vroegfte gedenkfchriften onzer vaFJertidinga of Phladerlandfche gefchiedenis, onder den naam van Flertidinga
dirtinga, vindt
Vindt gewag gemaakt, en toen zeer vermaard was; doch
waarschijnlijk in eene ove rfirooming verdelgd is, en toeh meer land[chijnt herbouwd te zijn. J7laardingen heeft
heef. door middel
waarts fchijnt
eener lange haven, met paalwerk bezet, gemeenfchap met de Maas.
In dezelve bevindt zich eene afzonderlijke legplaats ten dienlle
dienfie der
haringbuizen, en heet het Buitengat ; terwijl een ander watertje,
onder den naam van Prik
Prikgat
gat bekend, ter bewaarplaats van de zoogelloemde Prikken dient; zijnde eene foort van kleine viseh,
visch, welke
men aan de hoeken doet, waarmede men den kabeljaauw vangt. De
prikken worden in zoet water, vooral in de Merwe,
Merwe. om en bij het
dorp fJ7erkendanz, en ook wel op de rivier van Londen gevangen,
PriHaalder genoemd,
te welken einde een afzonderlijk vaartuig, Prikhaalder
derwaarts wordt afgezonden. - Men vindt in J7laardil1gen
J7/aardingen eenige
niet onlll\llzienlijke,
onaanzienlijke, openbare gebouwen, onder anderen het raad.
huis, de vlecschhal
vlccschhal,, de
cie waag, het hof, enz. behalve eene
ecnc !nenigw
!nclligtc
'l tH't..

V
V
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V
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nette
net tc burgerwoningen.
burgcrwoningen. De kerk der hervormden, ll<mr
nnnr gelang van
het toenemend
WCllcmcnd getal
gctal der inwoneren , van tijd tot tijd vergroot.
vergroot, is
een ruim gebouw, en pronkt met
mee cenen
eenen fraaijen toren, voor ruim
cene halve eeuw geheel nieuw opgetrokken. De visfcherij, vooral
cel1e
de haringvangst JJ was al van ouds de hoofdnering der ingezetenen.
De laat!1e
laat!l:e werd uit deze plaats het fierkst gedreven, zoo dat in het
jaar 1753, van de 173 haringbuizen. dIe Nederland uitzond, 112
te rtaardingen te buis
Imis behoorden. Sedert 1795 echter tot het
jaar 1814
18 I 4 heeft deze tak van nering bijna geheel f1:iI
fiil ge!1aan,
gefiaan, of
ten minfte zoo weinig opgeleverd, dat de F/aa1'dingers,
Flaa1'dingers, boven anderen, aan verarming bloot fionden; doch thans levert de haringtalr Van
van bellaan
bel1aan voor
visfcherij wederom een' zeer aanmerkelijken tak
de ingezetenen op, die in 1815 reeds 100 buizen ter vangst uitzonden. - De beroemde dichter A. HOOGVLIET werd in dit vlek geboren.
VLAG. Zoo noemt men, gemeenlijk, de groote, vierkante fcheepsvlag, welke uit eene Iigte
ligte wollen fiof be!1aat,
be!l:aat, en op de punt eener
achter!l:e gedeelte van het [chip, ge!1oken
ge!l:oken
mast, of ook wel op het achter!1e
wordt, en zkh door hare breedte en grootte van andere fcheeps_
vlaggen onderfcheidt. Alle fchepen kunnen van voren en achteren
eene vlag op!1eken;
op!l:eken; maal~
maar alleen de opper-admiraal mag de vlag aan den
grooten mast laten waaijen , en onder dezelve nog eene kleinere vlag
of wimpel. De vice.admiraal voert zijne vlag aan den fokkemast-,
fokkemast., de
comre·admiraal
contre·admiraal aan den achter- of be[aanmast.
befaanmast. Een koopvaardijfchip
voert, benevens de nationale vlag, gewoonlijk nog eene kleinere aan
de bezaansmast met het wapen der fiad,
f1:ad, waar het te huis bel100rr,
behoort,
en eene dergelijke aan den voormast, met het wapen der plaats, waar
de perfoon
per[oon woont, die het bevracht heeft. Voor buitengewone gege.
legenheden heeft men bijzolldere foorten van vlaggen, als: de noodvlag, wa8rdoor andere fchepen tcr hulp geroepen worden; de dooddood.
op!l:eekt, als er een voornaam lijk aan boord is; de
vlag, die men op!1eekt,
vredes~'lag, welke genoegzaam bij alle natiën wit is, en opgehe[chen
opgehefchen
wordt, ten teeken dat men met den vijand over vrede wil handelen; wordende in het tegenge!1eld
tegenge!l:eld geval de bloedvlag gebruikt. De
vlilg jlri.fken
fchip aan een
V/lig
flrijken is het groot!l:e
groot!1e eerbewijs, hetwelk een [chip
il2 den
dm arm te houden, is een gerinander kan bewijzen; de vlag in
ger. De koninklijke vlag, die een koninklijk fchip
[chip voert, firijkt
voor niemand. Bij eenen zeef1ag is het !l:rijken
!1rijkell der vlag een teekcn,
tecken,
dat men zich overgeeft.
clan worovergeefc. Wordt nu een fchip opgebragt, dan
den de vlaggen aan de zeilen gebonden,
gebondcn, of aan
a~l1 de galerij, aan het
achterfie gedeelte van
V:111 het fchip, geknoopt. Flag-officiers zijn de
achterfle
Flag-ojJiciCl's
zulke, die reeds over fmaldeelen der vloot het bevel voeren, en
een vlag(chip is een zoodunig,
zoodanig , waarover een hoog officier het bevel
!;et regt bezit, om eene vlag te mogen voeren. Ieheeft, die dan };et
ondcr zijn
zjjn
der vlagfchip heeft een aangewezen fecondant-fchip onder
bevel.
VLAS. (Liml71z
(Linum ufitatisfimll1n.)
u[itatis[imlll11.) Van dit algemeen Iluctig
nULtig gewas,
het.

A
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hetwelk
mede
in
ons
vaderland
verbouwd
wordt,
zijn ollGcrfcheidene
on(~errchcidelle
hecwelk
foortcu.
foorten, als: het jarig, meerjarig, en heesterachtig, benevens vroeg,
middelbaar en laat Vlas, naar mate het vroeg in het voorjaar,
voorjaar. of in
Bloei.
moei- of eerst in Zomerm. gezaaid wordt. Bovendien is het gewo.
ne Vlas nog onderCcheiden
onderfcbeiden door openfpringende
openCpringende of vastzittende
V8stzittende
zaadhuisjes, die gedorscht moeten worden. Het eerfl:e
eel'l1:e levert een
kort, maar fijn, zacht en wit Vlas; het laatfl:e
laatl1:e is wc!
we! langer, doch
maook zwaarder en grover van vezel. Vlas vordert eenen losfen , ma.
vochtigen, vruchtbaren grond, komt op nieuw gercheurd,
geCcbeurd, murw
tig vochtigel1,
grasland, op klaver- en ook aardappelland uitmuntend VOQrt;
vomt; doch
het verdraagt eenen
lIet
cellen mageren en heeten kalkgrond even weinig, als
zwareu, narten
eenen zwareIJ,
natten kleigrond. Het zaad moet volkomen rijp,
glanzend, inwendig van eene groene kern voorzien en eenige ja.
jafchijm te wezen. Het
ren oud zijn, hetwelk een voornaam vereischte fchijnt
wordt zoo gelijk
geJij I, mogelijk uit de hand gezaaid, en wel dikker of
dunner, naar mate men fijn of grof Vlas verlangt, of ook de zaadverkiesIijkfl:e; maar
winning bedoelt. Eene vroege zaaijing is wel de verkieslijkfl:e;
l1:erken Vlasbouw zaait men, binnen eenig tijdverloop
tijd verloop ,
bij eenen fl:erken
nu eens het vroege, dan eens het lacer
later Vlas, naar gelang der
weersgel1:eldheid. In de 13elgifche
weersgefl:eldheid.
Belgifche provinciën wordt het gezaaide ingeëgd; doch in die van Groningen met de bark
hark onder den
grond gebragt. Om het digt gezaaide, daar door fijne en
cn zwak.
zwakke Vlas, voor het neervallen bij wind en regen te bewaren, onder.
onder[malle akkers rondom met, op gàffels
gáffels rusrus.
ftennt men het, door de fmalle
tende, fl:aken
!taken te voorzien, waartegen de buitenl1e
buitenl1:e Vlasfiengels
Vlasil:engels leu.
nen, die dan weer de overige onderfl:eunell.
onderl1:euncn. De fl:engels
!tengels verkrijgen
fmal
al en
eene hoogte van 2 tot 3 voet; de bladen zijn langachtig , fm
puntig; de bloem is blaauw; de zaadhuisjes zijn rond, ter grootte
van eene erwt, en het zaad is vlakrond , glinf1:crend
glinl1:crend bruin, en zoo
bewegelijk als water. Vlas, dat eenen fijnen vezel zal geven, wordt,
vóór
v66r de rijpwording van het zaad, getrokken; terwijl het grovere,
of dat om het zaad verbouwd wordt, langer, of tot de volle rijprijp.
heid, !taan
il:aan blijft. Het getrokkene wordt in hoopjes of hokjes te
droogen gezet, vervolgens, naar oud gebruik, aan bosjes gebonden,
en in het water ter rotting gelegd
gelegd;ö- daarna weder gedroogd,
g0droogd, gebraakt, geilepen
geflepen,, gehekeld, en eindelijk tot garen gefponnen. Vol.
H IU_ itl
in Engeland, en van
gens de uitvindingen van de heeren LEE en I-fIu.
den heer CHRISTIAN in FrankriJk, kan het gedroogde Vlas in fchuren
opgelegd, en, zonder rotting te ondergaan, door middel van werktui.
geilepen en
cn voor den hekel gereed gcmaakt
C*)
gen, gebraakt, geflepen
gemaakt worden. (*)
lIet gemeene Vlas wordt in Spanje, Zwitfer!and, en andere zui.
zuifl:reken, wild gewonnen. In Egypte wordt de fl:engel 4 voet
delijke fheken,
hoog en zoo dik als gewoon riet; maar in een noordelijk klimaat
}lOOg
wil het Vlas beter voort, wanneer het in eellen vruchtbaren grond
ge.
ge(0) Men zie over deze bewerkir.g,
bewerking. en de daarvan
d2.rvan opgegevene voordeden: dt.dten Letle
Letterbrde
.. b~de 181(,
IP1?, D. Ir,
If: bJ;lClz.
bladz. :S;:
:33 en
rn ven'ol;en',
vcn"oJ;:ens,

~€m,
f.€mo Konr:~
Konrt·
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gezaaid, en er bovendien behoorlijke arbeid aan bel1ced wordt. - In
Nie"w-Zee/and
Nie/JUI-Zee/and vindt men een Vlas, hetwelk alle andere [oorten
fonrten verre overtreft; zoo als door den zeereiziger COOK
COOl{ en den natuurkun_
natuurlmn.
PORSTER het eerst is bekend gemaakt. Volgens het berigt vau
van
digen FORSTER
deze beroemde mannen, zoude hetzelve in de Europefche luchtUreek
luchtfl:reek
ook zeer goed voortwillen
..
vool'twillen.·
VLEDERlVIUIS.
VLEDERMUIS. (Vespertilio.) Een uitgebreid genacht
geflacht van
nachtdieren met vleugel- handen, waarvan verfchillende
verfchilIende foonen
foorten door
alle 5 werelddeelen verfpreid zijn. De duim der voor- en de
vingers der achterpooten dezer dieren zijn kort; de overige vingers der voorpooten zijn zeer lang, en zamengevoegd door een
vlies, dat deze dieren kunnen uitfpannen, 0111
om te vliegen, doch
waardoor zij ook zeer bezwaarlijk op den grond kunnen voortko.
men. Hunne borstfpieren zijn geëvenredigd aan de beweging der
Hunne achterpooten
achterpoot en zijn zwak, met 5 gelijke pooten
vleugels. HUllne
en nagels. Zij hebben geenen
geen en blinden darm; zeer kleine oogen,
doch dikwijls zeer groote Doren, die met hunne vleügels eene groote
opp"rvlakte uitmaken. Deze oppervlakte is bijna naakt
vliezige oppervlakte
en zoo gevoelig. dat, ofschoon men hen haar gezigt benomen heeft,
zij de kleinfl:e
kleinfre fchuilplaatfen weder kunnen vinden. Zij brengen den
winter napende
flapende door, en bij dag hangen zij zich op ln
in duistere
mei: beplaatfen. Zij brengen gewoonlijk 2 jongen ter wereld, die met
trekking tot
toe de moeder zeer groot zijn. De TrechterTrechter. Vledermuis,
Cv. Spectrum),
,Spectrum) > die geen' Haart en deü
den neus als een trechter ge.
Cf/.
vormd heeft, welke opwaarts gelijk een lancet uitloopt, bewoont
Zuid-A erika, heeft de grootte van den eekhoorn en eene graauw'
bruine
bruint! kleur •. Zij is fchadelijk, door niet alleen aan het rundvee
rundvee:t~
paarden enz., maar ook aan napende menschen, bij welke zij zich
voornamelijk aan de voeten zet, om het bloed af te zuigen, waar.
om zij den naam van Vampyrus
J7ampyrus bekomen heen.
heef,. Deze foort doodt ook
duiven en bijt den varkens de tepels af, enz. De langoorige Vleder.
muis (V.
(17. Aurftus)
Auritus) , met een
eenen
fl:aart zoo lang als het lijf, en de 00·
en ftaart
ren langer dan de kop, in de gematigdUe
gematigdil:e luchtftreken
luchtfl:reken der oude wereld
t~ huis behoorende ,• is ook bij ons zeer gemeen. Onze gemeene Vledermuizen Cv. iWurinus)
lWurinus) , grijs, met den aa
art bijna zoo lang als het
aaart
lijf en de ooren zoo lang als de kop, hangen zich in holen en
cn hoeken tot haren winterOaap,
winternaap, troepswijze aan de achterpooten op , kunnen meer onder de nuttige dan fchadelijke dieren geteld worden,
d8ar
<18ar zij veel, zoogenoemd , ongedierte verflinden.
VLIE. (Het) Een zeer bekende doorvaart of zeegat, voor
groote en kleinere fchepen, tus[cheo
tus[cheD de eilanden Vlieland
J7lie!and en Ter~
Ter[chelling, in de Nederland[che provincie Noord-Holland. Men komt
er door in de Noord.
Noord- en Zuiderzee, en meem,
meellt, niet zonder grond,
dat men hier het overblijfsel moet zoeken een er van ouds bekende
rivier, F!evus
Flevus genoemd, die, een groot gedeelte des lands door
door...
flrool11d hebbende, hetwelk al voor lang, tnsfchen
tusfchen de f1edcl1
f1cdcl1 Enk.
llrool11d
hui.
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huizen en Stav/}/e/Z, onder de golven is begraven geweest) zich in
lVoord",ee ontlastte, en waardoor dus het Vlie
VUe zijncn
zijnen naam van dede Noord",ee
zen eertijds beroemden firoom ontleend heeft. Ondertusfchen ontmoeten wij bij de oudheidkundigen, omtrent den alouden loop dezer rivier, menigvuldige onzeker- en tegen1l:rijdighedel1; doch waar.
kunuen ophouden.
mede wij ons hier niet kunnen
VLIEG. CSPAANSCHE) Meloë vefieatorius. Deze infecten-roort
behoort niet tot de orde der vliegen, maar tot die der kevers. Het
is ~ duim lang, fmal, van eene glansrijke groene kleur, en heeft
zwarte voelhorens. Het houdt zich inzonderheid op de bladen van
de fpaanfche fering, den liguster, en inzonderheid op die van de ge.
vertoont zich bij ons fiechts
nechts in zekere jaren,
wonen esch op, en verwont
in B1oei-, Zomer. en Hooim. in ontelbare menigte. De reuk van
hetzelve is walgelijk, ioetachtig en bedwelmend, en het is voor alle
dieren, tot op den egel toe. een doodelijk vergif. In de apotheinfecten tot blaarn'ekkende pleisters. waartoe
ken gebruikt men deze inCecten
men dezelve bij regenachtig weder, of voor zonnenopgang , wanmi zitten, verzamelt, en in eene gellotene
genotene glazen flesch, in
neer zij 1l:i!
1l:erve.n, vervolgens in de Vrije lucht
hare eigene bedorven lucht, laat 1l:erve.tl,
laat droogen, en in warme digt gellotene flesfchen bewaart. Men behoeft bij het gebruik Hechts gepulverifeerde SpaanCche vliegen op de
pleister te 1l:rooijen,
1l:rooijcn, en die dan op de plaats, waar het noodig is, te
leggen. Men moet haar echter niet te lang laten trekken, en zich even
zeer voor derzelver inwendig gebruik wachten, alzoo daaruic
daaruit op1l:opont1l:aan kan.
ping van het water, bloedloozing, ja zelfs de dood, ont!laan
geIJacht van inCecten,
in[ecten, onder den naam van
VLIEG. (De) Dit gellacht
Musea in de natuurlijke historie bekend, kenmerkt zich, over het
[nuit, 2l2 zijeen en vleeschachtigen Cnuit,
algemeen, door eenen mond met eellen
[nuit geplaatst. Men heeft
lippen; de palpi zijn uitwendig nan den fnuit
verfcheidenheden van, als: de Vleeschvlieg
VleeschvIieg (M.
CM. Vami.
er zeer vele ver[cbeidenbeden
grootfte [oorten van 011S
ons land. Deze heeft eenen zeer
torias), eene der groot[te
fijnen reuk, en legt hare eijeren op het vleesch, als ook op de Arum
fiînen
1l:ank gelokt wordt.
Dracunculus L. waarop zij door den rotachtigen flank
pluim[prieten, een dun behaard lijf, zwart borstl1uk, en
Zij heeft pluimCprieten,
l2. De Levend barende CM. CarCar.
een glanzig, hemelblaauw achterlijf. 2.
noria) , een ,weinig grooter dan de Vleeschvlieg, het ligch~am
naria)
h1l1ger, mede met pluimfprieten,
pluimfprieten,. dun
dnn behaard, zwart, het borst
borst1l:uk
langer,
!luk
met bleeke 1l:repen, het achterrtuk een weinig glanzig, en met dobraode oogen. Deze vlieg baart levenbeJ1l:eenachtige ruiten en voorts roode
waar- I
de maden, terwijl de vorige hare eijeren op het vleesch legt, waar"
Damestiea) , met I
van fchielijk maden komen. 3. De Huisvlieg (M. Domestiea)
pluim[prietcn, dun zwart behaard, 5 flaauwe !lr
1l:repen
borst_
pluimCprieten,
epen op het borstftuk, het achterlijf eenigzins glanzig en dobbelsteel1achtig
dobbelsteenachtig geruit,
t1:uk,
aardbo_
en bruine oogen. Men vindt deze Vlieg over den geheelen aardbo.
dem, in fommige landen zoo als Otaheiti, Nieuw.Holland, aan de
Kaap, enz. in eel1e verbazende, en dikwijls zeer tot last wordende
me.
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menigte. (*) 4. De Keldervlieg, (M.
CM. Cellaris),
Cel/aris). behoort tot de
Osdnis
Oscinis van LAT. et FAB. Zij heeft borf1:elfpieren, een behaard,
ZVl1 zeer
zwart lijf, geaderde vleugels, en roestkleurige oogen. Dit zUn
tot
kleine diertjes, die in kelders, en over het algemeen op zoete, toc
{iesren
gesten genegene vruchten gevonden worden. 5. De Onweersvheg
(frl.
(iH. Meteorica) , insgelijks met borl1elfprieten,
borL1el[prieten, en een zwart behaard
lijf, het achterlijf aschgraauwachtig, de vleugels geelachtig bij het
gewricht, en bruine oogen. Men vindt ze in de tuinen en bosfchen
bos[chen ,
vlngt. En 6, om
en zij hebben eene zonderlinge, bijna huppelende Vlllgt.
geene andere [oorten meer te noemen, de Mest- of Rotvlieg (ftf.
(iJf.
Putris) , insgelijks met borstelfprieten,
borstel[prieten, een dun zwart behaard lijf.
lijf,
de vleugel-rib van dezelfde kleur, en roestkleurige oogcu.
oogen. - Onder al deze [oorten , ook bij ons te lande gevonden wordende, leeft
de gewone Vlieg als masker eenigen tijd in het water; waarom ook
eijeren, die zich in de gedaante van eene keten aan
de wijfjes hare eiJeren,
vast hechten, in het water leggen, waaruit, na zekeren tijd,
elkander vOSt
zich de Vliegjes verheffen, wanneer
zicn
wannecr de dop van het popje.
popje, ill
L1aat zij de herschepping tot gevleugelde, volkome}le
volkome,lle inrecwelken !laat
ten ondergaan hebben. haar als tot een (chnitje
khuitje dient. Haar brommend gelnid
geluid veroorzaken zij door op een gerpannen
gefpannen vliesje, onder de
vleugels geplaatst, te flaan.
ûaan. Zij kunnen, onder het bijten getergd
wordende, eenig vergif in de wond 11onen,
f1:onen, hetwelk voornamelijk de
pijn verooorzaakt, en de plaats doet oploop
oploopen.
en.
VLISSINGEN. Eene NederlandCche 11ad
fiad en !l:erke
f1:erke vesting in de
/Fester-Schelde, van de landzijprovincie Zeeland, aan den mond der Wester-Sche!de.
de met zware muren en twee paalhoofden; verder van 4 poorten,
2 havens, een uitmuntend en droog dok, magazijnen en werven
voor de marine voorzien. Voorheen was hier een fraai 11adhuis,
f1:adhuis, doch
hetzelve is in 1809,
J 809, bij het bombarrlement door de Engelfchen.
Enge/fchen. geheel afgebrand en nu door een ander vervangen. De !l:ad
!lad telt 6650
inwoners, heeft 5 kerken,
kerken. verbazend
vt'rbazend uitge11rekte
uitge!lrekte vestingwerken,
vesdngwerl;en, en
heeft in de la?tfle
Ja:lc(l:e 20 ïaar
jaar veel geleden. Ffj;fingen
F/iifingen is de geboorteplaats
van den grooten vlootvoogd DE RUITER, van de heldhaftige gebroe.
gebroe_
ders EVERTSEN, van den bevalligen dichter BELLA:\IJJ,
BELLAl\JlJ, de [chranfchrandere jUfVrollW
jufvrollw \VOLFF
WOLFF en van meer anderen.
VLO EI-SP
EI.SP AATH
AA TI-I behoort tot de [paathznre
fpaathzure kalkCoorten,
kalkfoorten , en ontleent zijnen naam van het gebruik, hetwelk men in de metaal[melte.
metaalfmelte.
rijen daarvan maakt. Men vindt het in meest alle kleuren van edeede.
le
Ie geL1eenren;
gef1:eemen; zelden ongekleurd ;' min of meer doorrchijnend; glasglanz-ig; [paathachtig
fpaathachtig van zamenfiel;
zamenllel; [omtijds
fomtijds ongevormd; zelden
zamen gehoopt; dikwijls gecristalliCeerd,
flangvormig te zumen
gecristallifeerd, inzonderdobbelf1:een, doch zeldz~am
zelJznam in dubbele
heid in den vorm van een' dobbelL1eel1,
vier(")
(*) Onder de krachtigtle,
kracbtigfte, en evenwel ongevaarlijke middelen. om de Vliegen in
ecne kamer te dooden,
dooden. behoort de oploding
oplosGng van
vall een
eeu half dra:hma
<J,a:hma '1uasfja-oxlract
eene
q~IHria'oxlrac:
en een fiukje
ftllkje fuiker, in een paar oneen
alleen water_
water.
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VLOO. (De) -

VLOTEN. (W. A. VAN)

vierzijdige piramiden. Het Vloeil'paath
Vloeifpaath is doorgaans polijstbaal'
polijstbanr,, en
fpecifieke zwaarte van het fmaragdgroene is = 3181 en het ge.
de [pecifieke
halte, volgens KIRWAN
KIR WAN ,
halre,
57 kalkaarde, 16 [paathzuren,
fpaathznren, en 27
water. Gebrokkeld op gloeijendekolen gel1rooid, phosphoreert
hetzelve meestal met een groen licht: inzonderheid doet het dit ook
fl:ukken, zonder daarom van elkander te fpringen een
zelfs in groote fl:ukken.
IVertfchinst, hetwelk om
violet. en groenachtig wit Vloeifpaath van IVert[chinst,
Ch/orophaan of Pyro[maragd
Pyrofmaragd genoemd wordt. Het digfle
die reden Chlorophaan
onderfcheidc zich daardoor. dat het niet [paathachtig
Vloeifpaath onderfcheidt
fpaathachtig van
zamcnfl:el is:
is ~ m~ar
zamenfl:el
maar meest in het groen, of blaanwachtig
blaauwachtlg wit, llaauw
flaauw
doorfchijnend, glin!l.erend
glinfl:ercnd van breuk, en ongevormd gevonden wordt.
doorfchiJnend,
lVIen
hetzeive,
M en vindt hetzei
ve, voornamelijk
voornamelij k in Derbyshire, en te Straats.
burg op den Hartz.
blfrg
VLOO. (De) Van dit infect (Pu/ex) , waarvan zich de geflachtfoort kenmerkt door 6 fpringpocten,
fpringpocren, zoogen,
!2 oogen, draadvormige [prieten
aan den mond, een' neergebogen,
lleergebogen, borflelharigen
borllelharigen [nuit.
nan
fnuit, die eenen verhorgen angel in zich bevat, en een plat, zamengedrukt achtellijf,
vindt men voornamelijk twee verCcheidenheden, als: I. De gewone of prikkelende Vloo
Vlo 0 (P. ]; rîtans),
rirans), welker fnuit koirer
koiter dan
l'ft
l,pt l~if
I~if is. Deze plaagt niet
Diet alleen
allecn menfcllen,
menfchen, maar ook honden,
k:m211
kmt211,, VOSfèll,
VOSftèll, I1ncn,
hazen, eekhoorntjes,
eekhoorntjes. egels, enz.
enz· Op de uiterfl:e
uiterfie
grenzen vun
van Noord Amcriktl,
Amerika, echter, wordt
worde dit infect in het geheel
niet, en op [ommige
fommige eilallden
eilanden van de !rest-Indië,
IFcst-Imlië, b. v.1I1artiJ1iJZle,
v.lI!farti1!ique,
enz. , flechts
î1ecbts zeldz~am
zeldzaam gevonden. 2. De indringende, of Zandvloo ,
(P. Penetram ). welker fnuit zoo lang als het lijf is. Zij is een zeer las.
tig die.',
die" hetwelk men
Jllen in het binnenftc
binnenCtc van Amerika vindt, en
cn zoo
weI
wel iil genalte,
geflalte, als in de [prongen,
fprongen, die zij doet, vele overeenkomst
met de gewone Vloo heeft, doch kleiner is. Zij houdt zich voornamelijk in het fl:of op, en legt Ime
lme eijeren oeder
oJ;der de nagels van
's menschen
menscllcn teenen, wa3rdoor
w33rdoor hevige, en fomtijds tot verfl:erving
verfierving
over!!;aallde,
kunnen ollt[18an.
ollt!l.aan.
over!!;aande, omfl:cldngen kunncn
VLOTEN.
VLOTEN. (W. A. VAN) Een zelfdenkend, geleerd en beroemd
godgeleerde, geboren te Utredt in 174°, en overleden te Amflerdam in 1809. IIU
767 predikant bij de Hervormden te
IIij werd in J1767
WaJdingsveen;
WaJdillgween; doch de zwakke fl:aat
naat zijner gezondheid
gezondbeid noopte hem,
om
0111 hier zijne dienst neder te leggen. Sedert woonde hIj
hlj eenige ja
.ia
ren ambteloos te UtrecM
Utrecht;; vervolgens te Gouda, en het was in de.
dezen all1bteloozen naat, dat hij al zijnen tijd toewijdde aan het beoefenen van den Bijbel, waarin hij
bij vervolgens te Leijden
Lei/den en tot aan zijnen dood toe te :dmflerdam
:t-lmflerdallt onafgebroken voortging. IIet
rIet was voor.
voor~
al
nl op raad en aandrang van den beroemden H. A. SCHOLTENS,
SCllOLTENS, dat hij
befloot toe
toc eene nieuwe vertaling en omfchrijving vrn
v~n het genoemde
gewijde boek, met de uitgave van welk w:!rk
werk hij evenwel
even wel niet
ni et be
be...
gon. ZO'ldN
zOlldpr df'
df' a~nmoediging
a~nmocdiging der hoogleeraren CHEVALIER en SCHRöeSCHRÖEUil.,
ua , welken 1.0
iliJ de ecrfre
eerlte proeven ter bcoordechng
beoordecJmg had gegeven.
DaaT,
Daar,
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Daar hij, als predikant van het hervormd kerkgenootfchap. gehouden
was, zijn werk kerkelijk te laten goedkeuren, en in hetzelve veel
voorkwam, waara~n men toen nog niet gewoon was, ondervond hij
moeijeliJkheid, welke alleen kon worden weggenomen door de goed.
keuring van de theologifche faculteit te Lei.fdeiZ, bij welke hij de.
zelve, dDCh gec!au[uleerd, verkreeg. Toen evenwel het tiende deel,
waarmede het Nieuwe Testament begint, zoude uitgegeven worden,
deden zich zoo vele zwarigheden op het f1:uk der npprobatie voor,
dat hij bel1oot, zich als lidmaat aan de Nederlandfche confesfie te
onttrekken, wa~rdoor hij dan vrijelijk kon uitgeven, wat hij wilde.
In 1796 was de uitgave van dit werk voltooid.
volrooid. Bij het algemeen bebe.
haalde hij door hetzelve weinige goedkeuring; den éénen
éélJen was het
te vrij,
vriJ, den anderen te duister. Geleerde en zelfdenkende beoor.
deelaars kenden aan hetzelve vele waarde toe, en bij deze wordt
het f1:eeds met achting genoemd, en met vrucht gebruikt. In 1793
begon bij de uitgave van een nieuw werk, getiteld: de Praktijk des
Bijbels, betwelk uit zes aanmerkelijke boekdeelen be!l:aat, en be.
fiemd is, om het algemeen nuttige op te geven, hetwelk de bijbel~
fchriften, naar zijn inzien, bevatten. 's' Mans oorfpronkelijke en
menCchenkennis zijn in die
denkwij
onaflJankelijke denk
wij ze, w~isgeerte en menfchenkennis
werk allerwegen kenbaar. In 1803 gaf hij in 2. deelen uit, eene
Theologie des Bijbels. In 1805 , kwam van hem in het licht: de Bij.
bel, als Opvoeclingsboek, en ten laatfte.
laat!l:e. in 1809, eene Theodicée,
onder den titel: Het hoog bewind der Godheid over het geheele
menschdom, zoo we! als Ol'er eiken ondeeligen, in het naauwjle
naauwjlc vercic vo/ko111enflr: vrijhez'd ván den mens eh gebragt , en tiaar
band met de
Ge[clziedenis der Wereld verver.
bepaalde regels uit den Bijbel en de Ge[ciziedenis
klaard, in 4 deelen. Men beeft
heeft fieeds geklaagd over het duistere
van zijnen ftijl,
nijl, dat niet te ontkennen is. Het was echter dit niet al.
leen, wat het nut zijner fchriften heeft tegengewerkt.
Reeds
vroeg ontrtonden
ontt1onden er vermoedens en vooroordeelelI tegen hem, uit over.
regtzinlligheid voorrgefproten,
voortgefproten, voor
drevene zorg voor de kerkelijke regtzinnigheid
zjjn
welke men wat kwaads duchtte van zijne oorfpronkelijkbeid en zijn
onafhankelijk oordeel. Ook fCllijm
fCllijllt het, dat velen, die hem niet ver·
f1:onden,
fiol1den, zich, gemakshalve, vergenoegden met hem te veroordeelen.
ge.
Zoo hij de gave had bezeten, van duidelijk en geregeld zijne ge_
dachten voor te dragen, en zoo hij veertig of vijftig jaar later had
geleefd, zouden zijne fchriftcn denkelijk gunfiiger
gUlJfl:iger lot gehad, en
ge!l:icht 'hebben.
uitgebreider nut gefticht
VOCHTMETER, (Hygrometer), is een werktuig, dat men op
verfchillende wijzen vervaardigt; nu eens in den vorm van een huisje,
een e dn~ne. zich beo
waarin twee poppetjes, verbeeldende e~n' heer en eene
waaruit nu de eene dan de andere buiten komt; c1nn
dun \\'eer
\Vecr
wegen, en waarnit
e:edaante van een' vischboer, die zijne
zjjne kap of mms n:', n'
( I ' "p.
"p'
in ~e gedaante
zet; nu eens in die van eenenhcer,
eellen heer, die ziine p1rapluiepp1raplui cp- (Cf l;(>t;er,
t:(>{ii'r~
houd:, of eindelijk in dcn vorm van wijzers, welke de woorden
1'{Jcht
Aaz
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'Vocht
'Pocht of droogte aantoonen,
anntoonen, en meer ande~e.
ande!:e. Al deze werktuigen
komen inmsfchen
intusfcbcn daarin uvereen,
overeen, dat zij aanwijzen, of de lucht
ge[chiedt door middel vall
van eene koord,
vochtig of droog is, hetwelk gefchiedt
waaraan een gcwigr
g-ewigt hangt,
bangt, en welke koord, zoo als bekend is, in
het eerfl:e
ecrfl:e geval krimpt en in het laatfl:e uitrekt. 'Wanneer!lll
vV:ll1neer nu het
rijst. dan is dit een reeken , dat er meer, en zoo het daalt,
gewigtje rijst,
dat er minder vochrdeelen
vochtdeelen in de lucht
lucbt voorhanden zijn. Men !leemt
neemt
Haffen, die nog gevoeliger voor
ook wel, in plaats van eene koord, Hoffen,
de aandoeningen der vochtdeelen
vocbtdeelen zijn, als: kattendarmen of fnaren.
fnaren,
haverfpieren, baleinen, geprepareerd menfchenhaar: enz. welke men
dan aan raderen of andere bewegende werktuigen hecht; doch allen,
hoe ook ingerigt, doen het krimpen door de vochrigheid,
vochtigheid, en het
rekken door de droogte der lucht ontfl:aan,
ontfiaan, en brengen de opgegevene
ver[chijn[els voort.
voorr.
verfchijnfels
VO
E TIUS. (GIJSBERTUS)
(GJJSllERTUS) Een vermaard Nederlandsch godgeleergodgeleer.
VOETIUS.
de, en de vader van eenen aanhang onder de Hervormden, die zich
naar zijnen naam noemt. Hij werd in Lentem. 1588 te He!Jsden
Heusden geboren, en reeds vroeg door zijnen vader PAULUS VOET aan het 011onderwijs van FRANCO ODULPHI, rector aldaar, aanbevolen, onder
wiens geleide hij in de Latijnfche en de Griekfche taal aanmerkelijke
In!Usfchen verloor h~j
hij zijnen vader, en begaf
vorderingen maakte. Inttlsfchen
zich vervolgens naaf
naar Leijden,
Leifden, om zich aldaar in andere takken van
wetenfchap, voornamel~ik
godgeleerdbeid , te oefenen, van
voornamelUk in de godgeleerdheid,
waar hij in 161l,
16 J I , na vooraf tot de predikdienst
predil{dienst bekwaam verklaard
te zijn, naar zijne geboortefiad terug keerde. Kort daarna werd hij
f/lifmen en Engelen, twee naburige dorpen, beroepen,
tot leeraar te Pil/men
alw2ar de meeste ingezetenen roomschgezind waren.
waren, waarvan hij vealwaar
len door zUnen
zijnen ijver en kracht van overwlging
overtuiging tot de leerbegrippen
leera3rder Hervormden overhaalde. Zes jaar bekleedde hij hier het leeraar.
ambt, waarna hij te Rotterdam werd beroepen; doch dit, gelijktijgefchi edende, gaf hij aan
dig door de gemeente zijner geboorteplaats gefchiedende,
deze de voorkeur, en bekleedde bier
hier bet
het predikambt 17 jaar met veel
Griek·
ijver; terwijl hij tevens aan eenige jongelingen in de Latijnfche, Griekfche
fc
he en Hebreeuwfche raaI, en andere voorbereidende wetenfchap.
pen", zelfs in de godgeleerdheid, onderwijs gaf. Bovendien werd er
pe,;,
gèbruik van zijne dienst gemaakt in de godgeleerde gefchillen
gefchilJen
veel gebruik
tUd, om de zaken tot eene nationnle
nationale fynode voor te bereivan dien tijd,
oen, waarvan hij een ijverig
voorf!ander was. Dns wa's hij tegenden,
~jl'erig voorr:ander
woorclig
De/(scfJe kerkelijke
Zuid-Ho!/and(èlze, lJaagfo/ze
IJoagfo/ze en Del(scl'ze
woordig in de Zuid-Ho!!and(èlze,
ver,",8derin.[(en, ter
velf"8deriniIcn,
rer voorhereiding tot
rot de befaamde
bef:1umde Dordl'eclttfche
Dordrecht/eh/! {ynode
(ynode
diel'el'de,, fll werwaarts
werW3arts hij mede werd afgevaardigd. Zes ma~ndel1
maanden
dirl'ci'de
hier. gedurende welken tijd hij de zaal{
zaal, der COllo
Con.
lang vertoefde hij hier,
traremonfl:ranren
beharti,i!de" Dit
Uit hoofde
traremonflranten met geen' geringen ijver behartigde.
voorzijner r,rondige kennis van hetgeen in de gemelde fynode was voor·
gevHllen, drof'?;
drop!,: men hem het vervaardigen eener Historie der Remol1_
gevallen,
f!rrm:rn op, onrler
onder toezegging
Wf'zegging eenfr
eener ~~nzienlijke
~~nzienlUke iaarwedde; rloch
r10ch
f!rr:n~oJ
hier.
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eene behiervan de zwarigheden inziende, wist hij zich daarvan op ec:ne
leefde wijze te ontDaan.
omllaun.
Hertogenbosch , in 1629, hekleedde
Gedurende het beleg van 's HertogetJbosch,
VOETlUS den poSt van veldprediker bij het
bet leger van den veldmaar_
febalk
fchalk,, graaf WILLEM VAN NASSAU, en deed, 11a de bemagtiging der
fiad door dien veldheer, aanmerkelijke dien11:en,
dienfien, om de zaken der
binnen dezelve op eenen vasten voet te brengen. Door
Hervormden hinnen
al deze verrigtingen zeer veel naam gemaakt hebbende. werd hij
van alle kanten aa11gezocht,
aangezocht, om van fiandplaats te veranderen, doch
Dam alleen de aanbieding van burgemeesteren van Utrecht aan, om
aan de doorluchtige Cchool
fchool hunner fiad
fl:ad in de godgeleerdheid onder_
wijs te geven. Hij trok dan ook in 1634 als hoogleeraar derwaarts
derwaartS ,
en deed 2 jaar later, nadat gemelde fchool in eene hoogefcllOo1
hoogefcllOol veranderd
:mderd was, met zijnen zoon PAULUS. eene reize naar Engetal1d;
Enge!aI1d; bezocht hier de voornaam11:e
voornaamfl:e geleerden van dat lijk, de beroemd!1:e boe.
kerijen en de beide hoogefeholen
hoogefcholen,, en keerde vervolgens naar het vaderland terug, waarop hij zich kort daarna naar Groningen begaf, om
aldaar de waardigheid van doctor in de godgeleerdheid te aanvaardeu.
aanvaardell.
Vier jaar had nu VOETIUS het hoogleeraarambt bekleed, toen hij,
bovendien, tot gewoon leeraar
leeruar bij de UtrechtCche gemeente werd
aan
aange1ield.
geHeId. Thans, hoe zeer in jaren klimmende, bekroop hem nog
de lust,
[ust, om zich in de Arabifche
Arabijèhe taal te oefenen, waarbij hij nog
Armmisch voegde. - De
het Ethiopisch, Coptisch, Perjisch eu Armenisch
gefchillen, in welke hij, voornamelijk, met
veel geruchtmakende geCchillen,
den vermaarden J. COCCEJUS
COCCEJUS werd gewikkeld.
gewikkeld, en onder anderen ominder fireng
fl:reng
ver den fabbat liepen, waaromtrent VOETIUS weinig millder
was, dan de joodCche
joodfche wet, zijn genoeg bekend, om er hier iets
meer van te zeggen. De man bezweek eindelijk, onder zijn veelJ 676, in den ffilderdom
011derdom van hijna 89
vuldig letterblokken , in Slagtm. 1676,
jaar, en was de laatlle
laatfl:e der nog lev('nde
levt>nde NederlandCche godgeleerden,
die de fynode van Dordrecht hadden bijgewoond. Zijne vrouw,
met welke hij 6+
6'-1- jaar in den echt was vereenigd geweest, zag hem
nog ten gmve
gïave dalen. HU had bij haar 6 zonen en 4 dochters ver·
fl:ierven; terwijl
rerwijl
wekt, van welk tiental kinderen 4 in hunne jeugd fiierven;
hij uit de overige 2$ kleinkinderen en één achterkleinkind mogt
aanfchouwen. Verfcheidene werken zien van VOETIUS het licht,
licht.
aantal
gefchriftcn, voornamelijk zijne:
waaronder, behalve een aan
tal gefchriften,
Bibliotheca ftudiofl
fludiofi Theologiae; Disputationes Se/ec/ae;
Se/ectae; Politia Eccle.
Ecde.
fiostica; Ascetica , en meer anderen, behooren.
fiastica;
VOG E LE
LEN.
N. Deze dierfoort
dierCoort heeft, gelijk de zoogdieren, eene long
en warm bloed; doch onderCcheidt
onderfcheidt zich van deze, daardoor dat zij zich
door eijeren
cijeren te leggen en die te broeden voortplanten; alsmede door
hun gevederd ligchaam, de 2 pooten, vleugels en den hoornachtigen
bek of fhavel.
fnavel. Het geheele Iigchaam der Vogelen is algemeen tot
het
her vliegen ingerigt. Hunne leden zijn ongemeen buigzaam en fijn
gevormd, zoo dat zij, met het geringe gewigt van hetgeheele ligA a11 3
eh
chamn,
aam ,
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chaam, :l3n hunne leefwijze, en bijzonder aan hun zweven en
vrije beweging in de lucht, waartoe
waanoe de meeste bel1:emd
be!lemd zijn, volko~
vonw~
men beantwoorden. De vleugels zijn bij de Vogelen
Vo~elen de werktuigen
tot het vliegen. Zij kUllnen die als een' waaijer uitfpreiden,
uirfpreiden, verheffen er zich door omh00g, en klieven er de lucht mede, die wegens
de digt op elkander liggende flagpennen er niet
Iliet doordringen kan.
l1:aan de vleugels, ten aanzien der grootte, nier
niet altijd
Ondermsfchen !laan
met die van het dier in evenredigheid, maar rigten zich veel
meer naar deszelfs leefwijze. Zoo hebben, b. v. de roofvogels,
zwaluwen, enz. , die lang in de lucht moeten zweven, veel grooter
vleugels, dan de wachtels, hllishoenders en anderen. Onder de Voo
geene flagpennen hebben, zoo als
a~s
gels zijn er eenige weinige, die geeue
flruis en de pinguinen, die dus tot vliegen niet gefchikt zijn;
de llruis
andere, daarentegen,
daarentegen. gelijk de adelaar, en over het geheel de vllivqlken,
ken. verheffen zich [tout, en met weinig moeite, tot boven de
wolken, waar geen oog hen meer bereikt, en zweven vele uren.
zonder blijkbare infpanning van kracht, in het luchtruim. De kleur
der vederen bij de Vogelen is dikwijls boven alle verbeelding fchoon,
en men kan hieromtrent vrij algemeen zeggen, dat, de roofvogels
lnal1netjes
misfchien . alleen uitgezonderd, bij al de overige de ln3nnerjes
fchooner gevederd zijn dan de wijfjes, en dat, over het geheel,
zoo als ook in het dieren- en plantenrijk plaats heeft, verre de
uerliikfte, en d'Jor
d00r rijkdom van verwen lUlsterrijkl1e
IUlsterrijkl1e fchepfefierliik!le,
len in
ill de warmere luchtl1reken
111chtl1reken te huis behooren. - Behalve de Ion~
lon~
gen, bezitten de Vogelen nog merkwaardige luchtbuizen, die door
het geheele ligchaam
Iigchaam verfpreid, voor derzelver vlugt hoogst belang_
rijk, en waarvan de meeste met de longen, en andere alleen met
de luchtlncht- of gorgelpijp verbonden zijn. Tevens zijn de meeste hun.
ner beenderen hol, en de lucht dringt, zoo wel in deze, als in de
veerfcbaften , door, waardoor zij ligter zijn, en eene grootere hoeveerfchaften
veelheid van lucht kunnen inademen, hetwelk voor de fnelle vlugt
van vele zoo noodz,lkelijk
noodzakelijk is, omdat onder dezelve de inademing
niet zoo wel kan plaats hebben. De Vogelen hebben geene tanden,
voedfel
maar moeten hun voed
fel met den
d'en bek aan !lukken
l1:ukken bijten, of geheel
laat!1e geval hetzelve in de voormaag, of
binnenflokken, in welk laat!le
binncnflokkcn,
krop, geweekt. en alsdan aan de werking der maag wordt overgelaten,
tcn, welke. door hare menigvuldige rpiervezÇ!len.
rpiervez~len, bij deze dieren
zoo veel kracht heeft, dat zelf.~ geidHukken
geldltukken ,• zoo dun als papier,
in dezelve afgenepen, en zelfs fcherpe Halen
l1:alen ligchamen, zoo als
lancetten. enz. verbroken worden. - Onder de zintuigen der Vogeinzonderheid, het gezigt, en bij vele het gehoor, uit.
len zijn, inzonderheid.
nemelld fcherp. Ook hebben de werktuigen dezer beide zinnen bij
nemend
deze dieren veel merkwaardigs, dat hun alleen eigen is, b. v. het
zonderling zwarte en waaijerswijze gevouwen vlies des oogappels,
7.onderiing
hetwelk bij lommige aan het einde der gezigtzenuwen zijnen oorfprang neemt, en tot in het glasvocht doordringt. Daarentegen Zijll
fprong
de
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de in
inwendige
wClldige gehoorwerktuigen bij de Vogelen veel eenvoudiger"
eenvoudiger',
dan bij de zoogdieren: zij misfen
mis[en,, onder anderen, het kraakbeenige
der uitwendige ooren, waardoor het geluid wordt opgenomen, welk
gemis nogtans, inzonderheid bij de 'nachtvogels, vergoed wordt door
den ten uiterfte
uiter([e regelmangen •, cirkelvormigen
cirkelvofmigen ftand
([and en de bepaalde
rigting der kleine vederen in den omtrek der gehooropening, en bij
vcr[cheidene nog bovelldien door een bewegelijk klepje aan den buiverfcheidene
tenllen
tennen gehoorgang.
De verblijfplaats der Vogelen is bijna
bijua even zoo verf
ver[chillende,
chili ende , als
leven op de boom en; anderen
zo_g;ende dieren: de meeste levcn
die der zQgende
.grond; doch niet een
in het water; flechts weinige alleen op den '~rond;
eenige
gcdaallte der pomen
pOOLcn is ook bij hen
cenige lceft
leeft onder de aarde. De gedaante
naar deze ver[chillende verblijfplaats ingerigt.
Îngerigt. De meeste hebben
l1aar
vrije vingers, gewoonlijk 4 in getal, waarvan meestal 3 naar voren
en 1I achterwaarts gekeerd llaan;
l1aan; bij andere zijn de vingers door
eelle zwem huid aan malkander verbonden, welke voor hU1l11c
hU1lJ1e leef.
leefwijs in het water, ter voortroeUing,
voortrüeijing, noodzakelijk is, zoo dat
hierdoor de geheele klas
klas[c
fe van Vogels, in LandLal1d- en If/atervogels 011derCcbeiden wordt, die wederom onder verfcheidene orden kunnen
der[cheiden
worden begrepen.
begrepen, Vele Vogelen veranderen in zekére
zekere jaargetijden
v~n
woonplaats. en wel de meeste nUllner
hunner il'
ÎI' zoo ver, dat zij
vjln woonplaats,
maar weinige
weinigc mijlen afflands
afftands naar Ilabllfige
naburige oorden verhuizen.
verhUlzen • en
kort daarna tot hun gewoon verblijf te:ug lweren;
keeren; doch andere,
andere.
daarentcgen , zoo als de tamme of huiszwaluwen,
huiszwalnwen, kmanvogels,
kraanvogels, ojcleggen, in den Herfst, vel'
ver over zee, en zelfs over ecn
vaars, enz. leggcn,
dcn aardbol, in gebeele
geheele [cholen
fcholen of benden,
gedeelte van den
aanmerkelijk gedeeltc
groote reizen af , ten eindc
einde den Winter onder warmere luclal1reken
luclHllreken
door te brengen. Vogels, die in ons
011S klimaat trekvogels zijn, zjjn
zijn
,Spallje niet; daareutcgctl
daarelltegell
zuidelUk P/tmkrijk, Italië en Spallje
dit in het zuidelijk
zijn in het hoogere noorden, Zweden en NooYlwgen.
Noorwegen. vele trekvogeheele ja~rja3r- ophouden. De
gels, die zich bij ons genoegzaam het gebeele
ware oorzaken van dit heen- cn
en wedertrekken zijn bij ons nog een
raadfel
raadfE'l;; en van hier, dat wij van weinige onzer trekvogels weten,
waar zij overwinteren; of zij de reis zoo onafgebroken voortzercen,
voortzetten,
noodige ruSt en voed[el
voedfel genieten;
dat zij onder den weg alleen de noodh;c
hun nieuw verbl~jf
verblijf lang vertoeven; hoe
hoc zij
of zij op de plaats van bun
of afzonderlijk, of in gezelfchap; of zij zingen, enz.
daar leven, o[
Meestal nemen de trekvogels des nachts, en gaarne bij. het maanlicht, hunne
hllnne reis aan, wanneer zij
z\j zich met
met, dc
de hun eigene Wonen
elkander roepen, en elkander tot den togt aan'moetligen.
aanmoedigen. Vele [ooJ'len,
foon en,
<1e zwaluwcn,
zwaluwen, verzamclen
verzamelen zich,
zIch, eenige dagen voor derzelver
b. v. (ie
vertrek, op eelle
eene gemecne
gemcene plaats, en trekken dan in een talrijk
vererek,
gezel[chap
gezelfchap voort. Opmerkelijk is het, dat deze drift bij de trekvo.
woonplaat!cn op te zoeken, zich ook bij die
gels, om andere woonplamfcll
vertoont,
onrustig. inzonder.
inzond er.
vertoOlll, welke zijn opgcflotcl1;
opgel1oten; zij zijn alsd~n onruiitig,
heid
lleîd de:;
de;; nachts, en geven kennelijke
kelJnelijke hlijken)
hlijken> dat ook zij,
zij ~ ofschoon
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in warme vertrekken en in overvloed lev~lJde,
lev~llde, gaarne met hunne
broeders zouden voorttrekken.
In de huishouding der Vogelen is nog het bouwen hunner nesten
merkwaardig, waarin fommige een.
een verwonderlijk klJnstvermogen
kunstvermogen aan
den dag leggen. Zoo dra het wijfje bevrucht is, wordt het door ze~
ze(infoinet) gedreven, om voor het toekomende te
kere natuurdrift (inftim:t)
zorgen. en zich een nest toe te bereiden, waarvan mogelijk de koe~
koekoek alleen uitgezonderd.
uitgezonderà is. De bouwf1:offen,
bouwfl:offen. zoo wel als de bouw
der nesten zijn naar de behoeften
•.
beboeften en omfiandigheden
omfl:andigheden oneindig ver
ver-,
fchillende. Zij verbergen dezelve zorgvuldig voor het gevaarlijk oog
van roofdieren en menfchen,
men[chen, en dit zoo veel te meer, naar mate de
omtrek aan meer gevaar is bloot gef1:eld.
gefl:eld. De bouwf1:offen
bouwfl:offen worden
elkan,bijeen gebrngt,
geb ragt , en in elkan~
met eene verwonderenswaardige kunst .bijeen
der gewerkt. Bij veelparige Vogelen, gelUk bij de hoenderfoorten,
hoender[oorten,
neemt het mannetje aan dit werk in het geheel geen deel; doch bij
diegenen, welke bij paren leven, vooral onder de zangvogels, voert
het mannetje bouwf1:offen
bouw!1:offen aan, en helpt het wijfje in haren arbeid,
dat dan vervolgens.
vervolgens, bij de meesten, alleen haar nest maaln,
maakt, daarin
haar ei of eijeren (want alle vogels leggen niet even veel) nederneder.
legt
legt,, en die vervolgens zorgvuldig uitbroeidt. (Men zie hierover
BROEI}EN,
BROEIJEN , enz.) Gedurende de broeijing wordt het kuikentje
langzamerhand in het ei gevormd. en van dag tot dag tot meer
volkomenheid gebragt. Het eerf1:e
eer!1:e blijk des aanwezens vertoont
zich altijd eerst eenigen tijd !1adat
nadat het ei is gebroed. Bij de hoenders b. v. is dit eerf1:e
eer!1:e vruchtbeginfel
vruchtbegin[el naauwelijks voor het einde
van den eerHen
eerrten dag merkbaar; bij het einde van den tweeden be.
gint de eerf1:e
eer!1:e beweging van het dan nog zeer onvolkomen hart;
op het einde van den vijfden dag ziet men reeds het geheele kleine
en nog lilachtige fchepfel
[chep[el zich bewegen:,
bewegen; den veertien den breken de
diertjes door; bij het begin van den vijftienden hijgt het reeds naar
lucht, en aan het einde van den een en twintigHen
twintig!1:en is het kuikentje
gewoonlijk rijp, om het ei door te breken, waarin het gedurengedurenw
de die drie weken van den dojer, die allengskeus door het zich
daarbij mengende eiwit verdund werd, is gevormd geworden.
De Vogels bereiken, naar gelang van hunne
hUllne grootte, eenen hoogeren ouderdom, dan de zoogdieren. Kleine zangvogels worden in
llUnne
llUnlle kooijen 20-!24,
20-24, en arenden en papegaaijen meer dan 100
jaar oud. Voor de huishouding der natuur zijn de Vogels, over het
geheel genomen, zeer belangrijke fchepfels; Behalve dat zij onder
alle dieren het meest vrolijkheid en leven door de geheele fchepping
verfpreiden , verdelgen zij eene menigte infecten;
inrecten; vernielen grootere
dieren,
dieren. als: veldmuizen, flangen , kikvorfchen, hagedis[en
hagedisfen of krengen, en verhoeden daardoor zoo wel misgewas, als beCmening
be[metting der
lucht; terwijl eene ontelbare
olltelbare menigte bef1:emd
befl:emd is, om menigerlei
onkruid uit te roeijen , en deszelfs al te grooten wasdom te verhinderen. Van CCllcn anderen kant wordt ook zelfs de vermenigvuldiging
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en voortplanting,
voortplan ting, zoo wel van dieren als gewasfen , door hen
ging cn
b. v. dat de wilde ganzen, bij hunne
bevorderd. Zoo weet men, b.
bevruch,e vischkuit in verre afgelegen vischvijvers overover.
verhuizing, bevrnch~e
fomtijds vischrijk maken; dat zeer vele Vobrengen, en ze daardoor forntijds
doorilikken, die zij naderhand onverbroken lozen,
gels zaadkorrels door!1ikken,
en hierdoor derzelver verfpreiding bevorderen; zoo als de duiven,
muskaatnotenboob. v. op de fpecerij-eilanden, op deze wijze de mt1skaatnotenboomen voortplanten, enz. Door den mest der zeevogels worden ka'e
rot fen • klippen en kusten vruchtbaar gemaakt, zoo dat er naderhand
gewasfoo, zoo als het lepelblad en andere, op groeijen.
groeij en.
heilzame gewas[~,
watervogels laten zich ter jagt op an·
an.
De valken en onderfcheidene walervogels
dere'dieren
dere 'dieren afrigten.
afrigten, en van vele Vogelen verfl:rekt
verf1:rekt het
bet vleesch, de
vet, ja zelfs de Tonking.nesten
Tonking-nesten der Spaanfche zwaluw
eijeren, het vet.
esculenta, L.) tot fpijze; terwijl het geheele vel der zee.
(Hirundo esculenta.
n oordfche volken. dient tot kleeding; de vedevede.
vogels, bij fommige noordfche
ren tot vulfel der bedden, tot fchrijven, tot het be pennen van mu'
zikale [peeltuigen
fpeeltuigen,, tot moffen, en ook tOt
tot velerhande op[chik,
opfchik,
bij v~e
vt!'le volken, vooral in Amerika en de eilanden
waarom dezelve b~i
eler Zuidzee, een der gewigtigfl:e
gewigtigae takken van koophandel uitmaken.
der
Ondertusfchen veroorzaken de Vogelen ook eenige nadeel en , die
niet· kunnen opop.
echter tegen de gefchet!l:e -voordeelen op verre na nier·
wegen. Zoo worden door den Condor, of grijpgier , door den lam.
mergier en andere roofvogels, gemfen , reeën, geiten, fchapen, enz.
valkec,
gedood, en zijn de vischarend en andere watervogels, als: valken,
en? voor ons huisgevogelte fchadel~ik;
fchadelijk; gelijk
havikken , fperwers, enr.
ook de musfchen en andere kleine vogels dit voor het zaad, de drui.
ooft, enz. zijn; terwijl het zoogenoemde onnutte onven, het oofe,
kruid, even zeer als de nuttige gewasfen , door de Vogelen wordt
voortgeplant. Vergiftige Vogels vindt men onder deze dier[oort
lJiet.
lJier.
Diet zoo verfchei.
De gedaante der Vogelen, over het algemeen niet
hebben
den, maar eenvoudiger, dan die der zogende dieren zijnde, hebbel1
ook de meeste natunrkenners,
natuurkenners, die over de Vogelen gefchreven heb.
hebben, hunne rangfchikking op de verfcheidenheid van de eene of anl1:elfel acht op meer dan
dere deelen gegrond. LINNEUS geeft in zijn fielfel
maak fel , waar"
een deel te gelijk, en vrij algemeen op het geheele maakfel
tegen BLUMENBACH , eenigzins van dezen leiddraad ~fwijkende, deze
on.
klasfe van dieren in 9 orden van: 1.
I. Landvogels , waar ongeheele klas[e
der hij roofvogels; 2. Dun bekken ; 3. de EkJlers;
Ekflers; 4. de Raven;
5. de Zangvogels of Mus[chen; 6. de Hoenders; 7. de Struiwoge/s
StruiSl'ogels
brengt; terwijl door hem, onder de Watervogels, 8. Poel· of
lIfoerasvogels
lIfoerasvoge!s en 9. Zwemvogels geteld worden.
VOGESEN (De) zijn in zeker opzigt eene voortzetting van het
.Jura gebérgte,
gebêrgte, hetwelk FrankriJk
Frankrifk van Zwitferland
Zwitferlcmd fcheidt. Zij nene·
men hunnen aanvang in de landf1:reek
landfl:reek van Belfort, in het voormalig
Suutlgau,
SUlidgau, fcheiden
ièheiden den Elzas van Lotharingen, en IOOpCll
loopell vervolgens
.
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in de Duitfche Rijnprovincien, waar zij Noord-Oostelijk, onder
Htmdsruck, aan den Rijn en Jlloezel,
1I1oeze!, eindigen. en
den naam van flundsruck,
zich Noord-Westelijk, onder den naam van de ,drdennes,
/lrdennes , tot in het
uiti1:rekken. De hoogfl:e
hoogi1:e toppen van de.
groothertogdom Luxemburg uidl:rekkell.
ze bergketen zijn de Böich
Bölch in den Opper. Elzas , die 4320 voet ba·
ba.
ven de oppervlakte der zee verheven is, benevens de Odillenberg.
De f/oge[en
Pogeren verheffen zich meer langzaam dan fieil,
i1:eil, en zijn
zUn aan de
ooSt. en zuidzijde van vele wijnbergen voorzien. Ook zijn zij rijk
in wild en gevogelte; doch inzonderheid in zilver, koper, ijzer,
looel,
lood, fpiesglas, fieenkolen
i1:eenkolen en hout, en leveren fchoone weilanden
op. Men heeft er uit dien hoofde eene niet onaanmerkelijke veeteelt, en maakt er goede kaas, welke onder den naam van Munjler111, Lauter , Moezel, Meurthe, SaaI'
Soar cn
en
kaas verkocht wordt. De IJl,
.Saone ontfpringen
ont(pringen in dit gebergte. In het departement des
Jes Fosges,
.S'aone
hetwelk er den naam van ontleen
ontleent,
t, ligt het fl:edeken
i1:edeken Plombiëres,
Plombiëres. hetwelk, reeds [eden
federe oude tijden, wegens zijne warme, heilzame baden beroemd is.
VOGLER. (GEORG JOSEPH)
JOSEPI-I) Een in de gefchiedenis
gefchiedellis der toon.
VQGLER.
kunst zeer merkwaardig man, die in 1749 te Wurzburg geboren
werd. Hij was een der fchranderfie
fchranderll:e roonkundigen,
toonkundigen , die met de uit·
uitgebreidfie
gebreidl1e kundigheden van allerlei aard was toegerust,
coegerust, een groot
klavier - en een nog grooter orgelfpeler, een bekwaam componist,
en een onvermoeid onderzoeker in het gebied der toonkunst; doch
ontwas niet vrij van eigenzinnigheid en verwaandheid. Zijn genie ont.
geboortel1ad, alwaar hij op
wikkelde zich fpoedig, en reeds in zijne geboortefl:ad,
de hoogefchool de wijsbegeerte,
w~isbegeerte, en in Bamberg , waar hij zich in
het publiek- en kanoniek regt oefende, onderCcheidde
onderfcheidde hij zich als
vaardig klavier·,
klavier-, en inzonderheid als orgelfpeler. Zijn wensch,
een vaardIg
ter verkrijging
verkrUging van eenen post in zijn vaderland, niet
niee vervuld wordende, ging hij naar Man heim , en werd aldaar door den toenmalirocnmaligen keurvorst, KAREL THEODOOR, in 1771 naar Bologne gezonden,
om zich onder den beroemden P. MARTINI in het contrapunt te
l1elfel van dezen met het zij.
oefenen. Oaar VOGLER echter het fielfel
ne niet konde overeenbrengen. zoo ging hij naar Padua, om zijne
Uudie, in dit vak, onder P. VALOTTI te voltooijen
\'oltooijen , oetènde
oefende zich hier
fl:udie,
tevens in de godgeleerdheid, en keerde 2 of 3 jaar daarna wederom
naar Manhe/tn
bel1uur over de kapel werd
Manheim terug, alwaar hem het beflnur
opgedragen, en hij zijne bekende muzijkfchool oprigtte, in welke hij
voorlezingen over de toonkunst hield. Van het jaar 1780 af, was hij
Duitsclzland, Fr<mkriJk,
meestal op reis door Duitsehland,
Frûnkri.fk, Holland,
Hol/and, Denemar_
ken, Zweden, Engeland en Spanje, en vond overal als orgelfpeler
goedkeurÏ:Jg en onderfcheiding; doch de muzikale [chil[ehitblijken van goedkeuring
fireven naar het karakterifl:ieke hem vervoerde,
deringen, waartoe zijn ll:reven
en die hem bij fommigen het onverdiend aanzien van een' charlatan
onwe.
gaven, verwekten bij velen afkeuring. Dus vertoonde hij een onweder, eellen zeellag , het Înfionen
infiorten van de muren v:ln
vall Jcricho, het
laat-

VOL K S VER H U I ZIN G.

379
lantl1e oordeel, enz. hetwelk de muzijk op zich zelve natuurlijk niet
1786 werd hij in Stokholm als koninklijk Zweedsch
kan afbeelden. In lï86
kapelmeester aange!l:eld, hetwelk hem echter in het voortzetten zijner
reizen, ter bevrediging van zijnen onderzoeklievenden geest, niet hmderde. In 1790 liet hij zich te Londen, op het door hem Uitgev0n.
llÎtgev0n.
den fpeelcuig, Orchestion, hooren; reisde het volgende jaar door de
firek n langs den Rijn, en door Zwaben; befpeelde in 1792 te Hamlmrg, in 6 concerten. in 4 verfchilIende kerken, het orgel, en lreerde in 1793 naar Stokholm temg, alwaar hij 2 jaar voorlezingen over
de harmonie hield. In 1799 verliet hij die fiad voor altoos, met een
jaargeld van 500 Zweedfche daalders, gedurende zijn leven, ging
voor eenigen tijd naar Koppenhage, waar hij zijn HERMAN en UNNA
her tooneel bragt,
bragt. en kwam in 1800 te Berli/n,
Berlifn, alwaar hij zich
op het
in 3 luisterrijke orgelconcerten liet hooren, waarop hij in het volgende jaar te Praag als gewoon openbaar leeraar werd aangefl:eld, en
hier. eenigen tUd voorlezingen over de muzijk hield. In den zomer
eelle reis naar Weenen, om aldaar een zangfpel
van 1803 deed hij eene
te componeren; begaf zich in 1805, bij het uitbarfl:en van den oornaar Beijeren.
Beijeren, en voerde in Mttnchen,
Mtlnchen, bij de voltrekking van
log, !laar
lJel ~l1welijk der prinfes,
prinCes, zijne groote opera: CASTOR en POLLUX ten
IJ(;l
woneeie. Hierop deed hij in 1307
1807 eene reis naar
nnar Frankfort aan den
Mein en de omliggende fireken; ging op uirnoodiging
uiwoodiging van den groothertog van Hufen naar Darmflad, die hem tot hofkapelmeester
hofkapel meester
aan!l:e1de, en hem met de waardigheid van eenen geestelijken raad en
aan!l:elde,
de orde van verdienfl:e bekleedde, en fl:ierf aldaar in het jaar 1814.
z~jnen vindingrijken geest getuigt zijn bovengenoemd Orchestion
Van z~inen
(zie aldaar), waaraan hij dien naam gaf,
gaf. omdat het nabootfel1
nabootfen der
fpeeltuigen vele overeenkomst met een volkomen orchcst heeft; terwijl zijn fielfel ter vereenvoudiging
vereenvoudigfng del" orgels een 'niet
'uiet minder blijk
van zijne kunde oplevert. Ook in de theorie der harmonie had Vo[pelen,
GLER het zeer ver gebragt , en zal niemand zoo wel aan zijn fpelen,
als zijne compofitiën,
compofitiën. inzonderheid aan zijne voortreffelijke misfen ,
de billijke goedkeuring kunnen weigeren.
VOLKSVERHUIZING. Hierdoor verfl:aat men dat merkwaardig
geCchiedenis der wereld, ot die reeks van gebeurtenis_
tijdvak in de gefchiedenis
fen, waarbij verfchilIende
verfchillende volken, door de Romeinen met den naam
van Barbaren bellempeld, in de Romeinfche provinciën drongen,
zUn in de geen dezelve aan zich onderwierpen. Deze gebeunenisfen ZUll
fchiedenis zeer belangrijk geworden, vermits daaruit eene nieuwe geHeldheid in Europa geboren werd, welke gedeeltelijk nog voortduurt.
iteldheid
Romein[che provinciën vormden zich nieuwe fl:aten,
Uit de veroverde Romeinfche
waarvan verfcheidene
verCcheidene nog tegenwoordig bloeUell, en met hen oncftonontftonden ook die talen,
[alen, welke wij de levende noemen. Deze zonderlinge,
in hare foort eenige, beweging onder de volken, begon van de IJszee;
firekce
firekte zich tot aan den /Jtlantifchell Oceaan uit; verfpreidde
verrpreidde haren
invloed tot zelfs in het noordelijk Afrika, en duurde van 375,
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harden
barden Italië veroverden, zoodat er bijna 2 eeuwen verliepe!l,
verliepen, voor
dat de volken in het gerust bezit hunner veroverde landfchappen bleven. De oorzaken dezer volksbewegingen waren zeer verfchilIende
verfchillende::
eene opee:] gehoopte bevolking; de aandrang van andere volks·zwervolks-Z\ver.
men ; het bekoreJijke der fchoone en bebouwde Romeinfche
RomeinCche provinciën bewogen de Barbaarfche volken, om de bosfchen en woestijnen hunner vaderen te verlaten, en zich in
iu dè vruchtbare en meer
berchaafde
befchaafde Romeinfche provinciën, welke zij door het zwaard
zwam-d veroverden, neder te zetten. Reeds vroeger waren enkelde volken
van woonplaats veranderd; doch deze gebeurtenisfen behooren niet
tot de eigenlijke groote Volksverhuizing, ofschoon deze in vervolg
van tijd door dezelve bevorderd werd. Het wijd uitgef1:rekte
uitgefl:rekte Romeinfclle
meinfche rijk begon, reeds in het begin der 3de eeuw, onder zijne
eigene grootheid te bezwUken,
bezwijken, en in zich zelf in te fiorten.
l1onen. Eenige weinige, dappere regenten, inzonderheid CONSTANTINUS en Tm:Tm:·
ODOSIUS, verhinderden nog wel eenen tijd lang deszelfs geheelen ondergang; doch verfcheidene keizers, door den drang der omf1:andigom1l:andig.
l1aatkunde misleid, hadden geheele
geheeIe troe.
heden én eene bekrompene fiaatkunde
pen Barbaren in foldij genomen, en hun, ter belooning voor hunne
bewezene krijgsdienfien
krijgsdienl1en , woonplaatfen
woonplaat[en in de grensprovinciën des rijks
ingeruimd. Dus hadden de Franken in he~ Belgisch Ga!!ië,
Gallië, de .d/a~
.d/anen, Pandalen
Panda/en,,Cothen
Cothen en andere volken in Panl10nië
Pa12l10nië en Thracië landelande·
riien verkregen; terwijl enkele mannen van verll:and
ver1l:and en moed uit
hen tot gewigtige fiaatsbedieningen,
l1aatsbedieningen, en zelfs tot de hoogf1:e
hoog1l:e veld.
heers-posten, b. v. RUFINus,
RUFINUS, STILICHIO en anderen, in het Romeinfche
rijk werden verkozen. Het onv~rmijdelijk
onvermijdelijk gevolg hiervnn
hiervlm was, dat
deze barbaarsche volken, terwijl zij meer en meer in befchaving toeImmen, ook de zwakke zijden der Romeinen meer van nabij leerden
kennen, en langzamerhand hun rijk meer en meer als hunnen buit,
zoo als het ook naderhand geworden is, begonnen te befchouwen.
De eerf1:e
eer1l:e fchok, welke tot de eigenlijke, groote Volksverhui~
zing aanleiding gaf, gefchiedde in het noordoostelijk /Jzië,
Azië, waar
de Hunnen, een talrijk, woest en oorlogzuchtig voll,
VOII{ ,, aan de grenzen
var:
van China woonden. Zij werden omf1:reeks
om1l:reeks het einde van de eerfie
eerl1e
eeuw onzer jaartelling door de Chinezen uit hunne woonll:eden
woon1l:eden verdreven; breidden zich nu naar het westen uit ;,;- verjoegen de .d/al1eTZ
Alanm
(een volk van den Caucafus gekomen) uit Aziatisch Sarmatië, en
in 375 de West·
West-Gothen,
Gothen , die in het oude Dacië, en in de fireken
l1rekell
lUsfchen
[usfchen den Dlliester,
Dniester, Donau en Weichsel
Weichse! woonden. De .dlanen
Alanen
kwamen, na lang rondzwervens , aan den Donau, in het tegenwoor~
tegenwoordig HongariJe; verbonden zich met de omtrent feder~ eene eeHW
eeuw aldaar wonende Panda/en, oorfpronkelijk eeil volk uit het noorde.
noordelijk Duitschland; trokken met hen door Germonië,
Germallië, en vereenigden
zich met een gedeelte Sueyen,
Sue'Yen, insgelijks een Duitsch volk, hetwelk
zich aan den Boven.Donau
Bovcn·Donau had nedergezet. Deze 3 volken namen
nu
llU
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nu vereenigd den weg naar den RiJn;
Ri/n; trokken over deze rivier; dron.
Gallië, en rigten hier de grootil:e verwoestingen aan. lrlentz,
l'rfentz,
gen in Callië,
Straatsburg en andere bloeijende Heden
il:eden dezes lands werden door
hen geplunderd. Nadat zij twee jaar lang alle deelen van Gallië
hadden afgeloopen, drongen zij , in 4°9, over de Pyreneën
Pyrel1eën in Spanje, en verdeelden.
verdeelden, in 411,
41 I, het grootlle
grootil:e deel veroverde land door
fJechts een klein gedeelte van Spanje
het lot onder zich; blijvende f1echts
nog onder het gebied der Romeinen. De laatil:e verzamelden, echter, Cpoedig
fpoedig weder nieuwe krachten, en vonden zich, in vereeniging
West-Gothen , in flaat,
11aat, om de
intusfchèn naar Spanje gekomene West-Cothen,
met de inttlsCchèn
A!t:men, die
die in Lufitanië
Lujitanië (het tegenveroveraars aan te vallen. De Alanen,
ecn rijk gellicht
ge11icht hadden, werden in 418 geheel
woordig Portugal) een
over[chot van dit volk begaf zich onder
overwonnen, en het kleine overCchot
befeherming van het Vandaalsche rijk, federt "velken
welken tijd de naam
de befcherming
van Alanen geheel uit de gefchiedenis is verdwenen. De Vandalen
voerden met de Romeinen verfcheidene oorlogen, en hadden op hen
overmagt verkregen, toen zij in 429 bef1oren,
befloten, om naar Afrika
de ovennagt
over te Heken. (Zie VANDALEN.) Het rijk,
riJk, door hunnen beroemGENSERlCH aldaar opgerigt, werd, nadat het I105
den koning GENSERICH
C5 jaar ge..
fiaan
113an had, door BEL1SARlUS,
BELISARIUS, een groot veldheer van den Griek[chen
Griekrchen
JUSTINIANUS , in 534 geheel vernietigd. De Suel'en.
Suel'en, die zich
keizer JUSTJNIANUS
na den afwgt der Panda/en
Pandalen verder in Spanje ver[preid
verfpreid hadden, hiel.
hiel11aande; doch ook hun rijk werd in 584
S8'l door de
den zich langer llaande;
West-Gothen gelJoopt. IntusCchen
Intusfchen hadden
l!adden zich de Hunnen
Htmnen in 377 in
West-Cothen
Pannot;ië nedergezet, en van daar, onder bunnen
hunnen magtigen koning
PannOtlië
ATTILA, eenen verwoestend
verwoestenden
en togt naar Gallië ondernomen. Deze
vorst wendde zich, na zijne geledene nederlaag in 461, naar Italië,
en het was niet dan met moeite, dat men hem bewegen konde, om
Rome te verCchoonen,
ver[choonen, en dit land weder te verlaren. Na z~illel1
zijnen
dood, in 464, geraakte het rij k der Hunnen in verval: zij werden in
489 door de Cotften
Gotften en Cepiden
Gepiden overwonnen, en hielden van dien tijd
af op een eigen volk uit te maken.
De Gothen waren voor de Romeinen nog gevaarlijker vijanden, dan
de tot hiertoe genoemde. Waarfchijnlijk woonden zij eerst aan de
Oostzee, in het tegenwoordig {Fe,t
fVe,t Pruisfen ; doch breidden zij zich
naderhand door Polm,
Polen, tot aan de Zwarte zee, en in de Romeinfche
provinCIën
provincIën tot aan den DOl/au
Douau uit. Zij waren reeds in de 3de eeuw
voor de Romeinen gevreesde vijanden, aan welke de laatlle
laatil:e zich
om in 274 het Romein[che Dada over te )aten,
laten,
genoodzaakt zagen, 0111
eerf1:e onder de Duitfcbe
Duitfche volken, die de Christelijke'
Christelijke godsgods.
en de eeril:e
bcftonden uit 2 boofdtakken;
hoofdtakken; de
dc Oost-Cothen.
Oost-Gothen.
dienst aannamen. Zij bel1anden
h~c Oosten aan den Don
Do?! en de Zwarte
ZlI'arte zee woonden,
woondcn, en de
die naar \;((
fpé.>t
IFc,t -- Cot/zen,
Gotften, welke de westeliJk gelegene
gelegcne RomeinCche
Romcin[che provinciën en
de landen, tllsfchen
tnsfchen den Dniester,
DnÎester, den Donau en IVeichsel in bezit
bczit
h~ddcn.
hadden. Toen zij ook hier in 3ï5
375 door de 1J1I1meJJ
limmen werden
werdcn aan"
gev:lllcll,
l:cvallell, en
cn gedrongen, om gedeeltelijk ln1111l\!
hum;\! bczittÏllgen
bezittingen te
vcr~
ver~
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vcrlaten
vcrlatcn,, ruimden de ROll~e"zen
ROll{eit2en hun andere
anderc woonplaatfcn aan de grenzen van hun rijk
r~ik in.
De l,rest-Gothen
Trest-Gothen vielen in 4,-8,
4(.8, onder hunnen
koning ALARICH,
ALhRICH, den Romeinen
Romeille1Z in Italië
Ita/ië op het lijf; belegerden Rome
konillg
herhaalde malen, en veroverden en plunderden het in 410. ATAULF,
ALARI eH, voerde het volgend jaar zijn volk naar
de opvolger van ALARlCH,
Gallië, en van daar naar Spanje; en hier werd het magtige West-Gotbifche rijk opgerigt, hetwelk van 624 geheel Spanje omvatte,
en waarbij nog een fiuk
auk van Frankrijk en van Afrika
.dfrika behoor:de,
behoOl:de,
hetwelk, echter, in 414 door de Mooren (Arabierm),
(Arabieren), na den ongelukkigen nag bij Heref,
Herej", geheel verwoeSt werd. De Oost-Gothen,
aan welke.
welke de Romeinen voorheen Moezië hadden ingeruimd, trokken
Westersch keizerrijk met ROlVlILUS
ROl\IlLUS in
in 489 na~r Italië, waar het Wesrersch
47 6 geheel had opgehouden. ODOAKER, een veldheer der Heruiers
Hel'uiers en
Rugiërs, beide Duitfche volksltammen , die de Romeinen als hulp.
hulpgediend hadden, was gebieder van Rome en geheel Italië
troepen gedicnd
geworden. THEODOR1CK,
THEonoRlcK, koning der Oost-Gothen, een der grootfl:e
vorfl:en
ODOAKER; nam hem zelfs gevangen,
gevnngen,
vorflen van dien tijd, overwon OnoAKER;
en bragt daardoor Italië in 495 onder zijne heerfchappij. Dit rijk:
rijk
der Oost-Gothen in Italië was echter van korten duur; want de Griek.
felle
fche keizer ]USTINBNUS,
JUSTINBNUS, die het Vandaalfche rijk in Afrika ver.
woest had, bereidde aan hetzelve een gelijk lot. De oorlog, dien
:DELlsARlUS
llELISARlUS met een goed gevolg tegen de Oost Gothen begonnen
begollnen had,
werd door NARSES
NARSE.S geëindigd, die hen in 554 geheel overwon.
overWOll. De
overgeblevenen onderwierpen zich aan den Griekfchen keizer,
keiur, terwijl
enkele troepen naar
rijd
nnar andere landfireken
landareken verhuisden; en van dien tijd
af vindt men van hUllnen
hunncn l1aam
naam i.n
ip de
dc gefchiedenis
gcfchiedenis geen gewag meer
gemaakt.
Weinige jaren na den ondergang van het Gorhifche
Gothifche rijk drong in
568 een ander volk, de Long1bardcn,
Longobm'den, in Italië door, en ontrukte
aan den Griekfchen keizer. Zij waren een volk
een groot gedeelte aau
van het groore
groote Germanifche volk de Suel'en
Stle~'en , hadden in vroegeren tijd
in het noordelijk:
noordelijk Duitschland aan de Elbe (het tegenwoordig Lul1eburg)
neburg) gewoond, en, na lang omzwerven, zich in 5:.!7
527 in Pannonië
nedergezet. Zij verlieten dit land in 568, en kwamen oUli!!r
ond~r hunnen
koning ALDOlN
ALBOIN naar Italië, welks verovering hun gemakkelijk viel.
viel,
omdat het land zonder alle middelen van verdediging was. Alleen
fiond
eene driejarige belegering door, waarna hec
hee
Hond het verfl:erkt Pavia eelle
in 572 de hoofdzetel van het nieuwe Longobardifche rijk werd, hetwelk onJer
onder verfcheidene
verfeheidene llitfl:ekende
uitHekende regen en in bloei en magt toenam.
In
deszclls vorfl:en
vorfl:ell voor de Roomfche
RoomfclJe pau.
Jn vervolg van tijd werden deszelfs
paufen, uit hoorde
hoofde hunner magt, gevaarlijk. Déze riepen de Franke/Z
Franken
te hulp, wicr
wier zegeviercnde
zegevierende koning, KAREL, aan het Longobardlfche
rijk in 774 een einde maakte, cn hct
bet met zijne
zijnc monarchie vereel1lgde.
vereenlgde.
Ook het vruchtbare Gallië werd door vreemde volken overf1:rvomd,
overfl:rvomd,
In het begin
hegin der 5de
sde
die met elkander om deszelfs hezit fireden.
Hreden. lil
eeuw waren,
eeulV
\varen, met de /i1,mcfI,
/jj"ncn, Pamki/r:l1
f/anda!en en SiIO'Cf:,
Sile~'ei:, ooI,
ooi, de BlJr~
Bur~
go;] ..
gO:I-
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r,olldiiJl'S
grmdiërs derwaartS
derwaarts gekomen, die voorheen tusfchell
tus[chen den Weichset
Weichse! en
Oder woonden, en, naar men meent, een tak der Vandalen waren.
Zij nestelden zich het eerst aan den Boyen-Rijn, in een gedeelte van
Zwitler/and en Franche Comté; breidden zich vervolgens verder langs
Zw/tfer/and
de Rhone uit, en vestigden hier eerlang een magtig rijk, hetwelk,
ten tUde van zijnen huogften
huognen bloei, het tegen waardig
W oordig Bourgogne.,
Bourgogne ..
Dauphmé, Sayooi.Jë en een gedeelte van ZWitliTland
Zwitfi'rland bevatte; doch
Daupltl11é,
vernietigd, en in het Franki[che
Frankifche rijk werd inge.
reeds in 5.34
534 geheel vernietigö,
lijfd. De Alemannen , eigenlijk eene vereeniging van Germaanfche
volken, die tllsfchen
tusfchen den Donau, den RiJn,
Rijn, de Necker en den Mein
woonden, en reeds in de 3de en 4de eeuw bij de Romeinen geducht
f/i1ZdeJicië uit.
waren, breidden zich in de sde eeuw in Rhaetië en Pinde/icië
en vermeesterden dat gedeelte van Gallië, hetwelk naderhand de
Elzas en de Palts genoemd is; doch ook zij werden in 496 door de
Franken overwonnen en verloren een gedeelte hunner bezittingen.
Onder alle volken, die zich in Gallië nederzetteden , waren de Fran.
Fran_
ken de ecnige overwinnaars. Zij befl:onden
beftonden mede uit eene vereeniging
Dl1itfche volken, die tusfchen den Rijn, den lHein, de Wezel'
van Dnitfcbe
en E/be
Elbe woonden; onder dezen mam,
lmm, in de 3de eeuw
eenw bij de Ro1lleinen
11Jeinen bekend waren, en omllreeks dezen
clezen tijd vrllchtelooze
vruchtelooze invalbeproefden •. Na het verval van het Romein[cbe
Romeinfche rijk
len in Gallië beproefden.'
gingen zij in 430, ollder
onder aanvoering van hun opperhoofd CLODlO,
CLODJO.
op nieuw over den Rijn; vermeesterden een groot deel van het
Belgisch Gallië, en brei(iden
breidden hUl!ne
htl1!ne veroveringen tot Amiëns uit. Hun
koning CLODOWIG voltooide
voltooicle vervolgens de vernietiging der Romeinfche heerfchappU in Gallië; een enkele gelukkige veldDag
veldl1ag,, dien hij
in 486 bij Soisson den Romeinrehen
Romeinichen veldheer SY<1GIUUS leverde, beilisbel1iste het lot des lands', hetwelk hU,
hij, voor zoo ver de Romeinen er tot
hiertoe nog bezitters van waren, aan zich onderwierp.
onclerwierp. Hij overwQn
wÇll1 ook nog andere volken, d:e zich aldaar hadden nedergezet; en
het is met hem, dat bet
het naderhalld
naderhand zoo groot en magtig geworden
es t Franken) eenen aanvang nam.
Franki[che
Frankifche rijk (!f7
(West
Deze groote, bier
hier l1echts
flecllts in korte trekken geCchetlle,
gef'chetfte, omwenteling gaf aan Europa, inzonderbeid
inzonderheid aan Duitsch/!md,
Duitsch!ánd, eene geheel anan~
dere gedaante. De in dit land geblevene volken verkozen
\"erkozen hier andere
woonplaat[cn:
woonplaatfen : zoo gingen de SaAiers,
SrlAfers, die voorheen in het tegenwoordig Holflein
Ho!flein gewoond liadden,
nadden, over de Elbe, en bezetteden het grootlle
grootfle
gedeelte des lands, hetwelk de naar Gallië getrokken Franken verlaten
hadden, en nu mar hen Sakfm genoemd werd. Zij verdeelden zich hier
itJ
in 3 hoofdtakken: de OostphaleTz
Oostphalerz , lVestphalen en Angriërs of Enggern,
Engge1"Jl,
en maakten thans, met de Friezen,
Pdezen, Thuringers, Zwaben en Befjeren
Bei/eren,,de
de
hoofdvolken van Duitsch/fmd
Duitschl,md nir.
uit. In de noordelijke fJ:reken
flreken van het·
hetzrlve,
den zich.
zf'lve, welke door hunne oude bewoners verlaten waren, zette
zetteden
in het begin del 6de eeuw, flavirche
Ilavifche volken, allen van Sarmatifchen
oorrprong,
oorîprong', neder,
IJeder, en breidden zich ft~ll
ft211 den eencn kant tot aan
(ie
(ic EI!iJ
Ei!l:! en
Cl! Safe,
SIÏ!e, en
('n aan
:l:lll dcn
den andercn
anderen kant la!1gs
l:l!1gs den DOl1(1ll
DOl1mt uit. In
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de Romeinfehe, door vreemde volken, veroverde provinclen out.
ont.
fiolltlcn
fionden van tijd [Ot tijd nieuwe
uieuwe wetten en regeringsvormen, nieu
ni eu we
zeden en talen.
taleu. De veroveraars lieten de overwonnenen wel voor
een gedeelte
~edeelte nog de Romeinfche
Romeinrche wetten bebouden; maar vermengden
dezelve met bunne
hnnne vaderland[cbe
vaderlandrche gewoonten, en voerden inzonder.
heid eene militaire volksregering .in,
Jn, die zij in hun vorig vaderland
gehad hadden. Als lieden, die zich enkel met de wapenen bezig
wetenCehappen , die, nadat zij
hielden, verachtten zij kunflen
kunfl:en en wetenrchappen,
reeds voor de komst der vreemde volken in verval geraakt waren, nu
geheel te gronde gingen; en het is met dit tijdflip , qat de zoogenoemde Ba1"baa1"fche
Barbaarfche eeuw aanvangt. Onder de geestelijken bleven
110g
nog wel eenige kundigheden over, doch zij droegen naderhand
bij, om hun groot aanzien te bevorderen. De overheerlijke gedenk
gedenk...
fiukkel1 der oude kunst weiden
frukken
weïden grootendeels vernield, en door de
vermenging der nieuwe met de oude bewoners der veroverde landen
ont(tonden,
verfcbil_
ont{1:onden, in vervolg van tijd, nieuwe natiën met geheel verfchil_
lende
eigenfchappen V'ln geest en ligchaam. Deze vermenging had
Iende eigenrchappen
mede eenen aanmerkelijken invloed op de talen: door de vreemde
tot dus
woorden en uitdrukkingen, uit die der overwinnaars in de tOt
gebruikelijke Romein[che
ontaonden lang_
verre gebruikelUke
Romeil1fche taal overgebragt , omfl:onden
zamerhand de nieuwere
nienwere talen, de ltaliaanfche,
Italiaanfche, Franfche, Spaanrche,
Spannfcbe,
enz. en de Latijnfche taal hield
bield geheel op, eene levende te zijn.
geregtshoven,• openbare
Zij werd nog wel bij de godsdienst, bij alle geregtshoven
verhandelingen en door de kronijkfchrijvers gebruikt, maar zoo ver.
onderfcheiden
minkt, dat er niets van hare vorige fchoonheid in te onderrcheiden
was. Van de nieuw gevormde talen bediende men zich alleen in het
dagelijkfchc leven; en hieruit is derhalve blijkbaar, dat zij derzelver
dagelijkrchc
tegenwoordige volkomenheid eerst in latèren t~jd verkregen hebben.
was, dat de
Een niet minder opmerkelijk gevolg dezer omwenteling was.
vreemde volken, die bij hunne invallen in de Romeinrche
Romein[che gewesten
nog meestal Heidenen waren, van tijd tot tijd het Christendom aan.
aannamen; doch ook weldra leerden zij, inzonderheid de Frankifche
koningen, om zich van de godsdienst tot eenen
een en dekmantel hunner
hUllner
koningen.
heerschzucbtige aanOagen
aanilagen te bedienen.
heerschzuchtige
VOLLEN.
VO LL EN. Zoo noemt men die bewerking, waardoor men de onreinheid, welke onder het weven is aangebragt , wegneemt, en voorw
namelijk ook dient, om de flof te vilten, of in elkander te werken
werken.9
en alzoo tor
tot laken te brengen. De oudlte
oudlle vollers werkten door de
gewevene fiof in water, met de
cle zeeplal1t
zeeplant (flat/Hum) en zemelen te
treden; doch men heeft vervolgens door walkwalk. of volmolens die
dit veel
lOde
fpoediger en volkomener leeren volbrergen. Reeds van de lode
eeuw af befronden
befionden deze molens. Zij zijn fl:ampfiamp- of hamer-werktuigen.
De molens met fl:ampers,
fiampers, zoo als die in Ho!!and
Ilolland algemeen zijn, en
Holiandfche volmolens genoemd worden.
worden, werken
daarom ook elders HollanclCche
ere krachc,
krachr, dan die mee
met hamers,
fpoediger en oefencn
oefenen eene groot
grootere
waarom zij dan ook nnn
ann deze worden voorgetrokken.
voorgetrokken, Men gebruikt
tot
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tot hec
het Vollen, om vet en onreinheid weg te nemen, en de lof te vilten,• oude Urine, groene en witte zeep, en inzonderheid de Yollers-aar.
tcn
POllers.aarde (zie aldaar), met zuiver, geen zand bevattend, water gemengd.
VOLL~NHOVEN (JOHANNES) was een geacht dichter en kanfelkanCel·
VOLLBNHOVEN
geboren. in de
redenaar der zeventiende eeuw. Hij werd in 1631 geboren,
fiad
ftad Fó!lenhove,
J70tlenhove, in Overi;js[e!,
Overijsfel , en was achtervolgens predikanr in
het dorp Vledder,
F/edder, te Z,,,O!,
ZllIol, .en
,en 40 jaren lang in 's
'5 Hage, wa2r hij
bij
in 1708 overleed, na drie jaar eene welverdiende rust te hebben
genoten. Hij was een groot liefhebber der dichtkunst, en VONkerkgenootCchap en den fiand
!tand
DEL. hoe zeer ingenomen tegen het kcrkgcnootfchap
des dichters, noemde hem zijnen
ziJnen zoon, en eenen "ollen'
tlollen' vruchthoom.
boom. Zijne gedichten zijn in 1686 uitgekomen. De Krttistriomf is
daaronder het voornaam
voornaamfle,
!te , en met regt vermaard. De godsdienflige
godsdien!tige
!toffen uit de gewijde fchriffchrif.
dichters van dien tijd kozen doorgaans floffen
ten tot het onderwerp hunner gezangen, en VOLLEN
VOLLENHOVEN
HOVEN heeft
beo:!fc
met de DECKICR,
DECKER, ir. het voorflellen
voor!tellen van de verhevene fl:of,
!tof, het Ii/Niden des Heilands , gelukkig gewedijverd. Behalve nog eenige gods.
dienfiige
dienaige gezangen (boven welke men met verwondering over den
fmaak ilf. die eeuw,
eeuw. als aanwijzing der ZaJlgwilze,
zai1gwiJze, fom tijds WILHEL_
WILHEL.
MUS VAN NASSAUWEN , la Duches{e,
Duches(e, en andere wereldfche
wereldCche liederen
Jee,iwezen ziet
vindt) bevat deze bundel nog eenige brieven (met lee,iwezen
men daaronder eellen aan den fchandelijken
Cchandelijken SI~lONIDES,
SIMONIDES, den welgevalligel1
valligen aanfchouwer en lofredenaar van het moordtooneel der DE
WITTEN, Wit!llS
wiens uitvaaart
LÜtvaaart hU
h~j OOll:
00.. met een rouwgezang
rouwgezang vierde ,) op
den brand te Londen, op een
eenen
en toon, die zelfs den toenmaligen {laat
1l:ast
van vijandfchap
vijandCchap der beide landen niet volkomen regtvaardigt
regt vaardigt , alsme_
alsme.
de eene verbazende menigte geboorte., lijk-, kerk-,
kerk., bruilofts-,
bruilorts., lof-,
lof••
en andere gelegenheidsgedichten, te zamen ruim de helft van een lij~
lij..
vig boekd"el, in 4to, uitmakende. Over het algemeen waren de
dichters van dien tijd veel te mild in het laten drukken hunner gelegele.
genheidsgedichten, die toch meestal fleehts
nechts voor den tijdgenoot,'
of zelfs enkel
en kei voor de perfonen
perConen,, voor welke zij be!temd
befl:emd zijQ ~ eenige
waarde bezitten. Niet allen hebben de gaaf,
gnaf, zoo als VONDEL, (en
zelfs deze niet altijd) om over zulke fl:offen,
fioJfen, ook voor de nakomeling~
nakomelingfehap,
fchap, die de geprezene helden
beldeil lang vergeten heeft, eenig belang te
verCpreiden.
verfpreiden. Eindelijk bevat het boekdeel een aantal vertalingen uit
Griek[che en Latifnfche, oude en nieuwere fehrijvers,
Griekfche
fchrijvers, gedeeltelijk
gedeeltel~ik onHeiden[che Dapperheid, waarmede zich de dichter
der den naam van Heidmfche
eenen goeden en gemakkelijken
gemakkeJijken dichttrant oefende. Met regt
tot eellen
loJfelijks in hem, toch
vinden DE VRIES en SIEGENBEEK, bij veel loffelijks
zekere flaauwheid en gelijkmatigheid bij iets gezochts en onnatuur.
onnatuur..
lijks; eigenfchappen, welke zeer goed kunnen te zamen gaan. De
laatstgenoemde hoedanigheid heeft VOLLENHOVEN met ANTONIDES
gemeen, die zich echter, naar ons gevoel, in kracht en verheven.
heid
boven hem verheft. VOLLEN·
VOLLENbeid van denkbeelden, 11leermalen
meermalen ver Doven
HOVEN deelde reeds in het aanvankelijke
aallv3nkelijl;:e verval der dichtkunst van
ALGEMEEN WOORDENB,
WOORDENU, VII
VII.o
TI
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b
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VOLLERS.AARDE.
VOLLERS-AARDE. - VOLLNEIJ. (Graaf VAN)
de vroegere frischheid en levendigheid, die men in de laat1l:e
laatlle helft
der zeventiende eeuw begint op te merken. Doch VOLLENHOVEN
moet ook als prozafchrijver befchouwd worden. Hij heeft een aantal
leerredenen uitgegeven onder den titel van: Heerlijkheid der Regtvalfche beelden en uit'JIaardigen, waarin wel eenige onnatuurlijke en val[che
drukkingen, doch ook veel goeds en krachtdadigs gevonden wordt.
Eene zeer loffelijke eigenfchap van den Haag[chen
Haagfchen predikant was ee.
ne, toen nog zeldzame, verdraagzaamheid, die niet alleen geenszins
fchroomde, van den afvalligen, Roomschge:&inden
Roomschgezinden VONDEL te leeren, en dezen zeer hoog te achten, maar iets, hetwelk toen misfchien nog minder gevonden werd, achting en vriendfchap toedroeg
Remonjirantfchen kerkleeraar BRANDT. VOLLENHOVEN'S kaaan den Remonflrant[chen
rakter fchijnt over het geheel zeer minzaam en vredelievend. geweest
te zijn,
zijn. daar hij lieden van de verfchiIIendl1e
verfchiIlendlle partijen en denkwijze
prijst, en uit dit oogpunt laat zich dan ook zijne vriendfchap met
SIMONIDES verklaren.
VOLLERS·AARDE
tot hetgel1acht
hetgellacht
VOLLERS-AARDE (Argilla Fullonum) behoort tOt
der Thoon. of Aluinaarde. Zij is meest lever-bruin, doch ook wel
van andere kleuren; fomtijds gellreept of gevlekt; dof van breuk;
llreek, en den
vetachtig bij het aanvoelen, en geeft eene glanzige fireek,
reuk van Thoon van zich:
zïch: ook zuigt zij ligt vet in; en van hier
baar belangrijk gebruik tot het vollen van wollen fioffen.
lloffen. De beste
haar
wordt in Hampshire gevonden.
Haar gehalte is, volgens BERGMAN,
!!5
~5 thoon-. 51,8 kiezel., 3,3 kalk-, flechts
ilechts 07 talkaarde,
talkaarde ~
3,7 ijzerkalk en 15,5 water.
VOLLNEY, (Graaf VAN) lid van het nationaal in11ituut
infl:ituuc van
Frankrijk, inzonderheid door zijne reizen in Syrië en Egypte en de
befchrijving dezer landen bekend, werd in 1755 in Bretagne geboren.
fierke neiging, om vreemde landen
Reeds vroeg vertoonde hij eene llerke
vertoefde
te bezoeken, en zijne keuze viel het eerst op Syrie. Hij verroefde
bijna een jaar in een klooster der Maroniten op den Libanon, om
zich in het Arabisch te oefenen, hetwelk toen in Europa nog zeer
moeijelijk was, en deed in de jaren 1781 - 1783 zijne reis. In
1789
i789 werd hij in de confiituerende
conl1ituerenàe vergadering verkozen, in welke
wellm
gaî
hij de grondbeginfels der omwenteling ijverig hielp verdedigen; gaf
111 1791 zijn beroemde werk, les Ruïnes,
Ruines , ou Meditations [UI'
fur les Re'JIo/utfons des Empires, (hetwelk genoegzaam in aIle
alle Europefche talen
'JIolutions
is overgezet) in het licht, en reisde na den afloop der gemelde ver.
gadering , met Pozzo DI BORGO naar Corsica, om aldaar eenige uitge!1:rekte landhuishoudkundige plans ten uitvoer te brengen. Hier leergellrekte
de hij de familie van BUONAPARTE kennen, welke hij federt zeer ge_
geFrankrijk werd hij, gedurende
negen bleef. Na zijne terugkomst in FrankriJk
gevangen gezet, en verkreeg eerst na den 6den
het fchrikbewind, gwangen
thermidor zijne vrijheid weder. Hierop ondernam hij in 1795
J795 eene
reis naar Amerika, alwaar hij door WASHINGTON minzaam ontvangen
werd; kwam in 1798 te PariJs
Pariis terug: llam
nam deel aan de omwenteling
van
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V~1l 18 Bmmail'c,
Bmmail'e, en kwam zelfs nis
als conful
eonful in nnumerking.
aanmerking. lIltusvan
IntusfeIlen werd hij door NAPOLEON tot lid van den fenaat en des~elfs
deszelfs
vice
prefident, en, na de her!lellillg
her!l:elIing der BOURBONS, door den koning
vi
cc prefidcnt,
tot pair benoemd, welke waardigheid hij tot aan zijnen dood bekleed.
Behalve zijne genoemde reis naar Egypte, verdient ook die naar
de. nehalve
de vereenigdl? !laten
!l:nten van Noord-/lmerika met lof vermeld te worden;
doch hij behaalde zijnen meesten roem door les Ruïnes, welk werk
Romei:nfehe rijk, ver.
verllaast dat van GIBBON, over het verval van het Romei:nfche
di,ent geplaatst te worden.
boU\ving van Rome.
Rome, in het
VOLSCIËRS. Een volk, dat, vóór de bomving
voormalig LatÎmn,
LatimH, (thans Campaf{1ia
Campat;na di Roma), woonde, en eene
repllblikeinfchc regering had. Zij zijn in de Romeinfche
Romeinfehe gefchiederepnblikeinfchc
eer!l:e tijden, onafgenis door de oorlogen bekend, die zij, in de eerfie
broken met de Romeinen voerden, waarom zij ook door LIVIUS de
eeuwige vijanden der Romeinen genoemd worden. De Vo/sciërs
Volsciërs be..
zaten verfcheidene
verfeheidene fieden,
f1:eden, waaronder dntium de voornaamfie was.
waarV<ln
waarV,ll1 zich de bouwvallen.
bouwvallen, in het voorgebergte Anzio,
dnzio, hetwelk
!l:ad der
zijnen naam van haar ontleent, bevinden. Eene andere fiad
Pólsciërs
Folsciërs was Coriola1ii,
Corioltmi, welke dezen naam van CORIOLANUS olltleen.
omleende. Nadat zij de Romeinetl
RomeinetJ meermalen in het naauw hadden gebragt •
of nadat zij van tijd tot tijd een gedeelte van hun land verloren hadden, werden zij eindelijk, gelijk de overige volken van Latiu111,
Latium, door
de Romeinen overwonnen, en verdwenen uit de gefchiedenis.
VOL TAIRE. (FRANCOIS
(FRANCOlS MARIE AROUET DE) ZOO ooit eenig
mensch getOond
getoond heeft, dat den geest de heerCchappij
menseI]
heerfchnppij der wereld be~
aardfche luister
hoort, en dat zonder befcnaving van denzelven alle aardCche
nechts kinderlijk poppenfpel blijft, is het voorzeker deze llitfiekende
uitfiekende
man, die het ondernemen durfde.
durfde, om geleerden en kunllenaars,
kunfienaars,
man;
welke onder zijn volk en in zijnen tijd nechts voor hoogere bedienden der grooten gehouden werden, niet alleen
alieen tot eenen gelijken
gelUken
nehten
rang als deze te verheffen, maar hen ook door dezelve te doen nchten
en eerbiedigen. Hij werd te Chatenay bij Parijs in Sprokkelmaand
169+
169~ geboren; genoot, daar zijn vader FRANCOlS
FRANCOIS AROUET.
AROUET, een vrij
ecne voortreffelijke op\'oedlng,
op\·oedlng, en beaanzienlijk vermogen bezat, eene
toonde reeds vroeg eene l1erke
fierke neiging voor de dichtkunst, welke hij
niettegenf1aande zijn vader hem
bij aanhoudendheid bleef aankweeken , niettegenllaande
be!l:emd had. Befchl1ldigd, dat hij in zeker
tot eenen regtsgeleerde be!lemd
fpotgedicht het op de regering gemunt had, werd hij in 1716 voor één
hnlf jaar
janr in de Bastille gezet, in welken tijd hij het plan tot
en een half
ontwierp, een dichtfluk
dichtfiuk over de Ligue fchreef,
fChreef, en zijn
de Henriade ontwierp.
treurfpel EDIPE verbeterde, hetwelk in één jaar 45 maal in den
ièhouwburg vertoond werd.
Na zijne bevrijding uit de Bastille
Basti!1e
fchreef bij een Treurfpe/
Treurfpel ARTEMIRE, het\velk
henvelk echter niet voldeed:doch toen het eenige jaren later, onder den naam van MARlAMNE,
MARIAlVINE,
tooneele gevoerd werd, cic
cle goedkeuring verwierf. 111
op nieuw ten toonec1e
eene uitdaging.
uitdaging, welke hij aan
(lan eenen
1726 geraakte VOLTAIRE door eelle
Bh
Bb 2~
rid.
dd.
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ridder van ROHAN, een trotsch jong edelman, die hem voor eene
aange&11le
aanged~ne beleediging door zijnen bediende had laten afrosfen , ander.
maal in de Bastille Hier hield men hem 6 maanden. doch hij moest
na zijn ontOag het rijk verlaten, wanneer hij naar Engeland overl1:ak,
overll:ak,
en hier zijne Hemiade
Henriade bij inreekening uitgaf, waarbij hij eene aanmer.
aanmer_
kelijke winst genoot. Toen hij in 1728 vrijheid verkreeg, om naar
Frankrijk terug te
ee keeren, legde hij deze winst in eene loterij.
waardoor hij, zoo als ook door andere gelukkige
gelnkkige ondernemingen (hij
handelde onder den naam van DU lVIOULIN, en bevrachtte fchepen
naar Afrika) zu Ik een aanzienlijk vermogen verwierf, dat hij, nadat
hij het erfdeel zijns vaders en broeders omvangen had, eene jaarlijk.
fche rente van 130,000 livres bezat, waarvan hij nogtans een loffelijk
gebruik maakte ter aanmoediging en onderll:euning van jonge letter.
kundigen. In 1730 bragt hij zijn treurfpel BRVTUS
BRUTUS op het tooneel ,
hetwelk echter niet algemeen beviel; zelfs werd in dien tijd zijn talent als dramatisch dichter in twijfel getrokken, en hem door FON.
TENELLE.
T&NELLE en LA MOTTE.
MOTTE geraden, om niet langer in dit vak van dichtkunst te arheiden; doch hij beantwoordde dit door zijne ZAïRE, een
treurfpel , hetwelk ten allen tijde een geliefkoosd l1:uk
ll:uk op het Fran.
fche tooneel gebleven is. VOLTAIRE bezat over het algemeen
minlle fout, of kwam
eene foort van tegenfpraak, en ontdekee
ontdekte ni(lt de minll:e
1l:onden, tegen op. Zoo
er met al de wapenen, die hem ten dienlte 1l:onden.
verzette hij zich tegen de aanmatigingen van het kerkelijk gezag
door zijne Lettres phi/(lfophiques,
phi!(lfophiques. en wel zoodanig , dat het parlement van Parijs het boek ten
een vure doemde, en hij -zelf, 'om niet
gevat te worden, eenige jaren zich te Cire'l, bij Bas[y
Basfy in Champagne
moest fchuil houden, waar hem deszelfs bezitfter.
bezitfter, de lVIarkiezinne
DE CHATELET, met de hoogl1:e
hooglle blijken van vriendrchap
vriendCchap ontving, en
hij zijne Elemens de lel
ltl Philofophie de NEWTON vervaardigde, met oogmerk, om de be1chouwingen
onl1:erfelijken Brit voor
be:chotlwingen van dezen onll:erfelijken
zijne landgenooten bevattelijk te maken. Dan in deze foort van we.
tenrchappelijken
tenCchappelijken arbeid Oaagde hij op verre na zoo goed niet, als
in het vak der dicht- en fraaüe letterkunde, weshalve hij tot de eer·
fie terugkeerde, en in 1736 zijne ALZIRE.
ALZIRE en in 1741 zijn' lVIAHOl\1ETH
lVlETH uitgaf; welk laatfl:e
laatll:e fiuk
1l:uk der geestelijkheid, uit hoofde zijner
hevige uitvallen tegen de dweepzucht, zeer mishaagde, 'zoo dat hij
het, op raad van den fl:aatsdienaar
llaatsdienaar FLEVRY
FLEURY weder terug nam; doch het
is naderhand voor een der beste Franfche
FranCche l1:ukken
llukken van deze foort gehou.
gehouden.
den, en als zoodanig herhaalde malen ten tooneeJe
tooneele gevoerd geworden.
Imusfchen
Intusfchen was VOLTAIRE met het hof verzoend geworden, en
werd door hetzelve naar Berlijn gezonden, om met FREDERIK
FREDERII{ den
Grooten, die in 1740 den Pruisfifchen
PruisGCchen troon beklommen had, over
een verdrag van vriendfchap te handelen, welken lase
last hij gelukkig
volbragt. Eindelijk verkreeg hij in 1746 eene plaats in de akademie,
welke men hem tot dus verre betwist had; doch men vervolgde hem
onophoudelijk door fpotfchriftcll
fpotfchriftcn van allerlei aard, zoo dat hij zich met
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mevrouw DE CIIATELET
CUATELET aan het hof des konings STANISLAUS naar
Luneville
Lunevilte begaf, alwaar hij de SEMIRAMIS en ORESTES
ORESTES,, benevens nog
een 1l:uk fchreef, Rome Sauvée getiteld, waarin hij de zamenzwering
van CATILINA behandelt. Na den dood zijner genoemde, geleefde
vriendin, in 1749, keerde hij naar Pari.fs
PariJs terug. Herhaalde uitnoodigingen van FREDERIK den Grooten,
Groolen, met wien hij federt
feden lang briefbrief.
wisfellllg
wisfelmg had gehouden, deden hem eindelijk in het volgend jaar de
reis naar Potsdam aannemen.
Hij werd door gemelden vorst met
de meeste onderfcheiding behandeld; bewoonde· een vertrek onder
dat des konings; had bovendien vrije tafel en rijtuig, en tevens verlof, om hem op bepaalde uren te mogen bezoeken. Dagelijks moest
hij 2 uur met FREDERIK arbeiden, en diens op1l:ellen nazien, waarbij hij dan aan den leergierigen monarch zijne gronden omwikkelde
ontwikkelde t
en op deze wijze voor hem eene voorlezing over den fiijl en de
dichtkunst hield. Deze vriendfchap duurde naauwelijks een j~ar,
j3ar, toen
VOLTAIRE aan cenen
eenen twist tllsfchen
tusfchen MAUPERTUIS, voorzitter der
Berlijnfchc
Berlijnfche akademie en den wiskun1l:enaar
wiskun!l:enaar KÖNIG deel nam, en te.
gen den eerfl:en,
kakia, eene fatyre
eer!l:en, onder den naam van A
dkakia,
ratyre uitgaf,
uitgaf.
welke FREDERIK onder zijn oog liet verbranden. VOLTAmE
VOLTAIHe kreeg
beO oot , naar Frankrijk
FrankriJk terug te keeren; doch werd
ontflag, en ben
zijn ontnag,
te Frankfort aan den Main, op last van den koning, aangehouden,
aangebouden ,
omdat hij verfcheidene papieren van den vorst bij zich had, waar~
van men vreesde, dat hij misbruik zoude maken.
VOLTAIRE verzocht nu verlof. om in Pari.fs
PariJS te mogen wonen; maar zijne Pu
Pu...
ce/Ie
celte d'Or/Mns
d'Orl~ans had zoo veel afkeer van den fchrijver verwekt, dat
verroefde dns
dus eenige jaren in Co/mar,
hem dit geweigerd werd. Hij vertoefde
waar hij de Orphelin de la Chine fchreef.
fcbreef, en kocht vervolgens een
landgoed in de nabijheid van Geneve.
Geneve, hetwelk hij naderhand
naderband met een
ander, Ferney geheeten. en in Pays de Gex liggende, verwisfelde.
Hier bragt hij, in gezelfchap zijner nicht, mevrouw DENIS, zijn
overig leven in eene trotfche onafhankelijkheid door; lokte manufac.
manufacturisten derwaarts; verfchafte hun door zijnen invloed aanmerkelijke
voordeelen; heerschte als een klein vorst onder zUne
zijne onderdanen,
en bouwde, in plaats van de Olode,
ocde, eene
eelle nieuwe prachtige kerk.
kerk, met
het opfchrift: Deo erexit,
erexit. VOLTAIRE. Een volf1agen
volOagen vUand
vijand van dwingelandij en onderdrukking zijnde, vond menig vprvolgde hij hem
hulp en befcherming, onder anderen de ongelukkige familie van JEAN
CALAS, die een olTer
offer der dweepzucht geworden was. In dezen tijd
fchreef hij zijne meesterlijke verhandeling over de verdraagzaamheid.
verdraagzaamheid,
benevens een aantal andere fchriften.
fchriften, w,miu
wa3riu hij, met de wapenen der
geestigfl:e fpotternij en der 1l:outfl:e
geestig1le
!l:out!l:e welfprekendheid,
welfprekcndbcid, alles tegenfprak,
zoo in wereldlijke als godsdienstige zaken, wat met zijne denkbeelden van vrijheid en onafhankelijkheid niet overeen kwam. Hij was
jn
in geenen deele een vriend der geestelijkheid, uit hoofde van den
geloofsdwang, dien zij zoo dikwerf in befcherming
bef<:herming nam; doch kwetftc
Jet O}
fl:c hij vcclma~1
vcclma~l de godsdienst zelve,
xelve, wanllcer hij 1.Jet
o? hare cliedie-
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naren gelllUllt had. Onder anderen fchreef hij de Candide , een'
wijsgeerigen roman, dien men zoo wel uit hoofde van den ftijl, als
de geestige wijze van behandeling, onder de meesterftukken van deze
foort mag rangfchikken.
In het jaar 1757 ver[cheen de eerfte uitgave zijner werken, onder
zijn eigen opligt. Zij verzoenden hem met FREDERIK den Grooten,
Crooten ,
die zijne br.jefwisfeling met VOLTAIRE vernieuwde, en hem zijn eigen
ftandbeeld uit porfelein zond, met het onderfchrifc: Piro immortali!
waarop VOLTAIRE antwoordde: "Sire! gij hebt mij een goed in
»uw gebied gefchonken." De keizerin van Rusland zOlld hem insgelijks kostbare gefchenken,
gefcheÎlken, en in J760
J 760 werd eene medaille op hem
geflagen, waarvoor men het vers uit de Henriade
Iienriade nam: 11 bte aux
bandeau de l'erreur: ook rigtten Franfche
Frallfche geleerden en
nations Ie handeau
FREDERIK voor hem eene beeldzllil op ,met het bijfchrift: Sta/ue
Ie/tres,, ses compatriotes,
çompatriotes,
érigée à VOLTAIRE, par les hommes des lettres
welke eer LODEWIJK XV. verklaarde, dat hij verdiende. Met dit alles was VOLTAIRE niets minder dan gelukkig. Te veel aan de geftadige bewondering der wereld gewoon, werd hij zijn fti! verblijf eerlang moede,
moede. en begaf zich, in zijnen reeds ver gevorderden ouderdom (1768), nog eens op h et groot tooneel van allerl ei driften en
hartstogten, naar Parijs, alwaar hij even zoo vele bewonderaars
vond, die hem vergoodden, als verbitterde vijanden. De Franfche
Fran[che
akademie liet hem door 3 harer leden verwelkomen, en zelfs de
Amerikaanfche
Amerikaan[che gezant FRANKLIN kwam hem bezoeken. Een nieuw
l1ieuw
treurfpel ,IRENE, dat hij had medegebragt en gefpeeld werd, ontving de onbepaaldfte goedkeuring. De geheele koninklijke familie
was in den fchouwbnrg
fchouwburg tegenwoordig, en VOLTAIRE
VOLT AlRE omving, zoo dra
hij bij de zesde vertooning in de loge verÏcheen,
verïcheen, uit handen van een'
der fchollwfpelers eenen lauwerkrans, waarna zijn borstbeeld op het
tooneel omkranst werd. Zelfs de Franfche akademie vereerde hem
met hare gelukwenfchingen, en plaatf1:e
plaatfte zijn borstbeeld naast dat van
CORNElLLE. Al deze opwekkingen van zijn gevoel, gepaard met
CORNEILLE.
zijnen aanholldenden
aanhoudenden letterarbeid , en de verandering zijner gewone
leefwijze, hadden eenen
eellen zoo nadeeligen invloed op zijne gezond.
heid, dat hij den 3of1:en
30ften van Bloeim. 1778, in het 85fte jaar zijns
levens, ftierf. Door de priesterlijke kabaal genoot hij lJiet eens eene
plegtige begrafenis, en zijn lijk werd in ftilte naar Scellières, eene
TIernhardijner abdij, gebragt ; doch in 1791, volgens een befluit der
nationale vergadering, naar het Par.cheün
Pantheon te Parijs (de oude kerk
over[chot
van GENOVEVA) overgevoerd, en aldaar naast het ftoifelijk overfchot
van andere groote mannen des vaderlands bijgezet.
VOLTAIRE behoort, in alle opzigten, onder de merkwaardigf1:e
fchriften ter nfo
nf.
mannen zijner eeuw, en heeft door zijne talrijke fchrifcen
schaffing van verjaarde vooroordeel
vooroordeelen
en in alle landen, vooral in
FrankriJk, zeer veel bijgedragen. Ondertusfch('n kan men niet zeggen, dat hij tegen misbruiken en onregtvaardigheden altijd uit zuivere
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oogmerken geijverd heeft. Dikwijls wilde hij daarbij alleen zjjn
zijn 011onuitputteliJk vernuft ten toon fpreiden, en zijnen r.'tirieken geest doen
uitputtelijk
bewonderen. Hij was zeer eergierig; handelde altijd niet even bil.
lijk omtrent vreemde verdienften J en befchouwde de christelijke
godsdienst uit geen gunftig
gunfiig licht. - Onder zijne talrijke werken
verdienen zijne dramatifche
dramatiCche den eerften rang. Zijne treurfpelen zUn
nog de lieveIingsftukken
lievelingsftukken der Franfchen; doch in het blijfpel flaagde
hij niet gelukkig. Onder zijnen gefchiedktmdigen
gefchiedkundigen arbeid munten uit
zijne Siècle de LOUIS XIV. en XV., en de Histoire de CHARLES
XU., de laatCte
laatîte echter meer uit hoofde van ftijl en voordragt. Zijne
wijsgeerige romans, verhandelingen, kleine. dichtftukken J verhalen.
enz. kenmerken overal zijnen veelomvattenden geest, en men kan hem
over het algemeen in de foort
foore van pUces
pi~ces fugitives als eenig befchou.
beCchou.
wen. - De eerfte uitgave der gezamenlijke werken van VOLTAIRE is
[{ehl, in 70 deelen, in 4to •,
door BEAUMARCHAlS bezorgd, in 1784 te [(eht,
verfchenen; doch werd door de meer volledige en naauwkeurige van
PALISSOT, welke in 1795 en vervolgens te Parijs, met aanmerkingen, in het licht kwam, geheel verdrongen. CONDORCET, MERCIF.R,
MERCIF.R ~
de abt DUVERNET en anderen hebben 's mans leven befchreven.
VOL TI (in het IcaIiaansch:
Italiaanseh: keero11J)
keero11l) wordt in muzijkllukken
muzijkftukken onder
aan iedere bladzijde gefteld, als een teeken , dat men het blad moet
omJ1aan. Gewoonlijk wordt her woord {ubito (fchielijk)
(fehielijk) er bij ge.
omJlaan.
voegd, wanneer beide woorden. bij verkorting, ook wel door Y. f.,
(riJlti
CITo/ti (ubito, keer fpoedig om) worden uitgedrukt.
VONDEL (JOOST VAN DEN) was een der grootfte Nederlandfche
eeuw, cn
en wordt meestal de Puikdichter dier na.
dichters der 17de
I7de eeuw.
tie, in zijn tijdvak, genoemd. Hij werd den 1I Hen van Slagtm. des
jaars 1587 te Keulm, uit brave burger-ouders, geboren (*), dié tot
het Doopsgezind kerkgenootfchap behoorden, en ten tijde der ver.
volging, ter oorzake der reformatie, de ftad Antwerpen, alwaar
zij woonden, met velen hunner geloofsgenooten, ontweken waren. Na zijne eerlle
eerfte kindschheid te [(eulen
[{eulen te hebben doorgeFrankjort,,
bragt , vonden zijne ouders, nadat zij eenigen tijd te Frankfort
en naderhand te Bremen, vertoefd hadden, het geraden, om zich
naar Holland te begeven. alwaar toen, zoo wel Doopsgezinden
als andere Protestantfche Christenen, hunne godsdienst naar welgevallen, en openlijk. volgens hunne overtuiging, konden belijden.
De vader van onzen VONDEL zette zich dan ook eerst te U.
treeht, en vervolgens te Amflerdam, neder, alwaar hij zich dOOf
kouCenhandel een eerlijk bellaan bezorgde. Twee zonen
Zonen hebden koufenhandel
bCllben(.) Zijne moeder was SAIlA
SAIlA KllAMER.,
KllAMEll., eene dochter van PlETrol!.
PXET"'R KRAMER,
KRAMER, te
e)
A,Hw6rpen geboren, die in zijnen tijd reeds tot
tOt het gezelfchap
gezeIfchap der Rederijkers
Antwerpen
hier, dat de drosfaard HoorT,
HOOFT,
behoorde en als dichter niet onbekend was; en van hicr,
volgens BRANDT.
D~N VONDf:L
VOND"L wel eens zeicte:,
zeicte :'.."het
" het verBRANDT, tegolf
tegod' den jongen VAN DBN
"wondert mij niet,
ui~t, dat gij een dicht
dichter
er zjjt
zijt,, want dit legaat hebt gij vaa"
van uw' groot"vader
" vader KIlAMllll.
KRAMIlll. geerfd."
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oudfie, WILLEM, tot de letteroefeningen,
letteroefeningen , inzonderbende, werd de oudfié,
heid tot het regtsgeleerde vak, opgeleid; doch onze VAN DEN VONbefiemd. Van de eerf1:e
eerfie jaren zijner
DEL tot het beroep zijns vaders bef1:emd.
kindschheid weten wij weinig meer, dan dat hij eenigen tijd te Utrecht het onderwijs in het lezen, fchrijven en rekenen genoot; nog
zeer jong zijnde aan het rijmen geraakte, en een en aangeboren trek
tot de dichtkunst vertoonde•. In het eerst waren zijne venen plat en
min befchaafd, doch reeds zoodanig , dat de drosfaard HOOFT er de
waaruic naderhand dat gloeijend dichtvuur omflaan
ont1l:aan
vonken in zag, waaruit
zoude; fprekende van hem, toen fiechts
l1echts 13 jaar oud, en van apdere
jn zekeren brief,. in 1600, uit Florence, aan de kamer
jonge dichters, in
der Rederijkers te Amfterdam, in liefde bloei/ende,
bloeiJende , gezonden,
gezonden 1 aldus:

vindt tot Amfl:erdam,
Am1l:erdam, dÛ
dIJ metzyn
met .zyn honghe dicht
Men "indt
Den duisteren weg tot lof, en ware deugd verlicht,'
En rampen, die met kunst, 't gemeen beloop der dingen,
Het nut der deugd, en 't quaad der ondeugd weet te zingen.
VONDELEN, BREEROO en VrCTORI]N,
VICTORI]N,
En KOSTER, VONDELEN.

Die nu al toonen,
toon en , wat z' hier namaals zullen zyn.
Dat HOOFT, die nu al kennis aan den jongen knaap fchijnt
fchijm gehad
ftukken, die
te hebben, hierin niet mistastte, bleek vervolgens uit de fl:ukken,
fomvan tijd tot tijd van hem te voorfchijn kwamen, en waarvan fom.
mige, als zoo vele proeven van zijn jeugdig dichterlijk vuur.
vuur> tot
ons gekomen zijn, onder anderen' zijn Treurdicht, de moord van
HENDR/J{ den Grooten. koning van FrankriJk, hetwelk hij in zijn
HENDRIK
~3fl:e
~31l:e jaar uitgaf.
In hetzelfde jaar (1610) huwde hij te Amfterdam aan zekere MARIA DE WOLF, dochter van HANS DE WOLF, te Keulen geboren en
van Brabandfehe afkomst, en begon een' koufenwinkel , waarvan
hij de zorg, echter,
echter. weldra aan zijne vrouw overliet, em
elln zich wederom geheel aan de dichtkunst toe te wijden. Het gevolg hiervan
was, dat in 1612 zijn eerfl:e
he
eerlte Tooneelfpel, het Pafcha, in het !ic
licht
verfcheen, hetwelk beter in taal, rijm en gedachten was, dan zij
ne
zijne
tevens bevinvorige gedichten. Hierdoor wel aangemoedigd, doch levens
dende, dat hem nog de regte neutel der oudheid, de kennis der ou.
talen, ontbrak, zoo ondernam hij, offchoon reeds den mannelijde talen.
Latijnfc,he taal; volken ouderdom bereikt hebbende, het leeren der Lacijnfcpe
gende hierin het voorbeeld van KOORNHERT en anderen, met welke
hij van tijd cot
tot tijd bekend werd, die zich mede eerst in gevorder,Jen
tlen leeftijd op de beoefening der oude talen toelegden. VAN DEN
VONDEL maakte fpoedige vorderingen, en bragt het binnen korten
klRsfieke fchrijvers niet
niee
tijd zoo ver, dat hij de beste Latijnfche, klasfieke
alleen konde lezen en verllaan
ver1l:aan,, maar,
maar. zich zelfs van hunne meest
krachtige en geestige uitdrukkingen wist te bedienen, waarvan in lateren
vertalieg van de Her[chepping
lIerfchepping vau OVIDlUS
OVlDIUS en van verfcheidetijd zijne vertalÏl,g
nt plaatfen uit VIRGILIVS
VIRGILlVS de kenuelijltfte
kennclij ltl1e proeven hebben opgeleverd.
tlr
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In 1620 we\d VONDEL door eene zware ziekte aangetast; doch
in het volgende jaar, van dezelve genoegzaam herfield
herfteld zijnde,
wijdde hij zich op nienw
nieuw :lan de edele dichtkunst, waarin hij
federt zoo aanmerkelijk vorderde, dat hij zich zelven bijna niet
meer geleek, waartoe zijn gefiadige
genadige omgang met den drosCaard
drosfaard HOOFT,
den ridder LAURENS REAAL, KONSTANTIJN HUIGENs, HUIG DE
GROOT, ROEMER VISSCHER, KOORNHERT en anderen, tot wier letlet.
terkundige bijeenkomften hij den vrijen toegang had)
had} niet weinig
ftuk van godsdienst volgde hij, zoo als zijne
bijdroeg. --. In het fiuk
ouders, de leer der Doopsgezinden, en behoorde inzonderheid tOt
die der Waterlanders; doch in de bekende geCchiIlen
gefchillen tllsCchen
tusfchen de
Remonfiramen en Contraremonfiranten,
Contraremonnranten, verdedigde hij de eer!l:e met
Remonfir~nten
veel ijver; en van hier zijn geestig hekeldicht de Holland/che
Hollandfche Transformatie, (*) en zijn zoo bekende PALAMEDES, of de lérmoorde
Onnoozelheid, Ct)
ct) met welk tooneelf1:uk
tooneelnuk men weet, dat op het lot
van JOH. VAN OLDENBARNEVELD gedoeld wordt, en waartoe, volgens
fommigen, een aanzieniij k lid der Amfierdamfche
Amfterdamfche regering onzen
dichter de eerHe
eerfle aanleiding zoude ,gegeven
_gegeven hebben. Hoe dit zij, dit
nuk
UHuk kwam nog in hetzelfde jaar van het overlijden van prins MA
MAURITS, met des fchrijvers naam aan het hoofd, in het licht, en maakte in de Nederlanden, en zelfs buitS!n
buitl!n 's lands, veel gerucht;" doch
berokkende VAN DEN VONDEL vele onaangenaamheden. Niet alleen
haalde men het werk eerlang op ; maar zelfs eischte men van de regering van dmfterdam,
Llmfterdam, om den maker erer" van
.van naar 's
'$ Hage
Hoge te laten
vervoeren; doch deze weigerde, om hem over te geven. Intus[chen
Intusfchen
hield onze dichter zich eenige dagen fchui!,
fchuil, eerst bij zijnen zwager
HANS WOLF, en naderhand bij LAURENS JOOSTEN BAAKE,
BAt\KE, die hem
zijne hoffiede in de BeverwiJk,
Beverwijk, bij den naam van Scheibeek bekend.
bekend,
ter wijkplaats aanwees. Weldra evenwel vernemende, dat van zijne
vervoering naar 's Rage
Hage niet meer gefproken werd, kwam VAN DEN
VONDEL weder te voor[chijn;
voorfchijn; doch zijne zaak werd ter fchouts.rolfchouts-rolle
300 guld. verwezen. Zijn PAP A~
Ie bepleit, en hij tot eeI?e boete van 300
LAMEDES , welke flechts gedeeltelijk was opgehaald, was binnen -wei"weinige dagen uitverkocht, en werd federt verfcheidene malen herdrukt; doch niet voor 1663 te Rotterdam, en in 1665 te Amfter.dmfterdam, openlijk vertoond.
In 1625 verviel onze dichter in eene diepe zwaarmoedigheid, waarvan men de ware oorzaak niet wist; doch dezelve verminderde van
tijd tot tijd, zoo dat hij allengs tot zijne vorige bezigheden terug
keerde, en zich zelfs nog in het Grieksch liet onderwijzen. In 1626
16~6
en
(") Te vinden in het 2de deel zijner l'oezij.
I'oezij.
CO)
(t) Van l'ALMIEDES
PALAMEDES verhalen de ouden.
ouden, dat hij, onder voorwendfel van geld
van
v.n den vijand genoten, cn
en het met dezell
dezen gehonden
gehouden te hebben, door beleid van AULYSSlCS, als een landverrader werd van kant geholpen, welk geGAMEMNON en ULYSS~S,
nEN VONDEL oordee1<l~
oordeelrl~ met dat van 's lands advokaat genoegzame OVCtval VAN DEN
c<'n!,:()n!st
c<'ukomst te hebben, om cr
er zijn !luk
Huk op te bouwen.
bQuwçn.
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394en 1627 fchreef hij, onder andere hekeldichten, het bekende Ha"~
Han~..
cn
kot, waarin hij den kerkenraad van Amfterdam, wegens het uitwer.
uItwer_
pen van den predikam
predikant CORN. HANEKOP, als hanen met fcherpe fporen, vinnig door!tr~ek; zoo als ook van gelijken aard was, zijn lied
van REINTJE DE Vos, hetwelk den burgemeester REINlER
REINIER PAUW te
dier tijd fcherp fiak.
!tak. In 1628 deed VAN DEN VONDEL eene reis naar
Denemarken, en van daar naar Zweden, gedurende welken togt hij
twee brieven, in dichtmaat, aan den drosfaard HOOFT zond, en op
zijne terugreis te Gothenburg den beroemden JAKOB VAN DIJL, een
geboren Hollander, een bezoek gaf; begroetende hem met een
voortreffelijk klinkdicht, hetwelk ten opfchrift had: Tot tol aan Z.
M. van
va1Z Zweden, betaald te Go/henburg aan den heer J.
J. VAN DUL.
Het jaar 1630 was weder vruchtbaar in hekeldichten. Twee verfchenen
fehenen zonder zijnen naam, die boven alle de kroon fpanden, namelijk: de Harpoen, waarin hij de kerkelijken op hUil zeer trapte,
en de R(jskam, waarin hij het op verfcheidelle
verfcheidene leden der regering ge.
gehorhadj maar geen was fierker dan zijn zoogenoemd Deere/um hor.
laden had;
ribile, of Gruwel der Verwoesting, in het volgende jaar uitgegeven,
waarin hij de leer der Verwerping in de allerfierkfl:e
aller!terkl1e uitdrukkingen
Heldenvoorfielt
voor!telt en te keer gaat. Naderhand arbeidde hij aan een Helden.
dicht, waaraan hij den naam van KONSTANTIJN zoude gegeven hebbén, om dat die keizer er de held van was; doch dit bleef door den
dood zijner huisvrouw fieken.
l1eken. Ook
Oole vervaardigde hij in 1638 een
Treurfpel van MESSALINA, gemalin van CLAUDIUS, en haar uitzinnig
zeker eenvoudig toeval,
huwelijk met SILIUS , hetwelk echter, door zekcr
ofschoon de rollen reeds waren uitgedeeld, niet gefpeeld noch ge..
drukt, maar door hem verbrand werd. In het volgende jaar kwam,
onder 'andere fl:ukken,
!tukken, te voorfchijn,
voor[chijn, zijn Treurfpel de Maagden,
hetwelk men ten aanzien der kunst hoog waardeerde; doch waaruit
bleek, dat hij naar de gevoelens der Roomfchen
Roomfehen begon over te hel.
dichtl1ukken open.
len, hetwelk zich ook eerlang in andere zijner dichd1:ukken
baarde. Hij ging dan ook met de daad tot hunne gezindheid over,
en ijverde federt zoo fierk
!terk voor zijne nieuwe leer. dat hij haar bi.i
dien !te fiond.
!tond. (zoo als uit zijne
alle gelegenheden met zijne pen ter dienfl:e
Altaar-geheimenisfen
Altoar.geheimenisfen blijkt) en zelfs anUeren
311Ueren tot zijn geloof zocht
over te halen; terwijl hij hierbij zijner fpotternij met anders denkenden fomtijds bot vierde. Door dit zijn gedrag berokkende hij zich vele vijanden: zelfs omfl:ond
ontl1ond er eene verkoeling van vriendrchllp
vriendCchap msfchen hem en eenige zijner beste vrienden, onder anderen met den
drosfaard HOOFT, BRANDT en WESTERBAEN? Ondertusfchen gaf hij
ver toe,
zich in zijnen ijver voor zijne nieuw aangenomene leer zoo .ver
treurCpel van MARIA STUART, de koningin ELISABETH
dat hij, in zijn treurfpel
als eene andere HERODIAS uitkreet, en haar met de zwartlle
zwardle verweIl
verwen
guJd. werd verwezen.
afmaalde, waarvoor hij in eene boete van 180 guld.
Ofschoon het wel blijkt, dat VAN DEN VONDEL een gegoed man
geweest is, liep hij echter, in zijncn
zijnen 1100gen
hoogen ouderdom, nog ,ge.ge·
vaar
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v~ar voor armoede,
annoede , hetwelk vooral aan de verkwistende leefwijs
van zijnen oudf1:en zoon, WILLEM, aan wien hij aanzienlijke fommen
te koste legde, moet worden toegefchreven. Gelukkig werd hij gered door eene bediening bij de bank van leening, welke hij. op voorVLOOSWI]K, van de Amfierdamfche
fpraak van den heer CORN. VAN VLOOSWIJK:,
verkreeg. en jaarlijks 650 guld. opbragt, waaromtrent Jus.
regering verkreeg,
TUS VAN ESSEN zegt: " indien wij Heidenen waren, zouden wij den
TUS
" grooten man een f1:andbeeld
fiandbeeld hebben opgerigt; nu heeft hij, in zij ..
bekrompen en il:aat,
fraat, naauwelij ks een gering bedieningje kunkUIl" nen bekrompenen
"nen verwerven."·
verwerven."
VONDEL, boe
hoe zeer dan ook niet op zijne
regte plaats zijnde, bekleedde dezen post den tijd van
vau 10 jaar, waar.
rCRtc
na hij, uit hoofde zijner hooge jaren, eervol, met behoud zijner
volle jaarwedde, in 1668.
1668, ontOagen
omOagen werd. Na dus eenen geruimen
tijd met de fortuin
fortnin en vele wederwaardigheden geworO:eld te hebben,
genoot hij nu nog ettelijke vreedzame en rustige,
rustige. jaren.
jaren, die hij ge"
heel aan zijne dichcoefeningen
dichtoefeningen coewijdde.
toewijdde. Zijne bovengemelde overzetting van OVIDIUS
OVJDIUS gaf hij nog in zijn 9Ifie
9lfie jaar in het licht, waar..
hij,, zoo als ook door andere fiukken,
fil1kken, zijnen roem als dichter
door hij
niet weinig vermeerderde. Eindelijk moest de werkzame man voor
den niets fparenden dood zwichten. Hij OIufliep
OI1tfliep zachtkens den sden
Sdell
Sprokkclm. 1679.
van Sprokkelm.
1679, nadat hij op zijn fierfbed,
ftetfbed, naar de wijze der
Roomfchen , was beregt geworden. Zijn fioffelijk overblijfsel werd
den Sfien
S!ten daaraanvolgende, door 14" dichters gedragen, in de nieuwe
Amflerdam. ter aarde be!l:eld,
be!teld, alwaar men niet ver van het
kerk te .d11lfterdam"
koor, naar de zijde van den Dam, zijn graf ziet, doch zonder graf_
koor.
fchrift, niettegenO:aande
niettegen!taande ANTONlDES,
ANTONJDES, VOLLENHOVEN •,OUDAAN,
OUDAAN , enz.
zijne nagedachtenis en roem, als dichter, in onderfcheidene lijkzangen vereerd, en aan zijne verdienfien behoorlijke hulde bewezen
hebben. (*) Eerst omtrent 3 jaar na zijnen dood heeft de heer JAN
Su, heer van Wtmmenum en f/i"omade, burgemeester en raad der
SIK,
fiad
!tad .dmfterdam,
Amflerdam, dit tijdvers op zijn graf laten beitelen:

de

bejaard,
Hier rust VAN VONDEL, hoog hejaard,
ApOLLO en zijn
ziJn zangherg
zang"berg waard.
I77'}., heeft
heefe men een ander gedenkfiuk
Naderhand, in 1771 en 177'J.,
be!laande in eene zwarte, marmeren
voor VONDEL vervaardigd, . bef1:aande
urne, met wit lofwerk, geplaatst in eene nis, welke men in eenrne,
llen
nen pilaar bij het graf heeft uitgehouwen. Men leest aan den voet
van

eens, hoezeer zijn uitmuntend
(.) Ook bij zijn leven ondervond hij meer dan eens.
dichtvermogeu
dichtvermogen gewaardeerd werd. Immers lezen wij, dat VONDEL van de koningin CHRlSTINE,
CHRISTINE, voor een lofdicht ter harer eere, eene gouden' keten en
medaille, ter waarde van f 500 - , ontvangen heeft; alsmede van bnrgem"eesteren
burgem'eesteren
.Ilmflerdam , voor een foortgclijk
foortgelijk gedicht ter inwijding van het nieuwe fiadfiad.
van .1mflerdam
huis. eene zilveren kop of fchaal; van den
del1 raad der admiraliteit, voor een gedicht
voor
VOOr het zeemagaziju,
zeemagazijn • een zilveren kom,
kom. met een
ecu tlekfel
~ekfel en
eu lepel; van AMALIA,
barer dochter, eene
cene
prinfes van Oranje, voor een bruiloftsdicht op het huwelijk harer
gouden medaille; behalve eene menigte andere gefchenken, zoo wel van den lande
als van aanzienlijke l'cr[onen.
perfouen. waardoor
waur,loor 's mans verdienl1:cll
verdienllcll zijn erkend geworden.
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van dit gedenkftuk t, door eenige vaderlandCche
vaderlandfche liefhebbers bekostigd,
enkel den naam van VONDEL, als boven alle lofspraak verheven.
kunnen wij hier niet optellen, zij bellaan 10
10
Alle 's mans werken knnnen
deelen
verfcheidene overzet.
overzet_
deel
en in 4to, en bevatten, onder anderen, verCcheidene
tingen uit
11Î[ het Grieksch en Latijn, ,en 30 treurCpelen,
treurfpelen, waarvan er 9
uit die talen in de onze zijn overgebragc; terwijl de overige groo_
groo.
tendeels oorCpronkelijke
oorfpronkelijke ftukkell
ftukken uitmaken, waaronder inzonderheid
de GIJSBRECHT VAN
VA'N AMSTEL en de LUCIFER geelle
geene der minfte,
minlle, en
door onderCcheidene
onderfcheidene maatCchappijen
maatfchappijen aangehaald en beoordeeld zijn,
[choone in de Poëzij, of over het ware
vooral, wanneer er over het [ehoone
heeld van diehterlifke
dichterlijke oor[pronkelijkheid gehandeld, of ook wel de
vraag geopperd werd,
werd. welke zijn
ziJn de algememe oogmerken, die een
dichter moet bedoelen? Men heeft VONDEL alt~id tot een model genomen, en nog in 1818 aan den heer PETRUS CAMPER,
philof. candidaat aan het Atheneum te Franeker, den gouden eerpen_
l1ing
ning toegewezen op zijn antwoord der vraag, door de philofophifche
en
~11 letterkundige faculteit van 's rijks hooge fchool te Lei/dm
Lei/den uitge.
uitgeièhreven
fchreven : de JUSTO VONDELIO poëta tragieo,
tragico, ut ejus in hoc genere vir_

tutes explicentur, nee
nec non quid a Graeeis
Graecis Latinisque poëtis profeeerit
profecerit
ilzdicetur, in welk antwoord hij, door eene vergelijking van vroeilzdieetur,
gere GriekCche
Griekfche en Latijnfche dichters met VONDEL'S verzen den naam
des laatl.l:en
laataen heeft gehandhaafd.
VOORDA, (JACOBUS) aff1:ammende
afllammende uit
llit een geOacht
gellacht in Plaande.
Flaande9·m,
,·m, VAN
VAN DE VOORDE genaamd,
genaamd. werd geboren te Harlmgen
Har/mgen den 17
van Louwm. 1698. beoefende de regtsgeleerdheid te Franeker onder
ZACHARIAS HUBER
HUllER en WESTENBERG
WESTENllERG,, en leerde aldaar deze wetenCehap
wetenfchap
van 1723 tot 1730 toe,
toe. eerSt
eerst als lector, daarna als profesfor. In het
gemelde jaar vertrok hij naar
Ilaar Utrecht, en verwierf zich daar eenen
eenell
groOt
groot en naam,
llaam, ook door zijne lesfen in het hedendaagfche regt. In
17
Priesland terug, tot
J 760
60 legde hij zijn ambt neder en keerde nnar Vriesland
hij den 20
zo van Zomerm. 1768 te Leeuwarden overleed. De bijdragen, die hij rot de gefchiedenis en uitlegging des Romeinfchen
Romeinfehen regts
gegeven heeft, verzekeren hem eene blijvende plaats onder de meest
beroemde vaderlandfche regtsgeleerden. Hiertoe behooren zUne
zijne ComCom·
mentlfrius
/nterpretationes et
ment.srius ad Legem Falcidion:. Har!. 1730. Interpretaliones
Emelzdationes .Juris
Emendationes
Juris Romani. Traj. 1735. Electorum liber singularis.
Traj. 1749.
orntien door hem gedaan. Onder
1749, alsmede verfcheidene
verCcheidene oratien
Jurés Romani , met
zijne onuitgegevene fchriften munt uit een Corpus .Juris
ontelbare aanteekeningen voorzien; terwijl eene Oratio in .Jus
Jus .JustiJusti1zialleum, 1755 uitgefproken, waarin hij de gebreken des RomeinRomein_
1lianeum,
fehen regts fcherp doorhaalt, ons omtrent zijne ware bedoeling in
het onzekere laat.
PETRONELI,A VAN BEUCKER had hij drie zonen.
zonen, BAVIUS.
BAVlUS.
Bij· PETRONELLA
JOAN
JOAN HENRJK
HENRIK (zie onder) en GERARD
GE.RARD JACOB. Deze laatfle,
laatfte. ge_
ge.
1735, had iH
jl-J de godgeleerdheid ge.
boren den 29 van Zomerm. 1735.
!1udccrd,
rentlUeester .der geestelijke goederen
gocJcn:n en burbur.
t1udccrd, was later rclJtlllCester
~ef!e-
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Leeuwarden. In het fiaatkundige andere gevoelens.
gevoelens, dan
gemeester te Leet/warden.
zijne broeders, toegedaan, trof hem in 1795 het lot der afzetting.
Toen leefde hij ambteloos, en voegde bij zijne overige fiudiën
die der penningkunde Hij heeft het kabinet aan de hoogefchool te
Leijden in 1800 gerangfchikt, en zelf geene onaanzienlijke verzamegebrngt. Later is hij tot archivarius der flad Leeuwm-dm
Leeuwarden
ling bijeen gebrage.
benoemd geweest, en heeft een Register van
"an Archive;z,
.drchive;z, Stukkeil en
Documenten, liggende in de Stads-/lrchivekas, aldnar
ald~ar in 1803 uitgeuitge.
Israëlitffche Godsregering; Over
geven. Vroeger fchreef hij Over de Israëlitifche
Geestelifke Goederen
Goederm in fTriesland; Over het eeuwig Priesterfc!/tlp
de Geestelijke
merf den 6 van Sprokkelm. 1808, het fiads
van MELCHIZEDEK. Hij flierf
weeshuis te Leeuwarden als erfgenaam nalatende, en, bij al het zonderlinge dat van hem verhaald wordt, in de algemeene achting dee.
lende.
VOORDA , (BAVIUS)
(BAVJUS) geboren te Frtmeker
Franeker den 11 van Hooim. 1729,
VOORDA,
kreeg de eerll:e
eerfl:e leiding van zijnen vader JACOBUS, fiudeerde later te
Lei/den, en trad in 1766 als hoogleeraar te Franeker
rraneker , de
Utrecht en Leijden,
geleerde loopbaan in,
van waar hij in 1765
in ,van
176j naar Leijden
Lei/den vertrok. De
burgerlijke verfchillen in 1788 en het weigeren van den eed, zoodanig als dezelve door de fiaten vall Holland was bevolen, waren oorhU van zijn ambt werd afgezet, zeer tot droefheid zijner
zaak dat hij
ambrgenooren en leerlingen. Dadelijk in 1795 werden hem vele beambcgenooten
dieningen aangeboden, doch hij verkoos boven allen zijn vroeger beBl·)eim. weder in werkzaamheid met eelle
eene
roep, en trad den 7 van Bloeim.
fel1tiendi diee1Jllique
dicelUlique jureeonfultis
jureconfultis prvpria
ftl
Oratio de libertate fentiendi
jJrvpria et in
inleiding, de kenmerken
Papiniano [peetata
fpeetata,, welke, vooral in de inleiding.
partijfchap, en gelukkig niet gedrukt is.
draagt van de hevigheid der partijCchap,
Hij leefde toen in weinige overeenftemming met zijnen ambtgenoot
fiierf den 9 van Hooim. 1799. JOHAN LUZAC
VAN DE KEESSEL, en flierf
heeft ons in zijne voorrede voor de CALLIMACHI Fragmenta, vele
bijzonderheden omtrent hem medegedeeld. Zijne Dissertatio de FafTadimil1io, Traf·
Traf. 1751 ; zijne Criminele Ordonnantie van koning PHIPmdiminio,
UPS.
LIPS, met aanteekeningen • Lei/den 1792; zijne Thefes Controversae.
Co1ltroversae,
L. B. 1796 en zijne onderfcheidene akademiCche
akademifche redevoeringen zul.
len duurzaam van zijne bekwaamheid getuigen.
VOORDA, (JOAN HENRIK) geboren te Utrecht den 8 van Hooim.
zoo wel in zijne geboorteplaats, als te Leijden,
1732, i1:udeerde
fiudeerde zoowel
Lei/den, waar
RikKER hoorde. Tot doctor in de regtell
regt en op oudvaderlijke wijze
hij Ri.icKER
den 7 van Wijnm. 1756 bevorderd, zette hij zich te Leeuwarden neder, van waar hij in 1767 naar zijne geboortefl:ad
geboortel1ad terug keerde, tot
hoogleeraar in de regtsgeleerdheid benoemd. De burgerlijke gefchil.
gefchillen in 1787 rukten hem uit dezen kring, zoo dat hij genoodzaakt
Jen
was zich buitenlands te begeven, in 1789 tot ballingfchap verwezen,
welk vonnis echter in 1795 weder vernietigd is. Toen keerde hij in
zijn vaderland terug, en
cn verkoos, boven andere bedieningen, die
van het onderwijs
ondel'wijs in de regtsgeJeerdheid
regtsgeleerdheid aan de Friefche hoogefehooI
hoogefcllOo1,,
wel.
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welke hij in li97 aanvanrdde en tOt
tot 1802 waarnam.
w3nrnam~ Sedert leefde
hij ambteloos, eerst te Fra11eker,
FrtJ11eker, daarna te Leeuwarden, waar hij
den 119
~9 van Lentem. 1814 overleed. Behalve zijne inaugurele verhandeling en twee redevoeringen, is niets van hem gedrukt.
gedruIn. De
berigten omtrent JACOBUS VOORDA en zijne beide zonen, zijn uit de
familiepapieren zelve en andere bijdragen van geleerden meest volledig
hoogleel'aar DE.
DE WAL, in zijne Oratio
Dratio de Clamedegedeeld door den hoogleeraar
ris Frisiae .Turecomultis
.lurecol2Sultis en de aanreekenillgen
aallteekeningen op dezelve. Van deze berigten ver[chillen
verfchillen eenigzills
eenigzins die van den hoogleeraar HERINGA •
aanteekeningen bij zijne Oratio
Dratio de Auditorio TrajectÎl1O.
Trajectino.
in de aallteekeningen
VOOR WERELD.
verl1:aa't men eigenlijk niet,
niet. eenen
ecnen
VOORWERELD.
Hierdoor vernaai:
fraat van denzelfden aardbol.
anderen of vroegeren , maar een' vorigen naat
Alle nafporingen, welke men in de korst der aarde doet, overtuigen
ons, dat deze bol eens eene groote en verbazende verandering, of
omwenteling, ondergaan heeft; dat welligt, door eene ijsfelijke inwendige uitbarfiing,
uitbarl1:ing, de bodems der zee zijn opgetild, en tot bergen
en droog land verheven; terwijl het vaste land, inzakkende, door
het water overfiroomd.
overflroomd. de bodem der zee werd. De fraat
fl:aat onzer
aarde, voor deze verbazende gebeurtenis, noemt men nu de Voor.
wereld, uie
uit welker overblijfsels
overbl~ifsels onze tegenwoordige, waarvan de
fchepping door MOZES verhaald wordt, is voortgekomen; zoo dat de ..
ze aardbol, gelijk ook door de kundigfle
kundigfie godgeleerden en wijsgeercn
wijsge~rcn
thans worde
een en veel hoogeren ouderdom dan
wordt aangenomen, van eenen
6000 jaar is, en dus MOZES berigt aangaande de zesdaagfche fchepping zich alleen tot de tegenwoordige inrigting onzer planeet, en tot
de thans op dezelve aanwezige fchepfelen bepaalt, en geenszins van dC!
oorfpronkelijkC!
oorfpronkelijl{e fchepping en ge!l:eldheid
ge!1:eldheid van onZen aardbol moet vervcrfiaan
il:aan worden. Zijn berige
berigt wil dus alleen zeggen. dat, n3
na genoeg 6000
jaar geleden, de tegenwoordige plaats hebbende orde der dingen door
den Almagtigen verordend is, en die fchepfelen op dezen aardbol
zijn geplaatst, welke er thans nog gevonden worden, en waartoe hij
toen volkomen bepaald werd.
Deze Voorwereld had geheel andere voortbrengfels
voonbrengfels,, dan de tegenwoordige: alles was in haar kolosfaal.
kolos[aal. Derzelver ontdekking hebben
wij aan BLUMENBACH, PALLAS, CUVIER, ADAMS
AOAMS en anderen te danken. Deze natuurknndigen
natuurkundigen meenen echeer,
echter, dat er geene menfchelij.
ke beenderen van overblijfsels uit de wereld vóór ADAM gevonden
worden; doch daarentegen nellen
fl:ellen anderen, zoo als SPALLANZANI,
LEPECHlN,
LEPECHIN, FORTIS, CALDi\NI,
CALDANI, enz., dat er vóór ADAM menfchen
be!1:aan hebben, en beweren verrcheidene
befl:aan
verCcheidene [poren
fporen van menrchenbeende
menCchenbeende..
ren uit de Voorwereld te hebben gevonden. Dan.
Dan, hoe dit ook zij.
zij,
de menigvuldige verfreeningen
ver!1:eeningen van bewerktuigde fchepCelen
fchepfelen der Voor-'
V oor-'
wereld, die thans niee
niet meer aanwezig zij
zijn,
n. inzonderheid, wanneer
wij op èerzelver ligplaatfen
Iigplaatfel1 letten, waarin zij thans gevonden worden, getuigen niet alleen, dat onze aarde verbazende veranderingen
ondergaan heeft, maar ook toen met leven en beweging is voorzien
ge.
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geweest; geJijk
gelijk de lavaas der vllurfpuwende
vuurfpuwende bergen, voornamelijk
van den Et11a ,de overtuigendf1:e blijken opleveren van cellen
eellen veel hoogeren ouderdom, dan onze tegenwoordige tijdrekening. Immers. er
moeten groote gebeurtenisfen en ontzaggelijke omwentelingen op
hoogonzen aardbol zijn voorgevallen. wanneer men ziet, op welke hoog.
ten en in welke diepten, onder de tegenwoordige oppervlakte der
zee, de verfieeningen gevonden worder.. De beroemde natuurkunvOl'ld op de Savooi
Savooifche
fc he Alpen, ter hoogte van 7844
dige DE Luc VONd
voet boven de oppervlakte der zee, verfieende zeefchelpen; en in
pI amen aan, die toch
welk eene diepte treft men, omgekeerd, geene planten
alleen op de oppervlakte der aarde groeijen ~ Te Whitehaven in
Cumberlal1d,
Cumber/and, b. v. heefe
heeft men, in eene diepte van 2000 voet, afdrukfels van varenkruiden gevonden, welke alleen aan de bosfchen
eigen zijn. Even zoo is het met de beenderen van dieren uit de
Voorwereld gelegen, die men in FrankriJk, Duitschland, NooT·d.A.
Noof·d.Aaamrert, welke alleen in de heeefie
heerfie wereld.
wereldmerika en Noord Azië aantreft,
deel en leven; in gure f1:reken geenzins bef1:aan kunnen en omgekeerd,
en waarvan velen onbekend zijn. De aardlagen bij PariJs, waarin
krijt, kalldl:een
kalklleen en gips de voornaamfie
voornaamlle befianddeelell
beftanddeelel1 uitmaken, inzonderheid bij Montmartre, bevatten merkwaardige fkeleteen
fkeletten van
vogelen en viervoetige dieren,
heeft bekend
dieren. waarmede ons CUVIER heefe
gemaakt. Zij befiaan
verfchilIenbeftaan uit overblijffels van beenderen van verfchilIen.
de Paleotheriën, van eene Didelphis I7iverra
f/iverra ,enz. Zelfs vindt men
fom tijds zoetwater-Conchylien, en in de bovenfie
bovenfte mergel.
mergelonder hen fomtijds
fchichten wederom zee-Conchylien (*). Over het geheel heeft CuV2n dieren uit de Voorwereld in de gips ..
VIER meer dan 20 foorten van
Mofttmartre ontdekt. De oevers van de Ohio zijn mede
bergen van Montmartre
rijk aan overblijfsels van dieren uit dezelve. Te Philadelphia bevindt zich een fkelet van den Mammut Ohioticum, welke zich, onder anderen, ook door de daaraan alleen eigene opmerkelijke gedaante zijner verbazend groote hoektanden van de overige fchepfelen
ond~rfcheidt; alsmede te Madrid een ander
der dierlijke Voorwereld onderfcheidt;
lI1egatlzerium Americanu1l1.
Americanum. De Engelschman ADt\MS
ADAMS vond,
van den lI1egatherium
aan de IJszee in Siberië, 2 volkom
ene gedaanten van
volkomene
v:m den Elephas
Prim;genius, in hun volle vleesch, en met huid en haar bedekt,
Primigenius,
waarvan de ribben in het keizerlijk mufemn te Petersburg bew3ard
bewsard
worden. Ook te Pari.is
PariJs en Göttingen worden geraamten van dieren
aan den Foor_Har:;;,
roor_Harz, ttlsfchen
cusfchen Osteuit de Voorwereld bewaard, en llan
rhillocerosfen,
rode en Hertzberg , heeft men mede beenderen van rhinocerosfen,
olifanten, hijaenaas enz., gevonden; terwijl men in 1695, in de
fteengroeven van den Pietersberg , bij Maastricht, eenen verdiepe fieengroeven
!leenden
fieenden krokodilskop , die zich in her
het mufeum van TEIJLER, te
Haarlem, bevindt, opgedolven, en in I3n
1811 in de fireek
ftreek van Helmfiadt bij Ofleben, het geraamte van eenen kolosfalell frier
mer der Voorwe.
we(*) Zie: Cu
VI ElI. ell BIl.OUGNUl\T,
CUVIRlI.
BaOUGNUI\T, Geegr. Minlrtûogi.
Min/nl/ogi. ties ,ny;rons d6
de PilPa·

ris,
ris. lSU.
'Su.
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wereld'
wereld in eene zandige aardfchicht opgegraven, zoo als men ook
reeds koppen van kolosfale fiieren
fl:ieren uit dezelve afkomftig, in de bed~
Tióer en den Rijn
Rij11 gevonden heeft. Over het alge~
dingen van den Tiher
meen onderfcheiden zich de opgegravene dieren der Voorwereld van
foorren derzelve , door hunnen reusachti.
rellsachti.
de nog voorhanden zijnde foorten
gen vorm; doch voor het overige flechts door geringe afwijkin.
gen. Zoo heeft, b. v. het gewigt of de horens van een elanddier
der Voorwereld een gewigt van 300 pond, tenvijl
terwljl dat van het tete.
genwoordige flechts 60 pond weegt. De verkalkte en verweerde
beenderen van het groote dier aan den Olzio,
Ohio, in Amerika, worden
gefchat, zoodat de Mammout meer dan 20,000 moet
op 1000 pond ge[chat,
bij dit alles het art.
are. VERSTEE.
VERS TEE.
gewogen hebben. (Men vergelijke hij
NINGEN.)
VOORZlENIGHEID. (De) Zoo noemt men, die daad van den
VOORZLENIGHEID.
goddelijken wil, waardoor de infl:andhouding
inftandhouding der wereld, volgens
het oogmerk harer beftemming bewerkt, en alle zaken en uitkom~
fien in het gan[che
ganfche heelal, ten algemeenen nutte, volgens de onveranderlijke voorfchriften van wijsheid en goedheid beftuurd worden.
Deze Voorzienigheid onderfcheidt
onderfcheidt: men gewoonlijk in onderhoudende
en hejltlrende
beflllrende,,en
en wordt zoo wel door rede en ondervinding gefl:aafd
geftaafd ,
als allerwegen door de heilige fchrift ten duidelijkfl:e
duidelijkfte geleeraard. Ondertusfchen werkt deze goddelijke Voorzienigheid, zoo wel in hare
onderhollding als beftming
onderhouding
befturing van het heelal en van ieder fchep[elin
fchepfelin het
bijzonder, niet op eenen gelijken en eenparigen voet; maar is zeer
verfchilIenden aard en de onderfcheidene
juist afgemeten naar den verfchillenden
omflandigheden
omftandigheden der fchepfelen. Dus onderhoudt en bewaart, immers zoo ver den vorm, of de bUzondere wijziging betreft, re.
beftuurt God de enkel fl:offelijke
ftoffelijke en levelllooze natuur op
geert en befl:ut1ft
eene andere wijze, dan de gl'Oeijende
groeijende en dierlijke,
dierlijke. en, onder deze
laatf1:e. de zedelijke natuur,
laat!l:e,
natuur. of de men[chen,
menfchell, wederom op eene verfchillende
fchiIlende wijze;
w~ize; waarom dan ook de goddelijke regering in een na.
tuurlijk befl:uur,
beftuur • en in een zedelijk bef1:uur, of koningrijk , onderonder_
ftolfelijke en onbezielde natuu,l'
natuur heeft
fcheiden wordt. In de bloot ftoffelijke
de Schepper zoodanige krachten gelegd,
gelegd. en daaraan zulke hoedanigneden medegedeeld, waardoor zij, volgens onveranderlijke wetten, in
eenen vasten of geregeld afwisfelenden vorm en gedaante kan blijven,
en haren loop volbrengen, zonder gefl:adig
geftadig nieuwe krachten te behoeven;
maar de bezielde, vooral de redelijke [chep[clell,
fchepfelen, gelijk de mcn[chen,
mcnfchen,
bef1:uurd door middel van hunne e:gene
e:gelle poginpogin.
worden onderhouden en be!luurd
gen en volgens zedelijke wetèen,
wetten, in hunne harten gefchreven,
gefchrevcn, of door
eene openbaring hun medegedeeld. Deze laatfl:e
laatfte onderhouden en befl:u.
beftu.
ook. in eenen zekeren zin, zich zelvell,
zei ven • zonder dat het nooren dus ook,
zij • dat de Schepper hier aan geiladig
genadig medewerkt, of tusfchen bei.
tlig zij,
den kome, dan alleen door den aanhoudendell
aanhoudend en invloed van zijnen wil
wil.•
met opzigt tot den grondflag van hun beftaan , dien zij met alle fchepfelaatllen zin zij
len in het gemeen elk oogenblik behoeven, in welken lamGen

te
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te regt gezegd worden, in Hem te lel'en, zich te bewegen en .te zijn.
Zoo dikwijls echter, nIs het welzijn der zedelijke wereld, of van
cenig aanmerkelijk deel derzeh'e het vordert, of zulks fhekken kan
eenig
ter handhaving van zijn gezag, wijkt God in het befl:nur
hefl:uur der wereld
îomtijds
fomtijds van de gewone wijze en wetten
wctten af, gelijk wij uit de openba.
mcermanl gefcbied
gefchied is; doch dan noemt men deze z~ille
zijne
ring weten, dat meermanl
meer onmiddellijke bemoeijingen of tll3[chenkomfl:en
tl13[chenkomfl:en , en de uitwerk[den
fden daarvan, wqnderm
wonderen of bovennatuurlijke gewrochten,
gewrochten. en blijken
van Gods buitengewoon belluur, in onderrcheiding van de wegen en
handelingen zijner gewone Voorzienigheid of regering.,
VORMKRACHT. Daar men het zaad der planten en het teelvocht
del' dieren als ongevormd moet befchouwen , voor zoo ver derzelver
gedaante of deelen in geenen deele met de plant of het dier over.
eenfl:emmen,
cenfl:emmen, welke er uit gevormd worden, zoo [chonk
fchonk de Almag_
Almag.
bijzon.
tige aan het zaad, zoo wel uit het dieren- als plantenrij k, dat bijzonvereiseh.
der voor ons onbegrijpelijk vermogen, om zich, onder de vereischomfl:andigheden, te vormen en uit te breiden tot een
ecn volkomen
te omllandighedeiJ,
gelijkfool'tig wezen, als waarvan het nfkoml1ig
gelijkfoortig
afkoml1ig is)
is. en dit vermogen
of die kracht, noemen de natuurkundigen Pormkraclzt.
Pom;/,raclzt. Dez~lve
Dez~lvc is,
verfchiliend gewijzigd, volgens de verfchi!ver[chileven als de levenskracht, verfchilIend
bewerktuiging des VOOl'werps, ofschoon zij als kracht of verlende bewerktuigiBg
ver.
mogen, om eene bepaalde gedaante aan te nemen, aan allen gelijk
mogen.
omtlanis, terwijl zij eerst dan werkzaam wordt, wanneer al de omflanbewerkruigd ligchnam
ligchaam
digheden, tot de vorming en groei van eenig bewerktuigd
lloodig, daar zijn. Zoo bezit de eikel wel vormkracht ; doch deze
\wordt dan eerst werkzaam, om uit denzelven eenen eiken boom te
vormen, waarmede hij nog niets gemeen heeft, wanneer dezelve in
eenen vruchtbaren grond.
grond, onder behoorlijke warmte en
cn vochtigheid,
zich bevindt; en nu eerst werkt zijne Vormkracht , en neemt die ge.
daante en beflanddeelen
befl:anddeelen aan, welke zijne bijzondere
bUzolJdere Vormkrncht met
zich brengt. Zoo is ook in het vogelei nog de vogel lliet begre.
pen; maar aan de vereischte warmte eenen bepaalden tijd bloot gefl:eld wordende, wordt door de hierdoor werkzaam gewordene Vorm.
kracht van het ei.
ei, de vogel gevormd: en zoo bezit ook het dierlijk
zaadvocht , of het in de baarmoeder begrepcne
begrepene ei , niets, dat naar het dier
gelijkt.
gelijkt, hetwelk er uit onflaan
ontlaan kan; maar in de baarmoeder bevrucht,
worde
wordt het zaad of eitje door de Vormkracht , tot een gelijkfoortig wezen
gebragt, als de ouders zijn. Ondertllsfchen
Ondertus!èhen kan deze Vormkracht, even ais
als
elke andere levenskracht, wanneer zij in hare werking verhinderd, ofop
of op
eene haar oneigene wijze gemodificeerd wordt, in velerlei opzigten vall
l1aren
haren gewonen loop afw\iken;
afw\jken; en zoo omfl:aan dan geheel tegennatuurlijke gedaanten der bewerktuigde ligchamen, als: misgeboorten,
tweeOachtige, of het'mapli1'odyten, en bastaarden; terwijl door den ingerchiedende verbastering
verbasrering
vloed van de menigerlei oorzaken der al!engs gefchiedende
de rasfen en fpeelroorten,
fpeelroorcen, of verfcheidenhedcn,
verrcheidenheden, worden voortgebrngt.
voortgebragt.
Deze Vormkracht is mede. bij verder toellemenden groei, werkALGEMEllN WOOP..DENB.
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zaam, en doet ieder deel zoodanig uitbreiden, en die gedaante ver';
verkrijgen of behouden, als deszelfs natuur medebrengt. Het voedfel
voedfe! ,
overeenkomflig de
hetwelk planten
plamen en dieren opnemen, wordt dus overeenkomilig
biizondere Vormkracht van de plant of het dier, en wel van ieder
bijzondere
d~el derzelve , bewerkt en eigen gemaakt, zoo als derzelver VormVorm.
deel
kracht medebrengt. Eindelijk is het ook door deze Vormkracht ,dat
, dat een
ont1l:aan gebrek bij plant of dier zoo veel mogelijk wederom herlleld
ontf1:aan
herfield
wordt, om welke reden de hiertoe werkende Vormkrachr
Vormkracht herfleltingsherflellingskracht wordt genoemd, welk merkwaardig vermogen de mensch en
de hem aanverwante dieren. wel is waar, flechts
fl echts in eene zeer be·
paalde mate bezitten; doch hetwelk daarentegen ongemeen fierle
fierk en
volkomen is bij vele koudbloedige dieren, inzonderheid bij water-hagedisCen
gedisfen , kreeften, aardflakken , regenwonnen , zeeanemonen, zeefierren , armpolypen en meer
me~r andere.
VOS. (De) Een dier, dat tot het geflacht der honden behoort.
De gewone Vos (Canis Pulpes) onderCcheidt
onderfcheidt zich door zijnen regten ,•
aan het einde, witten fiaart;
1laart; gelijkt voor het uiterlijke veel naar een'
hond; is uit hooCde
hoofde zijner looze 1l:reken
fireken en valschheid tot
rot een fpreekfpreek.
;n vele opzigten als
woord geworden, en bij de liefhebbers der jagt ~n
zoodanig
zoo danig bekend. Hij woont in de noordelijke deelen der oude
wereld, en men vindt dien ook bij ons te lande veelvuldig; maakt
zich een nest onder den grond.
grond, of neemt daartoe ook wel bezit van
het dasfenhol , loert op hazen, konijnen en allerlei gevogelte; doch
visfchen, wespen en andere infecten,
eet ook muizen, amphibiën, vislchen,
ook honig en Iworn, en is inzonderheid op druiven gefield. - De
BrandBrand. of Veldvos
Ve/dYos CC.
( C. Alopex)
A/opex) heeft met den vorigen een en hethet.
zelfde vaderland, en onderCcheidt
onder[cheidt zich daarvan alleen door zijne ee.
ce.
nigzins kleinere gefialte,
ge1l:alte, zijne meer
lUeer donkere kleur en het zwarte
einde van zijnen 1l:aart.
Haart. - De Zwarte Vos
Pos (C. Lycaon) is 0111
om zijne
kostbare huid beroemd; bewoont het noorder werelddeel, en houdt,
zoo wel wat zijne gedaante als houding betreft, het midden tusfchen
rusfchen
den Vos en den Wolf. Volgens CUVIER vindt men hem ook in Eut'opa,
ropa, zelfs in Frankrijk. lVIen
Men zegt, dat hij den wolf in wreedheid
Zilvervos is eene verfcheidenheid van
vau
overtreft. De zoogenoemde Zilyeryos
den zwarten, en de zilverkleurige punten zijner haren hebben hem
dien naam doen verkrijgen. - Eindelijk noemen wij nog den Steen'lI0S
YOS (C. Lagopus) , die eenen regten f1:aart
1l:aart van de kleur als het lijf,
cn
en de voorVOOl'· en achterpooten
2chterpooten dik met haar bezet heeft. Hij houdt
hondt
zijn verblij
verblijff in de landen nabij de Noordpool, inzonderheid op
Spitsbergen, Nova·Zembla,
Nova-Zembla, enz., alwaar hij doorgaans beurtelings
zijne woonplaats met den ijsbeer verwisfeit
verwis[elt ,- dat is: hij komt aldaar
eerst in Slagtm. te voorfchijn, wanneer deze foort van beeren ver.
rrekken.
trekl,en. Zijn vleesch is fmakelijk, even als dat der konijnen, en
zijn vel wordt, zoo als bekend is, zeer geacht. De meeste dezer
Vos[en
Vos fen zijn wit; de zoogenoemde
zoogcnoemue VosCen
Vosfen zijn blaauwachtig,
blnauwachtig, en de
Kruisvoi heeft een zwart kruis oycr
over de fchouders
[ehonders en den rug.
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lVIen
Men vindt
vindt ook
ook nog
nog C.
C. Mexicanus
Mexict1nus L.,
L., C.
C. Áurcus
Aureus L.,
L., en
en "ande"ande_
ren.
ren.
VOS.
VOS. (W.
(W. 01':)
DE.) Dcze
Deze verdicnll:elijke
verdienilelijke man
man bekleedde
bekleedde meer
meer dan
dan 50
50
ja:lr
jaar het
het leeraarambt
leeraarambt bij
bij de
de vereenigde
vereenigde doopsgezinde
doopsgezinde gemeente
gemeente te
te Am_
Am.
flerdam,
flerdam, alwaar
alwaar hij
hij ook
ook den
den 8!1:en
811en V:ll1
van Louwm.
Louwm. 1823,
1823, in
in den
den hoo:
hoo.
gen
gen ouderdom
ouderdom van
van 8+
84 jaar,
jaar, !1:ierf.
iliert: In
In het
het gemeenebest
gemeenebest der
der letteren
lettere!l
verwierf hij
hij zieh,
zich, door
door zijne
zijne uitgebreide
uitgebreide kunde,
kunde, onvermoeiden
onvermoeiden ijijverwierf
ver,
ver, onbevooroordeelde onpartijdigheid en
en oordeelkundige
oordeelkundige feherpzin.
fcherpzin.
en roem. Geleerde en
en letterkundige maatmaat.
nigheid, eenen
eenen welverdiend
welverdienden
nigheid,
bekroonden dien
dien om
om ll:rijd.
ilrijd. In
In 1767
1767 behaalde hij
hij eene
eene
fchappijen bekroonden
gouden
gouden medaille
medaille bij de
de HoIlandCehe
Hollandrche maatfehappij
maatfchappij der wetenCehappen
wetenrchappen
te
te Haarlem
Haarlem voor
voor de
de beantwoording
beantwoording der
der vraag: "is
"is het
het geoorloofd,
geoorloofd.
" in
in onzen
onzen handel en
en wandel,
wandel, met
met de
de onkunde
onkunde van
van onze medemen.
medemen.
fchen ons voordeel te doen? Zoo ja; in welke gevallen en in hoe
" fehen
" verre?" (*) en drie jaren daarna eene
eenc zilveren voor eene verhandeling: "over de vereischten tot de kunst van waarnemen, en hoe
" veel dezelve kan toebrengen tot volmaking van het vcr!1:and?"
verfland '?" (t)
TEULERS
TElJLERS godgeleerd genootlchap
genootfèhap wees hem, voor het be~ntwoorden
beantwoorden
onderfèheidene prijsvragen, het accesjit
van 3 onderreheidene
accesfit en de zilveren medail.
medailIe
kin
namelijk
in 1789 voor die: "over de duidelijk!1:e
dnideIijk11e verkla.
verklale toe, namelij
" ring en het bondig!1:e
bondigile bewijs van de aannemelijkheid des protestantfchen grondregels: dat ieder christen, zijns ver!1:ands
verilands magtig •, ge.
" fehen
regtigd, en naar zijne bekwaamheid verpligt is.
is, om in zaken van
" regtigd.
" godsdienst voor zieh
"godsdienst
zich zelven
zelveIl te oordeelen;" (§) in 1791 voor
de beantwoording der vraag: ,. in welke gevallen, en in hoe verre.
" CHRISTUS en de apostelen zich, in prediking en fchrifcen,
fchrifren, l1aar
I1ftar de
" toen heerfchende volksbegrippen geCehikt
gerchikt hebben?" (**)
("'*) en in 1795
voor de verhandeling:" "nopens het in- en uitwendig bewijs voor
" de goddelijkheid der christelijke leer en het verband, waarin het laat~
" !1:e
ile met het eer!1:e
eer11e al of niet kan geacht worden te fl:aan."
il:aan,"
Ook
het Sto/piaanfche
Stolpiaanfche legaat erkende 's mans verdienilen,
verdien!1:en, door in 1791
1797
aan zijn
zyn antwoord over: "de verCchiIIende
verfchilIende volkskarakters en dcrzel.
derzei.
" ver natuurl~ike
natuurlijke en zedelijke oorzaken ," het accesjit
accesjt't toe
toc te kennen;
kenncn;
terwijl de maatCehappij:
muatrchappij: Tot Nut van 't Algemeen
Algemee1l hem 4 jaar later
hare gouden medaille toewees voor zijne verhandeling: "over het
" fchadelijke
fehadelijke der vooroordeelen, omtrent het horoscooptrekken en
" planeetlezen , met een kort en zeker betoog, dat noch kometen
" noch plunete!l
menCehen eenigcn
eenigen onmiclolJmid~
planete!] op de lotgevallen der menrchen
" dellijken
deIl~iken invloed
invlor.d kunnen
kunncn hebben." (**) Eindelijk bragt het U.
trechtfche gellootfchap
genootfchap insgelijks aan zijne bekwaamheden, hulde toe,
door

e)

C·)
C*) Zie,
Zie I Verhandeling del'
de,. Maat!.,
Maat;', deel X, bI. 47.
(t) Zie:
Zie: Verha"deli"g
Verha"dcling der DIaat!.
lf1aatf" , deel
,lecI XIII, ,de
ode U.
ft. bI.
bI.

17
171.
1•

(§)
(§) Zie: VerhalZdeling
Verhalldeling valZ
van TEIJLERS
TEIJLERS Godg.
Codg. Gm.
Cm. deel XI, bi.
bI. 425.
(0')
- - - - - - - - - - - - XI[.
(*.) Zie: -------- XII, blo
bI. 199.
CO)
(0) Zie:
Zie: Verhandeling
Verhandeling van
va" TUE
TIIEIJLER'
IJLER' Godg.
Codg. Gen. deel XV. bI,
bI. 3327.
2 7.

CU) Zi<:
Zie,I V"./;.
VIJ''',
C")

,'''11 dedeMallt]:TotNu:Vlm.tdlgcmcM.Prijsverh.
""IJ
Maat]; Tut Nu: Vtm " d!gcmcen, Prijsverh,
C Cr. 2(2
C

IX deel.
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1304- met dubbel goud, uit 41 ingekomene verhandelingen.
door in 1304
antwoord te bekroonen (bij loting tegen dat van den heer HEIJLUS ,
zijn antwoflrd
die toen
tOen de dubbele zilveren medaille ontving) ""over
over de beste mid.
" delen I om de duëllen of tweegevechten voor te komen en te weeheerfchende is, dat het
" ren, wanneer het gevoelen in een land heerCchende
" Cchandelijk
fchandelijk zoude wezen, wegens zekere beleedigingen den belee" diger niet uit te dagen tot een tweegevecht, of, uitgedaagd zijnde,
ncmcn." - Behalve eene verhandeling IJver het
" hetzelve niet aan te nemen."
hmpeli/k
zijn er van zijne kunde en ijver onderCcheidene
onderfcheidene proeven in
huweliJk,,zijn
de beste tijdCchriften
tijdfchriften voorhanden. Hij was Cedert
federt 1792 lid van de
Hollalldfche maatCchappij
maatfchappij ,en Cedert
federt 1805 van het Utrechtfclze
Utrechtfche genoot.
HollandCche
fchap. Opregte deelneming aan het lot zijner vrienden, die hij fieeds
met raad en daad bijfl:ond,
bij 1l:ond, en belangfl:elling
belang1l:elling in :!lles,
alles, wat goed, waar
en edel was, kenmerkten zijn karakter; terwijl hij als leeraar aan zijne
gemeente tot een achtbaar voorbeeld van naauwgezecte godsvrucht,
gepaard met eene christelijke opgeruimdheid en h:melijkheid,
hartelijkheid, verfl:rekte.
ver1l:rekte.
VOSMAER, (JACOB)
Cl Acon) een verdienHelijk
verdien1l:elijk Nederlanolsch
Nederlan~sch geleerde,
werd in Oogstm. 1783 in 'sHage geboren. Hij was de zoon
Zoon van
NrcoLETTA HOLTlUS ;
WILLEM CAREL VOSMAER en MARGARETHA NICOLETTA
ontving in zijne geboorteplaats het voorbereidend onderwijs tot de
akademiCche
akademifche fiudiën, en nam in Lentem. 1801 afscheid van de Latijn.
fchool met eene redevoering: de bello et fledere
foedere RommlOrum
Romtl1lOrUm et
fche Cchool
Latijnfche verzen was
Sablinorum lub Romulo et T. Tatio, welke in Latijnfclle
opge1l:eld. Hier na vertrok hij in hetzelfde jaar naar de hoogefcllOol
hoogefchool
opgefield.
te Harderwijk, alwaar hij zich inzonderheid op de kennis der ge.
neeskunst toelegde, zonder daarbij echter de beoefening der letteren
eenigermate te verzuimen. Bovendien volgde hij, met veel ijver.
de lesfen van zijnen hoog gefchatten leermeester REINWARDT, onder
wiens voorzitting hij,
bij, in Zomerm. 1807 eene disputatio chemica de
adftn'ngentium
ndflringentium natura, verdedigde. In het laat!l:e
laatlte gedeelte van hethoogefchool te Utrecht, door den
zelfde jaar begaf hij zich naar de hoogeCchooi
roem van MATTHIAS VAN GEUNS, bekend; genoot tevens de lesfen
anderen,, zeer kundigen, hoogleeraar
van den, in zijn vak, onder allderen
DE FREMERIJ; keerde in 1808 naar Harderwi.ik
Harderll/iik terug, en werd hier
doctor bevorderd, na openlijk eene disCertatie,
disfertatie, getiin Wijnm. tot medic. docror
teld: Obfervationes de Sympathia , verdedigd te hebben. Kort na zijne
bevordering zette hij zich te Haarlem neder; oefende aldaar 2 jaar de ge.
neeskunde , en vestigde zich in 1811 te Zutphen. Bij eene uitgebrei.
de practijk vergat hij zijne geliefkoosde 1l:udie
Hudie niet, en wijdde nog
fcheikundige wetenCehappen
wetenfchappen,, en het
menig uur aan de natuur- en Ccheikundige
wijsgeerig gedeelte der geneeskunde. Dij de vestiging van het atheIl'leum
n:1eum te Harderwijk,
HarderwiJk, werd hem aan hetzelve het hoogleeraar-ambt
in de kruid-, fcheifchei· en artfellij.mengkunde
artrenij.mengkunde opgedragen, welken
!J5 van Louwm. 1816, twee dagen, na de inwijpost hij, op den :25
ding van dit :nhenaeull1
athenaeull1 , aanvaarde met het houden eener plegtige redeutilitotis ftudio
flut/io in exploranda
exp/orant/a natura. Na de opvoering, de fugiendo utilitatis
hef.
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heffing van hetzelve, werd hij in 1818 naar Utrecht verplaatst, als buitengewoon hoogleeraar in de geneeskunde, hield
bield eene inwijdings_reinwijdings.rerecentÎOI"j medicina cum antiqua comparata,
comparata , en nam
devoering, de recent/ori
hier het onderwijs in de Semiotica, Therapia genera"s,
generalis , Encyc!opaeEncyclopaeMec/icinae op zich. In 18zo
1820 werd de VeeVee.
dia Medica, en Historia Medicinae
artfenijfchool te Utrecht opgerigt.
opgerigt, en hij tevens, kort daarna, bij
dezelve benoemd tot gewoon hoogleeraar in de fcheikunde, de
leer der geneesmiddelen, en der artfenij-mengkunde. Ruim 5~
s! jaar
was VOSMI\ER
VOSMAER een fieraad van Utrechts hoogefchool:
boogefchool: zelfs in de
laat(le dagen van zijn leven hield
bield hij niet op, niettegenllaande
niettegenfiaande zijne
laatfle
toenemende zwakheid, met zijne lesfen aan zijne leerlingen mede te
deelen. Zijn geest bleef bellendig
befiendig helder; terwijl zijn zwak ligchaamsgellel,
chaamsgeael, door langdurige lludiën
fiudiën afgemat, bezweek. Hij fiierf
flierf
1824. in den ouderdom van flechts 41 en
den 3den van Sprokkelm. 18z4.
een half jaar, en liet eene bedroefde weduwe met nog 4 jonge kin.
kinachter. - VOSMI\ER
deren ~chter.
VOSMAER was lid van verfcheidene geleerde genootfchappen, en had zich door zijne grondige geleerdheid, jnist
juist oor~
deel en duidelijke voordragt , en niet minder door zijne zeldzame be.
befcheidenheid, braafheid en godsvrucht, de achting verworven niet
ambrgenooten en leerlingen, muar ook van allen, die hem
alleen van ambtgenooten
van nabij hadden leeren kennen, zoo dat zijn dood als een fmartelijk
verlies, zoo wel voor al zijne betrekkingen, als voor de fraaije letwetenrchappen, welke hij zoo gelukkig beoefende, alge.
algeteren en wetenfchappen,
meen befchouwd werd.
Behalve de reeds gemelde redevoeringen.
redevoeringen, die alle gedrukt zijn,
verfchenen van zijne kundige hand nog de volgende belangrijke wer,..
:wer,..
Grondbeginfelm der Natuurkunde van den JJlensch.
Menseh, naar het
ken: GrondbegitJfeletz
BLuMENBAcH, Harden"'.
Harderw. 1807;
IS07; Grondbegin[elen
Crondbeginfelen der OntOnt.
Latijn van BLUMENBI\CH,
leedkunde, naar het Hoogdnitsch
Hoogduitsch van II.
Il. F. IIEMl'EL,
IIEMPEL, eer!le
eerlle druk,
leedkunde.
ISO, tweede druk lllc
lae !luk
auk bij
bij A. LOOSJES Pz., te Haarlem 180.
diens weduwe aldaar 1824; eenige kleine Dichtllukjes
Dichtfiukjes,, als: aan mij~
mijne verloste Landgenooten, Dec. 1813; Lierzang op de Yerheffing der
'tie
Koningriik, kort na de lrmding
la;lding van
va11 BUONAPI\RBUONAPARNederlanden tot een Koningri,ik,
Zutphen, Maart 1815;
181S; de Meufchenliefde,
Menfche1Jliefde, Dichtlluk
DichtIluk , HcmiCfNt/rderTE. ZutpJun.
rerhandeling over de toevallige
toevaliige gebreken tder
lder Blikfem':'
wijk 1818; Yerhandeling
afleiders,
BëcKMANN, uit het Hoogduitsch
I-Ioogdnitsch vertaald
afteidel's, door C. W. BëcKMI\NN.
en met eenige bijvoegfels vermeerderd, door JI\COB
}ACOB VOSMllER,
VOSMAER,
geplaatst in het IX deel der Natuurkundige Verhandelingen van de
Hollandfche Maatfchappij der Wetenfchappen
Wetenfchappel1 te Haarlem; en eindelijk: Apothekers Woordenboek, of uitvoerig zamenflel der Apo~
tlzekerskunst
tl1ekerskunst en daartoe voorbereidende
voot"bereidende Wetenfchappen,·
Wetenfchappen, in eene al~
al.
phabett"fche
phabett'fche orde; lae
lire deel, met platen, A-D, rrZutphm,
Zutphm , H. C. A.
THIEME,
1822. Bovendien leverde hij eenige
eellige !lukken
TH
IEME ,llbz.
nukken in het Na.
tuurkt/ndig TiJdfchrift,
Tijdfchrift, den KonstKOllSt- en Letterbode, als ook in de
dé Lettuurkundig
teroefeningen, en was mede een kundig en vlijtig medearbeider van
v:m
tcroefeningen.
dit ons WoorJcuboek,
Woordenboek, hetwelk hij met vcrfcheidcnc belangrijke
Cr:hciCc 3
rèhci-
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fcheikllndige
fcheikundige en andere artikelen verrijkt heeft. Nog zijn uit zijne
nagelatene papieren uitgegeven, twee deel
en met ~'erhandelingen,
deelen
,'erhandelingen ,
en een getiteld: De kunst om we!
Ijle! te leyen
leven en te /let·ven,
flet'yen, beide te
Haarlem bU
b~i de Wed. A. LOOSJES , Pz.
VOSSIUS, (GERARDUS
(GERARD us JOHANNES) een der grootfl:e
grootf1:e geleerden,
flrekten, werd in·
in den jare 1577 te
die aan de 17de eeuw ten luister Hrekten,
Heide/berg geboren. Hij was echter van afkomst een Nederlander,
Heidelbel'g
als zijnde beide, zijn vader en zijne moeder, uit een deftig geilacht
gellacht
te Roermonde
RoermotJde gehoren. De eerfl:e,
eerfie , JOHANNES VOSSlUS
VOSSIVS genaamd, die
in den jare 1549 ter genoemder fl:ede
fiede het licht zag, en in letteren
en wetenfchappen niet weinig bedreven was, gevoelde zich in den
jare 1572 opgewekt, om zich aan de beoefening der godgeleerdheid
toe te wijden, en vertrok te dien einde naar de hoogefchool
hoogefehooi tc
Heide/berg, waar hij eerlang tot predikant bij de Hervormde gemeente werd aangenomen. Doch in den jare 1578 verliet hij, ingevolge
der in de Palts voorgevallene verandering, waardoor alleen de Lutherfche kerkleer werd toegelaten, van zijnen pOSt ontzet, met zijne
echtgenoote en halfjarig zoontje de genoemde fiad, en begaf zich naar
het meer verdraagzame Holland,
Holla1ld, met name naar leyden,
Leyden, waar hij op
den 4 van B1oeim.
Bloeim. van het gemelde jaar onder de academie-burgers
werd opgefchreven. Hier eenigen tijd in geletterde rust hebbende
werkkring in.
in, en
eu
doorgebragt , trad hij op nieuw zijnen vroegeren werkluing
werd, na eerst op eenige andere plaatren
plaatfen het Evangelie verkondigd
te hebben, in 1584 tot predikant te Dordrecht beroepen, waar hij
.reeds in het volgende jaar overleed. Zwaar was dit verlies voor onreeds
zen achtjarigen VOSSIUS, te meer daar hij reeds vroeger zijne moeder
verloren had. Gelukkig echter werd de plaats van deze bij hem vervuld door eene deftige weduwe, BARBARA MIJLIA geheeten, wier
echtgenoot, JACOBUS lVh}LIUS,
lVfIJLIUS, een 1113n
man van groote geleerdheid, met
den ouden VOSSIUS reeds in de Palts door vriendfchap llaauw
naauw verbondcn
bonden was geweest. Tien jaar !lragt
bragt hij in het huis dezer weduwe door, die niet verztlimde
verzllimde telkens met lof over zijncn vader tot
hem tc
te [preken,
fpreken, en hem ter navolging 'Van zijn voorbeeld op te wekken. Gedurende dien tijd genoot hij het onderwijs der voortreffeOXYDRlUS, CORNELIUS
CORNELlVS REKENARIU5, FRANCISCUS
lijke mannen,
mannen. OXYDRIUS,
I-IANSlUs
HANS lUS en HADRIANUS MARCELLUS ,in welkt!
welk~ de openbare fchool
te Dordrecht toen
wen eene zeldzame vereeniging der bekwaamfl:e
bekwaamfie leer.
leermeesteren bezat. Door het onderwijs dezer mannen, waarvan de
jeugdIge
heerlijkfiell aanleg toegejeugd1ge VOSSlUS , door de natuur met den heerlijkfl:en
rust, het vlijtigst gebruik maakte, tot de akademifche fl:udiën
f1:udiën op het
met een' ongemeenen voorraad van ken·
kenovervloedigst voorbereid, en lllet
nis voorzien, vertrok hij in
ia 1595 ,.~ achttien jaar oud zijnde, naar de
hoogefclJOol tC
te Leyden, en werd aldaar in het dus genaamde theolvgisch.
Staten,coIIegie opgenomen, welks beil:uur
be(l:uur toen aan Jo10gisch. of Staten-collegie
HANNES KUCIILINUS
KUClILINUS en PETRUS BERTIUS was toevertrouwd. Onder
het geleide van deze mannen, en voorts onder dat der beroemde
hooghoop:-
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hoogleeraren BONAVENTURA VULCANIUS, RUDOLl'HUS iSNELLTUS, PETRUS MOLINAEUS,
MOLlNAEUS, FRANCISCUS ]UNIUS,
JUNIUS , LUCAS TRELCATIUSTRELCATlUS' ((de
de v.a~
va~
der) en FRANCISCUS GOMARUS leide hij zich hier op den geheelen
l1udiën met
omvang der letterkundige, wijsgeerige en godgeleerde fl:udiën
voorbeeldeloozen ijver toe, en verwierf zich de genegenheid en hoog_
J598 en,
en.dus
dus
achting van al zijne leermeesters, Reeds in den jare 1598
na een verblijf van flechts drie jaar, werd hij tot de toen ho~g{le
h()~g(le
waardigheid in het vak der wijsbegeerte, die van Me,ester der vrije
Kunften, bevorderd, en was de eerfl:e,
eerl1e, die aan de Leydfche ho(}&e~
hoo'!';(l~
hield hij, met vooFkellfchool die waardigheid verkreeg. In 1599 Meld
VOOl'kel~
belluur, openbare vOQrle~-in.
vOQrleûn.
nis en goedkeuring van het akademisch befiuur,
gen over eenige boeken van ARISTOTELES, de Natuurkunde betref~
bet~ef,.
fende, en bijzonder over deszelfs Rhetorifche fchriften.
fc1uiften. Dit gefchied.
de ter gelegenheid, dat het hoogleeraarambt in de Natuurkunde 'open
l1ond, en kon als eene foort van mededinging naar hetzelve berchouwd
befchouwd
fl:ond,
worden. Dan VOSSIUS
VOSSlUS onttrok
omtrok zich eerlang aan dezelve ter aanva~~
a:ll1vll~~'
ding van den hem opgedragen
opgedragenelI
en pOSt van rector der Donfehe
Donfche fchool.
fch~oI.
me): den groot(!en
grootnen lof,
lof.
Vijftien jaar achtereen bekleedde hij dien post met
eu vormde een groot aantal uitmumende
uitmuntende leerlingen, van welke -bij
hij
befiendig de hartelijk!l:e
harteJijkfie bewijzen van dankbare hoogachting ontving,
en het genoeg zal zijn een' JOHAN VAN BEVERWIJK, JANUS RUTG.ERRUTGERSIUS en ANTONIUS
ANTONlVS AEMILIUS te noemen. Inmiddels was de roem van
VOSSIUS als geleerde ten hoogl1en
hoogfien top geklommen dool'
door de uitgave der
zes Boeken van zijne ln/litutiones Oratoriae; eell
een werk, dat
<lat in
1606
)606 voor 't eerst, en later nog met merkelijke bijvoegfelell
bijvoegfelen en ver.
beteringen in het licht verf
verfcheen
eh een en reeds bij deszelfs ecrUe
eerl1e uitga_
uitgagroOllle
ve door mannen, als een CASAUBONIUS en SCALlGI::R,
SCALlGER, met de grootlle
lofspraken vereerd werd. Ook als godgeleerde was zijn roem wijd
en zijd verfpreid; hetwelk [en
ten gevolge had,
had. dat hij, met het begil1
bçgin
des jaars 1615 op eene vereerende en dringende wijze, ter beklee.
bekleeding van het hoogleeraarambt in de godgeleerdheid, naar Steinfort
Stein(ort
beroepen werd. Misfchien zou hij deze roeping hebben opgevolgd,
niee gelijktijdig, door aanbeveling vooral van den on(!el'fe'
onl1erfe'
ware hem niet
lijken HUIG DE
DE GROOT, met wien hij, federt beider gemeenfchapgemeen[chap.
pelijk verkeer aan de Leydfche hoogefchool,
hoogefehooi , ten
tcn einde toe de
naauwfie vriendfchap
vriendfehap onderhield, het hoofdbefiuur van het Staten-colnaauwlle
legie aldaar opgedragen. Behalve zijne ongemeene geleerdheid, had.
gematigdheid, befcheidenheid en onpartijdigheid bij de
den ook zijne gematigdheid.
toen zwevende kerkgefchilJen
kerkgefchiIlen hem tot den genoemden post aano\!"
aanbÇ!'
volen;; doch het waren die deugden zelven
volell
zei ven , welke, gevoegd bij zijlle
zijne
vriendfchapsverbindtenis
vriendrchapsverbindtenis met D,E GROOT, en dergelijke mannen, hem
bU vele doldriftige en verbitterde voorfianders.
bij
voorfianders der dus genoemde regtzinnigheid in verdenking en haat bragten. Grootelijks werkte hier.
toe ook mede de uitgave van zijn geleerd werk IJistoria
Historia Pe/agiaflf1,
Petagianfl,
of gefehiedenis
gefchiedenis van het gevoelen van PELAGlUS en de daarover 01lLOl1t~
Hane
l1ane gefchillen;
gefchilleu; cene
eene uitgave, die.
die, met de. beste inzigten ondernoCc 4
men,
m<:!!J,
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men, héln veel verdriets berokkènde, omdat fommigen der Dortrche
Dortrché
k(l'rkvaderen daarin, wij wetën
wetèn niet, welke ketterfche gevoelens meenhrkvaderen
mocst dan ook VOSSIUS, hoezeer nimmer
den te ontdekken. Zoo moest
tot de volgers van ARMINIUS behoord hebbende, ten jare J 619 in
het lot van dezen in zoo verre deelen,
deeJcn, dat hij genoodzaakt werd,
zijnen post als befl:uurder
be!l:uurder van het Staten-coIlcgie
Staten-coIlegie neder te leggen.
leggen,
-Curatoren echter, ongaarne tot harde maatregelen overgaande om.
trimt
nent èènen
eènen man, wiens befcheidenheid
befcheidel1heid en geleerdheid even grooten
tOf
tof verdienden, leiden hem, bij de aanvaarding van zijn om/lag,
omflag, eene
voor dien tijd niet onaanzienl~ike jaarwedde toe, onder belofte van
hemln eene andere betrekking bij de hoogeCchooi
hoogefehooI te zullen plaatfen ;
hE!inln
dèè~ de geestel~ikheid hield, niettegenfl:aande hij haar, zoo veel met
doN\
regtrchapenheid befl:aanbaar
be!l:aanbaar was, genoegen zocht te
~erlijklleid en regtCchapenheid
geven, zijne
ziJne zaak zoo lang /lepende
Oepende,, dat curatoren eerst tegen het
einde des jaars 162.!J
162:1 hnnne
hunne belofte
belofEe volkomen vervullen
vervuIlen konden door
tot gewoon hoogleeraar
hooglecraar in de welfprckendheid
welfprekendheid en algemeene
hem tOt
tijdrekenkunde aan te fiellen.
frellen. Naderhand
Nadcrhand werd hem, met aanmer.
kelijke verhooging zijner jaarwedde, de taak aanbevolen, om de
Kerkelijke Jaarboeken (dnnales Eccle{tastici)
Eccle/iastici) van BARONIUS , of althans een gedeelte daarvan, te wederIeggen , waartoe zij ne zeldzame
gefchiedenis en bijzonder in de gevoegevoe.
bedrevenheid in de kerkelijke geCchiedenis
lens en leerbegrippen der vroegere Christelijke kerk, de vrucht ee.
ner vlijtige lezing en beoefening van de fchtiften der kerkvaderen
ben'ekkelijk, hem boven anderen fcheen in
en andere werken daartoe betrckkelijk,
ilaat
fraat te fiellen.
frellen. Gelijk in andere deel en van Europa, zoo was inzonderheid in Engeland de naam en geleerdheid van VOSSlUS in de
1100gfle achting. Vandaar dat men, in den jare 1624, hem op
llOog!le
voordeelige en vereerende voorwaarden het hoogleeraarambt in de
Historie aan de hoogefchool te Cambridge aanbood, en geene moeifpaarde, om hem tot aanvaarding van dien post te bewegen; doch,
te [paarde,
hoezeer hij ook het aanzoek in ernfiige
ernfl:ige overweging nam, be/loot
befloot
laat!l:e, hetzelve beleefdelijk van de hand tC
te wijzen.
hij echter, ten laatfl:e,
Inmiddels
Inmiddcls werd hcm
hem in 1625 het onderwijs in de Griekfche taal,
hetwelk door het venfek
vertfek van MWRSIUS
MEURSlUS naar Denemarken, !1:i1
!1:il fiond.
frond.
deze opdragt in het volgende jaar door
bij voorr~ad opgedragen, en dcze
zijne benoeming tot profesfor in die taal, met billijke verhooging
van zijne jaarwedde, bevestigd. In dit zelfde jaar volbragt hij, op
reeds vroeger zijne verkorte Rhetori.
last der Staten van Holland. die rceds
ca als leerboek in alle de fcholen binnen hun gewest hadden ingevoerd,
eenen weinig roemrijken , maar hoogst nuttigen arbeid, de verbetering namelijk - en beCchaving
toen meest gebrnikelijke
gebruikelijke leerboeken
befchaving der tocn
over dc
de Griekfche en Latijnfche fpraakkunst. Voorts ging er naaunaau.
ovcr
welijks een jaar voorbij, waarin hij niet de eene of andere vrucht van
zijnc geleerde werkzaamheid aan dc
de geletterde wereld mededeelde.
zijne
Was (om van anderc
andere !lukkcn
l1ukkcll te zwijgcn) in 1624 zijn, door
Zoo was
alle bevoe~de
:tllc
bcvoe~de regters , hoogst geprezcn
geprezen werk over de Griek[che ge.
{chie.
{chie-
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fchiedfchrijvers (de llistoricis
IIistoricis Groecis)
Grtmis) in IV Boeken te voorfchijn
/diedfchrijvers
1627 een niet minder voortreffelijk werk
gekomen, waarop hij in 1627
Lati/nfche gefchied/chri/vers
gefchiedfchri/vers (de Ilistoricis
/fistoricis Latinis) In IU
III
over de Lati/n/che
ge_
Boeken volgen liet. De flaag klimmende roem zijner ongemeene geleerdheid deed hem eerlang in Engeland, waar hij. blijkens het
vroeger gemelde, inzonderheid vele vrienden en bewonderaars had.
een hoogst zeldzaam eerbewijs en voorregt ten deel verkrijgen, in
zijne benoeming tot kanonik van de kerk te Kante/berg, met verguninkomrl:eq, daaraan verbonden,
verb onden, ten bedrage van ruim
ning om de inkomfl:eq,
lling
f 1000 van onze munt, buiten 's lands te genieten. Ook de StaHolland gaven hem blijken van hunne achting en erkenteJijkten van /iolland
heid, door hem, in den jare 1630.
1630, voor de opdragt der derde uithcid,
gave van zijne Inflittttiones Oratoriae, onder den titel van Commmtarii
diennen
Rhetorici in het licht gezonden, en zijne vroeger bewezene dien!len
met eene fom van f 600 te vereeren. Dan eerlang werd door de
uit!l:ekende verdien!l:en eene nog
Am!l:erdamfche regering aan zijne uit!l:ekenue
waardiger hulde coegebragr.
toegebragr. Deze namelijk, in den jare 1631 het
nntte der letterminnende jongebel1uit genomen hebbende, om ten nutte
lingfchap binnen hare flad eene doorluchtige fchool \ op te rigten.
rigten,
Hngfchap
Doeg, ten einde daaraan [erflond
[erfland een' ongemeenen luister bij te zetzet.
floeg,
ten, het oog op VOSSIUS, en fpaarde geene moeite, om hem aan
aan~
hare fchool te verbinden. Het gelukte haar ook, hem door het aan1l:eUen hoogleeraren.
hoogleeraren,
bod, zoo van den eersten rang onder de aan te fiellen
2.500
als van de voor die dagen zeer aanzienlijke jaarwedde van f 12500
ee!;e fom van f 900 '5
's jaars
en vrije woning, welke door haar voor ee!~e
gehuurd werd, en de bijgevoegde belofte, dat zij ook voor zijne
aanvaardiging van het hoogleeraar-ambt
hoogleeraar.ambt in
kinderen zorgen zou, ter aal1vaardiging
hoogefchooI,
de Historiën over te halen. Curatoren der Leydfche hoogefchool,
inflelling eener doorluchtige fchool
niet zonder reden duchtende, dat de in!l:elling
te Aniflerdam
Amflerdam aan hunne akademie nadeel zou
zon toebrengen, zochten wel
den regeerderen dier [cad
ftad het regt daartoe te betwisten; doch zij fcho.
fchohoog[te geregtshoven in Holland,
ten in dezen te kort, daar de beide hoogfte
aan wie de Staten van dat gewest de bel1isung
bellisung van het gefchil hadden opgedragen, hetzelve ten voordeele van die van Amflerdaln
Amflerdam uitingertelde fchool en tevens ter
wezen. Ter inwijding der nieuw ingefrclde
Lonwm. des
aanvaardiging van zijnen post, hield VOSSlUS op den 8 van Louwm.
redevoeril1g: over !tet nut
Ge(chiedenis
jaars 1632 eene plegtige redevoering:
11Ut der Gefchiedenis
Historiae) , welke tern:ond,
ftads kosten, in het licht
ter!1:ond, op !l:ads
(de uti/itate
utilitate /iistoriae),
jaar genoot Amflerdam het voorregt
verfcheen. Nog zeventien j2ar
van dezen uitmuntenden
z~jne ueraden te mogen
uitmuntende u geleerde onder zijne
tellen. Gedurende dien tijd fiichtte hij door zijn openbaar en bijzonbijzon.
der onderwijs het groot1l:e
grootfl:e nut, en was de vraagbaak van allen, die
omtrent letterkundige en wetenCchappelijke
weteufchappelijke onderwerpen eenige inlichting verlangden. Ook kwam er niet ligt eenig beoefenaar en
hoogachter der geleerdheid binnen die fincl,
Had, die niet aan VOSSlUS eell
bezoek bragt. Door dit een en
ell ander, gevoegd bij de uitgebreide

Cc,
Cc:::

brief.
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briefwisseling, die hij met de meeste geleerden in Europa hield,
werd een zoo groot gedeelte van zijnen tijd weggenomen, dat het
[chier onbegrijpelijk moet voorkomen, hoe het hem mogelijk ge.
weest zij, inmiddels zoo vele geleerde fchrifcen uit te werken en
in het licht te geven. Hij ging daarin namelijk, tot weinige dagen
voor zijnen dood, met geen' minderen ijver, dan in zijne vroegere
vOOrt, en verrijkte de wereld met een groot aantal fchriften
jaren, voOrt,
van godgeleerden. wijsgeerigen, gefchied- en letterkundigen- inhoud, allen blijken dragende van het fchranderst oordeel, en de
uitgebreidfte belezenheid. Van deze zal het genoeg zijn (want eene
volledige opgave gaat ons bef1:ek te buiten) zijne VIl Boeken over
de Spraak. of Lette1'kunst, (de tute Grammatica) laa~st ook onder
den naam van ARISTARCHUS uitgegeven, en zijne IV Boeken over
de Heidmfche Godgeleerdheid en de Christelifke Natuurkunde, of over
den oorfprong en voortgang der afgodendienst (de Theologia Gentili
Gentiti et
Idolalriae) een'
Phyflologia Christiaf1a, JIve de origine ac progresjit ldolatriae)
geruimen tijd na zijn overlijden met nog vijf boeken vermeerderd,
gemimen
met llame te vermelden; werken beide, die, naar het oordeel van al.
Ie bevoegde regters , tot een onvergankelijk gedenkteeken van zijne
grondige en uitgebreide geleerdheid f1:rekken, en waarvan hij het
laatfte, als grootendeels bij de nacht opgefteld, eerst voornemens
was onder d~n
dên naam van Amflerdamfthe
Amflel'damfthe nachten uit te geven. Dus
ten nutte der wetenfchappen tot in een' ver gevorderden ouderdom
onophoudelijk werkzaam, befloot onze VOSSIUS eindelijk z~ine roem
roem-..
rijke loopbaan op den 17 van Lentem. des jaars 1649, in den ouderdom
van 7'1 jaar; door tijdgenooten en nakomelingfchap als een der uitllluntendll:e geleerden vereerd, op welke ons vaderland zich immer
verheffen mogt, en die naauwelijks voor eenen DE GROOT behoefde
onder te doen. In vlijt zeker en arbeidzaamheid, gelijk ook in
weiverfcheidenheid en grondigheid van kennis, werd hij door zeer wei_
nigen geëvenaard, zoo als de zes aanzienlijke boekdeel en in folio,
waarin zijne werken later werden bijecnverzameld,
bijeenverzameld , ten overvloede
getuigen. Bij zijn overlijden liet hij verfcheidene nog onvoltooide
on voltooide
ouder deze oók zUn
z\jn door.
werken achter, van welke fommige, en onder
Etym%gicum LingutJe
Lingllae LatiIJtJe
LattIJoe gealle kundigen hoogst geprezen werk Etymologicum
titeld. naderhand in het licht verfchenen, en in de f1:raks genoemde
verzameling mede zijn opgenomen. Hoewel VOSSIUS, als godgeleerde en gefchiedkenner, in den eerften Tang verdient geplaatst te wor.
den, is het echter voornamelijk als letterkundige en bijzonder als
leeraar der fpraak. en redekunst, dat hij zich een' onll:erfelijken
roem verworven heeft. Dit
Die is zeer fraai ontwikkeld in de belangrijVOSSIUS,, befthouwd
befthollwd als een volmaakt letter.
l,e redevoering over G. J. VOSSlUS
Grammatica perfecto) door den beroem.
beroemkundige (de G. J. VOSSlO , Grammatico
den hoogleeraar lVIr. H. TOLLIUS uitgeJproken, ter gelegenheid dat
J778,, het hooóIeeraarambt
hooóleeraarambt in de Griekfche en La.
hij, in den jare J778
tijnfche letterkunde aanvaardde, en in dat zelfde jaa r door den druk
~emeen gemaakt.
IIet-
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Hetgeen verder de waarde van VOSSIUS niet weinig
WellJlg verhoogt, is,
min~ere hoogachting verdient, dan als
dat hij, als mensch, geene min~ere
geleerde. Befcheidenheid, gematigdheid, nederigheid
ncderigheid en echte werk.
zame godsvrucht, zie daar de beminnelUke
beminnelijke en eerbiedwaardige deug.
den, die hem in al zijn bedrijf verfierden. Aan de godgeleerde gege.
fchillen van zijnen tijd nam hU
hij geen ander deel, dan ter bevordering
van vrede en eendragt , en de onaangenaamheden,
onaangenaamhcden, die hij zich daardaar.
door op den hals haalde, verdroeg hij met zachtmoedigheid en wijze gematigdheid. Geheel vrij van nijd en lage ijverzucht, deed hij
aan de verdienll:en van anderen, die met hem dezelfde baan des
hij van laatdunroems betraden, gaarne hulde; en zoo verre was hU
kendheid en eigenwaan verwijderd, dat hij veeleer een model van
ware nederigheid mag heeten. Van daar ook, dat hij een der weiniSALMASIUS, wiens luister,
ge Nederlandfche geleerden was, die met SALMASIUS,'
als geleerde, door hoogmoed, niet
nict weinig verdonkerd werd.
werd, in bellenbefiendige overeenll:emming,
overeenll:emmillg, ja zelfs in vriendfchap leefde. Schoon voor
eer en roem in geen en deele ongevoelig, werd hij echter voornamelijk door godsdienfl:ig
godsdienll:ig pligtbefef gedreven, om door onderwijs en
fchriften
fchrifcen de uitbreiding en volmaking van nuttige wetenfchappen te
bevorderen, en daartoe zijne vermogens en zijnen tijd met voorbeel.
deloaze
delooze l1aarll:igheid
l1aarf1:igheid te beneden. Gelijk pligtbefef bell:uurde
befiuurde hem in
al zijne betrekkingen, ook in die van echtgenoot en vader. Tweemalen was hij gehuwd, de eerfl:e
eerll:e reis aan ELISABETH VAN DEN COR_
PUT, dochter van HENDRIK VAN DEN CORPUT, laatst predikant bij
de Hervormden te Dordrecht, welke hij, na eene echtverbintenis van
omtrent 5 jaar, in het begin van 1607 door den dood verloor. Daarna hertrouwde hij aan ELISABETH }UNIUS,
JUNlUS , dochter van den beroemden
FRANCISCUS JUNIUS , eenen der vroegfie
vroegfle hoogleeraren in de godgeleerdheid aan de LeydCche
Leydfche hoogeCchooI
hoogefc1lOol,, en door hare moeder, die mede
tot het geflacht
gefiacht der C ORPUTTEN behoorde, bloedverwante van zijne
eerfie
eerll:e echtgenoote
echegenoote;; eene vrouw van uitnekende
uiell:ekende begaafdheden Vatl
van
overleefde,
verfiand en hart, en eenen man, als VOSSIUS, wien zij overleefde.
ten volle waardig. Uit
Uie beide huwelijken werd hem een groot aantal
kinderen geboren, van welke acht tot een' volwasfenen
volwas[enen leeftijd geko~
gekonamelijk, uit het eerll:e, en vijf zonen en twee
men zijn; een zoon namelijk.
gefproten •.'.A
Als
dochters, uit het tweede huwelijk
hu welij k gefproten.
Is gelukkig vader van acht
eraf
kinderen vertrok hij in den jare 163 I naar Amflerdam; doch hier trof
hem helaas! het ongeluk van dezelve, op éénen zoon na, ISAAc,
ISAAC,
ten grave ee
te zien dalen. Hoe diep ook doorwond,
allen voor-zich een
hU echter deze herhaalde en grievende flagen met christelijverdroeg hij
mate van godsgods~
ke lijdzaamheid, en leide daarbij eene ongemeene maee
zij.
vrucht aan den dag. Gevoelig trof hem bovenal het verlies van zijUs ,die hunnen vader,
ne zonen MATTHEUS, DIONYSIUS en GeRAnD
GERARD US
opzigten • coe
tot vreugde en roem verll:rekten,
verfl:rekten, en van zijne oudin alle opzigten,
!te
CORNELIA; eene maagd, wegens hare deugden>
deugden, beminfie dochter 'CORNELIA;
nelijke zeden en zeldzame begaafdheden, bij ieder, die haar kende,
keilde,
be.
beo
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bemind en geacht, welke op den 28
!lil van Louwm. des jaars 1638 , nog
geen 115 juren
jnren oud zijnde, op eent:;n
eelJ~U togt
eogt naar Leyden. ongelukkig
in het ijs omkwam, waaruit hare reisgenoot en ter naauwer nood gered werden. - Van de zonen, die zich door de uitgave van geleerde fcbriften
fchriften loffelijk hebben bekend
bekcnd gemaakt, zal het niet ongepast
zijn, bij deze gelegenheid, kortelijk het volgende te zeggen.
VOSSlUS (MATTHEUS) de oudUe zoon, die omfireeks het jaar ]610
te Dordrecht geboren werd, had zich op de Leydfche hoogefehooI in
allerlei letteren en wetenfchappen met den hoogl1en
hoogfien lof geoefend.
Vooral was hij in de gefchiedenis van alle tijden en volkeren, maar
bijzonder in die van het vaderlan.d uittermate bedreven, en field
!leId e
zich voor, aan de opheldering der laatfie
laat!le zijne fiudiën
!ludièn bij voorkeur
dienstbaar te maken. Gereede aanleiding daartoe vond hij in de boekerij van zijnen vader, welke onder anderen niet flechts van gedrukwerken. de Vaderlandrche
Vaderlandfche Gete, maar ook van vele ongedrukte werken,
fchiedenis
rchiedenis betreffende,
betreffende. op het rijkelijkst voorzien was. In den jare
1635 gaf hij de vijf eerste boeken van zijne, in het Latijn gefchre.
gefchrevene, Jaarboeken
.JtJarMeken Van Holland
Hol/tJnd en Zeeland, in het licht.
licht, waarop hij
in den jare 1642 het tweede gedeelte, mede uit vijf boeken befiaande, deed volgen. De fiaten
Haten van Holland, die, reeds bij de uitgave
van het eerste gedeelte, hem eene vereerÏ11g
vereerÎ11g van f 450 hadden
toegelegd, ga-ven
gaven hel'l'l thans den titel van Historiefchrijver van hun
gewest; welk voorbeeld in het volgend jaar door die van Zeeland
gevolgd werd. Aan den eerstgenoemden titel werd eerlang eene gelUke
IUke jaarwedde; als D. HEINSlUS daarvoor genoot, ten bedrage waarfchijnlijk van f 700,
7°0, toegevoegd. Hierdoor zijnen ijver verdubbeld gevoelende •, zond hij eerlang het derde vijfml
vijftal zijner Jaarboeken
in het Jicht,
licht, en maakte zich gereed, om binnen kort ook het vierde
te voorfchijn te brengen. Dan naauwelijks had hij vier Boeken van
dit laatfie
laatlle vijftal voltooid, toen hij plotrelijk
plotfelijk door eene ziekte overvallen werd, welke hem binnen vier d~gen in
iu het graf neepte.
Zijn overlijden viel voor op den !Zo
!Zo van LouWm.
Lom\Tm. des jaars 1646, nadat hij
weinig meer dan drie jaren de genoegens van eene gelukkige en door
zijne ouderen hoogst goedgekeurde ecbtverbindtenis
echtverbindtenis had mogen Cmaken
ken,J waaruit twee kinderen gerproten waren, van welke één zoontje.
zoontje t
naar zijnen grootvader GERARD US JOHANNES genaamd, met zekerheid
bekend is. Zijn broeder ISAACUS
ISAAcus VOSSIUS, van wien wij nader fpreCpreken zullen, gaf naderhand het onvoltooid geblevene gedeelte der
Jaarboeken, door hem met het ontbrekende vijfde boek vermeerderd,
in het licht.
(DJONYSIUS) de tweede der vroegverfl:orvene
vroegverfiorvene zonen van
VOSSIUS (DIONYSIUs)
G. J. VOSSlUS , die wij meenden dat hier eene bijzondere melding ver·
Lemem. des jaars ]612,
J612, mede tc
te DordDord.
dienden, werd, op den 1III van Lelltcm.
recht geboren. Reeds vroeg
hU een' zeer ongemeenen aanvrocg leide hij
letteroefeningen aan den dag, zoodat hij, naauwelijks
leg tot de letteroefenil1gen
tien
ticn jaar oud zijnde, het openbaar onderwijs van MEURSlVS
MWRSlUS in de
GriekGriek·
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Criekfche,
Griekfche, van D. HEINSlUS in de Romeinfche letterkunde, en dat
van zijnen vader in de Historiën, met vrucht kon bijwonen. Zich
vervolgens onder de bekwaamfie leermeesters in de Hebreeuwfche
Hehl'eeuwfche en
Ooslerfche talen, met name ook·
ook' de Arabifche, geoefend
verdere Oosterfche
l1ebbende, had hij reeds vóór zijn veertiende jaar de boeken van
hebbende,
maien in het oorfpronkelijke doorgelezen.
het O. Verbond twee malen
Naauwelijks zestien jaar oud zijnde, had hij reeds het Woordenboek
val') RAPHELINGlUS
RAPHELINGIUS met een groot bijvoegfel van Arabifche woorden
van
vermeerderd. Later ondernam hij ook de vertaling van de Spreek.
woorden der Arabieren, en Was
was zijnen leermeester GOLIVS
GOLIUS in de
zamenllelling van zijn Woordenboek behulpzaam. Ook leide hij
zich op de fiudie dcr
der Armenifche, Ethiopifche en andere talen toe, en
hield zich met de lezing der boeken van den Talmud en van die der
Rabbijnen bezig. Desgelijks had hij de voornaamlle
voornaamtle Gri.ekfche en
laattle,
Romeinfche fchrijveren geheel gelezen, en hield van de laatfie,
Ila:jst
nanst CICERO, bovenal CAESAR en TACITUS in de hoogfl:e
hooglle waarde. Ook
Frallfche, Iraliaanfche
ltaliaallfche en Spaanfche talen was hij zeer bedrein de Franfche,
ven, en had bovendien in de mathematifche wetenfchappen, onder
GOLIUS, groote vorderingen gemaakt. Geen wonder,
geleide van GOLIVS,
dat het een' zoo uitmuntenden
uitmuntend en jongeling niet aan openlijke erkentenis
llurgemeesteren van Amflerdam
Amfterdam ne}..
He}..
zijner bekwaamheden ontbrak. llucgemeesteren
den hem terflond,
tertlond, na zijne komst in die flad
fiad met zijnen vader, tot
opzigter over de openbare boekerij aan, en de koning van Zweden
liet hem, in den jare 1632, ter bekleeding van het hoogleeraarambt
in de Gefchiedenisfen en Welfprekendheid, aan de nieuw opgerigte
hoogefchool van Dorpat uitnoodigen ; doch op raad van zijnen vader, die hem nog gaarne bij zich wilde houden, wees. hij deze
uitnoodiging
tlicnoodiging beleefdelijk
beleefde1ijk van de hand. In het volgende jaar echter,
liet hij zich door de Zwt!den overhalen, ow
om eene reis naar
n3ilf hun land
te ondernemen, en aldaar, na het aanleeren der taal, uit 's rijks arbouwtlojfen tot eene gefchiedenis van Zweden
chiven de noodige bouwfl:oifen
bijeen te zamelen, welke hij, vervolgens, naar zijn vaderland terug
gekeerd, onder den titel van koninklijk Historiefchrijver
Hist9riefchrijver en het genot
eener aanzienlijke belooning.
belooning, zou uitwerken en in het licht geven.
eeller
bepaald J toen hij onverhoeds door
Reeds was de tijd van zijn vertrek bepaald.
de zoo vernielende kinderziekte aangetast, en op den 23 van Wijnm.
des jaars 1633 in het graf gerukt werd, tot onuitfprekelijke droefdroef_
fIechts van zijne ouders, maar ook van allen die hem
heid, niet llechts
kenden, en bij wie hij, zoo om zijne zeldzame geleerdheid, als in
het bijzonder ook om zijne braafheid, godsvrucht en beminnelijke
zeden, ten hoogfle
hoogfie geliefd en geëerd was. Men heeft van helll
hetjl overig eelle
eene zuivere en in den geest van zijnen lieveIingfchrijver
lievelingfchrijver
TAclTusgetlelde
Latijllfche vertaling der bekende Hlstorie der NeTACITUS
gefl:elde Latijnfche
derkmdfthe Oorlogen, van EVERHARD REIJD, welke
w'elke nog bij
b~i zijn le~
Ie.
derlandfohe
verfcheen. en door hem aan de algemeene fiaten
ven in het licht verfcheen,
en den prins FREDERIK HENDRIK werd opgedragen, tot wiens lof
hij ,
hiJ
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nukken, het eene in gebonde'
gebonde.
hij, weinige maanden vroeger, twee fiukken,
ne. het andere in ongebondene rede, had uitgegeven. Voorts liet hij
cene Latijnfche overzetting van het Hebreeuwfche gefchrift van Moeene
ove,· de Afgodendienst
Afgodelldienst (de !dotolatria)
ldololatria) met be-beo
SES MAIMONIDES, over
1641,, te gelijk met het werk
langrijke aanteekeningen na, welke in 16'1-1
Vlin zijnen vader: de Theologia Gentiti,
GelItitt" , te voorfchijn kwam.
van
Voorts moeten wij nog met een woord van den jongfien der zonen
van VossJUs,
VOSSIUS, met name GERARDUS
GERARDUS,,gewag
gewag maken. Deze, die in den
jare 1619 te Leyden het licht zag, gaf zijnen broeder DIONYSIUS, in
verfiandsolltwikkeling en ongevoortreffelijkheid van aanleg, vroege verfl:andsontwikkeling
was hem ook in deugden en beo
tÎaaraigheid weinig toe, en wa$
meene naarfl:igheid
Nog geene twintig jaar oud zijnde.
zijnde,
vaIli'gheid van zeden vrij gelijk. Nóg
valligheid
VELLEJUS PATERCULUS met
deed hij reeds eene nieuwe uitgave van VELLE]US
verfchijnen, die.
die,
zijne aanmerkingen en verbeteringen in het licht verfchijne~.
groodl:e
met algemeene goedkeuring der geleerden ontvangen, de grootfl:e
verwachting van hem opwekte. Dan, helaas! die verwachting
~q
werd eerlang op het droevigst verijdeld, daar hij reeds op den !Jo!'
Lemem. 1640, naauwelijks een en twintig jaar bereikt hebvan Lentem.
bende, door eene hevige ziekte uit het leven gerukt werd; een
flag, die zijne ouders dubbel fmartelijk viel, omdat zij in het be.
flag.
JOANN A ,
gin derzelfde maand hunne eenige overgeblevene dochter JOANNA.
een rijk begaafd en zeer beminnelijk meisje, in den bloeijenden
leeftijd van nog geen volle achttien jaar, aan dezelfde ziekte,
l1:'tllteede mazelen namelijk, verloren hadden. GERARDUS liet nog mmteeVALERIUS
keningen op VALER
lUS FLACCUS en AUSONIUS. reeds ter uitgave
eerstgenoemdoor hem afgewerkt, achter, van welke die op den eerstgenoem_
Ucht zagen. Voorts verdient over VOSSIUS en zijn
den nimmer het licht
geleerd gellacht bovenal te worden nagelezen de belangrijke Redevoering van den Franeker hoogleeraar J. W. DE CRANE over het geJlacht
VOSSIUSSEN en JUNlUSSEN
JUNIUSSEN,, enz. (de VOSSIORUM JUNIORUlI'IQUE
.TUNIORUl\'IQUE
der VOSSlUSSEN
Grollinger HoogefchooJ.
Hooge[chool,
familia , etc.) gedrukt in de Jaarboeken der GI'oning2r
voor het jaar 1819-,820.
1819-1820.
VOSSIUS (IsAAcus) op een' na de jongfl:e
jongfre der zeven zonen van
VOSSlUS
GERARDUS
VOSSIUS, en de eenige, die zijn' vader over.
GERARD
US JOHANNES VOSSIUS.
16 dl te Leyrien geboren. Door huisfelijk
leefde, werd in den jare 1618
toezige van zijnen vader, en vooral door de onder_
onder.
onderwijs, onder toezigt
DIONYSIUS, maakte hij in de befchaafde
rigtingen van zijn' broeder DIONYSlUS.
wetenfchappen.•
letteren, mitsgaders in de phyfifche en mathematifche wetenfchappen
reeds vroeg zeer groote vorderingen. Op zijn negentiende jaar begaf hij zich naar Le.yden, om, onder het geleide van ELICHMAN en
GOLIUS, aan zijne opgewekte zucht tot beoefening der Arabifche
[alll
taal ruime voldoening te geven. Naauwelijks een en twintig jaren
zijnde. gaf hij SCYLAX
SCYLAX,I een oud Grieksch aardrijksbefchrijver,
oud zijnde,
daarna JUSTINUS, beide met aanteekeningen
aanteekeningen,J in het
en niet lang daama
Hcht. die hem als een'
ecn' waardig' handhaver van den vaderlijken roem
licht,
den jare 1641 ondernam bij,
hij, met toeftemming
deden kennen. In del1
van
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van zijnen vader, ecne
eene reis tot bevrediging van zijn blakend verlangen, om met heroemde mannen in kennis te komen, en vermaarde
boekerijen Je
~te bezoeken.
bezoeken, ten einde daarop merkwaardige handfchrif~
handfchriften, vooral Griekfche, af te fchrijven, of met de voorhanden zijnde
uitgaven te vergelijken. Hij begaf zich, tot dat einde, eerst naar Engeland, vervolgens naar FrankriJk, en voorts
vOOrtS naar Italië, van waar
hij, na eenigen tijd te Florence, Rome, Napels en ten laatlle
laat1le ook te
Pènetië
J7el1etië hebbende doorgebragt , over Milaan en Geneve naar
Ilaar Parijs
terugkeerde, waar hij in de woning van HUIG DE GROOT, zijns va·
vaders ouden vriend, een gastvrij onthaal vond. Na eene afwezigheid
van omtrent vierdehalf jaar kwam hij, tegen het einde van 1644.
1644, in
het ouderlijke huis terug, verrijkt met een' grooten fchat van boeken en handfchriften,
handfcbriften, in welker mededeeling hij
hij zich Ileeds
fieeds gemakAmfterdam ge.
gekelijk en edelmoedig betoonde. Nu gaf hij zich te Amflerdam
heel aan zijne letteroefeningen over, zijnen broeder MATTHEUS in
het toezigt over de openbare boekerij aldaar opvolgende. Ook werd
hij, op aanbeveling van zijn' vader, tot opvolger van dien broeder
in het ambt van Historiefchrijver van HoJ/and
Holland en Zeeland benoemd;
doch daar hij nalatig bleef om, in deze betrekking, iets in het licht
te geven, werd hem in den jare 1671 dat ambt ontnomen.
omnomen. Op
uitnoodigillg
uitncodiging van Zwedens letterminnende koningin CHRISTINA,
CHRISTJNA. die
van alle zijden de beroemdlle
beroemdfie geleerden door vleijende beloften aan
haH
haar hof zocht te vereenigen , vertrok hij, op het laatst van 1648.
naar dat rijk, werd de leermeester der koningin in het Grieksch, en
bleef, onder afwisfeling van gunst en ongunst,
ongunst. het gevolg deels van
hoofsche fireken, deels van hare en zijne eigene onllandvastigheid
on1landvastigheid en
zijne vijandfchap met SALMASIUS, tot het jaar 1654 in hare dienst,
toen hij , ter gelegenheid, dat zij, IJa
na het nederleggen der kroon, Ilaaf
naar
Rome vertrok, mede Ilaar
naar zijn vaderland terug keerde. In het volgende jaar verhuisde hij met zijne moeder van Amflerdam
Amfterdam naar den
Haag, waar hij echter, dikwerf van huis en ook meermalen uitlandig
zijnde, naauwelijks
llaauwelijks eene vaste verblijfplaats hield. lncusfchen
Imusfchen was hij
ook cen
ten nutte der geletterde wereld onledig, zoo door dè uitgave van
onderfcheidene
onderfcheidelle werken van
Vlln zijnen vader. als door die van zijne eigene geleerde fchriften. De achting, waarin hij algemeen, als erfgenaam der uitgebreide geleerdheid van zijnen vader, fl:ond, bezorgde
hem ook de gunst van den vermaarden Franfchen fiaacsdienaar
fiaatsdienaar COLBERT, door wiens invloed hij, feden
federt 1663, gedurende eenige jaren,
eene aanzienlijke jaarwedde van LODEWIJK XIV. genoot. In 1670
vertrok hij naar Engeland, om aldaar befiendig
befl:endig zijn verblijf te houlater werd hij door de milddadigheid des konings
den. Drie jaar !:lter
met het kanonikaat van Wt'ndfor
Windfor begunlligd.
begunfiigd. Niet lang daarna ook
in het bezit eener aanzienlijke erfenis gefield,
gefl:eld, bragt hij voortaan
zijn leven in ;teer
,zeer ruime omllandigheden
omfiandigheden door. Hij bereikte een' vrij
hoogen ouderdom, als zijnde op den 21 van Sprokke1m.
Sprokkelm. 1689.
1689,
toen hij omfireeks een cn
en zeventig jaar oud was, te Londrm
Lr;ndrm over.
over-
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leden. Zijne uitgebreide en van oude handfchriftcn
hand[chriften rijk voorziene
boekerij werd.
werd, door de waakzame. zorg der toenmalige curatoren van
hoogefchool te Le'Jden,
Leyden, ten behoeve van hare openbare bi.
's lands hoogefcllOol
bliotheek, ,'oor
voor cene
eene fom van f 33000 aangekocht, en uit vreeze, dnt
dat de Engelfc!Jen
Engelfl:/zen die zouden trachten te behouden, onverwijld
herwaarts overgebragt.
ISAAcus VOSSlUS
In veelomvattende en grondige geleerdheid had' IstlACUS
zeker groote ov.ereenkomst
pv.ereenkomst met zijnen vader; doch voor het overige was hij
bij hem, in vele opzigten, ongelijk. De vader was ernfiig,
bedaard en beflendig
befiendig van aard; de zoon daarentegen los, woelziek en
veranderlijk,
flilveranderlijk,. hetwelk hem ook den ongehuwden fiaat boven de fiilIe genoegens van het huwelijksleven deed verkiezen. Ook was hij,
in dezen mede geheel ver[chiIll!nde
verfchilhmde van zijn' vader, een beminnaar van
vreemd klinkende gevoelens, en maakte van godsdienstigheid wei.
nig werk. Werd de vader vooral door gemoedelijk pligtbefef tot
aanhoudende werkzaamheid ten nutte der wetenfchappen
wetel1fchappen gedreven,
de zoon zocht in hare beoefening meer voldoening van eigen [maak,
fmaak,
en weigerde daarom ook zijnen vader in het hoogleeraarambt op te
volgen, gelijk hij mede een veel minder aamal
aantal van geleerde fchrif(en,
teil. dan
dal! deze, in het licht zond. Zijne befcheidenheid, nogtans,
bern algemeen bemind.'
goedhartigheid en dienstvaardigheid maakten hem
Voor het overige verw~izen wij, ten aanzien der geleerde werken,
door hem uitgegeven, den lezer tot het
bet Onomasticon Literarium van
den beroemden SAxe,
SAX!!:, Vol. IV. p. 443,
443. wanr
waar de merkwaardigfle
merkwaardigfl:e zUn
opgenoemd,
ppgenoemd, en tot
tOt het bekende Woordenboek van CHAUFEPlJ~,
CHAUFEPIÉ,
waar eene volledige ;opgave
opgave van dezelve en tevens een naauwkeurig
naamvkeurig
verflag
verfing van zijn leven gevonden wordt.
VOSZ, (JOHANN HEINRICH) werd in 1751 te Sommersdorf in het
Mecklenburgfche geboren; genoot tot zijn 14de jaar het eerfl:e
eerfle onder.
wijs van den rector STRUCK te Penzlin,
Pmzlin, en begaf zich in 1766 naar
flond.
de fchool te Neubrandenburg, aan welker hoofd M.DANKERT fiond.
Hier leerde hij
bij het eerst KLOPSTOCl{'S
KLOPSTOCK'S Mes/ias,
Mesfias, vervolgens GESSNER'S
Dood van Abel en diens Idyllen kennèn,
kennen, en beproefde reeds oden en lie.
!ie.
deren, alsmede Idyllen in hexameters te vervaardigen. In 1768 werd
~'"erd hij
Penz!in;
huisleeraar bij een aanzienlijk landeigenaar, niet verre van Penzlin;
filipperuren door de verdere beoefening der
verlustigde zich in zijne fllipperuren
oude
onde talen.
talen, door de muzijk en eenzame wandelingen in een nabijgelegen bosch, waar hij plaatfen
plantfen ui~ HORtlTIUS,
HORATIUS, RAMMLER en anderen
overluid opzeide, eigene dichterlijke proeven ondernam, en zelfs
eenige
eel1ige honderden verzen uit de Theogonie van H1moDus
HESIODUS overzette.
Kort daarna kreeg hij kennis aan een bekwaam dorpspredikant ,
BRÜCKNNER,
BRÜCKNNER. wiens omgang voor hem zeer voordeelig was, en die
hem tot uitgebreidere dichtflukken
dichtllukken aanmoedigde.
Vosz verwierf
vervolgens door eenige gedichten, die hij aan den Götting[chen
Göttingfchen
11ft/sen-Almanak
vrielldfchnp van KäsTNER en
I1Iusen-Almanak gezonden had, de vrielldfchap
BO]E, die hem in 1772 naar
nanl' Göttillgen
Göttillge12 noodigde, hem gedurende 2~
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j-aar
jaar eene vrije
vrlje tafel bezorgde, en hem hoop gaf op voordeelige
uitzigten. In gemelde ll:ad
fl:ad trad hij in den dichterlijken kring van:
edele jongelingen, aan wier hoofd BO]E
BOJE en BÜRGER, als oudere
vrienden, !londen.
fionden, en waartoe de beide graven van STOLBERG , MIL ..
LER, CRf.MER,
CRAMER, LEISEWITZ en HAHN mede behoorden. Thans ten
oogmerk hebbende, om zich tot predikant te vormen, hoorde hij
eerst de lesfen over de letterkunde en gefchiedenis. de leer!lellige
leerl1:ellige
godgeleerdheid en de pfalmen; doch liet fpoedig zijn plan varen,
en wijdde zich geheel aan den geest der Griekfche en RomeinfcIle
Romeinfche
oudheid. Hij begaf zich nu in het letterkundig feminarium, onder
I-IEYNE, alwaar hij tot het uitleggen het fchild
fchiJd van HESIODUS, en
tot het redetwisten meestal plantfen
plaatfen uit PINDARU8
PINDARU9 koos, ,waarvan'
.waarvan'
hij reeds eenige overzettingen beproefd had; terwijl hij tevens afzonafzon ..
derlijk
derIijk de collegies over dezen fchrijver,
fehrijvet, en de voorlezingen van HEY
HEY-..
NE over de laat1l:e gezangen van de Ilias hoorde. Vosz bezQcht naderhand, uit hoofde van zekeren ont1l:anen
omfianen twist onder gemelden
Hör.TY het letterkundig feminarium 1l:eeds
dichterlijken
diehterlijken kring, met HÖI,TY
zeldzamer en ten laat1l:e
laatl1:e in het geheel niet. tot dat hij in de Lente
kweekeIin..
van 1774 met zijnen genoemden vriend van de lijst der kweekelin.,
gen gefchrapt werd. In het volgende jaar vertrok V
Vosz,
osz, die intus.
intusfchen
fehen een bezoek bij KLOPSTOCK had afgelegd, naar Wandsbeek , om
de zamen1l:elling
zamenl1:el1ing van den tot hiertoe Göttingfchen lYJUSe.1J
lYJusell·- Almanak
in 1l:ille
l1:ille rust te bezorgen; leefde hier lUet
met CLAUDIUS en verfcheidene
verfeheidcl1e
edele vrienden in Hamburg en .1ltona gelukkig; huwde, ofschoon
nog ambteloos, in 1777 de jong1l:e zuster van BOJE, en werd,
werd.
in het volgende jaar, op aanbeveling van BuscH, rector te Oltter/Te,
Olttenr•.
dor!, in het land van Hade!n
Hade/n ; doch .welke
,welke 1l:andplaats hij in 178!J.
178~.
uit hoofde van aanhoudende koortfen,
koorefen, met Cufin verwisfelde. Zijne wankelende gezondheid deed hem in 1802, met behoud eener
jaarwedde.
jaarwedde, llaar
Ilaar .Jena
Jena vertrekken, van waar hij echter, 3 jaar later, door den vorigen groothertog van Baden, zonder een bepaald
ambt, Ilaar
naar Heide/berg beroepen ,werd,
.werd, om tot den bloei der ver·
vernieuwde univerfiteit mede te werken. Hier bragt hij zijnen overigen
l1:ierf op den 3den van Lentem.
Lel1tem. 1!126, in den ou.
ouleeftijd door, en 1l:ierf
derdom van 75 jaar. - Vosz leverde verfcheUene
verfcheilene overzettingen,
met ophelderende aanmerkingen, van oude Griekfcl1e
Griekfcbe en Latijnfche
dichters; als van de ILIAS en ODYSSEE, van de Georgica (landbouw)
van VIRGILIUS, en andere, alsmede eene dichterlijke navolging van
HONIERUS, die, zoowel
zoo'IVel als zijn landelijk gedicht, Luise, hem altijd
eenen
een en onderfcheidenden
onderfcheidendel1 rang op den Duitfchen zangberg zal doen
behouden. Van zijne overige poëtiCche
poëtifche voortbrengfels be1l:aat
bel1:aat meer
0 3,)
dan ééne uitgave, onder anderen eene in 7 deelen,
deel en , (Koningsberg
([{oningsberg 18
1803,)
welke met fraaije platen verfierd
vel'fierd is.
VRIENDELIJKE EILANDEN. Eene groep van 150 eilanden,
tOt
tot Australië behoorende , eu,
en. tusCchen
tusrchen den 18 tot 23° Zuiderbreed.
Zuiderbreedte, en van 182 tot 186 0 Oostelijke lengte van Greenwich
Greenwich,, in den
ALGf..~!EF.N
ALGE~rEr:N WoonDENl!.
Woor.m:1'\Il. VII.
VI f.
D cld
StilStil·
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Stillen Oceaan IiggQ.l1de.
Iigg~de. Onze verdienfielijke
verdienfl:elijke zeevaarder ABEL TAST liSontdekte in 1654 dezen archipel, en COOK vond dien op zijne
reis in 1773 weder; bezocht dènzelven
dénzelven in 1777 andermaal, en noemde ze, uit hoofde van het gastvrij onthaal der inwoners, de
Vriendelijke Eilanden; terwijl MaURELI.E,
MIIURELI.E, LA PEYROUSE en anderen die nader leerden Kennen. De meeste derzelve zijn laag, en
fchijnen geenen anderen grondfiag dan koraalrot[en
koraalrotfen te hebben; ter.
wijl andere vermoedelijk van vulkaanfchen oor[prong
oorfprong zijn. De talrijke koraal.riffen,
koraal.riffen ~ en de daardoor vel'o0rzaakte brandingen maken
de fcheepvaart tusfchen deze eilanden zeer gevaarlijk. Het planten·
rijk levert, onder andere voortbrengfels , pifang, broodvruchten ~,
yams, overvloedig fuikerriet, fago, kokospalmen, eene foon van
peper, waaruit de drankkama bereid wordt, bamboes, kalabasfen,
pompelmoefen, die deels in het wild groeijen,
groeijen , enz. <op.
'Clp. Ook heb.
ben de zendelingeneenige Europefche tuingewasfen met een goed
gevolg aangekweekt. In het dierenrijk vindt men zwijnen, bonden,
honden,
papegaaijen , duiven, boenders,
hoenders, wilde eenden., eenige vogels, reiger.
visfchen, fchildpadden, oesters, enz. en federt 17ï7 ook rundvee
en paarden. - Derzelver bewoners, wier getal door fommigen op
80 of 9°,000, door anderen eens zoo groot, geCchat
gerchat wordt, zijn
van eene middelmatige lengte, wel gemaakt, en van eene koper.
bruine kleur. Zij onderfcheiden zich van de overige Zuidzee·bewoners door vriendeiijkheid ,milddadigheid. grootmoedigheid, eerlijk.
heid en kunstvlijt ; doch fommigen hebben nog de afschuwelijke gewoonte van men[chen
menrchen te offeren. Zij zijn bijzonder rein .op
Gp hun ligchaam, en baden zich hierom dikwijls. Hunne woningen zijn zeer
kun!l:ig
kunllig gebouwd; de wanden zijn van fterke matten., of gevlochten
kokos takken ; het met bladeren bedekte dak rust op wel aaneenverbonden palen en dwarsbalken; hunne flaapfiede is eene mat; hun
dekfel de kleeding, die zij bij dag dragen, en hun hoofdkusfen een
houten bankje. Behalve deze dingen befiaat hun geheele huisraad
flechts in ettelijke drinkfchalen, kalabasfen en kokosfchalell.
kokosfchalen.. De
vrouwen maken matten, kammen, vischhaken, hengelfnoeren,
hengeH'noeren, net.
ten, naainaalden van beenderen, beurzen, korveu
korven van riet en bieaen, welke water houden, armbanden, borstfchilden van veren, enz.
De mannen houden zich onledig met den akker- en katoenbouw,
de vischvangst ,fcheepvaart
,feheepvaart,,het
het bouwen en her!l:ellen
herflellen hunner huizen,
en het vervaardigen van pijpenroeren, fluiten.
fluiten, wapenen, knodfen,
knod[en,
fpiefen. bogen en pijlen. Op geen eiland der Zuidzee wonen de
inwoners meer lust voor de muzijk, dan hier. De reeds bebouwde
door[neden,, en de Morais
Morais,, of
vlakten, de bosfchen, van grasland doorlileden
begraafplaatfen , -die in aangename,
aangename. omtuinde vlakten, met hutten of
daken befiaan,
be1l:aan, welke de plaats der graven aanwijzen, geven aan de_
ze eilanden een bevallig aanzien. De meeste derzelve zijn aan den
koning van het eiland Tonga, verkeerdelijk T011gatabu genoemd, on.
derworpen, aan wiell de goedbezitters of vorll:en
vor1l:en en heeren fchatting
opMAN
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opbrerigen en gehoorzaamheid bewijzen. Het groot!l:e
grootf1:e eiland heet Ha_
Ha ..
moa, en op Tongatabe of Amfterdam is de zetelplaats van
Vlln den magtigfien koning van dezen Archipel. De bewoners hebben priesters, ver.
eeren vele goden, en gelooven aan de onfterfelijkheid
onfierfelijkheid der ziel.
VRIESLANDC') , eene der provinciën van het koningrijk der Neder.
landen, grenst ten Zuiden en Westen aan de Zuiderzee, ten Noorden
Wadden en ten Oosten aan Gro1lingen,
Gro1zingen, Drenthe en ,Overijsfel
,Overifsfel :
aan de Waddm
zij zal zich 14 uur van het Noorden naar het Zuiden en 13 van het
uit !trekken , en bevat, volgens de jongfté
jongflè
Westen naar het Oosten uit!lrekken,
telling ~~. ruim .20.2,000 zielen. Volgens CAMPE.R
CaMPER is PI-'es/and in het
geheel groot 255,910
.255,910 morgen, waarvan 55,910 voor meren en heiden gerekend worden. Men vindt hier 3 foorten van grond: laag en
vet- wei- en koornland, hoogere zandige en boschrijke !treken,
ftreken, met
foort' behoo-behooheide gemengd, en veengrond. Tot de eerstgenoemde rOort'
beide
ren voornamelijk de westelijke en 'zuid.
zuid. westelijke gedeelten der pro.
pro..
vincie; terwijl in de noordelijke, waar zware kleigrond is, fchoone
[choone
zuidel~ike en zuid-oostelijke
weilanden gevonden worden, en de zuidelijke
zijde zandig en vol' bosrchen
bos[chen en heilanden
beilanden is. Zelfs heeft men er
fireek duinen.
duinen, in het midden eener zwarte heide, waarvan de
eene ftreek
oorzaak nog onbekend is; en daar is het ook, waar men de meeste
veenlanden aantreft, die men in hooge of eigenlijke veenen, en in
klein/anden , of lage veen en. verdeelt; doch waarvan
zoogenoemde kleinlanden
laat!te veel tot hooieerfie verminderd is, en van de laatrle
het getal der eerfte
en weilanden gebruikt worden.
De voortbrengfelen
voortbreng[elen van den grond beftaan
be!taan uit goede turf, die, hoe
zeer minder gefchat
ge[chat dan de Hollandsche,
Hollandsehe, nogtans, derwaarts verbagge!aar en fponturf onderscheiden worde;
wordt;
voerd, en in lange turf, baggelaar
voorts in cichorei,
cichorei. vlas, haver, boekweit, tarwe, rogge, erwten,
kool. en klaverzaad , hooi, peulvruchten en aardappelen, van welke
12at11:e vrucht, in 1816, door de duurte.
duurte, voor meer den f 800,000,
meer werd uitgevoerd dan elders, waartoe
waarcoe Harlingen alleen, [omt1jds,
fomt1jds,
wekelijks 80,000 korven leverde. Men heeft in Yriesla1Jd
J7riesla1id uitmuntend rundvee, waarvan de weilanden, jaarlijks, wel 15°,000 roeden.
roeden,
die veel boter en kaas opleveren, en 15 tOt
tot 16,000 uitgevoerd
worden; ook vindt men er osfen
os[en van 2,000 pond, en men fokt er
fchoone paarden, benevens vele schapen. waarvan vooral die der
Bild!, wegens zwaarte,
zwaarte J volkleigronden inzonderheid die van de Bi/dt,
en vetheid,
vetbeid , beroemd zijn; zelfs zijn er eenige van Spaansch ras, met
duiven, en, door de menig.
melJig~
voortreffelijke wol; varkens, hoenders, dniven,
vuldige meren, veel visch, bij zonder aal, niet zelden van 5 pond,
die veel naar Engeland wordt uitgevoerd; vOOrtS
voorts snoek
slloek van 20 tot
30 pond en baars. Men heeft in PI"jesland
PI"ies/and ook vele watervogels,
en
(*) Wij volgen hier de" van naatlwege aangenomene {peiling,
fpelling, om der geliikvor.
gelijkvorfcllOon wij die van Frieslan,j en Vriazcn
Vri~zcn beter keurwU,
keurwu, alzoo de
migheids
migheid. wille, fchoon
ROllllillln
Vririi. maar Frisii (pelden.
ROlllli/lin niet
nict VrirU.
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en geokttooieerde eendekooijen, die duizenden jaarlijks van die ~O..;
vogelen opleveren.
De lucht komt op de kust zeer veel met die van Hollanel over.
ovei'een.
een, doch is iets kouder; in de binnendeelen heeft dezelve meer van
die van Gelderland
Gelderlanel en Overifsfel. Eigenlijk gezegde rivieren vindt
men in 17rieslanel
J7riesland niet.
niet, maar wel een aantal meren.
meren, en eenige beken,
beken,.
die uit de veenen omfpringen.
omfpringen, of van het hooge land van Drenthe
afzakken, welke dien naam niet verdienen. Voor het overige
wordt de handel door vele kanalen en kleine trekvaarten bevorderd,
zoo als die van Do/ekum
Dakkum naar Leeuwarden, en verder door Franeker
naar Harlingen, van Leeuwarden naar Sneek, Bolswaard en Workum,
en vele andere plaatfen. Door de laagte des lands, en gebrek aan
genoegzame duinen, zijn hier zware zeedijken noodzakelijk, en
weinige gewesten zijn er, die door zware dijkbreuken zoo zeer zijn
J7riesland, hetwelk, onder anderen, op I van
geteisterd geworden, als 17riesland,
Slagtm. 1770 en 4 en 5 van Sprokkelm. 1825 daarvan -de
'tie noodlot_
noodlottigfie gevolgen ondervonden heeft. (Men zie: WATERVLOEDEN.) - De Vriefche taaI heeft nog veel van haren ouden oor[prong behouden, en komt veel met het Angel-Sakfifche overeen.
Voor vreemdelingen is hare uitfpraak bijna onleerbaar, en hetver~
het 'ver~
dient opmerking, dat alle volken, die ons vaderland bemagtigd hebben, Romeinen, Spanjaards, en zelfs de alles veranderende Fransehen,
welke meestal de namen hunner departementen
departememen van eene rivier, of
van eenen berg ontleenden, aan J7riestand,
Friesland, en dus ook aan de Vrie17riezen
zw hunnen naam hebben laten behouden.
De provincie Friesland
17riesland werd voorheen, behalve de fieden, in
de kwartieren Oostergo , Westergo en Zevenwolden verdeeld, welke
verdeeling ook thans weder in de fiaatsvergaderinggevólgd
fiaatsvergadering gevólgd wordt;
doch in de officiëele fiukken volgt men nog de verdeeling, welke in
het finantiëele
final1liëele en justitiëele in gebruik gebleven is, waardoor dit gewest in 3 arrondisfementen,
arrondisfememen, Leeuwarden, Sneek en Heerenveen gefplitst is. Deze provincie zendt 5 afgevaardigden naar de tweede ka.
kamer der Staten· generaal, behoort tot het 2de militair cQmmandement ~
en fiaat onder het oppergeregtshof in den Haag. De Staten, die door
de fiedel1
J7riesland almede verdeeld is,
fl:eden en de 30 grietenijen, waarin 17rieslal1d
gekozen worden, befiaan uit 54 leden met een' gouverneur, van welke
de fieden
1l:eden ,de ridderfchap en landelijke fiand ieder IS
18 verkiezen. De
vergadering der gedeputeerde Staten telt 7 leden met den gouverneur.
De 17riezen,
J7riezen, als van een oud oorfpronkeli]k volk afkomfiig,
afkomll:ig, hebben nimmer hunnen aard geheel verloochend. Zij beminnen eene
redelijke vrijheid; zijn dapper, en op eigen zeden en gewoonten
gefield. Hunne taal is eene tak van het aloude Nederduitseh,
N ederduicsch, in de
ruimfie
ruimf1:e beteekenis des woords; doch heeft zich, door meerdere afzondering van den landaard. minder dan het Nederduitsc11 en Neder·
Neder
Sakfisch, van haren oorfprong verwijderd. Men vindt er nog vele
f}Jooren
Angel-Sakfisch, de moefpooren van overeenkomst in met het oude Ange!-Sakfisch,
der
4
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der van het Engelseh. In hunne kleederdragt hebben de Priezen, im.
mers de vrouwen, iets·
iets eigendommelijks,
eigendommeIijks, voor al de middeIll:and
middeIfiand , en
v~n het platte land; want de aanzienlijken kleeden zich
wel die ven
naa,r dat de mode het met zich brengt, zoo dat men ze voor geene
naa~
Yriezen
Friezen bijna kennen zou. De mutfen
mmfen der vrouwen,
vrouw.en, de gouden oorvan goud en zilver, onderfcheiden voor.
ijzers en andere verfierfels val1
namelijk de eerit{!;
eerfie; en dit tooifel dient niet weinig ter vermeerdering
der vroU\\1elijke
vrouwelijke fchoonheid, waaraan men het dan ook moet toeschrijven, dat eene wel uitgedoschte Vriefche vrouw, of jonge dochter,
nooit
:nooit op eene vreemde plaats kan verfchijnen.
verfchijnen, zonder eene. bewondegelierde ver·
verrende aandacht tot zich te trekken. - Onder de meest geliefde
Friezm behooren het fchaatfenrijden, harddraven, kaatfen
kaa(ren .
maken der JTriezen
kolven enz. In het fchaatfenrijden worden zij door geen volk in vl.;,:.
vl.:",
heid overtroffen, en in het harddraven zijn zij eerfte
eerile meesters.
voorts, deze natie in het beoefenen van ,kunften
,kunfl:en en fraaije wetenweten·
fchappen voor geene andere behoeft onder te doen, is algemeen
algem~e!l bI.:
b"
kendo
kende Kunften,
Knnften, die aan eenen fijnen fmaak worden toegekend , zijn
z.eer in zwang; maar in nuttige molen
moIenwerken,
Ilui,
bij haar wel niet zeer
werken , !lui.
zen en andere werktuigen munten de JTriezen
Friezen uit; terwijl onder hen
eene 'menigte van ervarene mannen en vrouwen geweest zijn, en nog
gevonden worden, die in alle vakken van geleerdheid den billijken
lof van nakomeling en tijdgenoot ver.dienen,
verdienen, en waarvan wij hier
eene breede lij,st
lijpe zouden kunnen leveren, indien ons beftek zulks
toeliet.
VRIEZEN. Een aloud Duitscll
Duitsch volk. dat niet naar eenen.
eenen fa.
belachtigen koning FRISO heet, waarvan niet een der oudfie
oudlle fchrijvers gewaagt, maar welks naamsoorfprong zich in de grijze oudheid
verliest. Hun land was toen veel uiegefirekter
uiegeftrekter dan thans. De oud.
fie Vriezen,
PLIN!US voorkomende, ftrekten
ftrektell
ne
JTriezen, reeds bij TACITUS en PLINIUS
Rijns, die toen nog bij Katwijk in
:tich
zich uit van den middelarm des Rijns.
zee viel
viel"~ tot aan de Bems,
Eems, en·
en zelfs tot aan de Wezer.
Wezer, d~
de EJóe
Etbe en
E/der; terwijl aan de kust de Frifobonen.
Fr/ftlbonen, of Friesche Wateróewo.
Eider;
Water~f!UI().
(t) hun verblijf hielden. Naderhand, toen
toeIl de lJatavieren,
.BataYieren, zoo
ners ct)
het fchijnt.
fchijnt , onder de Franken versmolten geraakten, en met hen
bet
optrokken, bezetteden de Vriezen
landfireek,
zuidwaarts optrokken.
JTriezen de ontruimde land!1:reek,
.ell benoegen
beOoegen dus de geheele.
geheele, naderhand.
naderhand, 'Yereenigde
'Jlereenigde Neder/andm,
Nederlanden, van
.en
de Schelde tot de Eems ,of misfchien tot de Wezer •,zoo
zoo dat de Noor.
delijke Nederlanders, bij de buitenlanders Hollanders
Ildlanders genoemd, met
Sakllsche volkplantingen
volkplantÎngen,, eiuitzondering van eenige Frankifche en Sakfische
genlijk JTriezen
Friezen zijn. In het laatst der 6de en het begin der 7de eeuw,
verloor deze vrijheidlievende natie, onder RADBOUD , hare onafhankelijkheid; doch ontving daarvoor van de Frankm, hare nieuwe
heeren,
beeren, ter vergoeding, de christelijke godsdienst, waaraan zij
eerst eene eeuw later, lllet
met hare ftamtlam- en taalgenooten.
zich echter, -eerst
de
Ct) ALTING.
ALTING, Notit. GcrlD.
Gcrln. D. I. pag. 71; SMIDS,
S~IJD5, SchaIN.
Schalk. der N,d.
Nstl. Of/dl
Or/til..
(D
••
1774, art. Fr/esllmd,
Frieslantl, "ladz.
bladz. 193 CD
cn rJpEIJ.
IJPEIJ, Ce/eh.
Ge/eh. tlor
der Ned. ulle,
rIJIe, bladz. 164.
1774.
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V R IJ DAG. -

V R IJ G E EST;

de Saksers, onderwierp. Sedert bleven de JTriezm (allengskens beopperheerschappij en
paald tot de tegenwoordige provincie) onder de opperheerschnppij
befcherming des nieuw opgerigten roomfchen rijks , eene onafhanke_
lijke natie, die zelfs bevrijd bleef van de overal drukkende leenrege_
ring. Het gebied fl:ond aan zoogenaamde Potestaten,
Potes/atm, of magthebverkozen, en aan behoorlijke bepa
bepa"..
bers, uit den boezem der natie verkozen.
lingen onderworpen, en bleef alzoo 696 jaar (van 802 tot 1498) in
Hand. Hoezeer de graven van Holland gretig naar de opperheer~
fiand.
schappij over Friesland haakten.
haakten, was echter de opdragt derzelve
aau graaf WILLEM
WJLLEM lIl., en naderhand aan ALBRECHT, flechts onvol.
onvol:lan
komen en van korten duur. Binnenlandrche oneenigheden hadden
bet verlies der vrijheid ten gevolge. De hevige en aanhou~
ook hier het
Fe/koopers gaven den keizer een
dende twisten der Schieringers en Fetkoopers
voorwendrel en een middel aan de hand, om hertog ALBERT van
JORIS, en in het Latijn GEORGIUS geheeten)
Sakfen , (bij de Friezen JORIS.
1493 tot erfelijk Potestaat aan te fl:ellen, ten einde die onlnsonlusin 1498
ten te dempea, waarop diens zoon GEORGE, naderhand, zijne regten
voor eene tonne gouds aan keizer KAREL V. overdroeg, die nu heer
grQo~
van Friesland, gelijk van het overige Nederland werd. Na de grQO~
omwenteling, in de 16de eeuw, hadden de Friezen
JTriezen fieeds
fl:eeds eenen
te omwenteling.
affl:ammelin_
afzonderlijken fl:adhouder uit bet huis van Nas[au-Dietz. affl:ammeIin.
Utreclttsche
Verrcheigen van grave JAN, den bevorderaar der Utrechtse
he Unie. Verfcheidene dier helden, zoo als ERNST en HENDRIK CASIMIR I., vielen in den
Hrijd voor het vaderland, en onder de verbonden edelen tegen de
JTriezen , die voor de zaak des
Spaanrche overheerrching waren vele Friezen,
lands veel aan goed en vrijheid verloren. Graaf JOAN WILLEM FRISO
'Werd prins van Oranje, door het kinderloos affierven van WILLE M
werd
WJLLEM I. affl:amde. Zijn
lIl. , daar hij ook door de vrouwen van WILLEn'!
zoon WILLEN KAREL HENDRIK FRISO ,0fWILLEM IV. werd fl:adhouoer der zeven Fereenigde Gewes ten, en het is deszelfs doorluchtige
fl:am, wien wij thans als Koning
kleinzoon, uit den echten Vriefchen fiam,
der gezamenlijke Nederlanden mogen bezitten.
VRIJDAG. Bij ons de zesde dag der week, bij de Romeinen
Dies Veneris geheeten, als gewijd aan VENUS, de godin der liefde.
De benaming van Vrijdag is afkomilig van Frigedag, een dag, gewijd
aan FREIJA, eene godheid of wel godin bij de oude Germanen, vooral bij de oude Sak[ers, die haar FREJA noemden (zie aldanr). Uit
de bekende omfl:andigheden van hare vereering blijkt, dut zij dezelfde was met de VENUS der Grieken, en de ASTAROTH der Asfyriërs.
VRIJGEEST. ZOO noemt men gewoonlijk iemand, die de lee_
alringen van de geopenbaarde godsdienst verwerpt, en zich al~
natuurl~jke houdt. Men 11.oemt
u.oemt hem diensleen aan die van de natuurlUke
volgens ook een Naturalist, en ook wel Deïst, omdat zoodanig een
bcfl:aan vun
van God, over het algemeen, maar niet aan datgene
wel aun het befl:aan
leeraart , wangelooft, hetwelk ons de openbaring omtrent dat. wezen Jeeraart,
Ondenusfchen komt
neer de rede dit niet. uitdrukkelijk aantoont. Ondertusfchen
ons

ELA TENE N. - VRIJH EID.
VIUJG
VIUJ GELA
if.!l3
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eenetl vrijen
immers, eenen
JTrijgeest niet juist voor: immers.
OIlS de uitdrukking van Yrijgees
611S
mens eh , als
geest te bezitten en te handhaven, is de pligt van ieder mensch
gelijkvormig
Hem
en
geest,
vrijfie
vriJfte
de
redelijk wezen. God zelf is
doel,
hoogfie
hoogfl:e
het
ing,
ing.
openbar
der
leer
de
volgens
zelfs
te worden , is,
naar
e,
derhalv
het
zou
Juister
Hreven.
fireven.
moet
eh
mensch
mens
de
r
waarnaa
waarnaar
zich
die
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noemen
te
t
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inzÎen, zijn, om dengenen eenen
ons inzien,
~en
van de kluisters van dwaling en ondeug d, waardoor zoo vele 'men.
ontdoen
omdoen
te
tracht
mogelijk
veel
zoo
,
worden
geboeid
fchen
Crz'eken en Romei_
ZOO noemde men bij de Grieken
VRIJG ELATE NEN. ZOO
werden. Een
gefield
gefteld
vrijheid
in
heeren
die door hunne
naven,,die
nen de 1laven
vrijheid ,
ne vriJheid
ene
verkrege
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zijner
teeken
ten
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heer
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van
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eenen
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muts
eene
Volken.
befchon
ring
werd door dezen met een wit kleed en eenen
zijne
met
hij
g
verkree
S,
S-,
TULLIU
TULLIU
SERVIUS
SERVlUS
gens eene verordening van
s, en
Plehejerrs,
dt Pleheje
vrijheid wel het burgerr egt; doch behoorde tot dè
heer
zijnen
tot
bleef
konde nimmer tot eenig eerambt geraken. Hij
wederr
elkande
waren
beiden
en
altijd in eene zekere betrekk ing,
zijdfche hulp en onderfteunig fchuldig. Toen in later tijd het getal
bQven mate toenam , en zij door aangematigde
der Vrijgelatenen boven
,
magt en rijkdommen, zelfs voor zwakke keizers , geducht werden
bepate
getal
hun
om
ningen.
verorde
verfchenen er onderfcheidene
flaven, bij testame nt, niet meer
len : zoo mogten er van de .20,000 Oaven,
testa.
gefteld worden. Behalve deze vrijlating per testa~
dan 160 in vrijheid gefield
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en
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de
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che volk, een zoenoffer at, dat
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dag der wijding van het RomeinC
had,_ en als een Romeinsch
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plaats
cenfu$
na1lr de geëindigde cen[us
telkens naar
pl-eg'Yinrijcta
"z'ndictam was eene plegper
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De
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hand
de
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man,t vol
den praetor of conful, en zeide: "Ik wil, dat deze man
naar clen
praetor
de
nu
11U
Gaf
zij."
zij:'
vrij
en,
gens regt en gewoonte der Romein
fiar op- het hoofd van denfloeg hij met eenen fiaf
zijne toefiemming , dan Ooeg
Ro_
flaaf, zeggend e: "Ik verklaar dezen man, naar de gewoonte der Ra.
naaf
den
heer
de
of
Lector
vrij:' Hierop draaide- de
meinen,
meinen, voor vrij."
in eenen kring rond; gaf hem een' kinnebakflag, en eindelijk een
teeken , dat hij kon gaan, werwaarts hij wilde. Na den afl'oop dezer
pr-otocol
plegtigheid, bragt de fchrijver de geheele handeling in het protoco
zijner
teeken
het
als
hoed,
Oaaf haalde den
van den praetor, en de flaaf
A.
.
FERONI
FERONIA
gooin
gGdin
der
tempel
den
in
verkregene vrijheid ,
pofttief uitgedr ukt. hetzelfd e, hetwelk men negaVRIJH EID is, pofitief
foorten van afhankelijkheid er
lijkheid noemt. Zoo vele [oorten
tief afhankefijkheid
Coorten van Vrijheid hebben er plaats. De boom,
zijn, zoo vele foonen
dus zUn,
b. v., is afhankelijk van den grond, waarin hij geworteld is, en
voedCel ontvang t; maar verzinkt met dezen reddewaaruit hij zijn voedfel
van den
afhankelijk vall
loos in den afgrond der aarde. De vogel i~ :tfhanke
boom
Dd 4-
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boom, waarop hij zit, en van ,den
den grond, waarin de boom i1aat;
naat; hîj
hij
wann~er de boom, door de eene of andere
verheft zich in de lucht, wanneer
omflandigheid
omfiandigheid , wegzinkt, of wordt omver geworpen. Men ziet dus
hieruit, dat men door Vrijheid niets anders verflaall
verfiaan moet, dan het
vermogen der willekeurige beweging, waardoor zich de dierlijkedierli.ike~
van de plantenwereld over het geheel onderfcheidt.
onderrcheidt. Deze Vrijheid
bezit de . redelijke mensch gemeellfchappelijk
gemeenfchappelijk met de redelooze
dieren, doch is blijkbaar bepaald; want hoewel het dier zich
willekeurig beweegt, is het llogtans,
nogtans, over het geheel, aan de aarde
verbonden, en de trotfche arend kan zich, zoo min àls
als de hem
nai1revende
nallrevende mensch , boven een zeker punt in den dampkring verheffen.
Ook kan deze Vrijheid door toevallige omi1andigheden
omflandighedell
meer of minder bepaald, of geheel vernietigd worden. De kranke
kranke.J
de gevangene en de geboeide Haan hier weder in een gelijk geval met
de redelooze dieren. Er is echter eene Vrijheid, die de mensch boven
dezelve bezit,
bezü, namelijk: eene
ecnc itlwe;Jdige,
inwe;1dige, welke den mensch in en
op zich zeiven
zelven , en eene uitwendige, die hem in betrekking tot andere
eeri1e noemt men, met betrekking tot zijmenfchen beCchouwt.
befchouwt. De eerfle
ne handelingen, zedeliJke,
zedelifke, de lamfie
laati1e,, regtelifke vrijheid, waarvan de
lJtlrgerl[jke
hurgerlijke en ftaatku11dige
flaatkundige flechts
nechts eene bijzondere wijziging is. De
zedeliJke Frijheid,
J71"ijheid, de Vrijheid
f'rijheid van den wil, is her
het vermogen, om zijn
Zijll
gedrag, onafhankelijk van zinnelijke neigingen, volgens de hoogere
eiCchen der rede, of zedelijke wet te bepalen; en het is deze Vrijeifchen
heid, welke den mensch bekwaam maakt tot eene eigenlijke gehoor11eid,
zaamheid, en zonder welke hij niet kan gezegd worden, den wil van
God te doen, maar enkel daartoe in fiaat
i1aat gefield te worden. Zij is
het eigen, zelfwerkend beginfel , hetwelk, fchoon in afhankelijkheid van God werkende, den mensel1 een redelijk en zedelijk on.
derdaan van den Opperften Koning doet zijn, en hem alleen voor
belooning of flraf
llraf kan vatbaar maken. Hierbij komt, inzonderheid,
nog de natuurlijke geneigdheid van zijnen redelijken geest tot alles
wat regt en goed is, waardoor hij ten krachtigfl:e
krachtigO:e wordt aangefpoord •
om hetzelve te begeeren en na te jagen, wannéer en wa~r het zich
ook voor hem opdoet, in zoo ver zelfs, dat hij niet, dan met eenen
heimelijken weerzin, zijnen duidelijken pligt
pligc kan fchenden, en niet
zonder hevige wroeging naderhand daaraan kan denken. Men noemt
dit zedelijk gevoel, of het geweten. - De regtelijke
regteli/kc VriJheid
J71"ifheid echter beHaat in de bevoegdheid om, onafhankelijk van den wil van anderen, in onze verkeering met hen, van onze krachten gebruik te
mogen maken. Daar de mensch zeer natuurlijk
natl1llrlijk altijd zijnen werkkring
tracht uit te breiden, zoo zal hij, aan zich zelven overgelaten, deze
Vrijheid wel voor zich zelven vorderen, maar die aan anderen alleen
in zoo verre toefiaan,
toeftaul1, als met zijne bedoelingen overeenkomt. Opdat dus de re;;telijke
rep;telijke Vrijheid aan allen, in den mogelijkfl:en
mogelijk!1:en omvang,
tcn
teil deel valle, en over het algemeen het denkbeeld van regt in de
zinnelijke wereld verwezenlijkt wor
worde,
de , zoo vordert de rede eeue
ceue vereecc-
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eeniging van menfchen, waarin de gezamenlijke wil in de gedaante
eener wet, en de gezamenlijke magt
mage in die van cenen
eenen gebieder, de
plaats van den bijzonderen wil en de bijzondere magt
mage vervangt. EeEe.
ne zoodanige verceniging
vereeniging Iloèmt
noèmt men eene burgerlijke maatfchappij
of eenen fiaat ; en van hier de regtelijke Vrijheid eens hurger/ijken of
flaatkundigen, in zoo ver
vel' zij in den !laat
llaat wettig erkend en gehand.
gehandhaafd wordt. Ondertnsfchen
Ondertusfchen onderfcheiden velen de !laatkundige
fiaatlnmdige
Vrijheid van de burgerlijke daardoor, dat zij de eerfre
eerfie op den ge.
geheelen fraat betrekkelijk maken, voor zoo ver hij deels van andere
fiaten onafhankelijk is, deels geen en erfelijken gebieder heeft, maar
als eene vrije republiek door verkozenen geregeerd wordt; doch de
Iaatfre
Iaatfte tot de afzonderlijke burgers bepalen, in zoo ver derzelver
wederzi]dfche betrekkingen zoodanig bepaald zijn, dat onder hen geen
verfchil
verCchil van geboorte plaats heeft. Deze laatf1:e
laatfte foort
fooft van Vrijheid
is ook betrekkelijk tot de, in onze dagen door de Franfche
Fran[che omwente.
ling zoo beroemd, ja bijna berucht gewordene
geword ene , uitdrukking van
Frijheid en Gelijkheid. Men vorderde namelijk, dat ieder in den
fiaat geborene als een vrijgeborene, en met anderen, ten aanzien
aauzien
van regten , als gelijk fraande
ftaande zoude befchouwd
beCchouwd worden~ Deze Vrij_
heid en Gelijkheid was dus niet, zoo als men haar
baar verkeerd ver.
fraan
Haan en uitgelegd heeft, eene opheffing van alle ongelijkheid ten
aanzien van bijzondere regten , b. v. van bezitting of vermogen,
maar van alle [oorten van flavernij,
llavernij, lijfeigenfchap,
lijfeigenCchap, erfelijk leenregt
leem"egt,,
en gepriviligeerde heerfchappij
beerfchappij van den eenen burger over den anderen.
Haatkundigen noemden deze Vrijheid en Gelijkheid
reil. De oude fiaatkundigen
der burgers lfonomie, en befchouwdell
be[chouwden haar te regt als den grondflag
el ken wel ingerigten fraat.
llaat.
van eiken
VRIJHEID. (GODSDIENST) Deze heeft overal plaats, waar de
fiaat de openbare uitoefening van verfchillende
ver[chillende godsdiel1f1:el1
godsdienften toefl:aat,
toe!l:aat,
en het regt van ieder mensch erkent, om in zaken van geloof zijne
overtuiging vrij te mogen openbaren en daar naar'
naaf' te handelen. In
fiaten, waar men alleen eene heerfchende,
heer[chende, of zoogenoemde
volks-godsdienst erkent en befchermt, en die geene andere duldt,
komt deze Vrijheid in geene aanmerking; en haar niet te gedoogen
was ten allen tijde de grondregel van vorllen en wetgevers, welke
zich van de verblinde kracht van een bepaald godsdienfl:ig
godsdienftig geloof,
ter bereiking van Ilaatkundige
flaatkundige oogmerken, bedienden. De gefchiege[chiedenis der wereld levert onloochenbare en dikwijls. verfchrikkelijke
llrengbeid op, waarmede men dezen grondregel heeft
bewijzen van !lrengheid
gehandhaafd en toegepast. 0111
[preken van de dweepzucht
Om niet te fpreken
der Oosterlingen, behoeven wij ons hier alleen te herinneren de verver.
volging der joden in de middel
micldeleeuw,
eeuw , 113n
:tan de dragonaden
dragon aden van LODEWIJK XIV., aan de inqniGtie
illquiGtie en hare auto da Fee's, in Spanje; doch
dcze
deze oude fraatkundige
Haatkunclige grondregel
!irondregel van onverdraagzaamheid moest telkcns
kens meer van hare kracht verliezen, hoe lJIeer
meer de volken, aan den
~CllCll
c!cnen kam,
kant, door ham!cl
halldd cu
cn wetenfchapPcll
wctenfchappen met elkander in betrek.
D cl 5
king
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king geraakten en opgeklaarder denkbeelden verkregen, en de vorUen
vorl1:en en
raadgevers, aan den anderen kant, begonnen in te zien, dat het gèluk
geluk
der onderdanen.
ond.erdanen. het ware doel van den fiaat,
l1:aat, niet door den roem ee.
ner eenzijdige regtzinnigheid
regt zinnigheid , noch door gewetensdwang, die alle
vrije werkzaamheid van den menfchelijken
menfcheJijken geest verlamt,
verlamt. maar veel
meer door aanfporing en eene milde onderUeuning
onderl1euning dezer werkzaamlanden:>
heid bevorderd werd. Engeland, Holland en die Duitfche landen,.
toel1onden,, en
welke aan iedere godsdienst eene vrije uitoefening toefionden
'Vel vaart en befchaving toenadaardoor zoo wel in bevolking als in 'Velvaart
men, leveren hiervan een aanmoedigend bewijs op; terwijl Frankrifk
Frankrijk,,
Spanje en eenige Duitfche fiaten,
aaten, zoo als Salzburg en de Paltz,
hunne vlijcigfie
vlijtigfie onderdanen lieten ombrengen of het land verlaten.
Men hield zich overtuigd,
overtnigd, dat iedere godsdienst, hoedanig ook hare
leerbegrippen mogen zjjn,
zijn, wanneer zij l1echts
flechts achting omtrent de burgerlijke wetten en gehoorzaamheid jegens de overheid gebiedt, met
het oogmerk van den fiaat
l1aat niet firijdig is, en, bij den veranderden
omfiaan van nieuwe godsdienfl:ige
godsdienl1ige aanhangen
geest des tijds, het ont(l:aan
even weinig konde verhinderen, als men dezelve voor gevaarlijk
kon houden.
Sedert heeft de Godsdienst.VriJheid
Godsdienst.Vrijheid meer en meer veld gewonnen.
Rusland heeft, niettegenUaande
niettegenl1aande het de Griekfche kerk voor de heerfchende erkent, reeds federt de 16de eeuw aan de Armeniërs, {juts
fints het
begin der 17de aan de lucherfchen
lutherfchen en gereformeerden, federt
feden 1683
K.1HTARINA Il. aan alaan de katholijken , en federt
redert de regering van KAHTARINA
le godsdienUige
godsdien11ige gezindheden in het algemeen eene vrije uitoefening
van godsdienst verleend; wordellde
wordende in Petersburg door 5 christelijke
kerkgenootfchappen , en door de joden in 9 levende talen, de openbare godsdienst verrigt. In Georgië en Tauriëvindt men Mahometaanfche
moskeën. Ook in Polen drong de verdraagzaamheid, federt de Franfche
grondbeginfels aldaar op nienw
nieuw ingang vonden, door. In Hongarije genieten de Grieken, federt
feden de 17de,
J7de, en de protestanten reeds federc
gelijke. ofschoon dikwijls gefchondene, regten met
de hervorming, gelijke,
katholijken ; zelfs joden wordt eene vrije godsdienstoefening toegede katholiJken
DuitseMand werd dezelve, beiden voor protestanten en
fiaan. In DuitsclLtand
katholijken , door dcn
den Westphaalfchen vrede vastgefield
vastgel1eld,, en ofsehoon
ofschoon
wel de Duitfche keizers, in hunne erfstaten , dit grondbeginfel niet
aannamen. verleende nogtans JOSEPII
JOSEPH Il.
H. in 1781 aan de protestanten eene volkomene Godsdienst.Vrijheid. In Pruisfen en de overige Duitfche landen genieten de 3 hoofdgodsdienflen der Westerfche
christenheid, federt de Oprigtillg
oprigting van het Rijn-verbond,
Rijn.verbond, niet alleen
dezelve, maar ook volkom ene gelijke burgerlijke regteIl
regtell;; terwijl ook
de Grieken overal, waar zij zich uit hoofde van den handel ophouden, de godsdienst op hunne wijze uitoefenen, en geene met de
hoofdleeringell des christendoms overeenltemmende
overeel1l1emmende godsdien!tige
godsdienflige
part\j
partU van de algclllcenc
algemeene verdraagzaamheid is uitgefloten.
uitgeDoten. In Sakfen
Salrfen
werden iu
in 1814 ook de belijders van de Griekfche godsdienst, in
bur.
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tJUrgerlijke
burgerlijke regten , met die der overige gelijk gef1:eld.
gel1eld. Zweden,
dat onder alle EuropeCche
Europefche Haten zich het
her Hrengst
ilrengst aan de echt evangeevange·
liCche-lutherCche
lifche-Iutherfche leer houdt, heeft, zoo als vroeger Denemarken,
bij een beflllit
befluit van den rijksdag in 1779 mede in eene algemeene
WILLEl\f lIl. 1689,
verdraagzaamheid bewilligd. In Engeland zette WILLEM
voor de protestantfche non-conformisten, in alle 3 rijken, de toleran·
tolerantie-akte door, waarbij de uitgeflotene
uitgeGotene katholijken
kathoJijken echter eerst in 177&
1778
in het bezit eener vrije godsdienstoefening geraakten; doch men
twist hier nog Heeds
fieeds over de volkomene
volkom ene gelijkheid van burgerlijke
zij eene
regten met de protestanten. In de Nederlanden, zoo lang zij'
republiek uitmaakten, hadden
haddcn de christenen van allerlei gezindheid,
benevens de joden, vrijheid van godsdienstoefening;
godsdicnstoefening; doch de gelijkheid van burgerlijke regten
rezten,, met de leden der voormaals heerfchende
gereformeerde kerk, werd eerst bij de fiaatsregeling van 1801 vastgeHeid,
gefield, en heefe
heeft ook feden
federt fiand gehouden. In Zwitferland,
Zwitftrland, alwaar voor 1798 alleen de Zwitfersch-gereformeerden en katholijken
golden, verkregen ook de overige gezindheden, door de fiaatsrege.
fiaatsregeling van dat jaur,
jaar, door het Franfche directoire aan hetzelve opgeopge·
conf1:ittldrongen, vrijheid van godsdienstoefening, welke door de conflitu·
tiën van 180.2
rS02 en 1803 is bevestigd geworden; doch de joden genieten dit regt.
regt, onder velerlei bepalingen, alleen in Aargau. In
Frankrijk werden,'
werden, na herhaalde verfchrikkelijke vervolgingen der
niet.katholijken eerst in 1788 bU
bij eene wet geduld:
protestanten, de niet-katholUken
doch daarbU
daarbij werd hun in geenen deele de openlijke godsdienstoefening,
veel minder gelij
gelijkheid
kheid in burgerlijke regten
regt en , met de katholij
katholijken
ken toegeflaan.
fiaan. Daar echter de om wenteling allen godsdienstdwang , en eindeeinde.
lijk ook alle godsdienswefening vernietigde, zoo viel het den eer.
eerflen
fl:en conful BUONAPARTE gemakkelijk>
gemakkelijk. om na derzelver her!1:elling,
her!!:elling,
door het concordaat van 1801,
1801 , aan alle zich in Frankryk bevindende godsdienflige
godsdienfrige partijen burgerlijke regten en vrijheden te verzeke~
verzeke.
ren.
finatkundige bedoebedoe·
ren, Hij bleef ook als keizer, uit hoofde van flaatkundige
lingen, de openlijke vriend eener algemeene verdraagzaamheid, en
het was door zijnen krachtdadigen invloed , dat ook Italië en
én het
Pyreneefche fchier·eiland,
PyreneeCche
Ccbier·eiland, zoo ver het door zijne legers bezet was,
gedrongen werd, om aan alle godsdienfiige
godsdienf1:ige aanhangen gelijke regten
toe te fiaan; terwijl ook de joden, die zich reeds, door hun geld en
gewigt voor den handel, in alle fiaten
Haten van Europa, behalve Portugal
en Spanje, eene min of meer.
meer, vrije uitoefening van hunne godsdienst
hadden weten te verfch'affen,
verfchllffen, aan hem niet alleen de verzekering dezer
ver[cheidene fiaten
finten van het Rijn-verbond het
vrijheid, maar ook in verfcheidene
dat zij bijna 18 eeuwen moesten ontbeebezit van het burgerregt
burgerregt,, .'dat
ren, te danken hebben. Dat deze, met den geest des tijds overeenfiem_
mende, grondregels van algemeene verdraagzaamheid in Italië, federc
federt
Ceden FERDINAND VII. den
de cerugkeering
terugkeering van den paus, en in SpalJje federt
troon beklom, weder voor de oude onverdraagzaamheid moest wij.
wijken, zet deze landen in befchaving
b~rchaving op nieuw aanmerkelijk achteruit;
doch
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doch zelfs de magt
magc der duisternis, die hier haren
hnen ijzeren fchepter
zW:laic, zal den ftillen
iliIIen invloed van godsdienll:ige
godsdienfiige verlichting, niet
zwaait,
aldjd
altijd weedlaan
weerl1:aan kunnen, maar eindelijk voor haar moeten bukken.
De Turken moesten de Griekfche christenen, die zij bij de verovering van het Griekfche keizerrijk vonden, om zich van hunne ge!lOorzaamheid
hoorzaamheid te verzekeren, eene vrije godsdienstoefening vergunnen~
vergunnen,
en deze wordt ook aan andere christelijke gezindheden, onder de befcherming van de gezamen
gezanten van hun geloof, onder zekere bepalingen,
in Turkijë
Turk&"ë verleend. Voor het overige heerscht nog in de Aziatifcheen Mrikaanfche rijken, die de Mahometaanfche, Lamafche en angodsdienilen belijden, het oude beginfel van onver.
dere heidenfche godsdienfien
zeeiledraagzaamheid: alleen in China en over het algemeen in de zeefieden, duldt men, uit hoofde van den handel, vreemde geloofsgenoo"
geloofsgenoo·
ten
het(
ter. en hunne godsdienst. De koloniën der Europeërs bieden hert
fcbouwfpel van het verwonderlijkfte mengfel van alle godsdienst-foor_
godsdienst-foor.
ten aan: men geeft wel aan de hoofdgodsdienst van het moederland·
moederland'
en,
altijd den voorrang; maar ook christenen, mahometanen, joden en
heidenen van allerlei foon, wanneer hunne godsdienst flechts
fleches niet tegen
de burgerlijke orde firijdt,
ilrijdt, worden hier toegelaten, en in hunne
godsdienstoefening befchermd. Op het eiland Haiti
Haitl werd in 1817,door den katholijken neger-regent, eene algemeene Godsdienfl:ige
Godsdienfiige Vrij..
Vri}.
heid tot fiaatswet
ilaatswet gemaakt. Alleen de Portugezen in Zuid-Amerika
Zuid-dmerika
blijven nog de alleen.heerfchappij
aUeen.heerfchappij van de katholijke godsdienst.,
met uitfluiting
uitl1uiting van alle andere, ten firengflc
firengfic vol houdell.
houden. In Spaansch
Amerika heerscht dezelfde geest van onverdraagzaamheid; doch hierhier'
algemeene republikeinfche fiaatsregeling door eeee~
hoopt men, dat eene aJgemeene
ne even zoo onbepaalde Godsdienfl:ige Vrijheid zal, gevolgd worden,.
worden ..
als de bewoners der Vereenigde Noord-Amerikaanfche
Noord.dmerikaanfche fiaten genieten
genietenw..
VRIJMETSELARIJ, (Metfelarij,
naam van
(Metfe/arij, Maçonnerie) is de 11aam
een gezelfchap, hetwelk over alle deelen der aarde, waar llechtsllechts.
Europifche befchaving gevonden wordt, min of meer verfpreid is , en
uit mannen van verfchilIende
godsdienftige belijdeverfchillende volken, fianden en godsdienfiige
genoemd-, die
nis befiaat,
beilaat, welke in bijzondere vergaderingen, loges genoemd,
naar bijzondere wetten zijn ingerigt, onder den llaam
naam van broeder$
broeders.
vedenigd, eene zekere kunst, beeldfprakig metfelarij genoemd, uitoefenen, en zich van hunne overige medemenfchen, dien zij den,
defi
profatoegang tot hunne werkzaamheden en geheimen weigeren en profa·
nen noemen, afzonderen. Vraagt men waarin de geheime kunst der
1Jen
bellaat?~ wij antwoorden: ken den boom uit zijne vruchVr ijmetfelaars bel1:uat
ten, en dan gelooven wij dat de federt eene eeuw zoo fpoedige
broederfchap,, uit Engeland, en vooral uit Londen ~
uitbreiding dezer broederfehap
over Frankrijk, Duitschland, Zweden, Denemarken, ons vaderland
en de Europefche volkpJantÎngen
volkplantingen in andere werelddeel en de ondubbel.
O11dubbelzinniglle blijken van algemeene menfchen- en broederliefde, het beo
zinnigl1:e
gebeunellisfcn, de weldadireidvaardig hulpbetoon, bij ongelukkige gebeurcellÎsfen,
inrigtingen,, door deze orde ingefleid
ingefleId , en de door haar uitgege~
uitgege.
ge inrigtingen
ve-
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"ene gefchrlften, redevoeringen, gezangen, wetten, enz.
enz, genoegzaam
fraac zijn, om de denkbeelden der oningewijden eene. geruste rigting
rigcing
in ftaat
te geven, welke ook door de goedkeuring en deelneming van zoo
vorflen ,,waarin
waarin ons
0115 vaderland zulk een uit!leuitflevele magtige en verlichte vorften
'kend voorbeeld -geeft,
'geeft, zal bevestigd worden; terwijl de dikwijls harde
vervolgingen in die landen en onder zulke vorll:en,
vorfien, welke de befchaving tegenwerkten en vooral de ingekankerde haat der Jefuiten tegen dezelve, die in onze dagen nog zoo duidelijk gebleken is, niet minder
gunllige
gunflige denkbeelden van dezelve moeten doen koesceren.
koesteren. Vrijmetfela
Vrijmetfela-..
rij is dan een verbond. bij uitnemendheid aan de befchaving en veredeling der menschheid gewijd, en verdient dus met regt den eerbied van
elk gewijde- of ongewijde. Het is waar, vele befchuldigingen' zijn te
:geR
geB deze orde ingebragt
ingebragt,, ook in onze dagen, om nu niet van den abt
RAIJNAL
RAJJNAL en anderen te fpreken, waaronder wel vooral als of zij
zich in de regeering der onderf~heidene landen zoude
zonde willen menter!lond wegvallen, wanneer wij verzekeren, dat
gen, dan deze zal terflond
alle gefprekken over llaatsinrigtingen, regeringsvormen of goclsdiengodsdienfrige
!lige g.!Cchillen,
g~fchillen , vol!lrekt
voIflrekt in de loges verboden zijn, en onder de
eerlle pligten gerekend wordt, zoodat eene loge hier tegen handezoude. Andere befchuldigingen komen
lende, geene loge meer zijn zoude,
voort, dat men niet genoeg het doel (de VrijmetCelarij
Vrijmetfelarij zelve) het.
onhengelijke tijden bepaald is , kenc.
kent.
welk altijd hetzelfde blijft en van onheugelijke
Het gedrag van bijzondere leden kan even min tot nadeel van het
doel, dan van andere genootCchappen
genootfchappen tot fchande van hetzelve ver':
ver';
firekken.
llrekken. Bijzonder echter is het dat de geest van broederfehap ,
het fratige
llatige der inrigting, de indruk der plegtigheden, zulk eenen indruk hebben, dat ofschoon ligtzinnige en
cn zelfs onbefchaafde voorwerpen in de orde ingewijd, en dezelve uit een zoo groot getal leden over den geheelen
geheel en aardbol bellant, nog niemand gewaagd heeft
heefe
de geheimen, die in zekere geheimzinnige teekenen
teek enen en woorden, waar.
waardoor de
cle broeders elkander over den geheelen aardbol herkennen en verfiaan,
!laan, aan anderen te openbaren, hetwelk zeker bij weinige genootfchappen het geval zal zijn. Omtrent den oorfprong dezer vereeniging zijn
de gevoelens zeer verfchilIend ; dat zij, echter, bij opvolging zoude
aftlammen van de GriekCche,
afllammen
Griekfche, ia zelfs geheel van de Egyptifche myDyoniCche bouwkunllenaars,
bouwlmnllenaars, of later van de orde
sterien, van de Dyonifche
der tempelheeren, of Jefuiten, is ongegrond. Volgens KRAUZE heeft
zij met deze oude inrigtingen
inrigtingell niets gemeens,
ge meens, dan dat zij derzelver
doel en inrigting ten voorbeeld gefield
ge!leld heefe.
heeft. Het bellek van dit
bijzondere
dere inrigtingen, werwerk laat niet toe om ons verder met de bijzon
enz, dezer orde in te laten, alleen komt ons hier de vraag
zaamheden , enz.
of men tot deze
Jeze broederfchap
broederfehap behoort toe te treden, niet onbelangrijk
voor, en wij fchroomen niet, elk die wezenlijk belang llelt in de
veredeling des menschdoms, en het
hct vaste voornemen koestert om hier
aan tijd en vermogens te wijden, juist om het groote veld, hetwelk
deze orde hiertoe aanbiedt, als om de menigvuldige hulpbronnen.
hulpbronnen,
wel"!
wel'!
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welke zij door hare groote uitgebreidheid opent, hiertoe aan te raden, doch met andere oogmerken moet men niet in deze orde treOndertusCchen willen wij hiermede niet gezegd hebben, dat
den. Ondertusfchen
men zonder in deze orde in te treden evenwel niet aan het doel derzelve zoude kunnen medewerken; neen, in alle !tanden
fl:anden en in alle
oorden vindt men menfchen, die, zonder ooit de tempel der orde
betreden te hebben, volkomen in den geest derzelve handelen, en
zelfs menigen VrijmetCelaar beCéhamen;
beféhamen; zulke zijn reeds zonder inwijding waarlijk VrijmetCelaars, en de van zijne verpligtingen doordronding.
gen ingewijden, ziet ook met eerbied in hem zijnen broeder. - Breeder kan men over den oorCprong.
oorfprong> inrigcingen,
inrigdngen, enz. dier broederfchap
broederCchap
nazien: LENNINGH, Encycloplidie
Encyclopiidie der Freimaurerei, Leipzig 1822 tot
1 82
18
4., en andere werken, zoo in het Nederduitsch als in uitheemfche
24
talen, vooral in het Engelseh, Fransch en Hoogduitsch.
VRIJSCHEPENEN waren diegenen, welke in de bekende West.
faalfche veemgeregten het vonnis wezen. Zij werden aldus genoemd,
niet alleen om dat alleen vrijgeboren lieden bekwaam geacht werden,
om dezen post te bekleeden, maar ook om de bijzondere regten en vrij.
heden, aan hunnen !tand
fl:and verbonden. Zij !tonden,
fl:onden, namelijk, overaL
overal
en wa,,!
wa"!
onder de hoede en hooge beCcherming des roomfchen rijks, en·
ren onfchendbaar: zij alleen mogten gewapend in het geregt verfchijnen; in fommige gevallen, b. v. wanneer hun iets ontfiolen
omfiolen was,
was ~
Dell;
mogten zij zich zelven
zeI ven regt verfchaffen;
verfcltaffen; ook mogten zij in hunne
hl1nne
eigen zaak gemigen,
getuigen, en wanneer zij van eene l.nisdaad
inisdaad aangeklaagd
a:mgeklaagd
bewijs ~ voor on·
onwaren, werden zij op hunnen eed. zonder verder bewijs,
fchuldig gehouden. Het was dan ook ter oorzake van deze vrijheden, dat Diet
niet alleen de WestfaaJCche
WestfaaJfche adel, maar zelfs buitenlandfche.
vor!ten,
befchouwden, onder de Vrijvorfl:en, het als een hoog voorregt befchouwden.
fchepenen geteld te worden, en er zich op verhoovaardigden, dezen
Daam bij hunne overige titels te mogen voegen.
VROEDKUNDE. Deze befiaat
befl:aat in de kunst, om door werktuiphyfiologifche en pathologifche
pathologiCche kennis gegronde, verriggelijke , op phyfiologiCche
tingen d,e geboorte te verligten , en zoo wel kort voor, als gedurende en na de verlosfing
verlosGng voor de gezondheid en het leven der zwangere, barende en kraamvrouwen te zorgen. Het werk·
werk der Vroedvrouwen bevat alleen dat gedeelte der Vroedkunde, waartoe zij, bij
eene llatuuurHjke
natuuurlijke en gemakkelijke verlosfing, daarin moeder en kind
behulpzaam zijn; terwijl men, daarentegen, niet alleen deze, máar
ook tegennatuurlijke en moeijelijke, verlosfingen , die door de kunst
moeten bewerkt worden, aan vroedmeesters toevertrouwt. In den
uitgefirekten
uitgefl:rekten zin had de Vroedkunde reeds bij de onbeCchaafde vol.
ken der oudheid plaats, en zelfs bij meer befchaafde natiën, waarvan
fl:ond zij op een
eenen
en zeer
wij nadere berigten hebben; doch bij beiden fiond
lagen trap. Onder de Israëliten had men reeds vroedvrouwen; doch
de ecrll:e
eerf1:e berigten omtrent kunstmatige vroedmeesters vinden wij bij
d~
de Grieken, in de eeuw van HIl'POCRATES
HlrrocRATEs (357 jaar voor onze tijdtijd.
rere-
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rekening). Uit de berigten van dien tijd zien wij, dat de Vroedkunde bij dit volk zich op eenen hoogeren trap bevond, dan zij in
Europti was. Des.
Desde vorige eeuw nog in de meeste plaatfen
plaaeren van Europtl
niettegenHaallde had bij hen te dezen aanzien ook véel ïchadelijks
nicttegenllaande
.en ondoelmatigs plaat&, en er werd weinig van hetgeen noodzakelijk
was verrigt; terwijl men zich dikwijls vergenoegde met ILITIIYIA,
ILITIIYIA,
de godin der barenden, aan te roepen. Dij
Bij de Romeinen was de
Vroedku-nde
Vroedkunde geheel
gebeel ruw, en bepaalde zich tot geringe hu:pbetoo..
hu!pbetoo..
JUNO LUC/NA
l1ingen
llingen en offers rum
aan JUNO
LUCINA en andere godheden, die men
meende', dat de verlosfing begunlligden;
begunfrigden; en het was eerst later, dat
zij eene betere gedaante verkreeg. De Romeinen bedienden zich gewoonlijk van vroedvromven
vroedvrouwen;; alleen bij moeijelijke verl'Osfingen
verlosfingen werwer.
den de geneesheeren te hulp geroepen, die of zelven Grieken waren,
welke onder de heerfchappij
heerrchappij der Romeinfche
Romeinrche keizers, na CHRISTUS
CHRISTUS
_geboorte, leefden, of wier kunde grootendeels
grootelldeeIs uit de Griekfche
.geboorte,
Griekrche
fchrijvers ontleend was. Tot dit tijdvak behooren CELSUS , die in
40fle jaar, SORENUS, die in het loofie
l1et 40lle
toofie onzer tijdrekening leef.
<Ie; MOSCHION,
MOSCHION, die het eerfie leerboek voor vroedvrouwen rchreef,
fchreef.
<ie;
enGALENUs
en
·GhLENuS ,die in den zelfden tijd bloeide. In de middeleeuw werd
de kunstmatige Vroedkunde zeer verwaarloosd, en [chijm
fchijnc zich alleen
tOt het uuitfnijden
geaorvene moeders betot
itfn ij den der vrucht uit het lijf van ge{l:orvene
dergen~es,.
·genees ..
paald te hebben. Door dat de pauCen de uitoefening der
monniken, en de leerfloelen
opgerig.
kunst rum
aan de monnikel1~
leerfioelen aan de nieuw (lpgerigder heel_
te lèholen overlieten, doch daarentegen de uitoefening derheel~
en ontleedkunde, zoo wel aan alle artfen als leeken
leekeIl , uitdrûkkeIijk
uitdrukkelijk
verboden, bepaalde zich ook de Vroedkunde meer tot inwendi.
ge en bijgeIoovige
bijgeloovige middelen, en werd van langzamerhand aanvroll~
aanvrou.
wen, monniken, herders en fooregelijke
foortgelijke perfonen overgelaten; en
wen.
deze konden het door hunne kunst niet verder brengen, dan werbeeldcn en re~
re:.
den de heiligen aangeroepen, de in barensnood zijnden beelden
liquiën omgehangen, enz.
In dezen fiaat bleef de Vroedkunde tot in het begin der z6de
I6de
eeuw, wanneer door de verfpreiding der in de 15de
Isde eeuw uitgevondene
eoow,
boekdruk~
houtfneekunst, voor haar, zoo wel als voor alle weboekdruk. en hourfneekunst,
kunll:en over het algemeen, van langzamerhand een
tenfchappen en kun{l:en
omll:oken werd. Wel is waar, dat omtrent dezen tijd
helderder licht omftoken
het werk der Vroedkunde zoo bij uitfluiting in handen der vrou
vrou~
..
grootll:e fchande
[chande voor eenen man, die
wen was, dat het als de groot{l:e
afschuwelijkfie aanran.
er zich mede bezig hield, en tevens voor de afschuwelijkfte
geOacht gehouden werd;
ding op de eer en deugd van het vrouwelijk geflacht
terwijl diegene, welke het ondernam, zelfs als een gelukzoeker en
vcroordeelde men in
toovenaar werd aangemerkt: zelfs in Hamburg veroordeelde
1524 een zekeren doctor VEITES ter dezer oorzake tot den brandbrand·
Il:ape!. Hier en daar, echter, werd voor een beter onderwijs der
fiapel.
vervaarcligen en verfpreiden van
vroedvrouwen gezorgd, door het vervaarrligen
verfcheidene boeken over de Vroedkunde, onder well;:e
weIl;:e het eerfte
eerfle
verrcheidene
door
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door EUCHARIUS
E UCHARIUS ROSLEIN te Worms,
fPórms, onder den titel: der Swangtrt't
Swangtrl1
Frauen Rofellgarten,
Ro[efJgarten, in 1513 werd uitgegeven. Ook de nu weder
geoorloofde en meerdere begunfliging
begunfiiging der ontleedkunde droeg aanmerkelijk ter verbetering der Verloskunde bij, waaromtrent VESALIUS
in PadzlfJ
padua (1543) zich onderfcheidde. De geneesheeren en heelmeesters hielden zich echter nog fteeds alleen met het befpiegelende der
Vroedkunde op; doch de laatfte
laatfie gingen van langzamerhand daardoor
LOt
tot hare beoefening zelve over,
over. zoo dat zij niet alleen de geoorloofde,
maar reeds vroeger bij
bU eene wet bevolene, uitrnijding der vrucht uit
het ligchaam van geftorvene
gefiorvene zwangere vrouwen, maar ook 'van tijd
tot tijd andere bij zwangere en barende voorvallende heelkundige beo
-werkingen verrigtten. F. ROUSSET •, een wondheeler in Parifs, was
de eer(te,
eer(le, die in 1531,
1581, door verfcheidene bewijzen, de mogelijkheid
eener gelukkige verlosfing door de keizerfnede aantoonde; en fe-den
Frank_
-dere werd deze bewerking dikwijls aan levenden in en buiten Frank.
rijk, fomtijds zelfs, zonder dat zij volftrekt
volfl:rekt noodzakelijk was, verrigt. PINEAU , wondheeler in gemelde f1:ad,
i1:ad, gaf in 1580 het eerst
eene nadere aanleiding tot de keizerfneede,
keizerfneede , door op d~ verwijding der
fchaambeenderen , uit hoofde van een te naauw bekken. bij moeijelijke verlosfingen , de aandacht te vestigen. In Duitschland,
DuitschtafJd, intusfchen ,werd de Vroedkunde nog hoogst zeldzaam door mannen uitgeoefend; terwijl het in Italië en Frankrijk reeds in gebruik was, om
geneesheeren en wondheelers te hulp
hulp' te roepen. Een der laati1:en
laatf1:en in
Parijs,

JULIUS CLEMENT,

in zijnen tijd
rijd als vroedkulldige
vroedkundige beroemd,

die de hertogin DE
DE LA VALIERE, de minnares van LODEWJJK
LODEWJjK XIV. bij
eertitel, voor het eerst
hare verlosfillg
verlosfing bijftand
bijflond,, verwierf, als een eertÏtel,
(1711) den naam van accoucheur, die den wondheelers zoo wel ge_zoodanig lieten noemen~
noemen. H.
viel, dat zij zich van tijd tot tijd allen .zoodanig
VAN DEVENTER gaf in 1701 aan de Vroedkunde een
eenen
en wetenCcbap'
wetenfchappelijken vorm, en in later tijd is dezelve door de uitvinding der tang.
PariJs, in 1747, door PLEVIER te Amflerdam, in
door LEVRET in Pari/s,
1750, en door SMELLIE in Londen, in 1752 verbeterd, alsmede
door de fchriften dezer mannen en de oprigting van verfcheidene
vroedkundige fcholen, tot eenen hoogeren trap van volkomenheid
Duitschland , en niet minder in ons va·
gebragt geworden. _ Ook in Duitschland,
derland, werd nu de zucht voor deze kunst meer algeuJeen,
algemeen, en overal vormden zich vroedmeesters , die niet alleen door hunne bekwaamen uitgebreiden roem verwierven, maar ook door hunne
heid een
eenen
waarnemingen, en hun mondeling en fchriftelijk onderwijs, ter volmaking der Vroedkunde krachtdadig medewerkten.
EN-HAAR, ook Venus.haar
Penus.haar genoemd (Capillus
(Capitlus J7eneris)
f7eneris)
VROUW
VROUWEN-HAAR,
is de naam, die verfcheidene -plallten,
-planten, uit hoofde van derzelver harige
bladen, of naar haren gelijkende ranken, voeren. Men vindt van deJn de apotheken wordt uit het rooze planten verfcheidene foorten. In
(dsplefJium trichomanes,
trichomanes. L.) de firoop de Capillait'e
CapiJlairc
de Vrouwenhaar (dsplmium
bereid.
VROU.
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VROUWEN-IJS. Een doorfchijnend, bladderig glas - fpanth
fpaath , dat
zich in dunne bladen laat fplijten;
fplijten ; in het vuur zijne doorfchijnendheid
verliest, en wanneer men hetzelve met daartoe gefchikten thoon vertOt eene vaste melkkleurige masfa
mengt, bij een aanhoudend vuur, tot
zamenvloeit, waarvan in porcelein- en glasfabrijken vazen, lampen
voor kleine vertrekken, ilaapkamers,
lJaapkamers, enz. vervaardigd worden.
VULCANUS. Volgens de fabelleer de God des vllurs
vt1urs en èe1"
dei." fmederijen. Hij· was een zóon van JUPITER en JUNO, die, wegens zijne
leelijke gefl:alte.
gefl:alte, door zijnen vader van den Olympus op het· eiland
Lemn<Js
Lemn()s gel1ingerd,
geilingerd, doch hier door de zeegodinnen, THETIS en EuII.YNOME
llYNOME van den dood gered, en in hare grot opgenomen, doch door
zijnen val aan het eene been verlamd werd. Naderhand verkreeg hij ,
tot zUne
z~jne gemalin, welke hem echter ontrouw,
ter vergoeding, VENUS tot
en·
en' door hem in omarming met den krijgsgod MARS betrapt werd.
Hij had tot zijn verblijf, op het eiland Lemnos en de Liparifche
eilanden, den berg Aetna
/Jetna op Sicilië, waar hij inzonderheid de blik.
blik..
fempijlen voor JUPITER fmeedde; en van hier, dat de vuurfpuwen.
de bergen naar hem ru/kanen genoemd worden. VULCANUS is ei.
Werktuigeltfke kunJlen,
kunften. en aan
genlijk in de godenleer de God der Werktuigelijke
hem en zijne Cyclopen worden door de dichters alle heerlijke, ver.
verwonderlijke en buitengewone werken van kunst toegefchreven..
toegeCchreven.. Hij
wordt, vOOr
voor het overige, als een oudachtig, wanfialtig
wllnfl:altig man, met
eenen
een en [midshamer
fmidshamer in de regter- en eene
ecne vuurtang in de Iînkerhand.
linkerhand,
afgebeeld. Bij de Grieken heette hij IIEPHAESTOS
HEPHAESTOS en bij de LatijLa~ij4
nen fomtijds
Comtijds MULCIBER.
l\f[ULCIBER.
VULGA
VULGATA
TA is de naam eener Latijnfche overzetting van het
Oude
Ol1de Testament, welke in de roomsch·kacholijke
roomsch·katholijke kerk hetzelfde gezag bezit, als de oorfpronkelijke
oorfpronkelUke tekst, waaruit de bewijsplaatfen
bewijsplaatren
voor de leer dezer kerk genomen worden. In de oude tijden der chris ..
telijke kerk had men reeds eene Lacijnfche
Latijnfche overzetting van de fchrif.
ten des Ouden Verbonds, die naar de bekende GriekCche , de zoo gelIoemde
noemde 70 overzetters (Septuaginta) vervaardigd was; doch
I-IIERONIMUS,
HmRoNIMuS, oordeelende , dat zij den zin van het oorspronkelijoorspronkelij"
ke overal niet naauwkeurig uitdrukte, maakte eene nieuwe ver ..
taling volgens den Hebreeuwfchen grondtekst, welke nu ook gedeeltelijk door de kerk werd aangenomen. Naderhand werden beide
overzettingen, de oude en de nieuwe, met elkander vermengd, en
deze overzetting noemde men de Vulgata,
rulgata, omdat zij tot algemeen
en gewoon gebruilr
gebruik dienen moest. Alleen de Pfalme.n
Pfalmen werden uit de
oude overzetting behouden, vermits men federt
federe langen tijd gewoon
was, deze, naar die vertaling, bij de openbare godsdienstoefening
te zingen. Deze Vulgata
ru/gala nu, die, wat het Latijn betreft, niet· overal
de beste is, werd door de protestantfche kerkhervormers verworpen,
verworpen.
omdat zij den zin van het oorfpronkelijke niet altijd behoorlijk uitverCcheidene onnaauwkeurigheden bevatte. Er werd
drukte, cn verfcheidene
aus
dus op het concilie van Trente, in BIoeim.
BloeilU. J546,
J546 , va.stge!1:eld,
vastgelleld, dat het
ALGEMEEN WOORDEND.
WOORDENB. VII.
E e
den
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-den.
-den geleerden vrijfrond,
vrijftond, om den
deu grondtekst van het Oude Testament
te beoefenen; doch dat de rU/gala,
ru/gata, ofschoon niet in nUe
alle deelen
met het oorfpronkelijke overeenftemmende,
overeenfiemmende, echter, omdat voorgaan.
voorgaande conciliën haar voor echt hadden verklaard, ook in het vervolg
als ·de
-de I!enige
eenige echte overzetting gelden zou, waaruit alle bewijsplaat.
fen moesten genomen worden.
VULKANEN. of VUURSPUWENDE BERGEN,
BERGEN. zijn zoodani.
ge bergen, die van tijd tot tijd rook, damp, vuur, asch en fteenen
fieenen
uit de openingen hunner toppen werpen, waaruit fomtijds een
vuurftroom
vuurfiroom vloeit, die naar gefmolten metaal gelijkt. De mond van
den berg wordt,.
wordt, naar
naaf deszelfs gewonen vorm, era/er
erater geheeten,
Qrieksch woord. dat een grOOt
groot drinkglas of bokaal be(zijnde een Grieksch
teekent) ; terwijl de voortbrengfels
voonbrengfels dezer bergen F"ulkanifche
JTuJkanifche producten genoemd worden. Hieronder telt men den puimfteen, en de
PuzzolrJna
Puzzo/ana (zie heide artikels;) doch inzonderheid behoort hiertoe de
lava,
die uit zoodanige bergen ftroomt.
lavtl,die
firoomt. en van welke men twee
(oorten heeft.
fchuimaardige. De eerlte
heeft, namelijk: de flakachlige en rchuimaardige.
firoomt uit de Vuurbergen, de laatlte
laatfie wordt er uit geworpen; terwijl
zij, zoo als men vermoedt, door eene fierkere gisting der veerkrachtige dampen gevormd wordt.
warde. Tot hiertoe heeft alleen de Ae/na deze laatfie foort uitgeworpen. De lava
Java is., ten aanzien harer beftandbefiand.
deelen en kleur, zeer verfchiIIende:
verfchilIende : fommige foorten derzeI ve kunnen
genepen. en tot onderfcheiden huisraad, b. v. tabaksdozen, enz. gebruikt worden; terwijl men zich van de gemeene lava tot het plavèijen
veijen van ftraten,
firaten, metfelwerk , enz. bedient.
bedien~.
De oorzaak, welke de uitberfiingen
uieberfiingen der'
der Vulkanen bevordert, ligt
hoogst waarfchijnlijk
waarfchijnliJk in de ontbranding der zwavelachtige dampen,
die zich onder den grond bevinden, en zic. met geweld naar boven pogen te ontlasten; welk vermoeden door al de verfchijnfels
wordt bevestigd,
bevestigd. welke men bij de uitberllingen
uitberfl:ingen heeft waargenomen.
Wanneer dit onderaardsch vuur geenen uitweg kan vinden, dan verver.
oorzaakt dit aardbevingen, die blijkbaar met de uitbrakingen der
Vuurbergen in een mauw
naauw verband fiaan. Zoo lang, b. v. de refuPeru."lus,
"Ius, door eelle matige uitberfiing,
uitberfl:ing, zich van zij ne inwendige brandbrand.
.bare fioffen ontlast, vreezen de bewoners van Napels voor geene
aardbeving, waarvoor zij, in tegendeel, bij een lange fust
rust van dezen
Vulkaaan beducht zijn. Het verdient over het algemeen opmerking,
opmerking J
dat de vuurfpuwende bergen,
bergen. waaruit de hevigfre uitberftingen
uitberfiingen
plaats hebben, meestal op eilanden, althans niet ver van zee gelegen
zijn,
befiendigen toevoer van nieuwe brandfloffen
brandilaffen ontvan.
ontvan..
ziJn, waaruit zij beftendigen
gen; zijnde l1et
het genoegzaam zeker, dat de ontbrandingen
ontbrandiugen der Vuurbergen door de onreinheden der zeeën onderhouden worden, en zij
dus de weldadiglte
weldadigfi:e !trekking
Hrekking hebben,
hebben t om deze te verteren (*).
Men
(.
(.)
J Men viudt
vindt hiervoor het bewijs in de keurige Redeyoeriag
R.edcvoeriag Yan
vin den
deh GroDing.
GroDiDgfehen
UILJU!NS: 611er
over de Polmallkthedm 1I11n
VlIn de.
d,,, Schepp,,.
Sçh,pp,,.;n
in zijn,
feilen hoogleeraar UILIENS:
Schepji/In
Sçhepji/11J befchgwwt.
befçhftt'wt. D. J.
I. bI. 134, ena.
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Men heeft waargenomen, dat er voorheen meerdere :Vulkanen geweest,zijn.
weest-zijn. die reeds voor lang zijn uitgedoofd, en die OQS op het niet
brengen. dat onze aarde, in vroegeren tijd
onwaarfchîjnlijk denkbeeld brengen,
reeds geweldige fchokken; door onderaardsdI vuur, moet ondergaan
bebben. In Duitschland
Duitsc!t!and heeft men op geen' zeer grooten affiand van
VlU1
hebben.
Góttingen tot aan den Rijn, 50 zulke uitgebrande Vulkanen ontdekt.
In Auvergne in FrankriJk bevinden er zicn,
zich, die ten minfie voor .2,000
:J,ooo
jaar zijn uitgedoofd ~ en dikwijls eene zamenhangende linie van 60
Franrche
Franfche mijlen uitmaken; ook.jn [talii
Italië heeft men in het Vineentioi.
Vincentini.
fueken Vulkanen gevonden; doch de grootUe der we:'
we:fehe en andere ftreken
reld zijn: de Yefuvius bij Napels, de Aetna op Sicilië (zie van heitien
heMen
onder,
onder hunne art.) , de Strombolie op het eiland van gelijken naam, om..
fireeks de NapolitaanCche kusteu, en de Hecla en Krab/a op J.Js/1md.
J.lslimJ.
In Azië heeft men Vuurbergen, in KamfclUltka , Japan, op bet MolukMoluk.
fche eiland Fenzate,
Fernate, en op Java, en in Afrika op het eiland Fue..
felle
go; terwijl de Canarifche
Canar;fthe en Azorifche
Azoriftke eilanden, lot die van ,Weu-WeuAfrika behoorende , voor uitgebrande Vuurbergen gehouden worden~
op een der ecrUe, Tene,.i!è,
Teneri!è, vindt men den beroemden P,co of Piek
van Teneriffe, (zie aldaar). Iu
In Zuid-amerika is de COloparl
C%parl in.
zonderheid verCchrikkel~ik.
De uitberfij.ngen
uitberfiingen der Vulkanen zijn niet altUd
altijd even hevig: onder de
talrijke van den YefuvÎus
Yefuvius en de/na,
Ae/na, welker aandenken de gefchie.
lllndiheek
nis bewaard heeft, waren fommigen voor de omliggende lllndllreek:
hoogst verwoestend, en het is bijna ongeloofelijk, hoe ver fteenen
fteenoo
en asch
as eh uit beide bergen voortgevoerd werden. De uitberfring
uitberiHng van
"Van
den Vuurberg Idjeng op Java, lil
u Duitrche
Duitfche mijlen 'van
-van Bl1taBattle
bad, verwoestte een
"ia, welke op den !l4 van Louwm. 1815 plaats had,
grOOt gedeelte der omliggende landtlreek
landrlreek , en eenige dagen daarna
daanll1 was
de luche
lucht nog vervuld met asch en zwaveldamp. De verCchrikkelij1dte
verCchrikkelijJtfte
uitberf1:ing echter, welke mogelijk immer plaats had, was die van den
uitberfiing
Engelfche mijtelt
mijteIl va'tl
vao.
berg Tomboro, op het eiland Sumbawa, 550 Engelfehe
Bata~'ia,
Bata}-ia, welke male
1U~e in 1815 voorviel.
De asch vloo~ tot aaa
aalt
1I1acas!ar, 11 mijlen van Sumbowa, WilS het tot den
Batavia. In 1I1acasfar,
nsch bedekte l~ duim den 'grond; ter.
~er.
lniddag geheel duister, en de asch
wijl het in den omtrek iI2 dagen lang zoo duister als bij midd~nnaelit
midd~nnaclit
was. - Wanneer de uitberfiing van een' Vulkaan minder hevig is,.
'is,.
fchollW..
vertoont hij wel een verCchrikkelijk , maar tevens een fchoon febouw
fpel. Gewoonlijk wordt dezelve door een gedruis
gedruisch
eh in het binnen.
Vulk:l1lifche ftof
flof wordt niet atalfie van den berg aangekondigd. De Vulk:mifehe
eenen
tijd door de gewone opening uitgeworpen, maar zoekt fomtijds een
en
nieuwen weg. Den lava·ftroom,
lava·firoom, hoe fierk
fterk en hevig hij ook moge
zijn, kan men voor zijn' perCoon ontwijken, maar 's menfchen bezietingen zijn" verloren, wanneer hij die bereikt, en de grond, waarover hij vloeit, kan in eene reeks van jaren niet tot nut en voordeel
gebruikt worden. Somtijds wordt de bodem der zee door VulkaniCche
Vulkanifche
uitberftingen opgeligt
opgeIigt,, en er ontftaan
ontUaan nieuwe eilanden, zoo als in de
Ee~
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vorige eeuw in den Griekfchen Archipel (b. v. op Santorin, Milo.
Milo,
enz.) en onder de Liparifche eilanden plaats had. Volgens een be.
rigt, in het Journal de Paris van Herfstm. 1814 te vinden. ontftond
omfiond
in Bloeim. van dat jaar, aan de kust der Rusfi{che
Tfcher.
Rusfifche provincie Tfchernomolfu,
n011Z01fu, na een vreeslijk gedruisch in zee,
zee,. en verfcheidene daaruie
daaruit
uitberftingen van rook en fteenen,
voortkomende, hevige uitber1l:ingen
fieenen, eensklaps een
Vulkanisch eiland.
eiland, hetwelk, toen men het eenigen tijd daarna onder.
onderzoeken konde, I! tolfe
toife boven de zee verheven was; en welks opop.
pervlakte overal met eene puimfteenaardige
puimfieenaardige korst bedekt is.
is •
. VUUR. Van het eigenlijke der vuurfiof
vuurftof weten wij nog weinig met
mee
zekerheid; aI!een
alleen kennen wij derzelver uitwerkfelen,
uitwerkCelen , voornamelijk
die van Warmte, waarop men art. WARMTESTOF kan nazien.
Het Vuur is intusfchen
inmsfchen van eene zoo vol1l:rekte
volftrekte noodzakelijkheid; dat
men hetzelve aan het leven van den menseh, even zeer als voedfel
en -kleeding,
'kleeding, fchier zoude verbinden; en evenwel was er een tijd, dat
.een groot gedeelte des menschdoms van het Vuur onkundig was. De
Egyptenaren, Pheniciërs,
Plteniciërs, Perfen , Grieken en vele andere natiën, gege.
tuigen,
lUigen ,dat
dat hunne vroegere voorzaten van het Vuur ge
geene
ene kennis hadden.
Ook de Chitzezen
Chinezen ftemmen
fiemmen dit van hunne voorvaderen toe, en zelfs
POIYIPONIUS MELA, PLINIUS, PLUT'\RCHUS,
POMPONIUS
PWTÀRCHUS, en andere oude fchrijvers
fpreken van volken, die, toen zij hunne werken fchreven,
Cchreven, van het
gebruik des Vuurs nog verftoken
ver1l:oken waren. De bewoners der Jl1arianlIfarianne-eilanden, in 152
J52 I ontdekt, droegen llOg
nog geene kennis van het
Vuur, hetwelk zij, toen MAGELLAN
lVIAGELLAN het eerfie
eeri1:e Vuur op eeile
eel1e hUllhunner eilanden ontftak,
ont1l:ak, als een ver[cheurend
verfcheurend dier befchouwden, dat
met eene verfchrikkel~ike
ve.rfchrikkeJ~jke gulzigheid het toegeworpen hout verGond;
verOond;
bij ,die
, die door eene te groote nabijheid eene brandende hitte
terwijl- hij
monfier
gevoelde, al fchreeuwende zijne makkers waarfchuwde, dat monfter
-niet
niet te nabij te komen, hetwelk door zijne vreesfelijke ademhaling
.wondde
.:wondde en doodde (*). Met meer aloude volken, en de bewoners
van andere laat ontdekte eilanden,·
eilanden, was het even eens gefield, en van
daar de woestheid om het vleesch raauw te gebruiken, die bij die
onbefchaafde volken plaats vond en nog bij eenigen het geval is.
is•
.- VUURBALLEN zijn in de natuurkunde vurige luchtverfchijnfels
in e~ne
eene _kogelvormige gedaante, die zich in verfchiIlende
ver[chillende grootte
fpoedig en langzaam in de lucht bewegen, en dikwijls zelfs een'
·_vurigen fiaart
fiaare hebben, wanneer zij ook wel vurige draken genoemd
·. worden. Zij, zoo wel als de zoo genoemde vallende jlfrren, vuurklomvuurkl0111pen
pen,, enz. zijn derzelver oorfprong verfchuldigd aan de werking
van gezwavelde of geplzosphorifeerde
gephosphorifeerde waterfiof en zuurfiof,
zuurfioi, in den
Haat van ontvlambare en zuivere lucht met elkander verbonden, en
ftaat
·-waarfchijnlijk
waarfchijnlijk door een electriek vonkj
vonkjee ontftoken,
ontfiokel1, of op eenige
andere wijze in verbinding gebeagt.
gebragt. Men heeft dus geene de minfte
minfie
reden, om voor eenige vurige verfchijnfels
verfchijnfeJs in de lucht te vree
vreezen
zen ,
hoe
(*) Hist. des
Jes ;s/er
;,1" Mart'IIII"
Marilllles par P. u:
LE CODIER,
GOBlER, p. 44. GOGOBT,
C;OGUBT, d, 1',,.;I'Drl.
/o;s, des arts It
/ois,
et Jes S,ilnçes,
S,:'",çes, nDUv.
nquv. ,dit. Par. 1809. Tom. i.p.
J.p. 86.
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hoe verfchrikkelijk zij zich aan ons mogen vertoonen; zij hebben
natuurlijke oorzaken, en zijn van geen gevaar verzeld.
natUurlijke
foort van veredelde Fetischismus, of
VUURDIENST. Eene fooft
de'PeKfen pbtats
phlats
meer zuivere natuurdienst, welke inzonderheid bij dePerfen
]Jad. (Zie: GEBERN.)
.
Jlad.
laego) is de naam van een land, aan
VUURLAND, (Terra del Fuego)
Llmerika, waarvan het alleen door de {haat
ihaat
de zuidelijke punt van Amerika,
van Mage/km
Magellan wordt afgefcheiden, en door dezen ontdekker zoodanig genoemd werd, omdat hij in den nachttijd overal vuur zag, en
meende, dat dit door vuurfpuwende bergen werd veroorzaakt. Het
is echter waa~fchijnlijk, dat de inboorlingen zelven dit vuur ontf[ó_,
ont!ló-.
ken hebben. Dit land ligt tusfchen den 5!Z0,
5!l0, 30' en den 56
5600 zuider
breedte~ en tusfchen den 65 en 74° Wester lengte van Greenwich,
en firekt
!lrekt zich
zic4 omtrent 80 mijlen in de lengte, van het Oosten naar
mijIen van het Noorden naar het :.Zuiden
.,zuiden in de
het Westen, en 40 mij'len
11_
breedte uit. Eigenlijk wordt het door zeer fmalle zeeengten in 11,
-en
vrij groote eilanden verdeeld. Het klimaat is er ongemeen ruw 'en
zelfs in verfcheidene dalen ontdooit, in den hier plaats
plants hebbel1den
hebbet1den ·zo.
'zo.
plamenrijk befiaat
befl:aat QP zijn hoogst uit, eeee.
mer, het ijs nimmer. Het plantenrijk
onk in Patagonië en de hooge;re
hoogere Anjer.
LInt/es. ge-,
nige gewasfen , welke ook
Infecren heeft men er bij
bijna
geenelas-'
vonden worden. Infecten
na niet, althans geenelas;
w.~l1jge.
tige; ook vindt men er , behalve eenige gieren en ha.vikken, w!!inig-e.
jij dit land"ge-landvogels. Het eenige viervoetige dier, dat men .in
vonden heeft, is de hond, die ook hier de getrouwe geleider der
menfchen is. Daarentegen wemelt de zee van walvisCcQen
walvisrc~en,,.ze~h,OJl
,zeeh,o.uen wat~rvo-:
waterv{)-.,
den en zeeleeuwen, van fchaaldieren van allerlei foort ~ eH
gels
gels,J waaronder een, dien men eene
eelle ,eend
·eend noemt, welke op het Wil--)
Wlt-l
ter loopt. Ook fpreekt men van eene meeuw, het p.ort
p,ort Egmr)1lds.
EgmfJnds.
hoen en van zeer fmakelijke , wilde ganzen.
.
De inboorlingen van het !Tuur/and
J7uurland zijn de beklag,enswa~t:qiga~
beklag.enswa~nliga~
fchepCelen
fchepfelen van de bekrompen11e
bekrompenfl:e vermogens, door ,de.
·de. ruwheid
ruwhei<i .van
hun klimaat zoo geheel neergedrukt, dat zij zich zelfs de g~ri!}gfh';'
g~ri!1g11e'
afzig-.
gerijfelijkheden des levens niet weten te verschaffen; een k,\ein
~\ein afzjgtig,J mager en baardeloos nag
tig
Ilag van menfchen
menCchen,, met lange,.
lange, zwarte
Zwarte ha~
ren, en van eene klenr,
kleur, alsof zij met een mengfel
mengCel ven ijzerroest en
befl:aat in het vel
olie ingewreven waren. Hunne geheele kleedilIg
kleedillg benaat
zeehond J zelden van een lama, zoo
van eenen zeehond,
zoo. als men dit van het
dier heeft afgefiroopt,
afgefl:roopt, hetwelk zij om de fchouders werpen, en zakvo.rmig
been en binden. Met dit alles beminnen ziJ, o~
vormig om
0111 de beenen
op hunhun.
ne manier, den opfchik: zij dragen arm- en voetbanden van kleine
fchelpen, of flukjes
fiukjes van beenderen; verwen witte kringen om
hunne oogen,
oogell, en hebben een bijzonder
bij zon der welgevallen in alles, wat er
rood uitziet. Zij eten alles, voornamelijk zeedieren, raauw ofhalf ver.
verrot; kennen geen
geenen
en anderen drank, dan water, en hebben geene vaste
woonplaatfeu
woonplaatfeIl ; maar trekken vnn
van het eene oord naar het andere, om voor.
voor_
raad van zeedieren te vinden. De bouworde hunner hutten,
hutten is zeer ruw,
et·
Ee 3
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ettelijke palen.
palen, kegelvormig zamengevoegd, met takken en ee',
ee<.
'llig
-llig gras bedekt en eelle
eetle opening onder den wind, die tevens tot
deur en fchoorfl:een dient,
d:ent, maken het geheel uit. Men vindt geen
:huisraad in deze hutten. De Vuurlanders
Puur/anders v"eren ook niets anders
huisraad
met zich, dan een' zak op den rug, eenen korf in de hand, en eeee.
ne blaas, waarin zij water dragen. Wanneer zij ergens fiil houden,
ontfl:eken zij een vuur: van den gefiadigen
geftadigen rook hebben zij bijna
:Illen
:lIlen roode
Toode oogen. Ook hunne booten zijn zeer flecht, en zonder
eenig kenmerk vall
van k~nst alleen uit aaneengehechte boomfchorfen za.
zamengelleld , die van buiten met de een of andere hars overtrokken
bunne wapenen ontdekt men eenige kunst. De bobazijn. Alleen aan hunne
gen, pijlen, werpfpiefen en vischangeIs
vischangels zijn net bewerkt. en zij w~
we-teil
UR dezelve zeer goed te gebruiken. - Volgens fommige berigten ,
zonden
Jl"uur/anders vhigtelingen
vlógtelingen zijn, die uit betere oorden in
io
zouden de Yuurlanders
dit onherbergzaam land de wijk genomen hebben; want de Jezurti.
JezuIti.
afllammelinfehe zendelingen vonden aan de westkust van Patagonië affiammelingen van dit volk.
VUURPROEF. (Zie: ORDALIËN.)
VUURSTEEN... (Pyrrhomachus) Eene
Bene fieenfoort, tot' het kiezel.
kiezelgeflac:bt behoorende, meest graauw, fomtijds in het zwarte. geel.
geflaeht
achtige, enz. valleade.
vaJleooe. Hij is fchelpachtig,
fChelpachtig, rcherpkantig' van breuk,
en komt wel eens voor in vaste of in holle kogels of ballen:
balten: (wt
welke
welke- mtfie
}aatfie de zoogenoemde meloenen van den berg Carmel behoo...
ren) bok
Ook is hij harder dan kwarts,
kwr,rrs, gaat ia
in hoorn!1een.
hoornfieen, eaz.
enz. over, en
wordt het meest in krijtlagen
Itrijtlagen gevonden. Dikwijls bevat dezelve
zeeege-I~' en teederé koralen, (Cel/ularine)
(Cellulariae)
verfieeningen ~ vooral van zeeeg~l~'
enz., en wordt ook fomtijds in den poddingfreen van Herfortshire
gevonden. Het voornaamlle gebruik, dat men er van màakt, is töt
vuurfieenen voor fchietgeweer.
fchieq~eweer. waartoe men eene foórt uitkiest,
uitkiest.
die genoegzaatn
genoegzaam fcherp van kant en fchalig is. Men geeft e~ de re·
regelmatige gedaante aan door bijzondere daartoe
daanoe ingerigte werktuigen.
werktuigen 7
DOLOMIEU is bebe~
hetwelk langen tijd een geheim was, en eerst door DOLOMIEU
kend geworden. Dit werk gaat zoo fpoedig van de hnnd,
hand, dat één
2rbeidet dagelijks SOO
fluks kan vervaa:-digen.
500 fiuks

w.
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W Deze letter was bij de Hebreën,
Hehreën, Grieken
Griekm en·
en. Romeinm lliet
gebruik. lUaar
maar zoo veel te meer bij de Noordfche volken, de TeuTeu.
in gebruik~
Sak[en,, Britons
Britons,, enz.; doch bij de Franfchen,
tonen, Sakfen
Fran[chen, I/tui/men)
IttUi/men)
Spanjaarden en Portugezen wordt zij niet gebruikt, dan ·in. ejgellna~
men en zoodanige woorden, welke uit andere talen worden overgenomen, en waarin zij oorfpronkelijk gebezigd wordt. - VoortS is .W.
op Franfche munten het kenteeken , dat zij te RiJsJe!
RijsJe! geOagen zijn.
zijtJe
WAAD
WAADLAND
LAND , of de Waad (in het Fransch Pays
Pa'}s de l'iIuti).
l'áuti).
is een Zwitfersch landfchap, hetwelk ten Zuiden aan het meer van
Frankrijk, ten Noorden aan Neufckatel
Neufchattl
Ceneve, ten Westen aan FrankriJk,
en Freyburg, en ten Oosten aan Freyburg
Freyhurg en Bern grenst; thans eem
kanton op zich zelven uitmaakt, en in 1817, door bijvoeging van
verfcheidene plaatren , 145,000 ingezetenen telde. Het land is met
doorfileden ; heeft over het geheel eene bekoorUjke
bekoor.Jijke
lage bergen doorfneden;
koom (echter niet ge:ge;.
ligging, is wel bebouwd, en vruchtbaar in koorn
noegzaam) en tabak, en levert veel Oagtvee op. In <\it kanton
kamon is een
eenigfie in ZWltferiand,
ZWitferiand, hetwelk jaarlijks flechtS
OechtS tO,öoo
tO,Ooo
zoutwerk •,het
het eeniglle
centenaren levert. Boomvruchten-teelt en wijnbouw maken den voor~
naam1l:en
naamaen rijkdom des lands uit: de meest gezochte foorten Zijll
Rijfwijn
Ja Cote. De fabrijken van
VRn horologiën.
de Rijf
wiJn en de wijn de la
bijouteriën, zijden ftoff'en,.
uitfiek,, behalve te
aoffen,. enz., bJoeijen
bloeijen er bij uitllek
Laufanne,
Laufamze, Bevay
Bevtly en andere fteden
1l:eden aan het meer. De iDwoners
inwoners zijn
gereformeerd; de landtaal is de Franfche, en de wetgevende magt
mage
berust bij eenen raad van 180 leden, welke ieder jaar in Bloeim.'
Bloeim.· te
Laufanne zijne zittingen houdt, en waarvan 9 leden voor de uitvoeuitvoe"
ring der wetten zorgen, en ook andere fchikkingen kunnen maken;
verantwoordelUk zijn. De regter"
regter ..
doch echter aan den grooten raad verantwoordelijk
Iijke magt berust in de eerlle
eerfl:e plaats bij vrederegters , ter tweede in·.
fiantie bij geregtshoven voor ieder distrikt, en, bij h90ger beroep,
bij het hof van appel te Laufanne.
WAAG, of WEEGSCHAAL is een werktuig, dat op de leer
i-s, om het gevan den hevel., of hefboom, ·berust, en gefchikt i'S,
wigt der ligchamen te bepalen. Men heeft twee [oorten
foorten van Wa..
gemeen!:
gen, namelijk: de oude of Unfler, en de nieuwe of gemUtlC
Wflag; De eerL1:e
eerfl:e heeft eenen ongelijkarmigen
ongelijkannigen hevel tot grondflag, waár..
aan het lleunpunt
1l:eunpullt vast blijft. han
.Aan den kor~eren
korter en arm wordt de fchaal
of de· last, en aan den langer en het tegenwigt gehangen.'
gehangen.· Het mo.
moment van het laatfl:e is zoo veel te grooter, naar mate
matè het van het
bet
!,ustpnnt
rustpunt van den hevel verder verfchoven wordt, en dus kan een
last in evenwigt houden. Somtijds
kleiner tegenwigt eenen grooteren Jast
is ook de Un!l:er
Unaee zoodanig ingerigt.
ingerigr, dat het 1l:eunpunt bewegelijk
is, en het tegenwigt zich aan het einde van den langen arm bevindr.
bevindt.
Ee 4
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De gemeene Waag be!l:aat
be!1aat uit eenen gelijkvormigen hefboom of ba'
balans J die naauwkeurig in het midden zoodanig is opgehangen.
opgehangen, dijt
din hij
lans,
zich vrij om zijne as heen en weder kan bewegen. Aan het eindè
van iederen arm hangt eene [chaal.
[chaal, de eene vo or het gewigt, en de
andere voor hetgeen men Wigen wil. Het geheele
geheeIe werkmig
werktuig in rust
zijnde, moet naauwkeurig het evenwigt houden. L egt men n.u
nu in
de eene ,khaa!
khaal een zeker gewigt, dan is het evenwigt gebroken.
gebroken, en
men-zru,
men.zill, om het weder te heri1ellen,
heri1eJlen, in de andere een even zwaar
tegenwigt moeten leggen. Kent men nu de zwaarte van dit laatfre,
laat1l:e,
oon
OOn weet
weet men ook die van het ligchaam, dat op de andere [chaal
[daal
.ligt.
,ligt. Ten einde zich nu van het evenwigt naauwkeurig te verzeke·
l'en.,
ren-,- 'heeft
'beeft men op de balans, en wel regt over het zwaartepunt,
wa'llraanzij
ge~
wallraan-zij hangt, een pennetje, of tong, in eenen regthoek geplaatst. Staat nu de tong lijnregt binnen dezelve, dan is dit e.:!n
:teeken
!l:eeken,, dat de balans in evenwigt is. Hoe nader het zwaartepunt
van onder bij het beweegpuIlt
beweegpunt kan gebragt
gebr3gt worden, zoo veel te bebeo
weegbaarder en gevoeliger zal de balans zijn.
Zuidelijke tak van den Ri;'n,
RiJn, bij Pmmerden.
Pannerden. van
WAAL. (De) De Zuidel~ike
waar dezelve voorbij Nijmegen.
firoomt , en zich eerst
Nijmegen, Thiel
Thie! en Bommel
Bomme/1l:roomt
bij St. Andries, en verder geheel bij LoeveJlein
Loevejlein met de Maas vereenigt.
WAARHEID is,·
is,' in het algemeen, de overeen!l-emming
overeenItemming onzer
voorftel1ingen
voorftelIingen met de voorgefielde zaken. Daar wij echter niet we~
we4
ten, ,wat de zaken zelve buiten onze voor!l-ellingen
voor1l:ellingen zijn, blijft over
]let·
het' geheel de oude vra:ig,
vraag, wat is waarheid? aan vele bedenking,
twist.
twist en twijfeling onderhevig, althans bij dezulken, die niet genoeg
geoefend zijn in wijsgeerige befpiegelingen. Gewoonlijk onder[cheidt
onder[cheidt
men de waarheid in voorwerpelijke en onderwerpelijke waarheid. De
eerfie ontleeut
ontleent 'hare'
'hare- bepaling uit de voorwerpen zelve, waaromtrent
onze voorfrellingell
voor1l:ellingen verkeeren; de laatfien
Iaat1l:en uit de natuur en wetten vlln
Vllll
het menfcheIijk
men[chelijk ken- en voorneIlingsvermogen.
voorllellingsvermogen. Naar de onderrcheiónderrchei.
den/!
der, voorwerpen onder[cheidt
onder[cheidr men de Waarheid, in gefchiedge[chied~
dene [oort
[aart der.
kundige, natuurkundige. wiskundige ofwijsgeerige ; en de laatfre weder,
lIaaf'
naar· hare ver[chillende takken, in redeneerkundige, of Jogifche,
logifche, in bovennatuurkundige of methaphyfifche en in zedelij ke of morele: waarheid.
Onderwerpelijk (Cubjectief)
([ubjectief) genomen,
genomen,.is
is waarheid,
waarh'eid, de overeenflemovereenilemming onzer voorfiellingen,
voorLlellingen, zoo onder elkander, als met de we[ten
wenen
onzer zinnelijke.
zinnelijke, verfiandelijke en zedelijke vermogens. Zinnelijke
Waarheid is dus de overeenfremming
overeen1l:emming onzer voorfrellingen
voorfiellingen van de ftoffelijke dingen met de wetten der zinnelijke gewaarwording. Bij deze
is dus het kenmerk der .waarheid
,waarheid gelegen in de gaafheid der zintuigen, en derzelver goed en oordeelkundig gebruik bij het doen van
waarwaar~ en proefnemingen. Yerflande!ijke
Yerflandelijke (logifche)
(Iogifche) waarheid is de
Qvereen(temming
oVireen(temmillg önzer
Onzer voorfieJlingen,
voorfteIlingen ,zoo
'zoo onder elkander als met de
wetten van het denkvermogen. Maar onder redewaarheden hebben
\VU
wU alle zoodanige voor!l-ellingen
voor1l:ellingell tC
te verl1aall,
ver1l:aan, die iets volkomens , of
vo!tooids,
voltooids, het volmaakfie
volmaakftc gedachtebeeld
gedacheebeelcl eeller
eener zaak
Zllak (ideaal) te kenvcr,
ver,
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nen geven, en alzoo beantwoorden aan de reden, als het hoog!1:e
hoogfie
vermogen, ,in
.in den menseh,
mensch, van denken en handelen, naar het onon·
fiandverwaardelijke. In dien zin befchouwd ,en wel op het hoog!1:e !1:andpunt van befpiegeling is de waarheid, even als de heiligheid,
een redebegrip , een ideaal, hetwelk wij wel tOt in het oneindige kunnen naderen, maar in eenen eindigen tijd nimmer volkomen
onfierfelijkheid bevat
bezitten kunnen. De waarheid b. v. onzer on!1:erfelijkheid
als redewaanheid genomen, de voorfielling
voorfl:elling eener eeuwige voortduvoorgefl:eldezaak
ring, waarvan de overeenfiemming met de voorgefielde
,zaak de eeuwige voortduring zelve is en dus eerst door de eeuwigheid zelve,
Desgelrjks is het denkbeeld van waarverwezenlijkt kan worden. Desgelijks
overeenfiernmig (harmonie) van alle onze voorheid, de volmaakte overeen!1:emmig
fiellingen
fieIlingen onder elkander, een redebegrip , een ideaal, dat, bij den
oneindig en wasdom van voorfieIIingen,
voorfiellingen, waarvoor een eeuwig denkend en aan kennis toenemend wezen vatbaar is, eene eeuwigheid
vereischt om bereikt te kunnen
kuonen worden. Oud en beroemd is de vraag
aangaande de kenmerken der, waarheid, door de ontkennende leerfielligewijsgeere,)
fiellige
wijsgeereil (dogmatici negantes ) en de twijfelaars (sceptici)
be!1:reden: waarover men leze de Acad.
bell:reden:
Acod. Quoest.
Quaest. van
Yan CICERO; het
bekende werk van SEXTUS EMPIRICUS,
EMPIRICUS. maar vooral C. F. STAEUDLIN'S.
LlN'S. GefchicTtte
Gefchichte und Geist des ScepticisfItus.
Scepticismus. Het gezond verRand
verfiand
en de wijsgeerige ontwikkeling van de daadzaken der zelfs bewust_
bewust.
heid handhaven volkomen de overtuiging
overmiging van het bell:aan,
be!1:aan, van dingen
buiten ons, die voor de zinnelijke waarneming, den grondflag uit
maken van de verfchijnfelen der fioffelijke wereld, en voor de redelijke waarneming, den grond bevatten .der
der verfchijnfelen van den
inwendigen' zin.
+ill. Deze overtuiging berust, als onmiddelijke zekerbeid, op het geloof van den mensch aan zich zei ven ,op de noodzijtî wezen, om eenll:emmig
eenfiemmig met: zich zelven
zei ven
zakelijkheid van geheel zijn
te denken en te handelen; op het normatief of regulatief gezag derhalve van de menfchelijke rede zelve.' Waarover men met vrucht
kan leezen : \V.
W. T. KRUG'S Pisteo/agie.
PisteoIogil.
WACHTEL of KWARTEL. (Coturnix.) Deze vogel behoort
gellacht der berkhoetot de orde der hoenders, en wel tot het geflacht
wenk.
nen. Hij heeft naakte pooten, een grijs gevlekt lijf, witte wenkbraauwen
bra
au wen en fiaart met roestbruine randen en maantjes. Men vindt
hem overal jn de oude wereld, van Lapland
Lap/and tot aan de Kaap lOe,
en ook bij ons, te lande. Hij is een trekvogel, die zich [roepswijtroepswijze overal op de eilanden in de Middellandfche zee, en het daarbij gefomtijds in onoverzienlijke fcholen,.
fcholen" zien
legene vaste' land, en wel fomtiJds
hoofde,,van
van hunnen
laat. De mannetjes' worden inzonderheid, uit hoofde
fchoonen, fterken flag,
nag, zeer getrokken, en het wijfje ,legt
.Iegt omtrent
11et einde van Hooimalind
Hooima:ind tot.
tot, l~' gevlekte eijeren, welke het in 3
het
weken uitbroeit. In Ita/ië,
Italië. waar men de Wachtels, even als in
China
China,J 'gelijk kemphanen bij paren tegen elkander laat vechten, als.
alsRusland.houdt men hen
heu voor eenc
eene lekkernU.
mede in Rusland
.. Polen, enz. houdE
EèS
EcS
WACIlT-
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WACHTSCHIP. -

WAGENAAR. (J.)

WACHTSCHIP. Een fchip, hetwelk voor of ter zijde eener
vloot, welke voor anker ligt, in zee kruist, op alles acht geeft. wat
fchepel1 van
er omgaat, en feinen geeft, wanneer zich vreemde fchepell
verre verwonen. Ook noemt men zoodanige fchepen Wachtfchepen,
WachtCchepen,
welke in den mond of in de doorvaart van een kanaal, b. v. in de
$ond
Sond bij Helflngeur, geplaatst zijn, om acht te geven, da.t de doordoor.
varende fchepen den gewonen tol betalen.
WACHTTOREN. Een toren aan de zeekusten; om zeeroovers
vijanden, die het land naderen, te ontdekken. In Italië
Ita/ië en
of andere vQanden,
Bar_
.spanje heeft men zoodanige torens, uit hoofde van de aanvallen der Bar.
mini1:e in Italië,
Italië ,ter
hari/ërs ,aangelegd; doch men bedient zich, ten minl1e
ter bevan ligte ruiters, die, even als de l1randi1:rand.
waking der kusten, gewoonlijk vanligte
ruiters langs de Duitfche kusten, acht moeten geven, wat er omgaat.
WACKER. In dezen man, opziener van het kabinet van oudheidkunde en· medailles, verloor Duitst:hland,
Duitseh/and, in 1795, eene der
heidkullde
grooii1:e mannen in het vak der Penningkunde. Door eene veertiggrooil1e
praktik'ile beoefening had hij eene vaardigheid verkregen, om
jarige praktik·lle
echtbeid of valschheid van penningen, bijna met volkomene
over de echtheid
zekerheid, te oordeelen, en zich al de kenmerken hieromtrent eigen
jongi1:e ophelderingen dienaangaande kan men vinden
gemaakt. Zijne jongae
'lan BEAUVAIS'S
BEAuv,m's Abhandlung,
Abhand/ung, wie man licnte
lichte Mûnzen
Miinzen
in de voorrede van
"on
naehgemllehten unterfcheiden
unterfeheiden kann; Dresden 1791 in 4to. Zijn
1Ion nachgemllchten
laati1:e l1uk
i1:nk over de de penningkunde: Geographia Numismatica
Numismatica,, werd
laatl1e
bij eelle
eene vertaalde verhandeling, uit PINKERTON'S Es{t;'}.
Esfll'J' on Medals~
lJ;Jedals,
LIPSIUS,, die in de laatae
laati1:e jaren WAEKER'S
WAEKER 's Jeerzamen
leerzamen omdoor M. LIPslUs
gang .genoot. te Dresden, in 1795, in 4to, uitgegeven, die
Ieonographia Musei
Muse; Dresden/is
Dresdenfis van dede.
tevens de uitgave van de Iconographia
zen zijnen vriend bezorgde. WACKER wijdde zijn geheele leven aan
het verzamelen eener penning- en oudheidkundige boekerij, en maakprachtjgi1:e
te zich, met de grootne kosten, meester, zoo van de prachtiglle
plaatwerken, als van de kleinl1e
kleini1:e tijdfchriften, uit alle landen en talen.
zUn bij. ons
WADDEN. Onder dezen naam zijn
011S de droogten of 011.
on.
diepten, tusrchen het eiland Ameland, Schiermonnikoog, enz. en het
Noordelijk gedeelte van de provinciën Jfrjes/tmd,
Kries/and, Groningen en een
Dostvries/and bekend.
deel van Oostvries/and
WAGENAAR. (JAN) Deze voortreffelijke Nederlandfche fchrij.
ver, aan wien ons vaderland, inzonderheid Amfterdam,
Amflerdam, zijl1e
zijne ge.
boorteaad,
boortellad, veel verpligt is, en die zich niet minder door zijn
braaf en deugdzaam gedrag onderfcheidde, werd den lal!tO:en dag van
buitenge·
Wijnmaand 1709 geboren. Reeds vroeg betoonde hij een buitengewone leerleer· en leeslust, en eene door eigen vlijt en onderzoek ver
veraand en oordeel,' waarop bij zieli
gevorderde kennis, doorzigt, veri1:and
voorl1:aan. Zich in de FtBnCche,
Franfche, Engeifche,
echter nooit iets liet voorllaan.
Latijnfche en Griekfche talen geoefend hebbende,
hebbende ~ trad hij niet alleen met zijn lloi1:e
!loae jaar
janr als een kundig vertaler te voorfchijn, maor
maar
oefende zich,
zich. toen ook in de Newtoniaanfehe
Newtoniaan/ehe natuurkunde;
namurkunde; maakte
uit
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uit eenige fchriften van NIEUWENTJ]D,
NIEUWENTljD, CI,ARKE
Cr.ARKE en LOCKE
LOCKE uittrekfels ;
onderzocht hunne
bunne fl:eIlingen;
f1:ellingen; helderde die door uitbreiding op,
en fchreef toen ook een
ecn groot aantal redevoeringen, brieven over
verfchillende
verfchilIende gewigtige godgeleerde en bovennatuurkundige gefchilfl:ukken, verhandelingen, enz., welke deels onder zijne papieren geftukken,
ge.
vonden, en deels door hem in zijne menigvuldige werken gebezigd
behooren: eenige leerredenen van den
zijn. Onder zijne vertalingen behoorcn:
beroemden TILLOTSON
TILLOTSON,, 6 deel., in 1730 en 1732, eene Historie rJer
der
Pausen door hem met aanmerkingen verrijkt; twee verhandelingen
over de Verdraagzaamheid, enz., in 1733; verfcheidene ftukken
ftllkken uit
het Latijn, Fransch en Engelseh, in 1736, en eindelijk de Philofophi{che OnderwiJzer
Onderwi.izer van MARTIN,
MARTIN, in 1737, all~ te Amflerdam
AmflerrJam , bij
phi[che
TIRION
TIRION •• uitgegeven.
WAGENAAR begon in 1738, na ~ich vlijtig in de gefchiedenis en
taal onzes lands geoefend, en zich de oudfie
oudfte kronijken eigen ge·
maakt te hebben, aan het fchrijven der 5 eer1l:e
eerfl:e deel
deelen
en van den te
te...
genwoordigen fla/l!
fla/Jt der N~derlonden,
Nl!derlandm, als mede aan dat, hetwelk o.
"er
ver de Oostenrijkfche, pruisJi{che
pruisfi[che en Fran[che
Fronfche Nederlanden handelt
en voegde er in li38,
li3S, op aandrang des uitgevers, het eerfte
eerfl:e deel bij
van den lege1Z~'oordigen
tegenwool'digen flaat
flodt van Utrecht; verzamelende tevens, on.
onder het fchrijven van het eerstgenoemde werk, de bouwfiolfen
bouwfl:offen voor
zijne, naderhand uitgegevene
uicgegevene,, Fader/and{che
P'aderland[clze Historie. In het jaar
1740
J74? gaf hem de uitgave der Bedenkingen en Férha11delingen
J7erhtl12delingen over
-den Kinderdoop,
remonftrancsch leeraar , aanleiding tot het
'tien
f{fnrJerdoop, door een remon1l:rantsch
fchrijven èn drukken van bet
het Onderzoek over de Oudheid en Schrift-matigheid
betwelk nog door eenen brief van hem
matigheid van dien doop, hetwelk
aan zijnen tegenfchrijver
tegenrchrijver gevolgd werd. Steeds een ijverig medehelm'edehelper zijner ongelukkige natnurgenooten, was hij zeer werkzaam ge.
weest in het verzorgen van behoeften voor de noodlijdende landlieden
omfireeks
omO:reeks Dantzig, die door eene overftrooming in de uiterlle
uiterO:e el·
ellende en armoede geb
gebragt
ragt waren, en gaf van deze gebeurtenis, en
van de daarbij gedane uitdeelingen zelven , een kort verhaal in het
licht, zoo als ook door hem gefchiedde van de overfiroomingen
overO:roomingen hier
te lande, in 1740
J740 en 1741, en van de aanwending der ingezamelde
penningen, ter welker behoorlijke uitdeeling hij zelf, met fommigen,
de overllroomde
overtlroomde landen bezocht. In 1747
J 747 en 1748 fchreef hij,
hij , om
zijne 1l:adgenooten
O:adgenooten gematigd te doen denken en handelen, en zich
aan de fehikki!lgen
fchikki!1gen der Overheid te onderwerpen, het Kofjijhuis
Kofftjhuis Praatje en den Patriot; doch deze poging miste de gewenschte uitwerking •. In '749
J749 verfchenen de !J~ eerl1:e
king.
eerfl:e deelen zijner hooggefchatte
Yaderland[che
Foderland{che Historie, ofschoon derzelver fchrijver toen.
toen, en nog
lang daarna niet bekend was,
was. en als een gering en vergeten burger
leefde. Terwijl hij aan dit werk bezig was, genoten eenige jongelingen, in -het
'het weeshuis de Orange Appel, waarvan hij mede-regent
was, bovendien zijn Qnderwijs in de godsdienst, en hoorden zijne
:;;e~'efJ les{en
ze~'efl
1èsfen over het verhandelen der Heilige Sclzdft;
Schrift; welke laatl1:e
laatO:e
hij
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hij in J7S~
)75~ uitgaf, en zoo zeer in den fmaak van alle gezindheden
beroemdfte hoogefeholen
hoogefcholen des
vielen, dat zij zelfs op eene van de beroemdfi:e
lands der fi:uderende
fiuderende jeugd ter beoefening werden aangeprezen.
De regering van Amflerdam,
Amjlerdam, nu kennis aan haren achtingswaardi_
gen burger en zijne verdienfi:en
verdienfien gekregen hebbende, droegen hem in
J756 bet
het opzigt op over bet
het fchrijven en uitgeven der Nederduitfche
fiads-eourant,
hij tot 1760 waarnam, toen hij op zijn
fiads-courant, welken post bij
verzoek werd ontflagen. Inmiddels fchreef WAGENAAR , bebalve
behalve eenige kleinere fi:ukjes,
fiukjes, waaronder eene verdediging van het karakter
van den raadpenfionaris DE WIT, tegen zeker fchandelijk libèl van
P. LE CLERCQ in 's Hage, het nuttig werkje: de Yader/andfche
Historie 'Verkorf,
verkort, hetwelk bij
hij in 1758 in het Franseh
Fransch en Nederduits
eh uitgaf, en in het volgende jaar door de 2 laat!l:e deelen
duitsch
van het groote werk dezer Historie, met het regist,er 21 deelen
beflaande.
bellaande, gevolgd werd. Hetzelve werd mede in het Hoogduits eh vertaald, en in 8 deel
en , in 4to, te Leipzig uitgegeduitsch
deelen,
ven,.
ve~, Na zoo veel welgeflaag~en
welgellaag~en arbeid, befloot
belloot de onvermoeid
werkzame man tot het
bet vervaardigen eener befchrijving van Amflerdam, waartoe bern
eh te
hem in 1758, onder belofte van de vereis
vereischte
geheimbouding,
geheimhouding, de vrije toegang ter fecretarij, cbarterkamer,
charterkamer ,
enz. verleend werd. Ook droeg de wethouderfchap en de oudraad ,
in hetzelfde jaar, bem
hem den titel op van Historièfchri,iver
Historièfchrijver der Stad,
Stnd,
waal
walllvàn
van hem eene behoorlijke akte werd, uitgereikt, en bevorderde
hem omtrent het einde van 1760 tot eerf/en
terflen klerk Ier
ter [ecretarij ,
welken post bij,
hij, tot aan zijne laat!l:e ziekte, getrouwelUk
getrouwelijk en ten al.
algemeenen
gemeen en genoegen vervulde. Gedurende de waarneming van dit zijn
werkelijk, doch hem fi:eeds
fieeds aangenaam ambt, voltooide hij zijne
van dmJlerdam,
uitmuntende Befchrijving 'Van
AmjlerrJam, in zijne opkomst, aan!lias,
laatl'ie deel of fiuk, in groot en klein fowas, enz. en gaf er het Inatl'ie
lio en octavo van uit in 1760, in welk jaar hij tevens, op last der
regering, het verheugd Amflerdam
-regering,
Amjlerdaffl fchreef, bij gelegenheid, dat de
prins erfstadhouder met zijne gemalin en gevolg die fi:ad
fiad bezocht.
In de Yaderlandfche
rader/andfche Letteroefeningen leverde hij, nu en dan, eenige
uittrekfels , en aan de mnatCchappij
maatfchappij van Nederlandfche letterkunde te
Leifden,
Leijden, waarvan hij in 1766 medelid geworden was, deelde hij mede eenen Toets -van
1'an de echtheid der Ri.fmkronijk,
Ri.imkroni;'k, op naam van KLAAS
KOLIJN, uitgegeven. Eindelijk verlevendigde onze gefchiedfchrijver
de nagedachtenis van zijnen verdienfielijken fiadgenoot
ftadgenoot HERM.
BERM. NOORD
NOORD-..
KERK, (zie aldaar )door de uitgave een
eener
er Sr:hets
Schets vall
'Vafl het Leven, den
Aard en !zet
het Gedrag
G~drtlg diens mans, welke gevolgd is door
door, het laatfie
werk van WAGENAAR,
WAGENAAR , namelijk: de Ge[chiedellis
Ge[chiedenis der Christeli.fke
Ch,"istelijke
eerfte eeuw, hefchouwd als bewb"s
hewy"s VOor
'VOor de waarheid 'Van
wm
Kerk in de eerJle
de Christdy"ke
Christely"ke Godsdiemt~
Na zoo veel arbeid overviel de febrandere'
fchrandere en werkzame WAGENAAR.
NAAR eene flepende
lIepende zîehe,
ziehe, eene opfiopping.
op1l:opping van het water, welke
hem op den 1lllen
flel1 van Lentemaand
Lememaand J 773 , in den ouderdom van 63
jaar,
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jaar, uit dit leven wegrukte, een aanmerkelijk.
aanmerkelijk getal van nog onuieonuicgege'lene
gegevene fchriften nalatende. Zijn leven was, zoo als genoeg uit
onafgebrokelle oefening en werk.
deze [<:hets blijkt, een leven van onafgebrokene
zaamheid, waarbij hij het onfchatbaar voorregt bezat, van zulk eene
vlugheid en gemakkelijkheid, dat hij nooit over zwakheid van hoofd
letterarbeîd lot
tot een gemeenzaam
klaagde, en gereedelijk van zijnen letterarbeid
onderhoud met zijne vrienden konde overgaan. Ofschoon van eene
ernl1ige geaardheid, konde hij zich echter, bij gepaste gelegenheid
gelegenheid.9
ernltige
nu en dan. ook zeer wel in eenen
eènen gemeenzamen vriendenkring,
aan onfchuldige boert overgeven. Hij was een groot vriend van zijn
vaderland en geboorte{lad,
geboorte!1:ad, en een voorflander
voorl1ander van het
het bedrijf zijner
echtgenoote een getrouwen liefhebwettige overheid
overheid;~ voor zijne echtgenûote
bend man, zoo als zij ook voor hem eene bcminnende
beminnende en toegeefeeu opregt vnend, en voor allcn
allen een bereidvaardig hulplijke gade; een
genoot. Voor zijne vrienden, hoe karig hij ook andèrs op zijnen
was, fiond
tijd was.
ftond zijn huis en pen altoos [er
tef dienfle;
dienl1e; zoo als daarvan
overvloedige bewij
bewijzen
zen onder zijne papieren gevonden zijn. Gelijk
hij fchroomvaIIig
fchroomvallig van aard en geenszins trotsch op zijne kundigheden
kundighèden
was, zoo ontweek hij
bij ook :liles,
alles, wat bij hem, als een beroemd en
geleerd man, naar eenige verwoning zweemde; en het
bet was met vele
moeite, dat men hem overhaalde, om zich te laten portretteren. Zijn
Zijll
grootfle lust was. om zaken van fiaat en regering naauwkeurig te
grootfie
ontwikkelen en uitvoerig te befchrijven, waartoe hij zich van echte
en oorfpronkelijke fl:ukken
ftukken kond~
kond:! en wist te bedienen. Wanneer hij
het fiaatkundige
flaatkundige en inwendige
inwendIge der regering onzes lands
lauds in handen
had, was hij in zijne volle kracht; en mogelijk heeft niemand met
meer vlijt en naauwkeurigheid de eerfle
eerfte bronnen opgezocht, of zijne fchrijvers getrouwer aangehaald dan WAGENAAR.
WAGEN AAR. Bovendien paarde hij
bij bij zijne kunde en geleerdheid de fchoonfte
fcboonfle en beminnelijk1l:e
beminnelijk!l:e
zedelijke hoedanigheden, zoo dat men hem te regt onder het getal
der groote mannen mag plaat
plaatfen
fen , die hunne geleerdheid door echte
deugd verCierd
verlierd hebben, en zijl1en
zijnen verheerlij
verheerlijkten
kten geest, als bet
het ware
ware,J
mag toeroepen:
Wat is de Godsdienst, wat OIis
ons Land aan u verpligt
verpligt,,
o WA
WAGENAAR
GENAA R!! wiens geest, verfland
verftand , bedaardheid', ijver,
i/ver,
En Gods- en Menfehenmin
Menfchenmin zoo velen heeft teflieht!
[eftieht!
Hoe zeer uw pen uw' naam verheerlijkt
verheerli/let heeft als {ehri/ver
fehri/yer •
Nog meer graveert uw deugd denzetven in 0"5
o"s hart,
TerwifJ
Terwijl uw roem
,'oem den roest der volgende eeuwC1t
eeuweJJ tart.
WAGENAAR. (LUCAS JANSZOON) was een burger van EnkhttiEnkhuizen, alwaar hij ook geboren en geflorven
ge!1:orven is, en zeer bedreven in de
Zee· en StUurmanskunst.
Smurmanskunst, welke hij zich door het beploegen der zee,
in verfchilIende gewesten der aarde, had eigen gemaakt. Hij deelde
de vrucht zijner waarnemingen aan zijne landgenooten mede in een
werk, getiteld: SpiegheJ
Spieghet der Zeevaart, bij C. PLANTljN.
PLANTIJN. te Lei/den,
op zijne eigene kosten, uitgegeven, en in 2 deelenbeflaande,
deelenhefiaande, waarwaar·
van
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van het eerfl:e aan den prins van Oranje, en het andere aan 's lands
fiaten was opgedragen. JANUS DousA vereerde dit werk met een
lofgedicht , en hetzelve werd in 1592.
J592 door een ander gevolgd, de
Threfoor det·
det' Zeevaart genoemd. Beide werken waren echter te
kostbaar voor de meeste zeevarendell,
zeevarenden , 'zoo dat WAGENAAR , inzonderheid op raad van zijnen bijzonderen vriend F. MAALSON, dezelve naderhand verkort in één klein boekdeel in 8vo uitgaf, ten einde het
voor een ieder verkrijgbaar te maken. De beroemde W. BLAAuw
BLAAUW erkent, van de ontdekkingen en waarnemingen van WAGENA-AR, in het
zamenllellen van zijn werk, het Licht der Zee!'tlart
Zeef'aart , veel dienst gege.had te hebben.
hebben, Er zijn nog !l!2 afbeeldingen van de fiad Enkhuizen,
door L. WAGENAAR
WAGEN AAR vervaardigd, voor handen, de eene van 1572.
1572 en
de andere van 1593.
WAGENBURG. Oudtijds een gewoon middel van verdediging
in den oorlog; eene verfchanfing uit in elkander gefchovene wagens
be11:aande,
be!1:aande, achter welke het voetvolk tegen den aanval der vUandevijandelijke ruiterij beveiligd was. Jn
In de voormalige oorlogen der Zwitfers
Zwit!ers
en Husftten, en ook bij andere legers , bedi~nde men zich van dit
middel meermalen; doch het gebruik van gefchut, in later tijd, heeft
deze manier van verdediging nutteloos gemaakt.
WAGENINGEN, gelegen in het arrondisfement
arrondisfemem Arnhem, provincie
Gelderland, door graaf OTTO VAN NAssAu,
NASSAU, de derde van dien naam, in
het jaar 1240 met eenen wal omringd, en in den jare 1263 tot eene
1l:ad
aad verheven.
verheven, was voormaals de derde fiem hebbende fiad op de Fe/uwe
Péluwe
en eene hanzeflad.
hanze!1:ad. Zij is wel gebouwd, telt tegenwoordig rnim 3400
inin. en opgezeten en ,welke van den tabaksbouw hun voornaamfie be11:aan
befl:aan
moeten hebben; heeft twee hoofd- en twee waterpoorten, eene
hoofdkerk met eenen fpitfen toren, eene roomfche
roomCche kerk even buiten
de fiad, een wel gebouwd raadhuis, benevens ver[cbeidene
verCcbeidene fraaije
aan den voet van den zoo genaamparticuliere huizen. Hare ligging ann
den Wagening[chen
fstands van' den
Wageningfchen herg,
berg, omtrent tien minuten .."fstands
RiJn, in eene vruchtbare en bekoorlijke landsdollw,
is zeer aangelandsdouw ,is
:mngenaam. Er befl:aan eene Latijnfche
LatijnCche [chool,
fchool, twee zeer hloeijende in~
mtuten van onderwijs voor jonge heeren en voor jonge jufvrouwen ; terwijl er buitendien eene fiads
ftllds Fran[che
FranCche jonge jllfvrouwen en
eene fl:ads
(lads Nederduic[che
Nederduitfche fchool is, als mede een departement der
maatfchappij: Tót Nut 'J/(Jn
van 't A/gemeen.
Algemeen. Voorheen behoorde onder
deze fl:ad eene water-,
water·, olieolie. , papier en korenmolen, en befl:ond er
tevens een windolie-, hoUtzaag-,
hoUtzaag., koren- en pelmolen: thans vindt
men er eene zeepziederij, pottenbakkerij, eencn
eenen wind.koren_
wind.korcn- en een en
wind-runmolen.
WAIWODE. Een Slavonisch woord, zoo veel als aanvoerder
van krijgsvolk beteekenende , en uit de beide Slavi[che
SlaviCche woorden Wai,
Wa;,
troepen, en Wadit, aanvoeren, zamengefield. De vorfl:en van
Watlachijë
Wallachijë en Moldavië noemde men eertijds Waiwoden,
WaÎwoden, voor dat
zij van de Griekfche keizers, met welke zij in eenige verbinutellis
verbinutenis
met1
me!:!
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zij na.
flonden , den titel van Despoten ontvingen, in welker plaats zlj
lleer, aannamen. Ook
derhand dien van Hospodar, zoo veel als Heer,
het voormalig koningrijk Polen, de !l:adhouders
fladhouders in de landwerden, in bet
fchappen (fl/aiwoodfchappen),
(ff/aiwood(chappen) , in welke het rij Ick verdeeld was, TI/airFaiwoden genoemd. Zij beiluurden
beilnurden zaken van regering, de regtspleging
eerile klasfl!
klas[1! der wereldlijke rijksfl:anden
rijksflanden uit,
en policie; maakten de eerl1e
en ieder Waiwode voerde, wanneer de adel in oorlogstijd opgeroepcn
flrijde.
werd, dien van zijn Waiwoodfchap ten !l:rijde.
voornaamfl:e, fchoon niet hct grootfl:e.
WALCHEREN. Het voornaaml1e,
groot!l:e, ei'
land van de Nederlandfche provincie Zeeland, hetwelk de gedaante
van eenen aan de punten
pUnten afgeronden vierhoek heeft,
beeft, en omtrent 10
uur in den omtrek bevat, waarin verfcheidene dorpen en vlekken
Zuid.
Slo~ Zuid-oostwaartS van Zuidgelegen zijn. Het wordt door het S!o~
afgcfcheiden; heeft aan de Westzijde duin.
Beveland afgefcheiden;
duin, cn
en is voor het
overige door dijken, vooral door den grooten Westkappe/fchen
Westkappe/fchel1 dijk,
tegen het geweld der golven beveiligd. Tarwe wordt op dit eiland
veel gebouwd. Middelburg is er de hoofdflad
hoofdfiad van. (zie aldaar.)
WALDENSEN. Een christelijke aanhang, béroemd als voorloovoorloaper der hervorming, en handhaver van het protestantendom in de
middeleeuwen, ontleent zijnen oorfprong en naam van PETRUS
WALDUS , een aanzienlijk burger te Lyon; ofschoon fommige fchrijvers, en mogelijk niet zonder grond, den naam van Wa/denfen
Wa/den[en liever afleiden van ral/is,
ra/lis, vallei, en hen dal- bewoners, Waad.
landers (rondois)
(randols) noemen. WALDUS kwam reeds in 117°, dour
het lezen van den bijbel,'t
bijbel ''t en eenige planefen
plantfen uit de kerkvaders.
kerkvaders,
welke hij zich in de laudtaal
lalldtaal liet overzetten, tot het belluit,
befluit, om
de leefwijze der apostelen en eerfl:e
eerfie christenen te volgen; verdeelde de opbrengst zijner goederen onder de armen, en verkreeg
door zijne leerredenen eenen talrijken aanhang, welke meestal uit
geringe handwerkslieden befl:ond.
be!l:ond. Verachting van de geheel verbasterde geestelijkheid en tegenll:and
tegen!l:and aan de roomfche hirarchie, hadden
de Wtlldmfen
Waldmfen met andere godsdienfl:igeaanhangen
godsdienfiigeaanhangen der middeleeuwen gemeen; maar, terwijl zij, volgens het oogmerk van
'Van hunnen
bunnen fl:ichl1ichter, alleen
aIIeen de zeden poogden te verbeteren, Gods woord in de landtaal voor eenen
een en ieder vrij leeraarden , en den bijbel alleen voor den
eenigen regel van hun geloof hielden, zoo legden zij het op eene
geheele hervorming der christelijke kerk toe, maakten zkh van de
leeringen , gebruiken en infl:ellingen
in!l:ellingen der roomfche geheel los, en
vormden e~n afzonderlijk, godsdien!l:ig
godsdienfiig genootfchap, waarover door
het pausdom den vloek van ketterij werd uÏtgefproken.
uitgefproken. Deze trof
hen reeds in het jaar 1184.
1184, op het concilie te Férona;
f'érona; doch hunne
algemeene
algemeeue vervolgin~ had
hlld eerst plaats , nadat zij in het Zuidelijk gedeelte van Frtmltrijk
Frankrijk zich verfpreid, en, onder begunfl:iging
begun!l:iging van de
graven van TOULOUSE en F01X
FOIX aldaar gevestigd hadden, in den ketter.
ketter~
oorlog tegen de dlbigensen
Albigensen (zie aldaar). Vele 1I'aldenfen
Iraldenfen vloden
toen (12091230) naar drrfl$on,
(1209-123°)
Arra$on, Sayooije
Savooije en Piemol1t.
PiemOl1t. Spanje wilde
hen
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hen niet dulden; in Lrmguedoc
Languedoc handhaafden zij. zich tot 1330;
J 330; in
Provence,1 onder harde onderdrukkingen, tot 1345
Provence
1345,1 wanneer het
gruwzaamlle wijze deed uitroeijen ; doch
parlement te Aix hen op de gruwzaam!l:e
in Dauphiné hielden zij zich nog langer fiaallde,
llaallde, en het
bet was eerst in
den oorlog der Severnen, dat de laat!l:e
laatlle Waldenfen
Wa/denfen uit Frankrijk
verdreven werden. In het midden der 14de
I4de eeuw waren enkele gedeelten van hunnen aanhang naar Calabrië en Apulië, alwaar zij
fpoedig onderdrukt werden, en anderen naar Boheme geweken, die
aldaar Gruhenheimer
Grubenheimer genoemd werden, omdat zij
z~i zich gewoonl~ik
gewoonlijk in
holen fchuil hielden. Deze verloren zich later onder de Husfiten;
HtJsfiten;
doch vonden een duurzaam verblijf in de door de natuur bevestigde,
dalen van het Westelijk
Westel~ik Piemont, en rigtten hier eene afzonderlijke
buitenlandfche Waldenfen verbonden,
gemeente op, die, met alle buitenlandCche
tot heden de hoofdzetel van hunnen
hnnnen aanhang gebleven is. Hunne
leer rust alleen op het evangelie, hetwelk zij benevens eenige
eellige
leerboeken, in hunne oude, onbefchaafde taal bezitten, waarin zij
ook hunne hoogst eenvoudige godsdienstoefening tot 1608 gehouden
hebben, toen zij , hunne oude Barben (leeraars
(Ieeraars ) uitgell:orven
uitgefiorven zijnde, die uit Frankrijk verkregen, federt
federe welken tijd zij in het Franfch
prediken. Deze leeraars maken echter geen
geenen
en bijzonderen priesterfiand uit, en worden door gereformeerde akademien aangevuld.
Hunne gebruiken bepalen zich alleen tot doop en avondmaal. Het
kerkbell:uur
kerkbefiuur hunner gemeenten, welker leden zich meestal met den
republikeinsch; aan het hoofd
wijnbouw en de veeteelt ophouden, is republikeinseh;
van ieder derzelve is een confistorie,
conustorie, dat uit ouderlingen en diakenen
befiaat, onder voorzitting van den predikant, hetwelk de firenglle zebe1l:aat,
delijke tucht handhaaft, en
elI in kleine gefchillen beilist.
beOist.
De Wafden[en
WtJldenfen waren, van het oogenblik van hun bellaan
bel1aan af, door
naarlligheid, boven hunne katholijke naburen
zuivere zeden, vlijt en naarfl:igheid,
verheven; werden voor de beste onderdanen gehouden, en zorgden, dat het .echte
echte christendom niet van de aarde verbannen werd.
Ofschoon nu wel hunne erglle vijanden hun dezen roem niet konden betwisten, moesten zij echter door de dweepzieke roomfche
roomCche
geestelijkheid vele vervolgingen verduren. Reeds in het iaar )]440
440
wilden hen de dominikanen in Piemont, zoo als ook in FrankriJk,
Frankrijk,
te vuur en te zwaard bekeeren, el!
elI nog -erger
erger was hun lot, toen
zij in de 17de eeuw eene kerkelijke gemcenfchap met de gereformeerden hadden aangegaan; want nu trof hen de eerfie
eer1l:e uitbarll:ing
uitbarlling
der 'paufelijke woede tegen den voortgang der hervorming, welker
grondbeginfels zij reeds meer dan 3 eeuwen hadden voorge1l:aan;
voorge!laan; en
van hier hunne uitroeijing in FrankriJk
Frankrijk en derzelver afwisfelende lotgevallen in Piemont. Die zich in het markifaat van SaluzzlJ
StJluzzo hadden
neergezet werden geheel uitgeroeid, en die zich in de overige da.
len bevonden, op de tronwlooste wijze, door monniken en foldaten
aangevallen, op de oncmenschte
ontmenschte wijze mishandeld, en velen hunne.
hunner
wreedaardig vermoord; niettegellfiaande
niettegellllaallde zij vroeger van het hof van
TttTu-
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Turil~ nieuwe verzekeringen van hunne godsdienfiige vrijheid verTurin
kregen hadden. Het overfchot der Waldenfen
Walden[en !lelde
fieJde z.ich
z,ich te weer.
kW3Ill eindelijk, zoo door hunne dapperheid, als tloar
door de msen het kwam
fcbenkOlTISt der protestantfche mogendheden, in 1655, te Pignero!,
Pignero/,
fcbenkOlllSt
vergel~ik,, waarbij hunne vrijheden, ofschoon onder bepalintot een vergelUk
gen, op nieuw bekrachtigd werden. Nieuwe geweldadigheden , ech166,~ aanleiding tot een en nieuwen !lrijd
fl:rijd en een nieuw
ter, gaven in 166+
beverdrag; doch de vervolging, in 1684, door Franfchen invloed be·
werkt, bragt duizenden in de noodzakelijkheid, om de wijk naar
protestant[che
protestantfche landen te nemen, waar zij zich meesral bij de FranFrall!lOOO van hen gingen naar
fche gereformeerden voegden. Omtrent 2000
drongen enkele gedeelten in 1639,
1689, gewaZwitferland, en van deze drongenpenderhand, weder in Piemont
Piemont,~ en handhaafden zich hier onder ve.
vePruisûCche tus[chentusfchelllerlei onderdrukkingen; doch aan welke, door Pruis!ifche
kallt vnn
van het hof van
komst, door nieuwe verzekeringen van den kant
gefl:eld werd. Intusfchen hadden
Turin, eindelijk in 1725 een perk gefteld
ettelijke honderden Waldenfen , na langdurige, moeijelijke onderhandelingen, waarin verkeerde godsdienstijver der Tubingfche godWurtembergfche neerge~
neerge..
geleerden zijne rol fpeelde, zich in het Wurtemberg[che
la gemeenten verdeeld. te.
zet, alwaar hunne nakomelingen, in 10
FrallCche beftunr
be!1:uur ver·
vergenwoordig 1500 zielen uitmaken. Onder het Fran[che
kregen zij gelijke regten met de katholijken ; doch de koning van
Sardinië bragt in 1814 alles op den voet van 1798 weder terug,
eindelijk? in Sprokkelm. 1816,
1816, verfcheidene
maar verleende hun, eindelijk,
vrijheden,
vr~jheden, zoo dat hun burgerlijk bellaan
be!1:aan thans vf.rzekerd
verzekerd is, en de
Walden[cn tegenwoordig in hunne dalen van Piemont (Lucerne,
(Lucerl1e, Pe_
Pe.
Waldenfen
18,000 zielen tellen, die 13 kerken en
ruft en St. M4rten) omtrent 18,000

bezittel1, en godsdienst-vrijheid en burgerlijke
even zoo vele leeraars bezitten,

regt en genÎeten.
genieten. Ook in andere landen, zelfs in ons vaderland, of
of...
regten
schoon dan niet onder hunnen oorfpronkelijken naam van Waldenfen ,
zijn velen van hunnen aanhang. De doopsgezinden leidell van hen,
niet zonder grond, derzelver oorfprong af.
"'
WALEN. (Wal/ons)
(Wallons) Zoo noemt men in eenen
cenen meer bepaal~en
zin de bewoners der [Us[chen
tlIsCchen de Schelde en de Lys liggende labdlandfi:re,ek, waartoe een gedeelte van het voormalig Franselt
Fransc~ Plaander,en,
fireek,
Plaanderen ,
cn van de tegenwoordige Fran[che
Franfche departementen van het Noorden
en
Ca/ais) behooren. In eene ruimere beteeke.
beteekeen !Jet
het kanaal (Pas de Calais)
nis echter, ver!1:aat
verftaat men er door die bewoners van het voormalig.
Henegouwen, Namen, Luxemburg, Limburg, en gedeeltelijk van
het vorig hoogfl:ifc
hoogfEft Luik, welke de zoo genoemde Waalfche
Waalfehe of oud
FranCche
Franfche taal fpreken, die van fommigen voor een overblijfsel der
Gallifche gehouden wordt. In oude aardrijkskundige werken.
werken t
oud Galli[che
gevon.
waarin de tegenwoordige verdeeling dier landen nog niet wordt gevonden, maakt men gewag van een Waalsch-J7Iaanderen.
Waalseh-Vlaanderen. De benaming zoude afkom!1:ig
Wall , zoo veel als water of zee beteekenen.
beteekenenafkomllig zijn of van Walt,
de,
de , om dat deze volken, ten aanzien van DtJitschland,
DtJitîchland, na de zee
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toe wonen; of van ,het oud Duitfche woord Wahle, waardoor men
iederen buitenlander, doch in eenen
een en meer bepaalden zin eenen
eenenltalillan
Italiaan
verllond; en van daar lf/iilschland,
verflond;
lf/älschland, in plaats van Italië. Andere
Gallen
fchrijvers doen de {j7a/en
Walen voorkomen als van de oude Kelten of
ofGa/len
:lfkomllig
afkomfl:ig te zijn, wier naam, volgens eene zeer gewone letterverwisfeling, in Walm
Walen of IYa/ons
Jj/alom veranderd, tot op de jongfl:e
jongfle tijden aan de
bewoners van Henegouwen, Namen en Luiker/and
Lu;kerland is bijgebleven.
Valhal/a, is in de Noordfche fabelleer de eer·
WALHALLA, of Ya/halla,
1l:e hemel, of de ruime woonplaats voor de in den krijg gefneuvelde
helden; doch ook alleen voor deze, en niet voor mannen, die eenen
-gell:orven zijn. De dichters fchilderen dit verblijf
natuurlijken dood ·gellorven
als zeer bekoorlijk, en prachtig met goud verlierd. De helden, die
het bewonen, en hunne paarden bij zich hebben, heeten Enherion:
zij worden in tegenwoordigheid van ODIN met vleesch
vIeesch en melk ge.
voed, en door Wa/ki/ren bediend. Hunne dagelijkfche
dageliJkfche bezigheid he1l:aat in den tuin van IPa/ha!ta
lfl'alhalla met malkander te vechten, en zich
wederzijdsch te oooden,
dooden, waarna zij weder le'vend
levend worden, en 's middags in Wa/halla
IPa/halla met elkantler
elkan'der drinken. De mannen, welke niet in
den nag,
fla-g, maar van ouderdom of aan ziekten 1l:erven, komen, volgens het verhaal der dichters, in treurige oorden, alwaar HELA, eeee·
ne v~jandige godin, het gebied voert.
WALLACHIJE. Eene provincie, welke onder de befcherming
der Osmannen llaat
!laat '." die haar Ak
.tik - lflak noemen. Ten tijde der
Romeinen maakte zij een gedeeke
gedeel:e van Dacië uit, verkreeg in de
12de en 13de
I3de eeuw hare voraen,
vorften, die van Byzantium afhankelijk
waren, en, na den ondergang van het Byzantinifche rijk, nu de zijde
van Hongarifë
Hongari.ië en dan van Polen kozen, naaf
Daaf mate hun belang
Wallachifë, in 1421
14.2 I , aan de Osmanzulks vorderde. Eindelijk werd Wattachi;'ë,
1Jen' cijnsbaar, die echter deze provincie, daar zij zich vrijwillig on'Jen'
derworpen had, hare eigene vorfl:en
vorilen en regeringsbefl:uur
re~eriDgsbefl:uur lieten behouden, en aan de inwoners de ongehinderde, uitoefening van hunne
hUllne
godsdienst toefl:onden:
toell:onden : houdende alleen de 3 plaatfen Iórat'l,
Ibnlil, Dschj.
Dschibeo
urdfchin en Thurnu/ voor zich, welke nog tegenwoordig, ter befcherming van den Donau, door hen bezet worden.
Wallachi;'ë,
Wallachijë, waarvan Bucharest de hoofdllad
hoofdfl:ad is, ligt tusfchen den
Donau) de lI1o/dau
Donau,
lJ10ldau en Zevenóergen
Zevenbergen,, en is een uitgellrekt
uitgell:rekt vrnchtbaar land,
paarhetwelk 1121 vierkante mijlen bevat; koorn, tabak, lijnzaad. paar.
·den,
fchapen en zout
zom overvloedig oplevert,
oplevert) en tot een der rijklte en
. den, febapen
gezcgendfl:e landen van den aardbodem zoude behooren
gezcgendfl:c
behooren,, .Indien
indien het
door eene meer nijvere natie bewoond werd, en een beter regeringsbenuur h3d.
h~d. Takken van de Karpaten loopen in menigvuldige rigbefiuur
tingen
ringen door het land, ell
en vormen vruchtbare dalen, die door ontelc100rfileden worden: ook ontbreekt het niet aan bekoorbare beken doorfneden
vInkten. Op de bergen verhdrt!n
lijke vlAkten.
verhdr~n zich aanzienlijke bosfchen
van pijn- en andere hoornen.; de vette grond brengt overvloedig.koorn
overvloedig,koom
voort,
VOOrt, niettegcnll:aande
niettegcnfl:aande deszelfs
des zelfs bebouwing flechts middelmntig
middelmatig is;
het
bet
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het ooft en de tabak zijn uitmuntend, en de wijn behoeft voor dien
Hongari;'ë niet te wijken. Op de grasrijke vlakten en heuvels
van Hongari/ë
grazen talIooze
tallooze kudden, en veroorzaken eenen Gllnmerkelijken
:l':mmerkelijken handel
in vee van allerlei aard. Aan wild en
en visch heefe
heeft men med~
med~ geen
delffloffelij k rijk bevat waarfchijnlijk ook belangrijke
gebrek, en het delffloffelijk
fchatten; doch niemand doet moeite, om dezelve te zoeken. De
500,000- bedragende , zijn grootendeels of
inwoners, op zijn hoogst 500,000'
Wallachen of Zigeuners: de eerfle, de oorfpronkelijke bewoners
hellaan uit een mengfel van in aard zeer verfchiHende foorten van
bellaan
Stallen, Cothen
Gothen en Romeinen, van
natiën, als: Daciërs, Bulgaren, Slapen,
laatlle, die zich zelven zoodanig noemen, en een verbaswelke de laatfl:e,
terd Romeinsch [preken,
fpreken, zeer bedorven zijn, en zich door eene
aangeborene woestheid, verregaande luiheid en ongevoeligheid kenverfchiUen niet
11iet van
merken: de Zigeuners, die grooter in getal zijn, verfchiIlen
die in andere landen, waar zij zich hebben neergezet. De gods.
dienst van beiden is de Griekfche en hun regeringsbefiuur volkomen
despotiek. De vorst, of hospodar, wordt door de Porte benoemd,
jaarlijks door een en firman in zijne waardigheid bevestigd,
die hem jJarlijks
en
cn naar goedvinden kan afzetten. Hij wordt altijd uit eene der aanzienlijklle Griekfche famiIiën.
familiën, welke te Konflantinopel
Konjlantinopel wonen.
wonen, ge..
zienlijkfl:e
jaarlijks eene fchatting van 300,000
kozen, en betaalt aan de Porte janrlijks
hij, ter,
ter _verkroondaalders , behalve de jaarlijkfche gefchenken, die hij.
fiaac
krijging van eenen nieuwen firman, geven moet; doch hiervoor fraat
het hem dan ook vrij, om het land zoo geregeld uit te plunderen.
als mogelijk is, en meestal is dit alleen zijn eenig oogmerk. - De
J 818, uit vrees voor zijlaatlle vorst CARADJA ontweek in Wijnm. 1818,
ne afzetting, door de vlugt, en hegaf zich met zijne familie en
fchatten, door Hongarijë, naar Geneye
Geneve en Genua, waarop de Porte
fchatten.
in her
het begin des volgenden jaars, in zijne plaats, den vorst ALEXtot hospodar van Wallachi/ii
Wallachijë aan1l:elde.
ANDER Suzzo tOt
aan!l:elde.
eigenWALLIS, of rf/ales,
fJ7ales, is een afzonderlijk gedeelte van het eigen·
lijk Engeland, en voert den titel van prinsdom. Het grenst ten
Westen en Noorden aan de lelfche
Ierfche zee,
5 '4 vierkante
zee. en telde op 5'4
1821, 717,438 ingezetenen; doch later fchijnt
rchijnt dit getal
mijlen, in 1821,
fFal!is verdeeld,
te zijn toegenomen. Het wordt in Zuid- en Noord tral!is
waarvan ieder 6 landfchappen (Shires) bevat. Het land is meestal bergachtig, dus niet zeer vruchtbaar,
vruchtbaar. en meer voor de veeteelt
dan voor d~n landbouw gefchikt ; doch er groeit genoegzaam koortl
koom
voor eigen gebruik. De inwoners zijn, over het geheel gcnomen,
genomen,
arm; hun voornaam!le
voornaamfie bedrijf be!laat
beftaat in de visfcherij,
visfcherij. doch men
drijft ook in fommige !leden
fl:eden eenen niet onbelangrijken handel. In
het delff1:offelijk
delffl:offelijk rijk maken kuper,
kuper. !leenkolen
fl:eenkolen en turf de voornaamfie
voornaamfte
artikelen van uitvoer uit. De hoofd11ad
hoofdi1ad van het prinsdom is Pembroke, en ligt op de fpits eener lange rots, op welker hoogfie
punt,
afgronds , een flot {bat,
fraat, waarin HENDRIK
11l111t aan den rand eens, afgronds,
VII. geboren werd. Zij tclt
telt 4000
4cOO inwoners, en heeft de groote voorFf 2
tref·

.
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treffelijk-e
tretreIijk-e haven Milfort, waarin l'()QO fchepen veilig kunnen ankeren, en ·welke 16 inhammen, 5 baaijen en 13 reeden heeft. .Zij
drijft handel met· meer dan 200 eigene fchepen.
De bewoners van het prinsdom Wallis zijn afi1:ammelingen
afll:ammelingen van de
Britten, die door de /lngelfakfen,
/lngelfakfon, in 450,
45 0 , uit hunne eigenlijke
woonplaatfen verdreven, en tot in deze kleine provincie, voorheen
Cambrië gen0emd, bepaald werd&n;
werd~n; doch nimmer geheel kbnden
könden
worden ·uitgeroeid, even min als hunne·
hunne' oude KimbriCche
Kimhrifche of KeltiKelufche .taal, welke zij nog altijd, ofschoon met vele verandering ,fpreken, De midde!ll:e
middelll:e en laag!l:e volksklasfe in Wallis onderfcheiden
onderfcheidenziclt
·zich
.dus,
-dus, zoo in hunne zeden, als uitwendig over het algemeen, van de
nationale Engelfchen, die bij hen weinig gezien zijn. Ter bevordering van ·het onderwijs dier geheel onkundige landlieden heeft men,
reeds voor ·eenen geruimen tijd, vrijfcholen
vrijCcholen opgerigt, waarin fchoolleeraars , die· van de eene plaats naar de andere trekken, in de eerfie
.beginCelen.
.beginfelen. -onderwijs geven.
Wal/is
,"Yallis handhaafde langen· tUd zijne vrijheid tegen de Engelfolzen,
Engelfolten ,
ofschoon het onder eene jaarlijkfche fchatting ftond; ·dechwerd eindelijk door HENDRIK VIII. met Engeland vereenigd, en thans voert
de oudfie zoon des konings den titel van P,im
Prins van TralIis , waartoe hij echter eerst door eenen openen brier' van den monarch benoemd wordt, wanneer hij zekeren ouderdom bereikt heeft. In
'Yallis zijn .'over
.,over het algemeen, de Engelfche
Engeifche· wetten en regtspleging ingevoerd. Tweemaal's jaars worden 4 regtsgeleerden
regtsgeleerdel1 uit EnEn'
geland derwaarts gezonden, welke van regterh]ke magt voorzien
zijn, en met de [hedfs
[herifs van ieder landfchap
landfehap hunne geregcelijke zithoofd!l:edell houden. Het
tIet geheeJe
geheeIe prinsdom
.tingen (asfizes) in de hoofd!l:eden
zendt 24 afgevaardigden in het parlement.
Men heeft ook aan het eiland, Pulo-Pinang
Pulo-Pinang,,den
,den na3m
naam van Prin's
Prim
TraJlis
'Yallis gegeven: het ligt aan den ingang van de ftraat
fhaat <van MalacCfJ
Malacca
in de Oost-Indiën, is klein, maar zeer vruchtbaar, en de Engelfchen
EngeIfchen
hebhen er eene volkplanting
volkpJanting aangelegd, welke een en aanzienlijken
handel in gOlldftof, kaneel, peper, enz. drijft; beftaat
befiaat uit 35,000 zieJen, en heeft George.T{)wn tot hoofdftad. ,Ook in Australië heeft men
aan eene der nieuw ontdekte eilanden denzelfden naam gegeven.
WALLIS (CAROLINA AMALIA ELIZABETH, Prinfes van) was de
gemalin van tien
den prins - regent (thans koning van Engeland) en de
tweede dochter van den hertog CAREL WILLEM FERDlNIIND
FERDINAND vail Bruns.
wiJk, die in den ilag
wiJk,
na.g bij /luerftadt doodelijk
doodeJijk gewond werd, en van
de .prinfes AUGUSTA van ,Engeland, zuster van GEORGl,- lIl. Zij
werd den 17den van Bloeim. 1768 geboren, en huwde den Baen
8ll:en
van Grasm. 1795 aan den prins van !Ya!lis,
Wa!lis, bij welke gelegenheid
zij van het parlement een inkomen van 50;000
50;000 p. ft. verkreeg. Reeds
in het volgend jaar verheugde zich het koninTdijk huis en de Britfche
natie over de geboorte eener dochter, CHARLOTTA AUGUSTII;
AUGUSTA; doch
Ilaau.welijks
herileid , toen haar gCg
ge
Ilaauwelijks was de moeder uit het kraambed herileId
maar
g
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maal zich op eene in het oog loopende wijze van haar fcheidde
rcbeidde ~t en
dezen flap
fiap door de verklaring poogde te billijken:
billUken: "dat neir;ing in nienie•.
mands magt flond,
fiond, en zij elkanderen dus, in dit opzigt, wederzijds,
voortaan' niet verantwoordelijk konden zUn."
zijn." Dit was het begin van
ergerlijken twist tusfchen
echtgenooten, welke tot CAROden ergerlUken
tusrchen beide echegenooten,
LINA'S dood voortduurde, en waarbij, van de zijde van haren gegedaallte, tegen haar,
baar· ingebragte
maal, door, dikwijls in veranderde gedaante,
befchuldigingen,
berchuldigingen, hare eer en goede naam prijs gegeven werden;
terwijl de eerwaardige koning GEORGE lIl. en de Britrche
Britfche natie bij
voortduring de verllootene
ver{1ootene gade in bercherming
befcherming namen. De prinres
prinfes
van WALLIS leefde, van het hof verwijderd, op een landgoed te
Blackheath"
Blackheath '" in eene betamelijke eenzaamheid, voor de kunnen
kunfl:en en
wetenfchappen, en overeenkoml1:lg
overeenkomfUg hare weldadige neigingel} ,- tot in
1808 , wanneer verfcheidene,
verCcheidene, voor'
voor· hare eer nadeelige geruchten, volgens'
gens" welke zij met den kapitein MANBY, met [ir
fir SIDNEIJ SlVlITH
Sr.IITH en
anderen eenen ongeoorloofd en omgang Zûude
Z"Oude hebben, en moeder
van een' knaap geworden zijn, den koning aanleiding gaven tot het
benoemen eener ministerieële commis Ge ,• [en
ten einde haar gedrag te onderzoeken. Deze, met den lord kanfelier
kanCelier GRENVILLE
GRI!NVILLE aan he[
het hoofd,
verklaarde, dat de prinres van de befchuldiging
befchllldiging eener plaats gehad
verklaarde.
hebbende zwangerfchap,
zwangerCchap, en daarop gevolgde bevalling,
bevalling. moest wor·
worden vrijgefproken; doch dat haar
ha'ar gedrag niet kon worden vrijgepleit
van onbedachtzaamheid, hetwelk ligtelijk tot een vermoeden kon aanleiding gegeven hebben, dat geen geloof verdiende. De koning
onfchllid , en legde een 1laatsbeüaatsbebekrachtigde deze erkenning harer onfchuld
zoek bij zijne fchoondochter af; gelijk ook vervolgens de prinfen,
hare fcllOonbroeders
fcl1Oonbroeders (onder welke zich de hertog van Cumberland,
die haar aan het hof en in de opera vergezelde,
vergezelde. bijzonder onderfcheidde) haar gelijke blijken van achting betoonden. De 1lraks
firaks opaanhangelin_
gegevene geruchten kwamen hoofdzakelijk voort uit de aanhangelin.
gen van den prins van Wa/!is,
Wa/lis, ,"en
en uit den hofstoet der toen regerende koningin, die haar nimmer genegen was; terwijl de natie, onder
dit alles, en ook naderhand, eene kenbare achting voor de prin[es
prinfes
bleef behonden.
behouden.
In het jaar 1813 rees er een nieuwe, openlijke
openlijI,e twist tusfchen
de beide echtgenooten
echcgenooten over de moeijelijkheden, die
d~ men haar veroorzaakte, om hare dochter meermaal te zien. De prins van WalWn/.
lis, toen, door de plaatshebbende zielziekte zijns vaders regent, be·
kreunde zich niet aan deze klagte,
klagce, waarop de prinfes,
prinres, in Hooim.
18r4,
18 r 4, om, zoo als zij zeide, zich van hare zoo lang ontroofde zielrust weder te verzekeren, en geene hindernis ,aan
aan een huwelijk
huwelijk haha.
naar
rer dochter toe te brengen, verlof verzocht tot eene reize Daar
Duitschland,
Duitschlnnd, en van daar naar Italië en Griekenland. De toeftemroefiemming van den regent volgde, en'
en- nu begon de avontuurlijke togt
ragt der
vorftelijke vrouw door Duitschland
Duitst:hland,, Italië,
Italië. Griekenland. den /Jrvorfl:elijke
/ir.
roipel
~ipel en Syrië, naar Jeruzalem;
Jeruzalent; wordende op denzelven vergezeld
Ff 3
door
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PERGAMr, die haar getrouwe en vertrouwde leidsdoor den ltaliann
Italialln PERGAM1,
man was. Veel aanl100telijks
nanllootelijks werd er naderhand verhaald van de begunlleling; terwijl de prinfes
trekking ttlsfchen haar en dezen haren gunl1eling;
op hare reize in het verminderen van menfchelijke ellende haar genoegen vond, en door hare te gemoet komende vriendelijkheid, beleefdheid en milddadigheid aller hartp.n
hart"!n won. Na hare terugkomst
leefde zij
z\i meest in Italië op een landgoed aan het Cf)mermeer;
Comermeer; doch
hield zich, bij afwisfeling,
afwisfcling, ook op andere plauefen
plantfen op.
Lonwll1. 1820 beklom de prins.
Den 29flen
29Uen van Louwm.
prins - regent, na den
dood zijns dengdzamen vaders, den Britfchen troon; en nu maakte
ook de tot dus verre prinfes van WiJl/is
Wa!!is aanfpraak op de regren ee.
ee·
derhal ve het kloekner Britfche koningin, doch vruchteloos: zij nam derhalve
moedig beGuit,
on.
belluit, om naar Engeland terug te keeren, alwaar zij 011.
verwacht en tegen den wenscll
wensch van het ministerie, onder de luidfle
Juid1l:e
vreugdebetuigingen der natie, den sdcn van Zomerm. van Ca/ais
Calais
aankwam,
aankwam J en den volgenden dag in triumf binnen Londen trok. De
minister,
aanminister j lord LIVERPOOL, kwam nu in het parlement met eene aan·
klagt~ tegen de koningin
koningitl te voorfchijn, waarvan hee
het doel was, om
haar, als een!,!
een~ aan de wellust overgegevene, en de koningskroon onwaardige echebreekl1er,
echtbreekller J aan de openlijke verachting prijs te geven.
aan1l:ootelijks de hierop volgende parpar.
Dan, hoe veel onzedigs en aan!l:ooeelijks
lements verhandelingen
verh~ndelingen en oilderzoekingen
onderzoekingen ook mogten aan den dag
leggen, het openbaar gevoelen verklaarde zich op de meest benisbefiis{ende
fende wijze ten voordeele der, door haren gemaal aan de fchande ten
voordragt tot 1lraf,
firaf,
prooi gegevene, koningin, zoo dat, nadat de voordrage
met eene l1aauwelijks
llemmen, bij de
llaauwelijks verkregene meerderheid van !l:emmen,
derde en laatf1:e
laatlle lezing in het hoogerbuis
hoogerhuis was doorgegaan, de minisminis.
ters het geraden oordeelden, om de uitvoering der flrafbill
llrafbill 6 maanden te verfchuiven , of liever geheel buieen
buiten werking ee
te flellen.
nellen.
Zoodanig was het einde van een proces, hetwelk, zoo als met
weinige het
bet geval is, de opmerkzaamheid der befcnaafd genoemde
wereld tot zich trok, en voor het zedelijk gevoel, in zijnen oorfprong, werking en einde, hoogst beleedigend was. De koningin
CAROLINA
CAROLlNA leefde vervolgens, ofschoon van het hof des konings, haren gemaal verwijderd, overeenkomllig
overeenkomf1:ig haren rang, en erkend in hare waardigheid, onder de befcherming eener natie, die zoo dikwijls,
dikwijls.
in
jn kennelijke daadzaken , de zelfstandigheid van haar karakter had
leerell kennen, en openlijk geroemd had. Toen in Hooim. 1821
leeren
1821
GEORGE IV. openlijk gekroond zoude worden, verlangde zij e~rst,
e~rst. zich
over haren zegepraal verheugende,
dnt ook haar de koninklijke diadia.
verheugende. dat
deern werd "op het hoofd gezet, en vervolgens, om de krooning bij
deem
te wonen, welk laatlle
laatil:e plan zij echter niet heeft
beeft doorgezet; als worwor·
niettegellllaande de oppofieieoppofitie- partij op hare zijde was, toen
dende. niettegenf1:aande
/J7estmunfter abdij wilde dringen,
zij op den dag der krooning in de Westmunfter
regelregt afgewezen. Kort daarna kreeg zij eene hevige koorts, die
in weinige dagen op den 17den van
vall Oogstm, 1821 aan haar rampvol
ie
..
l~
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leven, van de zijde haars gemaals, een einde maakte. Overeenkom.
Overeenkom_
!lig
fiig haren laatllen
laat1l:en wil, werd haar fl:olfélijk
fiolfelijk bekleedfel
bekleedfe! naaf
naar Brunswijk
Brunswi/k
gevoerd,. alwaar zij in het graf harer vooroudèren rust. Deze
gevoerd,
vervoering van het lijk, zoo als ook het bijzetten van de kist,
gaven eerst in Londen, en vervolgens in Brunswi;'k,
Brunswi}k, aanleiding tOt
tot
vele onhetamelijkheden, welke haren oorfprong vonden in den tegen.
fiand aan de willekeurige ministerieële beilniten,
befluiten, en niet in de ware
achting voor de overledene.
WALLISERLAND, of Wallis (naar den Latijnfchen
Latijn[chen naam ral,
ralW
les, uit hoofde der menigvuldige dalen of valleijen
vaJleijen , die hier gevonZwit[er[che kantons, grenZende ten
teil
den worden) is een van de 22 Zwitferfche
Noorden aan het kanton Bern, ten Westen aan het hertogdom Sa'Yooye,
'Yooije, ten Zuiden aan dat van Milaan en ten Oosten aan het kanton Uri. Het bevat op 96 vierkante mijlen 63,600 inwoners; doch
Wtlllis verwas eertijds fierker bevolkt; wordt in Opper- en Neder - IFilllis
deeld, en befl:aat
be1l:aat uit 16 kleine dalen en een,
een· hoofddal, hetwelk zich
van het Oosten naar het Westen door het land uiefl:rekt,
uitfl:rekt, en in het
midden, van het begin tot het einde, door de Rhone doorllroomd
door(l;roomd
grooter dan de Noordelijke. Dewordt. De Zuidelijke zijdalen zijn grooeer
ze dalen worden door de twee hooglle
hoogf1:e bergketens van Zwitferland
geyormd, welke, na zich eerst ten Zuiden en Noorden
Noordeti van elltanelkangevormd,
ge[cheiden. te hebben, ten laatlle arm
aan het einde van Wallis , bij
der gefcheiden
den St. Gothard, zich weder vereenigen. De Zuidelijke rij, welke
Waltis van Italië fcheidt,
[cheide, heeft hoogere toppen, bij voorh. de Ro.RoWal/is
{a,
fa, 14,000 voet hoog, en Weifshorn , terwijl zich in derzelver naMont -hJanc, ofschoon
ofschoon' niet
11 iet hier behoorende , verheft, en
bijheid de Mont-hlatJc,
over den St. Bernard en Simp/on twee fierk bezochte wegen naar
Italië voeren. In de Noordelijke rij, welke Wallis
Wat/is van Bern
Italië.
fcheidt, liggen de meest beroemde bergen van het I3ernfche boven13,234, de JUl1gfrau,
JU12gfrau, 1~,872, de
land, als: de Fin(leraarhorn, 13,'234,
Sch1eckhorn,
Schreckhorn, 12,560, en bij den Gothard de FiJt"ca, 13,17r
13,17" voet
hoog reikende. Luchtfl:reek en voortbreng[els
voortbrengfels zijn. d~rhalve zeer
verfchillcnde. De bergen zijn bijna altijd met
verfchillende.
mee fileeuw en ijs bedekt,
en er heerscht op dezelve cfe hoogfl:e
hoogfie graad van
v-an koude; doch daarge.
entegen zijn de dalen warm en vruchtbaar, voor de veeteelt zeer ge.fchikt, en brengen koorn, edele boomvruchten en wijn van de beste
foort voort; doch de veeteelt maakt de hoofdbezigheid der inwoners
uit, die tevens in den fierken
fl:erken doorvoer, inzonderheid over den Siminden.
pIon,
pion, hun be(l;aan
heilaan vvinden.
Men heeft in Waltife.rland
117altife.rland goede mineraalbaden , en in de bergen
uitmuntende fl:eenkolen, welke
ijzer, koper, lood, zilver, goud, uitmumende
echter niet veel geteld worden, zeer [choon
fchoon marmer, tufsteen, die
in de lucht van tijd tot tijd harder wordt, gips, enz. De inwoners
dezes lands behooren allen tot de Katholijke godsdienst, en [preken,
fpr ek en' ,
naar mate van hunne ver[cbillende
verfchillende afkomst, of Duitseh, zoo als iH
ia
Opper', of Franseh, zoo als in
Ïll Neder-Wal/is, doch beide talen in
F f 44ee.
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WALNOTENBOOM. - W
WALPOLE.
ALPOLE. (H. Lord)
eenen
cenen zeer bedorven tongval. In de laatIte
laatite oorlogzuchtige tijden
werd ook dit fchoone land het tooneel van bllitenlandfchen
buÏtenlandfchen burgerkrijg , alzoo de ingezetenen, in tegenfirijdige
tegenitrijdige gevoelens verdeeld,
bui!enland[che
zich door partijzucht lieten wegOepen, en zelfs aan buitenland[che
legers den toegang tot hun land openden. Het gevolg hiervan was,
dat het in Slagtm.
Slagrm. 18 10, onder den naam van het departement van
den Simp/olJ,
Simp/olt, in Frankrijk werd ingelijfd. De gebeurtenisCen, ecn.
een.
ter, van het
net jaar 1814
J 8 J 4 veranderden, zoo als elders, ook hel lot van
Wt!lIiferland,
Wt:illiferland, dat bij de algemeene overeenkomst op het congres te
Weenen,
menen, als een nieuw kamon, met Zwitfer!and werd vereenigd, en
in bet
het bondgenootfchap aangenomen. Het levert voor zijn aandeel
in de krijgsrnagt 1,280 man, en betaalt in de algemeene ItaatsbefiaatsbeZwitCerCche Franken.
hoeften
boenen ~6,500 Zwit[erfche
WALNOTEN-BOOM. Deszelfs vaderland is Perzië, waar hij
tháns nog in het wild gevonden wordt. Van daar kwam hij het eerst
in Italië en Walliser/and, en verkreeg
verheeg alzoo zijnen naam vnn
van Wal·
Walof Walsche-noot. Ofschoon nu wel deze boom, als uit warmere
luchtfireken afkomfiig,
afkomitig, de koude fchuwt,
[chuwt, is hij nogtans ook ver in
het
bet Noorden verfpreid , tot zelfs in Zweden; doch dikwijls heeft
men ondervonden, dat hij tegen firenge winters niet befiand
beiland is.
In Duitschland vindt men denzelven
denzelven,, inzonderheid in de Palts, menigvuldig, waar hij in lanen van mijlen lengte geplant is. Men perst
aldaar uit de noten eene olie, welke zeer goed voor fpijzen en olieverwen dient. De Walnoten-boom Cehiet
fehiet tot eene hoogte op van
40 tot 50 voet; ver[preidt kroon en wortelen zeer ver; bereikt eenen hoogen
boogen ouderdom, en komt in
in eiken
eIken droogen grond goed voort.
Deszelfs hout wordt te harder en fchooner gevlamd, naar mate hij
in eenen meer mwen en l1eenachtigen
fieenachtigen grond groeit. IHj wordt door
de noten volkomen voortgebragt ; doch daar hij niet wel het verplanten verdragen kan, doet men best, dezelve ternond daar te legleg_
gen.
gen, waar men de boomen verlangt. Walnoten. even als de kastanje·
kastanje.
boomen, hebben eene voor andere gewas[en
gewasfen zeer fchadelijke uitwafe~
uitwa[eming; weshalve zij noch in warmoezerijen.
warmoezerijen, noch tusschen andere ooftheefe er verfcheidene foorten
foorren
boomen moeten geplaatst worden. Men heeft
CHRIST geeft er I I , SERRURIER,
SERRURIER, 14 verfcheidenheden
ver[cheidenheden van op,
van: CHRIST
waaronder 3 Amerikaanfche.
WALPOLE', (HORATIO
(HORATIO Lord) bekend als een fchrander
[chrander fchrijver
en bevorderaar der Engelfche Letterkunde, was de jongfie
jongile zoon van
den beroemden ROBERT
ROBERT WALPOLE.
WALPOLE. Hij werd in 17/8
1718 geboren, ontving zijne eerl1e
eerile jeugdige opvoeding van zijne moeder, die hem eenen
fiudeerde vervolgens
neo afkeer tegen het hofleven inboezemde, en l1udeerde
aan de fchool te Eatfm, alwaar hij met den bekenden dichter GRAY
GRAY
bekend werd. met wien hij in 1739 een gedeelte van Italië doorreis.
de. Van het jaar 1741 af werd hij viermaal achter elkander tot afgevaardigde in het lagerhuis verkozen; doch onttrok zich in 1761 aan
alle aaatkundige
ftaatkundige werk2;namheden ; begaf zich naar ziju
zijn landhuis Stralflher-
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hcrry-hillbij
herl'y-hillbij Londen en wijdde zich geheel aan zijne zoo zeer geliefde leElet-

bezigheqen. Op dit landgoed legde hij eene eigene drukkerij
terkundige bezigheden.
aan, welke fraaije uitgaven leverde, waarvan de exemplaren door hem
z~ille eigene fchriften zijn de volgende de
weggefehonken werden. Van z~ine
tlnd noMe
nob/e authors,
au/hors, 1752.2
1752,2 Yol.
vol.
merkwaardigll:e: Catalogue of the royat and
vernnftigen en
in 12mo, vol van geleerde nafporingen en in eenen vernnfrigen
wal,keren f1:ijl gefchreveu;
gefchreven; Fugitive pieces,
pieees, welke meer dan eens herher.
drukt werden, en ook in' andere talen zijn overgezet; Anecdotes of
painting in Eng/and,
England , with [ome account of the prindpa!
principat artists,
ineidentat Notes on o/her
a/her arts, enz., 4 deelen in 4to; tke
tlte I
with inddental
CastIe
Castie of Otranto tia Gothic
Gothie flory; een roman, opgevuld met afgrijfelijkheden van allerlei aard, en the myflerioZls Mother vol van akelige
tooneelen. Nog is van hem eene befdlrijving voor handen, van de
fchilJer. en kunstO:ukken
fchiluer.
kunstfl:ukken op het landgoed zijner familie in Norfolk.
Norfolk,
naderhand aan de keizerin van Rus/and
Rusland verkocht, getiteld; Lfedcs
Aedes
Walpolial1ae, benevens eene beredeneerde aanwijzing van alle kunst.
l'Yalpotial1t1e,
werken, op zijn reeds genoemd, in meer dm één opzigt belangrijk
landhuis bij Londen. Zijne gezamenlijke, door hem zelven voor den
druk benemde, wellken
\l1el~ken werden na zijnen dood in 5 deelen in 4
4to,
to ,
met 164 platen, prachtig gedrukt, waarvan A. W. SCHI,EGEL,
SCHI,EGEL, voor
'g lands van eenig belang zijn, in 1800
zoo verre zij voor buiten 's
uni Uneen uittrekfel , onder den titel van: Historische, Literarifche und
HORATIO W
WALPOLE,
terhaltende Schrtften, VOll HOR.1TIO
ALPOLE, geleverd heeft. Vernuft en een alles omvattend geheugen, hetwelk zelfs in zijnen hoogfien ouderdom nog zeer fierk was, maakten over het geheel de blinl,endfl:e zijde van WALPOLE,
WALPOLE, als mensen en fchrijver, uit. Ofschoon
kendf1:e
50 jaar lang zoo onophoudelijk door de jicht zijnde geteisterd geworden, dat hij op het laatst geheel en al verdraaid en als een geraamte
geworden, en ineen gegroeid was, behield hij echter zijne zielsvermo.
gens en vrolijke luimen tot aan zijnen dood, die in 1797 voorviel. Met
hem is eene wandelende boekerij van anecdoten
aneedoten en Engelfche
Engelfehe letterkuntOt welker behulp hij, in een gebouw naast aan
de verloren gegaan, tot
het zijne op zijn landgoed, alles, tot de kleinf1:e
kleinfl:e pamphlets toe, had opgezameld, wat, [edert
federt de koms t van GEORGE
GEORGE I., op den tVQon
tvc>on in Engeland, was gedrnkt
gedrukt geworden. Hij kon dus in gezelfchappen onder..
hOlldend en onuitputtelijk in het vertellen wezen, en had de geheele
lèhandaleufe
fchandalenfe kronijk van al de hoven en groote fieden van Europa zoo
volkomen op zijn duimpje, als weleer een Lieutenant de Police
Poliee van
Pari;'s,
PariJs, de lijst der galante dametjes van het Palais-Royal.
Pa/ais-Royale
geflacht van zeedieren,
WALRUS. (De) (Trichecus.) Van dit geDacht
tot de orde der zwempootige behoorende , loopen de achterf1:e
achterfl:e poo.
ten in eene vin uit; de voortanden ontbreken, en de hoektanden in
de bovenkaak fiaan van elkander afgefcheiden.
afgefeheiden. Bij den NoordCchen
Noordfchen
Walrus (T. Rosmarus) zijn de laatf1:e
laatfie zeer lang en f1:eken
fl:eken buiten de
lIet drijfijs van
lippen uit. Men vindt deze (lieren op en tllsfchen llet
de Noordpool, bij Spitsbergen, Nova Zemb{a,
Zemb/a, enz., in geheeIQ:
geheelIl
frh~
FfS
~h~
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fcholen.
fcholell. Zij hebben gewoonlijk de lengte van 18 voet: hunne {lag/lag.
llO pond, en
cn zij
tanden, die witter dan ivoor zijn, wegen wel 20
groot(!
voeden zich met zeewier en Cchelpdieren, die zij met hunne groott!
fiagtanden losbreken. Wanneer zij willen landen, {laan zij, dezelve,
terwijl zij den kop voorwaartS uitfl:eken,
uit1l:eken, in den oever vast, en trekken vervolgens het logge lijf allengskens op het fhand.
Ihand. Men vangt
ze om de tTaan,
traan, waarvan één Walrus ee!1e halve ton opleveN.
WALSCHOT. (Zie ()fJder KAZILOT.)
WALTER , (FRIEDERICH AUGUST) koninklijk opper. medicinaalraad te BerliJn, in welke fl:ad hij in 176,} geboren wel'd,
wel'cl, en in 1826
fiierf.
fl:ierf. Hij genoot in het huis zijns vaders, een beroemd ontleed.
kundige, eene zorgV11ldige
zorgvuldige opvoeding, en bezocht vervolgens de
llniverfiteit
llniverliteit te Duisburg, waar hij in 1786, nadat hij, zonder voor.
/1lmotationes
zitter, een gedeelte zijner later te Berlijn gedrukte dlmotationes
Academicae had verdedigd, de waardigheid van doctor in de geneesen heelkunde verwierf. Hij werd in 1790 tOt gewoon hoogleeraar
in de ontleedkunde en phyfiologie bij het toenmalig Collegium Medicum et Chirut gicum te Berlijn beroepen
beroepen-,-, en tevens tot adjunct bij
de onderCcheidene ambten zijns vaders, J. G. WALT ER , aangefl:eld,
waarna de akademie der wetenCchappen, in het volgend jaar, hem
tot lid der wijsgeerige klas[e
klasfe verkoos, en hij in 1798 tot opper me.
dicinaalraad aangefl:eld werd. Na verCcheidene jaren over de ontleedkunde en phyfiologie bij het Collegium Medicum voorlezingen
gehouden te hebben.
hebben, werd hem in 1803, gezamenlijk met zijnen vagroote, door dezen
der, het oppertoezigt toevertrouwd over het groote.
aangelegde, en door den koning aangekochte, ontleedkundige muCeum ,
welken post hij tot in 1810
18ro waarnam. De laatfl:e
laatfle jaren zijns levens
bragt hij in letterkundige liefhebberijen door, en inzonderheid hield
nafporingen omtrent voorwerpen der kunst, te
hij zich onledig met naCporingen
weten met de ontleding van de verwen der ouden, waarover hij
Cchrifren achtereen heeft uitgegeven. De door hem nage.
verCcheidene Cchriften
latene
lacene verzamelingen der oudfl:e
oudfle gedenkteekenen van de koperen-plaatkoperen-plaat.en houcfnijkunst
houtfnijkunst zijn aanmerkelijk: zijne geneeskundige boekerij; de,
bij de groote ontleedkundige werken van J. G. WALTER , door Hop.
teei,eningen; zijn aanzienlijk kabinet'
FER vervaardigde, oorfpronkelijke teekeningen;
van natuurkundige toellellen , en de door zijn vader aangelegde, en
door hem uitgebreide, verzameling van vroedkundige werktuigen zijn
door hem, kort voor zijnen dood, ten geCchenke gegeven aan het te
JJer/i/n befl:aande genees-heelkundig Friederich - Wilhelm lnftiluut.
lnjliluuf.
Be,./i.!fJ
Men vindt in HITZIUS,
HITzlUs, Gelehrtes
Ge/ekrtes BerlifJ
Ber/in eene volledige lijst zijner
uitgegevene ge[chriften.
gefchriften.
WALVISCH (De) draagt ten onregte den naam van visch, alzoo
hij tot de orde dier warmbloedige zeedieren behoort, die met de visfchen
fehen niets dan de woonplaats gemeen hebben. Hij ademt door longen, brengt levende jongen voort, die de wijfjes aan de mammen
met melk voeden, ell
en komt in zijne geheele inwendige zamenfielling

met
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met de land.zoogdieren overeen. De Wnlvisch (Ba/aena Mystieetus)
heeft hoornachtige bladen, iu plaats van tanden, in de bovenkaak,
en geene vinnen op den rug; weegt meer dan 100,000 pond, eu bewoont niet alleen de zeeën om de Noordpool gelegen, maar ook
de zuidelijke fheken van den At/anti/enen Oceaan, en zelfs de Stil.
IeIe. of Zuidzee. Voorheen, toen deze dieren nog niet in eene zoo
groote menigte gevangen werden, trof men er aan, die niet alleen
zeer oud waren, (*) maar ook de lengte van rnim 120 voet hadden;
doch tegenwoOïdig zijn zJj zelden langer, dan 60 of 70 voet, beo
flaande de kop wel een derde van het geheele ligchaam. ct) De
huid is meest zwart,
zware, o[ [omtijds met wit gemengd, en als gemar.
merd ; ver[cheidene
ver[eheidene duimen dIk; op [oll1mige
[ommige piaal[en
piaalfen zeer dun behaard, en dikwijls met zeegewas[en, koralen en fchelpen bedekt: De
Walvis[chen,
Walvisfchen, die in de Noordzee fomtijds in menigte bij elkander
f1aart, en kunnen
zijn, bezitten eene verbazende lterkte in hunnen Haart,
met éénell nag
/lag den Narwal, omtrent 18 voet lang, doodell:
dooden: ook
blazen zij het water met zulk een geweld dOOI hunne neusgaten
f1ad met rookende
uit, dat .men van verre zoude meenen eene llad
fchoorlleenen
fchoorf1eenen te zien.
Het nut van dit verbazend dier is zeer groot. Voor de bewoners
[{am!chatka, en het Noordwestelijk gedeelte van
der eilanden van Kamfchatka,
Amerika verHrekt
ver11rekt de Walvisch
Walviseh ter vervulling van velerlei behoeften.
Zij gebruiken fommige deelen versch tot fpijze; het vet of de
tot brandllof op den haard, als voor de lampen; matraan zoo wel tOt
hUid fchoenzolen,
fehoenzolen, van de pe.
ken van de darmen hemden, van de hllld
hunne bogen, en van de zenuwen garen, om er
zen koorden voor hnnne
temede te naaijen. Zoo weet de mens eh alles te zijnen mme aan te'
wenden: maar ook zoo zorgt de Voorzienigheid, door haar vaderlijk
landen, waar het groeij end rUk
rijk van koude kwijnt.
bel1:uur, dat in lunden,
dieren aanwezig zijn, die 's men[chen
menfehen behoefcen
behoeften kunnen vervullen.
fpyze, kleeding en
De Walvisch levert dus voor deze bewoners fpijze,
brandflof op, en bevat meer olie of traan, dan een geheel veld
brandHof
met raapzaad kan uitleveren. Dan, daar diezelfde vaderlijke hand
voor alle hare fchep[elen,
fchepfelen, en wel bijzonder voor den redelijk en
mensch zorgt, 1.00 moest' ook dit dier voor verder gelegene volken nuttig zijn. En dit is het inderdaad: de Europeërs vangen de
Walvis[chen om de traan en de baarden, van welke ieder 600 in de
bovenkaak heeft, die tot baleinen gebruikt worden, en waarvan de middeille fomtijds wel 12 voet lang zijn, en van eenen grooten Walviscb
delfl:e
een aanmerkelijk gewigt oplevert. Beide artikelen brengen een aanmerkelijk voordeel aan in den handel, doch die in baleinen, ofschoon
tot vele gebruiken dienende, heeft merkelijk verloren door de bij-

na
meent •. d,t zij wel 1000 jaar oud worden.
(t) Men zie de belangrijke berchriivillj!
befchrijvillj! en afbeelding van Dr. VAN MARU~I,
van het bekkeneel van eenen jongen Walviseh. geplaatst in de Natuurktmàig'VerNatuurktmà;g,"V,r.
hand,Jlngen
hand,Ungen van tie Bataafse"e Maatlchap/ij
Mallt/chaPlij der
de,. Wltmlchapp."
W'tm/chalp." teI:!lIf1rl'm
teI:!atlrl,m •~
I D. 2 ft. b!ad&.
h!ad&. 199, plaat V.
(')
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na geheele
geheeIe afschaffing
afschaffing van
van derzelver
derzelver gebruik
gebruik inin de
de keurslijven;
keurslijven t wel.
wel.
na
ke
ke verderfelijke.
verderfelijke, der
der fchoonheid
fchoonheid nadeelige,
nadeeIige, en
en een
eenen
en valCchen
valCchen fmaak
Cmaak
verradende gewoopte
gewoollte bij
bij de
de fchoone
Cchoone fekfe,
fekfe, die
die zich
zich daardoor
daardoor de
de gegeverradende
d:mnte
daante van
van een
een infect
infect gaf,
gaf, Gode
Gode zij
zij dank!
dank! veelal
veelal heeft
heeft opgehouden;
opgehouden;
wordende
wordende dit
dit moordtuig
moordtuig inin de
de kinderkamers
kinderkamers geheel
geheel niet
niet meer
meer geduld.
geduld.
De
De Walviseh.
Walvisch. vangst
vangst gerchiedt
gerchied~ in
in Bloeimaand,
Bloeimaand, wanneer
wanneer deze
deze
groote menigte
menigte bij
bij elkander
elkander zijn,
zijn, en
en de
de GroenlandsGroenlands- en
en
dieren inin groote
dieren
Straot.Davids-vaarders; door
door onderfcheidene
onderfcheidene Europifche
Europifche natiën
natiën daardaarStraot.Dav;ds-vaarders;
toe uitgerust,
uitgerust, zich
zich op
op de
de breedte
breedte van
van 7I
71 tot
tot 79
79 graden,
graden, fomtijds
forntijds
toe
wel
wel ten
ten getaIIe
getalIe van
van meer
meer dan
dan 300
300 fchepen,
fchepen, bevinden.
bevinden. De
De vangst
vangst zelzelve
ve geCchiedt
geCchiedt door
doór harpoenen,
harpoenen, of
of pijlen,
pijlen, met
met twee
twee groote
groote weerha.
weerha.
ken,
ken, aan
aan eenen
eenen kleinen
kleinen houten
houten fieel
fieel vastgemaakt.
vastgemaakt. Zoo
Zoo dra
dra men
men nu
nu
eenen
een en Walvisch
Walvisch in
in het
het gezigt
gezigt krijgt,
krijgt, en
en op
op een
eenen
en behoorlijken
behoorlijken afaffiand
fiand genaderd is,
is, werpt
werpt de
de harpoenier,
harpoenier, met
met dit
dit werk
werk bebekend,, zulk
zulk een'
een' harpoen
harpoen met veel kracht
kracht in het
het dier,
dier, viert
viert de
de daardaarkend
aan verbondene lijn bot, en de gewonde visch fchiet als een pijl
naar de diepte. Is
Is hij goed getroffen, dan komt hij na weinig tijds
weder boven, omdat hij niet lang zonder ademhalen zijn kan: men
tracht hem dan andermaal te treffen, of met lanfen volkomen af te
maken; dood zijnde, komt hij ter1l:ond met den buik boven water
drijven, wanneer eenige matrozen,; met fcherpe ijzers onder devoeten, op het dier klimmen, het fpek in lange en breede reepen er
affnijden,
affnijden , en vervolgens, in tonnen gepakt, in de fchepen takelen.
Men rekent gewoonlijk, dat 2 of 3 Walvisfchen 100 ton fpek opleveren. Uit de rong
tOng alleen, die ettelijke duizenden ponden weegt,
kan 10 tot
tOt 20 ton traan getrokken worden. (*)
Biskaaijers alleen gedreven,
De Walvischvangst, eertijds door de Biskaaiiers
Hol/anders begonnen.
begonnen,
werd reeds in het begin der 17de eeuw door de Hollanders
Amflerdam daartoe
In 1611 werd door eenige burgers van Hoorn en Amfterdam
eene GroenlandCche
Groenlandfche compagnie opgerigt, en 3 jaar daarna door een
der 11:aten
1l:aten bevoorregt. In 1701 bragtel1
bragten de Hollanders
Hol/anders meer
octrooi oer
Walvisfchen binnen; doch deze tak van welvaart is federt
dan 2000 WalvisCehen
vnn tijd tot tijd verminderd. In 1794 liepen nog uit de havens van
Vlln
ons vaderland naar Groenland 55 fchepen, die te zamen 99fz99~
visch
vis
eh gevangen hadden, welke 438b vaten fpek opleverden; en naar
Straat-Davids 33 fchepen,
fchepen, die 13~
3~ visch
visch hadden,
hadden, welke
welke 350
350
de Straat-Davids
vaten
vaten fpek
fpek afbragten.
afbragten. Sedert isis deze
deze visfcherij
visCcherij nog
nog aanmerkelijk
aanmerkelijk ge.
ge.
daald, zoo
zoo dat
dat zij
zij voor
voor ons
ons vaderland
vaderland thans
thans bijna
bijna niet
niet noemenswaar.
noemenswaardaald,
dig
dig is.
is.
WANDELAAR, (JAN)
(JAN) onder
onder de
de vermaard1l:e
vermaardlle NederIandfche
Nederlandfche kun_
kun_
WANDELAAR,
fienaars bij
bij alle
alle kunstkenners
kunstkenners in
in vereerende
vel'eerende nagedachtenis,
nagedachtenis, zag
zag het
het
fien2ars
eer(le levenslicht
levenslicht te
te Amfterdam
Amfterdam in
in Grasmaand
Grasmaand 169°.
1690. Zijne
Zijne ouders,
ouders.
eerfre
lieden van
van geen
geen gering
gering vermogen
vermogen zijnde,
zijnde, hadden
hadden eenen
eenen uitgebreiuitgebreilieden
den
en wilden
wilden hunnen
hunnen ~oon
~oon daarin,
daarin, of
of tot
tot eenigen
eenigen an.
anden theewinkel
theewinkel ,, en
de.
de.
((.)
. ) PAITEUR..
PA'UUR..

Nat.
Nat. Historie
Historie ,T,r
,T,r Zoogdieren,
Zoogdieren, D.
D. Hl.
UI. bladz.
bladz. 340
340- en
en Fvl'/c&
Ii'vNC& ,,

Nat.
Nat. tUld
tUld T"hn.
Tuk". B.
B. J.J. S.
S. 194.
194.
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.deren tak van koophandel opleiden; doch de jonge WANDELAAR eel1e onweer1l:aanbare
onweerl1:aanbare zucht voor de teekenkunst
teekenknnst aan den dag leggen.
de,
de. beOoten zij ten laat1l:e,
laatl1:e, zijne
zij ne neiging te volgen,
volgen. en lieten hem
door GULlAM
GULLAM VAN DER GOUWEN in het plaatfnijden onderwijzen;
terwijl hij tevens bij GERARD LAIRESSE de noodige onderrigting in
teekenell
.de teekenkunst genoot. Zijne vorderingen, zoo in het teekenen
naar het leven, als in het eteen
etfen en graveren, deden WANDELAAR wel.
dra eenen zoo beroemden naam verwerven,
verwerven. dat hij aanzoek kreeg
tot het vervaardigen vlln1l:ukken,
van l1:ukken, welke de uiter1l:e
uiterl1:e naauwkeurigheid
vorderen. Eerst werd hem door den Amflerdamfchen hoogleeraar
FREDRIK
FREDRH' RUIseR , en
eR vervolgens door den Leijdfchen B DOS.
()~. ALlIIALlIlNUS,
NUS, het vervaardigen van ontleedkundige voorwerpen opgedr.agen.
Toen WANDELAAR zich tot de uitvoering der platen. voor het beo
beroemd ontleedllUndig
ontleedllundig werk des laat1l:en,
laatl1:en. verbonden had,
had. vertrok hij,
zijn. naar Warmond,
Warmond. en vervolgens naar
.om nader bij de hand te zijn,
Leijden,
Leijden. alwaar hij tevens eenige portretten in het koper bragt. In
nn zijn leven zaten voor hem eenige Am1l:erdamfche
Aml1:erdamfche burhet laatst Vl:n
gemeesters, naar welke teekeningen dezelve vervolgens door den
beroemden HOUERAItEN
HounRAKEN in het koper gebragt zijn. WANDELAAR
WANDELAAIl
fiierf te Leijden, in Lentemaand 1759, in den ouderdom van bijna
69 jaar.
WANDELEND BLAD. (Montis religiofa) Een infect, tot het
Spook- of Vang-Sprinkhaan
geOacht van den Spook.
Vang-Sprinkhaa1~ behoorende. Het borstû:hild
fchild is vlak en een weinig gekield, en de dek[childen
dekfchilden zijn groen
en ongevlekt en zeer fraai van kleur. Het wordt bijna 3 duim lang;
gel1:alte; 10.lpt
is dun van ge1l:alte;
IO.lpt meestal op zijne 4 achterll:e poten; houdt
voorfie zamengevouwen Oln hoog, en vertoont dus eene
de beide voor!le
biddende houding
houding;;en
en van hier, dat men dit diertje voor heilig be.
beo
~elfs de ongerijmdste gevoelens van gek<lesterd
gekoesterd heeft•
fchouwd, en er ?elfs
. Dit infect, hetwelk men veel in het Zuidelijk Frankrijk in de wijn.
gaarden vindt, heeft niets van dat onbehagelijke J hetwelk het grootfie
l1:e deel van de overige dezer orde kenmerkt. Zijn voorkomen heeft
groot(l:e gedeelte zijner bewegingen.
iets edels, zoo als dikwijls het grootO:e
bij voorb. zijne biddende houdi~g, die het fomtijds . aanneemt, en
waarom men het ook wel den naam van het Biddertje (Prie.
( Pt'Ïe.
Ondermsfchen leeft dit infect, in
io weerDieu). gegeven heeft. ûndertus[chen
wil zijner verleidende, uiterlijke gedaante, alleen van bloed en aas,
en is zeer roofziek. Zelf.~
Zelfs heeft de natuur hetzelve werktuigen ge·
gefchonken, om zijne wreede drift te voldoen. Zijne beide voorpootl1:erke fpieren voorzien, gelijk ook de fchenkels en dijjes zijn van 1l:erke
!l:erke fiekels.
!l:ekels. die aan derzelver punten met zeer
beenen van even l1erke
fpitfe weerhaken bezet zijn. Met deze vreesfelijke wapens beoorloogt
valt, is
het de overige infecten, en elk infect, dat onder zijn bereik vaIr,
l1et
onherl1elbaar
onher!l:elbaar verloren. Het eet, naar welgevallen.
welgevallen, den kop of de
ingewanden uit, en laat het overige liggen. Zelfs gaat de wreed_
heid
heiu van dit diertje, volgens de waarnemingen van den heer PElRE'f ,
RET,

WAN GARA. - WANHOOP.
RET, (*) zoo ver, dat het wijfje het mannetje, pogende met haar
te paren, moorddadig ombrengt. Het Wandelend Blad wordt zoodanig genoemd, om dat des zelfs bovenfi:e vleugels, in gedaante en
kleur, veel naar een wilgen blad gelijken.
WANGA RA, ook \vel Van Cam en Ouanfara/z genoemd, is een
eiland en koninzrijk van Afrika. De berigten over dit land, door
onderfcheidene reizigers medegedeeld, loopen zeer uit een; dit nogtans weet men met zekerheid, wat zijne bewoners aanbelangt, dat
zij eenen grooten mond, dikke lippen, breeden
breedcn platten Jleus en doffe
oogen hebben, geheel als lieden, die uit lage moerasfigc
moerasfige oorden,
waar eenemikke lucht is, komen. Behalve naven', levert het land veel
goud op, dat voor de beste foon
foort gehouden wordt. De waarfchijn.
waarfchijnlijke hoofdfl:ad is Battagou.
WANGEDROGT. Zoo noemt men iedere bewerktuiging, of zamenfl:el van een Iigchaam, of een gedeelte er van, hetwelk in ziJne fooft
foort van zijnen eigendommelijken
eigendommelijkcn vorm afwijkt; dus eene misge.
boorte. Bij de dieren zet men aan de zoodanige , op zijn hoogst,
phyGologifche waarde bij, en gewoonlijk zijn
eene ontleedkundige, of phyGologi[che
zij een voorwerp van afgrijzen. Men kan onder de wandrogteJijke dieren twee [oorten brengen, namelijk: de zoodanige , waaraan een of ander
lid ontbreekt, en in de zulke, die zich door eene overmatige ontwik.
omwik.
keling van deze of gene deelen onderfcheiden. Tot de eerfl:e behoo·
ren, inzonderheid, die men[chelijke
menfchelijke vruchten welke men accepali, of her.
fenlooze noemt, wier herfens in eenen vliezigen zak, in plaats van eeDen fchedel, benoten zijn, of bij welke de her[ens
herfens dikwijls geheel, of
meestal
mees mI aan het bovenfl:e of voorfl:e gedeelte van het hoofd , ontbre~
ken. Onder de tweede foort van Wangedrogten brengt men diegene,
welke als tweelingen worden ontvangen, doch zich, gedurende hunne
verdere ontwikkeling,
on twikkeling , in het lijf der moeder als in elkander fchuiven ,
zoo dat de eene vrucht, welke zich tamelijk ongeltoord
ongefl:oord on twikkelt,
de tweede in de buikholte of eenig ander gedeelte van het ligchaam
opneemt, en haren volkomen wasdom verhindert. Somtijds gebeurt
het ook, dat de tweede vrucht, eenige jaren na de geboorte in het
Iigchaan1
Iigchaam der eerfl:e verborgen, eindelijk als iets vreemds, door een
gezwel, waarin haren, beenderen of tanden aanwezig zijn, naar bui.
ten gefl:ooten wordt; en hiertoe behooren de gevallen van jongelingen,
die eene menfchenlijke vrucht bij zich gedragen hebben.
WANHOO P. De hoogfl:e graad der vrees is vertwijfeling of Wan.
hoop. Gelijk de hoop eene blijde gerustfl:ellende
gerllstfl:ellende gewaarwording is,
gerproten
gefproten uit de voorftelling eeller
een er toekomfl:ige of verledene zaak,
aan welker gewenschten uitllug
uitllag wij nog eenigzins twijfelen: zoo is
de vrees eene treurige, verontrustende gewaarwording, voortkomen.
de uit de voorfl:elIing
voorfl:elling eener onaangename toekomende of verlede.
ne zaak, welker uitnag nog eenigzins onzeker is. Er is dus geene
hoop
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hoop zonder vrees en geene vrees zonder hoop. Uit de vervulling
der hoop
boop volgt gerustheid. Maar, uit de verwezenlijking van hetgeen men vreest, volgt hopeloosheid, vertwijfeling, wanhoop: waarvan de eerlte,
eerlte , de hopeloosheid, dien aaat
!taat van zaken uitdrukt, wel ..
ke geenen twijfel overlaat aangaande derzelver gevreesden uitOag;
terwijl de woorden vertWiJfeling,
vertwÏjfeling, wanhoop dien hoogen graad van hartshamtogtelijke vrees en onrust
onrnst der ziel vooraellen,
voor!tellen, welke, zoo dezelve
niet fpoedig wijkt, woede, razernij, zelfmoord, doodflag en andere
verfchrikkelUke daden .ren
,ten gevolge kan hebben. Als hartstogt
hartStogt be..
fchouwd,
fchotlwd, is de Wanhoop zoo wel, als ieder andere, gelijk vreugde,
angst, enz. een teeken van een onvermogend en zwak gemoed, om
te leven naar het beleid en de voorfchriften der rede en godsdienst.
Van daar, dat de Stoicifnen, de Wanhoop, gelijk iederen hartstogt,
als eene ziekte der ziel befchouwden, als onvermogen van, of gebrek aan redebeheer. CIC. Tusc. IV. c~ 6 ,7. Een ontzettend voor~
voor·
beeld van Wanhoop befchrijft LIVIUS, L. XXVI., c. J3, 14, in
het gedrag van zeven en twintig raadsleden te Cap ua , die, bij de
onvermijdelijke overgave der fiad aan de Romeinen, van welke zij,
de bondgenooten, in den tweeden Punifchen
Puni[chen oorlog, waren, afgevallen, VIBIUS naar zijn huis volgden, om, op zijn voorael,
voor!1:el, hun
doodmaal met hem te houden. Na het middagmaal gebruikt te heb.
ben, dronken zij allen uit den giftbeker, fionden
aonden van de tafel op,
omhelsden elkander voor het laatst, cn
en den val huns vaderlands beween ende , gaven zij allen den geest, eer de belegeraars, na eene
bijna tweejarige uithongering der fiad,
!tad, te Capua binnen trokken.
WAPENKONING is in Frankrijk
Frankrifk de voornaamae
voornaam!te onder de he.
heramen,
rauten, hoedanig men ook in Enge/and heeft, wanneer er een koning
gekrçlOnd
gekroond wordt.
WAPENKUNDE. Wapenen kan men als hieroglyphen van perfa.
perfo.
nen en gellachten
gellac!Jten des lands befchouwen. Over den tijd, waarop de
wapens zijn ingevoerd, is dikwijls getwist. Teekens en beelden op
fchilden had men reeds oudtijds. Reeds vindt men in bet 4de boek
van MOZES een bevel aan de kinderen der Israëlieten, dat een ieder
zich on der zijne banier en teeken , volgens huns vaders huis, legeren
moesten; en weet men niet, hoe dikwijls bij de dichters der Grieken en
Romeinen, fchilderingen en kunstwerken op fchilden en helmen voor
komen? Zelfs is het zeker, dat deze zinnebeelden erfelijk waren.
Zoo verhaalt XENOPHON, dat de Medifche koningen eenen gouden ade.
laar op hunne fchilden voerden; SUETONIUS ,dat DOMITIANUS
DOMlTIANUS eenen
gouden baard tot zijn wapen had, en van de oude Germanen berige
ons TACITUS, dat zij hunne fchilden
fc!Jilden door uitflekende kleuren onderfcheidden "en bij eenen veldOag
veldQag zekere teekens voor zich uit lie.
ten dragen. Hoezeer het nn
1111 wel buiten twijfel is, dat men reeds
in de ou:le wereld eenige fporen van wapens vindt, kan men den
oorfprollg der eigenlijke Wapenkunde echtcr
echter niet
uiet wel vroeger, dan
het toul'llooifpel
toul'nooifpel fiellen.
!1:ellen. Dat de wapens bij deze plegtiç;e
plegtiç;c wedfpelen
het
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het eerst algemeener • en v'Ülgells
volgens zekere regels ingerigt werden. blijkt
daaruit: I. Dat men geen graf. of gedellkteeken
gedenkteeken met wapens gevonden
been, hetwelk ouder was dan de lIde eeuw. Het oudfte
oudl1:e grafteeken
heeft,
van deze foort is in de kerk St. Emnzeran,
Emmeran, te Regensb~rg,
Regensburg , alwaar
WAHRMUND , graaf VAN WASSENBERG , vindt,
men het wapen van zekeren W
waarvan het fehi/d over dwars verdeeld, half zilver en half zwart is,
/lnno
van boven met eenen leeuw pronkt en tot onderfchrift heeft: Anno
Domini MX. Op de meeste overige grafceekens ,zelfs der 1 IJ de eeuw,
r 2de fchijnt
vindt men geene wapens, en eerst in de 12de
fehijnt dit gebruik alge.
algemeener
te zijn geworden. De eerf1:e
meenerte
eerlle paus, van wien m-en
m'en bewijzen kan,
dat hij
r., die van 1294
bij een wapen gevoerd heefe,
beeft, is BONIFACIUS VII
VUL,
tot 1303
1g03 den paus[elijken
pausfelijken 11:0el
ftoe! bekleedde. Alle vroegere palJs[elijke
pausfelijke
) 3de
wapens zijn verdiehtfels
verdieht[els van lateren tijd. Ook op munten van de 13de
eeuw vindt men volftrekt
voll1:rekt geene wapens. De vorl1:en
Eeuw
vorften lieten voorheen enkel hunne beeldtenis en hunnen llaam op de munten l1:empelen.
ficmpelen. 2. Een
wapel1s, ligt in
ander bewijs voor den opgegevcnen
opgegevenen oorfprong
oor[prong der wapens,
het woord B1a!on,
ltali.
B/a!on, waarmede, men in het Franseh, EngeJsch,
Engelsch, !talL
aansch en Spnanseh
Spnansch de Wapenkunde ~anduidt. Dit woord heeft waar.
aanseh
fehijnlijk zijnen oor[prong
Dui tfehe blafen; want zoo dikoorfprong van het Duit[ehe
wijls een nieuwe ridder in een tournooifpel ver[eheen,
verfeheen, moest de
heraut blazen, en daar geen met een gelloten
genoten vizier te voorfchild aanwijzen en verklaren.
fchijn kwam, de hieroglyphe van zijn [ehild
befchouwing van de deelen van een wapen het ze.
Eindelijk 3. is de befehouwing
kerfle bewijs voor hunnen opgegeven
opgegevenen
oorfprong._ Men ficlIe
fielle zich
kerlle
en oorfprong.,
het fehild
fchild voor als een wezenlijk man, hetwelk den ridder tot beo
dekking van zijn ligehaam
Iigchaam voor zich houdt, en waaraan zich
zieh het
hoofd, het hart, dea
den navel en den voet onder[cheidell.
onderfcheiden. Uit dezen
laat.•
hoofde wordt blijkbaar de helm op het fehild geplaatst, en het laat
.fI:e
fte door den mantel van den helm omgeven, zoo als in de tomnooi.
tolll'nooi.
fpelen de mantel van den ridder met helm en fehi/d
fehild aan de muren
van het l1:rijdperk
ilrijdperk werden opgehangen. De kleuren der [chiIdelJ
fchilden of
tincturen,
tincturetz , zoo als men die noemt, hebben ongetwijfeld haren grond
in het gebruik der oudl1:e
fchilden ver[chilverfchiloudile Germanen, om aan hunne [ehilden
lende kleuren te geven; een gebruik, hetwelk bij de tournooifpelen der
ontving, alzoo de ridders,
middeleeuwen zelfs eene teedere beteekenis omving,
ftrijden, om hare gunst te
verpligt , om voor de eer der vrouwen te fl:rijden,
winnen, de kleuren der laat1l:e
laatfte op hunne fehilden
fchilden voerden. Van tijd
tot tijd kwamen ook de verdeelingen der fehilden in zwang; want
ilrijdperk
daar een ridder dikwijls voor meer dan eene dame in het llrijdperk
, trad, zoo droeg hij ook verfcheidene kleuren in zijn fchild, hetwelk
nu
,uit dien hoofde in velden of vakken moest verdeeld zijn. Toen I1U
llrijdbaftige jeugd aan het einde der ude
Ilde eeuw, bijna uit geheel
de l1:rijdhaftige
Em'opl1,
EtJ1'opl1, ter verovering van het heilige land optrok, werd het gege.
bruik :van wapens nog meer algemeen en 11oodzakelijk,
noodzakelijk, en de vorvor.
fien en aanvoerders verkozen, ter onderfeheiding der natiën, legerben.
den en ge
geflachten,
f1acllC en , zoodanige zinnebeelden, die of op heldendaden
in
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in
in voorvallen
voorvallen van
van den
den veldtogt,
veldtogt, of
of op
op de
de waardigheid
waardigheid van
van den
den bebe.
velhebber
vel hebber betrekking
betrekking hadden,
hadden, of
of die
die eindelijk
eindelijk een
een werk
werk der
der verbeel.
verbeel.
ding,
ding. of
of van
van eelle
eene voorbijgaande
voorbijgaande luim
luim waren.
waren. Zoo
Zoo hadden
hadden de
de markmark.
graven van
van Brandenburg
Brandenburg uit
uit het
het Anfpachfche
Anfpachfche huis
huis eenen
eenen rooden
rooden adeade.
graven
laar op
op een
een zilveren
zilveren veld.
veld. hetwelk
hetwelk ALBRECHT
ALBRECHT de
de beer
beer reeds in
in de
de
laar
l!2de eeuw voerde,
voerde. en
en ook het
het wapen
wapen van
van de
de markgraven
markgraven van
van Bei)!lde
jeren, en
en van eenige
eenige uit het
het Luxemburgfche
Luxembllrgfche of Boheemfche huis
Honenzollern het mar,kgraafschap
markgraafschap Brande.nhu~~
Brande.nbur~
was. Toen echter dat van Hohenzollern
verkreeg,
verkreeg. nam het zijn familiewapen aan; bellaande in een fchild met
eenen
een en zilveren en zwarten rand; en eerst in 1466
14ó6 verkreeg de keuraartskamerheer, den fcepter; doch de zw~rte
zWiU"te
vorst FREDERIK H., als aartskamel'heer,
Pruis1ifche
Pruisfifche adelaar vergunde de koning van Polen,
Po/en. als leenheer, ~
~
ALnRECHT en GEORGE, in
de beide Brandenburg.Anfpachfche prinfen, ALBRF.CHT
lSIlS.
1525. Men ziet reeds uit deze voorbeelden, dat de Wapenkunde met
naallw1l:e verbonden is, en
de gefchiedenis en geOachtrekening ten naauw11:e
van hoeveel belang zij dus niet flechts
Oechts voor deze, maar ook voor
het onderzoek van de regt
en V,lU
regten
van staten, vor11:en
vor1l:en en volken moet ge.
rekend worden.
worden, Men vindt in GATTERERS
GATTERER.S Abrisf
./Jorisf der Heraldik
Hera/dik (Göt.
1792), en in zijne praktifche Heraldik (Neurenberg 1763)
tingen 1791l),
uitmuntende handboeken, waaruit men de Wapenkunde en derzelver
kennen,
kunstwoorden nader kan leeren kenn
en.
ARADIJN.
ZOO noemt men dien ambtenaar, die verpligt is,
WARA
DIJN. ZOO
om het gehalte der metalen en delmoffen
delf1l:offen te onderzoeken. Bij het
muntwezen noemt men hem Munt-Warad[jn;
Munt.Waradi.jn; doch bij het bergweBerg.Waradi/n. Beiden in hun vak
zen draagt hij den naam van Berg-Waradi/n.
kunde en
eu eerlijkheid zijn.
moeten lieden van beproefde Imnde
fchrij.
WARBUR TON. (WILLIAM) Deze fchrandere godgeleerde fchrijOechts uit dezen hoofde
hoofde,.
ver der Enge!fchen.
Engelfehen , was niet flechts
•. maar ook

wegens zijne vriendfchap met POPE, zeer beroemd. Hij werd op
bet laatst der 17de eeuw te Newark aau
aan de Trent geboren,
geboren. en oefen.
het
regtsgeleerd.
de zich, naar het voorbeeld zij ns vaders, eerst in de regtsgeleerdheid;; doch naderhand, in dit vak geenen
geen en fmaak vindende, verkoos
heid
hij
bij den geestelijken ftand,
fiand, en werd in 1728 rector der fchool te
.Burnt-Broughton.
Burnt-Broughton. In de letterkunde trad hij het eerst met roem
op, door zijne verh~ndeling
verhandeling over de Pereeniging yan
van :den Staat met
de Kerk, welk werk gevolgd werd door dat over de Goddelijke zen.
ding ,'an MOZES, hetwelk in 1736 verfcheen. Hierin trachte hij met
veel zwier van kunst en geleerdheid aan te toon
en , dat het geloof
toonen,
geloof'
aan God en eene ~oekomende vergelding, door de oude wetgevers,
inrigtingell voor vol1l:rekt
volfirekt on.
wel tot het behoud der burgerlijke inrigtingeu
ontbeerlijk gehouden werd; doch dat MOZES geen Goddelijk oordeel
na hunnen dood, had geleeraard , maar
over de daden der menfchen , ua
bij zijne natie.
natie, alleen door tijdelijke belooningen en 1l:raffen,
firaffen, op ge.
gedi~ wetten, hem door Goddelijke tusfchenkomst
hoorzaamheid aan die
medegedeeld, had aangedrol1ge:J.
aangedronge!l. Hieruit ont11ond
Ol1t11:ond tusfchen hem en
pennetwist , die vrij hevig gevoerd
zijne bell:rijders een geleerde peunetwist,
z.ijne
ALGElVlF,EN
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werd. Irt vervolg van tijd nam hij de verdediging van POPE'S Pr()~.
Prot.
ve over den Mensen op zich, waardoor eene zoo naauwe en duur
"e
zame vriendfchap tusfchen
ttlsfchen hem en dezen dichter ontfl:ond,
ontfiond, dat deze
hem na zijnen dood tot erfgenaam van de helft zijner boekerij,
boekerU, en
'tevens van het regt en de aanfpraak op den eigendom z~jner
zijner fchriften
verklaarde. Ten gevolge hiervan verdedigde dan ook WARBURTON,
in 1749, tegen BOLINGBROKE, het karakter zijns vriends, en gaf
kort daarna eene volledige uitgave
uitg:ive van POPE.'S
POPf.'S werken in het licht.
Niéttegenflaande
Nièttegenfiaande zijnen grooten,
groot en , letterkundigen roem, geraakte hij
"echter
echter :teer
zeer laat tot eene hooge kerkelijke waardigheid, en niet dan
gunil:iger. HU
Hij werd binnen korten
van 1754 af werd hem de fortuin gunfl:iger.
tijd kapellaan van den koning, kanon ik van Durham en bisfchop van
Glochester. De dood zijns eenigen zoons maakte op hemeenen
Gloehester.
hem eenen zoo
diepen indruk, dat hij hem niet lang overleefde, maar in 1779 flierf.
il:ierf.
WARBURTON was buiten tegenfpraak een Jer
der grootfle
grootfte geleerden
"van
'van Engeland, die met eenen verwonderingswaardigen omvang van
kundigheden eene ongemeen levendige verbeeldingskracht vereenigde,
en meer dan 50
50 jaar als godgeleerde en oordeelkundige veel naam
gemaakt heeft. Zijne werken, waaronder, behalve de reeds genoem.
'de en andere
andere,',: ook verfcheidene leerredenen behooren, zijn in 1789
in 4 deelen, in 4to ,uitgegeven. Bovendien heeft
heefe hij
hU ook de uitgave van vele vreemde werken bezorgd, en met zijne aanmerkingen
verrijkt.
WARENDORF.
WARENOORF. Eene Pruisfifche !tad,
ftad, in het Wesephaalfche
Westphaalfche
regeringsgebied Munfter, aan de Ems, met omtrent 4,gOO
4,!lOO inwoners,
beroemd door hare uitgebreide linnenweverij en linnenhandel ; echter
wordt niet al het linnen, hetwelk onder den naam van Warelzdorfer
WarmrJorfer
van hier in den handel gebragt worde,
wordt, en jaarlijks meer dan 16,000
nuk, of 960,000 el bedraagt, in de fl:ad
ftad vervaardigd, maar ook gedeeltelijk in de omliggende fl:reken,
ftreken, waar zich de landlieden des
winters meestal met de linnenweverij onledig houden. Ook zijn
hier de zoogenoemde katoen-, zijde-fabrijken en blekerijen beroemd.
WARMTE.METER. (Colorimètre)
CColorim~tre) De inrigting van dit vernuf.
tig werktuig, door LAVOISIER en LA
LA PLACE uitgevonden, berust op
den algemeenen grondregel.
grondregel, dat zich geene voelbare (aan den ther.
mometer merkelijke) warmte vertoom
vertoont,, zoo lang de warmceflofwordt
warmtefiofwordt
,aangewend, om in den verbindings-toefland
verbindings-toeftand (aggregaat -toeftand) der
ligchamen
Iigchamen verandering te weeg te brengen. Wanneer uien dus ijs, hetwelk de juiste temperatuur van het vriespunt heeft, zelfs aan de
grootfle
grootfie hitte blootllelt,
blootfielt, dan zal het water zoo lang ijskoud blijven,
als er nog ijs tot het [melten
fmelten voor handen is, en eerst naderhand
beginnen warm te worden. Alle warmtefiof
warmcefiof dus, welke aan een
Iigchaam, in eene genoegzame hoeveelheid ijs van de opgegevene
temperatuur, gehuld, onttrokken wordt, dient tot het vormen van
ijskoud water, welks hoeveelheid aan de omtrokkene
ollttrokkene warmtellof
warmtefiof geë,.
geëvenredigd is. Nu bezitten de onderfcheidene
onderrcbeidene Iigchamen
ligchameo ook eene
ver.
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verfchilIende vatbaarheid voor warmtellof,
verfchillende
warmtellof , dat is,
is ,zij
zij worden noch
door eelle
eene gelijke opneming derzelve tot eenen even hoogen graad
van temperatuur gebragt , noch door onttrekking van eene gelijke
verfchit
hoeveelheid daarvan in eene gelijke mate verkoeld; en dit verfchil
hunner
bunner fpecifieke warmte meet men, naar den maatfiaf van het aanaan.
gevoerde, aan de verfchilIende
verfchillende hoeveelheid ijs af, welke zij bij het
dalen van eenen gelijk hoogen tot eenen
eellen gelijk lageren graad van tem~
tem.
peratuur
il1 f1:aat
llaat waren om te doen fmelten. Het daar
daar...
peratunr ,wederzijds in
toe vervanrdigd
vervaardigd werktuig nu, waarbij men nog inrigtingen gemaakt
heeft, om het tot proeven befl:emde
be!1:emde ijs. door eene tweede ijslaag
ijslaag"~
tegen den invloed van alle
aUe vreemdaardige temperatuur te beveiligen ~
110emt
lloemt men voegzaam genoeg Warmte,meter; alhoewel tegen de volvol~
komen zekerheid der daardoor verkregene nitkomllen
uitkoml1en nog eenige be
be...
denkingen overblijven.
. wordt , volgens het meest algeWARMTE STOF. De warmte 'wordt,
WARMTESTOF.
meen aangenomen gevoelen, door eene f1:of
110f voortgebragt , welke door.
de geheele
geheete natuur verfpreid
verCpreid is. Wij kennen haar alleen
~lleen aan hare uitwerkfelen, voornamelijk dat van warmte, en noemen dezelve hierom
Warmteflof.
Warmtefiof. Zij is eene zuivere, veerkrachtige, alle ligchamen
Iigchamell uit
uit4..
flof, en zoo fijn, dat het alle verbeelding te boven gaat;
zettende f1:of,
dringt zelfs door hef digfle metaal; is zoo ligt, dat men zelfs niee
de minfie
minfte zwaarte aan haar kan ontdekken; vervult alle onzigtbare
openingen (Poriën) in den geheel en aardbol en dampkring, zoodat
alle ligchamen zich als in eene zee vnn
van Warmteflof
Warmtefiof bevind~n. Zij
komt voornamelijk in twee toeftanden voor: den vasten of gebonden
flaat
naat en den vrijen. In het eerfle geval werkt zij niet op ons ge.
voel, maar is voor den bijzonderen toefiand
toertand van eenig ligchaam
Iigchaam
in zekere mate noodig; in het laatil:e
laatll:e kan zij vermeerderd of verminderd worden, en die verandering gaat dan ook altijd gepaard met ver.....
2nderingell in de afmetingen der Iigchamen,
jigchamen, en de gewaarwordingen
gewaarwordÎlJgen
anderingen
van warmte of koude, die zij op ons uitoefenen.
Iigchaam meer dan door het
De Warmte(l:of
Warmtertof wordt door het eene ligchaam
:llldere
andere aangetrokken, vermits zij, even als
nIs alle andere vloeifioffen,
vloeiftolfen,
verwantfchap heeft dan met het anmet het eene Iigchaam grootere verwam[chap
dere, en dus ook met dat ligchaam
Iigchaam verbonden blijft, waarmede zij
in de grootile
grootfle verwant[chap naac,
flaa., tot zoo lang zij,
zij , of door eene
verwantfchap met een ander, of door verbinding van die
grootere verwalllfchap
flof met eene andere !1:of,
flof, dezelve verlaat, wanneer zij zich met an.
andere verbindt. De vrije Warmte!1:of
Wanmeflof wordt door de Iigchamen voortgeleid, en zoekt altijd evenwigt. Wanneer derhalve het eene lig.
chaam meer van die flof bezit, dan het andere, dan geeft het zij~
zijlIe meerdere warmte aan dit ligchaam
jigchaam over tot zoo lang er evenwigt
lle
plaats heeft; cn
en naar
n3al" matc
mate van de meer'of min gemakkelijke verfprei.
ding der Warmteftof
Warmte(l:of door het ligchaam,
Iigchaam, noemt men fommige goede
andere jlechte
flechte geleiders dier flof; zoo zijn bij voorb. de metalen
de beste geleiders der warmte, althans beter, dan hout, houtskool en
G g !l2
aar.
aar-

WAR 'M ;T' E S ·T 0 F.
68
4iJ.6S
aarde; 'Want 'houdt men eene houtskool en eene ijzeren pen in de vlam
van 'eene ka:trs
kaars,,dan
dan zal men fpoedig de hitte
hitie der laatfteboven' de eerlle
eerlte
gewa~r
gewaár worden. 'Wanneer men de ligchamen
Iigchamen verdeelt,
verdeere~ is hun geleidend 'vermogen 'veel minder: zooroo- geleidt ijzervijlfel de Warmtefil1f
Warmeefiof
minder dan
minder'
dan'eene
'eene ftaaf
fiaaf ijzer, en zaagfel minder 'dan een fiuk
ftuk hout.;
houe.;
geftampte
geaampte houtskool en asch geleiden de warmte bijna niet; wol .-en
en
haar zijn ook niet gefchiktter voortleiding , zoo min als water
waeer en
andere damp gevende vloeiftotfen
vloeillotfen J'wel~e
,'welke volllrekt
volftrekt de warmte niet geleiden; zijnde alles
alles,J wat deze daaromtrent fchijnen ·te
,te doen, aechts
llechts
eene verplaatfing van derzelver deelen"
deel en,. namelijk: 'van·van· de warm ,gewordene naar boven; terwijl
terwij I de koudere van"zelf' zlfkken,
z&kken ,om
om ook
Warmte!1:of in aanraking te komen, 'Wanneer nu deze fior,'
fiat:, ,
met de Warmteftof
door toevoer van buiten,
bulten, in een ligchaam wordt opgehoopt, dringt
zij met kracht in de gemelde pIJriën,
poriën, of openingen,
op eningen, en drukt de deelen van een, doetdoet, daardoor
daa~door alle ligchamen uitzetten,
uitzeuen, en bij haar ge'
gemis 'weder inkrimpen, bij ,"oorb.:
'Yoorb.: wanneer men eenen koperen bal
neemt, die gemakkelijk door eenen' koperen ring valt,
/Valt, denzelven op
het vuur legt, en door de· warmte doet uitzetten, dan ·zal
'zal'dezelve
'dezelve
blijkbaar in omtrek> vergroot en uitgezet zijn, zoo.(fat
zoo-dat hij nu door denzelfden' ring niet meer heen kan; maar laat men denzelven er op ftaan,
fiaan,
epgehoopte Warmteftof
W1lrmtelfof zich aan lle lucht
lucht,enz.
·enz.
tot dat de daarin opgehoopte
heeft'medegedeeld
en .dus den bal weder verlaat, dan valt hij
bij er van
heefc-medegedeeld,, endu-s
zelven
zelv:en door. Wordt nu'
nu'deze
deze Warmtellof -nog
·nog fierker aangevoerd, dan
fchuift zij de kleine deeltjes geheel van een, en brengt dat geene
voort, ·hetwelk wij {me/ten
[melten noemen; en zoo wordt lood. eerst op
het vuur'llerker
uitgezet, en' vervolgens in
V1:lur- fierkeruitgezet,
}n eene vloeiftof
vloeillof veranderd.
Het is dus de- W:armtellof
Wnrmte!1:of ,welke
, welke de Iigchamen, naar
naarmate
·mate van hare
werking, doen zijn: of "ast
'Vast of druipend "Ioeihaar,
'Vloeibaar, of die dezelve.in eene
"eerkrachtige
'Veerkrachtige of luchtvIJrmigevloeiftof
luchtvormigevloei!1:of verandert. De. vloeiftoffen
vloeifioffen zetzeEten zich meer uit dan vaste ligchamen;
vocht , jenever,
Iigchamen; dus geestrijk 'vocht,
brandewijn, wijngeest, enz. veel meer dan water. Zonder de Warmtenof zou er dus noch vloeibaarheid, noch bewerktuiging of leven op
tellor
den aardbol zijn. Volgde .zij
,ziJ alleen hare uitzettende of veerkracht,
als a1leen
alleen aan het aardfche
aardCche geboeid, dan zou zij
zU zich eindeloos uitverwantfchap met de ligchamen ·dceer
,dezer aarde,
breiden; maar door hare verwancfchap
nis zij, mar
naar derzelver vatbaarheid voor haar, er meer· of minder mede
verbonden,
verbonden ,en
'en de kracht van zamenhangbij deze Iigchamen, benevens
derzelver
derzei ver onderlinge aantrekking,' beperkt hare uitzettende, 'uitbrei.
·uitbrei.
dende kracht. - Wij zouden ten bewijze van een en ander, onder.
fcheidene proeven kunnen opgeven; doch ons befl:ek
be!1:ek gedoogt dit niet.
niee.
Alleen merken wij nog aan, dat de uitzetting der meèr
meer genoemde fiof
fior
door warmte. in ,hare
hare wederinkrimping door vermindering derzelve,
in, ons
ons, dagelijksch leven. Zoo verklaart deze ha..
van veel nut kan zijn in
re eigenfchap 0115,
ons, bij voorb.
voorb~ de reden ,waarom wij bij koud en vriezend weer, fierker
fl:erker en veel vlugger zijn, dan bij zeer warm weder: de
W2rmte verwijdt de -kanalen,
kanalen, waardoor het bloed en andere vochten
in
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IR ons Iigchaam
Iigehaam firoomen
firoomen;7 dezelve worden daardoor flap, en"
en .. verIie-'
verlie-'
zen derzelver
derzelver. veerkracht, hetwelk eene loomigheid.
Ioomigheid. door ons geheele
ligchaam veroorzaakt. De koude, daarentegen, vernaauwt deze. kanalen.,
len, waardoor· de veerkracht· vermeerderd;
vermeerderd, de voortfluwing
voorrftuwing der vochvoch.
ten
ten, bevorderd,
bevorderd ~ en· die vlugheid wordt te weeg gebragt , w.elke wij
bij koud, en bijzonder bij helder vriezend , weer gevoelen. Het is
dus zeer, nadeelig,
naàeelig, eensklaps van groote warmte in groote koude
over te. gaan, zonder zich behoorlijk te dekken, alzoo de poriën
van de huid anders te plotfeling toetrekken, en de uitwafeming be.
beletten; en zoo ook van felle koude in fterke warmte, waardoor
w.aardoor de
verwijding even .zoo
,zoo fchielijk is, dat daardoor de veerkracht verbrokea
en, de 'voor.tfiuwing
'voor.tftuwing der uitwaferiling verhinderd wordt, waaruit
ken en·
bederf, der vochten en allerlei doodelijke ziekten kunnen voorevloeijen.
voortvloeijen.
WARSCHAU. iu het,
het. Poolsch.,
Poolseh. Warszawa,
lf/árszaU'a, thans. de hoofd1lad
hoofdftad
lYlasovië.
v.an het Rus(isch
Rusfisch koningrijk Polen,
Po/en, en het waiwoodfchap lVIasovië.
Zij heeft eene aangename ligging, en.is
ell.is eene groote ftad,
aad, die: uit de
oude en nieuwe fiad
ftad en uit verfcheidene voor1leden
voorl1:eden be1laat,
bell:aat, waarregter" - oe.ver
oever der Wéichfet.
Weichfel. liggende. Praag.
Praag bebe.
toe ook. het op den regter,
zich. inzonderh.eid
Krahoort. Onder deze voorfieden
voorCleden onder[cheiden
onderfcheiden zich
inzonderheid Kro!tau
/tau en de Nieuwe Wereld, door regelmatigheid en.
en,. fraaije gebouwen.
De, Had heeft met de voorl1:eden.
De.fiad
voorfieden. eenen omtrek van 3 mijlen, waarz.ijn, en bevat, met Fraog"
J!raag.,
in ook vele tuiaen
tuinen en velden begrepen zijn,
}7,284 inwoners.,
omtrent 17,284
inwoners.,' waaronder 10,000 joden. Men vindt er
vele prachtige gebouwen,
gebouwen. als:·
als: het koninklijk fiot,
flot, het SakUsch
SakClSch pa"
paleis, de munt.,..
munt.,_ het tuighu(s,
tuighu\s, 115 paleizen va.n
van Poolfche magnaten.
magnaten,
enz.; voorts eene menigte kloosters..
kloosters-. en prachtige kerken van,
van. allerenz.,;
lei gezindheden, en 6,
6 hospitalen; doch ook bij al dezen luister de
grootlle armoede.
armoede_ Ondertusfchen vereenigt Warfchau
Warjèhau alles
alles. in zich.
wat,
wat Polen groots en [choons
fchoons oplevert. Hier is de vergaderplaats
v:an den rijksdag.
van
rijksdag, de zetel van den oooerkoning
omlerkoning en.
en, de. hoogll:e
hoogl1:e
rijks·collegiën; hier is federt 1816 eene UllÎver(iteit
rijks-collegiën;
u1.1iverfiteit opgerigt, en
vindt men akademiën
akademiên voor wetenfchappen, landbouw, natuurkunde·, en eene menigle kunst- en andere [cholen;
fcholen; hier, eindelijk,
geheelc
vereenigt zich een gedeelte der Poolfche nijverheid en de geheele
binnenhandel, die door de bevaarbare WlJich[eI,
Weichfel, door 5 banken en
'-~ jaarmarkten begunftigd
begunll:igd wordt_
wordt. Men telt er omtrent 7000 handwer.
handwerkers van allerlei aard, meer dali
dan 50 groote handelhuiz.en..,
handelhuiz.en., en 5 boek.
overige· merkwaardigheden behoort het metawinkels. Onder de ovcEige·
len en vergulden ftandbeeld van den.koning SWISMUNDUS
SIGISMUNDUS , fiaande
ll:aande bij
de Krakauer poort, op een marmeren
marmel1el1 pedel1:al van 25 voet hoog,
benevens de groote Zaluskifche boekerij. Ifl'al'[chaft
IFal'fclullt heeft een~
eene bezetting van 10,000' man, is eigenlijk gecne vesting, maar alleen met
liniën omgeven. Eene fchipbrug verbindt de
de'!lad
Had met de voorll:ad
voorf1:ad Praag.
welke 8000 inwoners telt, en merkwaardig is geworden, door de be·
bel1:orming van SUWAROW, in den oorlog van 1794,
legering en befiorming
WAS.
WAS. Is eene brandbare zeWitandighcid,
zelfstandigheid, welke gedeeltelijk uil;
uit
Gg 3
Gg3
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. fommige plantgewasfen
plantgewasCen zweet, of daaruit kan gewonnen worden
{bij
-c. bij voorb. uit de besfen der Myrica Cerifera en Condifolia), en
gedeeltelijk, en voornamelijk, door- de bijen verzameld en bereid
wordt. De werkbijen dezer nijvere diertjes verzamelen daartoe eerst
eene foort van kit, voorwas genoemd; zijnde eene taaije harsachtige
flof,
flor, welke zij van de jonge fprnitjes der pijn·
pijn- en dennen. boomen,
bOOluen,
berkèn,
berken, olmen en andere gewasfen
gewasCen afbijten, en met hunne pooten
kneden en bewerken. De te huis zijnde bijen nemen deze flof
over; overtrekktm
overtrekkt!n er de wanden van den korf mede; maken de rcheu.
fcheuren en reten, tot op de vlieggaten na, er mede digt, en bouwen er
gelijkelijk de wastafel en van, of hechten die daaraan vast. Voor deze
wastafelen , of cellen, gebruiken de bijen het bloem- of zaadflof
zaad1l:of ~
waartoe zij meestal des morgens en' des avonds uitvliegen. Zij krui.
pen dan in de bloemen, wanneer die flof
1l:of aan haar harig Iigchaam
blijft hangen; 1l:rijken
flrijken het met de pooten hiervan
hiervan af; kneden het
met dezelve tot kleine balletjes, en brengen het vervolgens in
iu
lrerlemd kuiltje in de achterpooten naar hare woning ~
een daartoe berlemd
alwaar dit was
wasmeel
meel door de bijen wordt opgenomen; in derzelver
maag in werkelijk Was veranderd, en vervolgens door de
da zes ringen
van het achterlijf uitgezweet, alwaar het zich dan als dunne blaadjes
aanzet, en van daar door de bijen met de achterpooten wordt wegom. er de cellen uit te bouwen, die het Was opleveren.
-genomen, 01~
Dit Was is in zijnen natuurlijken flaat
1l:aat bruinachtig geel, welkekleur
men aan de vèrwende
verwende deelen
dee1en der fuikerftof kan toefehrijven, die de
bijen uit de honigv3ten
honigvaten der bloemen zuigen. Door den invloed van
de lucht, het water, het licht, en vooral der zuurll:of,
zl1urll:of, worden deze
verwende deelen aan hetzelve ontnomen, en de eigenlijke witte kleur
van het Was weder daargelleld.
daargell:eld. Om nu dit te befpocdigen
befpoedigen en te be.
fYasbleeken, reeds bij de Pheniciërs,
Pkeniciërs, Grieken en
vorderen, dient het l/Yasbleeken,
Romeinen niet onbekend, die zeer wel begrepen, dat men de oppervlakte vermeerderen en de dikte verminderen moest, wanneer HelJt,
llcmt,
lucht en water de verwende deelen het fpoedigst zouden wegnemen.
Ten tijde van DIOSCORUS, doopte men den bodem van een' pOt ofvat
in koud water, en vervolgens in zuiver gefmolten Was, en op deze
wijze verkreeg men dunne bladen, welke manier nagenoeg, tot zelfs
in de 17de eeuw, voor de Wasbleeking gevolgd werd.
werd •. In lateren
tijd echter heeft men zich hiertoe van bijzondere werktuigen bedicllt. Men laat, namelijk, het met water langzaam gefinolten
gefmolcen Was
dient.
door een
eenen
en warmen doorllag
doorfiag , en een langwerpig, met eene rij gaten
voorzien, v~rtind vat loopen, wanneer het door die openingen op
een' homen rol geb
gebragt
ragt wordt, die voor de helft in water ligt, en
door eene kruk [nel
fnel warde
wordt omgedraaid. Het Was valt dan in llralen
1l:ralen
op de rol f die, !taande
fl:aande de omdraaijing, hetzelve plat drukt, en als
tot
tot dunne linten vormt. Daar deze zich dan weder afwikkelen, drijven die dunne wasfirepen
wasl1repen alsdan op het water van den trog, en wor.....
del!
den er met eene foort
Coort vnn
van hank
haak uitgenomen en in korven gelegd , m
vcr-
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vervolgens gebleekt te worden; en op deze wUze kunnen, volgens
ondervinding, in !l uur tijds, 1300 pond Was geplet worden. De;
hleekpleinen,iJleekpleinen ,- hleekftellen. of hJeektafe/en, waarop de wasfirepen ter:
bleeking gelegd worden, zijn zoo wel in uitgellrektheid al~
als ~amenllel
~amenllel.•.
ling ver[chiÜende.
verfchiÜende. Over het algemeen zUn het houtllellen van
v:an wel
100 voet lang, doch flechts 8 breed, waarvan er verfcheiden~, met
eene genoegzame ruimte tusfchen beiden, naast elkander fiaan, en
met planken of horden van gevlochten riet bedekt zijn ~ boven welke
linnen zeilen zijn ge[pannen,
gefpannen, die rondom ter hoogte van eenige duidui.
flechts de bovenfl:e oppervlakte van de
men zUn omgetlagen. (*) Daar tlechts
wasfl:repen bleeken t zoo keert men dezelve gedurig om, en be[proeit
befproeit
fierke zonnedie, inzonderheid dan, met water, wanneer zij door te fterke
[melten. Deze eerfte
eerfl:e bleeking
warmte gevaar zouden .loopen van te fmelten.
duurt van 4 tot 6 weken, waarna het Was voor eenigen tijd in pak"
pak..
huizen geb ragt , vervolgens weder gefmolten; in dunne firepen ge.
trokken, en voor de tweede maal, tot volkomene witheid op de
bleek gelegd wordt. Hierop giet men het in natte vierkante, of
of.de
de
gedaallte van een' halven kogel hebbende vormen; laat het hierin bekoelen; neemt het daarna er uit; wikkelt het dan in papier, en bewaart
het aldus, om of verder bewerkt, of verkocht te worden. Het
gebleekte Was is brozer, harder, vordert meer hitte, om bet
het te doen
fmelten, dan het gele, en is daardoor, zonder nog op de kleur te zien ..
tOt kaarfen , ook meer gefc.hikt.
tot velerlei gebruik, inzonderheid tot
WASA (GUSTAVUS). (Zie: GuSTlWus
GUSTAVUS I.)
WASEM. (Zie: DAMPEN.)
eb
WAS-FIGUREN en beelden in was waren reeds bij de Grieken en
Romeinen bekend en geacht. Het buigzame was werd in de Griekfche
oudheid op de menigvuldigUe
menigvuldigfte wijze gebruikt. Men bediende er zich
niet alleen van tot afdrukfels van zegels, tot gekleurde was1l:iften
waslliften bij
de enkaustieke
enkauscieke fchilderkunst (zie Enkaustiek), en tot wasvernis van
mannerell muren en ftandbeeldeu;
ftandbeelden; maar men had zelfs eene bijzondebijzonde •..
re klas[e
klasfe van kun1l:enaars,
kun1lenaars, die met beeldhouwers en beeldgieters, door
de bevallig1l:e
bevalligfte beelden in was, naar grooter modeII
model! en vervaardigd, als
het ware wedijverden, en bij de Grieken onder den algemeenen naam
van poppen-boet[eerders
poppen-boetfeerders bekend waren; doch bij de Romeinen met dien
Sigitlarii beftempeld
befiempeld werden. Wie denkt hier niet aan den Amor
van Sigillarii
van was uit ANAcREoNs gedichten? en hieruit
hienlit laat zich ook de bekende en dikwijls nagevolgde groep der Amor - verkoopfier verklaren.
De 1lukken
nukken voor het fchaakfpel bellonden dikwijls uit de fierlijkfie
wasbeeldjes ; en niet zelden prollkten
pronkten de flaapkamers der Grieken met
[choone
fchoone knaapjes, die in was geboetfeerd waren. Veelal echter wendde
men
(.) 111
In Frankrijk he~ft men gemetfeldc bleckpleincll, die in den vorm van trap(>J
balf voet
pen aangelegd, gewoonlijk 60 voet lang, van 7 tot 9 breed en "2 en een half
hoog zijn. Ook over deze is linnen, waarop het te bleekene was ligt, zie Tech.,·
l.gif.11 Hllntlbo,k van den Hoogl. P. A. UXLKEt>" lilde Huk, bladz. 18$.
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flechts
nechts tOt kleine en bevallige voorwerpen :lan,
~an, en
wêl
wel het meest tot het boetferen van takken, vruchten, bloemen en
kranfeil, waartoe het
kril11feil,
bet feesc
feeSt van den fchoonen ADONIS, wiens vereering
eén' zinnebeeld was van de 1l:ervende
fiervende en herle
hede vende natuur, aanleiding
gaf; en'hetwelk in een jaarfaizoen gevierd werd, waarin het moeijelijk viel, om in de Natuur bloemen en vruchten te vinden, die men
hem dan
daii gewoon was te brengen.
bet vervaardigen van ontleedkundige preparaten, het vormen
Voor het
van pomelogifche verzamelingen, alsmede tot plastieke oefeningen,
zoo als tot kleine half verheven portretten, is het was zeer gefchikt;
maar levensgrootte was
wasbeelden
beelden , waarvan men zelfs wel geheele ververtoont, treden geheel buiten het eigelllijkegebied
eigenlijke ,gebied der
zamelingen venoont,
fchoone kunst. Hunne fprekende gelijkheid wekt wel onze bewon.
bewondering; maar zij zullen nooit die werking op ons doèn als een echt
kunstfluk
bedriegeliJke
kunstfiuk;; want zij vertoonen zich altijd aan ons als bedriegelijke
beelden. In Florence vormt men tegenwoordig alle deelen van hee
het
menfchelijk lIgchaam
J1gchaam in gekleurd was, ter beoefening der ontleedkunde.
Er zijn ruim 30 kamers in het flot, welke met was-preparaten zijn
opgevuld; ook vindt men er planten van die fioJfe,
fioffe, als of zij werkelijk
leefden. De geneesheer NONEs, tot het hospitaal van Genua behoorende ~,
viel het eerst op het denkbeeld van Was-fignren,
Was-figuren, bij gelegenheid,
dat hij,
bij, bet
baHeming voor bederf willendè
willende
het lijk van een meisje door balfeming
bewaren, olltdekte,
ontdekte, dat hij de verrotting niet konde verhinderen
verhinderen;j hij
kwam dus op de gedachte. om het lijk.,
lijk" zoo natuurlijk als mogelijk
was, in was te laten boetfeeren , en deelde dezen inval aan deu
den abt
CAJETANO GWLIO ZUMBO, een Siciliann,
Siciliaan, mede, die wel niets van
de ontleedkunde verftond,
ver1l:ond, maar zeer goed in was boetCeerde, en.
en,
onder NONES opzigt, eerst den kop van dit meisje in gekleurd was
zoo natuurlijk namaakte, dat allen, die denzelven zagen, dieu
dien voor
afgefneden hoofd zeI ven hielden. Intusrchen
Inttlsfchen had ZUMBO
ZUMB<> hetzelve
het afgefueden
heimelijk nog eens voor zich zei
zeI ven nagemaakt; vertrok er mede
naar Parijs, en gaf zich voor den uitvinder dezer kunst :uit; doch
fiierf
fiierr kort daarna. NONES nam eenen anderen wasboetfeerder, eenen
Frnnkrijk, die het
DE LA CnOlx
CROIX uit Frankrijk,
bet bovengemelde lijk in alle zijne
eleelen
deelen zeer fchoon in was boetfeerde. In 1731 vertoonde P. LA
COUREGE foortgelijke afbeeldfels in Hamburg, en in 1737 werden er
in Londen ettelijke openlijk ten verkoop aangeboden.
De oorfprong dezer uitvinding is te zoeken in het laatfle
laat1l:e gedeelte
eler
der 17de eeuw. In het begin en den loop der 18deeeuwarbeidden ver.
fcheidene kunftenaars
kunfienaars in dit vak, waaronder EncoLE
ERCOLE LELLI, GIOVANNI
MANZOLINI en diens huisvrouw inzonderheid hebben uitgemunt. Voor.
heen werden llUnne werken in bet
het infiituut
infHtutlt te Bologne bewaard;
bewaard j doch
vervolgens werden zij !Jaar
naar Parifs
Pari,js geb
gebragt
ragt , terwijl zich alleen van de
llUisvrouw
huisvrouw van MANZOLINI, welke in 1755 fiierf,
fHerf, eenige fraaije 1l:ukfiuk·
ken in Turin en Petersburg
Petersóurg bevinden. Onder de bevorderaars dezer
kunst behoorde AN'fONIO GALLI, hoogleeraar in de ontleedkunde te
Bo-
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llologna , en onder de nieuwere
nienwere kunflennars
kunfienr.ars in Italië telt men L. CAL
CALZA,
Bologna
ZA ,
FILIPPO BALUGANI en FERRINI; doch het was de beroemde FONTANA
FONTANla
FJLlPPO
volkomen·
in Florence, welke deze kunst tot eenen 110ogen
hoogen trap van volkomenheld bragt, zich op het vervaardigen van ontleedkundige prepara.
heId
ten met allen ijver toelegde, en in deze onderneming zoo gelukkig
geboet[eerde flukken
fiukken ontboden, en de belJaagde , dat zijne in was geboerfeerde
fiellingen zoo menigvuldig werden, dat hij een aantal ontleedkundi1l:ellingen
modelCnijders, was- boetfeerders
boet[eerders en [childers
gen, modelfnijders,
fchilders bij dit werk moest
bij..deze
deze preparaten meestal alleen
aanfieIIen;; doch men bepaalde zich bij
aanflellen
tot de ingewan<den
ingewanden en inwendige deelen. De ontleedkundige M. VOlGT
te lrittenberg
TJ7ittenberg beproefde naderhand, om ook de takken der vaten en
zenuwen op gelijke wijze na te bootfen
boot[en,• en bediende zich van deze
iijne voorlezingen; terwijl in Frankrijk
FrankriJk deze kunst
preparaten bij Zijne
door PINSON beoefend werd, en later LAUMONIER in R()uan
R()t/an inzonderheid in dezelve uitmuntten.
boe[[eer. was neemt men
men44 deelen was, 3 deelen witten terpentijn en
Tot boetfeer·
een weinig boomoJie
boom olie of finout , hetwelk men onder een fmelt, en daar·
daaraan dan onderrche:dene
onderfehe:dene kleuren geeft. De ruwe gedaame
gedaante der figuren wordt
gefehiedt door griffels
grilfell$
door de handen gevormd; doch het fijnere werk gefchiedt
van hout of elpenbeen, en met den Eballchoir,
fiuk hout van
Ebauchoir, zijnde een 1l:uk
4--"5
4......5 duim lang, waarvan het eene einde de gedaante van een klein mesje,
en het andere van een krasijzer heeft. Indien de Was-figuren wit moe.
moeten blijven, dan mengt men onder het was een weinig loodwit. De
vormen van die,
die. welke gegoten worden, moeten van gips zijn, en
uit ver[cheidene
fiukken befiaan,
verfeheidene 1l:ukken
beilaan, die van binnen met olie befireken
beflreken
en door eenen lederen riem vast aan een worden gebonden. Hetwas
Het waS
waaruit de beeldhouwers hunne modellen vervaardigen, is een mengfel van geel was, fchoenmakers- pek en talk. De .kunl1:enaars
<kunl1:enaars bereiden
die gewoonlijk zelve, en nemen daartoe, bij voorb. 16 deel en was,
.2
:2 deelen Bourgondisch pek en I deel [mout,
fmout, of ook wel 10 deelell
deelen
was met I deel terpentijn, en even zoo veel fchoe·nmakers pek en
fmout, welk een en ander op een klein vuur gefmolten,
gefmoltell, geroerd en
door eene zeef gelaten wordt, opdat de massa digt en
eu zonder lucht
zij. Bijzonder gefchikt
fieen
gefehikt is het was tot het afdrukken van in Ueea
gefnedene
ge[nedene figuren, waartoe het op de volgende wijze bereid wordt:
bij eene once witte was,
was J hetwelk men in een koperen vat langzaam laat
fmelten, doet men een vijfde gedeelte fijn gefioten
gefloten kandij~fuiker,
een halve once
onee nog eens uitgebrand fchoorfl:een-roet,
fchoorfteen-roet, en ~!l of 3
droppels terpentijn. Men roert dit een en ander met een houten fpadel om, en maaln er, wanneer het een weinig bekoeld is JJ kleine
fchijven of fiukjes
1l:ukjes van. Wil men nu een afdrukfel vervaardigen,
vervaardigen J dan
maakt men dit was eenigzins warm, en drukt er dan den een weinig
nat gemaakten fieen
1l:een op. Van deze zamenfielling
zamenflelling bedienen zich de
beroemd!l:e
beroemdfl:e fieenfnijders.
1l:eenfnijders.
WASHINGTON. (GEORGE) De eerr1e
een1e burger én
en veldheer van
Noord-Amerika,
Noord-dmerika, en een der grootll:c
grootfl:e mannen van zijnen tijd, werd
Gg 5
in
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JTirginië geboren,
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omalwaar zijn vader een rijk planter was, en zijn grootvader, die om.
onlus.
trent 60 jaar vroeger Engeland, uit hoofde der toenmalige onlusten, verlaten had, zich had nedergezet. De jonge WASHINGTON
ontving het eer1l:e
eerfte onderwijs in het vaderlijke huis, en vervolgens op
de fchool te Williamburg,
Wi/liamburg, de voormalige hoofd1l:ad
hoofdl1:ad van f7irginië.
Bij een en gelukkigen aanleg maakte hij goede vorderingen, en oe·
oeftu.
fende zich inzonderheid in de wiskunde. Na den afloop zijner fiudiën ,. woonde hij, gelijk de meeste goedbezitters , op zijne plantaaddiën"
je, en
en begaf zich, zoo als andere !laatsburgers
ftaatsburgers,,in
in de krijgsdienst.
je"
Franfchen, over de
Toen nu in 1752, tusfchen de EngeIfchen en Fran[clten,
vastigheden, welke de laatl1:en
laat1l:en in Noord-Amerika aan den Ohio aanl.egden, vijandelijkheden ontfl:onden,
ontl1:ondell, werd WASHINGTON door den
Engeifchen gouverneur in f7irginië aan den Franfchen bevelhebber
als onderhandelaar gezonden. Het oogmerk zijner zending werd
niet bereikt; doch hij had bij deze gelegenheid eene naauwkeurige
van- alle omftandigheden verkregen, en werd nu als majoor,
kennis van"
met 800 man Virginifche troepen , tegen de vastigheden aan den Ohio
afgezonden, met welk klein getal hij zich moedig en dapper tegen
eenen veel !lerkeren
l1:erkeren vijand verdedigde. Toen de veldheer BRADDON uit Engeland met krijgsvolk, in 1755, naar J7irginië
f7irginië kwam,
overlle en adjudant; ftelde
!lelde zich
verzeide hij dien bevelhebber als overfie
aan het hoofd van eenen hoop Virginifche fcherpfchutters en vrijwiloorlog J als
aIs partijganger,
ligers; onderfcheidde zich in dezen kleinen oorlog,
het voordeeligst; behaalde veel roem en achting bij zijne medeop hetvoordeeligst;
neder. en huwde eene ver.
burgers,t doch legde in 1759 het bevel neder,
burgers
federt op zijne plantaadjen
mogende jonge dochter. met welke hij [edert
leefde, en zich hier aan .burgerlijke bezigheden, vooral aan de wewe..
tenfchappen, toewijdde.
No(},-d.Amerikaanfche
In 1773, toen het misnoegen tusfchen de Noord.Amerikaon[clte
volkplantingen en het moederland losbarstte, wapende WASHINGTON,
gedeeltelij-k op eigen kosten, de Virginifche burgers; oefende
oefende. degedeeltelijk
zelve in perfoon in den wapenhandel.
wapenhandel, en ftelde
!lelde zich aan hun hoofd.
eerae burgerbloed
Nadat bij Lexington, den 19 van Grasm. 1775, het eerl1:e
benoot incusfchen,
intusfchen J het in Plzi/ade!phia
Philadelphia vergaderde
vergoten was, beGoot
congres, op den 10 der volgende maand, tot de oprigting van een
!laand leger. uit de onderfcheidene provinciën genomen, en pl:llltl1:e
plaatae ,
ftaalld
aemmen,, WASHINGTON aan deszelfs
des zelfs hoofd. Hij aan.
aanmet eenparige fiernmen
omfl:andigheden. Het
vaardde dit opperbevel onder zeer moeijelijke oml1:andigheden.
-Amerikanen genoegzaam aan alle krijgs behoeften , en de
ontbrak den Amerikanen
troepen, die bijna alle uit vrijwilligers bel1:()nden,
befl:()nden J konden zich aan
geene llrenge
firenge krijgstucht onderwerpen. WASHINGTON'S
WASHlNGTON'S toeftand
toeaand,,
[edert
federt door officieele ftukken
!lukken aan het congres ten volle bekend
geworden, was dus hoogst moeijelijk;
moeijelijk ; doch het gelukte hem,
geworden.
om alle zwarigheden langzamerhand te overwinnen, en wel meer
door voorzigtigheid, welke hem in den geheelen oorlog kenmerk-
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1nerkte,
merkte, en door een gepast gebruik, hetwelk hij van zijne tirail·
leurs wist te maken, dan door gewaagde ondernemingen tegen
eenen geoefenden vijand, dien hij te befirijden had. In het
begin van 1775 noodzaakte WASHINGTON
WASfllNGTON den Engeifchen veldheer HOWE, om Boston te ruimen, doch de volgende krijgsgebeurtenis[en vielen voor de Amerikanen ongelukkig uit; en het
was aan zijnen meesterlijken terugtogt van Long.!Jltznd,
Long.[Jltznd, en aan
zijne behoedzaamheid, om een hoofdtreffen te ontwijken, toe te
[chrijven, dat nog grooter onheilen werden voorgekomenr Naderhand
boezemde hij door eenige wel gelukte ondernemingen, het overrompelen van een Hesfisch korps bij Trenton en van een Engelsch bij
Pr;lIcetown, den dmerikanen nieuwen moed in, en maakte hen bij
Pr;ncetown,
de Enge![chm geducht; terwijl de uitgellrekte voJmagt
volmagt , welke WAS_
HINGTON hierop van hef congres ontving, hem de handen ruimer
liet. Het gevangen nemen van een Engelsch corps onder BOURGOJJNE bij Sart/toga,
Saratoga , in Wijnm. 1777, en de bijfrand van Frank.
Frank1·ijk
1'ijk gaven aan de zaak van Amerika een groot overwlgt, zoo dat
eindelijk de gevangenneming van 7000
7000 man Enge/reken
Engelfchen 'onder CORNWALLIS , bij Torktown, in Wijnm.
WiJnm. IJSI , den firijd befliste, en WASHINGTON eene zege behaalde, waardoor hij zich als veldheer vereeu·
vereeuwigd heeft. Van dien tijd af gaf Enge/and alle hoop op ter over.
overwinning der Amerikanen, en floeg den weg van onderhandelingen
in, welke in 1783 door den vrede, te Pllri./S gefloten, gevolgd
werden. De onafhankelijkheid der Noord-Amerikaan[che !laten
fiaten d~r.
bij door Engeland erkend zijnde.
zijnde, legde WASHINGTON zijnen pOSt van
opperbevelhebber neder, en begáf zich, onder de kennelijklte blijken van de dankbaarheid en achting zijner medeburgers, naar zijn
landgoed in Firginië, alwaar hij eenige jaren in ftille
fiille afzondering
leefde.
toefialld der Vereenigde Staten ee.
eeToen echter de bedenkelijke toefiand
Ilen
nen algemeenen regeringsvorm noodzakelijk maakte. kwam er in
Herfstm. 1787 te Philadelphia een congres bijeen, waarbij WASHINGTON eenparig tot voorzitter benoemd, en de thans nog befiaande,
doelmatige conllitutie voor de Vereenigde Staten van Noorli·Ameri.
Noorli·,dmerika (zie aldaar) ontworpen werd. In overeenkomst met dezelve
werd in 1789'< een nieuw congres bijeen geroepen, en WASHINGTON,
voor den bepaalden tijd van 4 jaar, bij hetzelve tot voorzitter verkozen, en na het einde derzelve andermaal op nieuw tot dien gewigtigen post benoemd. Hij befiuurde den fraat met wijsheid en
waardigheid, eM werd daarin door den [chranderen, wel[prekenden en
verlichten HAMILTON, die zijn vriend en een der grootfie fraatsmanfiaatsmannen van Noord Amerika
.Amerika was, onderfieund. Het is eene onbetwistbare waarheid, zegt BRISTED, dat de Vereenigde Staten in het licht.
achtjarig tijdvak van W ASHlNGTONS befiuur,
bef1:uur, uit het diepst nationaal ver.
ver·
val, zich tot eenen hoogen trap van magt, aanzien, Înwendigen
welvaart en roem verheven hebben. lIet
Het openbaar crediet, voorheen
ge...
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geheel vernietigd, herleefde; het verloren vertrouwen in afzonderlijke· verbindtenisfen keerde terug; de verlamde handel werd vrij ~~ en
lijke'
f~huld, welk
welke
omvatte de oude en nieuwe wereld; de nationale fchuld,
e reeds
doorgeftreken, verlueeg
verkreeg eenen zekeren waarborg, en ieder
fcheen cloorgeftreken,
fehuldeifcher
febuldeifcber eene volkomene zekerheid; de !l.aatsinkoml1:en vermeer.
derden met de welvaart en volksvlijt, zonder op beiden te drukken;
regtspleging vond eenen vrijen en zekeren weg in de wetten; het
de regtspleg~ng
eelle den burgeren allezins
aIIezins waaç·
volkskar.akter ontwikkelde zich op eene
d1ge wijz.e, en Europa befchouwde met verbazing deze wondervolle
fchepping, waartoe W
W ASHING-TON,
ASHIN<TTON, door zijn ontwo~pen
olltWor.pell (laatsbetluur,
tleatsbeftuur,
dengrondflag gelegd had. BRISTED merkt echter aan. dat HAMILdengrondllag
'l'ON'S plan van conftitntie
conflitutie aan de Vereenigde Seaten
Staten meer kracht en
TON'S,
invloed zoude
zotlde bijgezet hebben. dan het meer gematigde van'
van den
invlóed
voorzigtigen WASHINGTON.
Nitmegenfiaande zoo vele verdienf1:en,
verdienften, welke 's
'8 manS
mans Ilaam
naam in de
Nitmegenl1:aande
olltbtak het niet aan
aan. liegefchiedenis der menschheid vereeuwigen, ontbtak
paFtijzncht weggeUeept, welke
we1ke befchuldigmgen tegen hem
den , door partijzucht
als voor.
vooç.
illbragten, die hem gevoelig griefden. Zoo dra zijn ambt alszitter , in J797
1797,, geëindigd was, keerde hij weder naar zijn landgoed
zitter,
braVIm , en de bewustheid
terug; voerende de goedkeuring van alle braven
bich, zijne pligten
pIigten vervuld
vervu!rl te hebben.
van zijn eigen hart met zIch,
[edert in fiil1e afzondering, tot dat hij den
dell
WASHINGTON .leefde hier federt
WlI1term. 17
ftierf. Zijt!
Zijn
14 van Wmterm.
J 7 99 ~ in den ouderdom van 67 jaar. frierf.
dood werd in de Vereenigde Staten, en zelfs buiten 's lands, diep be_
verbondsllad, die zijnen naam voert, zal zijn aandenken
tr~urd •. De verbondstlad,
ui.erllen wil fchonk hij aan al zijne naven
flaven de
bewaren. Bij zijnen ui.ertlen
fticnten eeller
eener hoogeeu maakte aanzienlijke fommen tot het fticÀten
vrijheid, en
fchool te Co/umhia.
Columóia. en eene vrijfchool voor kinderen valt behoefd.
behoefti.
gen. Tot hiertoe heeft zijne natie nog geene
geelle gedenkzuil voor hem
gerl.
opgerigt,, en noch fteen
Ileen noch bijfchrift dekt het graf dezes groo.
grooopgerigt
ten
ftolfelijk deel in den tuin van zijn buitengoed,
len mans, wiens ftofFelijk
dUfr:.
Mount Yet'non ,rust. De gefchiedenis , echter, heeft hem een dutr:.
gefticht. WASHINGTON
g~...
zaam gedenkteeken gel1:icht.
WASHINGTON was van eene edele g«
ilalte, en bezat het hart van eenen wijzen, den geest eens fraacs.
ftaats.
llalte,
mans en den moed eens vrijen burgers. Eene volhardende kracht bij
de hem .omringende,
omringende , en dikwijls tot eene verbazend~hoo~te ..klim.-klim..
mende, moeijelijkheden; eene onwrikbare trouw omtrent het vaderland, zelfs onder gevoelige beleedigingen; eene, bij het levendigst
gevoel van eer, betamende achting en befcheidenheid, welke hij ook
tlaatkundige betrekkingen nimmer uit het
bet oog ver.
ten aanzien van ftaatkundige
loor; ftandvastigheid
frandvastigheid in zijne gevoelens, bij een welwikkend oordeel,
zonder trotfche eigenzinnigheid, en eene fchoone vereeniging eener
redelijke gefl:rengheid
getlrengheid met eene verftandige
verfiandlge zachtmoedigheid - ziet
daar de eigenfchappen van het karakter dezes zoo beminnelijken , als
waarlijk hoogst verdienftelijken
verdienl1:elijken mans, wiens leven door MARSCHALL
lVIARSCHALL
en' .BANCROFT
.BANCROFT befchrcven
befchreven is.
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verbol1dsfiad van deR
<leli
WASHINGTON. De beroemde hoofd. en verbondsl1:ad
Noord.Amerikaanfchen
Noord·Amerikaanfchen vrijf1:aat,
vrijfiaat, liggende aan eene, door 11~ armen van
de Potowmak gevormde, landtong
landtOng vnu
vnn het distrikt Columbio,
Columbin, en wel
aan de Marylandfche zijde van de rivier , omtrent op eenen afstand
vau 6 mijlen van haren mond. Toen men in 1790 de behoefte eener
vao
gemeenfchappelijke hoofdfiad V<lor
voor de Vereenigde Staten gevoelqe,
gevoel4e,
beGoten de Staten van Maryland en 17irginië.
17irginië, om hiercoe
hiertoe eene bijna in het middelpunt liggende plaats, juist 100 Engeifche.,
EngelCche., of ruim
oevers van de
4~ geographifche
geographiCche vierkante mijlen bevattende, aan
a&n de ,oevers
aangenoIDeIJ, en deze
Potowmak :1:1n
aan te wijzen. De voorllag
voorflag werd aangenomel)"
ftreek
1heek lands verk1'eeg
verk'reeg den naam van Columbia,
Co/umbia, in welker midden men
eene 1lad
geneemd werd.,
werd, welke
llad begon te bouwen; die naar den man genaemd
Amerikaanfche vrijheid gedaan had. Men volgde
v.()lgde
zoo veel voor de AmerikaanCche
daarbij een regelmatig plan, en Washington
If/oshington eenmaal voltooid zijnde, zal eene van .de
de fchoonfie
fchoonf1:e fieden
fteden der wereld verwonen. De om<lIDfireken
voort~effelijk; de dwarsllraten 90 Wt 100,
ftreken .zijn voortreffelijk;
100· in getal; de
hoofclllraten 130 ,tot 160 voet breed,
breed I en :llle
lllle in eene regte lijn aangelegd; de openbare pleinen groot en majestueus; de huizen naar
eene evenredige orde en den nieuwfien
nieuwf1:en fmaak aangelegd; de openbare gebouwen, zoo als het op eenen heuvel fiaa·»de
fiaa'Dde {{àpitool,
kapitooi , het
openbar,e gevllngenis
gev~ngenis
palei-s van den voorzitter van het congres. de openba1;e
en de ltazernen
kazernen zijn prachtig; dock
doclt alles is llechts
flechts in zijnen aanvang,
aanvang ~
en niet ééne 1haat
araat is nog geheel in 'Orde.
orde. Desniettegenfiaande
Desniettegeni1:aallde bebe.
vatte de fiad in 1810 reeds 1700 huizen en ruim $),200
$),!l00 inwoners,
inwoners.,
waaroaderzich
waaronder zich 5,904
5,9°4 blanken en 2,3042,30,," negers bevonden. Thans bevat zij: met Charlst{)wn, hetwelk alleen door de rivier van haar gefcH'eiden wordt, 20,000
!lO,OOO ingezetenen, die over eene 'uitgebreide vlakte, welke naar een aantal kleine dorpen gelijkt, in eene volkrijke
land11:reek
landfireek verCpreid zijn. De nieuw aangelegde wegen onderfcheionderCcheiden zich grootendeels van die, welke in den omtrek der fiad gevon.
den worden,
worden. alleen door eenen minder duurzamen aanleg, en door
rijen Italiaanfche populieren,
p<>pulieren, waarmede zij op fommige
Commige plaatfen bezet
zijn. Men vindt hier kerken voor de Episcopalen,
Episcopalen , Preshyterianen,
Presbyterianen.
Doopsgezinden en Katholijken.
Katho/ijken. Sedert 1800
J 800 bevindt zich in WIISIf/oshifllglOtZ
hiNg/on de zetel van het gemeenebest -_befiutJr,
befiutlf, van bet nationaal conopen·
gres en het corps diplomatiek; ook heeft zij eene boekerij, openbare fchoIen,
fcholen I drukkerijen, vele handwerkslieden en eenen vrij goeden
handel. De haven is ruim ell
en voor groote fchepen toegankelijk: in
hl
1810 werden uit dezelve voor 1,088,103 dolIars
dollars verzonden. Op den
114 van Oogstm. 1814, echter, trof de nieuwe fiad het ongeluk,
dat de Britten, na den aag
Ilag bij Bladensborouglz,
Bladensborough, binnen dezelve ruk.
rukten; alle fiaatseigendommen
fiaatseigendolllmen roofden, en de openbare gebouwen,
waaronder het kapitool,
kapitooi , het paleis van den algemeenen
algemeellen voorzitter,
het gebouw voor de algemeene fchatkamer, het tuighuis JJ de werven,
de touwaagerijen,
touwllagerijen • tot zelfs de drie bruggen over de Potowmak
PotoU/mak vernielden, en der fiad eene fchade toebragten, die op 2,803,000 dol.
laril
lar~
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lars begroot wordt. Deze ramp heeft hare verdere voltooijing verfcheidene jaren achteruit gezet. Het kapitooi en het verblijf voor
den preûdent
prefident worden tegenwoordig, van de door den oorlog gele.
gele·
heril:eld, en men heefe, met groote kosten, 90
dene fchade, weder heriteld,
verfieren.
kapiteelen uit Italië aangevoerd, om er de zuilen mede te verûeren.
1816 door eenen Arabifchen koop ...•
WASSANAH is èene, federt 1816
man, SIDr
HAMET"'. ontdekte, groote itad,
SIOI HaMET
f1:ad, in het binnen!1:e
binnenil:e van Ázië,
tusrchen de 60 en 70 mijlen van Timóucto IiggeRde.
Jiggellde. Zij bevat in
tusrcben
baren omtrek omtrent 12
haren
/2 Duitfche mijlen, en langs de Zuidzijde, waar
zij tusrchen twee hooge bergen ligt, firoomt
f1:roomt de groote rivier Zadi,
Zad;,
mnren der f1:ad
bij de inwoners Zalióió genoemd. De muren
fiad zijn hooger
en fierker,
f1:erker, dan die van Timóucto, en befl:aan
be!1:aan uit groote, los op elkander gelegde f1:eenen,
fieenen, die door geenerhande metfel-fpecie verbonden zijn. De gedaante van Was[anah is vierhoekig, en heeft aan
ieder zijde eene groote poort. Het binnenfl:e
binnenfie der f1:ad
find is met lage
hutten,
fl:eenen bebouwd, waarvan de
butten, insgelijks van ongemetfelde fieenen
daken uit rietf1:aven
rietll:aven vervaardigd, en met breede palmpalm' of andere
foortgelijke bladen gedekt zijn. Tusfchen
TusCchen deze hutten is een naauwe
gang. Het koninklijk, groote woonhuis is mede vierhoekig; doch van
fieenen gebouwd, welke door eene naar kalk gelijkende, echter niet zoo
harde witte, f1:of
fiof zijn zamengevoegd. De f1:ad
fiad telt omtrent het dubbel
der bewoneren van Timlmcto,
TimlJUcto, ten minfie befl:nat
befl:aat hun getal uit meer dan
800,000 zielen. De aanzienlijken onder de mannen van Was[ana/z
Was[analz
dragen hemden van eene witte of blaauwe fiof,
!tof, witte, korte broe.
broeken, en ten deele nog eenen langen kaftan, met eenen veelkleuri_
gen gordel. De ongehuwden van het vrouwelijke
vrouweiijke geOacht, die bijna
alle zeer welgemaakt zijn, kleeden zich in witte en blaauwe, met
gordels van allerlei kleuren, om het "lijf vastgemaakte, opperkleederen ,
en verfieren den hals, den neus, de armen en het haar met eenem enigte van kleine gouden fieraden
ûeraden,, knoppen, fchelpen, enz. De koning
voert den titel van Oleóoo, dat is: goede Sultan, en kleedt zich in
een wit hemd, eene lange, oranjekleurige broek, als een Europeesch
matroos, en bovendien in eenen rooden kàftan
káftan met mouwen van
blaauw laken, die om het lijf met eenen gordel is vastgemaakt, wel
wel...
ke uit veelkleurige zijden fioffen is vervaardigd. Ook draagt hij armen voetbanden van fijne, veelkleurige zijde, en het haar in kleine
lokken. De gordel reikt van de borst tot op de heupen, en is met
zijne fraai gekleurde einden om de armen en beenen
beenell geOingerd. Op
zijn hoofd heeft hij eenen hoogen fijn gevlochten hoed van riet, die
met vederen verlierd
verGerd is; aan de voeten draagt hij zolen, die met gOl!
gon...
den kettingen zijn vastgebonden; om de fchouders hangt een groote
ketting, van hetzelfde metaal; op de borst pronkt hij met een' bun.
del van fchitterende fieenen
freenen en fchelpen, en op zijde heeft hij eenen
gouden dolk, die in eene gelijke fcheede f1:eekt.
fl:eekt. Hij rijdt op eenen
Iifement
Ilfemmt (zwarten olifant), een dier, hetwelk driemaal hooger is, dan
de grootfie kameel.
Het
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Het karakter dezer zwarte bewoners van Waifanalt
Waifanah is gastvrij,
gastvrij ~
minfie bezitten zij niet de minlle
minfie neiging
goedhartig en eerlijk; ten min!le
tot dieverij. Hun voedfel befiaat
beUaat uit gerst, rijst,
rijSt, melk en vleesch.
lot
Godsdienfiige gebruiken fchijnen
fchiJnen hun geheel onbekend te zijn. Alleenlijk fpringen
fprÏngen zij bij den dood hunner vrienden in het rond; werpen
zich ter neder; verfcheuren hunne aangezigten, als zinneloozen,
zillneloozen, zij
houden bij de nieuwe maan een feest, waarop zij ~en geheelen nacht
naar hunne muzijk danfen , welke in gezang, het naan, naar de
maat, op vellen, welke over een uitgehold il:uk bout
hout gefpannen zijn,
en in het dooreen fchudden van fchelpen en lleenen
fieenen in zakken of
beUaae. Zij zijn Heidenen, en hebben voll1:rekt
volll:rekt
ook wel kokosfchalen befiaat.
fchriJven: maar wel eenigermate van de
geene kennis van lezen of fchrijven:
fcheepva:trt,
fcheepvaart, die zij met booten, welke 15 tot ~o
!l0 negers kunnenbekuunenbevatten, en uit uitgeholde boomllammen
boomfiammen bellaan,
beUaan , op de groote rivier
drijven. Zij ruilen, voor naven, olifantstanden, edelgelleemen,
edelgeUeenten,
goud en fchalen van fchelpdieren, andere t!n ook Europefche waren
in. Het land rondom de fiad
Uad wordt met de fpade bewerkt, en brengt
behalve gerst en koorn ook andere vruchten voort. Aan den rivier.
kant groeit rijst. Men vindt er vele osfen, koeijen en ezels, doch
geene kameel en , paarden, muildieren, noch bokken, maar in en bij Was.
Was~
{analt
[anah zoo veel te meer fraai gekleurd gevogelte en visfchen in menigte; ook heeft men er krokodillen.
Men kan van deze fiad
fl:ad een uitvoeriger berige
berigt vinden in de reize van
JAMES RILEY, die in 1817 in Londen in druk verfchenen is.
WASSENBERGH. (EVERWIJN
( EVERWIJN ) Deze achtbare Nestor onder onze
vaderlandfche Hoogleeraars , een inboorling van Fries/and,
Yrieskmd, de vruchtvaderJandfche
bare teelfier van mal1nen,
mannen, die in verfchillende
verfchilIende wetenfchappen hebben
uitgemunt, werd in het jaar 1742
174~ in dat gewest geboren,
geb oren, en fiierr
fiierf in
1826, te Franeker, in den hoogen ouderdom
onderdom van ruim 84 jaar. Zijn
vader was ABRAHAM WASSENBERGH,
WASSRNBERGH, predikant op de dorpen LekkU11l
en Midum, nabij Leeuwarden, en zijne moeder CLARISSE MARIA
LhNGENHERT van deftige Overijsfelfche afkomst. Beiden droegen de
LANGENHERT
uiterile
uiterUe zorg voor zijne opvoeding, en deden hem in allerlei nUttige
kundigheden onderwijzen. Inzonderheid had de vermàarde
vermaarde H. J. ARNTZENIUS
ZENIUS ,, toen Rector der Latijnfche fchoolen te Leeuwarden, eenen
heilzamen invloed op zijne vorming, en werd door dezen die blakende zucht voor de Griekfche en Latijnrche
Latijnfche letterkunde bij hem op~
opfedert beroemd maakte. Aan
gewekt, welker beoefening zijnen naam federc
Franekers hoogefchool, waaraan toen, onder meer anderen, L. C.
VhLCKENAAR en J. SCHRADF.R
SCHRADER ten Geraad verUrekten,
verllrekten, viel hem nog
VALCKENAAR
grooter geluk ten deel, en het kon dus niet anders, of een jongeling van zulk een' gelukkigen aanleg en onvermoeide vlijt, als
WASSENIlERG,, moest onder het geleide van zulke voorgangers tot
tOt
WASSENBERG
in het binnenUe
binnenfie heiligdom der GriekCche
Griekfche en RomeinCche
Romeinfche letterkunde
doordringen. Nog nechts weinig meer dan 25 jaar oud was hij daarin
reeds zoo verre ingewijd, dat men hem :lan
aan de doorluchtige fchool
van
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van Deventer den leerftoel in dezelve waardig keurde, waarop weleer een GRONOVIUS en J. G. GRAEVJUS met ZO() veel luister fchitterden. Hij aanvaardde zijnen post op den loden van Lentemaand
1768 met eene fraaije en belangrijke redevoering, waarin hij Deventer
nis de teelfter
teelfler en handhaafster der geleerdheid in Nederland beCchouwbeCchouw~
als
de. Na 3 jaar aldaar tot groot genoegen voor zich zelven en geen
gering nut voor zijne leerlingen te hebben doorgebragt, werd hij tot
leerlloel weinige
Hoogleeraar in de GriekCche taal te Franeker, welker leerltoel
jaren vroeger door zijnen leermeester. den grooten VALCKENAAR,
verlaten was, beroçPenen aan zijnen opderen leermeester,'
leermees[~r,' den beroemden
roe,mden SCHRADER, als ambtgenoot toegevoegd. Ook hier .betoonde
hij zich in alles een waardig kweekeling van zoo voortreffelijke mannen
Den,, die hem ook tot aan zijnen dood met hunne bijzondere vriendfchap vereerden, gelijk hij ook, van zijnen kant, hun fteeds alle blij.ken van erkentelijkheid en hoogachting toedroeg.
WASSENBERGH zijnen post
Meer dan eene halve eeuw bekleedde WASSENBERGH
aan Franekers hoogefchool met veel roem, en had het genoegen,
uit zijn onderwijs mannen te zien voortkomen, die naderhand, in verfchillende vakken van wetenCchap, de gewigtiglte dienllen ·bewezen
hebben, van welke het hier alleen genoeg zal zijn, HERMAN BOSSCHA,
JOHAN ADAM NODELL, RICHEUS VAN OMMEREN, SJOERD WIJNGAARD,
25 jaar veren HENDJ.IK WAAItDENBURG te noemen. In de laatfie 'lS
eenigde hij met het onderwijs der· GriekCche taal. en letterkunde ook
dat der NederlandCche, waartoe hij uitnemend gefchikt was. De vor..
ming en opleiding van edelaardige jongelingen ging hem zoo Zeer
zeer ter
harte,
harte. dat hiJ,
hij. toen de wet op het Hooger onderwijs, door onzen
geëerbiedigden Konjng uitgevaardigd. hem, nu meer dan 70 jaar
oud, eene eervolle rust vergunde, van dezelve geen gebruik maakte,
maar zijn onderwijs, als voorheen, voortzette, en daarin, niettegen{laan de eene lastige doof heid, tOt
Wt aan zijnen dood volhardde. Groo_
telijks kwam hem hierbij de ongemeene gezondheid en vastheid van
zijn ligchaamsgefiel te ftade,
frade, welke hem nog tot in eenen hoog geklommen leeftijd met jeugdige levendigheid en kracht bezielde,
waarvan, onder anderen,
anderen. de fraaije redevoering,
redevoering. vol vuur en leven
waarmede hij in 1821, omtrent 80 jaar oud, zijne vijftigjarige dienst
als Hoogleeraar plegtig vierde, getuigenis draagt (*); eene plegtigheid, welke door alle ingezetenen van Yriesland,
Friesland, die' eenigen prijs
op geleerdheid ftelden, als een nationaal feest werd aangemerkt, en
van alle oorden eene groote menigte ter harer bijwoning uitlokte (t).
Volkomen verdiend, voorzeker was deze hulde den achtbarelI grijsaard
toeCO)

Deze redevoering verfcheen federtin het licht.
licht, onder den tit. van EVEIlWINl WAS.
oratio
oratjo 6ucharistica.
,uehtlristica, dicta pdUe,.
pubUe,. a. d.
d.XIX
XIX Junü
Juoü CIJICCCCXXI.
CIJICCCCXXI,

SENBEIlGHU
SENBBIl.GHll

postl/ua .. , Uteras
literas doe'lIs hllmaniorBt,
human;oref, annum impllvisset
implevisset ,!uinquagesimum.
I/uinquagesimuIII.
post,!IIatll,
0) Men viudt
vindt een verflag van deze feestviering in den Konst. In
In Lltt'rb,tle
LeU'rb,tle
voor
"oor 1821, Ir D. bladz. 4-9.
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toegebragt , daar hij alleen om de dienfl:en, als openbaar leeraar aan
de letteren bewezen t eene aanzienelijke plaats onder de handhavers
van den NederlandCchen roem, in het vak der oude letterkunde.
letterkunde, over
waardig moet geacht worden.
Ondertusfchen
OndertusCchen was WASSENBERGH niet enkel als openbaar leeraat"
leeraar
tot aan de ziekte, die hem ten grave fleepte, ten nutte der letteren
onvermoeid werkzaam; maar hij betoonde zich ook, door de uitgave
van geleerde fchrifcen, een waardig navolger dier groote mannen,
Griekfche en Rodie den Nederlandfchen grond ten hoofdzetel der GriekCche
meinfche befchaafdheid maakten. Wij kunnen hier de fchriften niet
opnoemen, door welke hij de oude letterkunde, op het voetfpoor
van VALCKENAAR en SCHRADER, heeft trachten op te helderen ; maar
mogen echter niet geheel verzwijgen, dat hij, als een waardig kweelaatfien, de Iatijnfche
latijnfche zanggodinnen niet flechts met geestkeling des Iaatfien,
drift beminde, en anderen met gelijke liefde tot dezelve bezielde, maar
tevens met een gelukkig gevolg beoefende, gelijk verfcheidene hier
en daar verfpreide proeven van zijn dichtvermogen ten overvloede
getuigen. Bovenal.verdienen hier echter melding de dienllen, door
hem aan de vaderlandfche, en, inzonderheid ook aan de Vriefche
taal- en letterkunde, bewezen. Hij toch, naijverig op de eer van
zijn geboorteland, was de eerfie, die de algemeene aandacht vestigde
op de uitfl:ekende waarde der weinig bekende voortbrengfelen
voonbrengfelen van dell
Landvriefchen dichter GYSBERT JACOBS, door de uitgave eener Latijn..
fehe
fche verhandeling over dien dichter, welke in
111 '793, onder zijne voorzitting. openbaar verdedigd werd. Later deelde hij den voornamen
Nederduitsch mede in zijne voortrefvoortref.
inhoud dier verhandeling in het Nederduitseh
felijke Bi/dragen tot den Yriefchen
Friefchen tongval, waarvan 1 I deelen het
licht zien, die, behalve het genoemde. eene reeks van belangrijke
Rukken bevatten, onder welke boven andere opmerking verdienen
een Idioticon Frisicum eene proeve van Oud1teidOudheid- I Taal. en Dientkunde
Dichtkunde
op een der merkwaardigHe dichtfl:ukken van GYSBERT JACOBS; eene
nieuwe vermeerderde uitgave van zijne verhandeling over de eigmeigennamen der Vriezen, welke reeds in J 774 voor het eerst in druk verfeheen,
fcheen, en eindelijk eenige Gedichten in het dus genoemde boerenVriesch, in vroegere jaren door hem vervaardigd, welke zich doo::
losfe bevalligheid en geestigheid zeer aanbevelen. Gelijk hij, hierdoor
alle beminnaars der vaderland(ehe
vaderland(che Taal. en Letterkunde grootelijks aan
zich verpligtte, nog meerder aanfpraak verwierf hij zich op bunne
bUnne erkentelijkheid door de uitmuntende overzetting van de Leyens
LeYl!ns der doorgemeenfchap met
luchtige Grieken en Romeinen door PWTARCHUS, in gemeenfehap
zijnen leerling en vriend H. BOSSCHA in het licht gegeven; eene overzetting, waardoor wij ons mogen beroemen van eeri
een der fraaifl:e en belang..
rijklle gedenkfiukken der Griekfche befchaafdheid te bezitten, en welke
door geene der meeSt
meest geprezene vertalingen van eenig oud fehrijver,
fchrijver,
zoo hier als elders, overtroffen wordt. Dat dus WASSENBERGH, als een
geleerde van den eerfl:en rang,
rang t en een krachtig handhaver en uituie.
ALGEMEEN WOORDENB, VII.
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breider van den vaderlandfchen
vadcrIandfchen letterroem , allen eerbied verdient
verdient,
venvonderen ,
blijkt uit het gezegde genoeg; en het is dus niet te verwonderen,
dat niet alleen de maatfchappij van Nederlandfche letterkunde te Lei.
Leiden en het provinciaal Utrechtsch - genootfchap van kunfren
kun!1:en en wetenfchappen
ièhappen het zich reeds voorlang tot eere rekenden, hem onder hunne
leden te mogen tellen, maar dat ook onze geëerbiedigde Koing zijne
verdien!1:en erkende 1I zoo door hem tot lid van het koninklijk Nederverdienllen
inaituut te benoemen, als door hem met het eereteeken der
landfchen infrituut
eren.
Orde van den Nederlandfchen Leeuw, te verG
verfieren.
WATELET (CLAUDE HENRY) was een dier rijken, die zijne
fchatten tot een verllandig
ver!1:andig levensgenot wist te befreden.
befteden. Geboren te
Parijs
Pal-ijs in J718,
1718, werd hij, door eene gelukkige opvoeding, reeds
Kunften en wetenfchappen
weten[chappen bekend, en konde zich zorgevroeg met J{unllen
loos aan zijne neiging overgeven, vermits de fortuin hem rijkelijk
met goederen bedeeld had. Zijne reizen voltooiden de vorming van
zijnen [maak,
fmaak, die zich voornamelijk tot de tuinkunst uitfrrekte.
uitftrekte. De
heerlijke aanleg van Moulin-Joli ,aan den oever der Seine, is een fprekend
bewijs, hoe ver hij het in dezen geb
ragt had. Hij bezong zelfs deze
gehragt
zijne geliefde en geoefende kunst in een gedicht, hetwelk echter niets
uitfiekendst bezit, dan dat daarin het teeder gevoel van den maker dooruitfrekendst
firaalt. Hij was kunllenaar
kun!1:enaar j:!n
cn geleerde, zegt MARMONTEL, zonder die
fchitterende talenten, welke den nijd opwekken, maar alleen dien gelukki.
gelukkigen aanleg te bezitten, zoo gefchikt, om de achting van eenen ieder te
winnen én zich deelnemende vrienden te bezorgen. Verbindt men hiermede eene bijzondere zachtheid van zeden, eene naauwgezette braafheid,
en die geestigheid, welke de eigenliefde van anderen lleeds
fieeds met zich
in de aangenaamfl:e
aangenaamfie betrekking weet te plaatfen , dan heeft men een
WATELET'S karakter. In de laa
lan tfre
tfie jaren zijns legetrouw beeld van WATELIn's
vens moest hij eenen fiag verduren, waarop zijn leven weinig voorbereid was. Hij verloor zijn geheele vermogen; doch droeg zijn lot
met gelatenheid, en llierf
fiierf in Louwmaand 1786. Als geleerde heeft
hij zich hoogst verdienfrelijk
verdienfielijk gemaakt door zijn nagelaten werk:
Dictionnaire de peinture,
fculpture et de gravure, in 1792 te Pa_
peintut'e, de [culpture
rijs uitgegeven.
(J OAN WILLEM TE) was Hoogleeraar in de GodgeleerdGodgeleerd.
WATER (lOAN
Leijden,
heid en Kerkelijke Gefchiedenis aan 's lands hooge fchool te Lei/den,
Nederlandfchen Leeuw,
Leet/UI, lid van het Koridder der Orde van den Nederland[chen
Infrimut, en van vele andere letterkundige genoot[chappen.
genootfchappen.
ninkijk Infiituut,
dienfren ,in
Hij bewees als Hoogleeraar menigvuldige dienfien,
"in welké beo
trekking hij, meer dan eens, de onderfcheidene vereerende posten,
1815
daaraan verbonden, met roem waarnam, en welk ambt hij tot in 18
IS
onvermoeiden ijver bekleedde, wanneer hem het verdiend eme.
met ollvermoeiden
ritaat verleend werd. Hij heeft door de uitgave van onderfcheidene
rittJat
buitenlandrche letterkundigen, zicjJ.
zich veel roem
werken, bij binnen en buitenlandfche
voornaamlle derzelve telt men: zijne korte
verworven. Onder de voornaamfie
cler Reformatie Win
provincie Zeelatld,
Zeeland, in 1766
J 766 gedrukt,
van de provinçie
Historie der

In.
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t;

Inhuldiging van prim
prins WILLEM V. in het volgende jaar uitgegeven te
I'lisJingen;
Vfm het "erbond
verhond en de fmeekfohriften
Nisjingen ; Historie "an
fmeekfibriften der Neder~
Neder-.
~anaJche
verkrijging vtm
'YC/1l vrijheid,
vrijheid. in de godsdienst en
(anafche Edelen, ter "erkri/ging
den burgerflaat,
burgerflaat. in 1765 en 1767, 4 fiukk. in Bvo
8vo 1776 - 1796'il
1796.~
fóderlandfche hil/orie
hMorie "erkort
Bvo 1785 - 1801 ; Nar~
NarFáderlandjèhe
verkort,, 4 deel. in 8vo
l'OtiO de rebus .dcademiae
.ricademlae Lugd. Batav. ,focu/o
,feculo octavo et decimo
1'(ltiO
prosperis et adverji's, 1800 enz. Ook bezorgde hij de uitgave van
}ABLONSKIS, Sopuscula, quibus lingua et antiquitas Aegyptiorum, difji4ifftcilia lihrorum
Historiae eccJesiasticae
ecc/esiastictle capita illustran_
iIluslran_
librorum fac/'orum
facrorum toca
Joca et HIstoriae
tur, 22 deel in 8vo 1804 - 1806, en verrijkte die met zijne aantUl',

merkingen. Als voorzitter van het genootfchap van Nederlandfche Letterkunde te Leijden,
Lei/den, heeft hij vele jaren achter elkander de alge-.
alge,..
meene vergadering met aanfpraken geopend, waarin hij dikwijls huld~
hulde:
llleene
bewees aan de verdienf1:en
verdienfien van afgef1:orvene
afge!torvene leden dezer maatfchapp.ij
maatfchapp.ij.,~
en welke dus als bijdragen tot de levensbefchrijvingen vau
van geleerden
en letteroefenaren
letteroefenarell kunnen
kuunen befchouwd worden. Hij f1:ierf
fiierf den 19 van
van,
Wijnmaand 1822, in den ouderdom van ruim 82 jaar.
"~,
dezen naam verf1:aat
vloei.fiof
WATER. Onder dezeunaam
ver!taat men algemeen eene vloeifiof
waterf1:of (brandbare lucht) en zuur!tof
zuurf1:of (levenslucht ) zamengezamenge.~
uit waterfiof
field. Deze vloeifiof,
vloeif1:of, helder, zonder reuk, is op onzen aardbol ill
in
ligchamen, maakt
groote hoeveelheid verrpreid. Zij hecht zich op de Iigchamen.
dezelve vochtig, doordringt ze, ofwordt meer of minder !terk
f1:erk inge,verfchilIende toe!tanden
toellanden voor, namelijk: vast.
vast,
zogen. Zij komt in 3 ver[chillende
gelijk {Ïleeuw,
iheeuw, hagel en ijs; vloeibaar, gelijk water, en luchtvormig,
gelijk de waterdamp of !toom.
lloom. Op de temperatuur, waarin wij leven, is
het meestal vloeibaar, bezit eene geringe veerkracht en eene
eelle mid..
laatlle als een pUllt van verge..
clelmatige digcheid. Men heeft deze laatfl:e
lijking aangenomen bij het bepalen van de foortgelijke zwaarte der
ligchumen:
Iigtlle van de tot nog
ligchamen: zoo is bij voorb. de waterfl:of het ligtfl:e
toe bekende ligchamen
Iigchamen , 1I I ,353 maal ligter dáu
dán het water.
water, en het
platina, het zwaarfl:e
zwaarf1:e van de tOt
tot hiertoe ontdekte zelmandigheden,
zelffl:andigheden,
!l 1
I m3al
1ll3al zwaarder.
Bij eene zeer lage te:nperatuur
te:nperattlur gaat het 'Water
'Vater van den vloeibaren i11
den vasten toefl:and
toef1:and over, en wordt hetgeen wij ijs of [neeuw
fneeuw noemen.
Mt!l1 vindt het Water in dezen fl:aat
fraat meest altijd op de kruinen van
Men
hooge bergen, en
cn meest alle winters in de noordelijke en gematigde
luchtfl:reken. Het Water neemt in dezen toefl:and
toelland ecne
eene foms regel.
matige kristal-gedaante aan, en vormt altijd fchoone figuren; gelijk
vensterglazcn onzer woonvertrekken en in dé
de
wij des winters op de vensterglazen
laatlle de kundige
pas gevalLen fneeuw kunnen waarnemen, van welke laat!te
MARTINET fraaije afbeeldingen heeft medegedeeld. Wanneer he Water
frerklle
bevriest, zet het zich aanmerkelijk uit, zoodanig zelfs, tlat de !terkfl:e
vaten bersten: uit deze zelfde oorzaak laat zich ook verklaren,
f1:eenen,, wanneer deze nog eenig vocht bewaarom zeer harde, digte !teenen
zittcn, bij hevigen vorst, fpringell of bersten. Hetzelfde heeft plaats,
zitten,
maar in cenen
cencn omgekcerden
omgckccrdcn zin, wanneer het Water van eellen vloeivloei·
Eh
ba.
H
h 22
ba-
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baren in den dampvormigen toelland
toe!land overgaat : vatbaar, om alsals.
dan eene ruimte in te nemen, 14,000 maal grooeer
grooter dan die, waaraan
het gemeenlijk bepaald is, overwint het alle hinderpalen, en levert,
door de groote veerkracht, welke het verkrijgt, eene buitengewone
beweegkracht op, waarvan de kunl1en
kunllen het grootlle
grootl1e voordeel getrokken
hebben.
Het Water bevriest niet, voor dat de temperatuur tot op zeker
punt gedaald is, zoo ook wordt het niet dampvormig
damp vormig ,voor dat
tie temperatuur tot een vast punt geklommen is. Deze eigenfchap
de
heeft de natuurkundigen in ftaat ge!l:eld,
gefield, om werktuigen te vervaardigen,
keeft
gefchikt, om verfchilIende graden van warmte aan te duiden. Met deze
llaam van thermometers bekend zijn, zulzuIwerktuigen, die onder den naam
len wij ons niet verder inlaten, maar alleen herhalen, dat, ofschoon
bet Water be!l:endig
het
be1l:endig op denzelfden graad bevriest en dampvormig
wordt, hetgeen alleen bij meerdere of mindere drukking der lucht
aflland tusfc
tusfchen
hen deze twee vaste punten
eenigzins verfchillen kan, de afqand
op verf
verfchillende
chili ende thermometers, niet
riiet op dezelfde wijze verdeeld is;
is-;
Zoo vindt men bij voorbeeld op den thermometer van Rtaumur
Réaumur het
800 het vriespunt op 00;
00; op dien van ràhrenheit
~Fahrenheil het eerkookpunt op 80
fie
!te op 212 0 het laatfte
laat1l:e op 32°; op de honderddeelige eindelijk is op
1000 het kookpunt, op 00 het vriespunt bepaald. Het volumell
volumelJ
waterdamp is in deszelfs vrijen toeftand 1700
J700 maal grooler dan in zijzij·
nen vasten 1laat.
11:aat.
Hee Water in de vroegere tijden voor een element (hoofd11:of)
Het
(hoofdfl:of) gehou.
den, is, volgens de latere proefnemingen van LAVOISIER en vele au.
an_
deren zamengefreld
be·
zamengefteld uit waterfrof
water1l:of en zuurfrof,
zuur1l:of, en wel, bij gewigt berekend,, uit 111 van de eerfre
rekend
eerfte en 889 van de laatO:e.
laatlte.
Het Water komt in de natuur
nacuur zelden zuiver voor, maar is of met
vloei1l:offen , gelijk zuurfiof,
zuur!lof, koolflof
koolfl:of enz. bezwangerd of
luchtvormige vloeifioffen
bevat verfchiIlende foorren
foorten van plalltaardige
plantaardige en mijnfioffelijke
mijnl10ffelijke zelffiandig.
zelfilandigbeden:
heden: het is altijd min of meer van de warmtefiof
warmte1l:of doordrongen,
foongelijk gewigt
en deze oorzaken zamengenomen, doen deszelfs foorrgelijk
aa!lmerkelijk
verfchillen. De reden van een en ander is te zoeken in
aa!1merkel~k verfchiIlen.
de gefchiktheid, die het water heen,
heeft, om vele en verfchillende
verfchiIIende zelman~
digheden, waarmede het in de lucht of onder den grond in aanraking
komt. op te losfen. Niet te omegt
onregt noemt men daarom het 'Varer
'Vater
het groote oplosfings - middel der natuur.
In het gemeene leven noemt men dat Water zuiver, waarin peul.
vruchten gekookt, niet hard worden of een' onaangenamen fmaak aan.
aannemen, ·en
-en hetwelk dan zelfs niet troebel wordt. Men noemt dit
zacht Water, gelijk regen- en fneenwwarer.
fneeuwwater. Hard Water daarentegen is
het zoogenaamd pomp-, bron- of welwater. Gelijk het zachte Water inin.
zonderheid gefchikt is, om te koken, is het harde Water meer gefchikt
om te drinken. Het fpreekt echter van zelf, dat er in dit laatlte
laarfie een
aanmerkelijk verfchil plaats heeft, en de aard van den bodem, waarover
dit lantfie
Iaatfle loopt, het
bet lueer
meer of minder aangename in dezen wijzigt.
Be.
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Behalve de twee opgenoemde, heeft men ook u!>g
n9g verfchilIende
(oorten van minerale wateren. Deze dienen
dienen,t echter meest allen te
[oorten
genezing van onderfcheidene ongefieldheden.'
ongefieldheden~
Het Water is in deszelfs drie opgegeven toeaanden
toefianden van het meeste
uitgefl:rektfl:e nut, en onder welken vorm het ook voorkomt
voorkomt,t
en uitgefirektfre
de meest algemeene drank voor de dieren. Het wordt door de
natuur in al hare bewf'rkingen
bewt'rkingen gebezigd; alle Iigchamen nemen daar.
door eene bijzondere bewerktuiging aan, verkrijgen in derzelver
zamenfl:elIing, eene verCcheidenheid
verfcheidenheid van
gronddeeltjes eene evenredige zamenfielling,
weefsel en voorkomen. Berooft men de ligchamen van dit wezen.
wezenlijkk grondbegin
lij
grondbeginfel
Cel • dan worden zij in hunnen aard geheel veranderd,
of verliezen hunne meest karakteristieke eigenCchappen.
eigenfchappen. Het Water
eindelijk, is voor de menfchelijke
menfcheIijke nijverheid het kostbaarile
kostbaarfie hulpmid.
del, dat de Voorzienigheid ons gefchonken heeft.
WATERBOUWKUNDE. Dit belangrijk gedeelte der burgerlijke
bouwkunst bepaalt zich inzonderheid tot het aanleggen van kanalen.;
kanalen,;
dijken, zeeweringen en fluizen,
l1uizen, waarvan het graven der eerile,
eerfie, en
moeijelijkfl:e gedeelte uitmaakt. Zonhet maken der laatfl:e wel het moeijelijkfie
der de Waterbouwkunde waren de rijke landen aan de kusten der
Noordzee onbewoonbaar. Door haar werden Friesland en Holland,
met aanwending van onnoemelijke fchatten, aan de zee ontwoekerd,
well{e zich dikwijls 18 tot 20 voet tegen de dijken en dammen verwelke
heft. De Hollanders
Hol/anders hebben ileeds
tleeds in de Waterbouwkunde de gróotlle
gróot!1:e
vorderingen gemaakt, en aan hen heeft men te dezen aanzien verfcheidene gewigtige uitvindingen te danken; als: de kamerfluizen
kamerOuizen,,
de fieenenglooijingen aan de zeedijken, om het paalwerk te befchucbefchutten, de fcheprad - watermolens, die door den wind bewogen wor.
den, en, om van geene meer te fpreken, de BlankenjluiZJen,
BlankenJluizen, door
onzen kundigen landgenoot, den in[pecteur
infpecteur - generaal van 's rijks
waterllaat
water!laat,, J. BLANKEN, in 1807 uitgevonden, en bij befluit
benuit van
vanhet
het
toenmalig gouvernement, van 30
go van Slagtm. des volgenden jaars,
ter dankbare erkentenis, naar zjjnen
zijnen naam genoemd. - Onder de
voornaamfie werken over de Waterbouwkunde behoort WlEBEKINGS.
WIEBEKINGS,
voornaamlle
theor. prakt. WasJerbauwkunst,
Wasferbauwkunst, 4 B. München
Münt;hen 1817, in 4tO met pla.
ten en, nog een ander werk van denzelfden [chrijver:
fchrijver: V01Z
'1'011 dem Ei1tEi1lflusJe
flusfe der Bauwisfenfchaft
Bauwisfellfchaft auf das algemeine Woht u. s. w. waarin
eene afzonderlijke verhandeling, ons koningrijk betreffende, gevonden wordt.
WATER·
WATER- GEUZEN. Eene zeer bekende benaming in 's
'slands
lands
gefchiedenis gedurende ~e
ae kommervolle tijden. waarin onze
beOuit lJamen,
voorouders het grootm'oedig
grootmoedig befluit
namen, om het Spaanfche juk
van dwiegelandij
dwil:gelandij af te fchudden,
fchndden, of zich onder 's lands puinhoopell
hoopen te laten begraven. Onder dezelve bevonden zich edelen,
edelen.
kooplieden en anderen, die, daar zij de regtvaardigbeid
regtvaardigheid en het vaderland bcminden, in dcn haat van den
dcn wreeden
wreedcn hertog van ALVA
gevallaa waren, en hierom, ter lijfsbchoudellis,
gevallllll
lijfsbehoudenis , elders eene fchui!fchui/II
plaats
Il h 3
plam
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platus moesten zoeken. De meesten voerden l1et
plallts
het bevel
hevel over een
eigen [chip,
fchip, en poogden daarmede den vijand alle mogelijke afbreuk
te doen. Van daar ontleenden zij den naam Vlln
van Watergeuzen; alhoewel
het tevens bekend is, dat hunne werkzaámheden zich niet
uiet zoo zeer tot
de zee bepaalden, zij bragten ook den Spaan[chen,
<ie
Spaanfchen, of Spaanschgezinden, menige gevoelige neep te land toe. Zoo deden zij ,
onder anderen, in Frieslal1d,
Friesland, en op de eilanden ,,1meland
.1me!and en
Tetfchelling,
Telfcnetling, eenen inval"
inval,_ en rigtten hier velerhande verwoestingen
aan ten nadeele Ivan den vijand; doch hunne meest merkwaardige verver.
rigting was de bemagtiging van den Briel,
Brie!, waardoor de eerl1:e
eer11e fieen
fteen
aan het gebouw van 's lands vrijheid gelegd werJ.
werd.
WATERHOOFD.
WA
TERHOOFD. (Hydrocephalus)
(Hydrocepha/us) Zoo noemt men
UIen inzonderheid
die
uie foort van hoofdhoofd. of herfen-waterzucht, waarmede een kind fomtijds geboren wordt. Zij ontllaat
ont11aat uit eene ophooping van water,
welke gedurende de zwangerheid der moeder, door cene verkeerde
nog niet genoeg bekende oorzaak, naar het hoofd, dat is naar de
holligheden der herfenen (ventriculi
(vetJtriculi cerebri) van de vrucht gevoerd
wordt, waardoor hetzelve ziCh dikwijls tot eene aanmerkelijke grootte uitzet. Zelden blijven zoodanige kinderen lang in het leven, en
daar zij of geheel of gedeeltelijk van herfenen beroofd zijn, zoo der.
ven zij gewoonlijk hunne verllandelijke
vcr11andelijke vermogens.
WATERHOOZEN- (Zie: HOOZEN.)
WATERLEIDING. Eene Waterleiding is een aanleg vanl1:een
van 11een,, ingerigt, om het water van de eene plaats naar de andere te leiden. Reeds
bij de Babi/oniërs,
Babiloniërs, Perfen ,Egyptenaren en andere oude volken had men
Waterleidingen, a Is: die van SEsosTRrs
SESOSTRIS in Egypte, SEMIRAMIS in Bahylon, SALOMON en HISIUA
HISKIA onder de Israëliten enz.; doch geene wa_
wa.
ren zoo beroemd, als die der Romeinen, welke tot derzelver aanleg
en onderhoud onnoemelijke fommen te koste legden, om R.ome van
eenen genoegzamell
genoegzamclI voorlaad van water te voorzien, hetwelk zij zoo
wel tot hunne menigvuldig!!
menigvuldige baden, welker getal onder de keizers bijna
800
800 beliep, als tot drinkwater gebruikten, waartoe dat van den Tiber,
zoo als men weet, niet gefchikt is. De eerlle,
eerlle , groote Waterleiding werd
door den Cenfor ApPIUS CLAUDlU,S,
CLAUDIU,S ,omeren
omtrentt 441 jaar na de bouwing van
Rome, aangelegd, en naderhand werden er meer gebouwd, waarvan
het getal door P. VreToR
V reTOR op 20, doch door anderen flechts op 14
wordt opgegeven. Zij leidden het water in gemetfelde
gemet[elde kanalen, op
eenen
een en aflland
antand van 40, 60, ja zelfs meer mijlen van Rome derwaarts,
11eenen buizen, die in een afzonderlijk muurwerk
door looden of l1:eenen
[ombevat waren, dikwijls door rotfen , bergen en over dalen liepen, en fomtijds ook onder den grond geleid werden, en op 11eenen
fieenen "op
.-op fommige
planefen
plaatfen 109 voet hoog, en fomtijds
[omtijds in 2 rijen boven elkander gebouwde gewelven rustten. Wanneer het water op deze wijze tot op
eenigen aflland was voortgeleid •, kwam het in eenen groot en vergaderèak (piscina)
derl9ak
Cpiscina) ten einde zich daarin van deszelfs onreinigheden
te zuiveren, waarna
wnarna het in Rome zelf in afzonderlijke bakken of
kom
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kommen, die men castelIa of djvidicula
dividicula aquarum noemde, verzameld, cn
en daaruit door lood en of fieenen
fteenen buizen (fistulae) door de
geheele fiad
ftad geleid werd. De conful FRONTINUS ,die het befiuu!."
beftuur
over de Waterleidingen onder den keizer NERVA had, fpreekt van 9
midderzelve , welke het water door 13,594 buizen, van ééne d'uim mid~
dellijn, voerden, en VIGERUS verhaalt, dat Rome, in den tijd van 2.4
24
uur, door deze Waterleidingen niet minder dan 5°°,°00 okshoofden
water ontving. In ouderen tijd hadden de Cenfors
eenfors en Aedilen het
opzigt over de Waterleidingen, hetwelk zij weder aan afzonderlijke
()ndernemers
fielde men
ondernemers (redemtores)
(redemtOl"es) verpachtten; doch naderhand ftelde
eigene opzieners C
(curatores
curatores ofpraefe~ti, later confutares
confu/ares genoemd)
opzieners , en etteiijover dezelve aan, die nevens verfcheidene onder.
onder-opzieners,
inftandhouding moes·
ke honderden mindere bedienden, voor derzelver infiandhouding
ten zorgen. De Waterleidingen ontvingen haren naam of van derzel~
derzel_
ver fiichters,
ftichters, of van de plaatfen , van waar zij het water 'naar Rome
voerden, of ook wel van andere omfiandigheden.
om!l:andigheden. De voornaam!1:e
voornaamtle
waren: Aqua
dqua Appia, van roodachtig bruinen en aardkleurigen fieen
!l:een gege.
bouwd; Felix,
fè/ix. fTirgo, Claudia enz., waarvan de laatfie,
laartle, naar keizer
CLAUDIUS
CLAUDlUS aldus genoemd, de prachtigfie
prachtigll:e was, en zeer, goed water
bevatte. Te Pifa bij Lyon, bij Nimes, Merida , en op andere plaaefen, vindt men nog merkwaardige bouwvallen van Waterleidingen;
terwijl onder diegenen, welke nog gedeeltelijk zijn bewaard gebleven,
behalve die in het Romeinfche gebied, inzonderheid, de Waterleidingen te Metz, en de door keizer TRAJANUS
TRi\JANUS aangelegde te Segovia in
Spanje behooren, waarvan de laatfl:e
la:nfl:e op 159 fieenen,
fteenen, zonder kalk
zamengevoegde gewelven, fOlmr.ige
fomn:ige 34 ellen hoog, waarvan eenige dubbel op elkander fiaan,
ftaan, rust, en die het water 3,000
3,000 fchreden ver
naar de !1:ad
f1:ad voert. Ook in lateren tijd heeft men in het bouwen van
geluJ{kige proeven genomen, zoo als die te dlcantara
Alcantara
Waterleidingen geluk'kige
bij Lisfahon,
Lisfabon, te Arceuit,
Arceuil, IV[arl,
MarlJ en anderen daarvan de bewijzen opleveren. De Waterleiding door LODEWYK
LODEWYK XIV. aangelegd, om het
7,000 vademen lang , omtrent 2560
water naar Verfailles te voeren, is 7,000
2.560
hoog, en heeft 2.42
242 boogen.
WATERLOO. Een aanzienlijk, welbe bOllWd
bouwd dorp, met eene
fraaije koepelkerk en verfcheidene
verCcheidene VOQTname
VOQrn3me herbergen, gelegen in
Zuid.Braband,
Zuid-Braband, aan den weg van BrfJs[e!
BrfJsfe! naar
nnar Charleroi, 2 Dllitrche
Duitrche
mijlen van eerstgenoemde fiad,
ftad, niet ver van het bosch Soignies. In
de nabijheid van hetzelve viel, op den 18 van Zomermaand 1815.
1815,
de gedenkwaardige Da g voor tusfchen de bOl1dgenooten,
bondgenooten , onder bevel van den hertog van WELLINGTON, en het Franfche leger onder
NAPOLEON, die door den El1gelfchen
Engeifchen veldheer, naar zijn hoofdkwartier, de Dag
nag van lVater/oo;
Waterloo; door den Pruisfifchen prins BLiicHER
BLÏÎCHER
!laal"
ontnaar de her,berg, waar de overwinnende legerhoofden elkander ont.
moetten, de Dag van Be//e
Belle Alliance, en door de Franfchen naar eent!
eene
groote landhoeve
land hoeve , of voormalige commanderij der orde van RhoR.hodlls of Malta,
Malta) de Dag van Mont St. Jam
JCI11Z genoemd werd.
laatdltS
De Iaatn
Heil
Ilhh 4
nen
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!len
fien leden hier zulk eene volkomene nederlaag, dat zij hun lleil
heil jn
in
weIlce zoo verward toeging, dat voetvOet. en
de vlugt moesten zoeken, welke
paardenvolk, veldheeren, officieren en foldaten door elkander liepen,
en ieder flechts op eigene redding bedacht was. Het verlies bij de.
zen flag was van wederzijden aanmerkelijk, doch dat der Fr4nfchen
Franfchen
zoo groot, dat hun leger in de eerfle jaren geheel onbruikbaar was.
De bijzonderheden van dezen kampflrijd en deszelfs gewigtige
gewigcige gevolgevol.
Europa zijn genoeg bekend, en behoeven al~
gen voor de rust van Europ4
dus
<lus hier geene breedere aanwijzing. - Men leze het werk van Mr.
J. SCHELTEMII,
SCHELTEM~, de la4tfte
BuoNAPARTE, 11115.
llhS.
I.
laatJle 17e1dtogt
Pddtogt V411
van N~POLEON
NAPOLEON BUONAPIIRTE,
De welvaart van dit dorp is door den toevloed van nieuwsgierigen
in de jaren 1815 en 1816 aamherkelijk
aamuerkelijk vermeerderd; de kerk heeft
beeft
moeten worden vergroot, en in dezelve vi,ndt men verfcheidene
ver[cheidene gedenktee:
kenen van gefneuvelde helden, alsmede op het kerkhof. Verder zijn er
/4 Haye Sainte.
grootere gedenkteekenen opgerigt bij de hoeve la
Tusfchen
Tus[chen den ftraatweg en de hoeve Hougemont,
Hougemont , ongeveer op dezelfde
plaats, waar de dappere prins van Oranje op dien merkwaardigen dag gekwetst werd,
werd , is een groot en aan het onderwerp waardig gedenkfluk van
's rijks w'ege geplaatst, bell:aande
beflaande uit een' colosfalen leeuw, te Luik van
ijzer gegoten. Om dit een en ander wordt dit dorp dagelijks door vele
vreemdelingen bezocht.
WATERLOOD
WATERLOOD,, Mo/ybden4-metaal,
Molyhdena-metaal, maakt een afzonderlijk geflacht onder de metalen uit. Het is loodgraau van kleur, van eenen
een en
metaalachtigen glans, vet op het aanvoelen, zacht, afverwend , in dun
ne blaadjes buigzaam, en werd in vroeger tijd dikwijls met de Gra..
phiet verwisfeld. Het bevat een eigenaardig zuur. MelybJena
MelybJen4 Zuur
zuur
geheeten:: zijne foortelijke ;::: zwaarte is :::: 4738 en zijn gehalte volgeheeten
gens KLAPllOTH ~ :::: 60 van dit zuur en 40 zwavel. Men vindt
dit metaal op weinige plaatfen , doch enkeld in verfcheidene werelddeelen,
Altenberlf in het Ertzgebergte, en bij
en , inzonderheid bij Altenberg
deel
Koli./wan
Kalijwan in Siberië,
Sihet'ië, zoo als ook in den Groenlandfcheo
Groenlandrehen potfleen.
WATERLOOPKUNDE (Hydraulica)
( HydrfJuli(4) is eene toepasfing van de
leer van het evenwigt en de beweging der vloeifloffen, waarvan hier.
onder nader. Zij bepaalt zich bij de theorie van den bouw der
werktuigen, dienende om het water, werwaarts men verkiest, op
te voeren en heen te leiden. Zij grondt zich op de eigenaardige na.
natuur der vloeifloffen en op den uit deze afgeleiden regel,
regel. dat de
vloeill:offen
vloeifioffen in onderling gemeenschap hebbende buizen f1:eeds
fleeds tot
dezelfde hoogte trachten op te klimmen. Bij zoodanige werktuigen, ev.enwel, waarbij de lucht mede in aanmerking komt, verver·
meerdert de drukking derzelve de natuurlijke kracht en fnelheid
van het water, en drijft het tot eene buitengewone hoogte. Tot de
meest gebruikelijke werktuigen.
werktuigen, waardoor het water tot
tOt in de bo.
bovenae
venfle verdieping van een gebouwen in fonteinen gebragt
geb ragt wordt,
behoort niet
lliet meer dan eenel1
eenen vergaderbak , die iets hooger ligt, dan de
fialld
Hand",. waartoe he t water ftijgen moet. De oppervlakte van het wa..
ter
tcr
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jets hooger liggen,
liggen. omdat de tegenIland
tegenfland der lucht, die op
moet iets
minf1:e deelen drukt.
drukt, een ver[chil
verfchil in het opklimmend water maakt.
de min1l:e
Wanneer waterwerken naauwkeurig aangelegd zijn, veroorzaakt
verfchil tus[chen
tusfchen den fiand van het
de lucht flechts een gering ver[chil
water in den vergaderbak , en dat hetwelk opklimt. Bij eene fontein
van 5 voet I moet de vergaderbak I duim, bij 10 voet 4duim, bij IS voet
25 voet, !l2 voet I duim enz. hooger zijn, en wel
9 duim, en bij 2S
volgens dezen grondregel, dat voor een' waterfprong van ti voeten,
:. duim hooger zal 11loemoe·
de vergaderbak boven die ti voet nog :,
Heefe men nu geen' naruurlijken
nacuurlijken waterbak van die hoogte
ten zijn. Heeft
tilen dien eerst daarf1:ellen,
dan moet Iilen
daarfl:ellen, en het water in denzelven door
kunst opvoeren, waartoe dan de medewerking der lucht bevorderlijk
zijn kan. Onze gewone pompen cn
en waterwerktuigen zijn van eenen
werktUigkundigen aard.
waterlei- en werktuigkundigen
waterleikunfiig werk.
WATERSCHROEF. (Archimedifche) Een waterleikunflig
vall
tuig I naar deszelfs uitvinder genoemd. Het dient tot opheffing van
het water, en bef1:aat
be1l:aat uit eene fchuins liggende fpil, rondom welke
zich
zjch eene buis, even als eene fchroef, flingert, die onder en boven
open is. Het onderf1:e
onder1l:e gedeelte der buis fieekt
Ileekt in het water, en
hetzelve,I door het omdraaij
omdraaijen
wordt daardoor gevuld; terwijl hetzelve
en van de
fpil , langzamerhand door alle fchroefgangen wordt gevoerd, tot
dat het door de bovenf1:e
boven1l:e opening zich ontlast. Dit werktuig is van
veelvnldig
veelvuldig gebruik.
gefJacht van infecten
in[ecten heeft
beeft 8
WATERSPIN (Hydrachna). Dit geflacht
pooten, 2 geleede voelertjes, 2, 4 of 6 oogen, en den kop, het
borst!1:uk en het achterlijf naauw aan elkander vereenigd. Men vindt
er flechts ééne verfcheidenheid van, namelijk de H. Despiciens (AcarUS aquaticus LINN.), of het rood waterrpinnetje, hetwelk rondachtig,
van vele vlekjes voorzien is, en de oogen onder aan den kop heeft.
Het heeft bijna de gedaante van eene kleine bloedroode fpin, is zeer
vlug in zijne bewegingen, en behoort onder de inlandfche in[ccten.
in[ecten.
WATERSTOF. ( Hydlogène) Zoo noemt men het grondbeginfel
grondbeginfet
van de brandbare lucht; en van daar ontleent deze lucht den naam
van waterfioffelijke
waterl10ffelijke lucht (gaz Hydrogène),
Hydrogène) , en wanneer zij met zwa.
veldeelen verbonden is, noemt men haar gezwavelde waterf1:offelijke
wacerl10ffelijke
lucht (gIJz
(gaz Hydr()g~ne [ulJuré)
fulfuré),, zoo als dezelve uit de burgwallen
van Amflerdam oprijst. Wanneer brandbare en zuivere lucht, die cene
dan wordt
groote verwamfchap
verwantfchap met elkander hebben, zich vereenigen ,,dan
er water geboren; en van daar, dat de Franfche
Fran[che fcheikundigen
fcheiklllldigen
ook den naam van waterf1:of
waterl10f aan het grondbeginfel der brandbare lucht
gegeven hebben. De beroemde LA VOISIER was de eer!le,
eerfie, di e volledig aantoonde, dat het water geen
,;een element of hoofdO:of
hoofdfl:of was (dat is
eene fiof, die uit geelle andere foorten
foorren van !loffen
fioffen be!1:nat)
be!1:aat) maar wel
degelijk uit zuurf1:of
zuurfiof en waterO:of,
waterl1o[, te zamen verbonden, bef1:ond.
beIlond.
WATERVAL,
WATER VAL, (in het Fransch Cascade, afgeleid van het Iea.
Ita.
liaanfche
Iiaanfche woord Cr3scar~,
Cascare , dat vallen beteekent ) ÎI
i. die pinats
plnats,, wanr
\Va~r
S
Hh S
het
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bet
het water van eene hoogte in de diepte valt. Er zijn natuurlijke
en door kunst gevormde Watervallen. Onder de eerfie
cerfie zijn in Eu"opa de beroemdfte:
beroemdfl:e: de Rijnval van Schafhau[en; in Noord.dmeriLorenzo, bij het fort' Niagara
ka de groote Waterval in dé rivier Lorcnzo,
in Canada, als mede die van Connecticut. Bij Niagara 1l:ort
f1:ort de
1l:roolD
f1:room in eene breedce van 1200 voet van eene hoogte van 144
met 'zulk een fierk gedruisch naar beneden, dat men het op eenen afmenulk
tland
f1:and van eenige mijlen ver kan hooren. De door kunst gevormde
Watervallen zijn de zoodanige , waarbij het water van eene aanmerkelijke hoogte, over eenen berg.
berg, langs daarin gemaakte terrasfen ,
of trapswijze afdeelingen, benedenwaarts 1l:ort.
fl:ort. De fchoon1l:e
fchoonfie van d'ezen a2rd vindt men te 1l1arly, om1l:reeks
omfireeks Fér[aillcs,
Pér[aillcs, en te Cas[e!.
Cas[el.
WATERVLOEDEN. Zonder hier te gewagen van die algemeen
veronderltelde,
veronderfielde, groote omwenteling, welke de gedaance
gedaame van de oppervlakte der aarde, van tijd tot tijd, door een' ofmeer Watervloeden
ondergaan heeft, waarvan nog vele fporen voor handen zijn, en de
berigten
berigteIl der oud1l:e
oudfie volken gewag maken, zullen wij alleen, zoo kort
mogelijk, eenige der voornaam1l:e
voornaamfie Waten,loeden
Wateryloeden opgeven, welke hier
te lande federt onze Christelijke tijdrekening hebben plaats gehad,
fiorm, zee- en andere vloeden werden veroorzaakt.
vé"oorzaakt.
en door hevigen 1l:orm,
cn
In 839 werd bijna geheel P'riesland
Friesland over1l:roomd,
overf1:roomd, en het water 'rees
zoo hoog, dat het bijna de toppen der duinen, welke hier toen reeds
dien naam hadden, bereikte. Vele menfchen en beesten verdronken,
en het bleek, bij eene naauwkeurige opneming, dat er 2437 huizen
waren weg gefpoeld. Bij den Watervloed in 117° liep gemel.
(ie provincie omtrent Stavoren
Stal/oren,, geheel onder, en ook Holland leed
daarbij veel, gelijk ook het Sticht van Utrecht, waar het water zoo hoog fiond, dat men zeevisch, Wifting
WiJting genoemd, ollltrent
omtrent
de ftads
fiads muren, mee
met groote netten kon vangen. In 1287, (zie J.
VAN LEEUWEN,
LEEU WEN, Ge[chiedk. Taf. der Watervloeden in Vriesland 1825,
Inleid., bladz. 29, in de aameekeningen,)
aanteekeningen,) klom het zeewater, door
cellen
tot
cenen Iloordwestelijken !l:orm , langs de zeekusten dezer gewesten tOt
zulk eene verbazende hoogte, dat Vriesland , ten oosten der Zuiderzee, geheel onderliep, zoo als ook Zeeland, behalve Walcheren
derzee.
cn
en Wolfaartsdijk. Geheel TYest-Vries/and
TFést-Friesland bezuurde gelijken ramp,
en zeer vele menfchen
menfchem verloren daarbij hct
het leven. De Watervloed in
13 2 4, door het doorbreken vlm den LekkendUk
1324,
Lekkendijk veroorzaakt, over.
ftroomde
f1:roomde een groot gedeelte van Holland, en bij dien van 1334 lcleden de P'riezen
Friezen zeer veel, en ook die van Holland en Zeeland hadden groote fchade; terwijl vele dorpen geheel onder liepen, en eene
meuigte van mcnfchen
Jl1cllfchen er bij omkwamen. Bij den vloed van Slagnn.
Slagtm.
142 I, welke insgelijks gemelde provinciën trof, joeg een noordwesten wind het zeewater over dijken en dammen heen, terwijl de rio
vieren hoog gezwollen waren. Men had na het
hllt jaar 1366 een goed
deel lands buiten den /llblasfcrwaard, aan de zijdc
zijde van de Merwc.
Merwe.
binncngcdijkt, en
cn daardoor het bed der rivier, tusfchen Iltlrdillgsve/d
llClrdingsveld
en
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tegenfiand der lucht, die op
~er moet iets hooger liggen, omdat de tegenil:and

de minil:e
minfie deelen druke.
drukt. een verfchil in het opklimmend water maakt.
Wanneer waterwerken naauwkeurig aa.ngelegd zijn, veroorzaakt
de lucht tlechts
flechts een gering verfchil
verfchiI tusfchen
tus[chen den 1l:and
fland van het
water in den vergaderbak , en dat hetwelk opklimt. Bij eene fontein
voeq.duim,
IS voet
van 5 voet I moet de vergaderbak I duim, bij 10 voet
4duim, bij 15
9 duim, en bij 25
~5 voet, 2 voet I duim enz. hooger zijn, en wel
wacerfprong van a voeten,
volgens dezen grondregel, dat voor een' waterfprong
duimhooger
zalllloede vergaderbak boven die a voet nog ;,
~,duim
hooger zal
moenatuurlijken waterbak van
ten zijn. Heefe men nu geen' nacuurlijken
vall die hoogte
dan moet Illen
men dien eerst daaril:ellen,
daarfiellen, en het water in denzelven door
kunst opvoeren, waartoe dan de medewerking der lucht bevorderlijk
zijn kan. Onze gewone pompen en waterwerktuigen zijn van eenen
een en
waterlei- en werktUigkundigen
werktuigkundigen aard.
WATERSCHROEF. (Archimedifche)
(Arclzimedifclze) Een waterleikunil:ig
waterleikunfiig werk.
werktuig, naar deszelfs uitvinder genoemd. Het dient tot opheffing van
befiaat uit eene fchuins liggende fpil, rondom welke
het water, en beil:aat
zich eene buis, even als eene fchroef, tlingert,
flingert, die onder en boven
onderil:e gedeelte der buis 1l:eekt
open is. Het onderfie
fieekt in het water, en
wordt daardoor gevuld; terwijl hetzelve, door het omdraaijen
ollldraaijen van de
fpil , langzamerhand door alle fchroefgangen wordt gevoerd, tot
bovcnfie opening zich ontlast. Die
Dit werktuig is van
dat het door de bovenae
veelvuldig gebruik.
(E!:.ydrachna). Dit geflacht van infecten
inCecten heeft 8
WATERSPIN (Fl:.ydrachna).
pooten,, 2 geleede voelertjes, ~,4
2, 4 of 6 oogen, en den kop, het
pooten
borstil:uk
borsttluk en het achterlijf naauw aan elkander vereenigd. Men vindt
Despiciem (dcaer flechts ééne verfcheidenheid van, namelijk de H. Despicie11S
rus aquoticus
aquaticus LINN.),
LINN.), of het rood waterrpinnetje,
rUs
wacerrpinnetje, hetwelk rondachtig,
van vele vlekjes voorzien is, en de oogen onder aan den kop heeft.
Het heeft bijna de gedaante van eene kleine bloedroode fpin, is zeer
inland[che infecten.
vlug in zijne bewegingen, en behoort onder de inlandfche
WATERSTOF. (Hydlogène) Zoo noemt men het grondbeginfel
V:ln
lncht den naam
van de brandbare lucht; en van daar ontleent deze lucht
van wateril:offelijke
waterfioffelijke lucht (goz
(gaz Hydrogène) , en wanneer zij met zwa.
veldeelen verbonden is, noemt men haar gezwavelde water1loffelijke
water1l:offelijke
(gaz Hydrog~ne fulfuré), zoo als dezelve uit de burgwallen
lucht (gtJz
van dmflerdam
Amflerdam oprijst. Wanneer brandbare en zuivere lucht, die cene
verwantfchap met elkander hebben, zich vereenigen ,dan wordt
groote verwantrehap
er water geboren; en van daar, dat de Franfche fcheikundigen
ook den naam van wateril:of
water1l:of aan het grondbeginfel der brandbare lucht
LA VQISIER was de eer1le,
eerfie, di ce vollegegeven hebben. De beroemde LA
dig aantoonde, dat het water geen element of hoofdl1:of
hoofdfiof was (dat is
flof, die uit geene andere foorten van il:offen
fioffen beaaat)
be(1:nat) maar wel
eene nof,
water(1:of, te zamen verbonden, beilond.
be1l:ond.
zuurfiof en wateraof,
degelijk uit zuur1lof
Ita.
WATER VAL, (in het Fransch Cascade, afgeleid van het JealiaanCche woord Cos~ar~,
C(Js.ar~, dat vallen betcckellt)
beteekcnt) i.
iI die pinats
plaats,, waar
liaanfche
Hh S
het
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het water van eene hoogte in de diepte valt. Er zijn natuurlijke
en door kunst gevormde Watervallen. Onder de eerfle
eerl1e zijn in Europa de beroemdfle:
beroemdae: de Rijnval van Schafhaufen; in Noord.AmeriNoord.dmerika de groote Waterval in de rivier Lorenzo,
Lorcnzo, bij het fort·
fort' Niagara
in Canada, als mede die van Connectieut. Bij
Dij Niagara flort de
firoom
breedce van 1200 voet van eene hoogte van 144
flroom in eene breedte
met"Zulk een
j'!en flerk gedruisch naar beneden, dat men het op eenen
cellen afmet'zulk
fland van eenige mijlen ver kan hooren. De door kunst gevormde
~evormde
aanmer~
Watervallen zijn de zoodanige , waarbij het water van eene aanmerkelijke hoogte, over eenen berg ,• langs daarin gemaakte terrasfen ,
of trapswijze afdeelingen, benedenwaarts flort. De fchoon!1:e
fchoonfle van d'ecl'ezen aard
a2rd vindt men te 1Il{arly,
1I1arly, omflreeks
om!1:reeks Pérfaillcs,
f7er[aillcs, en te Casfel.
Cas[el.
WATERVLOEDEN. Zonder hier te gewagen van die algemeen
veronderflelde,
veronder!l:elde, groote omwenteling, welke de gedaante van de
de oppervlakte der aarde, van tijd tot
COt tijd, door een' ofmeer
afmeer Watervloeden
ondergaan heeft, waarvan nog vele fporen voor handen zijn, en de
berigten der oudfte
oudfle volken gew:lg
gewag maken, zullen wij alleen, zoo kort
voornaam!1:e Wateryloeclen
Waterl'loeden opgeven, welke hier
mogelijk, eenige der voornaam!l:e
te lande Cedert
redert onze Christelijke tijdrekening hebben plaats gehad,
en door hevigen florm,
ftorm, zee- en andere vloeden werden vèroorzaakt.
In 839 werd bijna geheel Friesland overflroomd,
overftroomd, en het water 'rees
zoo hoog, dat het bijna de toppen der duinen, welke hier toen reeds
dien naam hadden, bereikte. Vele menfchen en beesten verdronken,
en het bleek, bij eene naauwkeurige opneming, dat er 2437 huizen
gerpoeld. Bij den Watervloed in 117° liep gemel.
waren weg gefpoeld.
de provincie omtrent Stavorm
Stavoren , geheel onder, en ook Holland
HoJland leed
daarbij veel, gelijk ook het Sticht van Utrecht, waar het water zoo hoog fiond,
ftond, dat men zeevisch,
zeevis eh , Wijting genoemd, ollltrent
omtrent
de fiads
ftads muren, met groote netten kon vangen. In 1287, (zie J.
VAN LEEUWEN,
LEEU WEN, Ge[chiedk. Taf. der Watervloeden in Vriesland
Friesland 1825,
18'25,
Inleid., bladz. 29,
:J9, in de aanteekeningen,) klom het zeewater, door
door'
cenen noordwestelijken !l:orlll
!torm,, langs de zeekusten dezer gewesten tot
zulk eene verbazende hoogte, dat Friesland,
f/desland, ten oosten der ZuiZee/and, behalve Walcheren
derzee, geheel onderliep, zoo als ook Zeeland,
en Wolfaartsdijk.
Wolfaartsdi.ik. Geheel lFést-Vriesland
T-Vest-Friesland bezuurde
bezuurdc gelijken ramp,
en zeer vele men[ch(;l]
menfchen verloren daarbij het leven. De Watervloed in
13'24,
1324, door het
her doorbreken vim den LekkendUk
Lekkendtik veroorzaakt, over.
firoomde een groot gedeelte van Holland, en bij dien van 1334 Ie.
leFriezen zeer veel, en ook
oek die van Holland en Zeeland hadden de Vriezen
fchade; terwijl vele dorpen geheel onder liepen, en eene
den groote Cchade;
menigte van 1l1cnfehen
mel1fchen er hij
bij omkwamen. Bij den vloed van Slagtm.
14'21, welke illsgelijks gemelde provinciën trof, joeg een noordwes1421,
dammen heen, terwijl de ri·
rio
ten wind het zeewater over dijken en dammcn
viercn
n3 h€t
hllt jaar 1366 een goed
vieren hoog gezwollen waren. 1\'I.en
Men had na
deel lands buiten den /ilb/asferwaard,
Alblasferwaard, aan de zijde van de Merwc.
Merwe,
billnengedijkt, en
cn daardoor het bed der rivier, tusfchen
tusfchcn lJtJrdingSl'cld
IJtJrdingsvc/d
cn
en
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eil
cn Werkendam, \Teel
veel enger gemaakt, waardoor het water federt, bij
frerk tegen de wederzijdfche dijken drong, dIe
die dus
hooge vloeden, fierk
een van beiden moesten bezwijken. Dit lot trof nu den oudfren
oud!1:en en
mogelijk den zwakfien
zwaklten dijk, die eertijds de Zuid-Jiol/andfche
Zuid-Hollandfche waard,
ttlslChen de 1I1erwe en de oude Maas, plagt te befJuiten.
tlls!èhen
beOuiten. Wel 172z
dorpen werden overflroomd,
overltroomd, en meer dan .20
20 bleven onder den vloed
bedolven; terwijl daarbij een groot getal men[chen
menfchen en beesten omkwa.
men, en de fchade zoo groot was, dat zelfs vele aanzienlijke'
aanzienlUke" lieden
in de diep!te
dieplle armoede gedompeld werden, en of buiten 's lands hun be_
fraan
fiaan moesten zoeken of hun brood bedelen. In Louwm. 1523
IS~3 brak
de Lekkendijk bij Schalkwifk, in de provincie Utrecht, door, en
verfcheidene dorpen, tot Leijden
Le&äen toe, werden onder water gezet;
gezet,
waarna in Slagtm. 1530, door eenen hevigen florm
!1:orm uit het N. W. het
Zee.
zeewater tot zulk eene hoogte klom, dat het in Holland en Zeeland over de dijken liep. Eene menigte van menfchen en vee verlaloor het leven, en velen vervielen tot armoede. Twee jaar la.
Wa.
ter moesten laatstgemelde provinciën op nieuws de rampen van Watersnood verduren. De meeste Zeeuwfche eilanden werden overflroomd,
firoomd, en in Holland liep het water een voet hoog over de dijken,
hetwelk in eene eeuw niet gebeurd was. In de toenmalige Nederlanden had
h~d in Slagtm. 1570 een zoo geweldige Watervloed plaats,
die door eenen felien
felIen frorm
fiorm uit het N. W. werd "veroorzaakt,
,veroorzaakt, dat
/luizen bezweken, een groot getal huizen werden
de meeste dijken en fluizen
menfchen en vee verdronken. I'/aanderell
fIIaanderen leed
weggefpoeld, en vele men[chen
bij deze ramp meer dan Braband. Holland, alwaar de Zifp doordoor_
brak, en de Diemerdijk op 12 of 13 plaatsen bezweek, waardoor kelders
en pakhuizen te Amjlerdam
Amfterdam onderliepen, verloor nog veel boven
Flaanderen,
J7laanderen, en ook de provinciën Zeeland en Utrecht
Utredt leden veel;
maar nergens was de ellende grooter
grooeer,, dan in Vriesland
J7riesland en Oost-Fries_
Oost-Pries_
land, alwaar men meent, dat wel !20,OOO
20,000 men[chen
menfchen bij dezen vloed
zijn omgekomen. In Louwm. 1624 viel er een doorbraak in den
J7aart of Vrecsl9i:lk,
Precswifk, in de provinLekkendijk , boven het dorp de Vaart
cie Utre,,'ht,
Utrecht, waardoor alles wat Noord en Noordwestwaarts in die
provincie en Holland lag,
lag. onderliep. De Watervloed in Slagtm.
Slagtl11. 1675
was mede noodlottig. Een zware frorm
fiorm uit het N. W. dreef het
il:nk
zeewater tot eene geweldige hoogte, rukte bij de Hetder een fiuk
van Huisduinen af, en overll:roomde
overfiroomde al het land tusCchen
tusfchen lFierillgm
en de Zijp. Bij Hoorn brak de zeedijk door, en verfcheidene
ver[cheidene dorpen liepen onder. Ook vielen er gaten in den dijk tusCchen
tusfchen MuilJIluidm en NaardC1i,
Naarden, en te Amjlerdam
Amfterdam frond
fiol1d het water tot aan de
waag op den Dam"
Dam ,. en fpoelde over den Nieuwen dijk; terwijl de
IJdijk ,ttls[chen
, tusfchel1 die fiad
flad en Haarlem, almede bezweek, en het doorbreken van den St. Aagtendijk een groot deel van Waterlaud
Waterland over.
firoomde. Ook in Vriesland en Overifsfel leed men door dijkbreuken vele fchade. In 1686 liep het zeewa"ter
zeewa'ter in GI'ollingerlalld
C"ollillgerland alom,
çll
plaatfen wel 8 voet
dijken, en men rekenen op fommige plaatfel1
voet,, over de dijken.
de,
d"

.·
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de, dat er meer dan 1200 menfchen, omtrent 5 000 paarden, koei.
jen, fchapen en varkens bij verdronken, en 450 huizen weggefpoeJd
weggefpoeld
waren. De overllrooming,
-1717 plaats
overfirooming, welke op kerstijd van het jaar
jaar-I7I7
had. deed vele dijken in het Noorderkwartier van Holland
Hol/and bezwijken, waardoor verfcheidene dorpen,
dorpen. van Zaandam af tOt
tot ,dverhom
Averhom
toe. onderliepen, hetgeen ook in Vries/and
Yriesland met eenige grietenijen
het geval was. Nergens echter veroorzaakte deze Watervloed meer.
der fchade, dan in Groninger/and, hetwelk meerderdeels
meerderde els over.
llroomd werd, en waar het water tot zulk eene verbazende hoogte
klom, dat het zelfs in de fiad Groningen 4 voet hooger fiond, dan
bij den vloed van 1686. Men bevond naderhand, dat er tusrchen
tusfchen
de 14 en 15000 huizen omver gespoeld,
gespoeld 1 en meer dan 2000 men.
fchen, ruim 14000
) 4000 hoornbeesten en paarden, en over !12000
112000 var_
kens en fchapenverdronken waren. Deze Watervloed breidde zich
uit over Oost.P;·ies/and,
Oost.Ydesland, en verder Noordwaarts langs de geheele
zeekust tot Zweden en Denemarken toe, en veroorzaakte zulk eene
aanmerkelijke fchade , dat de gewesten, die er het meest bij geleden
hadden, in langen tijd niet op hun verhaal konden komen. In het
begin van 17!l6
17.:26 vielen er 2 groote doorbraken in den Lekkendijk
bij Schoonhoven,
Scho()nhoven, waardoor de Krimpener. en Lopikerwaard onder
liepen: ook de Lingendijk bij Thiet
Thiel en Kedicnem
Kedir:!zem bezweek, en de
geheele A/blasferwaard
In Winterm.
.dlhlasferwaard werd overfiroomd.
Wimerm. van het
ontflonden er, door het opperwater in den Rijn en de
jaar 1740 ontfionden
Maas, aan fommige oorden, doorbraken in de rivierdijken, waardoor
de Betuwe, de Tielerwaard ,1 het land tusfchen Maas en Waal
en dat van Heusden en ,dltena
Al/ena reeds waren onder geloopen, toen in
Louwm. 1741 ook de Lingelldijk,
Lingendijk, bij Kedichem, doorbrak, en den
Alblasferwaard benevens de 5 Heeren Landen overfiroomde. In den.
zelfden dijk vielen eerlang wel 5 gaten.
gaten, en men rekende, dat meer
dan 15°,000 morgen lands in Gelderland en Holland werden onder
water gezet. Ook verdronk hier en daar vrij wa~
wa!: vee. en vele huiweggefpoeld of zwaar befchadigd. (*)
zen werden weggerpoeld
overfiroomingen, zoo als die van 1760, li63 , 1764, 1771
Latere overfiroomingen.
en 1774 bragten mede aan onderfcheidene gewesten van ons vader.
land aanmerkelijke fchade toe; doch allerdroevigst waren de onheionhei·
flonn en Watervloed,
Watervloed. in den verfchrikkeverfchrikke.
len, welke de vreesfelijke llonn
1775, voor bijna
IS van Slagtm. 1775,
lijken nacht ttlsfchen den 14 en 15
al de oorden van hetzelve gehad hebben. Het zeewater drong door
den loeijenden orkaan zoo fierk op onze kusten aan, dat op vele
plaatren
plantfen de dijken met geweld doorbraken, en aUerwege
allerwege de droeZeelalld" als mede in Bra·
Bravigfie verwoestingen plaats vonden. In Zeeland"
fiorm van donder en blikfem vergezeld, en woedde
band, ging de llorm
de zee zoo geweldig tegen den Westkappelfchen dijk, dat er fieenen
fieenell
van
C·) Men vindt alle
aUe deze, tot hier toe vermelde,
vermelde. Watervloeden
\Vatervloedcn opgeteekend ie.
in
(.)
Vaderlalldfch, llisuriq.
liist"ie I waar men den Bladwijzer op dezelve ill
jg
Vaderlo"dfch.
het XXI Deel kan nazien.
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van 3 en 400 pond boven op denzelven geworpen werden. Ook
Utrecnt
Utrecht en Gelderland bleven van deze ramp niet verfchoond. Voor.
al !lond
fiond het jammerlijk gefield in de nabuurfchap van het fiadie
fiadje NijNi/kerk, in welks omtrek alles overfiroomd
overllroomd was.
was, en vele menfchen
menfchcll
naar de zolders moesten vlugten :.
:.het
het verlies aan vee en het weg~
w~g~
fpoelen of bederven van tabak was aanmerkelijk. Te Ha,oderwifk
boorde de zee verfcheidene gaten in de muren der fiad, zoodat zij
bijna geheel onderliep. Nog erger was het te Elhurg
Elburg gefield, waar
alles buiten de fiad onder fiond COt
Wt aan de wallen toe; het water
zelfs tot binnen hare muren doordrong, en een nieuw pakiltlis
pakimis en
vier woonhuizen buiten de fiad wegfpoelden. In derzelver omtrek
verongelukten 26 mellfchell.
menfchen, 32 7 hoornbeesten, 16 paarden, 49 var~
kens en 70 fchapen. Allergeduchtst waren ook de rampen in Overijsfel , welk gewest voor een aanmerkelijk gedeelte o~er!1roomd
ijsfe!
o~erllroomd werd.
Zeer aandoenlijk was het, de ontzaggeIijke
ontzaggelijke menigte menfchen naar KamKam.
pen te zien vlugten , om zich van lijfsbehoud te verzekeren; doch ook
in deze ftad drong het water tot de hoogte van 6 of 7 voet door.
zoodat aldaar eenige menfchen en vee hun graf vonden. Kamperveen
en het Kamper~eiland leden insgelijks veel bij deze overfirooming,
overftrooming,
wegens het wegfpoelen of befchadigen van verfcheidene huizen, el1
het verdrinken van een onnoemelijk getal vee en menfchen. In den
lIfastenbroeker.dY
Mastenbroeker~di.ik
k vielen 37 doorflroomende
doorllroomende gaten, waardoor deze
dijk genoegzaam geheel verbrijzeld werd, hei:welk het verdrinken
van een aantal menfchen en vee ten gevolge had; terwijl vele woningen aanmerkelijk befchadigd werden, en anderen geheel wegfpoel'
den. Friesland
fTries/and en Groningen leden bij deze geduchte overll:rooming
overllrooming ,
over het geheel, niet buitengemeen; maar in Holland waren de onfchaden,, door dezelve veroorzaakt, onberekenbaar. Er
heilen en [chaden
was bijna geene ll:ad,
llad, die niet min of meer door dezen vloed geteis~
terd werd. Langs het .geheele ll:rand
llrand der Noordzee, van den hoek
van Holland ilf
allerverfchrikkelijkst,
!lf tot Texel toe, woedde de zee allerver[chrikkelijkst,
en bragt de groot!1e
grootlle onheilen aan. Te Ter Heide [poelden
fpoelden de dniduinen, ter lengte van zuur gaans, 20 tot 21 en te Scheveningen wel
30 voet in de breedte weg; terwijl al mede de eilanden Wieringen,
Marken, Schoktand
Schok/and en Urk, in de Zuiderzee, door het bezwijken
,dijken, geheel overflroomd
overllrooll1d werden. Niet minder treurig waren
der odijken,
lliedenblik ll:ond
fl:ond
de gevolgen van dezen vloed meer binnen 's lands. Te 1I1edenblik
het water een duim hooger dan in 1717,
17'7, en firoomde over de firaten en door de huizen; vooral te Enkhuizen kwam het tot eene onfiad. Waterland
gehoorde hoogte, en te Hoorn tot 3 voet in de flad.
leed door het doorbreken der dijken eene
eelle onberekenbare fchade aan
huizen, landerij en en vee: het getal der verdronken runderen en
fchapen
fchapell werdt op meer dan 3,420 ge[chat;
gefchat; terwijl ook eenige menfchen ongelukkig hun leven verloren. Te Zaandam was de' nood
het zwaar!1e.
rllim 7 duim hooger dan bij den
zwaarlle, en fiond het water ruim
,educhten vloed van 1717. In Amflerdam
~educhten
dmfterdam rees hetzelve, van 's midO
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dags van den 1414 ten
te'l 1 uur tot den volgenden morgen teil
ten 6 uur,
van 40 duim beneden tot
tOt de verbazende hoogte van 96 duim boveu
boven
peil. waardoor in het buitenile
buitenUe gedeelte der Had, de Buitenilad
BuitenHad genoemd, alles onderliep, en in vele pakhuizen, kelders en woningen
grootUe fchade
fehade werd veroorzaakt. Te Rotterdam, waar de vloed
de grootile
mede eenige duimen hooger Hond, dan bij dien van 1717,
1717. was de
fchade'
fehade" onberekenbaar; wordende die aan de fuiker
fuik er alleen op 120,000
guldens
gUldens begroot. Te Schiedam, in den Brie! en in Dordrecht was
de fchade mede aanmerkelijk, en in het land van Heusden en Altena
zag het er deerlijk uit. Met één woord, de rampen in Holland waren bijna algemeen. terwijl de fchade op zee bijna niet te begrooten was.
Slechts 1I z maanden later, tusfchen den !2 I en zz
S!!2 van Slagtm. 1776,
werd ons land andermaal door eenen hevigen Horm en hooggezwollen
vloed overvallen; doch dezelve was over het geheel genomen zoo geducht niet als in het voorgaande jaar; alhoewel de fchade door het
dncht
bezwijken van vele dijken, in de onderfcheidene gewesten veroorveroor·
zaakt, niet gering was. Ilo/land
Holland leed, in vergelijking van het vori·
vorige jaar, weinig; doch allerakeligst was het in Ge/derland,
Gelderland, inzonderheid bij de fiad
Had Elburg, gefl:eld,
geaeld, waar de golven der Zuiderzee met
vreesfelijkUe woede tegen derzelver vesten 110egen,
floegen, en die gede vreesfelijkHe
heel dreigden te 110open.
floopen. De wind was aldaar heviger, en de vloed
jaar. rondom de fiad de
merkelijk hooger, dan in het voorgaande jaar,
grootae verwoestingen aanrigttende. Aan den OostwolderOostwolder. zomerdijk
grootfl:e
werd een gehucht van I I woningen, het jammerlijk overfchot van
den laatstvorigen vloed, bijkans geheel genoopt,
gefloopt, hetwelk aan 7 menmen.
fchen en eene menigte vee het leven kostte. Ook rriesland
Friesland moest
deelen, inzonderheid
thans weder, meer of minder, in deze ramp declen,
Harlingen, waar de zee met een verfchrikkelijk geweld de beide ha.
vens kwam infiuiven, zoo dat het water nog !!z voet hooger rees,
dan in het vorige jaar: fchepell
fchepen en fchuiten, door den loeijenden
florm
aorm van hunne ankers en touwen losgerukt, zware balken en gege.
heele houtvlotten dreven langs de ilraten;
l1raten; het geklep der klokken,
het roeren van den trom, het akelig gekerm van vrouwen en kinderen
vergrootten den angst, en verfcheidene huizen werden, zoo door het
tegen aanfchokken
aanfchokkel1 der fchepen, als het geweld van het water, aanmerkelijk befchadigd. Menigvnldig
Menigvuldig waren de uitwerkfels van dezen vloed
voor Overfjsfe!.
Overijsfel. Allerwege
Allenvege braken de dijken door, bijzonder in het
kwartier van f70llenhoven,
f/ol!enhoven, waar eene fl:reek
l1reek lands van meer dan 15
11llr
uur gaans geheel werd onder water gezet. Eer men er om dacbt,
dacht,
fpoelde alles weg; de ingezetenen, die in de laagten woonden. moesten met hun vee naar de hoogten vlugten , en velen hunne bezitbezit ..
AUerellendigst was het in de
tingen ten prooi der golven overlaten. Allerellendigst
Beulake gefield, welk dorp, door des zelfs nabijheid aan den zeedijk,
en meest uit grooce
groote veenplasfcn
veenplasfen beflaande, het eerst en meest aan
de woede der zee bloot !land:
!lond: de huizen en tlufschuren
turfschuren werden ij-

494

ling~
Iing~

YV
NAT
A TER
E R VLO EDE N.
495
lings door de baren vernield; de turf (het eenig middel van bellaan
fiaan der ingezetenen) ja zelfs geheele llukken
fiukken veenland, dreven weg, en dus werden de menfchen van een groot gedeelte
naauwer nood hun
hunner bezittingen, beroofd; terwijl zij zelve ter naallwer
leven in de kerk van het dorp, op fl:oelen
fioelen en banken, konden I red ..
den. De aad
flad Kampen leed weinig of lJiets
niets,,maar
maar in den omtrek fiond
f1:ond
alles onder; de meeste huizen !tortten
Hortten in, en er verdronk eene menigte vee. Ook te Blokzijl
Blokzijt en Steenwijk zag het er droevig uit:
meer dan 800
800 menfchen namen de vlugt naar Kampen; terwijl meer
dan 700
700 beesten in de i1:ads
f1:ads fchuur, fiallingen
f1:allingen ,de
, de weide a3n
aan de oost.
zijde der flad
fiad , en in de kleine kerk geborgen werden. - De fchade.
fchade,
was niet
door dezen vloed aan het gewest Groningen toegebragt , ms
zeer a:mmerkelijk;
aanmerkelijk; evenwel liep het niet geheel vrij.
Het jaar 1784 was mede voor fommige gewesten van ons vadervader~
land, inzonderheid voor Gelderland,
Gelderland. noodlottig. Toen het ijs in
het laatst van Louwm. langs onze grenzen los en)n beweging geraakte, vleide men zich met eene fpoedige uitkomst; doch ongelukongeluk~
kig zette zich een ijsdam bij Hu/huizen
Hulhuizen en eene andere in het PallPall~
nerdenfche kanaal, waardoor het water in zijnen geweldigen loop
gelluit en over de kruin der dijken gedreven werd. Hieruit omfion_
ontflon_
gefiuit
den veelvuldige dijkbreuken, waardoor vele verwoestingen werden
veroorzaakt, zoo zelfs.
zelfs, dat op den I van Lentem. het land tusfchen
ttlsfchen
Maas en Waal op 10 plaatfen
plaat[en,, en het njk
rijk van Nijmegen,
Ni/megen, door een
zware doorbraak.
doorbraak te Weurd, overllroomd
overfiroomd werd. Op denzelfden dag
werd de Neder - Betuwe op 3 plaatfen bij Ochten , de Over - Betuwe op 5 bij Bommel, Haalteren
Haalterm en Lent ingebroken. De vloed
verfpreidde zich hierdoor tot in den Thieler.waard,
Thie!er.waard, en werd beneden, door den Diefdijk gefl:uit,
gedrongen,
gefruit, over de Lingedijken gedrongen.
tot in de graafschappen Buren
Burm en Kui/enburg,
Kuilmburg, en voorts over de
Hollandfche plaatfen , boven den Diefdijk gelegen, tot aan Gorinchem toe, zoo dat al het land tus[chen
tusfchen de Waal en de Lek doorgaans 16 voet onder water fiond.
Ilond. Dit vloedwater kwam zoo fpoefpoe'
naauwelijks. met achterlating
dig aandruifchen , dat de opgezetenen naauwelijks,
van alles, hun leven op de daken hunner huizen of hooibergen red.
red~
den konden. In het laatst van Sprokkelm. brak de IJsJeI
IJsJe! voor de
fiad Zutphen
Zutphm los, en reeds den 3 van
vall Lemem.
Lentem. vloeide het water
flad
fiads poorten binnen. De dijk, bij het zoogenoemde
door eene der flads
Hoendernest bezweek; het water bruischte met een vreesfelijk geweld door den dijkbraak ; terwijl de zware ijsfchollell,
ijsfcholIen, die op het
land fchoven, eene groote verwoesting te weeg bragtell.
bragten. Men haaIde uit de nabij gelegene plaatfen menfchen en vee, en bragt dezelve
Zutphm, welke fiad,
flad, niettegenfiaande
niettegenflaande men eenige poorten
binnen Zutphen,
toegedamd had, op fommige plantfen zoo diep onder water fiond,
flond,
dat men de aldaar wonende het levensonderhoud met aken moest
aanbrengen, hetwelk men ook aan de landlieden der verder afliggende dorpen toevoerde, die uit de daken hunner bouwvallige woningen
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gen met gretigheid de handen uitftaken , om de toegebragte hulp met
verlangen en dankbaarheid te ontvangen. Gelukkig echter kwamen
uitgeftrekten. Watervloed weinig menfchen om het leven,
leven.
bij dezen uitge1l:rekten.
en was eene door onze vaderlandlievende ingezetenen opgebragte
244,433- 1 3-J4. genoegzaam, om de geledene verliezen van
fom van f 244,433-13-14
zoo vele ongelukkigen te vergoeden.
Sedert heeft men hier te lande meermalen zware fiormen en hooge
Sprokvloeden gehad, als: in Winterm. 1786, in Louwm. 1789, in Sprok.
Win term. 1793, in Slagtm. 1197,
1797, 1800 en 1801,
kelm. 1791 , in Winterm.
1801. in
Louwm. 180:.!,
180~, 1806 en 1808, welke laatfte voor de provincie Zee.
Zeeland allergedllchtst
al1~rgeduch[st was, en aldaar grooce verwoestingen aanrigtte,
voornaIhelij k in Ylissingen,
J7lissingen, welke ftad
voornamelijk
fiad niet alleen geheel onderliep,
maar waarin verfcheidene huisgezinnen en een groot aantal vee in
den vloed hun graf vonden. Voor het overige waren de nadeelen,
door deze Watervloeden veroorzaakt, over het geheel, niet zoo aanaan.
merkelijk, als bij de vorige, weshalve wij die hier met fiilzwijgen
voorbij gaan, en onS liever bepalen tot den Watervloed van Louwm.
1809, welke door het vastzetten en opkruijen van het ijs in onon.
ze rivieren, en de opgejaagde ijsdammen werd te weeg gebragt , waarwaar.
door de vloed zoo hoog rees, dat het water met een vreesfelUk geweld
over de kruinen der dijken heenltortte,
heenfiortte, en duizenden morgen vrucht.
baar lands overfioomde. Wegens eene doorbraak van de zijde van
het Pannerden{che
Pannerden[clte kanaal liepen de dorpen Pannerden,
PtJlmerden, Herwm
Herwen en
Aards geheel onder. Bene
Eene andere in den dijk te Leuven, aan den
ouden Rijn, overltroomde
overUroomde de Lijmer
Difmer en vervolgens het geheele kwar~
kwar.
tier van Zutphen. De Snippelings dijk bij Deventer bezweek. waardoor Sallant en geheel Mastenbroek onderliepen. In den dijk:
dijk van
de Over-Betuwe kwamen twee doorbraken, eene te Leenen
Loenen en eene
te OOSlerhout,
Oosterhout, waardoor de Over
Over... en Neder.Betuwe,
Neder-Betuwe, de TiëlerwaartJ,
Tiëlerwaard,
en voortS de landen van Katlenberg,
KatIenberg , Asperen en Heukelom geheel
werden onder water gezet, en ook de Noorder-Lingen den fier ken
aandrang van het water niet kon wederfiaan.
wederfiaaü. BU
Bij het dorp Kedichem
kwam mede eene doorbraak; terwijl de vijf Heeren Landen, zoo wel
als de AJblasferwaard
Alblasferwaard tot eene aanmerkelijke hoogte werden overfiroomd, en in den dijk msschen Dalem en het veer van LoeveJlei,~.
Loeveflein.
niet minder dan elf doorbraken ontltonden.
den vloed en !torm
ontl1onden. Door
Doorden
fiorm
brak de dijk van het land van Maas en Waal, aan de beneden zijde,
tllsschen
tl1sschen Alphen en Dreumel, door, ten gevolge waarvan het lage gedeelte van dat ambt geheel onderliep. Eene doorbraak in den Bandijk
bij het dorp Wel, en twee in den Meidijk , tusrchen
tusfchen Zuilichem en
Poederoijen zetteden bijna den geheelell
geheelel1 Bommelerw(Jard
Bomme!erwaard onder water.
De Oudheusdenfche, Doverfche en Drongelfche dijken bezwekell
van de zijde van den Baardwijk{chen
Baardwifkfchen Overlaat en de LangeJlraat,
Langeftraat ,
op 4 plaaefen,
plaatfen, zoo dat het Water het benedenland van Heusden bin.
bin·
neoltroomde.
neofiroomde. Inden dijk te RY'swifk.
Rifswijk , boven Woudrichem, kwam een

doorbraak, waardoor zoo wel als door de verdere doorbraken, welke QP
ver·
ver-
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verfehillel1de
verCchilIende plaatCen
plaatfen in de benedendijken van het nieuwe land van
/Jltena
Altena It bij den 110rm
fiorm en vloed ont11onden,
oncfl:onden, dit en het oude over.
11roomd
firoomd werden. Zoo werd dan, door de woede van het water der
gell:apelde ijsbergen en de ge.
opgezwollene rivieren, de opeen ge!l:apelde
weldige 11ormen,
fiormen, voor welke onze dijken en waterkeeringen moefmoeS"ten bezwijken, een aanzienlijk gedeelte van ons vaderland in
herièhapen. Hartverreheurend
HartverCcheurend waren
eenen onoverzienbareli
onoverzienbarer. waterplas her[ehapen.
de jammervolle tooneelen, welke hierbij plaats hadden. Op fommi.
Commi.
ge plaatfen
plaatCen moest men zijne redding op de daken der huizen zoeken;
op andere zagen derzelver bewoners, die er uit angst uit gevlugt waren, dezelve met have en vee wegfpoelen
wegCpoelen of inllorten,
inltorcen, en werden
dus van alles beroofd en in de diep!l:e
diepll:e armoede gedompeld. Met één
verfpreidden zicll
ziclt
woord. fchrik en verwoesting, dood en ellende verrpreidden
fchade was onberekenbaar; doch ook de
overal, en de geledene fehade
menschlievende pogingen, ter redding van velen,
velen t met opoffering van
eigen leven, waren voorbeeldig, gelijk ook de vrijwillige bijdragen
onzer weldadige landgenooten
landgenoocen,, ter onder11euning
onderll:euning der ongelukkigen,
ongelukkigen.
en zoo veel mogelijke vergoeding van derzelver geledene verliezen,
aanmerkelijk waren; hebbende dezelve niet minder dan ruim f 985,000
opgebragt.
een en
Het jaar 1820 leverde geen minder treurig tafereel op•. Na eenen
genrengen
gefirengen vorst, welke in het midden van Louwm. bijna alle rivieren, van den Boven - Rifn
Rijn nabij Mentz
IVlentz tot aan den Beneden· Rijn
toe, vastzette, zoodanig , dat al de rivieren van Gelderland me
meec
ijs bedekt waren, en een ontrustend vooruitzigt opleverden, oncfl:ond
ontnond
fierke dooi, zoo dat reeds II2 dagen daarna
er den 17 en 18 een 11erke
de Boven - RiJn en Waal, alsmede het ijs in het Pannerden{ene kanaal in beweging geraakten en hier en daar verl1:opten.
verf1:opten. De
fiand der rivieren werd, zoo door den buitengewonen toevloed
van het bovenwater, als door zwaren ijsgang, allergevnarlijkst,
allergevaarlijkst , welke laatne
laatil:e allerwege ongemeene ijsfloppingen
ijsil:oppingen ten gevolge had,
deed dijken en dammen bezwijken, en veroorzaakten geduchte
overfiroomingen,
ll:eden en dorpen met
overllroomingen, waardoor verfcheidene 11edcn
een!:: geheele vernietiging bedreigd werden. Wij zullen hier, zoo
eene
mogel~ik. de voornaam11e,
voornaamfie , eenige daarbij plaats gehad hebkort mogelijk.
bende bijzonderheden opgeven. In de Brabandfche
Brabundfche departemellten
departementen
werden vele velden van 3 tot 5 voet uitgehold, en uitgenrekte
uitgel1rekte ak_
kers onder 11een
fieen en zand bedolven. De om!l:reken
omil:reken van Luik leden
geweldig, en ook binnen deze fiad
ll:ad was de 11room
1l:room zoo 11erk,
ll:erk, dat
univer(iteit door denzelven werd medeeen gedeelte van de brug der univerliteit
gevoerd ; terwijl te Maastricht, verfcheidene dagen,
dagen .lang,
lang, nukken
fiukkcn
en eene menigte vee de rivier afdreven.
van huizen, allerlei huisraad cn
Te Brusfel braken de dijken van het kanaal op 3 plaatren door,
waardoor het benedenne
benedenil:e gedeelte der 11ad
fiad zoo diep onder water
liep, dat men met vaartuigen of karren de ingezetenen der overll:roomde wijken, door de vcn
il:roomde
vellil:ers
fr ers der bovenverdiepingen, van het
AWElVmENWooRDENB. VII.
ALGEMEENWOORDEl''B.
Ii
1100·
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Doodige moest voorzien. In den omtrek van Leuven, en ook in deze fiad
ftad zelve, fiond
ftond alles onder water, en waren de rampen ge.
ducht. Te Antwerpen leden verfcheidene
ver[cheidene huizen en kaaijen , door
fJp het pUnt fionden
ftonden
het opfiuwend
opftuwend water, zoo geweldig, dat zij 0p
van te zullen bezwijken, en in het land van IYaas rees hetzelve,
in fommige
[ommige gemeenten, tot bijna 10 voet: de ingezetenen moesten tot
boven op de daken hunnen toevlugt nemen, en - zouden gewis zijn
Dender'
omgekomen, indien hun niet bij tijds door de bewoners van Dender·
monde hulp ware toegebragt. Met 30 vaartuigen bragt men meer
dan 3°0
300 menfchen binnen de fl:eden
fteden in veiligheid, alwaar zij
z~i door
ftad Luik, en bijzonder door de
onderfcheidene
onderrcheidene geldbijdragen uit de fl:ad
milddadigheid van onzen geëerbiedigden
geëerbiedigd en koning, die voor Zuid-Bra.
hand f 3°,°00.
3°,°0°. en voor laatst genoemde fl:ad
ftad f ~5,oco fchonk, van
al het noodige verzorgd werden. Nadat het ijs in de Maas eerst
las geraakt was, en zich naderhand weder had vastgezet, werden de
les
dijken, door het onophoudelijk wasren
wasfen van het water, op verrcheiverfcheidene plaatren overll:roomd. In de gemeente van Kuik ontll:onden 5
doorbraken, waardoor vele huizen met eene vol!1rekte
voHtrekte verwoesting
bedreigd werden. Er verdronk hier, zóo als ook te Efcharen en Gas~
bezwijken moes.
[el, waarde dijken almede, door het opzettend ijs, bezwvken
ten, veel vee. De fl:ad
ll:ad Grave liep bijna geheel onder, en in de nabij
liggende dorpen moesten de menfchell tot zelfs op de daken der huizen vlugten ; terwijl het vee, dat men niet had kunnen redden, jam ..
merIijk
merlijk omkwam. Te Yelp alleen werden 70 runderen en 33 paarden
in den vloed bedolven. Ook de dorpen Reek en Herpelen leden veel
nadeel. In bet
het laatll:e ontHond, bijna in het midden, door het 0verflroomen van den Erfdijk , eene kolk van omtrent.20 voet diep.
te, en verdronken 17 runderen; terwijl een hoog bejaard grijsaard,
die uit gehechtheid aan zijne woning dezelve niet had verkiezen te
verlaten, in den vloed zijn graf vond. Van [{uik tot 's
' s Hertogen.
hoseh, aan beide zijden der l/faas,
111aas , ontwaarde
omwaarde men niets dan eene
toren[pit[en uitf1:aken.
uitfiaken.
openbare ijszee, boven welke eenige torenfpitfen
De gebeurtenisfen
gebeurtenis[en,, door deze overfirooming
overftrooming en ~jsgang langs den
Rifn veroorzaakt, waren nog noodlottiger. Te Arnhem en in den
omtrek bleef het water tot eene buitengewone hoogte was
was[en,
fen ,
zoo dat men van de overzijde der rivier het akelig gekerm hoorde
der vele ongelukkigen, die, door den vloed verrast,
verrast. naar de bobavenfle verdiepingen hunner woningen moesten vlug ten 1, van waar zij
venfte
door middel van aken werden in veiligheid gebragt. Wegens het
losraken der rivier ontllonden er te Ma/burgen en Drie! geweldige
flaalld winterkoorn
doorbraken, waardoor niet alleen veel te veld fl:aalld
vernield, maar zelfs verfcheidene hnizen,
huizen, vooral in de Betuwe.
Betuwe, door
het water weggefpoeld
weggefpoeld,, of door de ijsfchollen weggerukt werden;
terwijl ook daarbij veel vee om het leven kwam, en de menfchen,
die op de daken hunner huizen gcvlugt
gcvlngt waren, niet alleen have en
vee ter prooi van het water mocsten
moesten laten, maar zelvcn
zei ven niets anders
V(lnr
V(lflr
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zunen omvoor oogen zagen, dan van koude, honger en gebrek te zufIen
komen: zij werden echter gered, maar waren zoo uitgehongerd, dat
men, bij het aanbod van mondbehoeften, met moeite hunne gretigbeid konde beteugelen. - Langs de Waal was het mede droevig gefield. Het fieeds wasfend water firoomde over de OoiCche dijken heen,
en bragt het ijs zoodanig in beweging, dat 7 huizen en Ifchuur
AlIerverCchrikkelijkst waren de ram.
daardoor verbrijzeld werden. Alierverfchrikkelijkst
algemeenell Watervloed ook in het fchomambt
fchomambc
pen, door dezen zoo algemeenen
Ubbergen veroorzaakt. Onder /{ekerdom kwam een doorbraak van
inftroomend ijs wierp alles, wat voorkwam of tegen72 roeden; bet in!1:roomend
fiand bood, over hoop; boomen van I tot l~ voet middellijn wer..
afgebroken,J en hit
bit ijs kruide van 10 tot 15 voet op elkander.
den afgebroken
Rampfpoedig was het met de bewoners van dit fchoutambt gefield~
gefteId ~
hun vee op de hoogte geborgen hadden, maar
die zich wel met hnn
bunne overige bezittingen door den vloed moesten zien wegfpoewegrpoe.
hunne
boog rijlen. - Aan de overzijde der rivier was de ellende door het hoog
Jen.
ijsverftopping , door het 10sbar!1:en
losbarften van de
zend water en de zware ijsverfiopping,
Waal veroorzaakt, niet minder groot. De dijkbreuken en over!1:roooverftroomingen, inzonderheid te Oosterhout, waren aIIerverfchrikkelijkst,
aIlerverCchrikkelijkst, en
Verfchei...
deden niets anders dan eene geheele vernietiging vreezen. Verrchei
het
dene huizen, zelfs het kas teel, moesten voor het geweld van bet
water en ijs bezwijken, doch de inwoners werden nog gelukkig
gered.
badden voor de o0Het kon niet anders, of al deze doorbraken hadden
'Ver·
ver· en Neder.Betuwe en den Tieterwaard, tot aan den Diefdijk bij
rampzaligfte gevolgen. Er OIu!1:ond
ontftond eene door
door...
Gorinchem toe, de rampzalig!1:e
tusCchen deze pinats
pInats en Asperen, waardoor
braak achter HeukelOln, tusfchen
nechts Iî uur niet alleen geheele gemeenten in
binnen den tijd van l1echts
den omtrek, maar zelfs de fieden, onder water gezet werden, zoo
kondat de ingezetenen naauwelijks hun leven en hunne· goederen kounraten geOagen,
den redden •. Te Asperell werden eenige gaten in de Hraten
beCchadigd; terwijl het gevaar zoo zeer toe.
en vele huizen zwaar befchadigd;
bovenfte verd;epingen moest vlugten.
nam, dat men in aller ijl naar de boven!1:e
Gelukkig kwam hierbij niet één mensch om, maar het verlies aan
vee was aanmerkelijk. Te Gorinchem, waar vele ongelukkigen reeds
een veilig verbiijf gezocht hadden, zag het, wegens de doorbraken
van den Zuider- en Noorder. Lingendijk, allerakeligst uit. Reeds in
morgenftond van den 26 om(1ond
om(lond er eene doorbraak van binnen,
den morgen!1:ond
overftroomd werd, en de
waardoor de overzijde der haven geheel over!1:roomd
ftad zich fpoedig als een eiland vertoonde, dat door eene verver·
geheele !1:ad
fchrikkelijk woelende ijszee bedreigd werd. Verbazende groote ijszull~ een geweld tegen de !1:ads
ftads muren en
fchollen druischten met zul1~
Cchrik en angst vervuld werd, te meer,
dijken aan, dat alles met fchrik
ftad en Dalem vernield, en de Zeedevermits de dijk ttlsfchen de fiad
Arkclfchcn dam bezweken was, zoo dat nu
rikfche Huis a:m den Arkelfchcll
gccnc keerlng meer hebbende, de poorten der fiad
ll:ad in.
het water, geene
i1room·
!1:room·
1i 2
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firoomde, en een ieder zoo veel mogelijk zich zocht te bergen.
Met ieder oogenblik nam het gevaar toe: niet alleen bezweek de zwak.
zwakke dijk, die het uitwaterings-kanaal
uitwaterings·kanaal van Steenhoek van het omliggend
land afscheidt, maar ook de waaijerdeuren van de groote f1uis, in
het vorig jaar pas aangelegd, floegea
floegen met geweld, door de kracht van
het ijs en den 1l:room,
ll:room, uiteen, en de groote keerbalken tusfchen de
fluizen en de batterij werden in één oogenblik weggel1ingerd.
weggeGingerd. Twee
dagen daarna begon het water gelukkig te vallen, en zoo doende
bleef de 1l:ad
frad Gorinchem voor verdere onheilen gefpaard. Nu eerst
tOt redding der ongelukkigen
kon men van hier maatregelen nemen tot
van den Alblasferwaard, welke door den aanhoudend en aanvoer van
water,J en bijkomende doorbraak van den dijk, binnen 3 etmalen
het water
in eene volkom ene ijszee herfchapen was. M~n voorzag alle daartoe
gefchikte vaartuigen van leeftogt; trok dezelve met paarden door de
fiad, en bragt ze in den vloed, waarin bijkans alle dorpen fche·
fchenen te zullen verzinken. Een onnoemelijk getal menfchen zat op de
bovenll:e
noodgeluÎ
bovenl1:e verdieping of de daken hunner huizen, terwijl het noodgelui
van meer dan ~o
20 dorpsklokken , op eenen
een en meer of minderen afstand,
in den omtrek den angst of fchrik nog vermeerderden. Jammerlijk
het gekerm der ongelukkigen,
ongelnkkigen, die zich zei
zelven
ven niet konden
kónden red~
was ha
deIl
dèrt , 'ell àUerakeligst het geloei van het uit deszelfs 1l:allen
frallen verdreven
vee, hetwelk men veelal op de zolders,
zolders. daartoe ingerigt, moest ber.
bergen, waartoe men vele moeite had, om zware melkbeesten derwaarts
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te drijven.

Drie dagen bragt men in den bang(l:en
bang(len nood door, toen

men eindelijk op den .29
29 gelukkig eenig uitzigt op redding verkreeg,
die dan ook dadelijk door den koning, en de menschlievende zorg
van'
van· de ingezetenen van Gorinchem, werd aangebragt ; en dus genoot
de Alblasferwaard, hoe zeer ook geteisterd, door tijdige voorzorg,
onbezweken arbeid en moed, onder den Goddelijken zegen, het geluk, geen aanmerkelijk verlies aan menCchen
menfchen en vee te lijden, hetwelk anders het natuurlijk gevolg zoude geweest zijn. - Ook de
ingezetenen van den Tieler waard geraakten, door de ontzettende dijkbreuken, in den uiter1l:en nood, terwijl het doffe klokkengeilli,
klokkengelui , en
hier en daar eenige kanonfchoten het van tijd tot tijd naderende gevaar aankondigden, om hulp van elders in te roepen. Deze bleef dan
ook niet lang achter; en het waren de gemeenten van Waardenhurg
en Neerrifnen, die in dit opzigt het .uitmumendst
.uitmuntendst voorbeeld hebben
opgeleverd: men wist met daartoe afgerigte noodfchuitcI1
noodfchuitel1 de ongeluk.
ongelukkigen te redden, zonder dat er een eenig menseh'
mensch , maar wel een merkelijk aantal vee, bij omkwam; vele hutten en woningen wegspoel.
wegspoel_
den; een groote voorraad van voeder voor menfchen en vee ver.
ver_
nield werd, en de landerijen,
landerijen , die pas in het voorgaande jaar zoo zeer
door het ongedierte geleden hadden, grootendeels verzand werden.
Eindelijk nog achten wij ons verpligt, een beknopt overzigt van
den verfchrikkelijken Watervloed van het jaar 1825, te geven_
geven. Zeer
vele omf1:andighedcll
om1l:andigheden liepen te zamen, een
ten einde dien vloed tOt
tot
ee-
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eenen der rampzaligll:e
rampzaligfre , voor ons vaderland zoo wel als voor een aanzienlijk gedeelte der naburige landen, te maken. Daartoe fchenen
natUur zich als het ware te vereenigell,
vereenigen , en daardaar.
al de krachten der natuur
onder zijn er veelligt
veeIligt fommige geweest, welke wij of lJiet
niet genoegzaam kennen om haar vermogen te kunnen nagaan, of welker invloed
onzer dadelijlce opmerking is omfnapt. De derde, vierde, vijfde en
zesde van Sprokkelm. waren de dagen, gedurende welke wind en
water vele provinciën van ons
0115 vaderland met verdelging bedreigden.
Voor Noord·
Noord - HolJtmd
Holland was de namiddag van den vierden inzonderheid
noodlottig, door eene doorbraak te Durgerdam, een gevolg van het
bezwijken van den 1leenen
lleenen beer, aldaar in 1809 gebouwd. In den
avond van den 6den waren er 24,929 Rijnlandfche morgen, of
!21,211:
!H,:.H I: 87 bUIlder lands, geheel overll:roomd.
overClroomd. De fiad
frad ./imf/erdam,
.dmflerdam,
sden,
hoe wel het IJ water er, in den nacht van den 4den op den 5den,
gedurende
ged1.uende omtrent een half nur,
uur, tot de voorbeeldelooze hoogte van
omll:reeks
omfl:reeks 250 Nederl. duimen boven het Amll:erdamfche
Amfrerdamfche peil, dat
js, weinig minder dan 22 Amll:erdamfche
Am!1:erdamfche duimen hooger dan ten tijtij~
is,
hoog!1:en bekenden vloed van 1775 Reeg,
fl:eeg, leed weide van den hoog1len
llig,
Jlig, en werd, mag men zeggen, flecbts
flechts bedreigd; maar hoog klom
de nood aan den overkant van het ll. Te DUl'gel'dam,
Durgerdam, RonsdQt~
R(JnsdQt~
Holijfloot,
Ho/ijfloot, MOl1nikendam,
Monnikendam , Landsmeer, (in welke gemeente I ~25 áuks
ftuks
Oos/zanen, Koog áande
àan 'de
vee, waaronder 434 koeijen omkwamen) Oostzanen,
Zaan, Wormerveer , Purmèrland,
Purmérland, lip en in den wijdm
wijden Warmer,
Wormer ,
woedden dood en verderf. Op her
het armoedige visfchers - eiland MarMar.
ken
heil werden, in één oogenbIik,
oogenblik, bijna 300 zielen van alles beroofd,
door het geheel verloren gaan van 70 der 190 woningen, waaruit
de gemeente bell:ond.
be!1:oud. Deskundigen meenen de [ehade
fchade , in de provincie geleden, op f[ 2,711,632
2,71 1,63'2 te mogen begrooten. Minder fel
trof de ramp Zuid - Holland, welk gewest echter niet vrij liep j de
gevolgen van den vloed troffen inzonderheid het nederige ScheyeninScheveningen. Te Rotterdam, waar het water mede hooger dan in 1776 klom,
fl:reep Nederl. boven het Rotte.peil,
Rotte-peil, werden
en wel tot 349 duim 2'2 fireep
voor [f 300,000
300,000 koopwaren verloren, of bedorven. Ook in den bui.
men groote fcllade,
fcbade, en zeer werden de
tenpolder Fijenoord
Fi,ienoord leed mcn
dijken en verdere zeeweringen op de eilanden van Goedereede en
Poorne geteisterd. Zeeland leed mede niet veel; alleen bekwam men
J700rne
groote fchade :tan
2an de werken in het district van Sluis. Op f[86,339
86,339
fiellen. Noord
Noord·- Brameent men evenwel nog de fchade te mogen frellen.
hand verloor over het algemeen weinig, maar meer de provincie
AntweytJen, en inzonderheid het arrondisfemem
arrondis[emellt Mechelen, in het.
hetwelk, in de polders van Hingene , Bornhem en Weertlt, 1472 bunoverll:roorrid , en een
eeu aanmerkelijk aantal huizen vernield of
ders land overfl:roOlnd
befchadigd werd; zoo dat '270
270 huisgezinnen de hunne
bunne verlaten moesten, en cIders
elders geborgen werdcn.
werden. In het
bet ruwe werd de fchade, buiten
welke de gegoede ingezetenen geleden hadden, op [166,883-50
die, weJl,e
f/larmdercn,, en daarin in het bijzonder de gemeente
gefcha:. Oost VlamtJeren
Ii 3
van
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van Ct·t'mhel-gm,
Grimbergm, leed almede veel. Minder West. P/tJanderen,
F/at1nderen, al ..
waar nogtans de duinen zeer geteisterd werden. Meer wederom
de provincie Utrecht, en in deze de gemeente Baarn. Ook het aan
zee liggend gedeelte der provincie Gelder/and
Gelderland deelde in de ontzettende ramp. Allerak/'ligst
Allerakeligst zag het er om de fieden Hattem en EIElhurg uit.
uit, en bijzonder in de gemeenten van Oldebroek, Doorn[pi./k
Doornfpi.Jk
en Oosterwolde.
Oosterwotde. De Had Harderw&'k
Harderwifk omkwam naauwelijks
na~u\Velijks eenen ge.
heelen ondergang, 29
~9 menfchen waren in Gelderland
Ge/derland omgekomen, en
de fchade fchatte men op [[~57,368
!:I 57 ,368 - 10, voor zoo verre dezelve is
opgegeven geworden, en zonder die aan de dij
dijken
ken en andere open_
openbare werken, als mede den afslag der landerijen en de verzandingen
van dezelve, te rekenen. Overijsfel
Overijsft/ leed van alle provinciën van
ons vaderland het allermeest, vooral in en omtrent Kampen. Op het
eiland Schok/and kwamen 14 menfchen om, en bleven fJechts
flechts 7 woni
nigen
gen bewoonbaar, terwijl de ingezetenen geene hulp van elders
333 perfonen
verkrijgen, noch ergens eene toevlugt zoeken konden, 333
verloren in Overifsfel
OverifsftJ het leven; 12,843
1~,843 runderen, 526 paarden,
1028 varkens en 1737 fchapen verdronken er; de fchade mag men
op [2,259,816 ftellen. Ook de hoog gelegen provincie Drenthe, en
wel derzelver beste gedeelten, moest deze ramp bezuren, te Nieuw'
Nieuw"een verloren 5 menfchen het leven; op [:)38,041
f.\l38,041 rekent men de fcbade.
fcllade.
Allerdeerlijkst was het ook in Frt'es/and
Friesland gefield,
gefleld, bijzonder in de grietenijen de Bi/dt,
BUdt, Hemelumer Oldephaert, en Noordwolde met het Wor.
WorSOl

- kummer Nieuw/and, Lemflerland,
Lemfler/and, Stellingwerf,
Stellingwer[, Westeinde , Schoter/and,
])oniawerflal
DoniawerflaJ •, Haskerland, Aengwirde, Wijmbritferadeel,
Wijmbl'itftradee!, WonferaWonftradeel en ldaarderadeel;
ldaarderadee!; in de fieden Hl11'lingm,
Harlingen, Hindeloopen en Sta'Voren;
"oren; op de eilanden Ameland en Schiermonnikoog. Het getal der

omgekomene menfchen wordt op 17 gefchat,
gefchat , dat der beesten bedroeg 3,724 waaronder 1,296 koeijen ,~ maar ongeveer honderd en
drie duizend bunders, meestal vruchtbaar land, waren onder de zee
begraven! Meer dan vijftig duizend zielen, een vierde gedeelte der
bevolking, was in nood en ellende of in ongeluk en lijden! Binnen twee etmalen zijn drie millioenen fchats verflonden ! zegt een
getrouw tafereel, er bijvoegende , dat de fchade, aan zeeweringen
en havenwerken, ruim [ 16,000,000 bedroeg. Groningen leed veel
grootfie fchade was aan dijken en zeeweringen; menminder, de grootlle
fchen kwamen er niet om. De geheele fchade, welke het koningrijk
fehen
AIder Nederlanden door dezen zeevloed trof, is niet op te geven. Alleea tot herfiel
leen
herflel der rijks werken achtte men acht millioen Iloodig,
en de fehade
ichade in Noord· Holland.
Holland, Gelderland, Overij'sfel
Overifsftl,, Drenthe,
Zeeland en Vriesland
Pi-iesland alleen bedroeg zeker eer meer dan minder. Inmiddels ijverden vreemden en landgenooten tot verzachting
van den rampfpoed door de fchitterendfie blijken van weldadigheid
en mededeelzaamheid. Z. M. de Koning fehonk
fchonk [ 100,000; uit
's lands kas werd eene fom van [23,900 aangewezen; H. M. de
Koningin [chonk
fchonk [ 10)000
10,000,J Z. M. de Keizer van Rusland [100,000,
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van Oranje en Hoogstdesz. Echtgenootef30,ooo,
8,000, en het geheel beloop der liefde.
Z. K. H. Prins FREDERIK 8,000,
giften, gemelde fommen daaronder begrepen, was plus minus
2 6.- o:\!. Even min heeft het ontbroken aan bewijzen'
f 2,2°4,4
2,2°4,426
bewiJzen' van
[chitmoed en menfchenliefde in en bij het gevaar zelf, waarvan de fchitterendfte blijken gevonden worden in meer dan eene algemeene . en
terendfre
bijzondere befchrijving van de ramp, waartoe wij verder den lezer
verwijzen, inzonderheid tot het
bet Gedenkboek 'Van
van Neerlands Watersnood in Februari;"
Februarif 1825. door J. C. BElJER.
BEIJER.
WATERVREES, (Hydrophobie)
(Hydrophohie) noemt men I. over het
bet algemeen, dat toeval of verfchijnfel bij eenen zieken, waarbij hij niet
ftaat is, om eene vloeifrof
vloeiftof door den mond op te nemen, of naar
in fiaat
iu
beneden te kunnen flikken. Dit verfchijnfel heeft zijnen grond in
eene krampachtige zamemrekking van de fpieren van den flokdarm,
en heeft bij onderfcheidene, bijzonder in zenuwziekten plaats, die
met kramptrekkingen gepaard gaan. Het hevigfie
hevigfl:e en aanhoudenfie,
aannoudenfl:e,
omftandigheden,
en van de vreesfelijkfl:e gevolgen vergezeld -gaande omfiandigheden,
vertoont zich echter deze ziekte, ten !lde
2de in eene eigene ziekte,
beftempeld heeft, en van
die men uit dien hoofde met dezen naam befiempeld
te veel belang is, om er niet nader mede bekend te worden.
mededeeIing van
De.Watervrees ontfl:aat bij de menfchen door de mededeeling
tlet befmettend gif bij een dol dier, meestal van eenen hond of eelle
11e kat (zie: HONDS.DOLHEID). De ziekte zelve openbaart zich
gewoonlijk na de verwonding en indringing van het gif, door den beet
van het dier, fom tijds larer.
later. Zoo vindt 1l1en
men b. v. in de verhandegenootrchap te Londen, in het 6de deel,
lingen van het geneeskundig genootfchap
eerfte verfchijnfels der Watervrees
een geval opgeteekend, waarin de eerfie
omvangene wond,
wond. vertoonden.' De
zich eerst 9 maanden, na de ontvangene
toevallen en verfchijnfels dezer ziekte zijn gewoonlijk de volgende.
De wond, waarin het gif is ingedrongen, wordt of rood of omfieekt
ontaeekt
zich op nieuw; breekt weder open, en dikwijls loopt van de plaats
der wond eene roode llreep,
f1:reep, in de rigting van de bloedaders, (ve.
(!Ie.
1/ae) of watervaten (lympaticae). Te gelijk openbaart zich eene
eel1e
nae)
neerilagtigheid van geest, een bijzondere angst, en een treurige,
lleerflagtigheid
omftaan er verfcheifchuwe opflag van het oog; over het algemeen ontfiaan
dene toevallen van eene wezenlijke zenuwkoortS, rillingen, ligte
ligchaam; de
trekkingen, kramp in de verfchillende deelen van het ligcbaam;
pols wordt meestal fnel, vol, en flaat eenigzins hard; de ademhaling
wordt moeijelijk
moeijeIijk , fchielijk en kort,
lwrt, en gevolgd door walging, braldng, pijn in de maag, zamentrekking van den flokdarm, welke laatfie eindelijk zoo zeer toeneemt, dat de lijder niet 1l1eer
meer in fiaat
ftaat is,
om water, of eenig ander vocht. tot zich te kunnen nemen, ja zelfs
)(an
kan flechts
llechts het
bet enkel gezigt daarvan, of zelfS
zelfs van eene andere fiof
glinfl:erende oppervlakte, wanneer de ziekte op hare hoogvan eene glinf1:erende
eenen aanval van hevige fiuipftuip- en kmmpachtige
krampachtige zamentrekkinzamentrekkillte is, cenen
gen van de keel te weeg brengen. Harde fpijzen kan de zieke ech-
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ter nog doorkrijgen. Eij dit alles verandert zijne fiern: hij fpreekt
fchielijk, en op eenen meer heefchen toon ,zoo dat zijn geluid met
het
beefe. Uit
bet blaffen van eenen hond fomtijds eenige overeenkomst
overeenlwmst heen.
den mond loopt eene menigte fpeekfe!
fpeekfel , en vertoont zich bij den lijder, in zijne aanvallen van woede, eene bijzondere neiging tot bijten, en om naar alles, wat onder zijn bereik valt, te happen of te
fpuwen. Het fpeekfel van eenen zoodanigen zieke, in eene wond 00.vergebragt wordende, kan ont1l:eking en dezelfde ziekte veroorzaken.
Eindelijk worden de krachten van den lijder,
lijdel' , in den ontzettendHen
ontzettendLlen
firijd,
firijd 1 uitgeput, en, gewoonlijk op den 6den of iden
ïden dag, ook
wel vroeger, door den dood gevolgd, die dikwijls)
dikwijls, door afmattillg,
afmatting,
zeer zacht is, maar ook fomtijds nog van fiuiptrekkingen vergezeld
gaat.
Over het ware wezen der Watervrees zijn de gevoelens altijd verdeeld geweest. De vrees voor deze ziekte heeft in oude tijden bijna alle nadere onderzoeking en eene naauwkeurige behandeling derverhinderd. Tegenwoordig houdt men het voor hoogst waarzelve verhillderd.
fchljnlijk, dat zij haren grond heeft in eene zich mededeelende /pecifteke (bUzondere) omfl:eking, die het geheele werktuigelijk gefl:el,
voornamelijk de zenuwvlecht van den opperbuik, en die zenuwen,
welke tot de fiern
fl:em behooren, en den llokdarm aantast. Deze {'ntfl:e~ntfl:e
king moet derhalve van eenen fpecifieken aard zijn, omdat zij door
diereen bijzonder dierelijk gif wordt veroorzaakt, en zij tast het dier.
Iigchaam, ter voortbrenging (relijk werktuigelijk gedeelte van het ligchaam,
productie) van nieuwe vochten ingerigt. zoo geweldig aan, dat zij
dit tot het voortbrengen van een gelijkfoortig gif noodzaakt, en
hierdoor zelfs de werkzaamheid van het zenuwgefiel,
zenuwgefl:el, als de voorname oorzaak der gemelde voortbrenging, geheel in wanorde brengt•
.Hieruit kan men alle verfchijnfels, bij deze ziekte plaats hebbende,
afleiden, zoo als: de koortsachtige beweging, de afwisfelende aanvallen
vaJlen van angst en woede, de fiuiptrekkingen, de kramp in de
keel, de verandering van fpraak, en eindelijk de voortbrenging van
het befmettend fpeekfel. Dat door deze ziekte het ligchaam
Iigchaam in den
grond wordt aangetast in alles, wat tot zijn behoud dient, en de
masfa veranderd wordt, blijkt reeds daaruit, dat het bloed, wanneer
men dit bij zoodanige lijders aftapt, geheel veranderd is, en, in
plaats van de gewone donkerroode, eene geelachtig grijze kleur
heeft, en opgelost en vaneen gefcheiden , zich waterachtig, dun en
vloeibaar vertoont.
Men heeft de genezing dezer verfchrikkelijke ziekte wel door onderfcheidene middelen beproefd, maar nog geen, onder alle omfianomfl:andigheden,
digheden. genoegzaam bevonden. Het verhoeden van hare uitberl1ing is echter een voorwerp van derzelver genezing. Zonder hier
van de velerlei middelen te gewagen, door bijgeloof en winzucht
uitgedacht, herinneren wij alleen de Bellad01Jna,
Bellad()nna, door MUNcH aa11aanoevolen,
bevolen, welke ook als een krachtig zenuwmiddel altijd verdient,
dat
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dat er verder op gelet worde. ofschoon aan hetzelve tot hiertoe nog
zelden eene befiisfende hulp kan worden toegefchreven. Een ander
middel, het firenge antiphlogistiji:he
antiphlogistijèhe (koortsverdrijvend) ,heeft men
onlangs weder op nieuw
llieuw beproefd, en het heeft, behalve dat het
aan de jongfle
jongfie waarnemingen dezer ziekte beantwoordt, ook dit nog
voor zich, dat het door meer dali
dan één merkwaardig voorbeeld van
gelukkige
geiukkige herfleIling
herfieIling wordt aangeprezen. Reeds BOERHAVE befchouwbefchouw"
de de Watervrees als eene hoogst oncflekende
ontfiekende ziekte, en hield eene
aderlating, tot onmagt toe, koude
konde omflagen
omOagen en baden voor de doel.
matigfie middelen tegen dezelve. Zijne geneeswijze liet men echter
matigl1e
weder varen; doch de thans heerfchende en meer vrije berchouwing
befchouwing
gunl1iger, en verfchei.
en behandeling der geneeskunst is voor haar gunfiiger,
fchijnell tot hiertoe voor deze zijne
dene voorbeelden van genezing fchijnen
heefe
methode te pleiten. TYMON, een geneesheer in lJiladras, heeft
voor eenigen tijd de eerfie
eerl1e welgelukte proef der genezing een er tot
hoogflen trap geklommen Watervrees, door het rijkelijk aderladen hoogfl:en
beOisfender voor het nut eener fierke
ten, medegedeeld. (*) Nog be/lisfender
bloedaftapping is eene waarneming van zekeren SHOOLBRED, te
Calcutta, alsmede eene andere van WYNNE, in het London Medic•
1813. medegedeeld. Ook Duitfche geneeshee.Journa! , van Grasm. 1813,
GÖDE en VOGELSANG, hebben proeven met deze
ren. inzonderheid CäDE
ren,
geneeswijze genomen, die over het geheel zeer gelukkig zijn uitgevallen; doch hebben bij het aderlaten zich nog van andere middelen
antiphlogistisch middel voor de
bediend, namelijk van kwik, als een amiphlogistisch
Watervrees, eu
en opium voor de zenuwen. Daar de onmagt, op
de fierke
fl:erke aderlating volgende, eene voorwaarde van derzelver heilzaheilza·
geneeslJeeren , waarmede
me werking uitmaakt, zoo als genoemde geneesbeeren,
inzonderheid OSANN en HUFELAND infl:emmen, beweren, en de onmagt als een keerpunt der ziekte moet befchotlwd
befchouwd worden, waarin
zenuwgellel, na eene zoo aanmerkelijke verzwakking der
zich het zenuwgellel.
bloedvaten, vrijelijk weder kan verheffen, zoo hebben verfcheidene
artfen aangeraden, eensdeels, om de opening bij de aderlating buitengewoon groot te nemen, ten einde door de {heller
fneller vloeijing van
het bloed de onmagt te fpoediger te doen volgen, en, anderdeels
voorgedragen, om de onmagt zonder aderlating te bewerken. Dr.
NASSE maakt,
maake, in dit opzigt, op de door PARRY beproefde zamen"
zamendrukking der hoofdOagaderen
hoofdflagaderen opmerkzaam, waarbij hU
hij in het eene
flaap , en in een ander duidelijke voorboden van onmagc
onmagt had
geval /laap
waargenomen. Ook kan. te dezen aanzien, een door Rossi
ROSSI waargezijn, waarin een man, van eenen dollen
nomen geval. van belang zUn,
hond gebeten en door de Watervrees overvallen, nadat hij aan de
werking der Voltarrche
VoltaïCche kolom, van 20
20 paar platen, was bloot gefield
geweest, onmiddellijk van zijne kwaal bevrijd was; terwijl hij, geOlll11agt viel. Ook van het ge.
ge~
durende het fluiten van den ketting in onmagt
ne(") <'i/gem.
dIlem. Mldic,
M,dic, dntJalcn,
dntJalcn, .,,!uly
."Iuly ,816.
1816.
C*)
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llezen
nezen dezer ziekte, door de .aanwending van het Ga!vauismus
Galvmzismus be·
be("') volgens welke men den
werkt, bezitten wij eene waarneming (*)
lijder aan de werking van 50
$0 lagen blootaelde,'
blootaelde .. die, na ettelijke Galvanirche fchokken, zoo zeer afgemat was, dat hij niet langer fiaan
konde, zoo dat men hem op den grond nederlegde , en de aanwending van het Galvanismus bij hem herhaalde. De bewerking moest
uitgelleld, maar de zieke, die zich
nu tot den volgenden dag worden uitgefl:eld,
11U
nu volkomen wel bevond, wilde zich niet verder aan haar onderwerpen. Toen hij echter eenige dagen naderhand ligte pijnen gevoelde,
verwekte de angst voor eenen nieuwen aanval der Watervrees bij
nieuw de begeerte, om zich aan voortgezette proeven van
hem op nienw
het Galvanismus te onderwerpen, w:12rvan
waarvan de uitwerking nu volkomen was. Ook met het Magnetismus heeft men, volgens de waarnemingen van BlICQUET,
BACQUET, proeven genomen ter genezing en verhoeding dezer, ziekte; doch tot hiertoe hebben dezelve geen beflisfend
befiisfend
gevolg gehad (t).
ct).
WATERWEEGKUNDE (Hydrostatica), is de leer van het evenvloeifl:offen, die zich van de vaste ligchamen
Iigchamen door eene
wigt der vloeiftoffen,
grootere
onderfcheiden, weshalve de voor,
groot
ere beweegbaarheid der deelen onderfcheièen,
voorwaarden van hare beweging en van haar evenwigt geheel anders zijn
moeten, dan die bij vaste Iigchamen. De geringlle
geringfl:e kracht kan den
zamenhang van de deelen der vloeifioffen
vloeifl:offen verbreken>
verbreken. weshalve eene
mas[a uiteen en wegvloeit, wann
geheele masfil
wanneer
eer zij niet door vaste ligchamen
vaten) beDaten
beDoren en terug gehoueh
amen (bij voorb. de wanden van varen)
den wordt. Hieruit volgt, dat vloeilloffen
vloeifl:offen door hare zwaarte niet
flechts op den bodem van een vat, maar ook tegen deszelfs zijwanilechts
den, ja ielfs opwaartS,
opwaarts, drukken; alsmede, dat in eene vloeibare masfa
geene rust zal kunnen plaats grijpen, ten zij al de deel en van alle
kanten eene gelijke drukking ondervinden. Eene vloeiflof,
vloeiftof, alleen aan
de werking der zwaartekracht bloot gelleld,
gefl:eld, en in een vat met een
vrij oppervlak beiloten.
befloten, zal dan eerst in rust zijn. wanneer de dee.
dee_
len van het bovenfie
bovenf1:e oppervlak zich allen even vcr
ver van het middelmiddeI~
pUnt
punt van aantrekking bevinden.
Men kan door het water, als de algemeen verfpreide vloeillof
vloeifl:of,,
verfchijn[els ophelderen. Wanneer men, bij voorb. , water in
deze verfchijnfels
een vat flort,
llort, hetwelk uit een aantal zamen vereenigde buizen beza! in allen de hoogte van het water gelijk zijn, zoo als
fiaat, dan zal
ook in ieder ander vat, waarin het door een afschmrel,
afschmfel, dat niet tot
den grond loopt, gercheiden
gefcheiden wordt. Daar het gelijk fiaat, of dit
afschut[el al dan lJiet in het midden geplaatst is, zoo doet het dit
afschutfel
ook, of de eene buis van het vat van grooter middellijn is dan de
andere. Staat het water in twee verticale bnizen,
buizen, van eene ongebovenile helft der
lijke wijdte, en men neemt uit de wijdfle de boven.fie
waterkolom weg, dan zal de nieuw omfianc
omfl:allc oppervlakte van het
ove(*) Jour1J.
Jo"r'l. tie
de Medicine, all
an XII.

ct)

Jat/rnal
Jot/rnal de Medicine,
Medicinç , (In
al' Xl.
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overige water met eene kracht worden opwaartS gedreven, welke aan de hoogte van het weggenomene evenredig is. Sluit men
de opening met een dekfel , dan zal men er zoo veel gewigt moe·
ten opleggen, als de weggenomene waterkolom weegt, ten einde
het rijzen van het overgebleven water te verhinderen; en dus kan
eene geringe hoeveelheid waters in eene buis op eene grootere vlakte
eene zeer groote drukking uitoefenen, welke met de grootte der
vlakte en de waterhoogte in de andere buis evenredig is, van welk beo
ginfel dan ook in de waterpers van BRAMAH een zeer doelmatig gebruik
wordt gemaakt. De drukking van het water op den horizomalen
horizontalen bo.
dem van een vat regelt zich niet zoo zeer naar de hoeveelheid van
water in hetzelve, maar veel meer naar 'het gewigt een er loodlijnige
kolom boven den bodem van het vat, waarom deze drukking ver.
fchillen kan, naar mate de zijwanden gefteld zijn. De bodem van
het vat wordt alleen door eene kolom van eelle gelijke middellijn ge.
drukt; al het overige perst tegen de zijwanden. Om dezelfde reden,
waarom de bijzondere deelen Cdruppels) eener vloeif1:of wederkeerig
op elkander drukken, zullen zij ook dezelfde drukking op de daarin
Iigchaam
gedompelde vreemde ligchamen uitoefenen. Is nu zulk een ligchaam
zwaarder dan het gewigt een er even zoo groote hoeveelheid waters,
Zinkt: is de
dan overwint zijne drukking die van het water, en het zinkt:
zwaarte van beide gelijk, dan blijft het overal in het water drijven;
doch is het gewigt van het laatf1:e zwaarder, dan wordt het niet ge·
heel ondergedompeld, maar door het water gedragen. Op deze rege·
berust de werking, om de foortgelijke zwaarte der vaste ofvloei.
len bernst
bare ligchamen te ontdekken. hetwelk door eene hydrostatifche balans
(zie aldaar) goed gefchieden kan. Om die der vloeibare ligchamen
te vinden, dompelt men een vast Iigc
Iigchaam
haam , aan eene balans in even·
wigt hangende, in ecne
eene vloeif1of, bij voorb. water, en teekent het
gewigt op, hetwelk het ligchaam door de indompeling fchijnt te ver.
ver·
hoeliezen; dit verloren gewigt geeft de zwaarte te kennen van eene hoe·
veelheid water, ter grootte van het ingedompeld ligchaam. Vervolgens
dompelt men dat zelfde ligchaam, betwelk
hetwelk gewoonlijk een glazen bol
is, in een ander vocht, welks dichtheid men onderzoeken wil, en
teekentrnede het verlies aan, hetwelk dan het gewigt uitmaakt van
de laatfie vloeif1:of, ter grootte van den glazen bol, even als in het
onderrcheidene
vorige geval; en zoo voortgaande, verkrijgt men de onderfcheidene
verfchillende vloeiftoffen,
vloeif1:offen, welke
gewigten van eene zelfde hoeveelheid verîchillende
als dan de foonelijke
foortelijke zwaarten dezer zelff1:andigheden zullen te ken.
nen
llen geven. Om die der vaste ligchamen te ontdekken, dompelt men
zoodanige ligchamen , van hetzelfde gewigt. in eene vloeif1:of, water
bij voorb., en teef\ent, als alles in cvenwigt
evenwigt hangt, het verlies op bij
de indompeling, en daar bij gelijke gewigten de uitgebreidheden
nitgebreidheden in eene
omgekeerde reden van de digtheden zijn, zoo leert m.en
men uit deze aanaan·
ligchamen gemakteekening de foortelijke zwaarte der ingedompelde hgchamen
]{elijk
kelijl. kennen. Zijn deze van geen gelijk gewi~
gewj~ ,dan moet men dezelve
voor.
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vooraf in de lucht wegen, en die gewigten deelen door de getallen;
getallen,
vloeillofaan
aan gewigt ver.
welke te kennen geven, hoe veel zij in dezelfde vloeiflof
laren hebben. Wanneer een Iigchaam echter, zwaarder dan het wawa·
ter of eenige andere vloeiflof,
vloeillof, door hetzelve heen valt, dan zal het ge·
durende dien val geen meer gewigt hebben (wanneer alles aan eenen
evenaar hangt) dan of het water zelf was, en de ba'ans zal, zoo
dezelve in evenwigt hing, toen het zwaarder ligchnam
ligchaam daaraan
dllaraan vast was,
voor een oogenblik overGaan gedurende den val, zoo dra het van de
balans is afgefcheiden geworden; doch om naauwkeuflg
naauwkeurlg te zijn, moet
men hierbij wel acht geven op de ondet'fleuning,
ondetllellning, welke het door.
vallend ligchaam in het nederdalen ontvangt; dat is op den tegen!land,
11and, welke de gedurige verplaatftng
verplaatfing der hoeveelheid vloeiflof,
vloeillof , ter
grootte van het vallend ligchaam,
Iigchaam, veroorzaakt; en daar deze tegen!land,
11and, door de toenemende fnelheid
fnelheid,, bij den val eens ligchaams
Iigchaams plaats
. hebbende, gedurig grooter wordt, zoo moet bij eellen
eenen langdurigen
langdllrigen
val genoegzaam het geheele
geheeIe vermogen der zwaartekracht door dezen
tegenfland
tegenfiand vernietigd worden, en het ligchaam
Iigchaam zal bijna voluit op het
water of de vloeifiof
vloeiflof wegen, waardoor het valt.
WATERWIJDING
W i\ TERWIJDING is een hoog feest, hetwelk bij de Griekfche kerk
op den 6den van Louwm., of Theophanias-dag, ter gedachtenis van
den doop van JEZUS in de Jordaan, gewoonlijk gevierd wordt.
Vooraf wordt er een gat in het ijs der naastbij liggende rivier gehakt, en met groene takken van pijnboomhollt omzet; terwijl
hutten met beelden van heiligen, waaronder dat van .TOHANNES
JOHANNES den
Dooper uitfieeln,
uitlleeln, hetzelve omringen. Na het eindigen van de
kerkelijke dienst begeeft zich de geestelijkheid met kaarfen , wierookvaten en gebedenboeken, benevens de gemeente, onder gezang,
gezang.
naar de plaats van dit gat, waarvan het water nu de .Tordaan
.Jordaan heet,
en door den eerflen
eerllen priefler,
prieller, door het 3 maal maken en het indomindolllpelen van een kruis, gewijd wordt, waarna hij eenen
eellen kwast in dit
omllanders bearijkt,
beftrijIn, of
geheiligde water doopt, en daarmede de omflanders
kruisvormig be[prengt.
befprengt. Gebeden en gezangen, die het geloof aan de
wondervolle kracht vall dit water verhalen.
verhalen, vergezellen deze plegIlechts kan, flesfchen of pOttigheid, na welker afloop ieder, die f1echts
tigheid.
ten met dit water vult, om het als geneesmiddel tegen ligchamelij~
Iigchamelij~
ke en geestelijke kwalen te gebruiken. Ook kinderen worden in die
dit
gat
g~t gedompeld ter hunner verfterking.
verfierking. - In Rusland behoort de Waterwijding tot een der grootlte
grootlle en luisterrijkae feesten, en wordt
door de keizerlijke familie en den geheeJen
geheelen hofstoet met aandacht
bijgewoond.
WATERZUCHT is die ziekelijke toefland
toelland van het dierelijk en
men[chelijk Iigchaam, welke in eene
menfchelijk
eelle overbodige ophooping van waterachtige of lympati[che
lympatifche vloeifiof,
vloeillof , zoo wel in eene van de holligheden van het ligchaam
Iigchaam,, als ook onder de huid beflaat;
bellaat; en van hier
de verfchillende
verCchillende foorten
fooften van Waterzucht. Bevindt zich de lympatifche vloeifiof
vloeiflof inwendig in de holte der herfenell
her[encu , dan noemt men
haar
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haar
baar Hydrocl'phalus
Hydrocephalus internus , (inwendige herfenwaterzucht of inwenmsrchen de her[enpan
herrenpsn en de
dig waterhoofd) ; maar zoo dra dezelve tUsfchen
huid gevonden wordt, dan heet zij uitwendig waterhoofd. Is de
ophooping van het water tlIsfchen
tusrchen het borstvlies en de longen in de
borstholte, dan heet deze ziekte het water
w3ter in de borst, en er verzn.
verz~
melt zich eene waterachtige vloeiilof
vloeif1:of in den vliezigen zak, waarin
het hart beDoten
beGoten is, dan noemt men haar 'waterzucht in het hartvlies.
Plaatst zich deze ziekte in den buik, dan verzamelt zich deze vloei·
denzeI ven; terwijl de zak·
zak- waterzucht, waarbij
fiof
flof in de holte van denzei
het water in een
eenen
en bijzonderen vliezigen zak aan den onderbuik gege~
floten is
is,, eene bijzondere foon
foort van deze ziekte uitmaakt.
Al deze [oorten
foorten van Waterzucht hebben hare onderfcheidene kenmerken en oorzaken. Over het algemeen verklaart men de laatlle
!aatfte op
de volgende wijze. De meeste inwendige holten van het ligchaam zijn
ferofa) omkleed, die
met een dunne, doch vaste huid (membral1a
Cmembralla [ero[a)
van eene ontelbare menigte der fiinf1:e flagadertjes voorzien is. Deze
wafemen gef1:adig een' waterachtigen damp uÏt,
uït, welke de wanden der
flijm~rig houden, en derzelver wrijving tegen elkander
holten glad en flijmerig
en de deelen, die zij in orde houden (bij voorb. de longen)
longen),, verminderen. Zoo openen zich ook in het celachtig weef[el
weeffel van de
huid, en onder dezelve, ontelbare zoodanige uitwa[emende
uitwafemende flagadertjes of buisjes. In den gezonden fiaat
!l:aat wordt deze uitwafemende
uicwafemellde
damp, of f1ijmphatieke
Gijmphatieke vloeillof,
vloeiflof, door de opflurpende vaatjes weder
opgenomen, en in het bloed terug gevoerd; doch in eenen ziekelijken toelland
toe1l:and,, waaruit de Waterzucht haar oorfprong heeft, geven de
afzonderende flagadertjes eene te groote hoeveelheid vogt of drupbare
vloeiilof
vloei1l:of van zich, en deze verzamelt zich bij eene verzwakte of
geheel verlamde werking der opflurpende
opl1urpende vaten
varen zoodanig , dat zij
langzamerhand de holten vervult, en meer en meer uitzet. De ziekelijke weiland.
toe!l:and, welke verrigting de uitzweetellde
uitzweetende vaatjes op deze wijze
verandert, kan een gevolg zijn van oIltileking
omf1:eking of verlamming derzelve,
of wel van eene waterachtige ge(leldheid
geUeldheid van het bloed. Gelijk de
ontllekende
ontf1:ekende toe1l:and
weiland van ieder afzonderend werktuig van ons ligchaam
de afzondering van hetzelve vermeerderen of veranderen kan, zoo kan
dit ook door de waterachtige vliezige huid gefchieden,
gerchieden, welke van
daar menigvuldiger en dikkere fiof
flof afzondert. Blijft de werkzaamheid
der opflurpende
opGurpende vaten onverminderd, of wordt zij door bijzondever1l:erkt, dan kan de aanwas van water
re prikkelende middelen verllerkt,
langen tijd verhinderd, of, wanneer zij reeds plaats heeft, kan deze
afgezonderde vloeiil:of
vloeif1:of weder weggenomen worden. Terwijl het uitwafemend vaatgef1:el, door zijnen ontil:ekenden
omf1:ekenden toelland
toef1:and>, in zijne
werkzaamheid wordt opgewekt, wordt de werking der opilurpende
opOurpende
vaten daarentegen verminderd. Er kan echter door eene algemeene
verzwakking der deelen,
deel en , of door eene bijzondere aan de bloedvaten,
eene [oort
1l:aac
foort van verlamming plaats grijpen, waardoor het buiten fiaat
wordt gelleld,
gefteld, om den aandrang der vloeillof
vloeHlof te wederllaan
weder1l:aan,, en dus
hrt
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het bloed water , zonder zich behoorlijk af te fcheiden , doorlaat.
Van hier dat
dac het onmatig gebruik van fierke en verhittende
verbittende dranken
meestal, aanleiding tot Waterzucht geven, deels, omdat zij door de te
fierke overfpanning
over[panning der bloedvaten eene uitputting van levenskracht in
de uitwafemende
uitwaCemende haarbuisjes bewerkt, en evenwel nog altijd eene veronderboudt; deels
meerderde beweging en aandrang van het bloed onderhoudt;
ook, vermits de gelleldheicl'
gel1:eldheid' van het bloed daardoor flechter
nechter onderdunne, meer vloeibare zelffiandigheid veranderd
houden, en in eene dnnne,
wordt. Op hevige ontll:ekingen
omfiekingen in de vliezen der binnenfie holten
van het ligchaam,
Iigcbaam, bij voorb. in de her[ens,
herfens , borst enz. volgt dus
dikwijls uitfioning
uitfiorling der watervaten. Niet zelden is ook een aanmerkelijk verlies van bloed hier de oorzaak, en [omtijds
fomtijds ook de voorbode
van Waterzucht; terwijl het aan den eenen kant verzwakking in het
bloedadergefiel
bloedadergeflel veroorzaakt, en aan den anderen ook den flechten
wateracbt~gen toefiand
en waterachtigen
weiland van het bloed te weeg brengt: zoo kan
verkoe.ling tot Waterzucht, inzoneene plotfelinge en aanhoudende verkoe·Iing
derheid tlls[chen
tllsfchen de huid, aanleiding geven, vermits de teruggedron_
teruggedron.
uitwafeming naar binnen flaat,
naat, en zich hier inde celletjes van
gene uitwa[eming
het weeffel der huid, onder de huid, en tus[chen
tusrchen de [pieren
fpieren op·
hoopt. Verfcheidene ziekten hebben, inzonderheid, eene
eelle neiging
tot ophooping van water ten gevolge, bij voorb. verharding van
klieren of ingewanden, waardoor de watervaten gedrnkt
gedrukt worden; affcharlakenkoorts ; ontfieking
wisfelende fcharlakenkoons
ontlleking in de herfens bij kinderen
enz.; doch het meest heeft men dit van de beide laatll:e
laatlte te vreezen
vree zen ,~
omdat de daaruit ontllane
ontCl:ane Waterzucht moeijelijk te genezen is, en
ligtelijk doodelijk kan worden. Bij meer andere ziekten openbaat't
openbaart
zich de Waterzucht als eelle
eene voorloopfier
voorloopller va:î
va:; den dood. Oudere perfonen, welke zich in het gebruik van verhittende dranken te buiten
horst bevrijd,
bevrijd.
gaan, blijven zelden van het water in den buik of de borst
wanneer zij niet vooraf door eene andere ziekte worden weggerukt.
Vele inwendige middelen, welke op eene meerdere waterloozing
of door de pis of door het darmkanaal werken, worden in deze ziekte
is. ongevoorgefchreven; doch onder alle middelen tegen het water is,
twijfeld, de aftapping v:m
V~ll hetzelve een der [poedigst
fpoedigst werkende en
meest hulprijke. Jammer is het, dat dit middel meest alleen een
palliati! is, en dikwijls weder nieuwe gevaren voortbrengt, namevloeil1:of wordt wel in
lijk ontfieking
ontlleking en koud vuur. De afgetapte vloeiflof
het eerst, na verloop van eenen langeren tijd, doch daarna binnen
fieeds korteren
karteren met tlls[chenpoozen
tt1sfchenpoozen weder aangevuld, zoo dat de afaf·
tapping altoos weder op nieuw noodzakelijk wordt. Ondertus[chen
Ondertusfchen is
dit leenigcnd
leenigend middel, zelfs ter bevordering van de werking der oveove·
rige geneesmiddelen, niet te verwerpen, en dikwijls kan het leven
eens zieken daardoor nog lang gerekt worden. Bij de Waterzucht
tnsrchen de huid kan men door eene kleine in[nijding
infilijding of geringe opetusrchen
:11 den gezwollen voet, de waterachtige flof
fiof afleiden, zoo
ning, In
dat die van het geheele Iigchaam
ligchaam naar die plaats toevloeit, en zich
al~
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aldaar ontlast; doch dit moet vroegtijdig gefchieden,
ge[chieden, omdàt
omdat het anOlltlloken wordt, en daardoor groote
ders te vreezen is, dat de wond omlloken
moeij dijk te genezen verzweringen ontll:aan,
om!l:aan, die ten laatlle
laat!l:e door
en moeijelijk
het koud vuur gevolgd worden.
WAUTERS (PETRUS ENGELBERT) werd in 1145,
1745) in een dorp
nabij Dendermonde,
Dendermonde. van deftige ouders geboren, en gaf reeds vroeg
blijken van eenen veel belovenden aanleg en zucht tot het beoefenen
der wetenfchappen. Hij vertrok zeer jong naar het collegie te Enghien in Henegouwen, doorliep met een en voorbeeldeloozen ijver de
Latijn[che [cholen, en begaf zich naar de akademie te Leuven, al.
Lmijnfche
waar eene gevaarlijke rotkoorrs
rotkoorcs hem, in het tweede jaar van zijn verver·
blijf, aan den rand des grafs bragt. Met verdubbelden ijver poogde
hij den, in zijne ziekte, verlorenen tijd weder in te halen; doch elke
dag baarde nieuwe moeijelijkheden, zoo dat hij bijna op het punt
fiond,
min!l:e voor het loppend akademiejaar ,
flond, om zijne fiudiën , ten minlle
flaken. Het gelukte echter eenen ouden ongeletterden voogd, die
te fiaken.
bij hem de plaats van vader verving, om zijnen kwijnenden ijver weder aan te wakkeren, en hij hervatte met den gloeijendllen leerlust
!l:udiën. Tot dus verre had WAUTERS zich nog niet
niee
op nieuw zijne fl:udiën.
bepaald, op welk wetenfchappelijke vak hij zich hoofdzakelijk zoude
bij gedurende eenigen tijd de Godgetoeleggen. Reeds beoefende hij
leerdheid; doch zijne weinige genegenheid voor deze fl:udie
!l:udie deed hem
flaken) en hij betrad met nieuwen lust de moeijelij~e
dezelve weldra fiaken,
baan der Geneeskunde, waarin hij in 1773 den graad van Licenciaat
bti 23'
23· jaar de practijk te Wetteren, een dorp nabij
verkreeg. Na dat hU
Gent. had uitgeoefend, zette hij zich in die fl:ad
ftad neder, waar zUne
kunde, beleid en ervaring aller oogen tot zich trokken. Oordeelende •
dezelve meer dadelijk ten nutte zijner medeburgers te moeten aan.
bij achtervolgens verkozen en benoemd tot
tOt lid van
wenden, werd h\i
het collegie der Geneeskunde van het departement de Schelde, en
daarna tot voorzitter van hetze!ve; voorts tot lid van de jury van
kunfl:en
kun!l:en en weten[chappen;
wetenfchappen; tOt
tot lid van de algemeen~
algemeen€! en bijzondere Jury van onderwijs; tot lid der commisfie
commisGe van de burgerlijke
godshuizen; tot infpecteur van de geneesmiddelen; tot lid van de
Jury lJfedical van het bovengenoemde departement, en van het bubu.
reau ter beheering der geneeskundige fcheol;
fchcol; verder cot
tot be11:uurder
beftuurder
van het burgerlijk en militair hospitaal; tot geneesheer van de epidemiën in het arrolldisfement
arrondisfement van Gent; tot voorzitter vau
vun de commisfie
van geneeskundig onderzoek en toevoorzigt in Oostvlaanderen ,) en
van het centraal committé der koepokinënting. Vervolgens werd hij
door den koning benoemd tot lid der commisfie, ter vervaardiging
~ener Pharmacopoea Belgica;
Be!gica; terwijl het koninklijk nederlandsch inweten[chappen en letterkunde
ftituut, en de koninklijke akademie der wetenfchappen
fiimm,
Brusfel hem het Iidmaatfchap
lidmaatrchap opdroegen; het oude koninklijk gete Brusfet
PariJs, en daarna ook het nieuwe, hem
llootfehap
noot[ehap der Geneeskunde te Poriis,
genoot[chap der geneestot corresponderend lid benoemden, en het genootfchap
kun.
kun-
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kundige Cchool, dat voor de uitoefenende Geneeskunde aldaar,
aldanr, de
genootCchappen van Montpellier, BOI'deaux,
Bordeaux, LeuvetZ,
LeuveTZ,
akadmien en genootfchappen
Brusfel, Antwerpen, de Société d' Emu/ation in de laat lle llad, en het
genootCchap ter bevordering der Heelkunde te Amflerdam
Amjlerdam hem met
genootfchap
de opname in hUllne
hunne geleerde maatfchappijen vereerden, wetenfchappelijke fchriften
Onder bet groot getal van WAUTERS wetenCchappelijke
66!1e deel van het Journat de Medicine
Medieine
onderfcheidt men, in het sslle en 66fl:e
Paris, twee waarnemingen sur la Rétroversion de la Matrice
Matdce , vijf
de Parts,
andere in het 66fi:e deel, Super Assae Foetidae virtutibus, en in het
591l:e
59!1:e Sur
SUl' des accidens
accit/ens survenus a la suite de la suppression de la
sueU1', De Verhandelingen van het genoot[chap
genootCchap ter bevordering van
genees.
genees- en h~elkunde te AlJtwerpen bevatten in deszelfs Il1e deel drie
geneeskundige gevallen, en de Gazette
Gazelte de fanté, in Louw. en Sprok.
Sprokkelmaand Jl109, eene andere zeer belangrijke over de koortsvel'driJkoortsverdriJ'Yende
vende ler~eht
Ier~eht 'Yan
van het Arfenicum, In 178S zag zijne Disfertatio Botanico.Medica,
tanico-Medica, sive responfum ad quaestionem lzanc:
hane: quae funt plantoe
plantae
Betgicae ,quas exoticis, l'espect/ve
1'espective ad varios
varlos vitae ujitS
ufits fubfl
fubjl ituere pos.
posBe/gicae
fumus ?,~ te Cent het licht, welke verhandeling met toejuiching omvangen"
gen., en ;door de keizerlijke en koninklijke akademie van kunl1en en
wetenCchappen
wetenfchappen te Brusfel eene eervolle melding werd waardig gekeurd.
I~ hetzelfde jaar verfcheen,
verCcheen, almede te Cmt,
Gmt, zij n Epitome Disfertat.
Disfel'tat.
coro"ptae cel, BURTIN de aliquot plantarum exoticarum fuccedaneis in
coronptae
Beigio . reperiundis, en twee jaar daarna bekroonde àe
BeJgio
de K. K. Akademie te Brusfel zijn antwoord op de vraag: quae turn
tum medica tum Po.
aJverfus pel'ieulofos inhumationum praefestinatarum
litica praesidio adverfus
ahufus?
abufus? Eene andere In ]788, door dezelfde akademie bekroonde
verhandeling verdient, zoo wel om de belangrijkheid des onderwerps
als om de daarin doorl1ralende
doorfl:ralende grondige kennis der Ierlandfche gewasfen , eene bijzondere opmerking, en is een antwoord op de prijsflof,
flof , aan te toonen de Inlandfche
Inlandfclte gewasfen •, gefehikt,
gefchikt, om oliën te
uitjlag m
en zonder gevaar, I1z
Ï1z plaats der
maken, die men, met gceden uitJlag
kunnetJ flellen ; over
ove," de wiJze om deze oliën te bereiden
olijfolie zoude kunnen
bewaren, clerzelver
del'zelver prijs, enz. In 1792 nam WAUTERS eene
en te hewaren,
NederduitCche vertaling van
v~n het Lati:infche
Latijnfche werk van H. CALISSEN:
OnderwiJzz'ng
Onderwijzz'ng der hedelldaagfchc
hedelldaagfche beoefenende Heelkunde, op zich,
hetwelk in dat zelfde jaar te Brusfel in het licht kwam. Ook vertaalde rij uit het Hoogduitsch de Huis- en Reis.apotheek
Reis,apotheek van den ridder
en koninklijk zweedCchen lijfarts
lijfartS ROSEN VAN ROSENSTEIN, welke,
111et
met aanmerkingen verrijkt, te Gent
Cent in druk verCcheen,
verfcheen, alwaar ook
eelle andere verhandeling van hem óver de WiJze der bereiding Yan
Van het
uitzet, en deszelfs heilzaamheid, vergeleken bij die van andere bie.
ren en dranken, het licht zag, en twee jaar later zijn Tractatus de
rm
exuteriorum deleetu
de/ectu eoncinnatus
cOlzeinnatus ex binis disfertationibus in Societate
suecessive p,'aemio
praemio aemulatioaemu!atioMed, Paris, annis 1790 et 1791 , suceessive
Reg. Med.
nis honoratis.
Vervolgens verfchenen
verCchenen zijne Esfais pratiques sur
SUl'
quelques
que/ques remédes, usitês a I'
t' Hopttat
Hopitat eivi!
civi! de Grind;
Grmd; Handboek voor
dm
den
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tie dienst der zieken, door CARRéRE, ·naar het Fransch met aamee.
keningen vermeerderd enz., en in 1809 bekroonde het koninklijk Geneeskundig genootfchap te Bordeaux, zijn RepeFtorium ,emediorum
indigenorum exoticis in Medicina sub(lituendorum. waarop in het volGent, zijn' Commentarius tltgoretico.practicus
tltaoretico.practicus
gend jaar, almede te Gent.
AI deze vruchten eener veel·
veelde dysfenteria, in het licht kwam. Al
jarige ondervinding, onvermoeide nasporingen en grondige oefening getuigen, hoe zeer hU met kennis van zaken fchreef; terwijl het doel.
fteeds daarbij voor(l:elde,
vooril:elde, de hulde van eIken
eiken Nederlan.
dat bii zich fieeds
onderdom van 80 jaar.
der verdient. - WAUTERS fiierf in den ouderdom
WEBER. (CARL MARIA VON) Een door geheel Europa beroemd
Holfteinfche geboren. Reeds op zijn
componist, in 1786 in het Holfieinfche
lode jaar was hij een uitmuntend piano· [peler,
fpeler, en daar zUn vader
niets. .om
om den
door zijn vermogen onafhankelijk was, fpaarde deze Diets.
aanleg van zijnen zoon aan te kweeken. Hij bragt hem bij HAYDN.
bij wien hij echter weinige vorderingen maakte, en zelfs diens les.
componerel!, en gaf zijne eerfen verwaarloosde. Hij ging aan het componeren,
t1:e werken voor de piano uit. HAYON
HAYDN verlatende, genoot hij on
on...
Munc!ten van den zanger V
VALESI
KATderwijs te Munclten
ALESJ en den contrapointist KAT"
CHER., en leerde bij hem de geheimen der kunst. Ren brand, die
het huis van den laatflen vernielde, waarbij zijne eerile dramati~
WEBER zelf bijna omkwam.
fche proeve verteerde, en de jonge WEBER
mumaakte eenen zoo diepen indruk op zijnen geest, dat hij de mu.
12 jaar oud zijnde. aan het verbeteren
zijk liet varen, en zich, 1!l
der toen uitgevondene litltographie (lleendruk), begaf. Hij flaag.
teleur...
de hierin tamelijk wel; doch, zich ligt door onderfcheidene teleur
fieIlingen latende afschrikken, keerde hij tot de toonkunst weder!O
weder ~
fiellingen
eeril:e poging was eene zegepraal. Zijn zangrpel
zangfpel Weinsberg
en zijne eerfte
Berlijn,
Weetien , Peters
Peters-..
werd, 2 jaar later, te Dresden, Praag, Ber/ij
n, lfTeetlen,
hurg en overal elders met toejuiching vertoond; doch de roem ~
dezen, door anderen gebaanden weg, behaald, mishaagde hem p
op dezen.
onttlekken, hoewel hij zich hierdoor
en, eenen nieuwen willende ontdekken,
blootfl:ellende, reisde hij naar LeiP:Ûg.
Leip:ûg.
aan eene geheele mislukking b!ootfl:ellende,
Hamburg en door het Holfl:einfche, om de theoriën van groote
meesters te verzamelen, te beoefenen en met zijne denkbeelden
overeen te brengen. Zijn fl:elfel gevormd hebbende, begaf hij zich
11aar Wcenen,
Weenen, vond er HAYDN weder, die zijn ontluikend
ontlnikend genie toe ..
llaar
iuichte, en verbond zich met VOGLER, die hem. zijne vriendfchap
fchonk en hem zorgvuldig onderwees; maar hem verbood, om in
hem. in..
2 jaar lang iets te componeren. Zijne proeven hadden hem,
op''zijn
zijn 18de jaar, toc
tOt
tusfchen, bekend doen worden, en hij werd, op
befiuur van den fchouwburg te Bres/au geroepen; waar hij alles
het befiunr
befiuur verknocht, eerlang
hervormde; doch den last, aan zulk een belluur
EUGE_
moede wordende, nam hij gretig de uitnoodiging van hertog EUGE.
NIUS naar Carlsrulte aan, waar hij, zich geheel aan het componeren
SilVlZl1C zamenl1elde,
zamenl1elcle, alsmede de beroemde
overgevende, de opera SilVlZ11C
ALGEMEEN WOORDENB,
WOORDENB, VII.
ALGEl\1EF.N
Kk
can.
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erfle Ton, en, een groot aantal fymphonlën. Vervolgens
cantate der erJle
reisde hij op nieuw door Duitschkmd,
Duitsck/antl. ontmoette zijnen meester VowelÎer,, en fchreef onder deszelfs opzigt .dbutAhul. Hasfcm,
HtlSfan, waarGLER wetter
na hem Ï1~
il~ 1813 het oppertoezigt
oppenoezigt over de opera te Praag werd op·
gedragen. Hij behield dezen post 3 jaar, bragt ook daar in' het too,hervor~ing te weeg, en zette voorts
voorts' de door
neel eene geheele ,hervor"1ing
neei
'gansch Duitsch/and
Duitschland bekende cantate: Kampf und Sieg. In 1816 werwer·
den hem door meer dan éénen vorst de vleijendfl:e aanbiedingen gedaan ; doch de koning van Saltfen
Sakftn verwierf de voorkeur, en de vrucht
daarvan was de fiichting der Duitfche opera te Dresden, welke nog
WEBER vele
door haar, orchest en zangers beroemd is. Hier genoot WEBER.
vrijheId, en fielde
llelde er in 18!l
19!1 I1 zijn' Freifchütz, welk fiuk
lluk dadelijk
vrijheid,
eene muzikale omwenteling
omwenteling- te weeg bragt. ' 'De buitengewone goed.
goedlluk allerwegen ontving, deed hem naar Wéenen
keuring, welke dit fiuk
v:an OostenriJk, de' muroepen, waar hij , op verzoek der keizerin 'Zan
zijk voor Euryantlte
Euryanthe zette. Sedert .kwam,
,kwam, zijtr Oberon' in het licht,
welke zijnen roem vermeerderde, en in Londm, werwaarts
Werwaarts hij zich
wellte
voor eenen I),orten,
~orten tijd begeven had, ond.;er
on~~r zijne oogen·
oogen • opgevoerd
opg~voerd
verwierf!. Door deze zijne, afwewerd" en eene luide toejuiching verwier~..
zenheid
~enheid brak ziJn
zijn, befl:t1l1r
be!1:uur der Dresdener opera voor eenigen tijd af,
die niet ligt iemand zal wedervindelJ.,
wed~n!Îndeo" welke zijne plaats
-plaats V'Olkomen
volkomen
vervult
,alzoo hij te
vervult,alzoó
tè Londen, omtlreeks'
omfl:reeks de helft van 1?26,
1?!l6, in den
ouderdom van flechts 40 jaar, overleed.
IYocnabiten. Zoo noemden zich verfcheidene
WECHABITEN, of IJTachabiten.
volksllammen , die tot den godsdien11igen
godsdienlligen aanhang, door
Arabifche volksfiammen,
ABDUL WECHAB
WEcHaB gefiicht,
ge11icht, behooren. -Hij
dèn fèheik
féheik lBN
den
IBN ABOUL
Hij werd in
Hlndflreek'-van Medina omtlreeks
omflteeks 1729 geboren, fiudeerde
lludeerde in die
tie Iimdtlreek"van
Arabifcl)en
llad, en trad in 1747, onder de befcherming van den Arabifc~el1
JnN SA-un,
SA-UO, als
als' gervormer op. De leer van M
MAHO~
groot-scheik
groot·scheik IBN
AHO~
MED van alle bijgeloovige aanhangfels willende zuiveren, en tgt
kare oude eenvoudigheid
eenvoudigheId terug brengen,. bepaalde hit
hil zich alleen
lIare
tot' de letter
l«~tter van den
.den koran, en verwierp alle overleverïngen.'
overleveringen.'
'Hij leerde
téerde het bèfiaan
bél1:aan van een eenig God,
God,'.den' fchepper der wereld,
den~belooner
den"belooner van liet goede en den wreker van het kwaad; b\!fchouwb~fchouw
de MAHOMED flechts als een van God geliefden mensc~, wiens aanbid.
äe ware v~reering der Godheid ten eenenmaal
eenenmaalllrIjdig,
ding', als met oe
firijdig, hij
misdadig noemde: bij verbood tevens dé pracht en den rijkrijk.
hoogst 'misdadig
moskeël~ der $akomeda1i;n
Mahomedati;n aantreft; het gelIom, 'welken men in de moskeë~l
v~rfierde kIeedereIl
kleedereIl ; van den
bruik van zijden en met edele metalen vj;!rfierde
tabak,
t'llbak, koffij enz. en wilde, dat men aUèn,
allen, die zich tegen zijne leer
verzetteden , te vuur en te zwaard zoude vervolgen. Ter bereiking
zijner oogmerken, haalde
haalde' hij het
liet eerst in zijn belang over EBN SEIt·UD
SEIt-UD
Lakfa, dien hij tot vors,t (Emir) ot
o~f b~fcher~
b~fcher.
heer van Drehpah en Lahfa,
mer van zijnen nieuwen llanhang
ll:lnhang uitriep; doch zich zei ven voor op~
Wechahiten ·werd
·weid
perpriester daarvan verklaárde~ De zetelplaats der' Wechabiten
die van
'Sa-QD,
te
weten
de
fiad
DraV:ln hUIlnen
hUllnen eerflen
eerllell hefchermer,
befchermer,
'S6,-QD,
~
_
"1'i
"
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h'Jtl Ilo
IlO uur ten Oosten van Medina (een' afstand van 17 dagreizen),
100 uur ten" Zuidwesten van IJasfora en 160 uur Zuid-oost,elijk van
.1eruflJlem liggende. Zijne nieuwe geloofsgenooten waren tot clen hoogfien trap. van dwèeperIJ
dwèepen] opgewonden; tot alle ontberingen bereid;
omzwer.
moedig, dapper en wreed, en bragten in korten tijd van de OIllzwer.
vendè Arabifche volksftammén
volks!tammén 26 onder hun gebied. De zoon en
opv~lger van genoemde SEH.UD, A,BD-ELAZIZ, kon
konde
de reeds 1'20,000
120,000
firijdbare, en wel bereden mannen in het veld brengen. De Weclta"/ten waren van kaineelci1 en paarden wel voorzien, doch hadden geen
gefchut van aanbelang, hetwelk zij eerst moesten veroveren. De
gefchuc
aard des lands, de leefwijs en hunne g~sdienftige
gmlsdienftige gevoelens vorm.
den hun karákter, hetwelk, naar de bergachtige fireken van hnn oor.
fpronkelijk . land , nog woester en fiollter is, dan dat van de eerfie
aanhangers van MAHOMED.. De wanorde, die de verhevene Porte it.
al de deelen harer heetfchal?pij, en dus'ook in dr
dl Arabifche zoo.
genoemde fchutslanden dulden moest, begunf1:igden'
begunf1:igden voornamelijk de
hoofdverblim-: tustus.
ondernemingen ~er Wec1zabitft, die reeds uit hun hoofdverbliii-:
khan den Perzlfchen zeeboezen en qe
de Roode Zee, verfçheidene
verfcheidene deelen
geringft~
van Aziatisch Turkife vÇ{OntruSt hadden, voor dat men de' gering(l~
maatregelen tegen hunne verwoesting'en na111. Eerst in 1801 ontving
de.pacha van Bagdad bevel,. pm met de aan de Maho11ledaneil getrouw
deepacha
geblevene volksftammen
volks!tammen tegen hen 'op te trekken; doch de fl!ecWi ..
ten wisten zijne veldheeren,' door aanzienlijke gefchenkep, tot dell
rerugtogt
tel'ugtogt re bewegen; overvielen hierop qe
4e fiad ImlJlu.Hus/èl'n ; ver ...·
fèhatten ,.in hUI).
hunnielden dezelve, en trokken, na het rooven van ve.1e fèhauen
ne woeste woonplaatfen terug. Thans hadden zij het oog op de
ftad Mecca, waar,zij zich nog grooter' buit beloofden .. elke dan ook
ABD·- ELAZIZ" veroverd werd. Men
door SEH- UD Il., opvolger van ABD
verll)oordde
verlVoordde vele [cheiks, en, aan hun geloof getrouw geblevene M",
Ma...
homedanen; verwoestte alle heilige gedenkteekoos , en voerde onmetelijke fchatten met zich. SEH-UD
SER-UD Üet nechts eenige honderd man als bevan 'Dj):hidda
zetting achter; beproefde te vergeefs de verovering :van'
Dj):hidda en
Medina, en werd overal op de vlugt genagen.
geflagen. Men her1l:elde
her!telde zich
echter eerlang van de geleqene verliezen. en de 1f?echabiten
fl/echabiten vei'.
verfchenen in 180$ talrijker dan immer; plunderden de naar het heilige
graf reizende karavanen; veroverden Medina en zelfs Dfcliidda, ell
kenmerkteniederen dag door firoomen bloeds en het aanwerven van
bekeerlingen, onder
Û.nder welke de mufti van Mecèa de meeste 'verwonde·
ring verwekte •. De Wechabiten verrp~eidden
verfpreidden den [chrik door het ge.
lteele Oosten, zoo
ZQO dat de Porte eindelijk in 1810 MOH,A~ED
MOH,A~~ED ALl, pa.
paAcre,... tegen den paeha van Egypte, als mede die van Damaskus en Acre
JUSSUFF,.
eba van Bagdad, J
eha
USSUFF '. en de met hem verbondene Weclzabiten i liet optrekken, die [edert' aanmerkelijke verliezen leden. Reed$
in 1815 had de pacha van EgyPte
EgYPte hun de fteden
neden Meeca
Mecca en Medina
weder ontmkt; doch in 1818 werden zij door diens zoon IBRAHIM,
volkomen geiIagen~ ,hunne
l1unne hoofd!l2d werd. ingenomen; hun opper.
Kk 2
hoofd
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WEn
WED ERnOOPERS.
ERDOOPERS.

hoofd in ketenen nnar
naar Konftantinopel
Kanftontinapet gevoerd,
gevoerd. en den 17 van Wintermaand deszelfden jaars, met zijne medegevangenen, onthoofd.
Sedert fchijnen de Wechabiten
Wechohiten hun vorig aanzien verloren te hebben.
Er zwerven nog wel eenige benden in de woestijnen rond
rond.J die men
meent, dat door de fchoone en heldhaftige dochter van den flichter
van hunnen aanhang worden aangevoerd; doch hunne ftad is door den
pacha van Egypte geheel verwoest, en hare inwoners zijn, na het
bet
verlies hunner have, overal verftrooid geworden.
WEDAWEDA" is de naam van den oorlogsgod der oude Yriezen. Hij
werd afgebeeld in een en korten, Romeinfchen krijgs rok , met vleueen en helm en vederbos.
vederbos, en een fchild op de borst.
gels op den rug, eenen
WEDERDOOPERS. (Anabaptisten.) Een aanhang van dweep ers
en flechthoofden, die kort na het aanbreken van het licht der her~
hereu
vorming, zoo in als buiten ons vaderland, veel geruchts maakte, en
dien naam ontving van de bij hen ingevoerde gewoonte, om niewerd.
mand onder zich toe te laten, tenzij hij op nieuw gedoopt werd,
ofschoon hij in zijne kindschheid, of later, den doop ontvangen had.
Zij waren het dus wel met de doopsgezinden eens omtrent
omtreilt den tijd
van de toediening van den doop; doch deze vreedzame volgers vallvan"
MENNO SIM
SIMONS
ONS hadden voor het overige niets met hen gemeen;
gelijk ook hunne dweeperijen en oproerigheden niet alleen door de
voorvaderen der tegenwoordige doopsgezinden, maar ook door MEN.
NO zelven , die zich tt'gen
tegen de oproerige predik- en handelwijze der
NO
Munl1:er[ch" Wederdoopers aankantte, ten fierkfie
fterkl1:e zijn afgekeurd geMlInfierfch"
worden. Vele van deze Wederdoopers waren onnoozele en eenvouvolflagen dweepers of
dige menfchen, die zich door eenige weinige voHlagen
fcnandelijkfte euveldaguiten, of mogelijk wel door beiden, tot de fchandelijkfie
ge'
den lieten misleiden. Het lust ons niet, om ten aanzien hunner geher.
voelens en oproerige handelingen hier uit te weiden; genoeg zij het.
dar
dat in Amfterdam hunne onbefchaamdheid
onbefcnaamdheid zoo v~r ging, dat eenige
woest
van hen, zoo mannen als vrouwen, moedernaakt, onder het woese
fl:ad liepen.
gefchreeuw: Wee! wee! de wrake Gods! enz. door de fiad
Zij werden gevat, en weigerden, toen zij zouden worden verhoord,
verhoord.
halsftarrig, dat men hen van kleederen voorzag, roepende: dat zij •,
de naakte waarheid en Gods beeld zijnde, zich nergens over fchaamdm.
den. Zij werden in Sprokkelm. 1535 omhoofd; doch dit fchrikte
hunnen aanhang niet af, om kort daarna eenen aanval op de ftad
fiad te
wagen. Zij bemagtigden het l1adshuis
lladshuis en den dam; maar werden eindelijk overwonnen, gedood of gevangen genomen. Men telde onder
ben 28 dooden, die met de beenen aar. de galg werden gehangen;
terwijl 9 van de gevangene Wederdoopers , in Bloeim. daarna, eene
verfchrikkelijke firaf
fl:raf ondergingen, en naderhand
naderband ook nog verreheide.
verfcbeide.
l1e andere geregt werden. Een gelijk lot trof ook fommige van
ne
hunnen aanhang in meer andere fieden
fl:eden onzes vaderlands, door welke
firenge maatregelen zij eindelijk de dwaze hoop, om een nieuw
aardsch rijk op te rigten, lieten varen, en zich vervolgens mi hiel-
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Men vindt een uitvoerig berigt omtrent deze Wederdoopers
den. - Mell
WAGENAAR'S
I'aderlandfche Historie, D. V. bI. 68 en volgende.
in W
AGENAt.R'S Yaderlandfche
WEDGWOOD (JOSIAH) werd in 1731 in het graafschap Stafford geboren. Zijn vader was een gemeen pottenbakker, die zijnen
kunst[maak konde nalaten. Alles werd
zoon noch middelen, noch kunstfmaak
zelven,, en hij was de eerfl:e, die
de jonge WEDGWOOD uit zich zelven
door zijne verdienfl:en
Koninkli/ken Plateelbakker, met
verdienfien den titel van Koninklifken
de daad, tot eenen eernaam maakte, en de plateel. of pottenbakkerij,
tOt
tot op dien tijd toe tot een gering handwerk verlaagd, wederom tot
eene kunst verhief. Zijne nieuwe en menigvuldige ontdekkingen, ter
aard· en porfeleinwerk;
por[eleinwerk; de zuivere. antieke kUllstkunstverbetering van aardvorm, dien hij er aan wist te geven; de netheid, waarmede alles.
onder zijn opzigt, op zijne fabrijk vervaardigd werd, waaraan hij
den naam van Etruria gegeven had, en welke allengskens tOt eene
flad was aangegroeid; alsmede het groot getal van jonge kunkleine fiad
voortge[proten, en thans overal verfpreidflenaren, uit zijne fchool voortgefproten,
fienaren,
dit eene en andere verwierf hem eene algemeene hoogachting.,
hoogachting ot zoo
buiten 'slands.
's lands. Vóór zijnen tijd kwam het fijne aarde'
binnen als buiccn
federt zijne fabrijk
werk \lit vreemde landen in Engeland, doch feden
werden de Wedgwoodfche waren een aanzienlijke tak van handel
voor Grootbrittanje. C)
('IJ Om zich een denkbeeld te vormen van
het omflagtige zijner fabrijk, behoeft men llechts met oplettendheid
te doorloopen zijne Catalogue of Camees, etc. with IJct general acI'afes and Ornaments, after the antique, welke eerst in
count of Yafes
1773 uitkwam, en waarvan in 1790 een derde druk ver[cheen.
verfcheen. Met
onvermoeiden ijver legde hij zich op alles toe, wat ter verbetering
alles weder op het antieke terug
van den fin aak , welken hij in aUes
bragt, en ter volmaking zijner kunst, kon dienen. Ten bewijbewij.
ze hiervan firekken een, door hem uitgevonden, thermometer. om
vergla.
den graad van hitte af te meten, dien het aardewerk tot de verglazing kan doorfl:aan; (t) zijne oudheidkundige bedenkingen over
de
C·) WEDGWOOD vond het
bet eerst een hleek
bleek geel !leengoed
/leengoed uit, van eene groote
(.)
duut'Zlatnheid
eeneu uitftekenden glans, hetwelk van tijd tot tijd door andere
duurzaamheid 'en eenen
J. het
bet zwavelkleurige (ft",
(fin, war, Biscuit of Qu"",QUlen,.
{oorten gevolgd werd, als: I.
'lila,,), hetwelk zoo wel de zuren, als de afwisfeling van hitte
hit~e en koude weder·
flaat, en fraai gefchilderd en verlierd is; 2.
:. het witte WEDnwo')D'S porfelein
(Whi:,
(Whi:e China), van gelijke eigenfchappen; 3. het
bet Jaspis
Jaapis'- porCelein
porfelein ( Jasp,,.).
Jasp,,.), dat
doorfchijnend, tevens ze,r fchoon en fijn is,
ia, en het voorregt bezit.
bezit, dat
wit en doorfchijnend.
fieeugoed,
go.
het eene kleur door en door aanneemt. 4. Bafalt, eene foort van fl
eeugoed, ge.
noegzaam al de eigenfchappen van dezen fleen hebbende,
hebbende> en v. eene fraaije
dal, tegen fiaal
naal eellagen.
,enagen.
zwarte kleur, die voor de hoogfte polijsting vatbaar is; dat,
wederftaac. en ook tot toetsfteen
toetsGeen voor metavonken van zich geeft, en alle zuren wederftaac,
len dienen kan; 5. T,,.,.a
Te,.ra Co
Cotta,
Ua , welke foort met het graniet.
graniet, porphier, enz. vele
Bamboe, een roodachtig gefireept
geftteept biscuit
biscuit.- porfelein; en '{.
;.
overeenkomst heeft; 6. Bamboo,
lliscuit"porfelein, eene naar
Daar agaat gelijkende foort •,ongelD
ongemeen
een hard en on doordring.
haar,
haar. en voor het overige, als het BamboD
Ba",boD •, .te eigenfchappen van het witte tleenfteengoed bezittende.
Men vindt hiervan een berigt in de Phil,f,
Phi/~f. Tra"sauions,
Tran,raat"otll, van 178~
17SC ca
el!
(t) 1'len
178~.
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de vaas van Barhar;n;
Barhar;ni of Port/and, benevens zIJne
zijne verhandelingen
over de Or:hra
friabilis nlgro fusr:a,
Ochl'a [riahilis
fusca, en de Nieuw Zuid. Wallifcbe
delfftof. (*)
Behalve deze zijne verdienfren
verdienfien als kunfrenaar
kunfienaar en fchrijver, was
WEDGWOOD ook de weldoener van zijn vaderland, door het aanleggen
van wegen en kanalen; hoe zeer eigen voordeel hem daartoe ook aller~
aller:eerst aandreef. Daar in het oord van Staffordshire, waar zijne EtruEtrt/·
ria lag, de vervoering zijner fabrijkwaren, bij gebrek aan vaarten en
gefchikte wegen, moeiJelijk
moeijelijk was, fpaarde hij moeite noch kosten, om
dit te verbeteren. De Grand.trunk,
Crand-trunk, eene vaart, die de Trent met de
NerJey
MerJey vereenigt, en vervolgens met het groot vereenigings •- kanaal
GrfJnd.junr:tio1l-ChanneJ,
Granri.junction-Channel, verbindt, heeft men aan zij ne onvermoeide
tusfchenfpraak bij het parlement te danken. Door deze vaart kreeg hij,
uit de afgelegene graafschappen, DeJ'on, Dorfet
Dor[et en Kent, de noodi.
ge materialen voor zijne fabrijk, en zette tevens daardoor den
binnenlandfchen hundel
fireek geen gering leven bij. Gelijk.
handel van die fl:reek
tijdil"
tijdi~ liet hij op zijne eigene kosten t.J. door het geheele oord van
the
Staffordshire, door de aldaar wonende plateelbakkers, gemeenlijk Ihs
Pottery
Potter'] geheeten, eenen weg van 10 mijlen aanleggen, en verbeterde daardoor aanmerkelijk het transport van wagens in eene vrij
fireek. Voor het overige was hij een minzaam en welwel.
ongebaande fl:reek.
fieeds zijne beurs gereed hield tot onderlland
onderfiand van
dadig man, die freeds
noodlijdenden, en het openen van nieuwe bronnen van industrie. De
geH;hiedenis
gefl;hiedenis van al zijne fpeculatiën zoude ongemeen belang- en
leerrijk zijn. Zoo werd,
werd. 'h.
"h. v., inzonderheid door zijne bemidde.
eerfie HamilJtonfche
Hamilltonfche verzameling van Etrurifche of oud
ling, de eerfre
mufemn te Londen, gekocht, en hij
Griekfche vazen, voor het mufeum
zond ettelijke jaren voor zijnen dood, aan a'tle
a1le Duitfche prinfen en
voorname hoven geheele kisten vol van zijne fabrijkgoederen,
fabrijkgoederen , zonder dat er iets van bell:eld
befield was; zich volkomen verzekerd houdenhouden.
de, dat zij in den fmaak zouden .vallen , en hem een groot aantal
nieuwe koop ers bezorgen. WEDGWOOD bereikte den ouderdom van 64
jaar, wanneer zijn werkzaam leven
leven,J den 3den van Louwm. 1795,
'795,
op Etruria,
Etrur;a, een einde nam.
WEDLOOPEN. Dit fpel
rpel en volksfeest, der Engelfche natie bij.
zonder eigen, maar ook door den tegenwoordigen koning van Wur.
temherg,
temberg , in het jaar 18 18, in zijne ftaten
fiaten ingevoerd, heeft bijna in
alle Engelfche graafschappen, gewoonlijk eenmaal in het jaar, in de
Leme
Lente of den Herfst plaats; doch er worden ook nog buitengewone
Wedloop en gehouden. Rijken en armen nemen aan dit feest deel.
Te New-Market heefe
heeft men jaarlijks, behalve de kleinere, ook nog
grootere Wedloopen, waarbij alle
aUe kenners en liefhebbers, benevens
eene menigte gelukzoekers, tegenwoordig zijn. Voor ieder paard,
hetwelk medeloopt , wordt, lIaar mate van het aanbelang van den,
wedll:rijd,
wedl1:rijd, eenige,
eel1ige, ja fomtijds tot 1000 guinies bepaald,
bepaald. welke door
in-
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infchrijvillgen gevonden worden, waar van het geheele beloop voor
den overwinnaar is. De regeling dezer feesten, en de beOisfing
fiaat aan eene zekere afzonderlijke commisfie, gewoonlijk genomen
uit de eigenaars der paarden, die van de regering geheel onafhanke~
lijk is; doch geeft de laatfie,
laatfre, federt den tijd der koningin ELlZA~
ELlZA~
BETH en JACOBUS 1., nog gouden en zilveren fchalen, als eenen
welke
buitengewonen prijs, bij de groote koninklijke Wedloopen, welka
jaarlijks, in geheel Engeland, teQ getale van 60, geho~en worden.
Bovendien heeft men ieder jaar nog ettelijke honderden partikuliere
Wedloopen; doch de eigenaars der paarden rekenen daarbij meer op
den hoogen verkoopprijs derzelve aan liefhebbers, die zich aanhie.
aanbie~
den,
den ,en
en op het fpringgeld • (telkens 3 tot 30 guinies en fom tijds meer
bedragende)).• dan wel op den uitgeloofden prijs; want het gebeurt
bedragende
Je fchoonfie
fchoonf1:e harddraver overwonnen wordt, en nog.
dikwijls, dat de
tans zijne beflisfende
be!lisfende waarde behoudt. De Wedloopen zijn derhalve
geen loiner
louter fpel van geluk; maar hoogst belangrijk ter aanmoediging
van de paardenteelt, die alleen daardoor zoo aanmerkelijk is vere~
deld geworden; alhoewel fommige kenners beweren, dat het goede
ras daardoor is weggenomen, vermits men, om wijd rekkende Wed.
loopers te fokken, meer op groote, dan op welgevormde paarden,
fram, gezien heeft. Ondertusfchen
Ondermsfchen gaat niets bo.
van eenen zuiveren fiam,
ven de zorg, waarmede men de Wedloop ers oppast: op iedere verver_
andering van het weér
weêr wordt gelet; in de fiallen
frallen heeft men dikwijl~
kagchels; het voeder wordt hun toegewogen, en wanneer de tijd van
rennen nadert, krijgen zij eene purgatie, klisteer, enz., waar door
zij dikwijls zoo ligt vatbaar worden
worden,I dat ieder ruw luchtje hen ziek
maakt.
!l:anden hartstogte'
Het Wedloopen zelf, een feest, dat door alle fianden
plaats. waarin de
lijk bemind wordt, gefchiedt op eene afgemetene plaats,
aange!l:rekene
vierkante of cirkelvormige weg door wit geverwde of aangefirekene
palen, die den ruiter altijd aan zijne regterhand moet houden, wordt
aangewezen. De afstand, dien ieder renpaard loopen moet, be ~
draagt 4 Engelfche mijlen. Daar ieder paard, eenen even zwaren
zw aren
last moet dragen, zoo wordt voor de rijders een zeker gewigt be~
paalde
paald. Weegt een van hen ligter , dan wordt hij met zoo veel gewigt bezwaard als hij te kort komt, en wanneer alle, met de zadels
toom en hunner paarden, door de gezworenen gewogen z~in
zijn,, rijden
en toomen
zij,, op een teeken van den waldhoren, voor de rijbaan, waar zij
zij
gefpannell touw in eene regte lijn plaatfen. Zoo dra
zich voor een gerpannell
rennen neemt eenen aan~
aall~
er geblazen wordt, valt het touw, en het renuen
vang,
v~ng, wanneer de boven opgegeven afstand gewoonlijk in 8 tot 9
minuten wordt afgelegd: zelfs heeft men voorbeelden, dat een p~ard
pMrd
3 maal in éénen achtermiddag, telkens met verpoozing
verpoozil1g van een Ullr,
unf,
geloopen, den prijs bij iederen
ieder en Wedloop behaald, en dus eenen afstand
van meer clan
dan !:!î Duitfche mijl in 27 minuten heeft afgelegd. Zoo
hebben, worden zij weder gedra de rijders het eindperk bereikt hebben.
K
Kk4
k 4
wow~
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wogen, of zij ook fomtijds
fom tijds onder weg een gedeelte van het gcwigt
mogten hebben weg geworpen. De paarden worden aan fraJkncches
fialknech~s
ter hand gefield, die dezelve zorgvuldig afvegen.
afvegen, de pootel1,
pootea, inzonderheid de gewrichten,
gewrichten I met eene firoowisch wrijven, en hun
eindelijk Spaanfchen wijn, fommigen ook wel Franrchen brandewijn,
ingieten. Hierop worden zij toegedekt, en vervolgens tot eenen
anderen Wedloop rond geleid.
WEEDE. Eene bekende plant, welke tot verw gebruikt wordt,
en eene goede.
goede, duurzame, blaauwe kleur oplevert. Zij vordert eeneu, in zijnen aard, goeden en wel bearbeiden grond, en tiert daarnen,
om niet overal. De raapvormige wortel der plant dringt diep in den
grond, en fchiet 5 of 6 bladen uit, die de eigenlijke verwfiof op.
leveren; doch eerst in het 2de jaar daartoe bruikbaar zijn. Wanneer de bladen eene geelachtige kleur beginnen te krijgen, worden
daartoe gefchikten
gefcbikten molen gema.
zij afgenomen en gedroogd, op eenen daartOe
len.
len, en tot een deeg gemaakt, waarnk
waar~ dan ballen gevormd worden ,
welke de verwers gebruiken. De beste Wee
Weede
de wordt in het Zuiden
van FrankriJk,
Frankriik, in het voormalig Languedoi)\,
Languedoè\, gekweekt; in DuïtschDultsch.
land, voornamelijk in Thuringen, bij Erfur~
Erfurt in Langenfalza,
Langen[alza, in den
Opper-Laufitz ea
Brandenhurg[che. Ook in Zwitferland,
Zwit[erland, Portu.
PortuOpper-Lau/itz
eR het Brandenburgfche.
gal, Spanje en Zweden, wordt deze plant geteeld. Eertijds werd
~ij
zij in Frankri/k
FrankriJk en Thuringen zeer frerk
fierk aangekweekt, en
eu de handel
handei
voordeelig , omdat
in deze verwfiof was zeer belangrijk en voordeelig,
omdflt men
nog geene andere voor het blaauwverwen
blaanwverwen kende; doch de, door de
Hollanders, in de eerll:e
Hol/anders,
eerfre helft der 17de
) 7de eeuw, uit d.;
dè Oost --Indië
Indië ingevoerde indigo deed aan dezen handel afbreuk; maar nog meer
kwam de Weede in onbruik, federt
feden het verbouwen van den indigo,
Amerika frerker
fierker
voor ruim eene eeuw, in West -Indië en Zuid. dmetika
doorgezet, en dit buitenlandrche product menigvuldiger naar Europa
vervoerd werd. Men geeft te regt aan den indigo den voorrang.
voorrang,
uit hoofde zijner fchoone kleur; doc?
doch daarentegen is die van de Wee.
Weede duurzamer, en de verwers kunnen haar niet geheel omberen.
ontberen. Of·
schoon nu wel deze plant, om de opgegevene oorzakeu,
oorzakoo, aanmerkelijk minder verbouwd wordt, zet men derzelver aankweeking, echter, nog fieeds voort, en de laatllelijk
Iaat1telijk geëindigde oorlog, waardoor de invoer van den indigo gefiremd
geflremd werd, heeft haar gebruik
meerder noodzakelijk gemaakt.
WEEG·
WEEG- of WANDLUIS. (Cimex Lee/u/arius)
Lectutarius) Omtrent het oorfpronkelijke vaderland, en het verblUf
Iichefchuverblijf van dit walgelijk, Iichtfchufraat, weet men weinig met zekerwend infect in zijnen wilden fiaat,
heid. lIet
Het heeft een' neergebogen fnuit, platten rug, gezoomde
borst,
borse, pooten, die tot
toe loopen
Ioopen gefchikt
gerchikt zijn,
zijn. is bruinachtig geel van
kleur en ongevleugeld. Men vindt hetzelve in de woningen van
morfige
morlige en zorgelooze menfchen bijna in alle werelddeelen, nameJij
lii k: in Siberië,
Siherië, Oost -Indië, lVoord_
Noord- en Zuid _ dmerika.
Amerika, enz. De
W
W.:egillizcn
~egll1izcll loopen
loopcll zeer fnd,
fncl, en wel des
dcs nachts; zuigen het bloed
lIit
nit ,
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eelle lig
ligte
omfiekillg ontfiaat
omfiaat,t
uit, waar door bij fommige menfchen eene
te omneking
Cl!
leggen derzelver fiekelige eijeren tusCchen
cnleggen
tusfchen alle reten. Zoo ligt het
mogelijk zij , dat zij bij toeval in een huis kunnen
kuunen komen, zoo gemakkelijk is het, om ze ter110nd bij den aanvang, door eene zorg.
vuldig herhaalde aanwending van fierke
fterke middelen, daaruit weder te
verdrijven, hetwelk ten uiterfl:e moeij
elijk valt, wanneer zij eens
moeijelijk
eellS de
overhand genomen en zich overal verfpreid hebben. Onder de krach.
tigUe en zekerfl:e
tigfl:e
zeker11e middelen worden de 3 volgende opgegeven: I.
r.
fierkwater,
fterkwater, verfche
verCche osCengal
osfengal en ijzer-vitriool, van ieder even veel
gewigts, ondereen gemengd. !.J.
!Z. Een half drachma bijtend kwikkwik.
zilver _ fubhmaat,
CubUmaat, opgelost in II!l drachma geest van zout. hetwelk,
zilver.
gemengd met een zoo genoemd kwartiertje terpentijn·geest,
terpentijn-geest, bij het
gebruik fl:erk
mid_
fierk moet worden omgefchud. (Met beide deze mid.
delen worden de voegen en reten
reteil befl:reken.)
bellreken.) En 3. Spaanfche
peper, (lssa
nSSa flet:'da
foet:'da en zwavel, van ieder 2 drachma's. Men
llrooit dit poeder, in ledig gemaakte kamers, op geglommen kolen,
firooit
waarna deuren en venfl:ers
veni1:ers gefloten,
genoten, en alzoo 24 uur gehouden
worden. Als een palliatief middel op reis kan citroenfap, op de
bedden, hoofdklJsfens
hoofdkolsfens enz. uitgedrukt, van dienst zijn.
WEELDE
WEE
LD E is, over het algemeen, eene bovenmatige neiging ter
bevrediging van enkel zinnelijke genoegens, onverfchillig, waarin
men dezelve ook moge zoeken. Zij vertoont zich, inzonderheid,
inzonderheid.
in het gedurig uitvinden en aanwenden van nieuwe middelen van
genot, die tot uitwendigen luister en fieraad, en ter voldoening van
allerlei kunstbehoeften kunnen dienen, welke men oordeelt aan eene
zoo genoemde, dikwijls kwalijk begrepene , fatfoenlijke
fatCoenlijke leefwijze,
zoO wel ten aanzien van vermaak als gemak, te voegen: met één
zoo
woord in alles, wat het zingenot kan ftreelen. Voor zoo ver nu
de Weelde den omloop van het geld vermeerdert, aan arbeidzame
verfchafc, en de kunfien
kun!1:en aankweekt.
aankweekt, bevordert zij wel,
handen werk verfchaft,
aan den eenen
een en kant, de volkrijkheid van eenen fraat;
!1:aat; doch gaat ook,
aan den anderen kant van een gevolg vergezeld, hetwelk deze voornamedeelen tegenwerkt, en dikwijls grootendeels vernietigt. Zoo dra, name·
lijk, de Weelde, door overtollige behoeften ter kennis van het al·
algemeen te brengen en te doen begeeren, den gewonen eenvoudigen
leertrant
leeftrant omOagtiger,
omllagtiger, en dus kostbaarder maakt, wordt de zwarigheid
om een huisgezin te onderhouden grooter, en kan elk van datgeen ,
overhouhetwelk hij voor zijn eigen perfoon noodig heeft, minder overhou.
den; en dit aUes
alles te zamen genomen maakt de huwelijken minder,
alzoo iemand niet ligt tot trouwen zal overgaan, wanneer hij daar.
daardoor verpligt is, om den rang, dien hij te voren in de maatfchappij
maatCchappij
bekleed heeft,
heert, eenige
eellige trappen te verlagen, en zich van velerlei aa11·
aangenaamheden des levens te berooven, welke door het voorbeeld
van anderen en eigen gewoonte voor hem noodzakelijk zijn geworhnisraad,
een. Dit raakt alle artikels van uitgaven, als: woning. huisraad,
frij
ze en drank, kleed
ing, bediening, enz. , en de gevolgen
fpijzc
kleeding,
~evolgen hiervan
hiervan
Kk 5
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van kan men ieder klasfe van nigezetellen
nigezetenen be[peuren.
be[penren. Zoo lang zich
llanden bepaalt, heeft zij,
echter de Weelde to~ de aanzienlijke fianden
omdat deze altijd een ger:ng
ger!ug getal van eenc
eene geheele natie uitmaken,
eellen geringen invloed;
op de flremming der huwelijken flechts eenen
lland
maar zoo dra zij van de grooten tot den middel- en geringeren fiand
overGaat, en de uitgaven hnnne
hunne inkomLten
inkomllen overtreffen, dan verhin_
der~ de Weelde de oprigting van nieuwe familiën
famiIiën dermate, dat zulks
eenen verderfelijken invloed op het geheel moet hebben.
ilremming der huwelijken niet alleen t
Ondertus[chen is het de llremming
welke eline kwalijk befiuurde Weelde veroorzaakt, maar zij is ook,
nadeelig. Immers moet
van den zedelijlfen kant befchouwd, hoogst nadeeIig.
het iederen oplettenden befchouwer Ü1 het oog vallen, dat men bijna
allerwegen de palen overfchrijdt, welke Hand en vermogen voorminderen willen doen, wat den meerderen alleen voegt,
fchrijven: de mi:;deren
en de min gegoeden willen aan de rijken niets toegeven. Niet min.
der in het oog loopende is de gefiadige
gefladige en onmatige begeerte naar
vreugde zijn niet meer het zoe.
zinnelijke vermaken. Uitfpanning en vrengde
te loon des volbragten arbeids, de bal[em,
balfem, waarvan zich de wijze
met matigheid en een gerust hart bedient, om, daardoor op nieuw
geLterkt,
gellerkt, het werk van zijn beroep gemoedigd waar te ne!l1en.
nemen. Om
belluurde Weelde nog nader over..
van het verderfelijke der kwalijk beLtuurde
tuigd
tUigd te worden, behoeft men flechts het gros van die menfchen
te kennen, die zich aan haar overgeven. Gekunfielde
GekunO:elde gemakken,
ijdele oprchik, uiterlijk fieraad, eten en drinken, modezucht,
wellustige omgang van beide geGachten, zijn de voorwerpen hunner
driftige begeerte. In hunne huishoudingen heerscht gewoonlijk eene
verregaande wanorde, en dikwijls wordt men, wanneer men er
naauwkeurig acht op Gaat, onder den glans des overvloeds, de aannaderende behoeftigheid reeds gewaar. Gezondheid en flerkte, de
gevolgen eener matige leefwijze, zijn van hen geweken, en zij
dragen reeds vroegtijdig de teek enen van ziekte en gebrekkelijkheid.
Niet alleen. het Iigchaam,
ligchaam, maar ook de geest dergenen , die zich aan
de Weelde overgeven, wordt daardoor ten eenenmale verzwakt en
bedorven, zoo als hunne meeste bedrijven getuigen. die door zwak..
heid en beuzelachtigheid gekenmerkt zijn, waarvan zelfs de wijze,
waarop kunfien
kunflen en weten[chappen
wetenfchappen , ja zelfs de gewigtigfle belangen,
worden behandeld, niet is uitgeGoten. Terwijl. alles, wat de. mode
uiterfle naauwkeurigheid, fom tijds zelfs met angstvordert, met de ulterfle
valligheid, wordt in acht genomen, ziet men niet zelden, dat de
omtrellt den flaat
llaat en zijne eigene huisgenooaangelegenfle pligten omtrent
ten geheel worden verwaarloosd; zelfs, terwijl men op alles, wat
verkwistens toe, rijkelUk
rijkelijk is, heerscht er
de zinnen bevredigt, tot verkwistcns
groocfle karigheid ten aanzien van de Iluttigfle
nuttigll:e uitgaven,
dikwijls de grootLte
volll:rekten afkeer van wel te doen aan
eenen volflrekten
aau behoeftigen, en
men ont'moet nier
Iliet zelden bij de "gl'Ootfle
'grootfle gevoeligheid en oogenfchijnoogenfchijllfchaauucloose losbandigheid van zeden.
Iijke teederhartigheid , de fchaamceloose
Wij
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Wij zouden de treurige gevolgen eener kwalijk belluurde Weelde
nog in meer bijzonderheden kunnen fchetfen; doch wij oordeelen,
dat de opgegevene genoegzaam zijn, om haren verderfelijken invloed te doen gevoelen. OndertusCchen zijn wij er verre af,
af. 0111
alle
aJle Weelde uit de wereld te willen verbannen: in tegendeel is
zij, wel belluurd, eene bron van reine genoegens; want bet
îs
is geenszins eene vernietiging, maar alleen een verftandig beftuur
be1l:uur
der hartstogten, hetwelk den mensch gelukkig maakt. Dit is niet
alleen ten aanzien van enkele menCchen waar, maar ook van een
geheel volk, welks Weelde, in den grond beCchouwd, immers Diets
niets
anders is, dan een gevolg van deszelfs .harcstogten. De milde, wel.
weldadige natuur gaf ons niet te vergeefs zoo vele
vel.e geCchenken; veel
meer leerde zij ons, dezelve met ver1l:andige matigheid te genieten,
en legde daartoe eenen grooten voorraad van vermogens en krachbegrij pt men ligtelijk,
ligt elij k , dat een 1l:aat, waarin alle
ten in ons. Ook begrijpt
fchatten dood en ongebruikt liggen, hoogst ongelukkig moet wezen, en dat in tegendeel eene wel be1l:uurde Weelde algemeene werk.
zaamheid veroorzaakt, kunstijver bevordert, en het vermogen
vermogel1 van
een land in eene gedurige, vruchtbare ebbe en vloed onderhoudt.
WEENEN. De hoofdftad van het OostenrijkCche keizerrijk, en
Ceden MAXIMILIAAN J. J de zetel van den beheerCcher van OIJstenOostennfjk.
nijk. Zij ligt in Neder. OostenriJk,
Oostenrijk, in het land onder de Ens,
op eenen kleinen heuvel, aan den regt er - of Zuidelijken oever van
den Donau, waarvan een arm tusrchen
tusfchen de 1l:ad
llad en eenige voor1l:evoorlleden doorloopt, en waarin zich hier de kleine rivier Wien ontlast,
welke 3 mijlen van de 1l:ad,
llad, in het Weener woud oncfpringt.
ontfpringt. Hare
omliggende 1l:reken
llreken zijn
zUn zeer aangenaam en vruchtbaar. In het Noorden ziet men den veelarmigen Donau
DOU4U met zijne bekoorlijke eilanden;
ten Westen den Leopolds- en [(ahlenherg, welke zich beiden tot aan
genoemde rivier uitfirekken, en Zuidwaarts in eene boschrijke bergketen voortloop en , alwaar vele landgoederen en tuinen gevonden wor~
den; terwijl zich ten Oosten de uitgellrekte
uitgearekte vlakte naar den kant
van !Jongarijë
llongarijë opent. Weenen beftaat
beUaat uit de eigenlijke 1l:ad
llad en 34
voorfleden.
voorUeden. De eerlIe
eerae,, die l~ uur in den omtrek heeft, bevat 1,400
huizen, en is van bastions, grachten en eenen wal voorzien; in de
laat1l:e,
laatfle, die, met den Prater, eenen omtrek hebben van 3! Duitfche mijl, telt men meer dan S,ioO
5,ioO huizen, welker getal nog telkens
v.oorfleden. de Leopoldsflad en het .liigersplein,
toeneemt. Twee der v.oorlleden.
liggen aan gene zijde van den arm van den Donau, op welks regterregt eroever de ftad, en de overige voorlleden gebouwd zijn, die door 3
bruggen met elkander zijn verbonden, waarvan de Franfenhrug de
fraame is. Deze voorlleden
voorl1eden zijn van eenen 10 voet hoog gemetrelde
gemetfelde
muur en grachten omringd, en hebben Il poorten. In 1815 bevreemdelingel1
droeg het aantal van derzelver bewoners, behalve de vreemdelingen
en dc
de krijgslieden, te zamen 238,177 zielen. De eigenlijke 1l:ad
llad heeft
niets van ecne
eene regelmfttige
regelmmige bouworde: hare 8 groote cn
en 10 kleinere
plei·
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pleinen zijn van eellen geringen omvang; de 110 firaten
firaeen fillal
final en
plelnen
krom, en worden door meer dan 3000 lantarens verlicht; de masfive
huizen zijn hoog en gedeeltelijk van 5 of meer verdiepingen. De
voornaamfl:e
voornaamlle plaatfen in de fi:ad zijn: de hof, de groote markt, de
fiandbeeld van Jo.
Jograchten, het Jozefs-plein, waarop het ridderlijk fi:andbeeld
hetwelk,. de tegenwoordige keizer voor dezen, ~nen
ZJW 11. fi:aat, hetwelk
oom, in 1806, heeft opgerigt. De fl:ad
kerfpefi:ad is in 4 deelen en 88kerfpekerkep hebben. Onder
len verdeeld, welke laatlle
laatfl:e even zoo vele kerkel1
deze is de St. Stephanus - kerk, of de aartsbisfchoppelijke
aartsbisrchoppelijke en metropolitaanfche, de merkwaardigfie. Zij is een maje§tueus
maj6§tUell,S ge.
bouw, van eene fraaije gothifche bouworde; fieekt
fi:eekt boven alle
aIle geomllreeks de helft der Isde eeuw gef1:ieht,
gellicht, bevat
bouwen uit; werd omfireeks
eenige fehilderfl:ukken
gedenk.
fchilderllukken van voorname meesters, verfcheidene gedenkteekens van perfonen ui,
uic de regerende familie, en eenen aanzienlijfchae van kostbare heilige vaten en reliquiën. Deze kerk heeft
ken fchat
aan de Zuidzijde eenen
eeneu toren, welke mee
met gothisch werk is verfierd,
en
cn 484 voet hoog is. In de Augustijner-kerk vindt men het gedenkteek en ,,door
Sllkftn-Tes[chen , voor zijne geteeken
door den hertog ALBERT van SakJèn-Tes[chen
malin
màIin de a:irtShertogin
aartshertogin CHRISTINA,
CHRISTIN1\., in 1806, opgerigt, en door
door, den
beroemden CANOVA vervaardigd. Van de kloosters zijn, na derzei.
ver hervorming
OZEPH Il., nog 6 voor monniken, en één
hervorminS' door JJOZEPH
opeft.
voor nonnen overgebleven. Onder de menigvuldige, ten deele opeftbare, gebouwen
gebonwen en paleizen is de keizerlij~e burgt, waaraan men
in de 13de eeuw reeds begon te bouwen, en die federt aanmeraanmer·
merkwaardiglle, ofsehoo.n
ofschoo,n van buiten ,niet het
kelijk vergrootte, het merkwaardigfl:e,
aanzienlijkil:e.
aanzienlijk!l:e. Van binnen, echter, is dezelve zeer prachtig. Men
ell4
vindt in dezelve de keizerlijke fchatkamer, welke in eene galerij en4
kUllscfchatten ~
vertrekken, onder meer andere kostbare jllweelen en kunscfchatten
den groot
en , zoo genoemden Florentijner diamant bevat, welke eens
grooten,
de eigendom van KAREL den Stouten, hertog van Bourgondië,
Bourgllndië, was.
In een gedeelte van deze burgt is het keizerlijk kabinet van
naturaliën een der voIIedigil:e;
vollediglle; voorts dat van antieken, waarmee
waarme.
de de verzameling van gefnedene fieenen en antieke medàillons
verbonden is, alsmede de door den tegenwoordigen keizer genoeg·
genoegzaam nieuw aangelegde verzameling van moderne munten en gedenkgedenk.
afzonderlijk, bij de keizerlijke burgt gel1icht,
get1icht,
penningen. In een afzonderlijk.
prachtig gebouw, bevindt zich de keizerlijke hof-boekerij,
hof· boekerij, welke
MAXIMILlAAN I. heeft begonnen bijeen te brengen, en thans 300,000
MAXIMlLIAAN
boekdeelell
boekdeeleü,, en eene talrijke verzameling van handfchrifcen,
handfchriften, en werwer·
bevat.· Behalve deze bllrgt
burgt
ken uit de eerfie tijden der boekdrukkunst bevat.
komt ook nog in aanmerking de keizerlijke rijfchool. volgens het 001'.
oordeel van deskundigen, het fchoonfie
fchoonUe gebouw van dien aard in Europa.
voorll:edc:1 van Wt'enen,
Wfenen, welke breedere Uraten
firaten hebben, waar.
De voorUede!1
gcplaveid, en flechts
l1echts met puin bedekt zijn, en meer
mcer ovan weinige geplaveid,
cn tuinen der grooten; doch
pen liggen, bevatten vele zomerpaleizen en
ook nog vele
velc uitgebreide CIl
Cn onbebouwde pl:latfcn,
plaatCen, zelfs boulVbouw- en
cn
weiwci-
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In dezel
dezelve
ve

weilanden, die echter van tijd tot tijd minder worden.
zijn inzonderheid merkwaardig het keizerlijk paleis Belvedel'e,
Belvedere, een
der fraaille gebouwen van Weenen, met de fchoone keizerlijke galerij van fchilderllukken, uit 1300
t300 ftuks
ltuks bellaande; het invaliden-huis;
de prachtige Karel Borromans kerk; het gebouw der Jozephienfche
Jozephien[che
vet';'
genees- en heelkundige akademie; het algemeen ziekenhuis, een ver.
bazend gebouw, met 7 pleinen, enz. Behalve de reeds genoemde
keizerlijke boekerij en de gallerij van fchilderllukken in Belvedere, zijn
er ook nog vele aanzienlijke verzamelingen van wetenfchap
weten[chap en kunst,
waaronder de boekerij en het kabinet van naturaliën, tatde
tot de uni.
verliteit
verfiteit behoorende , en verfcheidene
ver[cheidene uitgelezene boekerijen en
natuurkundige verzamelingen van aanzienlijke perfonen
per[onen gevonden
ver[chillende
worden. Onder de verf
chili ende inrigtingen voor hooger onderwijs,
verdient de univeriiteit, in 1365 geaicht.
gefticht, en in 1755 door den beroemden keizerlijken lijfarts VON SWlETEN
SWIETEN geheel nieuw ingerigt, de
eerfie plaats. Zij befl:aat
bellaat uit de gewone 4 faculteiten.
faculteiten, heeft een
aanzienlijk inkomen, en telt omtrent 1000 fiudenten,
lludenten, waarvan meer
~oo uit particuliere fiichtingen
fl:ichtingen onderfteund worden. Onder de
dan 200
verdere inrigtingen voor onderwijs behooren: 3 gymnafiën; de genees - heelkundige .Tozefs
.Tozeft - akademie, welke ook buitenlandfche
buitenland[che ho.
noraire en corresponderende leden heeft; de akademie der beeldende
kunllen,
graveerkt1nde en de
kunften, namelijk: der fchilder., beeldhouw -, graveerkunde
Mozaiek; de Therefiaanfche
Therefiaan[che ridder-akademie; de akademie voor Oosterfche talen; het federt 1816 opgerigte Polytechnisch in!litllut,
inllitu\1t,
fchei-, werktuigkunde en technologie geleerwaarin wis-, natuur-.
natuur-, fcbei-,
aard worden; het inllituut
infiituut voor de veeart[enijkunde;
veeartfenijkllnde; de normale
hoofd[c1lOol
hoofd[chool en andere; terwijl men tevens begonnen heeft, om
krijgsfeholen
krijgs[cholen daar te fiellen,
ftellen, naar de Lancaster[che
Lancasterfche leerwijze ingerigt.
Men vindt in Weenen vele weldadige inrigtingen, waaronder inllirgellrekt ziekenhuis,
ziekenhuis. door
zonderheid behoort het algemeen en uitgeftrekt
JOZEF H.
Il. aangelegd, dat voor 2,000 bedden ingerigt is, en waarin
ltJ. en ]500 kranken, in één jaar; worden opge~
opge.
fomtijcls
fomtijds tusrchen
ttls[chen de 14
nomen. Voorts vindt men hier een inftirtlUt
infiimut voor doof(l:ommen
doomommen , mede
door genoemden vorst daargefteld,
daargelleld, alsmede een huis voor blinden.
Weenen is het middelpunt van den Oostenrijkfchen handel. Omtrent 200 kooplieden in het groot drijven eenen zeer aanzienlijken
2ktiehandel,
aktiehandel , met inlandfche
inland[che voonbrengfels.
voortbrengfels , op de overige OostenTurkije, Rusland, Bei.jeren
Beijeren en Sile[ië.
Sik[ië.
rijkrcne
rijk[che provinciën. Italië en Turkiie,
Van buiten 's lands worden flechts eenige ruwe producten ingevoerd. Fabrijken en manufacturen, welke eerst onder de keizerin
MARIA THERESIA werden opgerigt, en JOZEF IT.,
H., in 1785, door
het verbod van invoer van alle vreemde waren poogde uit te breiden, zijn federt
[eden aanmerkelijk toegenomen",
toegenomen*, en volkomener gewor
geworWeenm zijden ftoffen,
fioffen, zilveren en gouden
den. Er worden thans in Weenen
borduurfels
bordl'lUrfels,, linten, katoenen Hoffen,
Hoffen , lakens, fraaI.
fiaal- en galanteriewa'
r,aJanteriewa'
ren,
ren J wiskundige- en muzijkinfirumenten, geweren, porfelein, ta·
pij.
4
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pljten,
pij ten , enz., gedeeltelIJk
gedeeltelijk in de hooglle volkomenheid. vervaardigd.
Men telt thans omtrent 3,000 fabrijken, die aan meer dan 60,000
menCchen
menfchen werk verCchalren.
verfchaffen. Er zijn meer dan 10,000 weefgetouwen;
terwijl de groote porfeleinfabrijk alleen J500 perfonen , onjer welke
150 fchilders, bezig hondt.
houdt. Over het algemeen is het aantal van
ktml1:enaars,
ktmftenaars, inzonderheid van fchilders, teekenmeesters en plaatCnijplaatfnijders, 'ongemeen groot. Zeer nabij de voorl1:eden
voor!leden van Weenen, op
'een eiland, hetwelk door den Donau gevormd wordt, vindt men de
plaatCen van vermaak en uitfpanning, den Prater, benebene.
beroemde plaatren
vens de' daarmede verbonden Diergaarde. De eerfte, zijnde een
toC wandellanen aangelegd, en t~ uur lang, !laat
(l:aat voor eenen
bosch, tot
bekoorlijke partijen aan, en wordt
ieder open, biedt verfcheidene bekoorl\ike
op zonzon. en feestdagen, bij fchoon weder, fomtijds wel door!1o,ooo
door~o,ooo
menrchen
menCchen bezocht: de laatfte is een regelmatig vierkant, be(l:aat
be!laat bijdoorfneden boschjes , en ftaat
na geheel uit geregelde partijen van doodiIeden
almede voor eenen ieder open. - De befchrijving
beCchrijving en platte grond der
hoofd. en refidentiellad
reûdentieftad Weenen, van J. PEZZL, 1807,
18°7, is voor vreem·
vreemdelingen een goede wegwijzer.
WEENINX, (JAN BAPTJSTIi)
BAPTISTA) in 1621 te Amftertiam
Amflerdam geboren,
kunstCchilder, die zijn
Zijll voornaam onderwUs te U.
U·
was een beroemd kunstfchilder,
trecht, bij den vermaarden JAN
JAN BLOEMAART
BLOEMAART ,, ontving, en vervolgens
nog !12 jaar dat van N. MO]EST
MOjEST genoot. Eenige jaren na zijn huwelijk met eene dochter van den landfchapsfchilder GIL
GILLIS
LIS HONDEHONDEKOETER,
KOETER, ging hij naar Rome, waar hij zich ettelijke maanden op_
op.
bield,
hield, en vervolgens van daar naar zijn vaderland terug keerde, waar
hij zich eerst te Utrecht 'nederzette ; Joch naderhand zijn verblijf
hield op het adelijk huis ter Mei, bij het dorp de Haar, boven ge.
noemde ftad. Hij muntte, zoo als zijne nog voor handen zijnde
!lukken bewijzen, in alle deelen der fchilderkunsc
ftukken
fchilderkunst uit, en konde in
ongeloofelijk korten tijd fiukken
llukken van merkelijke grootte afwerken.
Tot bittere fmart
Cmart van vele kunstverzamelaars
kunscverzameiaars ftierfhij reeds in het 39fte
39fie
JOHAN WEENINX, insgelijks
jaar zijns levens; nalatende eenen zoon, JOHAN
een vermaard kunstfchilder,
kunstCchilder, en in manier en behandeling zoo gelijk
aan zijnen vader, dat zijne fiukken,
ftukken. immers die van den vroegften
vroegllen
tijd, van de kunstgewrochten van dezen naauwelijks kunnen ondertUd,
Cchilderde hij dood en levend wild, als
fcheiden worden. Meestal fchilderde
mede bloemen en fruit. Onder zijne meer uitvoerige kunstgewroch.
ten mogen eenige altaarllukken
altaarfiukken,, in de roomfche kerk, op het Be.
gijnenhof,' te Amflerdam,
Amfterdam, genoemd worden, en onder dezelve eene
C(boorte ties
Gehoorte
des Zaligmakers
Zaligmaket'S , en eene Hemelvaart van Maria, die zeer
JOHAN WEENINX !l:ierf
fiierf in 1719, in hookrachtig zijn gefchilderd. JOHAN
gen 'ouderdom.
ouderdom.
WEERKUNDE is de Kennis
kènnis van den ftaat,
ftaac, de veranderingen en
verCchijnfelen
verfchijnCelen van den dampkring. Zij is eene der belangrijkfte
belangrijk!le,,
maar ook moeijelijkfte deelen der natuurkunde; dáar
daar zij haren beoefenaar leidt tlit
uit de enge beperking
beperldng van zijn boekvertrek , !lookftook- of
werk-
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werkplaats tot de befchouwing
befchollwing van de werkingen en verfch~nfe1en
verfch1.1nfe1en
der natuur in het groot,
groot> in derzelver wederkeerig verband en wer.
uitkomfien van krachten en ftoffen,
fioffen, die uit de
king, de vereenigde uitkomften
ingewanden der aarde en hare vuurkolken, uit den afgrond der zee,
van de oppervlakte der
der. aarde, uit de verfchilIende
verfchilI ende natllurrijken,
natuurrijken , uit
den dampkring en de oneindige wereldruimte, ja zelfs door den
den'
bijkomenden invloed van andere wereldbollen en zonnefrelfels, rond·
QID
Qm onze aarde worden voortgebragt. Een weerkundige is derhalve
geheel iets anders, dan hetgene men gewoonlijk onder denzelyen
denzelven verftaat;
fiaat; namelijk, iemand.
iemand, die uit de tegenwoordige en verledene gefieldheid
fteldheid des weders , met eenige waarfchijnlijkheid, de toekomO;ige
toekomfiige
zou kunnen voor1pellell.
voorlpellen. Zekerlijk behoort ook het laat(te
laat (te tot een
ondel'gefchikte oogmerken zijner navorfchingen, wegens d~l}
df!\}onbe~
onbe~
der ondergefchikte
rekenbaren invloed van de weersgefteldheid
weersgefl:eldheid op den ftaat
fiaat der delfstoffen. planten en dieren, en bepaaldelijk op de gezondheid en aangemenseh, op onze veehoederij , landbouw. zeelegenheden van den mensch,
vaart,
vaart. onderfcheidene bedrijven, hanteringen, ambachten en fabrijuitfpanningen des levens. Maar
ken, ja zelfs op het genot en de llitfpanningen
de weerkundige is te wel bekend met de menigte der bellendige
befiendige en
ell
buiten den dampkring, die vereenigd.
vereenigd,
veranderlijke oorzaken in en bniten
of bij partijen en verkregen overwigt van fommigen, in kracht en
firekking, eenige bell:endigheid
ftrekking,
befl:endigheid of verandering des weders kunnen
voortbrengen, dan dat hij ooit aanfpraak zoude kunnen of willen maken op den naam van weerprofeet, en niet gramftorig
gramfl:orig zoude worden
befpotting, waaraan hij, niet alleen bij het
over' de verachting of berpotting,
onkundig gemeen, maar zelfs bij mannen van naam en geleerdheid
blootgefl:eld. wanneer hij, naar de bloote regelen der kanskans.
dikwerf is blootgefteld,
rekening, het eens waagde, zijne meening over het weder van mor.
en , en die meening door de uitgen of overmorgen mede te deel en,
komst niet wordt bevestigd. Hoe ligtelijk dus teleurll:elling
teleurfl:eIling kan plaats
hebben, en hoe weinig die getuigt tegen de waarde, het belang en
de noodzakelijkheid zijner wetenfchap,
wetellfchap, moet wel niemand beter kunnen inzien dan een wiskundige, bekend met de leer der zamenfl:el.
zamenll:el.
per[onen
ling (combinatie) en kansrekening. Hij weet, dat b. v. 12 perfonen
verfchillende wijzen naast elkander geplaatst kunnen
op 479,001,60 verfchilIende
worden, en meer dan 9 ([ jaren zouden noodig hebben, om alle mo·
mogelijke rangfchikkingen
rang[chikkingen te doorloopen, indien zij onophoudelijk en
g{;noeg van plaats konden veranderen.
veranderen, om 10 rangverwisfelingen
fnel genoeg
in ééne minuut te ondergaan: hoe zoude hij zich dan kunnen verbefl:endige,
wonderen, dat, bij den onberekenbaren zamenloop van beftendige,
veranderlijke, mede- of tegenwerkende oorzaken des weders , zijne
onzekere
onzekete kansrekening dikwerf zal falen. Intusfchen legt hij zich,
als weer- en natuurkundige, ijverig toe op het onderzoek en de kellnis
IÛS van den ftaat
fiaat des dampkrings , deszelfs vochtigheid, zwaarte, veerkracht, helderheid. warmte. electriciteit, enz.; desgelijks op de
lrracht,
kennis der veranderingen en verfchijnfelen, die in denzelven
denzelvell voorvallen
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len , en gewoonlijk verdeeld worden in de waterachtige, lichtende en
vurige luchtverhevelingen. Een voornaam gedeelte der Weerkunde
bel1:aae
befiaat in hee
het doen van naauwkeurige, gelijktijdige waarnemingen op
verfchilIende plaatren
plaatfen , zoo veel mogelijk met de beste en gelijkloopende werktuigen. Die waarnemingen
wa~rnemingen echter zijn, tot nog toe, niet
algemeen en eenparig, maár
maar grootendeels door enkeli! afzonderlijke
natuurkundigen en liefhebbers gedaan, waaraan nog veel te verbe.
teren en te wenfchen overig blijft •. Onder onze landgenooten bebhebben de hoogleeraren VAN MUSSCHENBROEK en VAN SWINDEN zich
verdienfielijk gemaakt. De laatfl:e
hieromtrent zeer verdienl1:elijk
laatfi~ leverde een beo
redeneerd verflag
verllag van de flotfom
Ootfom z\iner
z~iner waarnemingen in de verhandelingen van hee
het Nederl.lnftituut.
Neded.lnftituut. De eerl1:e,
eerfie, VAN MUSSCHENBROEK,
waarheeft, gedurende dertig jaren, bijna onafgebroken, zoodanige waar'
nemingen gedaan en naauwkeurig befchreven, met bijvoegingen zijrefllltaten in zijne Ephemerides Meteorologicae et . Magneticae ;
ner refnltaten
zijnde tot nog toe onuitgegeven en als handfchrift berustende in de
.dkademi{che Bibliotheek te Leijden. In Engeland deed, onder anderen, de beroemde weerkundige LUKE HOWARD zoodanige waar.
nemingen, in de nabijheid van Londen, waarvan eene reeks van 10
jaren, loopende van J 807-1816, den grondflag
grondOag uitmaakt zijner beo
befchrijving der Luchtsgefteldheid van Londen, uitgegeven in 1818, onder den titel: The Climate of London derJuced {rom
from Meteorological
differetzt Plam
Pll1ces in the Neighbourhootl of the
Obfervations. made at diJfermt
Metropoliso ; by LUKE HOWARD, in two volumes. Ook de hoogleeraren UILKENS en NIEUWENHUIS hebben zich eene reeks van jaren
met weerkundige waarnemingen, hier te lande, bezig gehouden; de
laat!l:e met inachtneming der noodige herleidingen van de barometrilaadl:e
fehe
fche waarnemingen tot den fraat
!l:aat van gelijke temperatuur. Te Augsdugsfoortge.
hurg heeft voor eenige jaren de heer canonicus A. STARK, foortge_
lijke waarnemingen uitgegeven, met eene naauwkeurige befchrijving
infirumenten. Te Chemnitz verfcheen federt 1825 een geregeld
zijner inflrumenten.
tijdfchrift, onder den titel: Zeitfehr;ft
Zeitfchrift für die Ge{ammweerkundig tijdfchrifc,
te Meteorologie.
WEERSTALLEN. Bij dezen naam waren, oudtijds, in Vries_
landda.
land, zekere hoogten, of heuvels, bekend, op welke de landdablooten hemel gehouden werden. Een gehuche,
gehucht, omgen onder den blooeen
trent een half uur gaans van het vlek Makk!im,
Makk!tm, aan den rijweg
naar Bolsward.
Bolsward, thans gewoonlijk bij
bij· den naam van Weeren
Wéeren bekend,
11311r
Weerfial geweest.
is niet onwaarfchijnlijk zoodanig een Weerfl:al
WEERWOLF. Een wolf, in een' meusch
mens eh veranderd; een fehep.
fchepfel van het bijgeloof van vorigen en nog Corns
foms van onzen tijd.
aanzienlijk!l:e der drie fteden
fieden in of
WEESP, of WESOP. De aanzienlijkl1:e
omtrent Gooiland, in de provincie Noord
Noord.- Holland, ligt ruim !l12 uur
van Amflerdam,
dmJlerdam, I~ uur van Muiden
MUiden en !l uur van Naarden. De
digt aan de flad
!l:ad vrij breed is, loopt door de
rivier de Vecht, die dige
fiad t welke omtrent 3,000
3,000 inwoners heeft. ,,{7wp
ff/mp heeft
beeft 3 poorten,
een
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weilanden, die echter van tijd tOt tijd minder worden. In dezelve
Belvede1'e, een
zijn inzonderheid merkwaardig het keizerlijk paleis Belvedere,
fraaifle gebouwen van Weenen, met de fchoone keizerlijke ga.
der fraai!1:e
lerij van fchilderflukken,
fchilder!1:ukken, uit 1300
t300 !tuks
ftuks be!1:aande;
beflaande; het invaliden.huis;
de prachtige Karel Borromans kerk; het gebouw der Jozephienfche
Jozephien[che
genees- en heelkundige akademie; het algemeen ziekenhuis, een vet.
ver..
bazend gebouw, met 7 pleinen, enz. Behalve de reeds genoemde
fchilderfiukken in Belvedere, zijn
keizerlijke boekerij en de gallerij van fchilderflul,ken
er ook nog vele aanzienlijke verzamelingen van wetenfchap en kunst,
waaronder de boekerij en het kabinet van naturaliën, tot de uni_
verfiteit
verûteit behoorende , en verfcheidene uitgelezene boekerijen en
natuurkundige verzamelingen van aanzienlijke perfonen gevonden
worden. Onder de verCchillende
verCchiliende inrigtingen voor hooger onderwijs,
univer{iteit, in 1365 gefticht,
verdient de univerfiteit,
gellicht, en in 1755 door den beo
roemden keizerlijken lijfartS
lijfarts VON SWIETEN
SWIETEN geheel nieuw ingerigt, de
eerfie plaats. Zij befiaat
beflaat uit de gewone 4 faculteiten. heeft
beeft een
aanzienlijk inkomen, en telt omtrent 1000 fludenten,
fiudenten, waarvan meer
dan ~oo uit particuliere fiichtingen
flichtingen onderiteund
onderneund worden. Onder de
inrigtingen voor onderwijs behooren: 3 gymnafiën; de geverdere inrigtingell
nees - heelkundige .Tozefs
Jozefs - akademie, welke ook buitenlandfche ho.
noraire en corresponderende leden heeft; de akademie der beeldende
kun!1:en.
namel~jk: der fchilder.,
fchiIder., beeldhouw., graveerkunde
graveer kun de en de
kunflen, namelijk:
Mozaiek; de Therefiaanfche ridder-akademie; de akademie voor OosPolytechnisch inaituut,
inllituut,
terfche talen; het federt 1816 opgerigte Polytechuisch
waarin wis., natuurnacuur- > fchei-,
fchei., werktuigkunde en technologie geleeraard worden; het in!1:ituut
inflicuut voor de veeartfenijkunde; de normale
hoofdfchool en andere; terwijl men tevens begonnen heeft, om
krijgsfeholen daar te f1:ellen, naar de Lancasterfche leerwijze ingerigt.
inMen vindt in Weenen vele weldadige inrigtingen, waaronder iuuitgeflrekt ziekenhuis, door
zonderheid behoort het algemeen en uitge(lrekt
JOZEF
JOZEF Il. aangelegd, dat voor 2,000 bedden ingerigt is, en waarin
fomti.jds
fomtijds tusCchen
tl1sfchen de q,
I4 en ]500 kranken, in één jaar, worden opge.
nomen. Voorts vindt men hier een in(litllUt
infl:itUllt voor doofilommen,
doofitommen, mede
daargefleId, alsmede een huis voor blinden.
door genoemden vorst daarge!1:eld,
Weenen is het middelpunt van den Oostenrijkfchen handel. Omtrent 200 kooplieden in het groot drijven eenen zeer aanzienlijken
voortbrengCels, op de overige Oostenaktiehandel , met inlandCche
inlandfche voorebrengCels,
rijkfche provinciën,
provinciën. Italië en Turky'e,
Turkije, Rusland, Beijeren en Sile[ië.
Site[ië.
Van buiten 's lands worden flechts
ilechts eenige ruwe producten ingeoncler de keizerin
voerd. Fabrijken en manufacturen, welke eerst onder
MARIA THERESIA
THERESIA werden opgerigt, en JOZEF
JOZEF H.,
IT., in 1785, door
het verbod van invoer van alle vreemde waren poogde uit te breiden, zijn feden
reden aanmerkelijk toegenomen',
toegenomen*, en volkomener geworfloffen, zilveren en gouden
den. Er worden thans in Weenm zijden fioffen.
borduurfels , limen,
linren, katoenen Hoffen,
r,aJanteriewa'
bordlilurfels,
Hoffen , lakens, flaaI.
aaal_ en ealanteriewa'
ren, wiskundige- en muzijkinfrrumenten,
muzijkin!1rumenten, geweren, porfelein,
por[elein, ca·
tapij.
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pljren,
pljten, enz., gedeeltelijk in de hoogfle volkomenheid, vervaardigd.
Men telt thans omtrent 3,000 fabrijken, die aan meer dan 60,000
menfchcn
menCchcn werk verfchaffcn.
verCchaffen. Er zijn meer dan 10,000 weefgelouwen ;
terwijl de groote porfeleinfabrijk
porCeleinfabrijk alleen ]500 perfonen , onJer welke
terwljl
ISO
150 fchilders, bezig hondt.
hOlldt. Over het algemeen is het aantal van
ktm!1:enaars,
ktl11!l:enaars, inzonderheid van fchilders, reekenmeesters
teekenmeesters en pla3tfnijplaatCnijders, 'ongemeen groot. Zeer nabij de voor!l:eden van Weenen, op
'een eiland, hetwelk door den Donau gevormd wordt, vindt men de
plaatCen
uitCpanning, den Prater, benefen van vermaak en uitfpanning,
beroemde plaat
vens de' daarmede verbonden Diergaarde_ De eerfte, zijnde een
bosch, tot wandellanen aangelegd, en! uur lang, !l:aat voor eenen
verCcheidene bekoorlijke partijen aan
aan,t en wordt
ieder open, biedt verfcheidene
Comtijds wel door !lO,OOO
op zon- en feestdagen, bij fchoon weder, fomtijds
menfchen
menrchen bezocht: de laat!l:e is een regelmatig vierkant, be!l:aat bijna geheel uit geregelde partijen van doorfileden boschjes , en !laat
almede voor eenen ieder open. - De befchrijving
beCchrijving cn
en platte grond der
Weenen,t van J. PEZZL, 1807, is voor vreem·
hoord. en refidentiellad Weenen
delingen een goede wegwijzer.
WEENINX, (JAN BAPTJSTiI)
BAPTJSTA) in 1621
1621 te Amf/erdam geboren,
was een beroemd kunstfchilder,
kunstCchilder, die zijn voornaam onderwUs te Utrecht, bij den vermaarden JAN BLOEMAART , ontving, en vervolgens
nog !12 jaar dat van N. MOjEST genoot. Eenige jaren na zijn huweeene dochter van den landfchapsfchilder GILLIS HONDElijk met cene
KOETER
KOETER,t ging hij naar Rome, waar hij zich ettelijke maanden ophield, en vervolgens van daar naar zijn vaderland terug keerde, waar
hij zich eerst te Utrecht 'nederzette ; Joch naderhand zijn verblijf
hield op het adelijk huis ter Mei, bij het dorp de Haar, boven ge.
noemde !lade Hij muntte, zoo als zijne nog voor handen zijnde
!lukken bewijzen, in alle deel en der fchilderkunst uit, en konde in
ongeloofelijk korten tijd !lukken van merkelijke grootte afwerken.
Cmart van vele kunstverzamelaars fiierfhij reeds in het 39!l:e
Tot bittere fmart
WEENINX, insgelijks
jaar zijns levens; nalatende eenen zoon, JOHAN WEENINX,
een vermaard kunstfchilder, en in manier en behandeling zoo gelijk
llukken. immers die van den vroeg!l:en
vroegften
aan zijnen vader, dat zijne llnkken.
tijd, van de kunstgewrochten van dezen naauwelijks kunnen onderfcheiden worden. Meestal fchilderde
Cchilderde hij dood en levend wild, als
mede bloemen en fruit. Onder zijne meer uitvoerige kunstgewroch.
ten mogen eenige altaar!l:ukken, in de roomfche
roomCche kerk, op het Be.
Begijnenhof,' te Amflerdam, genoemd worden, en onder dezelve eene
Gehoorte des Zaligmaku's
Zaligmaket,s , en eene Hemelvaart van Maria, die zeer
GdJoorte
WEENINX ftierf in 1719,
1719, in hookrachtig zijn gefchilderd. JOHAN WEENINX
gen ·ouderdom.
'ouderdom.
WEERKUNDE is de Kennis van den !laat,
llaat, de veranderingen en
verfchijnfelen van den dampkring. Zij is eene der belangrijk!l:e,
maar ook moeijelijk!1:e
moeijeIijk!l:e deelen der natuurkunde; daar zij haren beoefenaar leidt uit de enge beperking van zijn boekvertrek , !look- of
werk-
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werkplaats tot de befchouwing van de werkingen en verfch1.1nfe1en
verfch~nfe1en
der natuur in het groot, in derzelver wederkeerig verband en wer_
wer.
king, de vereenigde uitkomfren
uitkomfien van krachten en frotfen,
fioffen, die uit de
ingewanden der aarde en hare vuurkolken, uit den afgrond der zee,
van de oppervlakte der. aarde, uit de verf
verfchilIende
chili ende natllurrijken,
natuurrijken , uit
den' dampkring
daulpkring en de oneindige wereldruimte, ja zelfs door den
bijkomenden invloed van andere wereldbollen
wereldboIlen en zonnefrelfels, rond·
qm onze aarde worden voortgebragr. Een weerkundige is derhalve
om
geheel iets anders, dan hetgene men gewoonlijk onder denzelven
denzely~n verfraat;
frant; namelijk, iemand, die uit de tegenwoordige en verledene
verlede~e ge.
freldheid des weders
wed ers , met eenige waarfchijnlijkheid, de toekomllige
toekomfiige
zou kunnen voorfpelleu.
voorlpellell. Zekerlijk behoort ook het laatfie
laat!le tot een
ondergefchikte oogmerken zijner navorfchingen, wegens d!,!l}onbe~
d~l} onbe~
der ondel'gefchikte
rekenbaren invloed van de weersgell:eldheid
weersgefieldheid op den frant
fiaat der delfstofdelfstof.
fen, planten en dieren, en bepaaldelijk op de gezondheid en aangelegenheden van den mensch, op onze veehoederij , landbouw.
landbouw, zeevaart, onderfcheidene bedrijven, hanteringen,
hameringen, ambachten en fabrijnitfpanningen des levens. Maar
ken, ja zelfs op het genot en de uitfpanningen
de weerkundige is te wel bekend met de menigte der beflendige
bellendige en
veranderlijke oorzaken in en bniten
buiten den dampkring, die vereenigd,
of bij partijen en verkregen overwigt van fommigen, in kracht en
frrekking, eeiJige
eenige beflendigheid
befiendigheid of verandering des weders kunnen
voortbrengen, dan dat hij ooit aanfpraak zoude kunnen of willen maken op den naam van weerprofeet, en niet gramflorig
gramfiorig zonde
zoude worden
over· de verachting of berpotting, waaraan hij, niet alleen bij het
onkundig gemeen, maar zelfs bij mannen van naam en geleerdheid
blootgefleld, wanneer hij, naar de bloote regelen der kanskans.
dikwerf is blootgell:eld,
rekening, het eens waagde, zijne meening over het weder van mor.
gen of overmorgen mede te deel en , en die meening door de uitkomst niet wordt bevestigd. Hoe ligtelijk
dns teleurll:eIling
teleurfielling kan plaats
ligteIijk dus
hebben, en hoe weinig die getuigt tegen de waarde, het belang en
de noodzakelijkheid zijner weten[chap,
wetenfchap, moet wel niemand beter kunnen inzien dan een wiskundige, bekend met de leer der zamenfielzamenll:elling (combinatie) en kansrekening. Hij weet, dat b. v. l!1
12 perfonen
verfchiIIende wijzen naast elkander geplaatst kunnen
op 479,001,60 verfchillende
worden, en meer dan 9 [ jaren zouden noodig hebben, om alle momo·
gelijke rangfchikkingen te doorloopen, indien zij onophoudelijk en
[nel
fnel genoeg van plaats konden veranderen, om 10 rangverwisfelingen
in ééne minuut te ondergaan: hoe zoude hij zich dan kunnen verwonderen, dat, bij den onberekenbaren
onberekellbaren zamenloop van befrendige,
befiendige,
veranderlijke, mede- of tegenwerkende oorzaken des weders , zijne
onzekete kansrekening dikwerf zal falen. lntl1sfchen
Inrusfchen legt hij zich,
als weer- en natuurkundige, ijverig toe op het onderzoek en de kellkennis van den fraat des dampkrings, deszelfs vochtigheid, zwaarte, veerkracht, helderheid, warmte, electriciteit, enz.; desgelijks op de
kennis der veranderingen en verfchijnfelen,
ver[chijnfelen, die in denzelvell
dellzelven voorvallen
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len , en gewoonlijk verdeeld worden in de waterachtige, lichtende en
vurige luchtverhevelingen. Een voornaam gedeelte der Weerkunde
beilaat
beL1:aat in het doen van naauwkeurige, gelijktijdige waarnemingen op
verfchilIende plaaeren.
plaatfen , zoo veel mogelijk met de beste en gelijklooverCchillende
pende werktUigen. Die wa~rnemingen
waarnemingen echter zijn, tot nog toe, niet
eenparig, maar groOtendeeis
grootendeels door enkel~ afzonderlijke
algemeen en eenparig.
natUurkundigen en liefhebbers gedaan, waaraan nog veel te verbeverbe.
teren en te wenfchen overig blijft •. Onder onze landgenooten bebhebben de hoogleeraren VAN MUSSCHENBROEK en VAN SWINDEN ziclI
zich
hieromtrent zeer. verdien1l:elijk
verdienL1:elijk gemaakt. De laatfr~
laatL1:1i! leverde een beo
beredeneerd verllag
verflag van de 1l0tCom
flotfom z~iner waarnemingen in de verhan.
verhandelingen van het Nederl.lnftituut. De eerile,
eerL1:e, VAN MUSSCHENBROEK,
heeft, gedurende dertig jaren, bijna onafgebroken, zoorlanige
zoodanige waar'
waarnemingen gedaan en naauwkeurig befcbreven
befchreven,, met bijvoegingen zijner reCultaten
refultaten in zijne Ephemerides
Ephemeritles Meteor%gicae
Meteorologicae et Magneticae;
zijnde tot nog toe onuitgegeven en als handfchrifc
handfchrift berustende in de
dkademifche
Akademifche Bibliotheek te Leijden. In Engeland deed, onder anderen, de beroemde weerkundige LUKE HOWARD zoodanige waarnemingen.
nemingen, in de nabijheid van Londen, waarvan eene reeks van 10
jaren, loopende van J 807-1816, den grondllag
grondflag uitmaakt zijner befchrijving
fcbrijving der Lucntsgefteldheid
Luchtsgefteldheitl "an
van Londen, uitgegeven in 1818,
1818 Jon.
onder den titel: The Climate of London deduced trom
from Meteorological
Ob[ervations. made at differmt
differetzt Plllces
Places in the Neighbourhootl of the
Obfervations.
Metropoliso ; by LUKE HOWARD, in two volumes. Ook de hoogNlEUWENHUIS hebben zich eene reeks van jaren
leeraren UILKENS en NIEUWENHUIS
met weerkundige waarnemingen, hier te lande, bezig gehouden; de
laatlle
laatL1:e met inachtneming der noodige herleidingen van de barometrifche waarnemingen tot den fraat van gelijke temperatuur. Te Augs~
AugslJUrg
burg heeft voor eenige jaren de heer canonicus A. STARK, foortgelijke waarnemingen uitgegeven, met eene naauwkeurige befchrijving
zijner inllrumenten.
inL1:rurnenten. Te Chemnitz verfcheen federt 1825 een geregeld
weerkundig tijdfchrift,
tijd{'chrift, onder den titel: Zeitfchrift für die Gefamm.
Gefammte
re Meteorologie.
WEERSTALLEN. Bij dezen 11:1am
naam waren, oudtijds, in Vries_
land , zekere hoogten, of heuvels, bekend, op welke de landdaland,
gen onder den blooten hemel gehouden werden. Een gehucht, om·
omtrent een half uur gaans van het vlek Ma1ebm,
Mokhm, aan den rijweg
naar
nltllr Bolsward, thans gewoonlijk bij·
bij den naam van Wéeren
Weeren bekend,
is niet onwaar[chijnlijk
onwaarfchijnlijk zoodanig een Weerilal
WeerL1:al geweest.
mens eh veranderd; een fchepWEERWOLF.
WE ER WOLF. Een wolf, in een' melJsch
fel van het bijgeloof van vorigen en nog foms
forns van onzen
oozen tijd.
WEESP, of WESOP. De aanzienlijklle
aanzienlijkL1:e der drie lleden
L1:eden in of
omtrent Gooiland, in de provincie Noord
Noord-- Hot/and,
Hol/and, ligt ruim !l!1 uur
van Amjlerdam
Amflerdam,t I ~ uur van Muiden en !l!1 uur van Naarden. De
rivier de Pecnt,
Pecht, die digt aan de fiad
fl:ad vrij breed is, loopt door de
fiad ,t welke omtrent 3,000 inwoners heeft. ff/mp
If?ce;!' heeft 3 poorten,
een
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[raai fiadh uis, met een torentje, eene waag aan de recht, ee.
eeeen fraai
ne vrij groote gereformeerde kerk, van een orgel en toren vooreel1e lutherfde
luther[{;he en roomschgezinde kerk, een burger. en arzien, eene
weeshuis. in welk laatfte de jongens allen
uilen de lakenweverij
men - weeshuis,
leeren ,• benevens een gasthuis, het Bartholomeus Gasthuis genoemd,
ge!ticht en het fraaifie der fiad is, waarin
hetwelk een aanzienlijk gefticht
vin_
alle vreemdelingen voor eenen enkelen nacht huisvesting kunnen vin.
be!teed worden. Voor.
Voor_
den, en ook onvermogende door de diakonie befieed
heen had men in Weesp vele brouwerijen, welker bieren zoo bin.
fiechts eenen als buiten 's lands zeer vermaard waren; thans is er Ilechts
De, waarin ook de mol gebrouwen wordt, die eenig vertier in de
ne,
fieden' heeft. De branderijen maken den groot(ten
grootllen tak
nabij gelegene fieden·
benaan uit.
van beftaan
WEG. (NATTE en DROOGE) Zoo noemt men in de fcheikunfcbeikunbewerking, waardoor ligchamen opgelost en met elkander
de die bewerking.
verbonden worden. Altijd is het iu dit geval noodig,
Doodig, dat een der
liaat voor handen zij; en dit
beide ligchamen in eenen vloeibaren !laat
heet men dan
dan" het oplosfings.
oplosjings. middel. Is dit nu uit zijnen aard vloei.
baar, dan noemt men de verbinding van hetzelve
betzelve met een vast Iigligoplosfing of fcheikundige bewerking, langs ien natten
chaalu eène oplosûng
w.eg.Zijn echter beide ligchamen
Iigchamen vast, -dan moet een derzelve, dat
~eg.Zijn
oplosllpgs -middel zal uitmaken, door middel der warmtefiof.
warmteftof •
het oplosfipgs
ftaat gebragt worden. en dit heet men
eerst in eenen :vloeijenden fraat
eérst
een'e oplosfillg,
oplosfing. of chemi[che bewerking, langs dm droogen weg.
dan eene
WEICHSEL (in het Poolsch Vista,
J7isla, en in het Latijn PistuIa)
Fistula) is
Krakau reeds bevaarbare, rivier van 100
}OO mijlen
eene groote, bij K"okau
lang, welke in het prinsdom Te[cltetJ,
Te[chetJ, aan de Zuidelijke afhelling
Krllder Karpathen , ontCpringt; in haren loop ten Oosten rondom Krakau en Gallicië
Gal/icië loopt; vervolgens ten Noordwesten het koningrijk
Polen doorfiroomt;
doorflroomt; uit hetzelve bij Ko[che/et:;;
Kofchelet:;; in de Pruis(j[che
PruisGCche pro~
profFést-P,·uis[en valt, en van daar tot aan haren mond aan den
vincie lFést-Pruis[en
PruisfiCchen fiaat
PruisûCchen
fraat behoort. Beneden ThlJrn,
Thorn, bij Montau, verdeelt
zij zich in twee aanzienlijke takken, waarvan de Oostelijke,
Oostelijke t de
Nogat, die door een kanaal met de rivier de Elóing
Elhing verbonden is,
eene halve mijl achter Elbing. in het Ft'ifche
Frifche Half
Haf! valt; doch de
Westelijke, de Weic1tfel,
Weichfet, voorbij de fiad
Dir[chau loopt, en zich
frad Dir[cnau
bij Furflenwerder,
Furftenwerder, 2 mijlen van Dantzig, weder in gQ armen ver.
ver..
deelt, waarvan de linker noordwaarts van die fiad, bij WeickfelWeicltfelmUl1de,
munde, in de Oostz,ee,
Oostz.ee, doch de regter ten !aatfie
laatf1e zich in het Frifche
Frifolte
HaJf ontlast. De Weichfet
Weichfel levert veel en fmakelijken
fmakeIijken visch op i doch
het meeste voordeel, dat deze rivier aan PIJten
Polen geeft, bel1aat
bef1aat in
het gemakkelijk vervoeren de voortbrengfels van het land; koorn,
koorn t
hout, enz., welke door een groot aamal fchepell.
fchepen en vlotten jaar"
jaar·'
uitgevoerd worden.
wordfm.
lijks naar Dantzig gebragt , en van daar verder ultgevoerd
Door het Bromberger kanaal fiaat
fraat zij met de Oder in gemeenfchap,
gemeenfchap.
en ontvangt vele, ook verfcheidene groote rivieren, als: de DUI14DU1J4ALGEMEEN WOORDENB.
L 1I
jez
WOORDEN8. VII.
jea ~
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lFieprz, Pi/ica,
Pi/ka, de Bug met de Nanw,
jez, de Wysloka, de San, ff7ieprz,
de Bzura, Drewenz en Brahe.
WEIMAR. De hoofdl1ad van het groothertogdom SakIen
Sakfen - Wei.
Wei·
WEIlVIAR.
tNar,
mar, inzonder~eid van de provincie, die haren naam voert. Zij ligt
aan de Um, en is op zich zelve eene onaanzienelijke, opene plaats,
I 6 Oechts
die geene uitlokkende oml1reken heeft, en in 18
1816
Dechts 7,943 in·
inwoners telde; doch evenwel eene der gedenkwaardigrle
gedenkwaardigfle fteden
fieden van
Duitschland, en in de jaarboeken van deszelfs letterkunde met roem
bekend. Zij is de verblijfplaats van het groothertogelijk huis, en
der hooge regerings· collegiën van het groothertogdom. 's Vorfien.
Vorfien
paleis heeft eene fchoone ligging, en is van binnen met zeer veel
fmank
fmaak ingerige.
ingerigt. Vóór hetzelve ligt een pnrk,
park, hetwelk allerbekoorlijkst is aangelegd. De boekerij van den groothertog, uit 100,000
boekdeel en befiaande,
bel1aande, is in een doelmatig gebouw geplaatst. In de
'hoofdkerk (er zijn er flechts
Dechts 2)
l!) bevinden zich de begraafplaats der
groothertogelijke
groOthertogelijke familie, en verCcheidene fchilderfl:ukken
fchilder!l:ukken van KRA~
'NÀCH.
-NACH. Weimar heeft een fl:erk
fierk bezocht Gymnajium, een Semina_
Semina.
infl:ituut van kunfien,
kun!l:en, een tuche-,
tucht-,
rium voor fchoolleen:ars, een vrij in11ituut
wees en ziekenhuis I een hospitaal, eene loge van vrijmetCelaars
vrijmetrelaars en
eenen
een en fchouwburg. Opmerking verdient nog in Weimar het kunst-en
BERTucH, met het aardrijkskundig inftimut,
inftituut,
en industrie - kantoor van BERTuCH,
'\VeIligt
'we!Iigt het uitgebreidtle van dien aard in Duitsch/and;
Duitsch!and; terwijl, be.
halve
hal ve de oppoGtie·
oppofitie. bladen, hier 8 der meest gelezene, Duiefche
Duitfche
ourl1alen
ournalen verfchijnen, en ook hier het uitmuntend in!l:iruut
ini1:imut van
FALK, voor hulpbehoevende kinderen, gevonden wordt. Behalve ee_
ee.
metaal- en kaartenfabrijk,.
kaartenfabrijk, en eenige weversfioelen
weversfl:oelen in wof.
wof, vindt
'ne metaal.
men weinige inrigtingen
inrigcingen ter bevordering der nijverheid; levende de
"inwoners meestal van de uitvloeiCels
uitvloei reis van het hof en der verdere rere.
inwoners
gérings.
gé'fings - collegiën. - Een half uur van de fl:ad ligt, op eenen heulustIlot Belvedere, met een wijd uitgertrekt
uitgel1rekt bekoorlijk park,
vel, het lustOot
werwaarcs
werwaarts eene fraaije laan leidt, en iets meer nabij dezelve het
dorp Tieffurth, mee
met zijne fchooile
fchoo:le nl1üendreveu.
Duitendreveu.
WElSZg.
man, die zich ten aanzien
WE
ISZE. (CHRISTIAN FELIX) Deze man.
der Duitfche taal heeft beroemd gemaakt, vcrdient
verdient als mensch en
fchrijver
fchriJver eene gelijke achting, en behoort onder die verdienaelijke
verdienfl:elijke
mannen der vorige eeuw, welke zich als dichters en leeraars der jeugd
bijzonder onderCcheiden,
onderfcheiden, en dardoor op de vorming van het aankomend geOacht
genacht veel inyloed
invloed gehad hebben. Hij werd in 1725 te
Ar.,nabel
Ar.nabe, g, in het Saklisch
Sakfisch erts)!;ebergte
ertsgebergte geboren; verloor zijnen va.
der vroegtijdig, die toen belluurder van het Gymnafium te Alten.
burg was; genoot hier bij hetzelve zijn eeri1e
eertle onderwijs, en begaf
zich in 1745 !laar
naar Leipzig, alwaar hij zich, door het beoefenen der
wetenrchappen, tot fchoolleeraar voorbereidde. Hier ontnoodige wetenCchappen,
moette hij KLOPSTOCK , CRAMER, de SCHLEGELS en andere beroem<ie
de Duitfche letterkundigen, en !ioot
floot met G. C. LESSING de naauwnaauw_
1l~\
ft~\ vriendfchap. Beiden begonncn
begonnen nu VOOI'
voor het tooneel te arbeiden,
waar.
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waartoe WEISZE verfcheidene Franfche fl:ukken overzette. ,lu
,In 1750.
tot hofmeester van den jongen graaf van GEYERSBERG
GEYERSnERG aangefl:eld
zijnde, vertoefde hij met dezen verfcheidene jaren in Leipzig; hoor.
hoorw
de vlijtig de lesfen der verfchiJlende
verfchilIende hoogleeraren ; leerde GF.LLERT
GELLERT
en RABENER kennen, en gaf hier in 1758 zijne Scherzkaften
Scherzltoften Lieder
in het licht, die veel bij val vonden, en waarvan verfcheirlene in
hee volgende jaar ging hij met
mee zijncn
zijnen kwee.
muzijk gebrngt zijn. In het
keling naar Pari.is,
PariJs, geraakte
geraakee hier in belangrijke betrekkingen, en
kwam in 1760 te Leipzig terug; bleef nu eenigen eijd
tijd bui
buiten
een bedie.
bediew
mee zijllen
zijl1en arbeid voor het tooneel.
toonee!. De
ning, en hield zich onledig met
meeste zijner dramatifche fi~lkken
i1:Nkken vallen in dit tijdvak: ook gaf hij
die Bih/iotltek
Bibliothek der fchönen Wisfenfcltoften
Wisfenfchafien und Freien Kiinfle,
Künfte, en in
1761 zijne AmazQnen-Lieder
.dmazonen·Lieder in het licht, welke, onder de toenmatoenma~
lige om!l:andigheden,
omi1:andigheden, vele goedkeuring verwierven. In het volgend
aangefl:eld
gefield ~
jaar werd hij tot ontvanger der krijgsbelasting te Leipzig aan
welken post hij tot aan zijnen dood bekleedde.
WEISZE wijdde van nu af zijne ledige uren geheel aan letterkundi'
gen arbeid; vervaardigde, van 1763 af, voor het Kochifche
Kodi{che gezelfchap
befl:aande eerst in overzettingen
te Leipzig, comifche zangfpelen, befiaande
uit het
hee Fransch, (zoo als Lotchen am Hofe en die Liebe
Liehe auf deM
dem
Lande), en later
laeer in oorfpronkelijke ll:ukken,
nukken, namelijk: die Jogd
Jagd
(ten minfie
mini1:e groote!1deels)
groote:1deels) der Err,tekranz,
Err.tekran:;;, enz., welke fiukken
fl:ukken langen tijd veel bijval genoten. Sedert 1774 liet hij zijnen tooneelar.
beid bijna geheel varen, en hield zich, behalve met de uitgave der neum
neuen
Wtsfenfchnften, met eenige overzettingen uit
Bibliothek
Bib/iothek der fchönen Wisfenfchaften,
het Frallsch,
Franseh, en het leveren van bijdragen tot het nieuwe gezangboek van zijnen vriend ZOLLIKOFER. inzonderheid bezig met fchriffchrif·
ten voor de jeugd, en vervulde daardoor eene lang gevoelde behoef.
te. Zijné Lieder ftir
fiir Kinder en zijn .d.
A. B. C••
.• Buc1t
Buclz werden met
goedkeuring ontvangen,
ontvangen. en het laatfl:e
laatfte was nog lang het voornaamfie
voornaamll:e
van dien aard. Van het jaar 1775 af gaf hij zijnen /(jntlerfreund
/{inderfreund
uit; en welk eenen
eellen gunll:igen
gunfl:igen indruk deze te weeg bragt, kan men
daaruit opmaken, dat er in 6 jaar,
jaar> zonder nog de nadrukken
nadr'ukken te reverfchenen > en er van den Warm"
Weene1" nadruk,
kenen, 5 uitgaven van verfchenen,
in de Oostenrijkfche naten,
naten> meer dan 15,000 exemplaren verkocht
werden. Zijne Briefwechfel der Familie des Kinderfreundes verfcheen
als een vervolg van het eerstgenoemde werk, en vermeerderde zijnen
roem dermate, dat men hem, even als voorheen
voorbeen zijnen vertrouw·
vertrouwden vriend GELLERT, van alle kanten aanzocht, om zich op zijne
aanbeveling van kundige opvoeders der jeugd te kunnen voorzien,
voorzien.
waardoor dan ook WEISZE zich beroemen kon, tot de vorming
der jeugd op deze wijze veel bijgedragen, en het geluk van menig
jong mensch bevorderd te hebben. Hij werd eerst in zijne voorbeeldelooze werkzaamheid, in het laatst zijns levens, door ziekte
ge!l:remd, en merf den 16 van Winterm.
Wimerm. 1804. D,e inwoners
in w~J1Jers van
gearemd,
leipzig vereerden zijne nagedachtenis door eenc
eelle plcgtige lijk{laatfie.
J\jk!l:aatfie.
L
L I1 2
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WEUZE
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WEISZE was een vrolijk, uitmuntend, welwillend man, die in alle
WElSlE

opzlgten
opzigten de achting vMÛiende,
veroiende, welke hem van alle kanten ten
deel viel.
WELSPREKENDHEID is die bekwaamheid, om elke zaak,
w~lke
welke door de taal kan worden uitgedrukt, zich zoo voor te fl:el.
ftel_
Jen
len,t dat zij den fl:erkflen
fterkften indruk maakt, en om dezelve overeenkomftig met die voorfl:elling
fiig
voorilelling , door middel der taal, Hit
uit te drukken. Zij
ycrfcbilt
ycrfchilt van de dk:htkllnst
dichtkunst in zoo verre, dat zij, zoo wel in hare
voorftelIlngen als in derzelver uitdrukking,
uîtdrul(king, miuder zinnelijk is en
v~orftellingen
minder op uitwendigen tooi zich toelegt; terwijl zij zich van de
wijsbegeerte, hoe zeer die met haar in een naauw verband
veroond f1:aat,
ftaat,
hierin onderfcheidt,
Ol1derfcheidt, dat zij ûch al~een
alleen tOt algemeen duidelijke voorvoor.
fieUingen
shegeerte diepzinwijsbegeerte
fteUingen bepaalt, en datgene, wat door de wij
nig ontwikkeld en opgehelderd is, weder zinnelijk maakt, ten ein·
de h~t voelbaar en bij ieder werkzllam te makeH.
maken. De Welfprekend.
heid
verder is ook iets anders, dan hetgene men welbeîpraaktheid
beid .verder
welbeÎpraakthei-d
~óude
zoude kunnen noemen. daar beider doel geheel verfchi1lend
verfchiHend is:
imttJers,
immers, gelijk de laatfl:e
lattfte flechts zoekt te behagen of te vervrolijken ,'en'
eR
" en- haar onderwerp meestal van de aangename zijde aanpakt el1
allërhande
allerhande vreemde fieraden
Geraden tOt
tot haar bijzonder dClel
doel onder elkander
l'ermengt;
,ermengt ; zoo verliest de Welfprekendheid nimmer haar groot doel
uit het óog,
oog, om of te leeren , of te overtuigen of te roeren: en alle fieradlm,
Geraden, welke zij aanwendt, moeten alleen ter bereiking vaa
van
dat doel dienstbaar zijn. Zij dringt diep lil de befchouwing van haar
onderwerp, en zoekt het.
het, zoo ver dit voor het verO:and
veraand mogelijk
is, te doorgronden
door~onden en na te fporen; terwijl de welberpraaktheid zich
meet met eene oppervlakkige befchouwing tevreden f1:elt.
ftelt. Zonder
een doordringend verfl:and
verftand kan men eigenlijk niet weifprekend zijn.
Welltefpraaktheid
WeltJefpraaktheid daarentegen is alleenlijk eene gave, om 'alles op
eene ~ngename en gemakkelijke wijze voor te ftellen,
f1:ellen, en maakt dus
neeht~ een gering
necht~
geringJ:edeelte
.I:edeelte uit van datgene. wat Welfprekendheid
genoemd wordt.
Het doel,
doel. dat deze zich vooraelt,
Ieeren , te overtuigen
liet
voorfl:elt, om te leeren
of \ie
te 1'0eren,
l'oeren, zoekt zij altijd regtfl:reeks
regtftreeks langs den weg der natuur
natuur,,
te .ereiken.
llereiken. Wil zij leeren , dan zet zij den waren aard en toefl:and
toeftand
der zaken in het helderfl:e
helder!l:e daglicht, zonder tooi of opfmukking;
wil zij O\1ertuigen
overtuigen,~ dan ,neemt zij hare bewijzen uit den aard der
zaltk, %ender fpitsvindigheid: zij verdrijft den nevel van onwetend.
heid en vooroordeel! berooft het valfche van den fehijn der waarwaar.
heid, en ontrukt den boosdoener, met geweld het masker der deugd
af, mar
waar achter hij fchuilde. Zij is zich bewust van
vtm de mate van wigtigbeid
tigheid,, welke haar onderwerp heeft, geeft zich geheel aan het ge"(;Iel van 'het ware en goede over, en hecht aan geene zaak meer
gewigt of waarde, dan aan dezelve toekomt. Hier naar bepaalt zij
d~n
den 'graad
.graad van levendigheid en vuur, waarmede zij in .de gemoegemoe.
deren van
wekt zij aan anderen de over.
'van :mdereu
:mderen indringt. Nimmer zoekt
ui.
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tuiging
miging met
met geweld
geweld af
af te
te dwingen;
dwingen; nimmer
nimmer wil
wil zij
zij door
door bedwelnHng
bedwelming
hun
hun gevoel
gevoel in
in beweging
beweging brengen.
breng'en. Daar
Daar zij
zij nu
nu zich
zich geheel
geheel aan
aan het
het
gevoel harer
harer voor!1:ellingen
voorfiellingen overgeeft,
overgeeft, is
gevoel
is zij
zij zelden
zelden bekommerd,
bekommerd, om
om
zich
zich behoorlijk
behoorlijk uit
uit te
te drukken:
drukken: de
de woorden
woorden ontvloeijen
ontvloeijen haa~,
haa~, als
als
met
met vollen
vollen !1:room,
firoom, zacht
zacht of
of hevig,
hevig, liefelijk
liefelijk of
of ernfiig,
ernfiig" effên
effkn en
en een.
een.
voudig,
of bruifendbruifend en
en verheven,
verheven, naar
naar dat
dat de
de aard
aard der
der zaak
zaak het
het
voudig, of
vordert.
t~al hoort, vergeet
vergeet bijna
bijna de
de uitdrukking,
uitdrukking, en
en ziet
Ziet
vordert. Die
Die hare tllal
en ontwaart
ontwaart niets dan
en
dan de
de zaken,
zaken, op
op welke
welke hij
hij , zonder op
op den
den rederede.
naar te
te letten, zijne
zijne opmerkzaamheid onafgebroken gevestigd
gevestigd hondt.
hOl1dt.
naar
Naar
Naar den
den aard
aard der zaak, welke zij
zij behandelt,
behandelt, en
en naar
naar 4.e
c:!e gefieldgefieldheid
zij foms
foms wijsgeerig,
wijsge'erig, geleerd, en
en meet
heid harer
harer toehoorders,
toehoorders, isis zij
hare
hare fchreden
fchreden naauwkeurig
naauwkeurig af;
af; dan
dan weder isis zjj
zij populair,
populair, meer
meet zinzin.
neiUk,
nelijk, minder geleerd, en is er op uit, om zoo wel het voorftel.
Iings-vermogen
linis-vermogen als het gevoel te roeren; maar fophistisch of fpits.
fpiu.
vindig en buitenrporig is zij nooit.
Tot deze beoefening der Welrprekendheid
Welfprekendheid worden vele en groote,
groo[e t
zoo wel aangeborene als verkregene, gaven gevorderd, welke wij
hier even min uit elkander kunnen zetten, als wiJ
wij te dezer plaats
de middelen kunnen opgeven, door welke de natuurlijke aanleg hehe,
vorderd en meer tot volkomenheid kan gebragt worden.
Aan de Welfprekendheid
WeIfprekendheid komt den eerfl:en
eerfien rang onder de fchoone
kun!1:en
doelmatigfie middel, om de
kunfien toe: zij is ontegenzeggelijk het doelmatig!1:e
menfchen ver!1:andiger,
verfiandiger, zedelijker, beter en gelllk.Itiger
gelukJtiger te maken.
Door haar hebben de vroeg!1:e
vroegfie wijzen de ver11:rooide
verfirooide menfcben tot
een gezellig maatfchappelijk leven verzameld, en hun goede zeden
zoo wel als wetten leeren betrachten en op prijs Hellen;
HelIen; door haar
zijn PLATO,
PLATO, XP.NOPHON
Xt?NOPHON en CICERO leeraars der menfchen geworden
en gebleven.

Zij doet niet alleen aan enkele perfonen ,~ maar ook

aan geheele maat[chappijen,
maatfchnppijen. haar waar belang kennen; d'oor
door haar
baar
eindelijk wordt het gevoel van eer. van menfchelijkheid, en van lief.
liefde voor het vaderland in de gemoederen opgewekt, vermeerderd, en
doelmatig gewijzigd.
WENDEN. Zoo noemde men in het eerst eenen bijzonderen tak
van de Slavifche volken, die, gelijk de overige Slavifche Hammen,
fiammen,
omtrent de helft der 6de eeuw in Duitsch/and
Dtlitsch!(JtJlJ drong, en zich aan
de Oostzijde der Elbe,
Elhe, inzonderheid in de mark Brandenburg
Branilenbul'g,, neDttitfchers "aan
-83n verfcheidene deur
derzette. Naderhand gaven de Duitfchers
Hammen (Sorben, Obotriten,
Oho/riten, Mi/ziener, DrRminzer.
Dalminzer, enz.)
Slavifche fiammen
algemeenen
en naam van Wenden.
Wenden, welke zich
zlcli nog in het voraen·
vorllel~·
den algemeen
dom van dien naam, in het Mecklenburgfche, (alwaar d{!
de Obotriten
Obotrilen
een
ee.n rijk fiiclmen,
tticlmen, waaruit het tegenwoordig groothertogdom Mee·
Mukienburg
1elenburg omfiaan
ontllaan is) als mede in Stiermark en Härnt!ren,
Härntkn, heeft
{laande
fiaande gehouden; inzonderheid, echter, dragen ·nog
nog de SfJrhen,
Sorhen, in
Îll
de beide Laujitzen, den gemelden naam. Deze Sorhen. Wenden,
Went/en,
een niet geheel onbe[chaafd
onbefchaafd volk, breidden zich in de laatfl:e
laatlle b~lft
belft
der 6de eeuw, van het land van Meisfetz
Melslm tot aan de SaaI
Saai uit, be.
beLI 3
bouw·
bouw'
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bouwden den grond, en legden dorpen en freden
neden aan, waarvan de
naam van velen derzelver Wendi[chen
Wendifchen oor[prong
oorfprong aanwijzen. Zij waren een oorlogzuchtig volk, en voerden van het begin der 7de eeuw
af oorlogen tegen de Franken, aan welke zij cij
nsbaar werden. In
cijnsbaar
vervolg van tijd, in vereeniging met de Bohemen,
Bohemers, en later met de
Hunnen, tegen de Duitfchers dikwijls krijg voerende, werden zij
eindelijk in 934, bij Merfeburg, door HENDRIK 1. volkomen geIla.gen , waarop de Duitrche
Duitfche koningen vestingen aanlegden, en de
markgraafschappen Met'sfen
Met"sfen en Laufitz oprigtten, om de Wenden in
bedwang te houden; terwijl tevens te MeisJèn,
Meisjèn, Merfeburg en Magdenburg fijnen
Hiften werden aangelegd, gedeeltelijk, om de christelijke
christelijl{e
godsdienst onder hen
heu uit te breiden. De Wmden
Wenden werden uit hun~
hunne fl:eden,
olltvingen , naar de dorpen verfteden, die nu Duitfche bewoners omvingen,
ftiften, kloosters en edellieden als
drongen; de krijgsgevangenen aan fiiften,
lijfeigenen gefchonken, en alle middelen aangewend, om hen tot de
aanneming van het christendom te dwingen, en van tijd tot tijd met
de Duitfchers tot één volk te vereenigen. Het eerl1e
eerfie werd onder
hen niet dan langzaam bewerkt, alhoewel 'de
'de fporen der h-eidenheidenfche godsdienst en des bijgeloofs, waaraan dit volk tot hier toe
gehecht was, nog langen tijd onder hetzelve kenbaar bleven; doch
JJllitfchers konde niet overal, noch valkovulkode vereeniging met de Duitfchers
men bereikt
bereikr worden, en nog heden hebben de nakomelingen der
Sorben -Wenden,
- Wenden, in Opper_
Opper. en Neder· Laufitz (waarvan die der
laatstgenoemde provincie zich zelven
zel'len Szerbie noemen) de kleeding,
taal
laai en zeden hunner
hunner' voorvaderen, fchvon
fchtJon ten aanzien der belde eerUe,
fie, met eenig verfchil, behouden; zelfs in het tegenwoordig Meis.
fen hebben, onder de landlieden, nog gebruiken plaats, die van de
vorige Wendifche bewoners dezer landfireek
land!l:reek afkomf1ig
afJwm!l:ig zijn.
De tegenwoordige !Penden in de Laufitz bewonen de fheek van
Libau cot aan de mark Bral1denburg.
Brandenburg. Zij zijn een arbeidzaam, getrouw volk; doch hunne harde behandeling, welke zij gedeeltelijk
ondervinden, federt zij onder het juk gebragt werden, heeft hen wantrouwend en achterhoudend gemaakt, en zij worden hierdoor dikvals eh of listig befchouwd. Zij hebben, echter,
wijls te onregt als valsch
fterk men.
vele fouten met andere landbewoncrs gemeen; zijn van een fierk
fchenras; hunne vrouwen worden in de naburige provinciën, inzonderheid, tot minnen gebruikt, en hunne jongens worden tor
tot goede
foldaten opgeleid. Het ontbreekt hun in geenen deele aan geestverfcholell omvangen,
ontvangen, gaat
mogens, en het onderwijs, hetwelk zij in de fcholen
Hunne taal, die met
Hlet andere Slavifche, Boheembij hen niet verloren. Hnnne
fche, Poolfche en Rusfifche talen zoo vele overeenkomst heeft, dat
wederzijdfche natiën elkander veraaan kunnen, is welluidend en
krachtig, en de proeven, die men genomen heeft, om het verheven
dichtfiuk.• KLOPSTOCK'S Mesfias, in de Wendifche
WendifclJe taal over te brenbren.
dichtnuk
gen. hebben genoeg bewezen,
bewezel), dat zij voor eene hoogere befchaving
gen,
niet ollvatbnar
ollvatbaar zijn.
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WERELDGEBOUW.
-sas
WERELD. Hierdoor verllaat
ver1l:aat men, over het geheel, den gan.
ganfchen omvang van al het geCcbapene,
gefchaptme, of van alle be!1:aande
be1l:aande dingen.
Al, wat ligchamelijk is, noemt men de 1l:offelijke
fioffelijke of ligchamelijke
Iigchamelijke Wetegenoverf1elling der geestelijke of onzigthare. In dezen zin
reld, in tegenoverflelling
neemt de natuurkunde
namurkunde dit woord, en verdeelt de Wereld in hemel en
aarde. In de woorden werelddeel, were/dkring
wereldkring ,wereldgef..hiedenis,
,wereldgef.,hiedenis, he t
omzeilen der oude en nieuwe wereld, enz., beteekent het woord Wereld zoo veel als onze aarde, of dat gedeelte, hetwelk door menmen.
fchen bewoond wordt; in welken zin dit woord, in het dagelijkfche
leven, veel ,wordt
wordt gebruikt. Nog in eenen anderen zin wordt hetzelve gebezigd, b. v. bij den evangelist LUKAs, hoofdltuk
boofdiluk Il.,
U.,
waarin deze gewijde fchrijver fpreekt van eene opfchrijving der geheele wereld, welke zich echter niet verder uittlrekte,
uitltrekte, dan tot
tOt die
uitgebreide landen, welke ten tijde van TIBERIUS
TlBERIUS onder Romeillsch
Romeinsch
gebied fionden.
aonden.
WERELD-AS.
WERE
LD.AS. Zoo noemt men eene lijn, die men zich tusCchen
tusfchen
de beide ai!
fii! ilaande
(bande punten, of polen, de Zuid. en Noordpool, in
zijne gedachten voortlelt
voorf1elt,, en rondom welke het geheele wereldge.
bouw z,ch fchijnt te bewegen. In zoo ver kan men zich 1111
nu deze
lijn ook als midden door de aarde, van de eene aardpool tot de
andere voortloopende , voor
voorfieIlen,
fiellen, en dan noemt men haar
hàar aard-as.
(Jat'd-os.
WERELDGEBOYW, het Gehee/äl.
Geheeläl. Dit bevat alle wereldlijke
ligchamen, dat is,
ligcbamen,
is , alle vaste !lerren,
il:erren, planeten, bijplaneten en kometen, in hunüe
hunóe verbinding en orde als een geheel befchouwd, en dus
het wereldjle/fel.
were/afte/fet. Wij weten van het Wereldgebouw weinig door ononafmetelijkhei~I
ze zinnelijke aanfchouwing, daar ons dog voor de onafmetelijkhe~d
van hetzelve veel te bepaald is; doch ons gevoel, en de waarfchijnwaarfchijn.
lijke vermoedens, welke wij langs den weg der analogie volgen.
geven ons ook uitiluitfels
uitOuitfels omtrent datgene,
datgene. hetwelk voor onze ui.
terlijke zinnen onbereikbaar
onbereikbanr is. Zoo leerden wij, door wezenlijke
aanfchouwing,, het eerst onzen aardbol. vervolgens de met denzei.
denzeI.
aanfchouwing
ven om de zon wentelende planeten, en dus ons zonnellelfel.
zonneltelfel, nana.
der kennen. In ons zounetlelfel
zOllnei1elfel befchoulVen
befchouwen wij de zog
ZOI:) als deszelfs
planeten.
vaste middelpunt, om hetwelk zich de aarde en andere planeten,
benevens hare manen,
manen. geregeld bewegen. Onze aarde is de woonplaats van bewerktuigde, gevoelende en denkende wezens. WaarneWaal'lle.
mingen leeren ons ontegenzeggelijk, dat de overige planeten van
ons zonneftelfel
zonneltelfeI :tan
:lan de :larde
narde gelijk zijn, en wij mogen hieruit befluiten,
woonplaatfen van bewerktuigde, gevóellende
gevoellende en
fluiten. dat ook zij woonplaatCen
denkende wezens zijn. Verdere befchouwingen maken het niet'
niet oni1erren onzer zon foongelijke woonwaarfchijnlijk, dat de vaste fierren
haar, eigen licht, en veranderen
plaatfen bevatten, want zij hebben haar.
f1:andplaats omtrent elkander. Dit gevoelen aangenomen zijnniet van fiandplaats
de, kan men ook vermoeden, dat ieder van dezelve hare planeten heeft,
die wederom naar onze aarde gelijken; in voorgefchrevene banen
rondom dezelve loopen) en er dus zoo vele ontelbare zonpefie!fels
zonpeil:elfels
LI 4
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aerren zijn.
%ijn. Daar wij nu uit foortgeliJke
foortgelijke pefchouwJngell
pefchouwlngen
als vaste {lerren
verfchilIende wereldligchamen van ons zonne1l:elfel
zonnefrelfel in
leeren , dat de verfchillende
zekere wedertijdfche
wedertijdrche betrekkingen tot elkander 1l:aan,
fraan, zoo kan men
dit ook van de ontelbare andere zonnefielfels
zonnellelfels vermoeden; en gelijk
reiken, wederwij in alles, zoo ver ons oog en onze waarneming reiken.
werkillg, orde en noodzakelijkheid ontmoeten zoo mogen
keerige werking,
wij dezelve ook in het Wereldgebouw vooronderftellen
vooronderllellen;; en van hier,
mell hetzelve als een overeenfl:emmend,
overeenflemmend, zamengefleld
zamengefl:eld geheel
dat men
kan befchouwen. Dit vermoeden wordt nog door nieuwere waarnewaarne.
mingen verll:erkt
verflerkt,t die ons leeren , dat de vroeger voor onbewegelijk geboudene
gehoudene vaste fterren
frerren ook eene, echter eerst na verloop van
vall
eeuwen. merkbare beweging hebben, hetwelk ons tot het belluit
leidt, dat het geheele heer der vaste fterr~n, met al de planeten,
zich weder om een gemeenfchappelijk punt, eene centrale zon beweegt, waarvoor fommige fterrekundigen den Sirius houden. Inin het
gevolge hiervan zoude het geheele ftelfel van vaste fterren iu
groot hètzelfde
hétzelfde zijn, hetwelk een afzonderlijk zonneftelfel in het
klein is. Met dit alles kunnen wij dit verbazend denkbeeld niet
omvatten,t noch ons de millioenen
miIIioenen omloopkringen der hemelfche
omvatten
lfgchamen,
ligchamen, in de onafmetelijke ruimte, voorflellen
\'oorll:ellen:: hier is eene eeu.
wigdurende beweging, en eene
eelle nooit gefl:oorde
gelloorde orde voortgebragt
door de algemeene zwaarte, welke zich als eene keten rondom het
fchijnt naauwgeheelal flingert, en het tot een geheel verbindt. Alles fchijm
keurig tegen elkander afgewogen; maar de weegfchaal is in de hand
van den Ondoorgrondelijken
Ondoorgrondelijk en , wiens almagt een eeuwig evenwigt
weet te bewaren.
WERELDKUNDE (Cosmologia)
(C0S111ologia) is niet anders dan de wetenweten.
fchappelijke kennis der wereld. Even als de zielkunde, wordt deze
wetenCehap
Wereldkunde.
kunde. Het
wetenfchap verdeeld in de empiri[che en rationale Wereld
voorwerp der eerlte
eer!l:e is de zigtbare wereld, in zoo verre wij dezelve,
door aanfchol1wing,
aanfchotlwing ~ waarnemingen en proeven, met behulp van
wiskulldige
wiskundige metingen en berekeningen kunnen navorfchen en leeren
voornaamffe
kennen. Deze empirifche Wereldkennis omvat dus de voornaamfle
deelen
deel
en der natuur-, wis-, aardrijks - en fterrekundige wetenfchappen.
Van dien aard is het uitmuntend werk van onzen beroemden landge
landgenoot CHRISTIAAN
CHRISTIAAN HUIGENS,
HUlGENS, opgedragen aan zijnen broeder CON.
CONSTANTlJN.
STANTJJN. onder den titel van: Cosmotheoros of Were!dbefchouwer.
Were!dbe[chouwer.
Handleiding tOt
tot zoodanige empirifche Wereldkennis geven, in onzen
tijd, de werken van DERHAM , NIEUWENTljDT,
NmUWENTIjDT, MARTINET , UILUILw
HENS en anderen.
KENS
De rationale Wereldkennis beCchouwt
befchouwt de wereld of het gebeele
geheele
zamenfiel aller geCchapene
zamenftel
gefchapene dingen, in zoo verre die alle te zamen
een voltooid en volmaakt geheel, in de betrekkingen van tijd en
ruimte, uitmaken. Uit dit oogpunt beCchouwd,
befchouwd, is de Wereldkunde
een gedeelte der hovennatuurkunde. (Men
vergelijke dit
CMen vergeliJke
dil artikel.)
Dalr
DAlr wij echter het heelal niet kunnen aanfchouwcn,
aanfchouwen, maar van ons
ftand·
fiand·
q
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l1echts een zeer klein, naau.
t , de aarde, die wij bewonen, flechts
fiandpunnt,
!landpu
heelal kunnen nagaan, zijn
het
van
gedeelte
g
swaardi
noemen
welijks
zamen1l:el en deelen, veel
fl:aat, om deszelfs zamenfl:
wij natuurlijk niet in 1l:ant,
minder derzelver onderling verband en eenheid, te overzien. En
eenpeid, als zamenechter hebben wij algemeene denkbeelden van eenJleid
als een volmaakt
heelal,
het
aan
wij
en , welke
deelen,
!temmin
l1emming aller deel
gifche ideën
cosmolo
of
lden
denkbee
deze
Tot
toe[chrijven.
geheel, toefchri
en redeneing
waarnem
e
zinnelijk
de
door
enkel
niet
komen wij dus
g van
toepasfin
door
maar
ie),
(analog
deelen
der
ing
vergelijk
uit
ring
befpie.
befpiehare
al
de algemeene wetten en begrippen der rede, die bij
fheeft naar het oneindige, voltooide en volkom ene. Hieruit
gelingen l1reeft
k.
vraagstukver[cheidene wereldkundige redebegrippen en vraagsm
omfpringen verfchei
den
in
oneindig
wereld
de
Is
zijn:
fl:e
1l:e
voornaam
ken, waarvan de voornaam
ingellotenn?? Zal
tijd en de ruimte, of is zij door bepaalde grenzen ingeOote
ren? Is de
voor~du
eeuwig
of
befl:aan
be1l:aan
te
en
ophoud
eens
heelal
het
een einuit
wereld
de
Bel1aat
e 'I Be!l:aat
oneindige?
!tof
fiof deelbaar tot in het oneindig
wervrij
heelal,
het
het
in
er.
Zijn
dig of oneindig getal van deelen?
zij
dat
zoo
,
bepaald
rdelijk
voorwaa
alle
worden
kende oorzaken, of
hel
door
fchakels
welker
n,
uitmake
keten
eenige
eene
r
met elkande
Be!l:aat de wereld noodzakelijk of
lonken'l Bel1aat
noodlot zijn zaamgeklonken?
Gefchiedt de loop der natuur naar eene vaste en eeuwi.
toevallig?'I GeCchie
toevallig
onbefl:aanbaar met de eens bepaalde en on.
ge orde? Zijn wonderen be1l:aanb
cride
dt
antwoor
vagen
deze
al
Op
etten?'I
natuurwetten
veranderlijke natuurw
tiCche
tifche wijsbegeerte, dat dezelve het menfchelijk kenvermogen te boven gaan, en derhalve niet beantwoord kunnen worden.
is, of Hydramutflbili3,
WERE LD -OOG. (Oculus mundi, Lapis muttlbil
onder de
BACH
BLUME.N
door
eente,
:eente,
edelge!l
phaan) Eene foort van edelgel1
geonyxen
de
onder
n
kundige
delfsrof
andere
door
opalen, doch
room gelee kleur, en mogeneen is meestal van eene roomgel
plaatst. Deze !teen
lijk wel, door verwering, van den gemeenen opaal afkomllig, met
welken hij bijna eenen gelijken inhoud heeft; doch hij is weeker dan
in, wordt daarbij doorzig.
kleefe aan de tong, zuigt het water in.
deze, kleeft
tig, en heeft fomtijds de kleuren van den regenboog., Men vindt
hem, doch niet zeer menigvuldig, in het Ertsgebergte, in Si!eftë, op
tijds duur betaald.
Comtijds
de Faro - eilanden, enz., en hij wordt' fom
van de betrekking en
leer
de
bevat
Dit
EL.
STELS
WERE LD wereldIigchamen.
wereldli
overige
de
tot
opzigt
met
aarde,
onzer
naat
den 1l:aat
s. De begevoele
Men heeft hieromtrent 3 van elkander afwijkende gevoelenns.
EUS
PTOLOM
kundige
fl:erre -, wis - en aardrijks
roemde Griekfche fierre
ewereldg
ronde
het
van
unt
middelp
meende, dat de aarde, in het
zich
gchamen
wereJdli
wereldli
overige
de
en
fl:i!
lag,
bouw , onbewegelijk 1l:il
bouw,
rondom haar in cirkelvormige kringen bewogen. TYCHO BRAHE,
llelfel te verbeteren; doch nam ook aan, dat de
poogde dit zwak 1l:elfel
ebouw lag, en
wereldgebol1w
In het midden van het wereldg
aarde als onbewegelijk 'in
planeten om
de
overige
dat zon en maan zich rondom haar, zoo als
reeds in
hetwelk
ICUS,
COPERN
fielfel van
n. Het !leIfel
de zon, bewogeo.
de
~
5
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GALlLEI , en volgende fl:errekundigen,
fierrekundigen, veel is verbeterd gewor.
van GALILEI
den, is buiten twijfel het aannemel~ik(l:e,
aannemelUklle, omdat zich, volgens hetijufels aan den hemel alleen vOldoende laten verzelve, de verfd ijnfels
lIetzelve vond, echter, voorheen veel tegelJkanting,
tegellkanting, uit
klaren. Hetzelve
hoofde eener te letterlijk opgevatte plaats van den bijbel, waarmede
men het fl:rijdig
frrijdig oordeelde. Volgens dit fl:elfel
1l:elfel beweegt zich, omtrent in het midden van het wereldgebouw , de zon om hare eigen
as. en rondom haar bewegen zich, in fl:aag
fraag groot ere kringen, de
planeten, waartoe ook onze aarde behoort, die zich in iedere· 24 uur
rondom hare as wentelt, en daar door dag en nacht veroorzaakt.
De wachters of manen van SATURNUS en JUPITER, zoo als ook de
wacht~r onzer aarJe,
aarde, de maan, bewegen zich met hunne planeten te.
vens om de zon. Ver boven al deze wereldligchamen, op eenen
fraan de vaste fl:erren
frerren aan het firmament, die
verbazenden afstand, ilaan
frand omtrent elkander niet veranderen; doch nieuwere
niel1were waar·
haren iland
vermoeden, dat zich ook deze ligchamen in zekere
nemingen doen vermóeden,
banen onder elkander bewegen. (zie WERELDGEBOUW.)
verdienfrelijk NeWERF. (PIETER AORIAANSZOON VAN OE) Een verdien(l:elijk
derlander, die in 1529 te Lefjden
Lei/den werd geboren, en aldaar meermaal
de burgemeesterlijke waardigheid bekleedde. Zijn vader, onder den
bekend, had
naam van AORIMN LAURENS MAARTENSZOON VERMEER bekend.
drie zonen en ééne dochter, die naderhand den naam van VAN
DE WERF aannamen; was een zeemtmwer
zeemt>uwer te Lei/den, en werd in
1537. bij de vervolging der doopsgezinden.
doopsgezinden, waartoe hij behoorde.
gelÏndte hij vermaander was, (want vaste leeraars
leer aars , zoo
en bij welke gelÎndte
als tegenwoordig,
tegenwoordig. had men toen nog bij dezelve niet) te Haarlem,
alwaar hij ging prediken, ter zake van godsdienst, onthalsd.
Zijn zoon PIETER ADRlAANSZ.
AORlAANSZ. week, toen de hertog van ALVA zijne gewelddadige oogmerken tegen deze landen meer en meer aan
den dag legde, in 1568, met verfcheidene zijner medeburgers, en
zijne beide broeders, ADRlAAN
AORlAAN en NIKOLAAS , naar Embden, om de
vervolgingen ter zake van godsdienst te ontwijken. Onze PIEfiHte,
'IER vertrok, intusfchen, in Zomerm. deszelfden jaars, in fii/te,
AORJAAN VAN
v JIN SWIETEM, aan wien
naar Holland, om aldaar met ADRJAAN
prins WILLEM van Oranje, toen met een leger in de Nederlandm
gekomen, eenen geheimen last had toevertrouwd, ten einde hier
iets ten algemeenen nut te kunnen verrigten; doch deze zending liep
vruchteloos af, al
alzoo
zoo de prins terug over de Maas mar
naar Duitsch/and
Duitschland
moest wijken, waarom dan ook onze VAN
v JIN DE WERF deze landen
30ft en van Oogstm.
weder verliet, waaruit hij • bij vonnis van den 30fien
verbenrdverklaring zijner goederen, door
uoor den bloedraad
1568, met verbeurdverklaring
gebannen was. Hij ontving
omving vervolgens van den prins, zich toen te
Di/Jenhurg opholldende,
Ophol1dende, en in hem veel vertrouwen fiellende,
frellende, den
noodigen last, om verfcheidene zaken, in zijnen naam, În
in Holland
te verrigten, zoo met het ophalen der noodige penningen
penninger: ten behoeve
Ve
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ve der gemeene zaak. als om verfcheidene
ver[cheidene HolIandCche
HollandCche regenten,
regenten.
die mede naar elders geweken waren, aan te moedigen,
moedIgen, om zich
Dillenburg te begeven, ten einde aldaar met den prins
met hem naar Di!/enburg
toelland ,en
en de middelen tot herflel
herllel , bedaard te raadover 's lands wefland,
AI deze regenten, behalve de A
Amfl:erdamfche,
m!1erdamfche, en één
plegen. Al
van de Delftsche,
Delf[scbe, voldc1icn
volde(ien gretig
gredg aan die uitnoodigmg,
uitnoodigl11g, en vertrokken met VAN DE WERF naar Di/lt'l2bu
Dillenbu tg,
rg, die (fchoon
( Cchoon zich nu hier en
da:)f', waar 's lands belang zulks vorderde, bevindende), in 157°,
1570, te
da~,
(Fezel
fFezel zijne woonplaats num
nam,,en
en hier in zijn huis verfcheldene
verCcheldene gezanten, commisfaris'en,
commisCaris"en, boden en andere perlonen , welke men hei.
landen naar Dt//enburg,
Dtllenbu'-g, of waar zich de prins ook
melijk uit deze lunden
nf- en van daar weder
wed er herwaarts terug zond, huisvestte en
bevond, afonthaalde, zonder dat hij daarvoor, of voor zijne reiskoscen.
reiskosten, immer eenige vergoeding genoot.
HollandCche fl:eden
i1:eden (behalve /lmflerdam)
Limflerdam)
Nadat zich nu al de I-Iollandfche
onder het fladhouderfchap
!ladhouderCchap van den prins hadden begeven, werd
VAN DE W[RF
\VERF door dezen afgezonden, om met Mr.- P. DE RlJIm
RIJKE en
ADRL\AN
ADRL~AN M tlNMAKER
,\NMAKER den voorgenomen aaT
aaI Dag
flag op het graafkhap
graaf,ehap Zut_
Zut.
phen te helpen voltrekken, hetwelk ook dour
door de heimelijke hulp van
den magiflraat
magifl:raat der !lad
flad {f7('zel
{f/('ze! gelukkig werd uitgevoerd. Hierna reisde hij,
hij , van ee'len
eellen algemeenen lastbrief van WILLEM
WJLLEM 1. voorzien,
naar Xanten in Kleefs/and,
al waar hij met de afgezonden
en der fl:e.
Kleeft/and, alwaar
afgezondenen
!le.
den Lei/den, Dordrecht, DelFt,
De/ti, Gouda, I.lsfe!!1ein
IJs[eJflein en andere, hei.
heimelijk, over zaken van her hoogfle
hoog!le gewigt handelde; keerde naar Dil.
lenburg
lel1bur~ terug, om den prins hiervan verflag
verllag te doen, die hem nu
dadelijk verder naar deze landen afzond, om bij de regeringen van
f1:eden te he
werken , dat
dar de !laren
!1a[(:n van Holland toch {laats.
eenige fl:eden
bewerken,
ltaatswijze wilden vergaderen; gevende hem tevens eenen breedvoerigeIl
breedvoerigen
lastbrief,
lastbrief. om aan de regerIngen
regenngen en de flaten
llaten zaken van het uiterlle
aanbelang open te leggen. Meer dan erllS
eens geraakte VAN DE WERF in
levensgevaar onder anderen, toen hij in 1572 duor de !laten
ltaten van
Hol/and, te De/ft
Holland,
Delft vergaderd zijnde,
zij nde, met eenig geld voor de troe.
ttlsrchen
pen van den graaf VAN DER MARK werd afgezonden, die ttlsfchen
Sas[enheim
Sasfenheim en [har/em
Hf/ar/em gelegerd, en door eenige Spanjaarden
Spal2jaardeu
geflagen
geDagen was.
was, wanneer hij
hH , door dezen bij Hillegom overvallen wor·
wordende, alleen aan zi1ne
zijne kloekmoedigheid zijn behoud, en dat van
het hem toevertrouwde geld te danken had,
had. hetwelk hij veilig te
Ley'den bragt.
.'
Leljoen
bl1rgell1eester van Lei/deN
LeijdeH
In Bloeim. 1573
1573 werd VAN D" WERF tot bl1rgemeester
aangefleid
aange!leld ,en bewees aan den lande, doch vooral aan die ftad, voornamelijk in de beide harde belegeringen, welke zU
z~j door de wapenen der
Spanjaarden moest verduren, de gewigtigfl:e
gewigtig!le dienflen.
dien!len. Hij was het, die.
door zijne kloekmoedigheid en zonderlinge bedaardheid van geest, de
drift van den braven fecretaris JAN VAN HOUT,
HOUT, gaande gemaakt door de
onbefcheidene uitdrukkingen der predikanten tegen het rand[chrift
onbeCcheidene
randCchrift van het
papieren geld. wijs[elijk wist neer te zetten, alzoo deze anderzins ,
waar
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waarfchijnlijk bittere gevolgen zoude gehad hebben; doch die voorVOOI'al de muitende burgers eenen riem onder het harte ftak, toen zij in
den uiterfteIl
uieerfeen nood van hem brood eischten, en hij hun zijn eigen
ligchaam tot fpijze aanbood. Dit zijn gedrag deed den moed herleven, en bragt veel toe tot behoud der ftad. Te regt dan vermeldde
JOHAN VAN
VAN DER DOES (in de geleérde
geIe'erde wereld meest:!l
meestal JANUS
JANUS DOUZA
DOUZA
genoemd), toen bevelhebber der benaauwde vest, zijnen lof ver
boven het laffe en fchandelijk gedrag der 3 andere nevens hem regerende burgemeesteren, en de meeste leden van den raad en de
vroedfchap der Had,
fcad, onder welker veertigtal, in die bange dagen,
naauwelijks zeven werden gevonden, die, volgens eed en pligt,
pligr, haar
wilden helpen bewaren; terwijl fommigen, fchoon den uiterlijken fchijn
van godsvrucht en ijver voor de vrijheid venoonende,
vertoon ende , echter, door
[cad, bij verdrag, aan de
allerlei listen en verwekte muiterijen, de Had,
trouwelooze Spanjaardm
Spanjaarden dachten over te geven, en anderen,
omtrent de vrijheid en de godsdienst
godsdi~nst geheel onverfchi'llig,
onverfchi'lIig, zich over
de gemeene zaak niet bekommerden.
Na het opbreken van het beleg van Lei/den, vertoonde zich ollze
onze
VAN DE WERF mede een ijverig voorftander
voorfcander vall
van de regten en vrijhe.
vrij he .
den dier ftad. Dit bleek inzonderheid, toen de prins als ftadhouder,
den loden van Wijnm. 1574, (*) den magifi~aat wilde veranderen,.
en het getal der leden van de vroedfchnp verminderen, waartegen
hij zich mondeling, met DIRK GERRITZ SII'lALING,
SMALING, op het fterkfte
verzette, en op
(lP zijn verzoek zijn ontllag verkreeg; zoo als hij dan
ook het verhaal van dit
die gebeurde, naderhand, voor de nakomelingfchap
heeft in gefchrift gebragt. VAN DE WERF
WERF werd vervolgens door de
!taten
fiaten van Holland benoemd, en bij opene brieven, van den I1 fiel1
van Slagtm. 1574, door den fiadhouder aangefl:eld
aange!l:eld tot commisfarisgeneraal van den benoodigden leeftogt
leefcogt voor 's lands krijgsvolk, zoo
om!l:andigheden, zoo
te water als te lande, alsmede in verfcheidene omfl:andigheden,
wel door 's lands fiaten
i1:aten als door de regering van Lei/den, gebruikt,
tot welzijn der gemeene zaak, zoo tot het opnemen van penningen,
en het fluiten van overeenkomfien met kooplieden, wegens geleverde en onbetaald geblevene granen, als om de ontfiane
ont!l:ane kerkelijke
twisten bij te leggen, enz. Ook werd hij bij de oprigting van het
collegie van gecommitteerde raden in hetzelve benoemd, welken
post hij niet dan fchoorvoetende aannam; voorts door de fiat
en be.
i1:aten
fchreven, om met andere leden V~lI
V~II dat collegie, en de afgevaardigden
ter dagvaart van al de fieden, bij de aankomst van den grave van
LEICESTER , in 's Hage tegenwoordig te zijn; hij verzeIde
verzeide verder in
1587, op nadrukkelijk verzoek van 'slands
'.s lands fiaten, prins MAURITS
MAURITS op
den gewigtigen togt naar Geertruidenberg, en werd in 159°
1590 gemag.
tigd, om binnen de fiad en het kwartier· van Delft, de hoofdelijke
zet(*) HtllltI'Ielttll
HtllltlyestclI ".
11$ Priyilegiell
Prjyj/egiclJ ie,. flati
flatl L,ljtlen,
LlljrJell, door
'l'en.
ven. op bladz. 154.
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zetting en aanflaande
aanftaande verpachting der gemeene middelen aldaar, te
helpen herzien en ce
te herltellen. - VAN
VAN DE WERF
WERF bekleedde, re.
fee
dert zijn verkregen onti1ag
ontflag in 1574, nog 10 maal de burgemeestierburgemees.erIijke waardigheid, en bediende ook tusfchenbeiden het fchepensambt. Hij fiierf
ftierf binnen Leijden
Lei/den den sden van Louwm.
Louwlll. 1604-,
160.j., alwaar
de 3 zonen zijner dochter CLARA.
CLARA, die aan B. J.
J. VAN
VAN ASSENDELFl'
ASSENDELFT
is gehuwd geweest, te weten: JAN,
JAN, PIETER
PlETER en ADRlAAN
ADRIAAN VAN
VAN AsAsSENDEU'T,
8ENDEL1'T, voor hunnen grootvader, in 1661, in de Pancras
Pancras.- of
HooglatJdfche
Hooglandfche kerk, een fraai gedenkfluk
gedenklluk uit marmer hebben doen
.oprigten, waarop het borstbeeld van dezen grooten man gevonden,
en in het kort, met gouden letters, zijn beleid en bedrijf, in het
beleg der fiad
!lad Leijden , vermeld en geroemd wordt. In lateren tijd
heeft men ook 2!l gedenkpenningen te zijner eere vervaardigd, welke
in de muntkabinetten van de liefhebbers der Nederlandfche
NederlandCche IIistoIIisto.
riepenningen zijn te vinden.
(ADRIAAN VAN
VAN DER)
DER) Deze vermaarde kunstfchiIder,
kunstCchilder, de
WERF. (AORIAAN
eer en luister van Nederland, werd in 1659, in het Kralinger - Amdmbacht,
hacht, in de nabuurfchap van Rotterdam, geboren. Reeds vroeg
·openbaarde
.openbaarde zich bij hem eene heerfchende neiging tor
tOt de teeken_
teekenkunst , waaraan zijn vader, ofschoon hem tot een ander beroep
be11:emd hebbende, ten laatfle
laatae wijsfelijk toegaf, en federt
feden fchikkingen maakte, om zijn' zoon te eeniger tijd in zijn bedrijf te doen uit.
EGLON VAN
VAN DER
nER MEER
MEER weid nu zijn leerleer.
munten. De beroemde EGLON
meester, onder wien hij zulke rueHe
fuelle vorderingen maakte, dat hij vol~
vol.
komen in fl:aat
J7de jaar op zich zelven
aaat was, om met zijn 17de
zelveIl te kun.
kunnen werken. Hij huurde eene kamer te Rotterdam, en de portretten en andere 11:ukjes,
aukjes, die hij nu vervaardigde, deden zijnen naam, ook
bij lieden van aanzien, weldra bekend worden. Voor den heer ADRIADRIAAN
MTS, ontvanger der admiraliteit op de Maas, maakte hij een
AAN PPUTS,
ontving daar voor f 350 - : JOHAN
JOHAN
fchilderijtje met kindertjes, en omving
WILHELM
WILHELM ,, keurvorst van den Palts, vereerde hem, bij zijn verblijf,
in 1696, met zijne gemalin te Rotterdam, met een bez:oek,
bezoek, en gaf
hem last tot het vervaardigen van zijn afbeeldfel , en nog van een
ander fiuk,
!luk, SALOMON'S
SALOMON'S eerfle regt verbeeldende, met bijvoeging.
om beiden, gereed zijnde, in perfoon te Dusfeldorp te brengen.
Reeds in het volgende jaar waren de fl:ukken
aukken afgewerkt, en onze
kUllstfchilder
en
kunstfchilder begaf zich derwaarts, wanneer hij met f 3000 - : eu
een gefchenk in zilverwerk, beloond werd; terwij I de keurvorst
keurv·orst hem
voor 6 maanden jaarlijks in zijne dienst nam, op eene wedde van
f 4000 • : Hall.
Holl. guldens. Gedurende zijn verblijf te Dusfeldorp za.
ten de keurvorst en zijne gemalin voor hem, en hij voltooide voorts
portretten waren geheel ten
hunne afbeeldfels
afbeeld fels te Rotterdam. De porrretten
voeten uit gerchilderd op een doek van 30 duim hoog. In 1698
bad
had VAN
VAN DER
DER WERF
WERF een Ecce homo gefchilderd, ter hoogte van z2
cl
el , waarvoor hij, toen hij het fl:uk
fiuk te Dusfeldorp bragt, van den keur.
keurvorst eene
eelle gouden keten en cenen gedenkpenning met 's vorfl:en
vorfien
por-
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portret ontving. Bovendien werd zijne jaarlijkfche
jaarIijkfche dienst tot 9 maanden
verlengd; zijne wedde tot 6000 gulden verhoogd, en hij voor zich
zelven
zei
ven en zijne nakomelingen tot den ridder[lnnd
ridder!lund verheven,
verheven. bij welk
alles nog een gefchenk
ge[chenk van 's keurvort1:en
keurvorf1:en beeldtenis, met diamanten
van groote waarde omzet, gevoegd werd.
gunstbetoon nog meer aangemoedigd, verdubbelde
Door zoo veel gunstberoon
VAN DER WERF zijnen ijver in het '[childeren
VAN
'fchilderen voor de keurvorftelijkeurvorf1:elijke kunstverzamelingen, en vervaardigde, onder anderen, 15 1l:ukken,
fl:ukken,
ieder 2!
2~ voet hoog en 2 I duim breed,
br<Ö!ed, verbeeldende de 15
iS verbor.
genheden der roomCche kerk; voOrts
vOOrts een titel1l:uk,
titelUuk, verroonende
vercoonende de
7 vrije kunnen, die aan de beeldtenisfen
beeldtenisCen van den keurvorst en de
keurvorflin, door engelen tegen eene piramide opgehangen, en door
keurvor[lin,
de godsvrucht gekroond, hulde en dankbaarheid bewijzen. Op den
Cchilderkunst, verroonende
vertoonende in een ovaal het beeldvoorgrond zit de fchilderkunst,
tenis van den ridderlijken fchilder.
Cchilder. Na het overlijden van den kunst.
kunstlievenden keurvorst hield de ridder VAN
VAN DER WERF zijn befienbeil:enRot;erdam, waar verCcheidene
verCchèidene vor1l:en
vorfl:en en groo.
groodig verblijf te Rotferdam,
ten hem van tijd tOt tijd bezochten, en zijne penfeelkunst
penCeelkllnst rijkelijk
betaalden. Geen fchilder zag, welligt, bij zijn leven, zijne kunstgewrochten tot zulk eenen hoogen prijs fl:ijgen.
nijgen. Uit de verzame.
Il.Il.TS werden, in openbare veiling,
ling van den genoemden A. P MTS
(lukken voor 16000 guldens verkocht, waarvan één,
6 zijner flukken
één.
een
ee:1 klein fl:ukje,
nukje, verbeeldende LOTH met zijne dochters, alleen
f 1200 opbragt. Een oordeel van
Yalt P
PARIS
Il.RIS verkocht
verkoch t hij zelf voor
f 55°
55 000 ; eene heilige familie voor f 25°0, en eene MARIA
MAGlVIARIA lVIAGDALENA voor f 2000 gulden. De ridder VAN
DALENA
VAN DER WERF had in
zijn huwelijk 5 kinderen verwekt, van welke flechts ééne dochter
hem owerleeCd
o~erleeCd heeft.
is, in ecnen
cenen nitgel1:rekten
uitgell:rekten zin, die weten_
WERKTUIGKUNDE is.
Iigchamen en de krachten han.
han_
fchap, welke over de beweging der ligchamen
delt, waardoor die Iigcllamen
)igch~mell op elkander werken, alsmede over
de kunsrwerktuigen,
kunstwerkcuigen. waarvan men zich bedient, om, of met veel
vermogen iets met groote fnelheid
Cnelheid te doen bewegen, of, hetwelk
veelal het geval is, om met weinig vermogen eene groote kracht te
oefenen, als: koevoeten, hrmdfpäketl,
hfJl1dfpaken, windasfen
witldasfen,• balan{en,
balan{en. katrotkatrollen, takels, enz, Zij maakt eenen
cenen tak der toegepaste wiskunde uit,
uit.
en omvat verfcheidene
vcrfcheiciene afzonderlijke wctenrchappcn,
wctenrchappen, b. v. zwaarte-,
weeg , w3terlei-,
w:Jrerlei., beweeg
luchrkunde en andere. In een
eenen
en
water
waterweeg
heweeg ,,luchtkunde
verr1aat men door Werktuigkunde de leer der
meer hepaalden
bepaalden zin, vernaat
beweging van vaste ligchamen,
Iigchamen , en noemt dien kunnenaar
kunUenaar eenen werk.
werk_
tuigkundige, welke zich met het vervaardigen van wis- en natuurwerktuigen bezig hondt.
kundige werkcuigen
houdt.
WERNER,
(ABRAHAM GOTTLon)
GOTTLOB) Een man, die niet enkel SakWERNER. (ABRAHAM
fen en Duitsch/and,
Duitschland, maar ook door zijnen roem en zijne kweekelinkweekelin·
gen, onderfcheidene
onderCcheidene gewesten der aarde als toebehoorde. Hij was
koninklijk Sakfisch hergraad , werd in Herfstm. )Jï50,
iSo, in lPéhl'l111
lf"eh1"flu aan
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de QJteis,
Qpeis, in de Opper. Laufitz,
Lau!itz, geboren, van jongs af door zij ..
nen vader, die aldaar opzigter van een ijzerwerk was, tot eellen
eenen der.
gelijken werkkring be!l:emd,
bef1:emd, en ontving zijn eerf1:e
eer!l:e onderwijs op de
bergfebooI
fchool te Bunz!au.
Bunzlau. Eenige jaren daarna begaf hij zich naar de berg.
akademie te Freiberg, en vervolgens naar de univerûteit
univerlÎteit te Leipzig,
alwaar hij, inzonderheid, lust kreeg in het beoefenen der natuurlijke
yon den ä/Jsferlichen
historie, en reeds in 1774 zijn bekende w~rkje von
Kennzeichen der Fosjilien
Fosfilien in het licht gaf, hetwelk nog heden als de
grondOag zijner Oryktognofie befehouwd
befchouwd wordt. Kort daarna werd
hij naar Freiberg, tot opziener over het naturaliën kabinet. en het
van voorlezingen, beroepen, en hier vormde hij feden het
houden vun
hem oorfpronkelijk toekomend f1:elfel
fielfel der aard en delfstofkunde,
hetwelk door de kristallogrnphifche theorie van HAUY, en de ehemi.
cbemi.
felle
fche van VAUQUELIN en andere fcheikundigen wel onderll:eund en uitgebreid, maar niet onbruikbaar heeft kunnen gemaakt worden. Men
gebreid.
biijft aan hem in de Oryktognofie
Oryktognofle verfehuldigd
verfchuldigd de rangfchikking in
blijft
geOachten en foorten, en de meestal zeer vernuftige benaming der"
delmoffen , gelijk mede in de aardkunde, door Ilem
bern uit een
eenen'
en· bajert
f1:elfelmatig
ll:elfelmatig te voorfehijn
voorfchijn gebragt
gehrngt,, de leer der voortbrenging langs
den natren
natten weg, bijzonder van den bafalt. Zijn buitengewoon gelevendigrle zucht ter nafporiog
nafporing en de uitgeheugen
beugen werd door de levendigll:e
breidfie kennis der wijsbegeerte en gefehiedenis,
breidl1e
gefchiedenis, als ook door eene
rustelooze werkzaamheid, onderll:eund;
onderflellnd; en door deze verfcheidenheid
ruste!ooze
van kundigheden !leeg
1l:eeg hel
her hoofdvak zijner '!ludie
'1l:11die,, tot eenen
eellen trap van
volkomenheid, welken de geleerden, die zich partijdig tot een enkel
vak bepalen, gewoonlij Ir!, niet bereiken kunn
kunnen.
en.
Sedert 177°, wanneer WERNER, voor de eertle
eerrle maal, Oryktogno{ie en Geogllofle in eenc
[ie
eelle losCe
losfe voordragt leeraarde , werden z~ine lesfen
Iesfen
door jongelingen en mannen, uit de meeste Europefche ftaten,
ltaten, en
zelfs uit andere werelddeelen,
werelddeel en , gehoord; doch in het vervolg waren
cenen tweejarigen curflJS
curfiJS beDoten.
befloten. Dehalve
nehalve
zijne voorlezingen in eenen
over deze beide wetenfchappen, hield hij ook lesfen over de bergwerkkunst ,de wiskundige wetenfchappen, de'
de- letterkunde der mine_
mine.
ralogiën , de ijzerhurkunde
ijzerhutkunde (eene door hem zei ven gefehapene
gefchapene wetcnfchap) en de mijn - huisboudkunde.
huishoudkunde. HU zelf fcbreef
fchreef weinig, maar
zijne leerlingen verfpreidden zijne leer door woorden en gefchrifgefchrif.
ten; alhoewel men nogtans onder zijne boekerij, muntverzameling
fchriften, die hij aan de bergakademie ten gefchenke
gefehenke gaf.
gaf,
en hand fehriften,
vele voor de drukpers gereed liggende !lukken
Hukken aangetroffen heeft.
Hij was in de daad, zoo wel in het wctenfchappelijke,
wetellfchappelijke, als in zijn
zedelijk gedrag, een voorbeeld voor anderen en bijzonder voor zijne leerlingen, op wier
11e
wicr berchaving
befehaving hij door zUnen
zijnen gemeenzamen
gemeenzamel1 omom.
gang en zijne voordragt
voordeagt zeer veel invloed had. Sedert 1792 nam hij
als berg-commisfieraad,
berg-commisfieraad. en Gnts
fims 1800 als bergraad ,,aan
aan het bef1:uur
bell:uur der
geheele berg - akademie, en alles,
alles. wat daartoe betrekking had, zeer
veel deel. De uitmuntende waterleidingen, ter verbetering en verHeh.

W E R P RAD. - W ERS T.
lichting van den bergbouw , aangelegd, zijn, immers wat de uitvoering betreft, zijn werk. (*) In 1815 benoemde hem de koning tot
hij
ridder van de Sakfifche orde van burgerlijke verdienften; terwijl bij
bovendien ook lid van verfcheidene
verfeheidene Duitfche
Duitfehe akademiën, alsmede
van het innituut van Frankrijk was. Zijn leerling, de .hoogleeraar en
opzigter van het mnfeum te Edinburg, ROB. JAMESON,
JAMESON, hield hem
voor den bewerker der mineralogiCche
mineralogifche ll:udiën op de BritCche
Britfehe eilanden, waar thans een bloeijend delfstof knndig
kundig genootfchap, onder
JPenzerian Society. aanwezig is. De [edert 20 jaar
den naam van JVenzerian
ondernomene, onder de leerlingen van WERNElt in distrikt en verdeelde deifstofkulldige befchrijving
befehrijving en opneming van geheel Sakfèn,
welke aan dezen ll:aat eenmaal eene mineralogifche
mineralogifehe kaart zal verfchaffen, zoo naauwkeurig en uitgebreid, als geen ander land kan
vertoon en , was haar
baar oorfprong aan hem verfchuldigd,
verfehuldigd. en werd door
hem met de uiterlle oplettendheid bell:uurd. Zijn in volledig.
wetenfèhappelijke orde eenig, uit meer dan 100,000
heid en· in wetenCèhappelijke
fluks befl:aande, kabi.net
kabinet van delfstoffen is, door middel eener lijfrente, welker bedrag zelf op de inrigting terug komt, een eigendom der Freibergfche
Freibergfehe akademie geworden, en heeft eenen afzonderlijken opzigter.
federt zijn
De ligchamelijke gelleldheid van WERNER had hem, [edert
14de jaar, 42 maal het Karlsbad doen bezoeken; doch
do eh in 1817 gegclaatll:en van Zomerm. te Dresdm.
Dresden.
beurde dit niet. Hij fl:ierf den laatflen
werwaarcs hij zich eenige weken te voren begeven had; om voor
eene ingewikkelde kwaal in de ingewanden bij ervarene gel1eeshe~
geneeshecren hulp te zoeken, in de armen zijner vrienden en zij ner eenig~
zuster. De ll:aat vereerde zijne verdienllen door eene allezins plegtige begrafenis, en bekostigde ecn groot gedeelte derzelve. Zijn lijk
werd naar Preiberg
Freiberg gevoerd, en het delfstof kundig genootfchap te
Dresden liet een uur van daar, aan den Freiberger weg, een geIaat_
denkteeken van graniet en bafaltfl:een voor hem oprigten. . Zijn laatfle
fie delfstofkundig fl:elfel
fl:eIfel werd in 1817, door FREISLEllEN, in Fret
Frei..
herg, uitgegeven.
.
WERPRAD. Zoo noemt men, in onderfeheiding
onderfcheiding van een feheprad, zoodanig rad eens watermolens, hetwelk het water enkel voortbel1aat zulk een Werprad uit een
werpt en niet fehept. Gewoonlijk benaat
~antal fcheppers,
feheppers, die aan eenen cilinder, in eene fchuinCehe
fehuinfche rigting,
gebragt zijn. Aan de benedenlle helft van dit rad is van onderen aan
beide zijden een houten bekleedfel , tusfchen
tus[ehen hetwelk en het rad
flechts
fleehts eene
eelle zeer kleine ruimte is, in welke van onder het water van
plaat[en kan dringen, welke men wil droog maken.
die plaatfen
WERST. (Eigenlijk Werfta) Eene Rusfifehe
Rusfifche mijlmaat
mijImaat., waar
van I 04~ werrtcn eenen graad van den aequator uitmaken, zoo dat
er
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(*) Hier van {hekt
Hrekt ten blijke zijne Thcorio
Theorie von tie,.
der Entftchullf!
Entftchu"g tie,.
dcr GIJIJ!!,
GlJlJgI,,
IJnwenduug auf tien
den Bergbatl,
Bergbatl. enz. Freijbsrg 1791. welk werk ook
oo~ in het

Mil
mil

zelve. is overgezet.
Fral1sch, gedeeltelijk met aalllllerkingen van WERNEI\. zelve,
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er bijna 7 werften
werllen op eene geographifche of gemeene Duitfche mijl
gaan, en 20 werften zoo veel als 3 Duitfche mijlen of 4 uren gaan,
gaang
bedragen.
WESLEY. crOHN) Deze bekende en vermaarde methodistifche
predikant, werd in J703
J703 geboren te EXUlorth, in Lincolnshire , alwaar
zijn vader SAMUEL WeSLEY
WESLEY het leeraarambt bekleedde, en fiierr
fiierf te
Londen den 2den van Lentem. 179I.
1791. Hij werd op den behoorlijken
ouderdom naar de univerfiteit te Oxfort gezonden, omfireeks
1725 lid van het Lincolm collegie, en rigtte in 1729. onder zijne
lllede!tudenten,
rekellledefrudenten, eene oefenfchool op, van welken tijd af men reke.
nen moet, dat zijne geestelijke
geestelij ke loopbaan, eenen aanvang nam. In het
jaar 1735 !tak
frak hij naar Georgië over, met oogmerk, om de Indianen
te bekeeren; doch kwam reeds ::I jaar daarna van daar in Engeland
terug, alwaar WITHFIELD toen zijn bekeeringswerk begonnen had.
In 173B
173& reisde hij naar Duitschland , en gaf aldaar een bezoek aan
alln
den graaf van ZINZENDORF, het hoofd der Moravifche broederl
broeders
te Hernhut; ,uGeh
,uGch in het volgend jaar zag men hem weder in Engeland, alwaar hij op den 2den van Grasm. zijne eerl1:e
eerlle Veldpreek te
Bristol deed, feden welken tijd hij meer en meer aanhangers begall
Eristol
begon
te krijgen. Hij bleef, gedurende al den overigen tijd zijns levens,
in dit koningrijk ; doorreisde al de deel en van hetzelve; rigue, too
zoo
in Engeland, als Schotland en Ierland, gemeenten op
op;; bezocht de~
dezelve van tijd tot tijd, en predikte fomtijds drie- of viermaal daags.
Zijne fchriften zijn ongemeen talriJk,
talrijk, en weinige zijn er, die zoo
veel gefchre,veu
gefchre,v·eu hebben. Godgeleerde, frichtelijke
!lichtelijke en twistfchriftell
twistfchriftelJ
gefchied -, genees·, fraat
!laat - eR
niet alleen, maar ook wijsgeerige, gefchied.,
dicht kundige fiukken, zijn uit zijne pen gevloeid, en bedragen te
zamen meer dan 100
100 deeIen.
deelen. Zijne leerredenen en kleinere gefchied.
!lukken zijn te Dristot,
lJristol, van 177'2
177!l tot J774, in 33
kundige en andere !tukken
deelen,
WESLEY',g
deelell, in het licht verfeh ellen. - Hoe men ook over WESLEY'S
godgeleerde begrippen denke, kan men hem echter onmogelijk
de verdienf1:e
verdiellf1:e weigeren, oneindig veel goeds onder de mindere
klasfe gefl:icht te hebben. Hij bezat ongetwijfeld bekwa.1mheden,
bekw:l.1mheden,
toehooren vooral eene welfprekendheid, die bijzonder voor zijne toehoor.
ders gefchikt was. Eene
Eeue uitvoerige en welgefehrevene
welgefchrevene Ie ven sge.
sgefchiedenis van dezen merkwaardigen man zoude buiten tegenfpraak
belangrijk zijn, alzoo hij, hoe men hem ook befehouwe,
befchouwe, in alle op.
op·
zigten, het zij als meheer
fiichter eener talrijke fekte in het koningrijk , het
buitengewoon!le ka.
zij als mensch of als fchrijver, voor een der bUÎrengewoonfre
rakters kan gehouden worden.
WESSELING, (PETRUS) een van de grootfie
grootfte letterkundigen der
vorige eeuw, werd, na zijne fiudiën
ftudiën in de letteren en godgeleerdvolbragt te hebben, in het jaar 1718
J718
heid te Lei/den en te Franeker volbrngt
proponent in de godgeleerdheid, doch reeds bet volgende jaar tot
prorector te Middelburg en kort daarna tot lector in de gefehiede.
gefchiede.
nis en de wclfprekendheid
wclfprekcndheid a~ngefleld. In 1723 werd hij
h ij te FraneALGEMEEN 'VCO?D::l'll}.
ALGI!MEEN
WCO.~D::Nl}. VIL
1\1
1\! m
m
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ker J en in 174'6 te Utrecht tot hoogleeraar in de oude letterkunde be-
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laat !te plaats hem naderhand ook het onderwijs in het
roepen, op welke laat11:e
natuurnatuur· en roomsch-Duitsch-regt was opgedragen. Hij overleed bin!tad in J 764, den ouderdom van 72 jaren bereikt heb.
nen die 11:ad
bende; zijnde in 1692 te Steinfurt, in het Bentheimfche, geboren.
WESSELING'S geleerdheid 11:rekte
!trekte zich over alle vakken der oude letlet.
terkunde uit; zijnde hij een groot taal- en oudheidkundige, een groot
criticus en gefchiedkundige , in welk laatrle
laat!1e vak hij, door zijne grondige kenhis, ook van de aardrijks- en tijdrekenkunde, aan zijne lesfen
eene bijzondere belangrijkheid wist bij te zetten, zoo dat dezelve
door een buitengewoon groot getal van toehoorders bezocht werden, die van alle kanten toevloeiden, 0111 den beroemden man te
hooren. Die zelfde uitgebreide kundigheden kwamen hem niet minder tè fiade bij het uitgeven zijner werken en het bezorgen van uitmun tende uitgaven van oude clasfieke fchrijvers , van welke wij hiel'
l1echts den HERoDoTus, DIODORUS SICULUS noemen. Wel verre
toch van alleen er op uit te zijn, om naauwkeurig de oude hand...
fehriften
fchriften te vergelijken en den tekst zuiver voor te fiellen, wist hij
tevens door zijne geleerde en oordeelkundige opmerkingen de zaken
op te helderen , en als het ware den weg aan te wijzen, langs welgerchiedfchrijvers gelezen en behandeld moeten worden.
ken de oude gefchiedfchrijvers
De opgave zijner uitgegevene werken vindt men bij SAXE, in zijn
Ommast. VI. p. 419 en 420.
WESP (De) behoort onder de orde der vliesvleugelige iuree.
iureeten (Hymenoptera),
(Hymenoptera ), en kenmerkt zich door haken in den mond
zonder fnuit; de boven11:e
bovenfle vleugels zijn gevouwen; de fiekenoogen zijn maanvormig, en het lijf is
de angel is verborgen; de Dogen
glad. De meeste foorten van dit gellacht en dat der bijen zijn
door naauwe onderlinge vereeniging , in welke vele
vele, foorten bij
duizenden te zamen leven, alsmede door de bij uitllek Îmnfiige
kunfiige nesten, en g~meenfchappelijke
g(!meen[chappelijke woningen, zeer merkwaardig. De Wes.
fiout, fel van fieek,
!teek, hebben fierlijke
fieriijke gele
pen zijn vlug, werkzaam, fiont,
ringen om het lijf, en 2 zagen in den mond, die tegen elkander
werken, waarmede zij hout, leem, enz. tot kleine fiukj
!tukj es zagen,
door middel van de pooten te huis brengen, alsdan met een lijmerig vocht, hetwelk zij in het lij f hebben, befproeijen, en vervolgrond der.
gens daarvan een deeg maken, om in een hol van den grol1d
zelver flad te bouwen. Deze is langwerpig rond, vast en graauw
onder!teqnd, en heeft van binnen
van buiten, wordt door pilaren onder11:eqnd,
verdiepingel1,
verdiepingen, waarvan ieder vele zeshoekige celletjes, van dezelfde
fioffe bereid, bevacten,
bevatten, waarin zij huishouden en voorttelen. Hoe
vele overeenkomst met de bijen zij ook hebben, maken zij echter
ra oven dezelve, vallen op ons finakelijksc ooft, of
geen' honig; maar rooven
vliegen naar onze huizen, om te beproeven, of zij daar ook vleeseh,
vleesch,
zoetigheden, cnz.
enz. kunnen opdoen. Om het fchadelijke in dit op'zigt,
cloor te l1erke
!terke vermenigvuldiging van deze diertj es) te beletten, laat
de
<1e
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de wijze en goeJertierene Schepper dezelve bijna allen in den Winter
Ilest
omkomen. Doorgaans blijven er maar 2~ of 33 moeders van elk lIest
over, die in het voorjaar, door een overgebleven mannetje bevrucht,
holte van haar eigen maakfel , en daar na weer
!l eitjes leggen in eene holce
22 andere; doch het is verwonderlijk, dat telkens één mannetjes- en
eitje. die eerst wormpjes, daarna weer poppen en einéén wijfjes - eitje,
zooda..
delijk Wespen geworden zijn, de moeder in de voortteeling zoodabij!l:aall, dat van één enkel wijfje 10,000 Wespen JJ voor zonig bijfl:aan,
merrn., voortkomen. Ondermsfchen
Ondertusfchen bewijzen ons de Wespen ook
merm.,
diell11:en, door de fchadelijke vliegen van onze vruchtboomelI
vruchthoomell
groote dienften,
te verjagen.
Garmerwotie, in het jaar
WESTER, (HENDRIK) geboren te GarmerwoJie,
17S!!, en overleden te Oude Pekel
Peket-A,
J9den van Sprokkelm.
1752,
- A, den I9den
J8~(, was een dier voortreffelijke mannen, die, op het einde der
1821,
floegen, 0111
om het
vorige eeuw, het eerst de handen aan het werk 110egen,
lagere onderwijs
onderwij s in OI1S
ons vaderland te verbeteren. Zelf onderwijzer
zijnde, begon hij zijne eigene fchool te hervormen en doelmatig in
rigtell. Zijn voorbeeld werkte op vele andere onderwijzers zijner
te rigten.
nabllur[chap heilzaam; maar nimmer zoude 's mans invloed zoo groot.
nabuurfchap
op11:eIlen van zeer doehnatidoehnati.
geworden zijn. indien hij niet door het opfteHen
b~na alle vakken van onderonder·
ge handleidingen en fchoolboekjes, in bijna
alleen voor de provincie Groningen, maar voor het gege.
wijs, niet aIleen
verll:andig en voorzigtig
voorzigcig hervormer
hervonner was op..
op.
heele vaderland, als een ver!1andig
hOOf.
getreden, wiens raad en lesfen men, boven die van anderen, hoor~
de en volgde. Naderhand, als fchoolopziener in de provincie GroGraningen
nÎ1zgen aangelleld,
aange!l:eld, ging hij met ftillen
aillen gang, met
111 et zacht en geest,
gemoedelijkel1 ernst, godsdienll:ige en zedelijke ftrekking
ll:rekking en werkza.
werkzagemoedelijken
volcooijen, hetwelk hij begon'
begon.
men ijver voort in het werk te voltooijen,
nen had, zoo dat hij, aan het einde van zijn leven, hetzelve
gunll:ige omllandigheden,
om!l:andigheden, bekroond moge
mogt
zoodanig , ook onder gun!1ige
zien, dat de naam van WESTER, in de gefchiedenis van het verbeterde onderwijs in Nederland, on!l:erfelijk
on!1erfelijk zal blijven, en men,
met het groot11:e
grootfte regt, een. eenvoudig doch fraai bewerkt gedenk.
teeken van blaauw arduin op zijn graf, te Oude PekelPekel - d,
A, geplaatst
heeft.
WESTERSCH ROMEINSCH KEIZERRIJK. Het Romeinfche
uiter11:en wil van TUEODOSIUS
rijk, volgens uiterften
TmwDoslUs den Grooten onder zijne
laatARCADIUS en HONORlUS verdeeld zijnde, viel den laat"
beide zonen ARCADlUS
fien het Westersch rijk ten deel, hetwelk Italië, Afrika, Gallië,
Gatlië,
Spanje, Brittannië en de helft van ltIyrië,
ltlyrië, met de hoofdfieden
hoofdfteden Rome en Milaan, benevens Ravenna, omvatte. Na den dood van
THEODOSIUS aanvaardde HONORIUS,
HONORlUS, onder de voogdijfchap van den
veldheer STILJCHO,
STlLICHO, het bewind, wanneer RUFINUS, de voogd van
ARCADIUS, eerlang voor de grootere magt van dezen moest bukken.
ARCADlUS,
STl!.ICHO verdeelde wel aanll:ollds,
aan!1ollds, op verlangen van RUFINUS, de lan~
landen, het leger en <ie
de onmetelijke kosthaarheden der keizerlijke na1\1 m 2
laM
b-
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Iaten(chap
Iatenrchap ; doch had niet ten oogmerk, om helD, als voogd van
ARCADIUS,
AacADlus, de helft van het rijksbe1l:uur
rijksbeftuur af te 1l:aan.
fiaan. Zich .aan
,aan het
hoofd van dat gedeelte van het leger, hetwelk aan ARCADlUS toebegefleld hebbende, om het naar dezen zijnen broeder te gehoorde, gefield
leiden, en zich tevens van het opperbevel over de gezamenlijke
krijgsmagt van de beide rijksgedeelt~n
krijgsrnagt
rijksgedeelt~11 te verzekeren, was hij op deu
den
weg naar Konjlantinopel
Konjlantinopet tot bij TlIes[alonica
Thesfalonica genaderd, toen RUFINUS
hem
bem het
bet bevel tegen zond. om halt te houden, terwijl men ieder
khrede, die hij nader aan de hoofdfiad
hoofdflad kwam,
kwam. als eene vijandelijk.
heid zoude befchouwen.
be[chouwen. STILICHO veinsde te gehoorzamen; doch befloten hebbende, om zijnen mededinger uit den weg te ruimen, plaatUe ·hij GAINAS, eenen Gothifchen
Gothi[chen veldheer, aan het hoofd van het
1l:eliij
Oostersch leger, voorzag hem van zijnen last, en RUFINUS viel door
het zwaard van een
eenen
en foldaat, op het Marsveld van Konjlantinopel,
onder het oog van ARCADlUS
ARCADlUS;; doch STILICHO had zich in zijn plan
misrekend: door de list van eenen gefnedenen
gernedenen uit het Byzantinisch
paleis en den invloed van den fchranderen hoveling EUTROPIUS,
EUTROPlUS, eer1l:en
Uen gunfieling
gunfleling van AncADIus
ARCADIUS en de keizerin EUDOXIA, wist men de
troepen en hunnen bevelhebber GAINAS te winnen, en bij den fetlaat
[enaat
van Konjltmtinope!
Konjlantinopet een belluit
bel1uit te bewerken,
bewerken. waarbij STILICHO voor ee.
eenen vijand des rijks,
riJks, en zijne aanzienlijke bezittingen, binnen de grenzen van het Oosterfche
Ooster[che liggende, verbeurd verklaard werden, ·doch
'doch
de heimelijke aanflagen zijner tegenp:mij
tegenpartij tegen zijn leven mislukten.
Deze openbare vijandelijkheid was het eerfie
eerfle fein
rein tot de altoosdurende fcheiding der beide rijken. STILICHO
STILleHo liet aan den gefnedenen het
befiuur
befluur over het Oosterfche, ~n wijdde zich nu geheel aan de be.
langen van den minderjarigen HONORIUS,
HONORlUS, of liever aan de regering
van het Wescer[che
Westerfche rijk, welks gefchiedenis, na de nu volkomen
volbragte fcheiding, eigenlijk hier eerst eenen aanvang neemt.
STILICHO
STILleHo bepaalde zich het eerst tot
tOt het te onder brengen vall
den oproerigen 1l:adhouder
Uadhouder GILDO,
G lLOO, in Afrika, en toen dit volbragt,
en zijn veldtogt tegen de Cothen geëindigd was, huwde hij zUne
zijne
dochter, MARIA, aan den nog minderjarigen HONORIUS;
HONORlUS; doch, reeds
!1
'.1 jaar na dit huwelijk, floeg ALARICH, koning der Cothen, het beleg
voor Rome, vermeesterde de fiad, plunderde haar uit, en dwong
haar,
haar. om zich een fchandelijk verdrag te laten welgevallen. STILrSTILIcao
ClIO,, hierop de wijd en zijd verfpreide Westerfche troepen weder bij
een gezameld hebbende, redde, door over de rivier Adda met zijn
leger te zwemmen, Italië. ALARICH waagde nog wel, met achter1:lting der aanzienlijke geroofde fehatten
fchatten van Griekenland, en zelfs
van- zijne gemalin, die in 's vijands handen gevallen was, eenen. tw"ee.
van
tw'eeden veldllag
veldflag , in het jaar 403 onzer tijdrekening, bij Verona;
J7erona; doch
moest, na, eene volkom ene nederlaag, Italië ruimen. HONORIUS
trok, met den met roem beladenell
beladenelI STlLICHO,
STILICHO, hierop in het volgende jaar in triumf binnen Rome, alwaar hij, onder gejuich, als'
als· keizer ontvangen werd, en zijn verblijf in die l1ad,
fiad, door het voor alal.
tijd
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tijd afschaffen der gevechten bij de openbare fpelen, vereeuwigde.
HONORIUS nam zijn verblijf te Ravenna;
RavetJna; doch ~ jaar daarna verfcheell
fcheen RADEGAIS , aan het hoofd van 200,000
!!OO,OOO man, Duitfchers
Duitfohers en
Gothen, van over de /lIpen,
Alpen, en drong [Ot
tot aan Florence door; maar
40,000 man !lerk,
werd door STILICHO met een leger, naauwelijks
naauwelîjks 40,000
fierk,
verfchanûngen. ingelloten,
ingef)otell, en,
door eene verbazende keten van verfchanfingen.
bij eenen eindelijken algemeenen
algemeencn aanval op de uitgehongerde fiad
!lad tI
geflagcn, gevangen genomen en te regt gefield; terwijl de gevangegef)agcn,
naven verkocht werden.
ne barbaren als ilaven
Zoo werd dan Italië nog eenmaal gered; doch fchokken op fchokken deden de grondzuilen van het reeds verzwakte rijk meer en meer
wankelen. Het over[chot
overf..:hot van het leger
~eger van den ongelukkigen RADEGAIS viel in 407 in Gallië.
Gallië, en eerlang waren de Germanen (Panda/en
Crandalen
en Altmen
/lIanen,,met
met de Sueven verbonden) meester van dl!
d~ 7 Gallifche
Gal1ifche proRiJn. TI!
T~ gelijker tijd geraakte het Romeinfche leger
vinciën en den Ri/n.
in Brittanl1ië
Brittannië in opfiand.
opiland. en koos zich zelven
zei ven eenen keizer. MAR"
cus en GRATIANUS werden vermoord; maar CONSTANTINUS •J een ge
ge...
meen faldaat,
foldaat, handhaafde zich in het bewind, en landde in BouloBoulo-HONORIUS verlate
verlatene,
gne, waarop zich het door HON?RIUS
ne , en aan de barbaren
in Gallië prijs gegevene leger, dadelijk onderwierp. De Alpen nu
de grens[cheiding
grensfcheiding tusfchen
tllsfchen HONORIUS en CONSTANTJNUS
CONSTANTINUS uitma
uitma-..
kende, lijfde de laatfie,
laatile, in 408
408,, ook Spanje in zijn nieuwe rijk in,
alwaar hij wel van den kant van eenige bloedverwanten des overledenen THEODOSlUS,
THEODOSIUS, die hier aanzienlijke bezittingen hadden,
eenen zwakken tegennand,
tegenfiand, doch daarentegen eenen grooten aanhang
onder het volk ontmoette. Imusfchen
Intusfchen had ALARICH, koning der
Gothen, de vriendfchap van STILICHO weten te winnen, en op dien
grond een verdrag van vrede en vereelliging
vereeniging met HONORIUS genoten,
waardoor hij
bij tot opperbevelhebber van het Romeinfche leger in 11lirië benoemd werd. ALARICH maakte wel eenige bewegingen in
Thes[alië
Thesfalië en Epirus ; doch zond uit Aemona eene fchuldvordering
naar Ravenna, wegens gedane uitfchotten voor HONORIUS, waarvoor
hi~ voldoening
v0idoening eischte. STILICHO
STILJCHO hem,
hem. bij wijze van fubfidie,
fubftdie. met
eelle
eene aanzienlijke fom willende afzetten, haalde zich door deze toegeeflijkheid het heimelijk misnoegen van den fenaat op den hals, en
verloor ten laatfte
laatile zoo geheel zijn vertrouwen bij HONoRlus
HONORIUS,~ (wien
EUCHERlUS op
men in het oor had geblazen, dat hij zijnen zoon EUCHERIUS
hij- zijne toeftemming
toe!lemming gaf,
gaf. om eenell
eenel1
den troon wilde plaatfen) dat hij·
man teregt te fieHen,
f1:eIlen, die tot hier toe de eenige fieun
!leun van den wankelenden troon van het Westerfche rijk geweest was. STILICHO'S
hoofd viel in 408, en met hetzelve dat van zijnen zoon en vele
IloNoRIUs zich tevens van zijne tweede gezijner vrienden; terwijl lIaNoRIUs
malin, TUERMANTIA,
THERMANTIA, tweede dochter van STILICHO, liet fcheiden.
Sedert bevond zich de zwakke vorst in handen van eenige gunfl:elin·
gunftelingen, die geheel van dweepzucht en eigenbaat vervuld waren, en niet
inz·agen,
Gtltlzen, door
inz.agen, welKe
welke dienst zij ALARICH, den koning der GlJthen,
den
Mm 3
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den val van STIl.ICRO
STILICHO bewezen hadden. Hij bediende zich dan ook
hiervan, trok over, de Alpen en den Po, en belegerde en vermeesterde Rome, welke fiad hem een offer moest brengen van 5000
5000 pond
goud, 30,000
30,000 pond zilver, 4000
4°00 fiuks
fluks zijden kleederen , 3000
3000 fiuk.
nuk..
ken fcharlaken en 3000
3000 pond peper. Hij verliet hierop den omtrek
tot 100,000
100,000 man, door dat van
van Rome, en, zijn leger eerlang tOt
ATAuLF, die zich van den Donau bij hem gevoegd
zijnen zwager ATAULF,
had, aangegroeid en alle onderhandelingen met HONORlUS
HONoRlUs vruchteloos zijnde, keerde hij weder derwaarts terug; benoemde, met toe·
toeftemming
fiemming van den fenaat en het volk, ATTilLUS
ATTALUS tot keizer, en trok
met dezen, dien hij als opper bevelhebber der Westerfche krijgsmagt
erkende, naar Ravenua:
Ravenlla: doch werd, ofschoon ATTALUs
ATTALUS weder af.
gezet hebbende, door SAR us , den veldheer van HONORIUS,
HONoRIUS, overval.
ten
len en voor eenen vijand des rijks verklaard. Vreesfelijk was de
wraak, welke ALARICH nam. Hij trok weder op Rome, bemagtigde
in Oogstm. 410
410 op nieuw de fiad, die geplunderd en gedeeltelijk
verbrand werd, waarbij, behalve de fcoatten der 'inwoners,
inwoners , ook vele
kostbare werken van Griekfche en Romeinfche kunst een roof der
barbaren werden; wordende alleen, op ALARICH'S uitdrukkelijk
uitdrukkelijk. beo
vel, de kerken en derzelver eigendommen ontzien. Na verloop van 6
dagen verliet hij Rome, plunderde geheel Zuidelijk Italië, en wilde
Sicilië en Afrika veroveren, toen hem de dood nog in hetzelfde jaar
wegrukte. Nog
Nog!1'1 jaar moest Italië zich het verblijf der barbaren getroosten, toen ATAULF, die zijnen broeder ALARICH was opgevolgd>
en intusfchen
intusCchen met PLACIDIA , de zuster van HONoRlUs,
HONORIUS, gehuwd was,
Rome verliet, al de hier geroofde fchatten medenam , en in 412
4 IZ
naar Gallië en Spanje trok, waar hij de fiichter van het West - Gothifche rijk werd. Rome ademde nu vrUer; verhief zich prachtig uit
hare asch, en zoude welligt eene nieuwe kracht bekomen hebben,
HONORIUS, haar gebieder, zelf niet magteloos geweest waindien HONoRJUs,
2& jaar en 7
re. Hij fiierf 11 jaar na deze gebeurtenis, nadat hij 2S
maanden, onder afwisfelende omfrandigheden , geregeerd had.
fraat achter. Onder de
HONoRIUs liet het rijk in eenen ellendigen fiaat
regering van VALENTINIANUS
VALENTINJANUS 111.,
lIl., die in 424 den troon beklom,
werd hetzelve bij aanhoudenheid, door de Vandalen,
Panda!en, Franken, Gothen
then' en St/even
Sueven verwoest. Hij handhaafde zich echter l!4 jaar; terveffcheen,
wijl iintt1sCchen
ntusfchen ATTILA, de koning der HunnetZ,
Hunnen, in Italië vetfcheen,
verpligtte,, om hem, door onderhanRome deed beven, en den keizer verpligtte
delingen met paus LEO, te fruiten. ATTILA fiierf in 453, en zijn
Westerfchen keizer van eenen der meest gevreesgevrees.
dood bevrijdde den WesterCchen
HERACLHJS, een' gefnedene, tot de onbezonnende vijanden. Door HZRACLItJS,
lle fiappen
1l:e
flappen verleid, viel VALENTINIANUS
VALENTINJANUS ,met dezen zijnen gunl1:eling,
he[ zwaard van twee aanhangers van den door hem
in 455, door het
AETlUS, die zijn opperbevelhebber geweest was. Zijn
omgebragten AETIUS,
bitterfrc vijand ,dc
,de raadsheer cn patriciër, PETRONlUS MAXII\lUS.
MAXIlI1US. werd
bitterfic
dcn fCllaat cn
en het volk tot keizer
keizcr uitgeroepen;
uitgcroepcn; huwde - zijne
door den
oud-
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oud1l:e dochter aan den zoon des vorigen keizers, en dwong diens
oud!1:e
weduwe, EUDOXIA, met hem te trouwen; doch hij werd, reeds na
flagcolfer van haren haat en van de woewoe"
verloop van 3 maanden, het fiagtoffer
Jes volks. Zijn opvolger A
AVITUS, een Galliër, in 455 onder den
de des
THEODoRtCH, tot de keiinvloed van den West - Gothifchen koning, THEODORtCH,
rnim een jaar, waarwaar'
zerlijke waardigheid verheven, regeerde flechts ruim
doodfchuldig
na hij door den fenaat doodfc
huldig verklaard werd, en op zijne
foldaar onder AETIUS, beo
vlugt omkwam. MAJORIANUS, voorheen foldaat
Westerrche rijk, dien hij door
klom hierop in 457 den troon van het Westerfche
zijne deugd en verO:and verfierde, vele voordeelen
voordeel en op de Vandalen
behaalde, en met THEODORICH den vrede Ooot;
floot; doch Rome was
olfer der algezulk een regent niet meer waardig, en hij werd het offer
meene zedeloosheid en van den haat zijner vijanden. Men ontnam
eensflags het purper, en bragt hem weinig dagen daarna, in
hem eensOags
Oogstm. 461, waarfchijnlijk, om het leven; doch verfpreidde,
[Geval ge11:orvel1
gel.1:orven was. LIVlUS SEVERUS
dat hij aan een onverwacht toeval
werd nu tot keizer benoemd; doch in 465 weder uit den weg geruimd, zonder iets van belang te hebben uitgevoerd. De troon bleef
nu 2 jaar ledig, gedurende welke het be!1:uur
befl:uur alleen in hallden
handen van
cn dapperen veldheer RICIMER was, die zich eerlang
den patriciër en
door de Vandalen gedrongen zag, om de hulp van het hof van /{onflantinopel in te roepen, hetwelk met Rome een verdrag floot, Onjlantinopel
voorwagrde, dat het aan den keizer LEO de benoeming van eeder voorwaarde,
WesterCche rijk zoude overlaten. De
llen nieuwen gebieder over het Westerfche
Griekfche p'atriciër ANTHElVIIUS
ANTHEMIUS kwam nu in 47!1
472 op den troon; ülaar
lilaar
Griekrche
voerde niets van belang uit, en werd, na eene regering van ruim 5
jaar, door de hand van den ondankbaren RICIMER, wien hij zijne
Rodochter ten huwelijk gegeven had, omgebragt. De laatlle, voor Raverfchenen zijnde, plunderde de f1:ad, en werd met het bloed hafile verCchenen
LIBRlUS,, [choonzoon
[choonzooll van V ALENrer edele burgers bevlekt, waarop 0 LIBRIUS
f1:ierf kort daarna,
TINIANUS, tot keizer benoemd werd; doch RrcIMER fl:ierf
en weinige maanden later ook de nieuwe keizer. Rome werd nu op
nieuw aan de barbaren prijs gegeven, die GUNDEBALD tot opperbevelhebber hadden, welke een zijner [oldaten,
[oldaten , GLYCERlUS,
GLYCERIUS, tOt Westersch keizer benoemde, die echter door JULIUS NEPOS,
NEPos, door het
Konftantinopet verkozen, iu
in 474. weldra weder verdrongen
hof van Konftantinopel
daar·
werd. Deze floot den vrede met de West
West.- Gothen, en f1:ond daarAuvergne aan hen af; doch moest, voor de verbondene barbabij ..I1u,'ergne
ren, onder aanvoering van ORESTUS, naar Dalmatië wijken, alwaar
hij vermoord werd. De zoon van dezcn,
dezen, ROMULUS AUGUSTUS,
werd nu, in 476, tot keizer van het Westen uitgeroepen; maar het
einde van het rijk was daar. De vereenigde Duitfche troepen, Hentliërs, Rugiërs, en anderen, gcraakten,
geraakten, onder hun opperhoofd,
1'uliërs,
opfiand, omdat ORESTUS hun den eisch weigerde, om
ODOACER, in op1l:and,
dadelijk een derde gedeelte van de landerijen in Italië onder zich tC
te
verdeelcll.
"werd Vcrd
vcrdcclell. Pavia, waar de laatllc zich vcrdedig~n
verdedjg~n wilde,
wilde ".werd
ver...
Mm 4
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overd; ORESTUS teregt gefteld;
gefield; AUGUSTUS legde zijne waardigheid
neder, en ODOACEll
ODOACER werd nog in hetzelfde jaar door zUn
zijn leger tot
koning uitgeroepen, wanneer de fenaat van Rome, door een gezant.
fchap aan den keizer ZENO, in Konftantinopel,
/{onj!antinopel, te kennen gaf: "dat
" zij het niet voor noodzakelijk hielden, en het ook hun wensch
,. niet was, dat
dac Italië verder door een
eenen
en keizer geregeerd: werd, en
" uit dien hoofde uit n:;tam
n:lru1l van het volk bewilligden, dat de zetel
naar Konfta'ntinopel
Konj!a'ntinopel verlegd werd;
" van het algemeene rijk van Rome naur
" dat zij van het regt, om eenen afzonderlijken heer te verkiezen,
" afstand deden, enz."
Zoo diep was Rome thans gezonken, dat de fenaat zelf het aanaan"
grootheid'
wezen eener republiek vernietigde. van welker voormalige grootheid
herinneri1lg overbleef. De keizer ZENO gaf wel
alleen de treurige herinnering
voorloopig aan den fenaat te kennen, dat de toen nog levende NE.
pos. in Dalmatië,
ros.
DaJmatië, de regttnatige beheerfcber
beheerfcher van Rome was; doch
aan" en zoo bleef
matigde zich eerlang het regt van alleenheerfcher aan.,
er ten laatfte
laat1l:e van het uitgebreide Westerfche rijk niet meer over"
dan de naam zijner voormalige hoofdfiad.
WEST - INDIË. ZOO noemt men dat groot getal ei1anden,
eilanden, wel.
ke in de uitgebreide Atlantifche
AtJantifche zee, aan den ingang der golf van
Mexico,
Mexico J van de baai van Honduras en de Caraïlfen-zee
Caraiben-zee ligge{l.
liggel'l. Zij
vormen den verbazend grooten boog, die van Florida , in het Noor
den, omtrent den !28
!l8 o breedee
breedte begint, en in het Zuiden met het
eiland
eila'nd Trinidad, omftreeks den Ilden
IIden graad, aan het vaste land van'
l1et
het Spaanfche Guyana eindigt. Men verdeelt deze eilanden
eihmden in drie'
onderfcheidene groepen, als: 1. de gmote
gruote en kleine dntilles,
Antitles,
of Caraïben. Tot de eerfte behooren Cuba, Jamaica, St. DoDaeigenlij~
mingo en Portorico, en onder de laatf1:e,
laat1l:e, de kleine of eigenlijke /intilles,
/intiJIes , telt men voornamelijk Barbados, Martinique, Guadelou/Je, Tabago, dntiguor,
Chris~
Antiguor, .Dejiderade,
Defiderade, Grenada, St. Croix, St. ChrisLucaïfehe- of Baha.
lophel, Dominique, St. Lucia, enz. 2. De LtJcaï!ehema - eilat;den, die zeer talrijk, doch meestal zeer klein, en waarvan
zijn. 3. De Bermudifche of Zomer -~ eilanden,
flechts 7 bewoond zjjn.
die insgelijks groot in getal, maar klein en weinig bewoond zijn.
Al deze eilanden oncftonden
ontftonden waarfchijnlijk, even als de overige,
die mede onder heete luchtfireken liggen, door de 1l:erke
fierke wending"
wending,.
de groote !i1elbeld,
Cnelheid, en dus door het groot geweld der wateren, onzes aardbols ; en men heefe vele redenen, om te vooronderftellen,
vooronder1l:ellen, dat
vroegfie
die geweldige wending van het water daar, waar zij in de vroegfle
tijden onzer aarde, vereenigd met andere nawurkrachten,
natuurkrachten, op het nog
ligtelijk
ligeelijk wijkend vaste land werkte, eene der voorname oorzaken van
het ontfiaan dezer eilanden geweest zij. Misfchien [paarde
fpaarde ook wel
waterftroom , die in de vroegfte
de geweldige water1l:room,
vroegfle tijden der wereld, van
l1et
llet Zuidoosten naar het Noordwesten, met geweld doordrong, en
vele
velc duizenden vierkante mijlen van het vaste land of overl1roomde
overllroomde of
verwoestte, en daardoor aan de oppervlakte der aarde eelle
eenc nieuwe
ge-
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gedaante gaf, in het tegenwoordig West - Indië deze eilanden, welke
befiand bleven; ten mintegen het verfchrikkelijk geweld ,des waters bell:and
!le verwonen
vertoonen zij ûch
zich als de overblijfsels eener voorheen veel groofie
tere vlakte lands. Dan, wat (Jok
ook van deze onderfcheidene gevoelens
zij, zeker is het, dat deze eilanden,
eilnnden, federt hunne oorfpronkelijke
vorming, vele veranderingen ondergaan hebben. Op velen ontdekt
nog duidelijke fporen van
men DOg
vaD de uitwerkfels van onderaardsch vuur;
andere ondergaan nog dagelijks,
dagelijks ~ alhoewel op eene langzamere en
zachtere wijze, groote
groQte veranderingen, en het is zeer waarfchijnlijk,.
waarfchijnlijk,
dat vele der Alltilles,
Ailtilles, door de fieeds
ll:eeds voorttelende zecpolypen
zeepolypen • Tahu/aTabulariën, lJifadrepol'en,
lJIladreporen, Milkporen
Milteporen en and'ere
andere koralen, welke in deze zeekom
worden verguootj
vergl100tj beflaan.
betlaaain menigte gevonden worden, aanmerkelijk worrien
de een groot gedeelte dezer eilanden uit kalkaardige worm-woningen_
worm-woningen.
vu1kaau[chen
Alhoewel vele dezer eilanden blijkbaar van eenen vulkaanfchcll
oorfprong, en eene verdeeling derzeJve,
derzelve , naar de verfchiUende wijze
van hun vermoedelijk oncfiaan
ontll:aan misfchien niet onmogelijk zou zijn,
zoo volgt de zeeman echter alleen die verdeeling~,
verdeeling ~ welke de natuur
der tegenwoordige ligging en de luchtverfchijnfels hem aan de hand
geven, en noemt die eilanden, welke den aanhoudenden Oosten wj.nd
wind
der heete luchtfireek
bij den winti
luchtll:reek het eerst bekomen: de eilanden "ij
IIes du Yent); doch de overige,
overige J waar die
(Windward Istands, of lies
wind later komt, de eilanden onder den wind (Leeward
(LeewartJ !sJ/mds,
Islands, of
lies rous
fous Ie Vent). De Spanjaarden echter hebben eene andere ver.
lIes
deeling, en befiempelen
befl:empelen al de Caraïbifche eilanden met den naam
van eilanden hil
bij den wind (Burlo Vents);
J7ents); doch daarentegen die, wel
weI....
ke binnen den grooten boog van de eilanden zeI
zelven
ven liggen, en dus
.aan
aan de kusten van het vaste land van Amerika fiooten,
!looten , eilanden on.
der den wind (Sotto Vento);
Áyros,1 MarJ7ento); zoo als Curaçao, Buenos d'Jros
garfta en anderen.
garita
anderen, alzoo deze door de Caraïben tegen den wind
befchut worden.
bcfchut
Bijna al deze eilanden, met uitzondering vooral van de Bermuluchtfireek. Men heeft er fiechts
flechts 2 jaardes, liggen onder de heete luchtUreek.
eerlle, hetwelk de
faizoenen , namelijk: een droog en een nat. Het eerfte,
4 eerfie
eerlle maanden van het jaar duurt, brengt eene drukkende hitte
met zich, die alleen door de koele nachten en weldadige pasfaatwin.
pasfaatwinden eenigzins gematigd wordt; in het overige gedeelte van het jaar,
of het natte jaargetij, heerscht er eene vochtige zoelte, die voor
is,, en op fpijzen, kleedingll:ukken
kleedingfiukken en
de gezondheid zeer nadeelig is
andere dingen eenen
een en hoogst verderfelijken
verderfeIijken invloed heefe.
heeft. Nogtans
Nogtal1s
beeft men in, en fomtijds in de iaatUe
iaatfie helft van Bloeim., tamelijk
gal!],..
droog weder, en dan vertoont zich de keerkrings-zomer in zijne gal~
fche heerlijkheid. Geen wolkje verdonkert dan den hemel; de weide11'(favannen)
dell'(favannen) zijn met fluweelachtig groen bedekt, en de nachten
fiortregens, orkanen
o~kanen en aardzijn onbefchrijfelijk fchoon. Onweders, !lonregens,
bevingen heeft men hier dikwijls, en waren, onder anderen, in
Oogstm. 1766 op Martinique,
MartiTlique, en in Zomerm. 1692 op Jamaïca alal~
Mm 5
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lerverfchrikkelijkst,
Ierverfchrikkelijkst, en ver[cheidene
verfcheidene men[chen
menfchen verloren daarbij het
leven. Onderlus[chen
Ondermsfchen zuiveren de orkanen, en ook mindere hevige
fiormen, hier de lucht, verdrijven de verbazende dampen, en zijn
heilzaam voor de gezondheid van het klimaat.
Alles vereenigt zich i:1 de West.lndiëTJ,
West.lndië11 , om
pm de grootile
grootfie vruchtbaar.
heid te bevorderen,
bevorderen , zoowel in de gematigde als de heete lucht.
luchtfireken,
fireken , en rijkdom in foorten gaat hier met nuttigheid gepaard.
Viervoetige dieren vindt men hier weinig oorfpronkelijk, en maken
naauweliJks 8 verfchilIende
naauwelijks
verfchillende foorten uit, waaronder het muskusmuskus·
pecari) en de Raton (Ulfu$
(Ulfus Lotor) de voornaamile
voornaamfie zijn.
zwijn (S. Peeari)
De groote viervoetige, eigenlijke huisdieren, zij"n
zijn door de Europeërs
herwaarts geb
gebragt.
ragt. Daarentegen vindt men in de bosfchen eelle
eene bijbij.
na ontelbare menigte van de fchoonile
n3
fchoonfle vogels, van den grootilen
grootfien A·
A'
ra (Pfittacus
( Pfittacus Macao)
lV/acao) af, tot op de kleine papegaaimusch (Pfitta(Pfitta.
cus Pasferinus)
p.asferinus) toe, en deze worden nog in [choonheid
fchoonheid verre o·
over
troffen door die voorwerpen, welke, als het ware, den overgang
vertroffen
fchen de vogels en de kapellen, namelijk: de veel
veelver.
ver.
uitmaken cu [chen
wige, goudgloeijende kolibrietjes. Langs den oever ziet men den
44- voet hoogen flamingo,
flamingo. als in fchoon [charIaken
fcharlaken gekleed, majes.
majeszeeblaas,, AI.
A/.
heenfiappenj terwijl de keerkrings.vogels, de zeeblaas
tueus heenilappen;
hatros, zeeraaf en de meeuw onophoudelijk over de zee krui[en,
kruifen ,
welke van de voedlaamile
voedlaamfle fchildpadden rijkelijk voorzien is ,en de
fchoonfl:e [oorten
foorten van eendvogels langs de binnenwateren zweven.
fchoonfie
In de bosCchen
bosfchen wemelt lJee
het van fraai gekleurde fiangen, waarvan de
wandelplaatfen zijn met vele [oorten
foorten
meeste onfchadelijk zijn; de wandelplaac[en
van bonte, vreedzame hagedisfen 'verfierd,
'verlierd. en alleen de Aligator
zijne;
doet den wandelaar [omtijds
fom tijds fchrikken; doch men kan hem aan zijne:
grootte ligceIijk
Iigtelijk kennen en ontwijken. - Ook het plantenrijk is
onuitputtelijk in zijne voonbrengfels: de belangrijkfie
belangrijkfle zijn fuiker,
koffij, tabak, cacao, indigo, katoen, mais, gember, peper, ananasfen ,
verfcheiden e arcfenij
artfenij.- krniden
kruiden,,
over het geheel alle edele vruchten, verfcheidene
mahonie·,
houcfoorten,
mahonie-, mastik-, braziliehout en meer andere fraaije hom[oorten,
enz. Delfstoffen levert West - Indië, echter, weinig op.
oorfpronkflijke bewoners dezer eilanden zijn Caraïben,
Caraïóen, wier
De oorfpronk€lijke
getal echter tegenwoordig aanmerkelijk verminderd is. In 1791 bebeo
droeg het gelal
getal der gezamenlijke bewoners 1,460,000, onder welke
zich 1,200,000 negers bevonden, die jaarlijks door 100,000, uit
Afrika aangevoerde, werden aangevuld. In de wildernisren van het
gebergte leven' de weggeloopene , roofzieke Maronnegers. De ge.
kleurde menfchen, zoo als de Mulatten
lVlulattim en anderen, fiammen van
de Et/rope ,'s
t'S en negers af; de inboorlingen, die van de eerstgeeerstge.
lloemde
afkomfiig zijn, heeten Creolen. Alle bewoners zijn christe.
noemde afkomflig
nen, met
met' uilzondering
uitzondering van de negers; doch men heeft hier voor de
llen,
Iaat!l:e
laat!1c werkzame zendelingen, inzonderheid uit de broeder· gemeente.
tc. - De aanbouwen
aallbouw C11 handel der WestWest·lndifèhe
Indifche eilanden zijn', blijkens de tolregislers
colregisters van het hoogl1e
hoogl1c bclaiJg. Reeds voor 1790 voervoer.
den
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J 815 fchepen, met
den de Engr:lfchen tlÎt hunne bezittingen, op 18
2r,ooO matrOzen ·bemand,
·bemand. voor 6! millioen pond. fier!.
!ler!. aan waren
~lf,OOO
uit,
uit. en over het geheel fchatte men toen den geheelen uitvoer van
voortbrengreis op 110 millioen daalders, waarin de
West·lndifche vOlJrtbrengCels
Franfchen voor 46, de Spanjaarden voor 5, de Denen voor I! en
S! millioen deelden. Aan fuiker alleen werden
de Nederlanden voor 8!
meer dan 7 millioen, en aan koffij 930,000 centner uitgevoerd. Grootbrittauje wint alleen door rum 2,450,000 pond. fierl.
!lerL De hoofdhritta1Jje
artikelen, welke Uit Europa worden ingevoerd, zijn fabrijkgoederen,
fabrijkgoederen ,
HUMBoLDT ,op
wijn en meel, welker gezamenlijke waarde, door HUMBoLDT,
op
gerchat wordt. (Men zie verder VON ZIM13,300,000 pond. fierl. geCchat
zde deel; v. HUlIIBOLDT,
MERMANN, de Aarde en hare Bewoners, 2de
EnWARD, LACROlX MALOUET en anderen, en
COLQOUN, LEDEN, EnwARD,
van de vooflmamlle
voofllaamlle West. lndi[che eilanden, de afzonderlijke art.
in dit Woordenboek.)
WEST. VLAANDEREN. Eene der 17 Nederland[che
Nederlandfche provinbe!laande uit een groot gedeelte van het oude Oost· Ylaandeciën, bellaande
oude lJ7est.
TYest - Ylarmderen,
Y/aanderen, er.
en een deel ..van Doornik.
DooI"nik.
ren, het geheele oud\!
Zij grenst ten Noorden en gedeeltelijk ten Westen aan de Noordzee,
\Vesten en Zuiden aan Frankrijk
Frankry'k en Henegouwen, en ten
voortS ten 'Vesten
Oost.- Flaanderen
f71aal1deren ; bevat eene uitgeflrektheid
uitgeflrekt,heid van 68,04
Oosten aan Oost
5731562 inwoners; is in 8 districten, Brugvierkante mijlen. en bijna 573,562
J(ortry'k, rperen, Veurne, Ostende, Thielt, Rousfelaere en Dixge, Kortrijk,
!laten - gemuiden, verdeeld, en zendt naar de tweede kamer van de llaten
lleraal 8 leden. De grond en voortbrengCels
voortbrengfels zijn
zij n hier dezelfde als in
neraal
J71aanderen, behalve, dat men in deze provincie ook eenig
Oost. Y/aanderen,
houtgewas heeft. De weilanden bij Yeurne en Dixmuiden, benevens
voonbrengfels, zijn bijzonder vermaard; maar de lucht is
derzelver voortbrengCels,
er, uit hoofde der zeedampen. langs de kusten, minder gezond, dan
Li;'s of Leffe,
Lei;'e, enz.
in genoemde provincie. De rivieren zijn de LiJs
HolWEST. VRIESLAND maakt een gedeelte van het Noord - IIollandrche kwartier van Hoorn uit. Het is een vooruit fpringendc
landCche
f{ennemer/and, Waterland en de Zuiderzee;
hoek lands, tusfchen /{ennemerland,
was van ouds de verblijfplaats van een zeer krUgshaftig volk, hetwelk langen tijd met wanhoopenden moed de graven van Holland
993 ) en WILLEM 11.,
weer[tond; twee van hen, ARNOUD (in 993)
Il., roomsch
koning (in lZ54) deed Cneuvelen,
[neuvelen, en eindelijk eerst door den zoon
Holvan laatstgemelden, FLORIS V., volkomen bedwongen en met IlolFriezen waren hier de eerl1e,
eer!le, die in
land vereenigd werd. De TVest.
IVest. Priezen
Spaanfche juk afschuddeden, waar na zij in 1588, toen
1572 het SpaanCche
men, na het vertrek van LEICESTER , de republiek wilde vestigen,
een eigen fOtlverein gewest begeerden uit te maken, hetwelk hun
nogtalls mislukte; doch de fiaten
!laten der provincie droegen altijd den
nogtans
t/(JII Holland en TYest - Friel/a1id.
rricl/aud. Het geheele landland.
naam van State1t 1'1111
f'chap bellaat meestal uit olJoverzienbare weilanden, levert veel
vee!
fchap
Alkmaar,, llooul
[JoOUI en
cn andere, en is door
bas naar de markten vall Alkmaal'

zware zeedijken omringd.
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WET is een Illgemeene
algemeene regel of rigtfil0er
rigtIilOer ter bepaling der werkzaamheid van zekere krachten. Naar de verCcheidellheid
verfcheidenbeid der gronden,
waarop die regel berust, en der krachten, voor welke dezelve tOC
een rigtCnoer
rigtCooer 'dient, zijn er verCchillende
verfchilIende foorten
Co ort en van wetten; en
wel vooreerst Natuurwetten (leges natura/es Jive
five phyjieae).
phyficae). Deze
bepalen de werkzaamheid der natuurkrachten op eene noodzakelijke
noodzakeIUke
wijze; zoo dat zij niet anders, dan naar die bepaling, kunnen werken. Zoo valt, b. v•• een opgeworpen fieen, volgens de valwet
24 uren
der tigchamen, naar beneden; zoo wentelt de aardbol in 2+
om hare as. Zulke wetten heeten daarom ook noodzakelijke
noodzakeli/ke wetten
necesfitatis), in tegenfteIling
tegenllelling met de zedelijke wetten (Ie.
(leges neeesfltatis),
mora/es)., Deze bepalen de werkzaamheid van den wil, als
ges mora/es).'
mensch, die wel
eene vrij werkende kracht van den redelijken mellsch,
gehouden of verpligt is, aan de wetten der rede te gehoorzamen,
maar ook, als vrijwerkend wezen, gehoorzaamheid aan dezelve
wils - bepalingen
hepalingen of
kan weigeren. Zulke wetten heeten daarom ook wils.
Sletten tier
der vrijheid (leges 'Yoluntatis
voluntatis f!ve libertatis).
lihertatis). Bij deze
"etten
onderCeheid plaats, zoo met betrekking tot
heeft weder een dubbel onderfcheid
(ohjectum) of doeleinde, als ten aanzien van het onon..
het voorwerp (objectum)
(fuhjectum) of gezag. Wat het voorwerp of doelwit der
derwerp (fubjectum)
dezelve
wetten betreft , zijn dezel
ve of regts - wetten (leges juris) of zedewetten (leges virtutis. mora/es).
morales ). De eerfte
eerUe bepalen de uitwendige
vrijheid en daden van den mensch;
mens eh ; de laatfie de gezindheden en
beweeggronden zijner handelingen. Ziet men op het. onderwerp, den
perfoon of het gezag, van waar die wetten uitgaan; dan zijn dezelve of oorfPronkelijke
oorlPl'onkelifke tOedewetten
redewetten (leges IJa priori, leges ,oationis,
,'ationis,
empiri[che wetten (leges a posterion°,
posteriori, leges la/ahomini innatae), of empidfehe
tae) , dus genoemd, omdat dezelve Ilechts
flechts op den gefchiedkundigefehiedkundigen weg gekend knnnen
kunn en worden, b. v. de Mozaifche, Griekfche,
Romeitlfche en Nederlandfche
Neder/andfche wetten. De eedl:e
eerf1:e noemt men ook
Romeinfche
wel natuurwetten, de laatfl.:e
laatfre willekeurige of fieltige wetten (leges
arhitrariae, runetione);
funetione); maar door de eerfte
eerfl:e benaming worden de
arbitrariae,
oorCpronkelijke wetten niet duidelijk onderfcheiden van de algemee.
oorfpronkelijke
(Phy[ifche) natuurwetten; terwijl de willekeurige of fiellige wetwet.
ne (Phyfifehe)
ten ook wetten der rede kunnen zijn, maar door een ander, op
bloot gezag gegeven, of met zekere willekeur nader bepaald en
befehaving en omftandigheomfl:andighegewijzigd naar de behoeften, trap van beCchaving
den eens volks. In zoo verre dit laatfte
laatUe heeft plaats gehad, en de
gefchiedenis eens volks bevestigt, dat de wetten voor hetzelve,
ge[chikt
op een' gegeven' tijd en onder bepaalde omfiandigheden , juist geCchikt
redewettel1
waren, en het willekeurige of gewijzigde in de rede
wetten bij
hetzelve, eigenaardig, uit deszelfs aard, befchaving,
befehaving, enz. voortvloeide. behooren de zoo genoemde ftellige
fleJlige of willekeurige wetten eens
de,
volks tot de beste kenteekenen van deszelfs bereikten trap van be[chaving.
Cchaving. Men vergelijke hier
bier over .T.
J. M. KEMPER, Oratio de Popu.
legihus, increscentis
inereseentis aut decrescerJtis
decrescefltis humanitatis optimis inin.
lorum legibus,
dieUs, Amftelod.
/imfldod. 1806.
Ook
dieiis,
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onder[cheid tusCchen
tus[chen goddeliJke en men{clzelij.
men{clzelii.
Ook maakt men een onderfcheid
!re,
~e, gefchrevene of ongefchrevene wenen.
wetten. Bij de eerfie
eerfle benaming vernatuur~ en redewetten , zoo wel goddelijke
gete men niet, dat alle natuurwetten zijn,
zjjn, als die, welke gezegd worden, onmiddelijk van God
afkom11ig,
afkomfiig, of door eene nadere openbaring te zijn bekend gemaakt;
tenzij men verkieze onder goddelijke wetten, bij uitnemendheid,
de g~openb(Jarde
geopenbaarde tI"
tf' verll:aan.
verf1:aan. Dat overigens de algemeenheid, on.
on~
voorwaardelifke
voorwaardelijke noodzakelijkheid en eeuwige kracht de drie hoofdei·
hoofdei~
genfchappen
gen[chappen zijn, waardoor de 1Jatuurwetten
11atuurwetten der rede zich aan
alle redemagtige menfchen,
men[chen, in alle tijden en bij alle volken, doen ken.
nen, hebben reeds de ouden duidelijk ingezien, gelijk blijkt uit vele
voortreffelijke, hiertoe betrekkelijke plantfen
plaatfen in de fchriften
fchrifcen van PL:\..
PLA.
TO, ARISTOTELES, CICERO en andere, over dit onderwerp.
WET.
WET~ of SLIJPSTEEN. Eene fieenfoorc,
fleenCoorr, doorgaans groengroen. of
geelachtig graauw, flechts aan de kanten
kamen een weinig doorfchijnend ,•
flaauw fchemerend,
Cchemerend, fchilferig van breuk, fomtijds fplinterig en niet
zeer hard. Men vindt dezen neen
fieen in gang.
gang- of aderbergen , inzon·
inzonderheid in de Levant.
WETENSCHAP. IIieronder ver1l:aat
ver11aat men eene vaste of zekere
bef1:aat, noodzakelijk
kennis, die, zoo dezelve uit meerdere deelen be1l:aat,
Jeerflellige
Jeerjlellige kennis (cognitio [ystematica)
fystematica) of zoodanig moet zijn, dat
al hare deelen en beginfels
beginCels naauw
Ilaauw te zamen hangen, en een, uit
de beginfelen
beginCelen afgeleid, geheel uitmaken. GewoonJij
Gewoonlijkk verdeelt men
proefondervindelifke
de wetenCchappen
wetenfchappen in redematige
,'edematige (rationa/es J en proefondervinddi/ke
wetenfchappenj de eerll:e
eerfle in de wV'sgeerige
wiisgeerige en wiskundige
(empiricae) wetenfchappen;
wetenCchappen. Tot die der befpiegelende
beCpiegelende wijsbegeerte, behooren
b. v. de l"edeneerkunde
,'edeneerkunde (logica),
(logica) , de zoogenaamde boven
bovm _ natuurkunn(Jtuurkun~
de (metaphyfica) of liever de t'ede/eer
t"edeleer aangaande de uitgejlrektheid
uitg~jlrektheitJ
en zekerheid der men[chelijke
menfchelijke kennis in zinnelijke
zinnelifke en bovenzinnelijke
ciffer..
dingen. Tot de wiskundige wetenfchappen rekent men de eiffe,..
driehoeks,rekenkunde, de
kunst, de algemeene rekenkunde, de beide driehoeks.rekenkunde,
meetkunde, de differentiaaldifferentiaa/- en integraal rekenkunde, enz. Daar in

al deze deelen
deel en der zuivere wiskunde voIarekte
vol1l:rekte zekerheid heerscht,
noemen de Frallfchen dezelve ook wel de jlrenge of naauwkeu,.igt
naauwkeurige
wetenfchappen
exactes). Tot de proefondervindelifke of
weten[c!zappen (fciences
(fcienees extZctes).
empiri{che wetenfchappen
wetenCchappen brengt men al diegene, welke niet uit
de wetten en beginfelen der rede en het aanfchouwend
aanCchouwend denkvermo.
gen, geheel onafhankelijk van de zinnelijke waarneming, maar groogroo~
tendeels uit de laatfl:e,
laat11e, uit de ondervinding ontleend zijn; gelijk de
natuurkundige en gefchiedkundige wetenfchappen,
wetenfch:tppen, de geneeskunde,
geneeskunde.
enz. , van welke een groot gedeelte, flechts op waarfchijnlijkheden
enz.,
waarrch~inlijkheden ,J
gisfingen , onder1l:ellingen,
onder11ellingen, enz., gebouwd, dikwerf meer het voor·
voorgisûngen,
komen hebben van giskunde , dan van wiskunde.
WETGEVING is de bron der wetten, bij gevolg even zoo on"
onderrcheiden,
derCcheiden, al de wetten zelven , die gegeven worden, (zie: WET.)
De gewigtig1l:e
gewigtig11e ol1derCcheiding
onderrcheiding echter is die van in;il' eu
en uitwendige

r-ret.
Wet-

E VEN.
Wetgeving. De inwendige is die der rede, welke den mensch worde
aangekondigd
mmgekol1digd door het geweten. Deze wetenlèhappelijk
wetenfchappelijk re
~ beves.
beves·
rigen
tigen en te ontwikkelen
omwikkelen is een der voornaamlle
voornaamfle vraagllukken
vraagllukkell der
van den Ilaat
llaat of ieie.
wijsgeerte. De uitwendige Wetgeving is die vau
maatrchappij, ter regeling van het gedrag. van
vall de regreg.
dere andere maatfchappij,
ten en pligten harel'
harer leden.
led~n. In het algemeen heet zij de f/afltkun.
flatltkun.
wordt verdeeld in burgerlijke
burgerliJke of civile
tlige
dige (legidatio politica) en worde
en of crimilleete.
crimiueele. Ten opzigte
opzigre van beièe geldt deze algemeene
de
bepaling, als hoogfre beginfel eener redematige Wetgeving, dat tie
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uitwendige (flaa/kundige)
Cjlnatkundige) geene bepaling mag bevatten, die flrijdt
jlrijdt
1net de inwmdige
inwendige Wetgeving der rede;
,'ede; als zijnde de laatlle hee noodnood.
eerfl:e. 0Overigens
verigens moeten alle fl:aatkundige
ll:aatkundige
zakelijk rigtli10er
rigtliloer van de eerfie.
duideliJk en naauwkeurig
Wetten, zoo veel mogelijk, eenvoudig, duidelijk
bepaald zijn. In twijfelachtige gevallen over den zin eener wet,
heeft de uitlegging der regtsgeleerden flechts eene geleerde of Wetenwetenfchappely'ke,
zeI ven eene authentieke waarde.
fchappelifke, maar die der wetgevers zei
letter of den geest moeten
De vraag, of de wetten volgens de /etter
beantwoorden. Men vertoegepast worden, is niet gemakkelijk te bealltwoorden.
gelijke overigens, behalve de werken van PLAN,
PLATO, ARISTOTELES
ARISTOTELES,, Cl.
CERO, inzonderheid MONTESQUlw,
MONTESQUJEU J de I'
J' Esprit des Lofs;
Lois; BECK'S,
Grund[ätze der Gefetzgebung, Leipzig 1806, enz.
Grund[litze
WEVEN. Om garen tot doek of linnen te brengen, wordt een
eigenaardig werktuig vereischt,
vereiscbt, hetwelk men Weefttel
Weefttel,, Weefstoel of
Weefgetouw noemt, en waarvan het
bet gebruik zoo wel oud als algeeerlle werk van oen
den linnenwever is,
is , dat hij
bij de eene
eeue
meen is. Het eerfle
helft van het garen met een fpoelrad voor de fchering op klosfen , en
de andere op rieten pijpjes voor den inflag [poelt.
fpoelt. De klm[en
klosfen worden als dan met ijzerdraden aan het fcheerrad vastgelloken,
vastgefloken, en daarvan weder met zoo vele draden te gelijk, en zoo lang als tot de
lengte en breedte van het linnen noodig is, op het fcheerraam ge·
gewonden; en dit nOemt men dan de fchering, die van het fcheerraam, door eene bijzondere behendigheid des wevers, op het weef!l:el
ll:el ge[choren
gefchoren wordt. Om dit te doen, moet hij eerst draad voor
draad door de lade en de kammen fieken,
!leken, en alsdan gezamenlijk op
den achterboom vasthechten en er !1:ijf
fiijf opwinden. wanneer hij de
andere einden insgelijks op den borstboom
borsrboom vast maaln, en door mid.
del van gewigten aan den fpanboolll
fpanboom fiijf
mjf aanfpant.l
aanfpanr. C. *) Dit gefchiedt
gerchiedt
zijn.
zijn("j
CO) De [chering
fchert'ng of kettillg
keuifl/! komt of loodregt , of waterpas op het
bet weeffiel.
weefflel. De
eerUe
eerfte is de oudUe,
oudfte, en bij de' onhefebaafde
onbeCchaafde volken nog gebruikelijke wijze; doelt
doclt
in fpoedige en gemakkelijke
gemakke lijke werking heeft
beeft de waterpas gefchorene ketting
ket tin;: zeer veel
vooruit,
beCcltaafde landell
voornit. en is dus ook in de weverijen van alle befchaafde
landen ingevoerd. J.
A. UlI.KENS,
UII,KENS, Techn. Handb. 2de ftuk,
nuk, bladz_
bladz. I11.
II7, GOQUET en andere meemee·
uen,
nen, dat de ouden altijd de fcltering
fchering loodregt hangende gehad hebben, de l'oriI'or;gine
gin. des lois, des "rts,
arts, etc.
elc. Tom 1. pag. 139. Ook weven de lndia"e".
Indianen, A",erikanen
Merikanen en IJslanders
lJslanders nog op dezelfde wijze. J. C. M. REINECKI~,
REINEcIm , de A"rAartJe,
de, enz. 1804, Deel!.,
Deel 1., bladz. 109. De Egyptenaren, die in
iu de linnenweverijen zoo ervarell
Ccllering waterpas uir. POPPE.
POPPE,
ervaren zijn, fpanden het eerst de fchering
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zijnde,
ziJnde, moet hij door al de draden, één voor één, lisfen halen,
halen.
dic alsdan weder, de eenc om de andere, aan de twee voettreden
eene
vastgemaakt worden, om daardoor, onder het weven, dan de eelle
draden. door middel der treden,
treden', te kunnen
dan de andere helft der draden,
nederhalen.
ou de fchering gedaan is, begint de wever te weven;
Zoo dra nu
firijkende telkens de fcherjng eerst met eene dunne pap van meel en
water, of met gekookt fiijfsel, om daardoor het linnen vaster en
fierker te maken. De wever, zich voor den borstboom , op de
zitting, geplaatst hebbende, neemt lIU
nu aaItfl:onds
a:l1ti1:onds een der fpoeltjes
ipoeltjes of
rieten pijpjes, waarop het garen voor den inflag gefpoeld is; legt
het in den fchietfpoel; maakt het einde van den draad aan de fche4
fclle.
ring vast, en treedt met den regter voet de eene voortrede neder,
waardoor als dan de eene helft der draden omlaag getrokken wordt,
en de andere omhoog blijft. Tusfchen deze verdeeling der draden
fchuifc hij dan den fchietfpoel
fchietipoel van de regeer.
regter- naar de linkerhand
fchuift
door; vangt denzelven aldaar weder op; laat vervolgens de regter
voettrede weder omhoog; treedt de linker neer, fcllUift door deze
niel'lwe opening den fchietfpoel van de linker. naar de regterhand
terug, en vervolgt op deze wijze, tot dat het geheele fiuk is af.
afterug.
geweven. Het garen, dat zich door dit heen en weder fchuiven van
het fpoeltje in den fchietfpoel afwindt, en dwars door de fchering
in(lag, doordien de wever,
heen komt te liggen, noemt men den inflag,
zoo dikwijls hij den fchietfpoel heeft doorgefchoten, telkens met
de lade aanflaat , om daardoor aan het linnen zijne behoorlijke digtw~ize nu, verkrijgen wij niet alleen het
heid te geven. - Op deze wijze
linnen t maar ook alle andere !loffen
fioffen,, die met het weefgetouw verlinnen,
vaardigd worden,
worden. uitgezonderd, dat in de inrigting en behandeling
weefst~lIen fomtijds eenige verandering gemaakt wordt, naar ma·
mader weefstellen
te hetgeen er op geweven moet worden dit vordert; want zoo het
voetweefsel gekeperd of gebloemd moet worden, moeten er eenige voet·
treden, kammen, enz. meer worden aangebragt. Onder alle we.
lin·
vers zijn er echter geene, die zoo vele overeenkomst met den lin'
nenwever hebben, als die van wollen en katoenen fioffen
Hoffen ; want
deze vervaardigen op dezelfde wijze allerlei beddetijken, rokkerokke.
firepen,, bombazijnen, hilverfom,
!lrepen
hilver[om, greinen, dOllramell,
douranten, voering. en
andere baaijen , en dergelijke, zoowel effen,
elfen, als gekleurd, gege·
fireept, gebloemd, gewerkt, enz.
pruisfi[che fiad en !lerke
rege4
WEZEL. Eene Pruisfifche
fierke vesting, in het rege.
rings - district Cleef, aan den mond van de thans tot LippJladt
bevaarbare Lippe, die hier in den Ri/tl zich uitfiort.
uitfl:ort. Zij heeft
gymnafium,J een feminarium,
[eminarium, eenen fchouweelle !lerke
eene
fierke citadel, een gymnafium
parochie.- kerken, en, met de bezetting, II
,740
IJ,7
40 inwoners,
burg, 4-4 parochie
die in ettelijke, niet zeer belangrijke fabrijken.
fabrijken , vele brandewijn.
fio.
Gefçh.
der Techn., Band I., fol. 375, en dit gebruik heeft
G~fch. de,.
meen plaats.

th~ns
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flokerljen, en in een weinig handel hun berlaan
bellaan vinden. Elke 14 dagen vaart er een beurtman van hier naar de Nederlanden.
(MuS/eta) Dit geOacht behoort onder de zoogWEZEL. (De) (Mus/cia)
dieren, en kenmerkt zich door eene gladde tong, 6 regt opgaande,
fcherpe, van elkander gefcheiden voortanden in de boven., en even
zoo veel in de onderkaak, welke laatrle
laatlle echter ftomper zijn, en
Ouiten , en van welke er.2
digt aan elkander fluiten,
er 2 meer binnenwaartS
binnenwaarts in
den. mond lraan,
ftaan, dan <Ie
de overige. De Wezel is, over het geheel e~l1
e~n
ea
klein dier, en alle foorten van dit geOacht hebben korte pooten en
een lang uitgerekt lijf, hetwelk zij in het gaan boogswijze krommen.
Deze dieren zijn zeer 'vlug, fl:eeds gereed tot bijten en bloeddorfl:ig
van aard, en desniettegenrlaande
desniettegenfl:aande namen de wetten van het oude
Eg~te
Egy,.te eene foort daarvan onder derzelver
derze]ver befcherming, en werd
die te Thebe zelfs vereerd. Men vindt zelfs, volgens den hier on~
onder aangehaalden fchrijver, in Egypte nog fporen van dezen ouden
eerbied voor een dier, hetwelk aldaar algemeen is, ongefl:raft in
de huizen komt, en er verwoestingen mag aanrigten. Deze foort
van achting voor dit fchadelijke dier heeft zich verfpreid tot de gege'
heele Levant, en is aldaar bewaard gebleven. De Turken, even
als de Grieken, laten het onder hen in volkomene vrijheid leven,
zonder dat het iets van iemand te vreezen heeft; zelfs drijven de
Griekfche vrouwen de achting voor dit dier zoo ver, dat zij het niet
alleen niet zullen ftoren,
fioren, maar inderdaad met eene belagchelijke beaIJeen
leèfdheid
leefdheid behandelen: Zift
Zilt welkom, zeggen zij, wanneer zij een
wezeltje in haar huis vernemen, treed binnen,
fchoone dame!
hinnen. mi/ne [chonne
kwaods zal ftu bejegenen. Gij
Gif ziJt
zift hier ten uwent; zift hier de
niets kwaads
beweren,' dat het wezeltje, gevoelig
meesteresfe , enz., enz. Zij beweren,
voor hare beleefdheden, geel1e
geene fchade doet, daar het in tegendeel al~
alles zoude vernielen, wanneer men
UIen minder beleefdheden omtrent het.
zelve betoonde. (*)
Van het geilacht
geflacbt der Wezels' zijn verfcheidene [oorten:
foorten: I. De
ros-zwartachtig
Marter (M. Martes) ,• met een ros
- zwartachtig lijf, welke het
geheele Noorder werelddeel bewoont; zich voornamelijk in donvuurkleurige keel heeft;
kere bosfchen ophoudt, eene rosgele eh vnurkleurige
inzonderheid van eekhorentjes en andere kleine zogende dieren
leeft; des winters op hoenders en duiven loert, en zelf geen nest,
maar van dat van anderen gebruik maakt. Zijn fchoon vel wordt
12. De
gehouden voor het naastkomende aan dat der fabeldieren. JZ.
Steen.
Steen- of Huis - Marter (M. Foeinae)
Foeinoe) , met een lijf als de vomidden- en warmere
rige, doch eene witte keel. Hij bewoont de midden·
landfl:reken van Europa, en het daar aan liggend .1zië, en leeft
voornamelijk -van gevógelte.
gevogelte. g.
3. De Bunfing
Bunjing (iVf.
(iJl!. Putorius), met een
geelachtig bruin lijf, eenen witten fl:aart en fpiefe ooren; hebbende
inzon·
hetzelfde vaderland als de vorige. Dit dier beloert en rooft, inzonderheid, hoenders, maar ook andere vogels, die het in de hokken
den
CO) Men zie SONNHU'.
SON:U li I'. Ro;u
RqÎu dOlr
dur Gr
Cf ;~kenltlnd
Î~kenltlfld eu Turkije,
TlIrIije ,2l de ,led,
,led> bhtlz. 181,
181.
C)
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de keel afbijt, en dan in zijn nest fleept. De walgelijke reuk, dien
het, zelfs zijn afgetrokken vel, van zich geeft, outfiaat
ontfiaat uit· een
vocht, hetwelk in 2 blaasjes, aan den aars geplaatst, bereid wordt.
4. De gewone 'Fezel
fYezei (M. Yulgaris),
//itfgaris), met een donker ros, van on.
der wit lijf, die het Noorden van Europa en Azië bewoont, is een
klein, doch moedig dier, hetwelk naauwelijks door eene kat kan
vermeesterd worden. Het vangt fot:1tijds vol
volwasfene
wasfene hazen, doelt
loert vooral op de eijeren van het huisgedierte en ander gevederd wild;
het wijfje draagt dikwijls hare jongen in den bek. - Behalve deze 4 foorten van het Wezel-geflacht, die ook in ons vaderland te
huis behooren, vindt men nog onder hetzelve: 5. Het Fret CM.
(M. Furo),
1"0), met een bleekgeel lijf, en oorfpronkelijk uit Barbarije, enz.
af komfiig, van waar men het naar Spanje, tot uitroeijing der konijnen, heeft overgebragt ; doch dat zich verder door Europa
verfpreid heeft. Het geeft denzelfden walgelijken reuk van zich
als de bunfing, en wordt bij ons te lande tot het vangen van kouij
wezel , (M. Zihhelina).
nij nen gebruikt. 6. Het Sabeldier, of de Sahel.
Sabel.weze!,
Zibbe!;na).
waarvan wij, onder de eer11:e benaming, in een afzonderlijk art.
gefproken hebben. En 7. De Hermelijn-wezel
HermeliJn-wezel CM.
(M. Erminea), welker (laart aan het einde zwart is; in het Noorden en vooral in
io SiheSiberië te huis behoort, en veel grooter, dan de gewone Wezel is,
doch even als deze van kleur verandert; zoo dat zij des zomers
bruinachtig, maar in den winter geheel wit is. Deze kleurverandering heeft echter in warme landen geene plaats.
WEZEN is, in het algemeen, het inwendige beginfel , de grond
van al datgeen ,wat
, wat tot
tOt de mogelijkheid eener zaak behoort •. Eell
volfirekt noodzakelijk Wezen is dus (denkbeeldig genomen), een zoodanig Wezen, welks voor1l:elling de noodzakelijkheid van hellaan
hellann in.
fluit. Zulk een Wezen heet, met regt, het Wezen aller Wezens.
of het hoog11:e Wezen. Naar de gewone onderfcheiding
d.er moge~
ollderfcheiding der
lijkheid
Iijkheid in denkheeldige
denkbeeldige en zakelijke, onderfcheidt men ook het denk...
heeldig
beeldig (logisch) en zakelijk (phyfisch) Wezen eener zaak; desgelijks zinnelijke, verftandelijke, redelijke
redeliJke Wezens, enz. De weten.
fchap, waarin al deze zaken I en onderfcheidingen, of liever onze
voorfiellingen aangaande het Wezen der denkbeelden en zaken nader
Wezenkul1de (Ontologia);
(Onto!ogia);
verklaard en onderzocht worden, heet de Wezenkunde
zijnde, uit een oordeelkundig, anthropologisch oogpunt beCçhouwd,
berçhouwd,
een voornaam gedeelte der bovennatuurkunde.
bovellnacuurkunde.
WEZENKUNDE (Ol1tologia)
(OlJtologia) is dat gedeelte der bovennatuurkunde , hetwelk de leer der rede bevat, aangaande de natuur, krachten
en werking der dingen in het algemeen, of liever de natuur onderzoekt van het menfchelijk kenvermogen naar des zelfs zinnelijken, verfiandelijken en redeIijken
redelijken aanleg, met aanwijzing van den oorfprong.
de natuur, uitge11:rektheid,
uitgefirektheid, waarde en van het gebruik en misbruik onzer voor11:ellingen
voorl1:ellingen van tijd en ruimte; van eenheid, veelheid, alheid;
id en
4!:elfstandigheid
van bevestiging, ontkenning en beperking; van 4!:elfstandighe
J\.LGJ:MREN
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eigenfchappen; van oorzaken en werkingen; van werkzame en lijde.
lijke betrekking; van het mogelijk, wezenlijk ennoodzakelijk beftaan
beilaan ;
grondfrellingen ter bepaling van het ge.
mitsgaders van de algemeene grondr1:eJlingen
bruik dezer denkvormen en redebegrippen. Die dit gedeelte der bo.
vennatuurkunde nader willeeren kennen, kan met vrucht gebruik maken
HENNERT, Lesfen over de Wijsbegeerte; P. VAN HEMERT,
van J. F. HeNNER.T,
Kantiaanfche Wijsgeerie.
Wtjsgeerle, en J. J. LE Roy, de Mensen
Mensck
Beginfels der Kantiaanfcne
zi}nm aanleg als denkend,
denkemi, r;;edelijk
eedelijk en gevoelig Wezen.
/Jefchouwd in zi.jnen
grootfre rivieren van DuitschlanrJ,
Duitschland, welwel.
WEZER. (De) Eene der grootfte
ke in het Hildburghaufche ambt Eisfe/d, in het He/driether woud,
en, in eenige ftrefireolitfpringt, bij haren aanvang de Werra heet, en.
'ken aangename oevers en fchoone weilanden heeft. Bij lYcmfried,
lYa'l'lfried,
ken

Hesfifche, wordt zij bevaarbaar; vereenigt zich bij het HanoHano.
in het Hesûfche,
Wezer ; loopt
versch Minden met de Fulda ; ontvangt nu den naam van Wezer;
vervolgens door het Hanoverfche prinsdom Götlingen, het hertogBrunswi}k, het vorftendom
vorfl:endom Calenberg, het Keur-Hesûsch
Keur-Hesfisch graafgraaf.
dom Brunswijk,
Schauenburg,t de Pruisûfche
Pruisfifche provincie Westphalen, de Hanofchap Schauenburg
Hoya, rerden
Ferden en Bremen, en het hertogdom
verfcÎ1e landfchappen Ho']a,
10 mijlen beneden de vrije rijksftad
rijksfiad BreOldenburg, en ontlast zich 10
men in de Noordzee, nadat zij alvorens verfcheidene rivieren heeft
Mtmden af wordt
worde de fcheepvaart
fcheepvaarc op groote
groote,, vlakke
opgenomen. Van Munden
vaartuigen gedreven, en is van veel belang; doch de menigvuldige
water - tollen zijn voor dezelve zeer hinderlijk. In 1817 heeft men
voorgeOagen,
Elóe met de Wezer
IJ7ezer te vereenigen ; doch. zoovoorgefiagen , om de EIIJe
van. geworden. De
ver ons bekend is, is er tot dus verre niets van
voornaamfie fteden,
fieden, aan laatstgenoemde rivier liggende,
liggel1de, zijn ~fun.
llJunRame/n, Rintelen , Minden, Nienburg en Bremen.
den, Hame!n,
WHIST. (Whisk) Een kaartfpel
kaanfpel,, oorfpronkelijk uit Enge/ana
Enge/nna
afkomfiig, en van daar naar de meeste verdere Europefche landen
afkomftig,
overgebragt. Het ontleent zijnen naam van de buitengewone opletfiilte, welke bij hetzelve gevorderd worden.
tendheid en ftilte,
(WXLLIAM) Een beroemd Engelsch geleerde, in
WHISTON. (WILLlAM)
de laat!le
laat!1:e helft der 17de eeuw, te Norlnon
Nortnon geboren, die in het
wi5knnde. te Cambridge , zoo veel roem vereerst als leeraar in de .'•wiskunde,
hoogleeraarambc
wierf, dat NEWTON
NewToN hem als zijnen opvolger in het hoogleeraarambt
in die wetenfchap, bij de hoogefchool
aanprees., Ondertushoogefehooi aldaar, aanprees.·
{ehen
hoofdfrudie ; hij beoefende voornavoorna.
rchen was de godgeleerdheid zijne hoofdftudie
melijk de talen en de wijsbegeerte, en werd vicaris te Loweflofft. Zijn
meliJk
J 708 het leerfruk
leer!luk der Drieëen.
roem bleef onaavgerand, tot dat hij in 1708
verdriete_
heid begon in twijfel te trekken, hetwelk hem zoo vele verdriete.
lijkheden
liJkheden op den hals haalde, dat hij in 1710 van zijn akademisch
ambt ontzet werd; zelfs riep men hem voor bet
het geestelijk geregtshof, hetwelk zijne fchriften
fchrïften veroordeelde; doch verder werd er tegen hem geene firaf uiegefproken, en het pleitgeding bleef aan den
fpijker
fPiJker hangen. WmsToN
WHiSTON bleef nogtans fiandvastig
ftandvastig bij zijn
Zijll gevoelen
ómtrent het !luk
fruk der Drieënheid volharden, en begaf zich met zijn
hnis'
huis'
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verfchafFen, onhuisgezin naar Londen, waar hij, om zich onderhoud te verfchaffen,
wetenfchappell gaf, en in 1755 11ierf,
1l:ierf, nadat hij
derwijs in de wisKundige wetenfchappen
zich alvorens door de uitvinding van een werktuig had vermaard gemaakt, waardoor de voor anker liggende fchepen noch door !l:ormen
f1:ormen kunl.len
nen weggevoerd, noch door de I{racht
kracht der golven verbrijzeld
verbr~jzeld worden.
WHITEFIELD (GEORGE) werd in 1714 te Glouchester geboren;
gaf, bij zijne jeugdige mis!l:appen,
voeg.
misf1:appen, blijken van groote talenten; voegde zich bij de gemeenrehap
gemeenfchap der methodisten, en werd, door zijne
buitengewone gave van prediken, een ijverig, en in rijken invloed,
invloed.
hoogst belangrijk voorwerp voor dezen aanhang. Duizenden drongen
genoten, pre
zich in de kerken; doch tO:e11.
toeu. deze voor hem werden gefloten,
pre,...
dikte hij op openbare volksplaatfen
volksplaatren van Londen, op eene tafel of
andere verhevenheid, en maakte op zijne hoorders eenen onbeden.
kelijkel1 indruk. In Bleakheath, niet ver van genoemde 11:ad,
)relijken
ftad, pre5°,000 toehoorders, wier gezang 2 Engel!
Engel,
dikte hij eens voor bijna 50,000
fche mijlen ver gehoord werd. Hij wist op het hart te werken,
niet zoo zeer door eene kunstmatige en in denkbeelden rijke voor.
dragt (want hij predikte, om zoo te fpreken,
rpreken, voor de vuist weg),
als wel door de kracht en volheid van zijne beelden en het verbazend vermogen zijner fiern. In Noord.
Noord - Amerika verkreeg hij
hij,, op 1.,
zendelings - togten,
togten , nieuwe aanhangers, en zelfs op de fchepen, met
weder voer, werd de manfchap
manrchap door zijnen vuri.
welke hij heen en wedcr
gen ijver bekeerd. Inzonderheid maakte hij zich beroemd door zij.
daar !tellen van nieuwe fchool. inrigtingen.
Înrigtingen, en van
ne zorg voor het daar!l:ellen
weeshuizen in Schotland en Engeland; doch zijn hoofddoel bepaal.
174°, naar het voorbeeld van FRAN·
de zich tot het door hem in 1740.
ItE, opgerigte, en door bijdragen zijner aunhangers
aanhangers onderhoudene,
RE,
groote weeshuis bij Savanna, in Georgië, voor welks inO:andhouding
in!1andhouding
huigting hij in zijne leerredenen met zoo veel
en meer doelmatige inrigting
vuur ijverde.
ijverde, dat FRANKLIN, die hem hoorde en niets had willen
geven, dermate getroffen werd, dat hij eèrst zjjn
zijn kopergeld, en telt
laatfl:e
laadle al zijn
Zijn zilver en goud, dat hij bij zich had.
had, )n de fchaal
fchaai
wierp, en door anderen, niet minder bewogen.
bewogen, gevolgd werd. B~i
n~i
wierp.
zijnen dood, in 1770,
1770, liet hij de zorg voor deze Îl1rigting
inrigting aan de
HUNDINGTON over, die hem tot haren kapellaan verkozen,
gravin HUNDINGTON
en hem krachtdadig onderfteund had. Zijne levensgefchiedenis
levensgerchiedenis en
leerredenen vindt men in de 7 deelen zijner uitgegevene fchriften.
leerredcnen
WIARDA, (TILEMAN DOTHIAS) hofrnad
hofraad en een beroemd
bèroemd gefchied.
kundige.
kundige, die in het jaar 1746 geboren werd. Hij was lid van de
ade klasfe
klasre des koninklijken Nederlalldfchen
Nederlandrehen inf1:ituUts,
in!l:ituUts, van de koninklijke maatfchappij van wetenfchappen te Göttingen, en van het Gro.
ninger gel1Ootfchap:
genootrchap: pro excolmdo
excolendo jure patrio
patria,, en bewees in onderfcheidene ambtsbetrekkingen aan Oost-J7riesland
Oost-P"riesland groote dienllen.
dienften. HU
fchreef eene lIollfländige
'J/ol!jländige Ost-Frififche Gefchichte, waarvan, van 1791
tot 1816, 10 deel
en het licht zagen, die hem ten ane
deelen
alli! tijde eenen
onder[cheidenden rang onder de gefchiedfchrijvcrs
gefchiedfchrijvers zal verzekeren; ter..
onderfcheidenden
N IJn 22
wijl
N
wijt
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wijl zijn oud Friesch
Frieseh Woordenboek, en zijn werk over de DuitfclJe
Duitfche
voor- en toenamen, hem onder de geleerde uitleggers van de oude
VrieCche
plaatren , en
Vrierche taal en wetten, ook in ons Nederland, zullen plantCen,
zijn Codex over het Oostvriefche land
landregt
regt en onderfcheidene andere
fchriften zijnen naam, als een hoogst verdienfielijk
verdienflelijk beoefenaar van
het Dui[Cche
Dui[rche regt, tot de nakomelingCchap
nakomeIingfchap zullen overbrengen. Behalve de opgenoemde werken fchreef bij nog verfcheidene kleinere
verfchillende tijdfchrif[en
tijdfchriüen geplaatst zijn, als: in de
fiukken, die in verfchilIende
Ost.Frifl[che
Ost.Friflfehe Mannigfaltigkeiten, te Aurieh
Aurleh in het licht gegeven,
I. lets
Iets over de vorige Drosten in Oost. Vries/and.
Vriesland. 2. Oost - Friefche
Friefehe
Bibliotheek. 3. Rhapfodiën. 4. Beantwoording eener vroegere aan
aan..,....
vraag in het genoemde tijdCchrift,
tijdfchrifc, over het grafteeken van ENNO VAN
VAN
EMBDEN. 5. Van de Kruistogten der Vriezen tJaar
naar Palestina. 6.
ANTOINETTE BOURIGNON, en eindelijk eenige berigten ,rakende het
feest der inhuldiging van FREDERIK WILLEM II.
U. ,koning
, koning van Pruisfen ,
aan wien destijds Oost.
Oost - Vries/and
Vriesland ten deel viel. - Voorts vindt men
van hem, in de Oldenóurgfchen
Oldenhttrgfchen BI(jltern
B/ättern vermischten lnhalts, een
fiukje, getiteld: Quade Folcke; een ander, ten titel voerende:
voeren de: de,
in tie
de middeleeuw
midde/eeul/!,, ook bij de geestelifke
geesteliJke ftaatsrège/ing,
ftaatsrègeling, altifd
altiid vrife
vriJe
Fries, en eindelijk een derde, de gravin ANNA, zijnde een historisch tafereel. Wijders heeft men van WURDA,
WIARDA, in den Aigemeiner
LitterariJeher
Litterarijcher Anzeiger, berigten aangaande'
aangaande· de, te Kampen
Kampm en
Landl'egten; eene verhandeLeeuwarden gedrukte Oud- Vriefche Landregtetz;
ling over de beteekenis van het woord Cavena in de aflaatbrieven,

en berigten nopens het A{ega.
A[ega. boek. Verder leverde hij in de
Niederrheini[che
Niederrheinifche Blättern
B/ättern eene bijdrage tot de verfchilIende benalllingen
mingen en den oorfprong der Westfaalfche
Westfaal(ehe JYeemgeregten;
J7eemgeregten; in den
Weslfaalfchm Anzeigel·
Westfaalfchm
AtlZeigel' eene verhandeling over den oorfprong
oorfprollg vall
van
den naam Westfalen, en in het werk, getiteld: Gemeinnützige
Cemeinnützige
Nnehrichtm fOr
Nachriehten
für Ost-Friesland,
ast-Friesland, bebalve
behalve eenige korte aa.nteekeningen
aa,nteekeningen
over den voortijds Freu/en.,
Freulen-, naderhand Prinfe
Prinfesfen
sfen - uitzet, eene AnAn·
likr/liek wegens de beruchte afbraak van den St. Andries - toren te
likritiek
Norden , eene verzameling van Oostvriefche fpreekwoorden, en ee.
eene zeer humoristifche, in de platte taal gefchrevene Epi/ogus,
Epilogus, tot
opfchrifc
opCchrift hebbende: Naproot (Napraat), en be!laande
befiaande uit fpreekwij.
fpreekwijzen, welke alleen in deze fireken inheemsch zijn. - Behalve al
deze genoemde flukken
f1ukken , leverde de arbeidzame man, als lid van het
in!l:itl1tlt te Amfterdam, eene geCchiedkun.
gefchiedkunkoninklijk Nederlandsch inf1ittll1t
dige befchouwing van de aloude Vriefcht!
Vriefche wetten, Lex Frifiorum
Antiqua. welke', ofschoon in 18Il
1811 in
ilJ 4to gedrukt, echter, niet in
den boekhandel gekomen is. Nog fchreef hij, als medelid der komaatfchappij van wetenfchappen te Göttingen, in 1818,
1!h8, eeninklijke maatCchappij
over,de Steenen Hamers, die onder ·de
,de grafheuvels
ne verhandeling over·de
GöttÎngrche akademie
der Germanen gevonden worden, welke in de GöttingCche
van wetenCchappen,
wetenfchappen, in Wintcrm. 1818, is voorgelezen, en in de
GiJtt. Ge!.
Gel. Anzeigen
dnzeigen van 18J9
1819 zeergunfiig
zeer gunfiig is bcoordeeldgeworden.beoordeeld geworden.Wl
Wr..
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fiierf te Auriclt,
Auriclz, den 7den van Lentem. 1826, in den hooWIARDA fiierr
gen ouderdom van bijna 80 jaar, (*) en liet verfcheidene, alleen in
opflellen na, welke, onder de bewaring van
handfchrift aanwezige, opO:ellen
zijnen neef, den hofraad G. L. WIARDA, berusten.
godsdienfiig
WICKLEF of WICKLIF. (JOHANN) Een geleerd, godsdienfi:ig
J4de eeuw, een van LUTHEa's
LUTIlEl'l's
en waarheidlievend godgeleerde der I4de
Wickliffe, in het graafschap Tork, gebo.
voorgangers. Hij werd in Wicklif{e,
ren,. oefende zich te Oxfort in de godgeleerdheid en wijsbegeerte,
en verkreeg in beide de doctorale waardigheid. Zijne opmerkzaamheid viel in het eerst op de ongeoorloofde middelen, waarvan zich
'ferkrijging van ambten, bedienden; hij trad in
de geestelijken, ter Terkrijging
1356 tegen hen als fchrijver op, en verdedigde kort daarna de reguniveruteit te Oxfort tegen de aanmatigingen der bedelmonni_
bedelmonni.
ten der univerfiteit
ken, die zich meer en meer van de akademifche posten zochten meester
univerfiteit, die over dit zijn gedrag hoogst
te maken. Terwijl nu de univer!iteit,
tevreden was, hem op alle mogelijke wijzen poogde te bevorderen,
befl:uurder van het collegie van Canteróul'y
Canterhul"Y aanftelde
aanfielde,, wisten
en tot beO:uurder
de monnikken , wier aanmatigingen, toenmaals in Engeland tot het
hoogfl:e toppunt geO:egen,
gefl:egen, hij openlijk afkeurde,
afketll'de, bij den paus
pans zijne
hoogO:e
afzetting te bewerken; doch WICKLEF trad nu tegen dezen kerklU. van Engeland had, namevoogd zelven op. Koning EDUARD IU.
lijk, in 1365, den Pieterspenning ingehouden, en daardoor den paus
inkomfien beroofd, in welker bezit hij
van een aanmerkelijk deel zijner inkomften
WICKLEF door zijne
zich poogde te handhaven. Men meende, dat WrcKLEF
gebragt
Oxafzetting tot· zwijgen zoude zijn geb
ragt ; doch deze ging naar Ox.
fort, hield aldaar, met de meeste goedkeuring, godgeleerde voorle.
zingen, en verdedigde, in 1367, in een afzonderlijk gefchrift de
intusfchen in
regt en van den koning tegen den paus. Daar deze intllsfchen
zijne aanmatigingen volhardde, en beweerde.
beweerde> dat hem hèt
het regt toe.
toekwam, om de geestelijke ambten in Engeland te begeven, zoo zond
EDUARD
EDUARD in 1374, WICKLEF, die thans hoogleeraar in de godgeleerd.
heid te Oxfort was, met nog eenige anderen, in gezantfchap aan
WICK LEF bleef niet in gebreke, olO
om nu ook tegen deden paus, en WICKLEF
regt en van zijnen vorst mondeling te verdedigen. Inmiddels
zen de regten
pausfelijke geestelijkheid (curie) nader leeren
Ieeren kennen, en
had hij de pallsfelijke
eenen doodelijken haat tegen haar opgevat, hetwelk uit een zijner
voornaamfl:e fchriften bleek; zijnde een gefprek tusfchen
tnsfchen de waarvoornaamfte
heid , en eenen arglistigen en fchranderen godgeleerde gehouden. Daar
gez:lntfchap, in 1375,
I 37:ï, alhem nu EDUARD,
EDUARD, na den afloop van zijn geznntfchap,
"Festbury bemede eene kanoniks plaats bij de collegiale kerk te Westbury
Lutterworth, in het kerfpel van
zorgd, em hem tot predikant te Lutterwo/'th,
LitJColn had aangeO:eld,
aallg'efl:eld, poogden dc monnikcn
mOllnikcn den val van dezen,
Lillcoln
voor
CO) Men
Met! zie verder omtrent dezen Oost.VrièCchcll
Oost.Vric(chclJ geleenlcn
gelccnlcn A. H. NIEMEIJER,
NIEMEIJF,P',
(.)
Waa,n .."ingcn op Reizen,
Reizen. D.
D.I.
bI. 56 cn volg., alwaar aan
aau '.
" mails verdieDfi~"
vcrdienficl1
Waarnemingen
I. bi.
bewclIen.
ccne ol'regtc
opref:tc hulde wordt bewezen.
ecne
.
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voor hen .lleeds gevaarlijker wordenden ,man
,mnn op alle mogelijke wijzen
te bewerken; doch WrcKLEF begon hun nu ook :dle wereldlijk
gezag te betwisten, waarvan het .gevolg was, dat
daL zij in 1377 aan
paus GREGORrUS
GREGORIUS XI. achttien leerfl:elfels
leerftelfels of artikelen opgaven.
opgaven, die
naar hun gevoelen kettersch
l{ettersch waren, en die zij voorgaven, dat door
hem werden geleeraard. Hoe zeer nu wel het hof den verdediger
der koninklijke regten in befcherming nam, zoo dreigden hem echter
vele gevaren, alzoo GREGORIUS aan den aartsbisîchop
aartsbisrchop van Cante1'bury
,.y beval, om 'VrcKLEF
'VICKLEF wegens deze leerfl:ellingen ter verantwoor~
ding te roepen. Dan, alhoewel de aartsbisfchop eene vergadering
WICKLEF vervan geestelijken in Londen bijeen riep, voor welke WrcKLEF
fchijnen moest, verzeld\! hem nogtans de hertog, JOHAN VAN LANCASTER, in de vergadering, en was hem zelfs in zijne verdediging
behulpzaam, zoo dat men genoodzaakt was, om hem vrij te fpreken. Na den dood van EDUARD
EOUARO liet meer genoemde paus, in 1377,
op nieuweene vergadering van geestelijken bijeen roepen, voor welke WrcKLu'
WICKLU' nogmaals verfchijnen moest; doch men waagde het ook
lJU niet, om hem te veroordeel
veroordeelen,
en , maar legde hem alleen het fiilfl:i1zwijgen op. WICKLEF ging echter voort, om, met vrijmoedigheid,
zijne voorheen geleerde grondftel1ingen,
grondfl:eIIingen, zoo wel in gefchrifte als
ook mondeling op den kanîel
kanfel en leerfloel, te verfpreiden , waarvan
ge€5te'l~jkheid,~ die EnuARD's
EOUARD'S ophet eindelijke gevolg was, dat de ge€5te'l~jkheid
volger, de zwakke RICHARD
RICHdRD Il., op hare zijde had weten te brengen, in eene, in Londen, gehoudene vergadering van geestelijken,
verfcheidene leerfl:elfels
leerfl:elfeJs van WICKLEF als kettersch veroordeelde, zij.
ne aanhangers deels tot herroeping hunner gevoelens noodzaakte, en
deels in de gevangenis wierp. Daar eellter WICKLEF, op den raad
zijner vrienden, niet voor deze yergadering verfchenen
verîchenen was, en
bovendien URBANUS VI. en CLEl\lENS
CLEMENS VII.
VII, elkallder den pallsfelij.
pallsrelij.
ken fioel
fl:oel betwistten, waaruit tusfchen
tusrchen hunne wederzijdfche aanhangers twisten ontflaan
omfiaan waren, veroorzaakte dit eene
eelle en andere, dat het
merf,
proces van WrcKLEF op de lange baan gefchovcn werd. Hij merr,
nog vóór deszelfs uitfpraak, wel verketterd
verketterd..o' maar zeer 'gerust, te
Winterm. 1384, volgens anderen 1387, zonder dat
Lutterworth, in Wimerm.
men aan hem eene volkomene wraak had kunnen uiroefenen. Dit
bewoog paus MARTIN V" om nog in het jaar 1428 zijn lijk te doen
opdelven en verbranden, en zich alzoo op eene lage en kinderachtige wijze aan het fior
fiof van dezen zoo zeer gehaten man te wreken. WICKLEF leefde desniettegenfl:aande
desniettegennaande in zijne fchriften en de
door hem gevormde leerlingen voort, waardoor het groote werk
der hervorming langzamerhand werd voorbereid.
WIDMER. (SAMUEL) Een werktuigkundige en m311Ufakturist,
die in 1767 Othmarflngm,
Othmarfingen, in het kanton Aargau, tot zijne geboorteplaats had. Hij leerde de katoenfabrijk bij zijnen grootvader van
moeders zijde, en werd vervolgens bij zijnen oom OBERKAMPF, te
J(JuJ,
Jouy, die aldaar eene beroemde fabrijk had, met al de handgrepen.

van
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van het graveren,
graveren J drukken en verwen bekend. Hierop hoorde hij.
de lesfen
Iesfen over de natuur-,
nattlur-, fchei- en werktuigkunde, ten aan
zien van welke Iaatl1:e
laatfle hij zijn eigen genie en ondervinding volgde.
Na verloop van ettelijke jaren, droeg hem zijn gemelde oom het
opperbefl:uur
opperbefluur van zUne fabrijk op, wanneer WIDMER
WIDMER het eerst
de fcheikundige manier van BERTHOLLET,
BERTHOLLET, om linnen te bleeken ,
in het groot beproefde. In 1792 vond hij mede een werktuig uit
tot het drukken met ge!lokene,
geflokene, koperen cilinders; doch waarvan
llij
hij zich eerst, uit hoofde der omwenteling, later in het groot bediende, en welke manier van drukken zoo fpoedig vordert, als door
!24
~4 geoefende wer.klieden,
wer-klieden, in gelijk'en
gelijken tijd, kan gefchieden. VoortS
Voorts
was hij almede de uitvillder
uitvinder van een werktuig, om de patronen ill
in
de koperen cilinders te fieken, hetwelk in 6 dagen zoo veel en zoo
goed afwerkt, als de graveerder in het koper in 6 maanden doen kan.
Ook vond hij nog een ander werktuig uit, om koperen platen te gra"
gra..
veren, en redert
federt 1809 de belangrijke manier, om' het water in de
verwketels door !loom
fioom heet te
te· maken, welke men in
iu alle fabrijken
fabrijken,J
en ook in bad
badfioven,
!loven , heeft nagevolgd. Wijders ontdekte hij eene
foort
roort van verw
verw:: Ie verf [olide d'une [eule
feute application
application,, waarop de koninklijke maatfchappij te Londen een' prijs van 2000 pond. fier!.
fierI.
gefl:eld
gefteld had. Tot hiertoe had men het verf
verl fllide
folide alleen verkregen
of door het indigo - blaauw op geel, of het geel op indigo.
indigo - blalluw
blaauw
te brengen. WIDMER echter hield zijne uitvinding voor de EtzgelEngel[chm
[chelt geheim, en behaalde dus den uitgeloofden prijs niet. Hij deed
eene reize naar Engeland, waar hem de beroemde JOHN
JOHN BANltS
BANltS met
achting ontving. Hier leerde hij de machine kennen tot het
bet lIaarden
kaarden
van het katoen, en voerde dezelve in zijne beroemde fpinnerij te
Effonne, in Frankrijk, in. Bovendien maakte hij zich zeer verdienftelijk
fl:elijk bij het Franfche fabrijkwezen, do'or
dáor het invoeren van vele
technologifche verbeteringen, en werd over het algemeen voor den
eerfien manufakturist in dat rijk gehouden. Zijne laat!le
eer!len
laatll:e uitvinding
bel1:ond
beftond in een werktuig, om het linllen
linnen wit te bleeken , hetwelk men,
omdat' het water in eenen cirkel in de bleekkuip in.
in- en uit!lroomt,
uitll:roomt,
llydrocyclephore
HyrJrocyclephore noemt. LODEWI]K
LODEWIJK XVIII. fchonk den verdien!lelijken
verdienfielijken
WIDMER het kruis van het eerlegioen. Nog in den ouderdom van 54
WIDMER
jaar arbeidde hij met eenen voorbeeldeloozen ijver; doch dit verminder..
de zijne krachten, en hij ftierf in het jaar 1824, als een man, die, bij
zijne overige verdienflen,
verdienfl:en, tevens den naam van een braaf burger, en
een
t'en edelmoedig deelnemer in het lot van ongelukkigen wegdroeg.
WIE
WIELAND
LAND (CHRISTOPH MARTIN) werd in 1733, te Ohl!r-Ho/z.
Oher-Hol:hrim, een dorp tot
tOt de voormalige Zwabifche r\iks!lad
r~iks1l:ad Biberach
Biherach hebehoorende , geboren, alwaar zijn vader, een ,vaardig, en in vele taktak.
ken, inzonderheid in de oude ta
taten,
ten ,kundig
kundig man, protestantsch predikant was', en zijne vroegl1:e
vroegfte opvoeding befluurde. Zijne vorderingen
waren zoo groot, dat, van zijn 8fte
81l:e jaar af.
af, reeds zijn genie zich
vormde door het lezen der levensbefchrijvingen van CORN.
CORN. NRPOS
NKPOS •,
N 11 4
cu
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13de, aan de geleerde fchool van Biberach
Biberaeh;1 reeds been hij op zijn lade,
HORATlVS
ter dan zijne meesters de fchoonheden van VIRGILIUS en HORATJuS
hij eene menigte Latijnfche en
opmerkte. Omfireeks dien tijd maakte bij
J7érwoesting vlm
Duitfche verzen, onder anderen een heldendicht; de Verwoesting
.1eruzalem. In den ouderdom van 14 jaar werd hij naar de toenmaals
Klosterbergen , bij Magdenburg , gezonden en aan
beroemde fchool van K/osterbergen,
ernfiig man, tot dweepens
het opzigt van den abt STEINMETZ, een ernfrig
de!."
toe, toevertrouwd. Hier bleef hij !1 jaar, drong dieper in den geest der
ouden door, en ging toen naar Erfurt, alwaar hij een jaar lang bij den
geneeskundigen BAUMER, bij wien hij zich verder voorbereidde, huisBiberaeh terug gekeerd zijnde, leerde hij hier
vestte. Vervolgens naar Biberach
SOPHIE VAN GUTERMAN, een allerbeminnelijkst jong meisje, naderhand
door hare werken, onder den naam van madame DE LA ROCHE zoo
eerfie werken
beroemd geworden, kennen en fpoedig beminnen. De eerfl:e
van WIELAND doen ons den aard van deze zijne liefde kennen; het
platoniCche , in den hoogfien
was eene platonifche,
hoogllen graad, eene zuivere en heilige drift. In het jaar 1750 Ccheidde
fcheidde het lot deze gelieven. WIE.
WIELAND vertrok naar de hoogeCchooI
hoogefchool te Tubingen; doch in plaats van
zich, overeenkomfiig
overeenkomfrig b~t plan zijns vaders, op de beoefening der
regten toe te leggen, floot hij zich in zijne kamer op, en vervaardigde, in den tijd van anderhalf jaar, zijne eerfie
eerfl:e dichterlijke werken, als:
den Anti - OVidius,
Ovidius, of de Kunst, van Beminnen, vertellingen, die
niets dan deugd en verhevene godsvrucht ademen, en veel verCchilverfchilJen
verhalen. welke federt uit zijne pen gevloeid
len van de wellustige verhalen,
zijn; voorts Zedekundige Brieven,
Brieven. in verzen, en een leerdicht over
fcbrijver de wijsbede Natuur der Dingen, in 6 zangen, waarin de Cchrijver
geerte van PLATO en LEIBNITZ met de fraaifie
fraaifl:e kleuren afschildert.
WlELAND.
WIELAND • na 2 jaar in Tubingen doorgebragt te hebben, keer.
de naar Blberaeh
Biberach terug, met oogmerk. om in Göttingen als aka.
demisch leeraar op te treden; doch BODMER lokte hem naar Zu_
rieh;
rich; en hier werkten beide deze beroemde mannen in dezelfde
dezelfqe ka.
mer. WIELAND maakte er,
er. gelijk BODMER , dichtfillkken,
dichtllukken , getrok.
ken uit de geCchiedenis
gefchiedenÎs der aartsvaders, ~an
v,an welke zijne
zij ne Beproeyit;g
yir.,g van ABRAHAM
AIIRAHAM bij uiti1:ekendheid
uitfl:ekendheid beroemd is. In dit tijdvak
'Yan afgeJlorvene aan nagelatene Frlen.
Frien.
verfchenen mede zijne Brieven 'Van
den. en eene J7érhandeling
Verhandeling over de Noächide, een Episch gedicht
van BOD MER ; voorts. gezamenlijk met dezen, Dichtkundige Fragmen_
ten en verCcheidene
verfcheidene andere dichtflllkken,
dichtfiukken, waarvan het Gezigt Vlm
van
het laatJle Oordeel; CILLY en LAZARUS; de Jlervende RACHEL en de
Brief, over hetgeen eigmlijk
eigenlijk eenen [raaijen geest uitmaakt, in deze
verzameling vervat,
vervat. uit de pen van onzen dichter gevloeid zijn. In
1758 gaf hij zijnen Faderlandfchen Droom in het licht, over de
middelen, om Zwitferland
Zwitfer/and in deszelfs ouden luister te herfielIen;
herfl:elIen;
voorts Raadgevingen aan eene
eel1e Friendin;
f/riendin; Sympathiën; de Gewaarwordingen van eenell
een en Christen,
Chrlsten. en het treurfpel jOHJ\NNA
JOHi\NNA GRAY, uit
het Engelsch.
Omfl:reeks dezen tijd werden 's mans
mailS prozaïfche fehriffchrifEngeIsch. Omi1:reeks
ten
5~B
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ten in !l~ deelen in het licht gegeven, waarin men eenen dichter ontdekt, die het romanesk gevoel van PETRARCHA met de verhevene
wijsgeerte van SCHAFTSDURY vereenigt. In 1759 verfcheen ARASPES
her volgende jaar CLEMENen PANTHEA, een zedekundig verhaal; in het
TINE VAN PORETTA, een treurfpel, en in 1762 bezorg<ie hij eene uituit.
gave van al zijne dichtkundige werken in 3 deelen, onder welke
CYRUS, een heldendicht,
heldendicht. in zesvoetige
zesvoerige verzen, met ongemeenen
CVRUS,
glans fchittere,
fchittert, als fchijnende de dichter daarmede met XENOPIlON
XENOPHON
en PLATO naar den prijs te dingen.
Tot in het jaar 1759 bleef WIELAND in Zwitferland,
Zwitferlanrl, en werd in
het volgende jaar, te Biberach, tot
tOt raadsheer, en kort daarna,
buiten zijn toedoen, tot befiuurder van de kanfelarij verkozen. Onniet firoo
der de waarneming dezer posten, geheel met zijn genie niee
firoo-..
kende, verpoosde hij zich in de dienst der zanggodinnen van dezen
dorren arbeid. Voornamelijk legde hij, zich IlU
dDrren
nu toe op de Franfche,
Engelfcbe letterkunde, en fcheen de Duitfche voor
Italiaanfche en Engelfche
hem haar aanwezen verloren te hebben. Tot zijne uitfpanning, bij
tijd I onder andeande·
zijne beroepsbezigheden, vervaardigde hij in dien tijd,
ren, de overzetting van een gedeelte der werken van SIlAKESPEAR;
SHAKESPEAR;
de Avonturen van Don SYLVIO VAN ROSALVA, of de zegepraal der
Natuur over het Bifgeloof;
Bijgeloof; de Kluchtige Verte/lingm,
J?ertellingetz, enz., in welNatuu1"
fraat. In 1766
ke laatfie
laatil:e men over 's dichters verandering verbaasd il:aat.
bui·
verfcheen zijn AGATHON, waardoor hij zich, zoo wel binnen als bui.
ten 's lands, veel roem verwierf, waarop hij, 2 jaar later, zijn Mu.
MR.
len
far/on,
farioll, of de Wifsbegeerte der Bevalligheden, in het Iiche
licht gaf, (een
clichtil:uk,
dichtfruk, hetwelk deze hem zelve in de pen fchenen gegeven te
JDRIS, een kluchtig heldendicht, zoo rijk in
hebben) benevens de IDRIS,
zeldzame ontmoetingen, als in uitgewerkte karakters. Omfireeks
Omfrreeks dede.
zen tijd geraakte onze dicheer
dichter met den graaf van STADION, die op
niet ver van Biberach,
Biberaeh, woonde
woonde,~ bekend; en het was
een landgoed niee
in het huis van dezen gewezenen Keur -lVIentzifchen !l:aatsminister.
fiaatsminister,
maar tevens kuneenen man, die niet alleen zijne wereld wel verfiond,
verfrond ,maar
dig, een vriend van vrolijk levensgenot , en een vijand van dweepe.
rij en overfpanning was, dat WlELAND
WIELAND de voor hem meest gepaste
verl1:rooijing
omverflrooijing en aandrift vond, om zich fieeds verder en vrijer te ontwikkelen; terwijl de uitmuntende boekerij van den graaf, die de beste en nieuwil:e
nieuwfre werken der Franfche en Engelfche letterkunde bevat.
eu altijd voor hem open fiond, bern
hem levens
tevens genoegzame gelegengelegen"
te, en
heid aanbood, om zich langzamerhand van de overdrevene denkbeeldenkbcelden van godsdienl1:ige
godsdienftige dweeperij te ontdoen, en het leven uit een vrovro.
lijker oogpunt
OOgpUllt te leeren befchouwen.
AugsWIELAND huwde in het jaar 1765 eene dochter van den Augs~
burgfchen koopman HILLENBRANDT; een meisje,
meisjc, wcl
wel niet tc11001l,
ÎChOOIl,
maar bevallig en beminnelijk gcnoeg, om hem
hcm den zinnclijkell band
makell. In 1769 werd hij
bij als Profesdes huwelijks zeer aangenaam te maken.
(or primariu5
primarius in de wijsbegeerte, op éCl1
éen jaargeld
jam"geld van 600 daalders.
(Ol'
na~r
N 11n 5
naar
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naar Erfurt
Er/urt beroepen, en vond hierdoor gelegenheid, om zijn hooger doel naar geestelijke befchaving naar wensch te kunnen bevredidigen.
tligen. Hij
Hij vervulde zijnen l1ieuwen
nieuwen werkkring met den groötften
ijver,
Ijver, zonder echte..
echter zijnen geliefden letterarbeid te laren varen,
waar{)p
waarop hij zich thans, voornamelijk op aandrang van eenige uitftekende geleerden, 111et
I11et vernieuwde kracht toelegde. Sedert, en dit
lean men niet wel ontkennen, hield hij op,
op 1 erotisch
erotisck (verliefd) dich ..
ter te zijn, en befioot
belloot zijne dichterlijke loopbaan met den aange_
aangeklaagden Amor, waardoor .hij die foort
foon van
vall' dichtkunst, waaraan hij
hiJ
zich tot dus verre had toegewijd, eenigermate regt vaardigde ; gelijk
befchouwing van het leven"
leven l'
dit meer algemeen, ten aanzien zijner befchomving
en zijner wijsgeerige denkbeelden, in de nalatenfchap
nalatenfchap. 'Pan
Yan DWGENESDI0GENE&
'J1an Synope, in 1770 voor het eerst verfchenen, gefchiedde. 111
In de.
"an
zen tijd fchreef WIELANJ>
WIELANf) ook den Komhahus,
Komóaóus, eene dichtmatige vertelling van eenen treffenden en vrolijken aard, en vol van fijne trekken; Bijdragen
Bi/dragen tOt
tot de geheime gefchiedenis van
van het menfchelifk
menfehe/ijk verfland en harl,
Irart, uit de Natuur geput, enz., waarop in 1771 volgde
zijn 1zieuwe Amariis,
Amadis, eelle
eene ridderlijke gefchiedenis, waarin eigenlijk
de zegepraal eener geestelfJke fcllOonheid,
een·e loutere ligfcboonheid, Doven eene
annlokkelijl~ gefchilderd wordt.
wordt, en ilt
in het volgend'
chamclijke, zeer aanlokkelijk
jaar de gouden Spiegel, of de Historie der Koningen van Schechian,
Schcchian,
een ftaatkundige
llaatkundige roman; Gedachten over eelze
ee;ze oude b2fcriptie,
In{criptie t benevens eenige zangfpelen, enz.
enl..
Drie jaar bad
had WIELAND' nu in Erfurt doorgebragt
doorgebragt,, wanneer bij
hij'
aan het hof van Weimar geroepen werd, en hier, op fterken
fteFken aandrang der regerende hertogin ANNA AMALIA, zich 33 jaw lang met
de opvoeding van derzelver beide zonen belastte, na verloop
verloop- van
welken tijd hij een zoo aanzienlijk jaargeld ontving, dat )Jij federt
onbekrompen kon leven, en zijne overige dagen der vriendfehap
vriendfchap en
letteroefellingen toewijden. Intusfchen
Imusfchen begon hij in 1773 de uitgave van zijnen Duitfchen Mercurius, een weekblad,
weekblad. hetwelk federt
door hem vervolgd werd, en eenen rijken [chat
fchat van belangrijke ftukken in onrijm en dichtmaat bevatte. Kort daarna verfcheen de Gefchiedenis det"
de,. Ahderiten,
Abderiten, waarvan hij in 1781 eene nieuwe en zeer
yermeerderde ui
tgave in het licht gaf, waarin hij, onder het bekleed'bekleed;..
vermeerderde
uitgave
fel der Griekfche, eene fatyrike befchrijving geeft van
vnll de wetten,
zeden en den [maak
fmaak der Duitfchers. In 1780 zag de Oberon het
licht, een dichtftuk
dichtlluk vol van ftoute vindingen, zeer verfchillende toe-flanden en zoetvloeijende verzen; in 1782 eene overzetting van de
ftanden
ln 1791, de
laatfte, in
werken van HORATIUS en LUCIANUS, uit welk !aatfte,
Peregrinus PROTEUS, en vervolgens de Agathodaemon, dien men als
een tegenftuk van het laatfte kan befchouwen , geboren werd.
Osmanj/adt,
WIELAND leefde van 1798 tot 1805 op een landgoed Osmanftadt,
bij WeimfJr,
Weimar , hetwelk hij gekocht bad, om aldaar zijne overige da.
fliIIe rust
cust door te brengen. Altijd een vijand van overdaad
gen in aille
en weelde geweest zijnde, waren zijne matige inkomften niet alleen
voor
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voor zij lJ talrijk huisgezin (want hij {iad bij zij ne
ren) genoegzaam, maar zelfs, om ook zijne vrienden te kunnen ont.
va:igen, en bovendien voor zijn overblijvend huisgezin te zorgen.
Op dit zijn Osmannftadt wijdde hij het grootfl:e gedeelte van zijnen
tijd aan letterkundigen arbeid, waaronder Zijll
zijn Attisch Mu(eum eene
voorname plaats bekleedt, waardoor hij het lang beraamde plan ten
rneesterllukkell del"
deruitvoer bragt, om zijne natie met een aantal van meesterllukken
Griekfche dichtkunst, wijsbegeerte en welfprekendheid vertrouwelijk
te maken. Ook zijne ARISTIPPUS en eenige zijner
zifner Tifdgenooten behooren tot dit tijdvak. In het jaar 1808 verkocht hij echter zijn ge.
ondervond, dat het hem te kostbaar was,.
liefd landgoed, omdat hij onde1vond,.
naar Weimar terug, waar hij nu ook met SCHILLER
en keerde weder naaf
in de naauwlle betrekking geraakte. Hier beleefde hij niet alleen. den
verfchrikkelijken flag van Jena, maar leedt ook de zwaar!1:e verliezen, die hem konden treffen. zoo als dat van zijne vriendin de hertogin AMALIA, van HERDER, SCHILLER en anderen, die hij lief had
en hoog waardeerde. Hij poogde zich door veelvuldige werkzaam.
heden op te beuren, hetwelk hem net meest gelukte door de overzetting der Briel'en
Brieven van CICERO, welke hij met de frrengfl:e zorgvuldigheid uitvoerde. De eerbewijzen, welke hij van den keizer
ALEXANDER en NAPOLEON ontving, zijne opneming in het genooegenootfchap der vrijmetCelaars, en tot medelid van het Franfche inf1:ituut,
inllituut,
benevens meer andere gelukkige omllandigheden, verzachtten menig
fmartelijk gevoel, hetwelk hem bij voortdudng. kwelde, waaronder
dat aver het vroeger verlies, in Slagtm. 1801 , zijner geliefde gade
bovenal
hovenal behoorde, hetwelk hem zoo' diep had getroffen, dat hij nu
ook zijnen dood ats nabij befchouwde; doch dezelve volgde eerst
in Louwm. 1813,
ISI3, in het 81ae
SIlle jaar zijns ouderdoms. Zijn l1erfelijk
overfchot, met dat zijner echtgenoote en eene kleindochter zijner
jeugdige vriendin LA
LA ROCHE,
RocHE, SOPHIA BRENTANO, rust, volgens zijne
Osmar.1!ftadt. Een eenvoudig gedenkteeken
begeerte, in één graf te Osman1!ftadt.
verfiett de gewijde plaats, met dit volgend bijfchrift, door den dichter ze Iven vervaardigd:
umfchlang die verwandten Seelen il/t Leben ,
Licb' und Preundfchaft umfch/ang
dieIer gemeinfame Stein.
Und ihr Sterbliches deckt die[er
WIELEWAAL. Deze vogelfoort behoort tot de orde der raven
(Coraces) , die van eene middelmatige grootte zijn, bovenwaarts eenen zwaren verheven bek en korte poot en hebben. De Wielewaal
of geelvogel ,van deze orde een afzonderlijk geOacht uitmakende (Ori(01';olus Galbu/a),
Galbula) J heeft eenen kegeivormigen , verheven ronden, zeer
fpitfen en regt en bek; de bovenkaak is een weinig langer dan de
onderfte,
goud.
onderHe, en bovenwaarts gerand. In fchoonheid van helder goud·
geel en zwartbont kan deze vogel llaar de fchooufl:e der geheele
wereld dingen; het mannetje [chitten
fchittert als van goud, waarbij het zwart
van de vlerken en den {laart heerlijk afsteekt. Zijn geluid is wel
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gcen zang, doch door aaneengevoegde, fchelle klanken zeer fraaI.
geen
Het wijfje is van boven geelachtig groen, van onder vuil wit.
JIet
net nest dezer vogelen, tus[chen
lUs[chen twee takken van boomen of in
een mikje hangende, en dus in de lucht zwevende, om voor vij:lIlden
anden veilig te zijn, is uit werk, mos of f1:roo
ftroo aardig zamengefield. Men vindt den Wielewaal overal in de oude wereld. Hij is
van
een trekvogel, die bij ons broedt, en in de hooge meijerij Vlln
's Bosch en elders in grooten ge talie
talIe gevonden wordt. Hij brengt
den winter in de meer gematigde deelen van Afrika door, en eet
uij
uijen,
en, kerCen,
kerfen, enz.
WIER is een bekend en thans zeer hooggeCchat
hooggefchat zeegewas , tot de
cryptoga1mfche planten behoorende , hetwelk in zoute wateren, op hoo.:
cryptogall1i!che
ge vlakke, en verdronkene waarden en landen zijne wortelen, en,
boven het water zijn loof, of dradige takjes en fpruitfels
fpruitCels fchiet;
Cchiet; vcrwonende, op eenen afstand van de zee, de gedaante
ged aallte eener
een er grasrijke
weide. Men ontmoet dit gewas in verfcheidene oorden van onze
vaderlandCche wateren; doch vooral in de nabijheid van het eiland
vaderlandfche
Wieringen, tusfchen
tllsfchen hetzelve en de vaste kust van Holland. Van
ouds reeds was deze zeeplant bekend, maar toen zoo weinig, of
liever niets geacht, dat de Romeinen, het niets beduidende ecner
zaak willende te kennen geven, van haar plagten te zeggen, dat zij
flechter dan 11'7er
lMer (Alga
(A/ga vilior)
vi/ior) was. Gelijk van vele andere, zoo
heeft ook de ondervinding de nuttigheid van dit gewas leeren kennen, en men weet, met hoe veel voordeel men, fints
Guts cenen geruimen tijd, zich daarvan bediend heeft tOt
tot hhet
et aanleggen van dijken en
andere zeeweringen;.
zeewerbgen ;. pakkende zich het Wier zoo digt en vast op el.
vetfte kl(;iaarde.
kleiaarde. Bovendien bezit het dit voordeel, dat
kander, als de vetf1:e
ligte en
cn veenachtige gronden, welke
het beter berekend is voor de Iigte
men ginds en elders, ook aan den zeekam
zeekant,, in ons vaderland aantreft.
WIERINGA. (G. F.)
P.) Een verdienf1:elijk
verdienfielijk Nederlandsch fchilder,
[childer,
18 I7, in den ouderdom van bijna 57 jaar, te
die in ~et laatst van 1817,
Groningen
merr. Hij was honorair lid van de teekenakademie te
GroningetZ fiierf.
Lei/den,
Leijden, en leide zich met veel roem, in navolging van zijnen grootvader en vader, op de fchilderkunst
Cchilderkunst toe, waarin hij zich bij eiken
eIken
heminnaar
beminnaar derzelve met onderfcheiding deed kennen. Door zijn keurig penCeel,
penfeel, zich meestal tot het vak van IandCchapfchiIderen
landfchapfchilderen bepalende, vervaardigde hij vele f1:ukken
ftukken naar de natuur, welke het lJaburig
naburig
Drenthe hem niet weinig voor zijnen
zjjnen [maak
finaak aanbood. Vele derzelve kwamen, reeds bij zijn leven, in handen van liefhebbers, en
een niet onaanzienlijk
onaanzi@nlijk getal, na zijnen dood in zijne werkplaats
werkpI.aats gevonden. werd met andere door hem nagelatene kunstftukken
kllnStf1:11kken tot
aanzienlijk!'! prijzen verkocht. Zijn bij uitllek
uitftek werkzaam leven.
leven,
vrij aanzienlijkr,
zjjn gezin, als ter
tcr bevordering der kunst, gepaard
zoo ten nutte van zijn
met cenen
eenen meer dan gewonen ijver, om goede leerlingen aan te
kweeken
kweeken,, verwierC
verwierf hem
hcm ccne
CCllC algemeene achting.
WIEROOK is ccne
cene bleekgele,
bleckgele, hurde
harde CIl
C11 doorfchijncnue
doorfchijllellde hars, voor
een
ecn
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een gedeelte be!1:aande uit groote korrels van verfchilIende gedaante,
bitteracbtigen fmaak en aangenamen reuk. Hij wordt meest
van eenen bitterachtigen
uit Oost- Indië en Turkije tot ons gebragt. De boom, welke de~
ze hars oplevert, groeit in Arabië, bij den berg Libanon. Zij wordt
geboudene • menfchen
menfcben vergadoor bijzondere, en aldaar voor heilig gehoudene,
derd, en men vindt er 4 [oorten van: namelijk: 1. De MoscuNMasculi.
num, of het mannetje; befiaande
befraande uit fraaije, ronde, groote en uit
11U11l,
fom tijds dubbel, als twee ballen, doch meestal
gele fiukken, die fomtijds
enkel zijn. 2. De Mammofum,
Mammofzun, of langachtige; zijnde van gedaante
als de tepels, welke voor de vrouwelijke genomen wordt. 3. De
Orebtleum,
Orebaeum, of erwten - wierook, die uit kleine korreltjes, als mastik,
ben
bellaat.
aar. 4. De 1I1dicum
Indicum , of Indiaanfche Wierook, welke de Fran[ehen of in kleine fiukjes,
frukjes, of in eenen grooten, weeken klomp over"
{ehen
veie onzuiverheden bij zich, en wordt Olibabrengen. Deze heeft vele
num de Moca genoemd. De beste Wierook is die, welke [choone
fchoone ,
groote, witte en zuivere greinen heeft, en gewoonlijk de fijne wordt
geheeten. De Wierook heeft eene verwarmende, opdroogende en
zamentrekkende
zamelltrekkende kracht, en is dus Diet
niet alleen dien(lig
dienllig tot
tOt inwendig,
maar ook tot uitwendig gebruik; doch het meest bedient men er zich
van uitwendig, onder rookingen.
WIG, (De) of Beitel, is een driehoekig werktuig, even als twee
hellende vlakken, die zamengevoegd zijn. Men noemt de bovenfie
zijde den kop of rug, en de loodlijn de hoogte. Op den kop der
Wig wordt de magt aangewend, om dezelve in Iigchamen
ligchamen
te drijven,
I
ten einde die vaneen te [cheiden, In de Wig, de gedaante van twee
hellende vlakken tegen elkander hebbende, werkt de last evenwijdig
aan de hoogte; en van daar 1l:aat
fraat , even als in het hellend vlak, de
di) Wig, in verhouding als de halve rug of kop
magt tot den last in de
tot de hoogte.
WIGCHELAARS (Augures)
(Augttres) waren eene [oort van Romein[che
priesters, die uit de vlugr
vlugt en het gezang der vogelen verfcheidene
ver[cheidene
dingen voorfpelden; eigenlijke waarzeggers, hoedanige er, helaas! in
onze dagen nog te veel gevonden worden, ofschoon zij hunne
voorgewende kunst aan andere voorwerpen, b. v. kaarten, koffijdik,
fpiegels,, enz.•.. uitoefenen.'
uitoefenen.· De 'Wigchelaars,
"\Vigchelaars, of waarzeggers, bij de
[piegels
Romeinen droegen een en mantel van purper of [charIaken
fcharlaken kleur, dien
men Trabea noemde. Met dezen bekleed, rigtten zij zich naar het
Oosten, teekenden of beperkten met de wigchelroede·
wigchelroede een gedeelte
van den hemel, hetwelk men Templum noemde; terwijl men de maTabernaculum Capere heette.
nier, om dem hemel te verdeelen, Taberntlculum
Hierna onderzocht men, welke vogels er te voorfchijn kwamen,
op welke wijze zij vlogen
vlogen,J hoe zij zongen, en aan welken kant
van het Templum
Temp/um zij zich bevonden. De teekens, die zich vertoon·
vertoon.
den, aan de linkerzijde, hield men voor geluk, doch die aan de
regterzijde yoor ongeluk voorfpellende voorteekens. Men gaf aan
de vogels, uit welker vlugt .of gezang men voor[pellingen
voorfpellingen deed , ver..
fchil_
fchil.
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fchillende namen; doch één teeken was niet genoeg, lllaar
maar moest nog
door andere bevestigd worden. Men nam ook hoenders tot
tot hetbetoogmerk, die men eene foort
[aart van deeg voorwierp: zoo zij
zelfde oogmerk.
het gretig opaten, was het een guntlig
gu 11 [lig ,zoo zij weigerden te eten,
of wegvlogen, een ongunfl:ig
ongullf1:ig voorteeken.
voorceeken. Het viel imusfchen ge·
makkelijk, om zich zoodanige teekens te verfchaffen,
ver[chaffen, door de hoen_
ders vooraf te verzadigen of uit te hongeren, hetwelk men ook
niee naliet.
WIGCHELROEDE is een, uit hout of metaal zamengef1:eld
zamengefl:eld
werktuig, waarmede men welëer geloofde verborgene fchatten en
andere onbekende dingen te kunnen vinden. Het hout werd op
Jonannes-1zacht
Johannes-lzacht van eenen hazelftruik,
hazelfl:ruik, tusfchen
tus[chen I11I en J 2 nur,
uur, onder
bet mompelen van de volgende woorden, gefneden: "God groet
het
"" ti,
u, edel takje! met God den Vader zoek ik u; met God den
" Zoon vind ik u; met God des Heiligen Geestes mage
magt en kracht
uI Ik bezweer ti,
u, roede en zomertak , bij de kracht des
" breek ik n!
" Allerhoogf1:en,
Allerhoogfl:en, dat gij mij zegt alles, wat ik u bevele; en dit zoo
" zeker en waar, als MARIA, de moeder Gods, eene reine maagd
" was, wanneer zij onzen Heere JEZUS baarde. In den naam van
" God den Vader, den Zoon en den
deu Heiligen Geest! Amen !"
I"~ Zoo
wel degene nu, die deze Wigchelroede maakt, als die ze gebruikt,
moet in een zeker teeken
teek en geboren zijn, zoo zij onfeilbaar zal wezen. 'Vanneer
Wanneer men van haar gebruik wil maken, om, b. v. zuiver
der~
water, zoutbronnen , ertsäderen, begraven fchatten>
fchatten, of iets dergelijks, te ontdekken, Vllt
vat men d~ roede met eene bijzondere
handgreep aan, en houdt dezelve in eene voorgefchrevene rigting van
het Iigchaam
Jigchaam voor zich. Zoo nu het gezochte op die plaats is, buigt
fl:ijf men haar ook met beide handen
zich de roede derwaarts, hoe fiijf
moge vasthouden; en deze beweging wordt de Jlag genoemd. - Nog
niet geheel zijn de eenvoudige ~e~gwerkers ontdaan van het bijgeloof,
fl:ellen, en nog in onze daom op eelle Wigchelroede vertrouwen te f1:ellen,
gen heeft de ondervinding,
ondenrinding, tot fchande
[chande voor eene eenw,
eeuw J die men
zoo verlicht noemt, bevestigd, dat fchatgravers en dergelijke be.
driegers van zulk eene onbegrijpelijke ligtgeloovigheid
Iigtgeloovigheid een fchandelijk
misbruik maken.
WIGHT. Een Ellgelsch
Engelsch eiland in bet
het kanaal, hetwelk Engeland
van Frallk1'i,jk
Fra1lk,.ijk fcheidt, niet ver
vcr van de Engelfche kust. Het heeft
eene o.ppervlakte
oppervlakte van 9 vierkante mijlen; bevat 27,000 inwoners, en
is aanaJle
aan alle zijden door rot
rotfen
fen , klippen en vestingwerken tegen vijandelijke aanvallen verzekerd. Dit eiland, door de rivier Medham of
Medina gedeeld, is wegens deszelfs gezonde en zachte lucht, en
zijnen rijken graanbouw beroemd, en de korenfchuur voor de Weslelijke
teijke graafschappen van Engeland; terwijl de Engelfcbe
Engelfche oorlogsvloocen,
tusfchen Spithead en Wight verzamelen,
vloaten , die zich in de baai tllsfchen
be[chuit voorzich hier gewoonlijk van het benoodigde meel en van befchuit
MeiJ vindt er aalJll1erJ<cIijkc
3:uJluerkcIijkc [chmîpskudden,
Iczien. Meü
fchmîpskudden, die goede wol le-
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veren, welke echter alle ruw naar Engeland gebr!lgt
gebr~gt wordt; alsmede
veel, ander vee, hazen,
nazen, konijnen en overvloed
over vi oed aan visch.· Het ei.
eiland is in 5z kerfpelen verdeeld, en heeft 4 fl:eden,
1l:eden, waarvan New'
Ncw'
port, dat behoorlijk is bevestigd, de voornaamfl:e
voornaamf1:e is. In het niet
ver van daar gelegen verfl:erkt
ver1l:erkt fiot werd KAREL
KAReL I., toen hij in
1646 naar dit eiland gevlugt, en door den overfl:en
over1l:en HAMMOND gevangen genomen was, 13
[3 maanden lang gekerkerd gehouden, en door
zijne ontijdige naauwgezetheid verhinderd, om te ontvlugten, zoo als
zijne vrienden gewenscht hadden.
WIJK bil DUURSTEDE. Eene oude fl:ad
1l:ad in de provincie Utrecht ,waarvan zij eertijds de 4de in rang van de fl:emmende
1l:emmende fl:edel1
1l:edel1
dier provincie uitmaakte. Zij ligt aan den RiJn,
Rijn, die hier den naam
vàn Lek bekomt, nadat de Kromme Rijn uit denzelven gevloeid is,
4 uur beneden Rhenen, en ruim 2z uur boven Kuilenburg , in een
aangenaam oord. Zij bevat ruim 2000 inwoners, die meest van den
landbouw, vee- en ooftteelt befl:aan.
beflaan. Volgens de meeste fchrijvers is
zij het Batavo.durum van T ACITUS, en dus eene der oudfl:e
oud1l:e fl:eden
1l:eden
in de Nederlanden, welke reeds in het jaar 70
70 onzer gemeene tijdrekening bekend, was, en door dezen fchrijver in het eiland der Batavieren geplaatst, en ook neus, of Wijk,
lfTijk, genoemd wordt. Bij ver.
verbastering werd het kasteel
ltasteel bij de fl:ad,
1l:ad, in de middeleeuwen., Doresmaakte, en de fl:od
1l:ad bij het·
tadum geheeten, waarvan men Duurftede maakte.
zelve WiJk bij Duurftede noemde. Bij deze plaats is reeds voor
vele eeuwen,
ee.l1wen, ter voorkoming van overfl:roomingen,
overf1:roomingen, een dam in de
rivier gelegd, bij welks behoud of wegneming de bisfchog van U.
trecht,
treeht, en de graven van Holland, Gelder en Kleeve, meer!' of min
belang hadden; doch keizer FREDERIK I. bemiddelde in 1165 -eène
-eene
overeenkomst
ov-ereenkornst msfchen deze vier mogendheden, waarbij onder anderen
bedongen werd: "dat de dam in den Rifn,
RiJn, bij Wijk
Wifk bij
bif Duurflede,
" in overoude tijden gelegd, nimmer weggenomen, maar altoos in
"denzelfden
,. denzelfden fl:aat
1l:aat onderhouden zou worden;" ook ligt deze dam
hier nog tegenwoo,dig,
tegenwoo~dig, zoo veel men kan nagaan, op dezelfde
plaats, waar hij van ouds gelegd is.
De fl:ad
1l:ad is met oude muren omringd, en heeft 3 poorten; eene
naar den kant van Utrecht, en twee aan den kant van de Lek, behalve eene waterpoort aan dezelfde rivier; eenen uitgang met eene brug
aan den Krommm
Krommen Rifn,
Rijn, en nog eenen anderen naar het oude fiot
flot of
kasteel, hetwelk eene vijfhoekige gedaante, en 3 heele en z2 halve
bolwerken plagt te hebben ~ in het Zuidwesten der fl:ad
1l:ad fl:aat,
1l:aat, en
voor het grootfl:e
groot1l:e gedeelte zeer vervallen is. Het iladhuis is een
fraai nieuwerwetsch gebouw, met een fierlijk koepeltorentje ; de kerk
is een kruisgebouw , en tamelijk groot, en het gasthuis is vrij aanzienlijk. In de 9de eeuw onderging Wijk bif Duurftede,
Duurflede, meer dan
eens, eene geheele verwoesting door de Noormannen. Sedert is de
fiad
1l:ad zeer vervallen,
vervaI\en , en de koophandel bijna geheel te niet geloopen;
doch men heeft in 1788 het vervallene aanmerkelijk verbeterd, de
fiads.
flads.

W IJ N E N. (G.)
fiadsgebouwen opgehaald, cn
en er heerscllt
hecrscht thans weder éenige welvaart.
WIJNEN (GERI\RD)
(GERARD) had Arnhem, in ,1648, tot zijne geboorte.
fiad, en fproot uit aanzienlijke ouders, die hem tot de beoefening
der wetenfchappen beilemden.
beHemden. Nadat hij de Latijnfche fchol~n
fcholen had
d90rgeloopen,
d!)orgeloopen, werd hij bekwaam geoordeeld, om de vrucht van hooger onderwijs te genieten. Onder het beoefenen der talen vertoonde
GERARD een natuurlijke fmaak en vatbaGrzich al vroeg bij onzen GERI\RD
heid voor de wijsgeerige wetenfchappen, en daar de doorluchtige
1èhool
fchool te Nijmegen
Nijmegm thans zeer vermaard was, en de tegenwoordigheid van den beroemden wijsgeer TH. KRANEN een aanzienlijk getal leerlingen lokte, zoo befloten zijn e ouders,
ouders t om hem derwaarts
te zenden. Door zijne leergierigheid en vlugge bevatting' der afgetrokkenll:e wetenfchappen, won hij weldra de gunst en achting
van zijnen leermeester. De wijsbegeerte van DESCARTES thans, in
hare foort, de heerfchende
heerCchende wetenrchap zijnde, werd WIJNEN door
diepll:e geheimen ingewijd,
ingewljd, en beden hoogleeraar, KRANEN in hare diepfie
floot de eerfie, om zich nu ook op de wiskunde toe te leggen, en
zich ten aanzien van derzelver onderfcheidene deelen juiste denkbeelden te vormen, als noodzakelijk tot eene grondige beoefening
der wijsbegeerte. Gedurende het verblijf van WIJNEN
WJJNEN te NijmeNi/megen, werd de hoogleeraar KRANEN te Leifden
Lei/den beroepen, om al.
daar denzelfden post te bekleeden. Te fierk aan dezen zijnen leermeester verknocht, en nog groot er het nut zijnde, hetwelk hij uit
,zijne onderrigting trok, befloot WIJNEN, om hem naar zijne nieuwe
fiandplaàts te volgen, waar hij met denzelfden ijver, en een even
Hudiën voortzette; doch
gelukkig gevolg, als in Gelderland, zijne f1:udiën
hij befieedde niet alleen aan de wiskunde en wijsbegeerte zijnen
tijd, maar hij paarde ook hiermede de beoefening der regtsgeleerdheid ,• onder het geleide, inzonderheid, van den vermaarden hoogleeraar RUSIUS.
Zijnen geest dus met eenen fchat van kundigheden verrijkt hebbende, beklom WIJNEN eerlang, uit verdienll:en,
verdienflen, den trap van mees.
kunll:en en van leeraar der wijsbegeerte en regtsgeleerdter der vrije kunfien
heid. Nu klonk de roem zijner kupde
kunde en fchranderheid door het
ganfche
ganCche land, en drong zelfs tot in Kleefs/and
Kleefsland door.
door, zoo dat velen
niet twijfelden, of men zoude hem een hoogleeraars - gell:oelte
gefloelte in
Duisburg hebben aangeboden, waartoe misfchiel'1
misCchieFl het befluit verhin.
verhinderd werd door de keuze van de bezorgers van de Gelderfche
GelderCche hoogefchool.
gefchool, die hem in 1692 benoemden, om te HarderwiJk, als ge.
woon hoogleeraar , in de wijsbegeerte te onderwijzen. Met veel ijver
bekleedde hij dien pOSt
post omtrent 30 jaar, en had,
had 1 gedurende al dien
tijd, eenen gemeenzamen omgang met de voornaamfie geleerden zijAmll:erdamCche burgemeesner eeuw. Onder deze bevond zich de Amll:erdamfche
ter JOHANNES HUDDE.
HUDDE, een groot kenner van wiskundige en wijsgeerige wetenfchappen,
wetenCchappen, beroemd onder anderen door zijn aandeel in het
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Mnl\!;;gen
Amf/e1'danl, en die meermanlonzen
n:ml\!ggen van waterwerken te
tc AmflerdanJ,
hoogleeraar , over daartoe betrekkelijke onderwerpen, gewoon was te
WIJNEN ftierf
tlierf den !l9flen
!29ften van B1oeim.
I31oeim. 1722, in bet
raadplegen. - WIJNEN
74f1:e jaar zijns levens. Zcdigheid,
Zedigheid, vredelievendheid en gemeenzaam.
741l:e
gemeenzaam_
heid waren de hoofdtrekken van zijn karakter. Velen, die finaak
vonden in de Wijsbegeerte van DESCARTES , hadden zich gevleid, dat
derzelve door den druk zoude hebben bekend
hij zijne uitleggingen del'zelve
hiertoe niet belluiten, ofschoon het hem
gemaakt; doch hij konde biertoe
lloodige bekwnambeden
daartoe aan de noodige
bekw~amheden niet ontbrak. Hij
I-Jij verkoos
liever, zijne leerlingen door den mond te onderrigten, dan den reeds
Il:àpel van boeken,
bueken, door de pen, met
mee nieuwe
fchrifcen
nieu we fchriften
opgehoopten flàpel
eerder en.
te verm eerderen.
WIJNPROEF is een middel, om de vervalfching van den wijn,
voomamelijk van den witten, door zilverglid, te ontdekken. In.
voornamelijk
tllsCchen heefe
heeft men voor de verfchiJlende
verfchilIende vervalfchingen ook vertusrchen
fchillende w~inproeven.
w~inproeven, Dus ontdekt men een te groot gehalte van
zwavel, door eenc
fierk
eene oplosfing van bijtend loogzout en water; te flerk
gezwavelde wijn door er ecne
eene falpeterzure zilveroplosfing bij te voegen, wanneer er
cr een bruin of zwmachtig
zw::rtachtig bezinkfel op volgt. De
Iia!memanfche
Hahnemanfche Wijnproef verraadt de vervalfching
verval[ching der wijnen door metalen, door loodkalk. Bevat de wijn geen meta:jl,
meta:)l, dan blijft hij on.
veranderd; doch vertoont zich daarentegen een zwartbruinnederplofsel
zwartbruin nederplofsel t
dan is er lood, een don1{erbruin
donl,erbruin koper, een oranjekleurig fpiesglans,
en een geel arfenicum ,aanwezig. IJzer, hetwelk door laatstgemelde Wijnproef niet te ontdekken is,
i~, ontwaart men door tinctuur van
galnoten terwijl ijzerhoudende wijn eelle
eene zwarte kleur verkrijgt. Be.
Be~
galnoten,
halve het proefvochc van HAHNEl\1AN
HAI-INEl\IAN heflaat
beaaat er nog eene
eelle vloeiftor,
vloeill:of.
zoogenoel11de aqua Hepatica (acidum h.ydro-fulphuYicum)
h,ydro-.fulphuYicum) welke
het zoogenoemde
gefchikt is, om verfchilIende
ont.
even eens ge[chikt
vcrfchillende metalen in den wijn te ontdekken, zoo deze daarmede vervalscht is; maar naardien deze vloeiflof het ijzer, dat dikwijls toevalliger wijze in den wijn voorhanden
fiof
lood J zwnrt nederflaat, is het ter ontdekking ~an dit
is, even als het lood,
Jaatne
Hee iIahnemanfche
laatfie metaal niet zeer gerchikt. Het
ilahnemanfche verdient in dit
opzigt de voorkeur, omdat het vrij wijnl1eenzuur
wUnlleenzuur bevat, hetwelk
het ijzer opgelost houdt, terwijl het lood uitgefcheiden wordt. Zoo
er aluin voorhanden is, ontdekt men dit, wanneer eene ingedrop.
pelde oplosllng
oplosfing van potasch (kali), of caustisch Ammonium· vocht t
wijn.
een grijsblaauw nederplofsel veroorzaakt. Den bijgemengden wijn_
géest ontwaart men door den reuk; ook vervliegt dezelve reeds
geest
bij een en graad van warmte van 170 tot 2°5 0 FAHR. hetwelk bij
nattlurlijken wijn eigen wijngeest, eerst bij de !2l2
!2l20 ge.
geden, aan den namurlijken
fchiedt,
fchiedt.
WIJNSTEEN is die vaste, roode of graallwe aof,
nof, welke zic.h
uit jonge wijnen afscheidt, zich aan de wanden der vaten vastzet,
zamenhungende kristallen beaaat.
en uit zamenhangende
benaat. Door herhaalde oplosling in
kokend water, doorzijging en uitdamping wordt hij van de kleuren.
ALGEMEEN WOORDENB.
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de, en andere onzuivere floffen
fioffen gereinigd, en levert, gecrjstalli~eerd,
gecristalliseerd ,
den zuiveren Wijnfleen
Wijnfieen,, of Wijnfteen - kristallen op. De fijnere
kristallen, die zich
zieh bij de uitdamping aan de oppervlakte aanzetten,
werden voorheen in de geneeskunde onder den naam van room van
Wijnfiecm
Wijnfieen.t Cremor Tartari
Tar:tari gebruikt: tegenwoordig is deze naam
nog maar
1111IRr alleen in het dagelijksch leven in zwang. De gezuiverde
Wijnfieen befiaat
beftaat uit een hem eigen zuur, WijnCl:een - zuur ge.
naamd, en uit Kali (potasch), en wordt
worde met
mee fommige andere floffioffen verbonden. waaromtrent de fcheikunde nadere opheldering geeft.
WIJNSTOK. Dit edel gewas.
gewas, welks vrucht ons eellen
eenen drank levert, dien geen andere in kracht en werking evennaan,
evennaart, is \lit
uit het
warme gedeelte van Azië
Aziê afkomfl:ig.
afkomfiig, cn
en heeft
heefe zich van daar in de andere
landen der gematigde luchtfireek
luchtllreek verfpreid. De wilde Wijnflok
Wijnfiok draagt.
zelfs in het beste klimaat, tlechte druiven, en behoeft dus ten minfie eenige cultuur, om volkomene vruchten voort te brengen. No.
ACH was, volgens den bijbel, de eertle, die uit de druiven eenen
geestrijken dran k bereidde.
De zoetlte
zoetfie druiven leveren niet altoos den zoet!1:en
zoettl:en wijn op. De
muskadellen b. v., geven eenen zuren wijn; zoo dat men bij
hij de
keus van wijnfl:okfoorcen.
wijntl:okfoorcen, voornamelijk, op het gebruik ziet, hetwelk
van ~e
-de d1'uiven
druiven zal gemaakt' worden, hetzij.
hetzij, om te eten, of om er
wijn van te bereiden. Ontelbaar zijn de foorten
foorten.• die door cultuur
ctllruur
en verplanting in andere luchtllreken
den Wijnflok
luchtfireken van <len
Wijnll<>k ontflaan
oncfiaan zijn.
Madera, Perzië, de Kaap leveren daardoor vele en onderfcheidene
fOOften van wijn op; doch bovenal verdient de zoogenoemde LQLa,!trim,"
c"r;mae Chr;s/;
Chr;st; (Christus tranen) den voorrang. Deze druiven groei.
jen op de fchuime
fchuinte van den berg /7e<fuvius,
I7rfuvius, in het koningrijk Nnpels •,
en d~
de daaruit geperlle
geperfle wijn is zeldzaam ergens anders te
tc vinden , dan
in de kelders des 1l.onings.
konings. - Onder de Duitfche wijnen mUllt
munt de
Neckar, onder de Franfche de Hermitage, onder de Spaanfche de
Cnnar'j sec, onder de Hongaarfche de To1raijer,
To*aifer. onder de Perzi.
Cnnar,
fche
fehe die van Syras
SyrtJs en onder de Kaapfche de Conflantia
Conftantia boven andere uit.
De Wijn!1ok,
Wijnl10k , die in ,onze tuinen aan muren en fchuttingen, alswordt. behoeft eenen
mede in trekkasten, zoo algemeen opgenomen wordt,
losfen , niet kleiachtigen, veel kalk en puin bevattendcn,
bevattenden , vruchtbaren
dQch kan zeer wel koedong verdragen; w~nt verfche mest
grond; doch
aan de druiven eenen o.naangenamen fmaak. De voortgeeft zelfs ann
plantiug geCchiedt
gerchiedt zeer gemakkelijk door f1:ekken
Ilekken en inleggers, aJzoo
nJzoo
planting
de ranken zeer f.poedig wortelen. De geënte zijn wel zeer vruchtOndermsfchell hangt geen boom meer
baar, doch worden niet eud. Ond~rtusfchen
v:tn uiterlijke omllandigheden,
omfiandigheden, als van grond, luchtllreek
luchtfireek , fiand.
fland.
vlln
Wijnl10k. De fiandplaats moet
plaats en behandeling, af, dan de Wijnllok.
fooTten ,
warm
en Zuidelijk zijn, vermits anders, zelfs de vroegfl:e foorten,
.
In onze Inchtfireek,
luclltllreek, niet volkomen rijp worden; terwijl bij de bein
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handeling de volgende hoofdregelen behooren te worden in acht genomen: 1.
J. Men zorgt, dat er van onderen ook hout, bladeren en
Wijnfl:ok van boven niet te
vruchten gevonden worden, door den WiJn!1:ok
veel toe te g:ven.
g~ven. 2. Men laat niet te veel hqut
hq,ut blijven, opdat de
druiven. onder de bladen niet als verfmoren
verfmoren , en de jonge ranken plaats
plaatt
vrij te kunnen worden aangebonden, en de 1100_
noo_
mogen hebben, om vrU
dige r~ipheid
r~jpheid te verkrijgen.
3. Wanneer de ranken rijp zijn geworden, behoeven zij niet onder den 4den of sden knop te worden
afgefneden;
uden en
nfgefneden; maar mag dit dan zelfs tot boven den loden, IIden
1
] '2del1
'lden knop gefchieden; doch hierbij moeten er zoo veel minder ranran.
l,en
ken aan den Wijl1fiok
Wijnfiok blijven. Dubbele pereldruiven en diamant.
diamantdruiven , die geel1e
geene lange ranken geven, worden op 5, 6 of 7 00druiven,
gen geÎlleden.
gefi1eden. 4. De ollderfie
onderfie ranken, die niet zwaar zijn, worden
op '22 of 3 oogen geÎl1Oeid,
gefnoeid, om hiervan naderhand weer zwaar hout
te krijgen, hetwelk de plaats der ,bovenl1:e
.boven!le takken VerVI\Dgt,
vervangt, die,
daar zij vrucht gedragen 'lebben, worden weggefnoeid.
weggelilOeid. S.
5. De ran~
ranken worden Ilangvormig
Oangvormig aangebonden, als waardoor de beweging der
vochten vertraagt, en de vruchtbaarheid aanmerkelijk bevorderd wordt.
6. Zoo dra de knoppen de grootte
grOOtte van eene erwt hebben, drukt men
eene menigte met den vinger af; en wel die uit het oude ·hout
'hout komen, als welke waterloten worden, alsmede den kleinen knop, die
bij of naast den gromen
grooten zich omwikkelt: eene handelwijs, die de
uitmuntendlle
uitmuntendtle gevolgen heeft, en welke wij meenen, dat nog niet
Wijnfl:ok gege<zoo openlijk bekend is. 7. De ranken; door den Wijn(1ok
maakt, moeten vroeg aangebonden en digt aan den muur gehouden
gehouden.
maaln,
worden. Onmiddellijk na
ua den langl1:en
langfl:en dag,
dag. of in het laatst van Zo.
merm. kort men dezelve van boven in, door eerst,
eerst· het hart met
duim en vinger uit te knijpen, wanneer men, als de rank
rallk zijne
zijne,,Ie.
leden uit elkander zet, nog een lid of twee kan wegfnijden. Eindelijk
3. dienen de druiven zoodanig onder de bladeren te zitten, dat de
blootgezon dezelve befpelen knn;
kan; want geheel aan de zon te zijn blootge.
field is voor dezelve
be.
dt::zelve even nadeelig, als geheel door de bladeren bedekt te zijn.
(Philofop;ie) Volgens CICERO was PYTH!.
PYTHAoo
WIJSBEGEERTE. (Philo(oplzie)
..
GORAS de eerfl:e.
eernt::, die weigerde, den naaln
naam eens wijzen (fopltos)
(Jophos) te
GORAS
THALES. PHERECYDES
PHERECYDES
voeren, welken men aan zijne voorgangers THALEs,
en anderen gegeven had, en zich met den
deu meer befcheidellen
befcheidenen titel
van vriend der wijslzeid
wijs~eM (philofophus)
(philo(ophus) vergenoegde. Daar echter de
de-..
ze naam vóór den tijd
tUd van SOCRATES
SOCRATES niet voorkomt, maar zoo veel
te menigvuldiger in de Socratifche
Socratirche fchriften,
fchriCten, zoo is het waarfchijnlijk, dat men denzelven aan deze fchool te danken heefe. Volgens
PLATO bel1:aat
PLATO
be!laat de Wijsbegeerte in
iu de rigting van het hoogfte
hoogfie in ons
(het verl1:and)
vernand) op de befchouwing van het beste in de natuur; volvol·
gens KANT
KANT is zij de rede - wetenfchap J uit begrippen afgeleid, en
volgens KRUG, met nadere aanwijzing van het voorwerp, de kennis
van hetgeen, door de oorfpronkelijke inrigtiug
inrigting van 's menfchen geest.
002
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als, algemeen en noodzakelijk geldende, bepaald is, voor zoo ver dit
door bloote begrippen gekend wordt. - De ouden ollderfcheidden de
3 -hoofddeelen,
boofddeelen, als: in de dialectica of logica, waarWijsbegeerte in 3'
onderzoek van het ware en valsche betoe de redeneerkunde en het·
het -onderzoek
hoort; de physica, wolIw
wollw niet alleen de leer der Iigchamen
ligchamen bevatte,
maar ook de leer van God en de ziel, en eindelijk in de ethica
welke de leer van de pligten,
pligten ,de
de deugd. het regt, en de staatskunde
theoretifehe en
inhield. Gepaster verdeeld men deze wetenschap in theoretifche
praetifche Wijsbegeerte. De eerHe
eerlle befchouwt· de wetten van het denken in derzelver zamenhang, zonder zich te bepalen tot de fioffe
!loffe
van het denken, is dus formeel, en wordt logica, of .redeneerkunde ,
genoemd; of zij heeft betrekking tot de fioife
!loffe zelve, is materieel,
en wordt.
bovennatuurkunde geheeten. De bovennatuurkunde
wordt -bovennamorkonde
bovennatuorkunde bepaalt
zich of 'tot. hetgeen;door de zinnelijkheid kan waargenomen worden,
of tot hetgeen nooit een voorwerp van zinnelijke waarnemingen zijn
Godheid , de ziel der menfchen, de zedelijke vrij.
kan; zoo als de .Godheid,
heid, het heelal. In het eerfl:e geval
gev,al wordt zij door fommigen de lage.
re, en in het laatfie
laatfl:e de hoogepe
hooger.e bovennatuurkunde genoemd; alhoewel
anderen de eerfie
eerfl:e geheel uit het gebied der"bovennatuurkunde Jluitén.
fluitén.
praetifche Wijsbegeerte, of de kennis der regeTen aanzien van -de pT/Ietifche
len van vrijehanda-lingen,
vrijehandeiingen, in ons binnenfie
binnen!le zelf gegrond, .bepaalt!
I. wat, overeenkomfiig.·
overeenkomfiig·· de zedelijke wet, gefchieden moet; (zedelijke
Wijsbegeerte, zedekunde, wijs€,eerige zedeleer); 2. wat redelijke
wezens, in overeenkomst met die zelfde wet, kunnen doen en laten,
(natuurregt , wijsgeerige regtsgeleerdheid ); en 3. wat wij , ingevolge
de
d~ zedelijke wet.
wet, met betrekking tot een en zedelijken wereld beL1uur.
belluurfier, de voortduring onzer ziel ,na den dood te gelooven en te hopen
hebben Ezedelijke godgeleerdheid, zedelijke godsdienscleer).
Terwijl nu de WDgbegeene
Wijgbegeene het leven
leven. en deszelfs verfchijnfeJs in
hunnen eeuwigen
eeuwigen''zamenhang
zamenhang tracht te vertoonen,
vertoon en, zoo fielt zij zich
ook de hoogfie
hoog!le menfchelijke wetenfchap,
wetenrchap, als den grondJlag
grondflag van al
onze kennis, voor. Te gelijk echter fiemt
!lemt zij toe, dat zij haar doel
op verre na nog niet
niee bereikt heeft, en er nog eeuwen kunnen ver.
loopen.
loopen, boven die, welke reeds voorbij zijn, VOor men op de
vragen: - wat ben ik? wat geeft mij den voorrang boven andere
denke? wat
wae is
levende wezens? wat is het, dat in mij gevoelt en denkt?
de dood, verniet~gt hij het leven voor eeuwig? of verwacht ik ee.
nen
anderen',eoeIland
toefiand na den dood? - een allezins voldoend antant.
nenanderen
woord zal kunnen geven. 's Menfchen geest, echter, blijft onophou.
~hij hierbij vindt, moet
delijk onderzoeken, en het genoegen, dat 'hij
hem vertroosten omtrent een doel, welks onbereikbaarheid, bij iede.
iedere .-fchrede
[chrede voorwaartS,
voorwaarts, hem meer en meer blijkbaar wordt. Gelukkig echter. dat de christelijke. openbaring ons hieromtrent meer
zekErheid
zekerheid verfchafc. Intusfchen wordt .hierdoor aan de Wijsbegeerte
niets van hare waarde benomen. Niet alleen, dat zij , meer dan ee.
cen4ge
nige amlere wetenL'chap
wetellLèhap , de krachten van 's menfchen geest ontwik.
kelt
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kelt en oefent; uit den!
denl engen kring oer
der zinnelijkheid tot' eene boohoagere bovenzinnelijke wereld opvoert; ons geloof aan een eeuwig
wereldbe!l:uur
wereldbef1:uur bevestigt, en ons tot de blijde hoop eener
een er vergeldenvergelden.
de toekomst na den dood verheft, is zij tevens de grondUag en,
en.
het vereischte van ieder ander wetenfchappelijk fireven; terwijl zij
alleen de grondregels aanwijst, zonder welke alle menfchelijke kennis niets dan een doode klomp van ver!l:rooide
verfiraaide denkbeelden zijn
zoude. Zij verzekert ons van onze hoogere afkomst, en wijst ons
in de gefchiedenis den overgnng
overg~ng der menfchen uit den !l:aat
fiaat van ruwe
zinnelijkheid tot dien van befchaving en meerdere verIichcing.
verlichting.
Zeer onderfcheiden waren de ftelfels
fielfels :der oudere en nieuwere wijs.
wijsgeeren. Van eenige gaven wij den zakelijken inhoud, onder hunne
namen, reeds vroeger op; van andere, die tot dit art. zijn over.
gewezen, moeten wij nu nog fpreken, terwijl wij daarin de -tijdorde
-tijdor.de
~ullen volgen. Zij zijn deze:
~uIlen
PYTHil.GORil.S,
PYTHAGORAS, in het jaar 584 vóór onze tijdrekening op het ei.
Ilmd
bmd Samos geboren, oordeelde, dat het hoofddoel der Wijsbegeerte
zijn moest, om de menfchen aangenamer in het oog der Godheid te
ma.ken,
m~ken, door hen alle deugden, der mensch
menschheid
heid voegende, te leeren
oefenen. N:a
Na eenige volbragte reizen,
reizen,~ rigtte hij te CrotontZ,
erotona , in welwel.
ke ftad
fiad een diep zedenbederf heerschte, eene wijsgeerige fchool op,_
op ,_
en verwierf vele aanhangers en vrienden. Ter bereiking van zijn.
oogmerk gaf hij geftrenge
gefirenge voorfchriften van deugdsbetrachting en
en· ont·
houding, waarvan hij geenen zijner leerlingen uitzondere:le
uitzonderc.le , die hij in·
ingewijde en ongewijde C
( Esolerikers en Exoterikers) verdeelde. Voor
VOOl"
het,
het· overige valt het moeijelijk , de oorfpronkel\ike
oorfpronkeIijke leer!l:elfels
leerfielfels van
van.
PVTHAGORAS
PVTHil.GORil.S te bepalen, alz{)o
alz'Ûo hij geene eigene febriften
fchriften heeft
beeft na·
nagelaten (want zijne gulden [preuÁ'en
fpreuken en brieven,
hrieven, lallg~l
Iallg~l tijd' onder
tijd), en· de
zijnen naam aangehaald, zijn waarfchijnlijk van lateren tijd).
berigten van latere fchrijvers hieromtrent
bieromtrent dragen, dikwijls te weinigweinig'
kenmerken van echtheid en oorfpronkelijkheid. De volgende fiellingen.
fieHingen,
fchUnen aan hem zeI ven , of althans aan zijne naaste léerlingen,
léerlingen J
echter, fch\jnen
te moeten worden toegefchreven. Daar men alle dingen in de wereld.
wereld
kan tellen en meten
meten,,. zijn de beginfelen, namelijk de eenheid en-veel.
en'veel.
get.al el!
el'. de maat der ,dingen
.dingen berust, ook de beginfelenbeginfelen'
heid,
beid, waarop het get{\l
der dingen zelve. Door de eenheid; in de veelheid zigtbaar, ontstaat er
eene overeen!1:emming
overeenf1:emming aller
aJler dingen, eene harmonie der hemelbollen.
hemelboHen.
De zon, als het centraal vuur., naat
Haat in het midden; de overige liglig.
chamen bewegen zich om haar, volgens eene overeen!l:emmende
overeenl1:emmende
evenredigheid, waardoor het voor de menfchen onhoorbaar wereldwereld.
muzijk der
del~ Jph8l'en,
Jphsren, wordt voortgebragt. Ook de denkaccoord, de muzi,jk
beelden van PVTHAGORil.S,
PYTIlAGORAS, omtrent het ontflaan
ontjlatZn der lvereld,
wereld, hadden
het getal!l:elfel
getaH1:elfel tot grondfiag. Den zetel der Godheid plaatfte
plaatf1:e llij
hij in
de zon, omdat zij warmte en licht verfpreidt.
verfprcidt. De ziel was een uitv!oeifel der Godheid, zoo als ook oe
vloeifel
de caUooze
taUooze dae1llons,
daemons, waarmede
hij
bij het luchtruim vervulde. Zij kwam van buiten
bbliten, in dell'
den mensch;
00 3
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<ene ligchaam in bet
het andere over, zelfs van dieren,
ging van het ~ene
tot dat zij, gelouterd was, wanneer zij tot de zon, waarvan zij uic'
uit·
gegaan was, terug keerde. Deze leer der zielsverhuizing (metemp'
h,hofis)
waar zij, volgens
fJchofis) had hij elders in het Oosten ingezogen" al
alwaar
alle berigtcn,
berigten , van de vroegO:e
vroegfie tijden af, plaats had. (*)
SOCRATES, die van 466 tot het jaar 4°0
400 voor ollze
onze tijdrekening te
Athene leefde, legde zich op eelle
eene andere foort van Wijsbegeerte
toe, dan
dali toen plaats had. Ilij fielde
O:elde de menschknnde tot zijn hoofd.
denkbeel.
doel; bevlijtigde zich op de kennis der driften; zocht de denkbeel·
den van goed en kwaad op vaSte gronden te vestigen,
vesdgen, en wordt,
met één woord, aangemerkt als de vader der zedelijke Wijsbegeer.
te. De voorfchrifcen dezer wetenrchap
wetenCehap drong hij aan met opregt~
heid, eenvoudigheid en naauwkeurigheid, en liet zich van zijn
zij n plan,
verO:and en
om door leer en voorbeeld de zedelijke befchaving van verlland
bart
hart bij zijne medeburgers te bevorderen, niet afcrekken,
aftrekken, zelfs niet
toen hij door kleingeestige hoofden des volks als een misdadiger van
ftaat aangeklaagd, en door een wreedaardig vonnis tOt den giftheker
{taat
was J gelijk zijn dood, een voorbeeld
veroordeeld werd. Zijn leven was,
van grooth<
grooth(:id
. id van ziel en verhevene deugd. Hij hield het heelal
voor het werk van één Wezen, welks eigenfchappen oneindig ver~
verhevener waren, dan die men gewoonlijk aan de heidenfche godheden
toekende, en geloofde aan de onfterfelijl<heid
onflerfelijkheid der ziel, waarom zijn
zamenfpraak, Phaedon getiteld. SOCRATES
leerling PLATO in eene zamenfpraak.
hij kort voor zijn einde met zijne vrienden over dit
invoert, toen hU
Jeer{1:tik
leerO:tik in gefprek was; doch het is niet waarfchijnlijk, dat verfcheiten bewijze voor de ontlerfelijkheid
0I111erfelijkheid der
dene gronden, toen door hem, ren
ziel, aangevoerd, door Socrates zelven zoudel1 zijn gebruikt geworeen
den. VoortS
Voorts toont hij aan, dat de begeerte naar den dood, door eell
geluk.
wijs man gekoesterd, uit zijnen wensch naar het genot der gelukzaligheid ontllaan
ontfiaan moet, welke hem in een ander leven wacht; doch
bij beweert ook, dat de mensch.
mensch , welke ten eenenmale
een en male afhangt van
hij
Ilem voonbragt en hier op aarde
den wil des Opperwezens , hetwelk rIem
plaatlle,
plaatO:e, dezelve niet moet verlaten, zonder verlof van dat Wezen.
VOOrts
VoortS trok hij uit z~jne
z~ine redekaveling over de vooronderilelde zekeronflerfelijkheid der ziel verfcheidene gevolgen, en vooral
heid van de onfterfelijkheid
deze: dat
er een eindelijk
eindelUk befJisfend
beOisfend oordeel moest volO'en
over de
,
b
deugdzamen en goddeloozen; dar
dat de raat!le
laatfle Uraf
/lraf le wachten
wach~n hebben,
en de eerllc
eerO:e ce
rene
ne volzalige verblijfplaats; dat er een llaat
O:aat van zuive.
ring tusft:hen deze twee zal plaars
plaats hebben, waarin zij. die fchuldig
firaf zullen lijden ter hunner verver.
waren aan miudere overtredingen, ll:raf
laatO:e ter gelukzaligheid zullen ingaan. Ct)
( t)
betering. maar ten laatlle
EPIEPI(-) MeR
Men vergelijke:
vergelijke: PYTHAGORAS
PYTHAGORAS golJu.
go/tIn6 Sp~üch.,
SprÜCh6, van
van GLEUf,
GLIO!'I,
C")
1786,
1186. CD
CD TIDEMANS
TIDEMAftS tr G,.hchenlantls
GrluhenlalldS ,rfJ.
I-li. Phi/oftphcn,
Philofophcn, Leipz. J1
1?80.
80•

Hall"rft.
Halp"ft.

(t)
(t) Men
Men zie
zie verder:
verder: SOCRAT;;:S,
SOCRAT;':S, als Mcnsc1.,
Man"h, Bu,g"
Bu,g" untl
und PM/olop!:,
Phi 10101'1., val!
van
N,-ft,.,1
N.-ft,el .811.
,Sn.

\VIOGRIU,
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EPICURU!
EPICURU~ grondvestte den aanhang der Epicuristen; werd in 4tti4th'.
ca
çtZ geboren, en fiierf
ll:ierf 271 jaar voor onze tijdrekening, in het 72fie
721le
zijns levens. Hij opende zijne fchool in eenen aangenamen tuin t~·
teAthene,
Athe1Je, waar hij vele toehoorders had, en weldra zeer beroemd
be!(i)'emd
werd. Geene werken van zijlle
zijtIe eigene hand
band tot ons gekomen zijn.
zijn~
de, kunnen wij zijn wijsgeerig fielfel
fl:elfel alleen
~lIeen leeren kennen uit het
LUCRETIUS, eenen zijner ijverigfie 31lnhangers.
a1\nhangers. uit
dichtwerk van LUCRETIlJS,
DJ06ENES LAERTIOS
LAERTIUS in zijne levensbefchrijving van Griekfche wijsDIOGENES
bem en zijne leer,
leer.
geeren, en uit CICERO'S wijsgeerige fchriften over bern
laatfl:e hier op neerkomt: volgens CICERO verfiond hij door
welke ]aatf1:e
vennaak der zinnen, het ·aanfchouwen
'aanfchouwen van verlustigende voorvoor.
het vermaak
werpen ~7 eten, drinken, het bijwonen van fchouwfpelen
fchol1wfpelen en bet
het genot
van uitfpanningen. Zijn fielfel, hetwelk hij in de hoofdzaak van.
vaD.
DEME>CR
DEM0CRITUS
ITUS ontleend bad,
had, was in 3:t deelen verdeeld. In bet
het eerlle'
eerllc'
ontwikkelde hij de wetten vall
van het denkvermogen,.
denkvermogen-, zonder zieh
zich daarbij aan bondige bewijzen te binden. De zinnen zijn, volgens zijn,
gevoelen, de eenige bron van waarheid, en door hen alleen ver..
krijgen wij wezenlijke kennis. In het tweede gedeelte bepaalt hij
hij.
de ledige ruimte, de tZtomm,
atomen, de gedaante, zwaarte en beweging ~J
voor beginfels van alle dingen. De wereld, als eindig deel van het
hee
geheelaJ, is bij hem een werk V:lll
omllaal}
oneindig geheelal,
V:lO het noodlot, ontflaan
door het toevallig zamenllooten
zamenf1:ooten der atomen; de ziel is niet onlig.
zamengefield uit de fijnf1:e
fijnO:e tZt:lJmen,
atlJmen, en de Godheid,
chamelijk, maar zamengefleld
welker beflaan
bellaan hij mogelijk alIeen
alleen uit infchikkelijkheid omtrent het
onO:erfelijk wezen.
wezen, hoogstzalig in eeuwige
volksgeloof, toegaf, een onf1:erfelijk
Wijshe-o
rust en werkelooze befchouwing. In het derde deel zijner Wijsbeogeerte verklaarde EPICURUS de gelukzaligheid voor het hoogfle goed ~
de fmart
fm art voor hetgeen de mensell
mensch boven :llles
:Illes moet trachten te ontzelve,, ~eide
zeide hij, leert ons deze- waarbeden
waarheden;; z.ij
z-ij
wijken. De natuur zelve
doet ons.
ons, van onze
\.lnze geboorte af. fireven
llreven naar hetgeen vermaak ver.
a~nbrengt. De wijl'Je,
wijze, voegt hij
fchaft, en alles vlieden, wat fmart aanbrengt.
er bij, moet zoo lang gelukkig
gelnk~ig zijn, als hij wijs is. Ten opzigte
van 's menfchen zedelijke pligten gaf hiJ
hij wondervolle voerfchriften,
voorfchriften,
zeer firijdig met die men van eenen wijsgeer zou verwachten, die
zijn hoogfle
hoogfie- goed in vermaak fielt,
fielt. waarbij het
bet eene allerzeldzaamfte
allerzeldzaamtl:e
omfiandigheid
omf1:andigheid is, dat hij zeer matig en onopfprakeIijk
onopfprakelijk leefde.
Pr.ATO t in 431 vóór CHRISTUS
PLATO,
CHRISTUS,, in Atkene
Athene geboren, en een der
beroemdlle leerlingen van SOCRATES,
beroemdf1:e
SO€RATES, bepaalde zich niet, zoo als deze,J alleen tot de zedekunde , maar beoefende ar de taRken der
ze
W\isbegeerte.
W~isbegeerte. Hij ]t=erde
Jt!erde in eenen
eellen tuin bij Athene, waarvan zijne
fchool den naam van Academifche verkregen heeft..
heeft. Zijn fielfel was,
wezenl~ike kennis niet in de ervaring, maar alleen in de rere~
dat alle wezenl\ike
de, of het verO:aud,
verfiand, haren oorfprong had. De rede fireert
fireefi: naar het
bet
onvoorwaardelijke; haar voorwerp is de zaak op zich zelve (N,ume(NaumeDit denkbeeld, zonder hetwelk geene
ge ene kennis
non), het denkbeeld. Dh
mogelijk is, is de eenige vaste regel ter beoordeeling vail
van ~t
bet veranveran.
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derlijke,
derlijk~, hetwelk ons cie ervaring leeraart. Zoo noemen wij een
voorwerp fchoon, omdat het aan het denkbeeld van fchoon,
fc/lOon, dat
dnt in
ons ligt, beantwoordt. :.-.
;,.... De ziel is geen voorwerp van aanfchou.
wing, maar alleen van ons denkvermogen. Zij is onveranderlijk,
enkelvoudig, welk laatfte
laatfle zij zijn moet, omdat zij
eenfoortig en enkelvoudig.
altijd naar eene en dezelfde
deze! fde wet werkt, doch al het zamengeO:elde
zamenge!1elde
aan verandering onderworpen is; en juist hierom is zij ook onf1:er.
onfler.
felijk. Bovendien is zij,
zij. als het beginfel des levens, geheel f1:rij.
llrijdig met het denkbeeld van fierven.
llerven. - Gelijk SOCRATES aan zijne
leerlingen de Godheid als een goedertieren wezen voorfielde,
voorflelde , zoo
zocht PLATO hun. inzonderheid, het denkbeeld van het volmaakst
en
~n heiligst wezen in te prenten, welks aanwezen hij door nieu.
we bewijzen trachtte te fiaven, waartoe hij zkh
zi,h voornamelijk van
de doelmatige inrigting van het geheelal. en de noodzakelijkheid
eener eerfie
eerf1:e oorzaak van alle dingen bediende. Volgens PLATO
PLATO is
de wereld omf1:aan door de vormende kracht der Godheid; doch
dez~
flof in hare werkzaam.
deze werd door de wederfpannigheid der fiof
heid verhinderd
verhinderd. en
cn hieruit vloeijen de enkele onvoimaaktheden
in de wereld voort. De rede is het goddelijke, het hoogfie
hooglle in den
menseh; zedelijkheid het hooglle
hoogf1:e goed. Der rede alleen komt het
regt van wetgeving toe, zoo dat de eerf1:e
eerfie grondtJag
grondQag van zede.
lijkheid is: " volg het voorfchrift der rede, om harent wil; tracht
"Gode
Jt Gode gelijkvormig te worden:' Het duistere van verfcheidene
ver[cheidene fiellinf1:ellin·
gen van dezen wijsgeer gaf aanleiding, dat uit zijne school verschei_
dene fcholen oncfionden,
omfionden, 'welke door de namen van de oudere, midden en nieuwere Akademie
Akl1demie onderfcheiden worden. De beoefening
MEDICISSEN. Een
dezer Wijsbegeerte herleefde in Italië onder de MEDIC!SSEN.
Griek, GEMISTHUS PLETON, gaf, door zijnen invloed op COSMOS DE
MEDICIS, aanleiding, dat deze door den van hem zei
MEDlels,
zelven
ven onderweze.
MARSlGLIO FICINI
FJCINI (geil.
(gefi. 1499),
J 499), de fiicbter
fiichter werd der akademie
nen, MARSIGLIO
te Florence. welke door LORENZO,
LORENZO, eenen bloedverwant van COSMOS
COSMOS ,,
inzonderheid,
begunf1:igd; doeb
docb na de zamenzwering van Pazz;
inzonderheid. werd begunftigd;
(1478) ontbonden. (*)
AR1sTOTELES, een leerling van PLATO, werd in het jaar 384 VOOl"
V001
onze tUdrekening
tijdrekening te Stagira geboren
geboren,t en is de fiichter eener
eeller eigene
fehool,
fchool, de Peripatetijèhe genoemd. Zijne Wïjsbegeerte
Wijsbegeerte was theoret!teoretisch en practisch, waarvan de eerUe
eerfie de natuur- en bovenl1atuurkun.
bovennatuurkun.
de, de !aatfte
Iaatf1:e de zede·
zede- en 1laatkunde
1l:aatkunde bevatte. Voor beide fiaat, bij
wijze van inleiding en voorbereiding, de redeneerkunde aan het hooM,
wUze
haaM,
welke hU
hij het orgal1012
orgalZol1 der wetenfchappen
werenfchappen noemt, en waarin hij met
zeer vele fchranderheid
fchrallderheid de wetten van het denkvermogen ontwikkelt.
Zij.
J

(")
(~ Ziet
Zig

SIVEKJNG'S
SIVEKINO'S

Goll.
GDIt. J812.
1812. -

Gcfchichll
Gefthichte ti".
tier Platonifche
P/alDflifche Akademie
Alt(Jtlemie

zu Florence,
FlorenCl,

De Hoogleeraar VAN HEUSDfO,
HE[TSDE, te U/recht,
U/rICht, heeft mede eene uit.
uitmuntende aanwijzing gegeven van
vaD den geest en de firckking der Platonifche
Platonifcbe Wij
Wijs.
••
hgeerte
begeerte in zijn werk: initia philosophia,
phi/DsDphia, PM/lnical,
PII/llnieM, waarvan het 2de deel met
verlangen wordt te gemoet guieu.
geûen.
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catrtgoriën, en die vun de zoo dikwijls misbruikte,
Zijne leer der eatagoriën,
doch voor de weten[chap
wetenfchap in geenen deele geheel nuttelooze,
nunelooze, hllo.
fyl/o.
gismen , vindt daarin haren grondfiag.
ISTOTELES verkrijgrondflag. Volgens AR
ARISTOTELES
gen wij al onze denkbeelden door de zintuigen, en niet een is er
in ons verfland , hetwelk niet vooraf onder het bereik der zinnen
geweest is. In de natuurkunde wijkt hij eenigermute van het geont1l:aan
voelen van vroegere wijsgeeren af; doch in de leer van het oncflaan
der Jigchamen
Iigchamell uit de flof,
1l:of, door middel der oorfpronkelijke hoedanigheden, warmte en konde,
koude, verfchilt
ver[chilt hij geheel van zijnen voorganger EMPEDOCLES. Ook zijne leer van de beweging heeft veel
eigendommelijks, en is voor de beoordee!ing
beoordeeling van zijn fielfel
1l:el[el van
veel belang, daar zij hem de bewijzen voor het beflaan
bef1:aan der God.
heid , als de eerfie
eer1l:e oorzaak van alle beweging, moest aan de hand
geven. Volgens hem bezitten de ligchamen, behalve de fiof,
1l:of, nog
eene werkende kracht, welke hij Entelechie noemt, en waarvan de
Iigchamen, de eerfle
eer1l:e is. De wereld is, naar
ziel, in bewerktuigde ligchamen,
zijn gevoelen,
gevoelen,· eeuwig; God is de eerfle bewegende zelfstandigheid,
onligchamelijk ,ondeelbaar, en het volmaaktfle van alle wezens. Het praetifche
practifche gedeelte zijner Wijsbegeerte bevat voornamelijk'
voornamelijk· de
volgende fieIIingen:
fiellingen: deugd ligt in het midden van twee gebrekkige
uiterfl:en,
flerkte, en te groote zwakheid van die
uiterflen, tusfchen te groote 1l:erkte,
neiging, welke het roer
fe I onzer daden is. Gelukzaligheid is alleen
roer[el
begeerlijk, voor zoo ver zij een bekrachtigend bewijs voor eene volkomen gefiaagde,
geflaagde, en met de natuur overeenkomfl:ige, handeling oplevert. De Wijsbegeerle
Wijsbegeerte van ARISTOTELES vond niet alleen onder
zijne medeburgers en tijdgellootell
tijdgelloOtell vele aanhangers, maar wcrd
werd ook
Arabieren,, begun.
door anderen, en nog lang daarna, door de drabieren
fiigd. Sedert de 4de eeuw werd zij, bij de kerkelijke twisten, te
geroepen, en verkreeg fints de 6de, door de overzcttll1g
overzetting en
hulp gcroepen,
verklaringen van BoëTIus,
BoëTlus, dat onbepaald aanzien, waarin zij eeuwell
lang gebleven is.
fl:ierf 270 jaar voor onze tijdrekening, en zijne WijsbegeerZENO fiierf
te werd de Stoïfche genoemd, naar de Stoa, of den bedekten gang
te Athene, waaronder hij leeraarde. Zijne eer!1:e
eerlle navolgers waren
CLEANTHES en CHRYSIPPUS; zijne latere SENECA, ANTÓNINUS, de
EPICTET~S.
Stoïcifnen is God een
wijsgeer, en E
PICTET~S. Volgens de leer der Stoïcijnen
aetheriseh vuur, zuiverder dan dat d~r zon en fierren,
fierren. : het
zuiver aetherisch
fiof, gelijk de ziel hçt Iigchaam,
ligchaam, welke een
doordringt en bezielt de aof,
be~
vonk is van het Goddelijk wezen, van eenen vurigen aard, ~t heginfel van alle menfchelijke werkzaamheid, doch aan de wetten der
gin[el
onfierfelijk;
ligchamelijke wereld onderworpen, en gevolgelijk niet onfrerfelijk;
maar beflemd,
befl:emd, om, na den ondergang der wereld door vuur, weder
firoomen, uit welke zij is uitgevloeid. Bij
naar de Godheid toe te 1l:roomen,
Stoifehe zedekunde verzulke denkbeelden 'bam de zuiverheid der Stoïfche
wondering. Vrij te zijn van
va" driften en alles, wat het gemoed verver·
ontrust, heet bij de Stoicijnen wijsheid; [mart
finart is bij hen geen weoIltrust,
0055
Zffi~
00
zel1~
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zenIijk kwaad; de wijze is gelukkig, zelfs onder het zwaarfie
zwaarll:e lIjden ; hij is altijd dezelfde, altijd tevreden (dit noemt men Stoïcijn.
fche ongevoeligheid of apathie); hij alleen is wijs en rijk; hem alleen komt koninklijke rang en regterlijke waardigheid toe; de wijze
in zich zelven vergenoegd is; hij
is groot; alles behoort hem, die În
alleen is vatbaar, zoo wel voor liefde als vriendCchap;
vriendfchap; niets kan hem
onverwaC1t
onverwac~t overkomen, want hij is op alles voorbereid; al het goe.
de is hem even begeerenswaardig,
begeerenswaardigo "Volg de gezonde rede!" is bij
bern de hoogf1:e
hoogfie wet, welker opvolging alleen tot gelukzaligheid
hem
leidt; het zedelijk goede en de gelukzaligheid zijn één, en alleen de
voorfchriften der rede volgt, bezit de gelukzaligheid
wijze, die de voorCchriften
eeuwig en onveranderlijk in zich zelven.
DESCARTES , in het Latijn CARTESLUS
CARTESWS,, waarnaar zijne WijsbegeerCartejifche genoemd wordt, opende in de Wijsbegeerte eenen
te de CarteJifche
nieuwen weg. Volgens hem is twijfelen het begin van al het wijs'
geerig redekavelen. Hij ging van de grondrlelling uit: "ik denk, dus
ben ik" (cogito, ergo [um),
fum), en leerde hoofdzakelijk het volgende: wij
beZItten aangeborene denk beelden; alleen die van zinnelijke voorwerpen komen van buiten in de ziel; deze bezit het denkbeeld
van een aJlervolmaakst
allervolmaakst wezen in zich zelve, en het
bet eerf1:e
eerfie vereischee
vereischte
van een zoodanig wezen is aanwezen, en het
bet moet diensvolgens befiaan. Van dit volrlrekt
volflrekt volmaakte wezen zijn ons eenige gronddenkflaan.
wetten van waarheid,
waarheid. onmiddellijk inge.
beelden, eenige eeuwige weccen
plant, op welke de blijkbaarheid van alle waarheid rust. - De we.
wereld, oorfpronkelijk een ruwe. harde klomp, werd door God in
beweging geb
gebrngt,
rage , door wedertijdCche
wederzijdfche wrijvingen losten zich de 3
grondfiotfen van het geheelal op, en vormden zich. Eene zeer fijgrondf1:otfen
ne nof
flof gaf de f1:of
fior tot zonnen en vaste fierren , en kegelvormige
deeltjes vormden aether
oe/her of lucht; terwijl de overige fiof, die uit
be!l:oud, zich tot planeten en kometen za.
grove, hoekige fiukken be(loud,
menvoegde. De CarceOfche
Carcefifche Wijsbegeerte vond vele aanhangers in
Frankrijk en de Nederlanden, en in het eerstgenoemde rijk in N.
een en tijd lang, eenen wakkeren verdediger.
MALEBRANCHE , eenen
jo\\gfie wijsgeerig f1:eltèl
fielLèl van dezen DuitCchen
Duitfchen geleerFICHTE. Het jongf1:e
de (in 18'
18 ° 4 te Ber/y'n
BerlyOn als hoogleeraar gef1:orven),
gefiorven), hetwelk Diet
niet
volkomen overeenf1:emt
overeenfiemt met zijn
Zijll oudere, is in zijne latere fChriften,
fchriften,
inzonderheid in zijne Anweiful1g
/lnwri[u1Jg zum feNgen Ltben,
Lcben. vervat,
vervat. en komt
grondl1:elling neder: alIes, wat berlaat
benaat ~,
hoofdzakelijk op de volgende grondf1:elIing
bezit leven, en zonder leven berlaat er niets. Buiten God is er
bezie
geen ~ezenlijk bef1:aan.
befiaan. Dat er nu een God is, blijkt uit eene,
flechts
llechts ernftige,
ernfcige, befchouwing der zinnelijke wereld zeer duidelijk.
aanfchouwen ," vraagt FICHTE, "zoo
.. zoo als Hij in
" Hoe wilt gij God aanfchouwen."
zei ven is.
is, en dus van aangezigt tot aangezigc?
aangezigt? Zoek Hem niet
" zich zeI
wolken; gij kunt Hem overal vinden, 'waar gij
" aan gene zijde der wol/een;
Befchouw het leven zijner van Hem afhankelijke wezens"
wezens ~
"zijt. BeCchouw
" en gij ziet Hem; keer in uw zelven ,J en gij vindt Hem in uweIl
" boe-
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"boezem."
" boezem." Op de zedekunde kan men, volgens FICHTE,
FICHTE, niets wezenlijks bouwen; doch deugd is alleen de voorwaarde des zaligen
FICHTE:'S Wisfenfchaftslehre,
Wisfen[chaftslehre, Tu.
levens. - Men vergelijke hierbij: FJCHTE:'S
hingelI 1802; System der Sittenlehre,
Sitten/ehre, .Jena 1798; Grundlage des
Natunechts,
Naturrechts, nldaar 1 i S;6, benevens zijne boven aangehaalde dnweiAnweifimg zum [eNgen
feligcn Lehen.
Leben. - Zijne
Zip1e Wijsbegeerte had ten doel, om de
Critilche
Critijche vall
vau KANT aan te vullen, welker zakeli.lken
zakeli,lken inhoud wij onder het eigen artikel van dezen Koningsberger wijsgeer hebben opgegeven, en waartoe wij den l~zer dus verwijzen.
WIJWATER.
WIJW AT ER. ZOO
Zoo noemt men dat water, hetwelk in de roolnroomfche kerken, in een vat ,of bekken, op d~artoe geCchikte plaatren
plaaefen,,
wordt opgehangen, en waarmede zich de leden der gemeente, bij
het inkomen, beCprengen. Godsdienflige reinigingen voor den aanvang van godsdienflige verrigtingen, waren en zijn nog bij joden
en heidenen in gebruik, want
wam tot het gebed werden reine handen
gevorderd. Zelfs had men in de vierde eeuw, aan den ingang van
ieder christelijk kerkgebouw, een bekken met water geplaatst, waarin zij, die binnen traden, om hunné godsvereering te verrigten, de
handen wiefchen;
wieCchen; doch eerst feden
federt de zestiende eeuw begon men
het water daartoe al'zonderlijk
al"zonderlijk te wijden,
wijden. en noemde men het Wijwater,
aan welks gebruik men heiligende en wondervolle krachten toefchreef;
een gevoelen', waarvan het \Jog
nog tegenwoordige beCprengen
befprengen der huis.
dieren met Wijwater,
Wij water, in RO'lle, op eenen bepaalden
be paalden feestdag, zijnen
oorfprong
oorCprong ontleent. De GriekCche kerk houde het gebruik van het
Wijwater, met de katholijke,
katholUke, voor heiligend ; doch de protestanten,
protestalltell,
weet men, fchrijven er niet de min[1e
minfl:e kracht aan toe.
WIJZEN in Grfdenland.
Grie.tenland. Zoo noemde men die mannen, welke
een en fpreuken, boven andezich door hunne wijze regering,
regering. wet
wetten
fen,
ren, onder de Grieken beroemd maakteu.
maakten. Men telt er 7, die omtrent
trem te gelijker tijd leefden, name10k : THALES van Mtlete, Pr'fTAPITTAcus
cvs van Mitylene, SaLON
SOLON van Sa/amis,
Sa/amis. CLEOBUT.US
CLE:OBULVS van Lintus,
Lil1tuS,
BIAS v~n Rriëne, PERIANDF.R van Corinthe en CHILO van Lacedemon.
Laeedemon.
WIKKEN (Heia Satb'a) hebben gevederde bladen, ra ode bloefems, zwarte peulen en-ronde zaden van onderfcheidene
onderCcheidene kleur. De
vrucht is op zich zelve onfmakelijk,
onCmakelijk, en dus Il:rekt
fl:rekt de verbonwing,
verbouwing,
grootendeels ,lot
• lot groen voeder, of, bij rU pheid gedroogd als hooi tot
beestenvoeder. De Wikken (lathyrus [aljl'us)
[atjl·us) zijn wel zeer meelrijk, doch verflrell
ken meer aan paarden en varkens,
verflrekken
varkens. dan aan men.
menfehen
fchen ter fpijze. Ook de bouw van deze bepaalt zich dus voornamelijk, om als groen voeder, of als hooi gedroogd, door het vee
gebruikt te worden. - In Engeland Ileemt men de Wikken tot groen
voeder, in de vruehtverwisfeling.
vruchtverwisreling. even als klaver op.
WIUCZKA. Eene l1ad
fl:ad in het koningrijk Gallicië,
Gallicié, in den Bock..
nier
nier·- kreits,
krei[s, 22 uur van Krakau, met 3,400 inwoners, beroemd we·
wegens haar onuitputtelijk, en in zijne foort eenig zoutwerk. Het werd
reeàs
reeds federt
redert de I3de eeuw ontgonnen, frrekt zich meer dan 600 vade.
men
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men van het oosten naar het westen, en over de 200 vademen van het
noorden> en 80 voet in de diepte uit. Het heeft Sin.
81n.
zuiden naar het noorden,
llad zelve; welke laatfte
laatlle meest dienen
gangen ,6 op het land en .22 in de ftad
voor het in- en uitgaan der werklieden en bet uitbrengen van het zout;
terwijllnen door de eerfle
eerlle hout en andere noodwendigheden voor de
terwiillnen
berglieden naar beneden brengt. Wanneer men dit onderaardsch verblijf
intreedt, komt men het eerst op eene donkere plaats, welke van den
ingang 600 voet af is; hier loopen onderfcheidene gangen naar eene
trap, die naar beneden loopt en 325 treden heeft, aan het einde van
wt het eigenlijk bergwerk komt. Naauwelijks treédt
welke men cot
men dit in, of op eens ziet het verwonderd oog voorwerpen, welker
glans en luister niet te befchrijven zijn. Men aanfchouwt vóór zich
eene wijd uitgebreide volkrijke vlakte, een klein onderaardsch geflraten, huizen, voerwerken , enz. voorzien. De
meenebest , van firaten,
gebeele
beftaat uit hooge gewelven, die ,op zuilen van zoutgeheele ruimte bellaat
fieen rusten, welk alles van verre naar het zuiverst kristal gelijkt.
bellendig lichten branDaar er overal tot gemeenschappelijk gebruik beftendig
den, en derzelver glans van ieder deel des bergwerks terug geworpen wordt, levert dit eene prachtiger verwoning op, dan welligt eelJig
l1ig tooneel van natuur of kunst in de boven wereld. Op vele plaatftraalbrekingen als door werkelijke kleurfpelinfen wordt, zoo door !traalbrekingen
gen van den zOlltlleen,
zOlltfteen, veroorzaakt, dat men groote
grooce klompen van
robijnen, fmaragden, amethisten en faflieren meent te zien en naar
mate men van fiandplaats verandert, wisfelen ook deze fchitterende
kleuren af.
Behalve de verfcheidene gedaanten
gedàantell der gewelven, tafelen,
tafelen J bogen
en zuilen, welke lleeds,
fieeds, naar mate het zout wordt uitgegraven, gevormd worden, om het dak te onderlleunen , ziet men nog eene
reeks van andere grootrche
groot[che voorwerpen, welke het werk der natuur
zijn. Van de de~fels der bogen en gewelven hangen hier en daar
zoutllukken
zoutfiukken,, gelijk ijstoppen , naar, beneden, die met
mee alle kleuren
van den regenboog fpelen. De gangen en zelfs de llraten,
ftraten, waar zij
niet
lJiet te veel betreden of bereden worden, zijn met gelijke cristalli.
fatiën bedekt. Hier en daar f1:aan
fiaan de huizen der berglieden , het zij
5°0,
eenzaam, of als dorpen te zamen, welker bewoners (thans 500,
voorheen niet minder dan JOoo)
1000) zeer weinig omgang met de menfchen der bovenwereld hebben. Er is ook eene kapel, of godsdienfiige vergaderplaats, door eenen bergwerker in eene zolltrots
zomfots uitgehouwen, doch waarin geene dienst gedaan wordt. Het gewelf, de
wanden, de vloer, het hooge altaar, de prediklloel,
predikftoel, met één woord,
alles bellaat
beftaat uit zolltfieen.
zoucl1:een. Midden door de vlakte loopt de heer.
!traat,
firaat, die tot den uitgang v~n
V3n het bergwerk leidt, en altijd met wa.
gens is opgevuld, die de zoutklompen
zomklompen van de verlle
verfte llreken
fireken des
bergwerks tot de plaats brengen, waardoor zij door windasfen wor~
wor·
den opgewonden. De vóerlieden zijn alle vrolijk en opgeruimd: zij
juichen en zingen
zjngen bij hunne wagens, welker lading gelijk edele ge.
fieen.
fieen-
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neenten blinkt. Men houdt hier een groot getal paarden, die, een·
een.
f1:eemen
maal in deze onderaardfche werkplaats gebragt zijnde, nimmer het
daglicht weer zien en fpoedig blind worden; doch desniettegenllaande
die
hunnen arbeid zeer goed verrigten. Door een groot gedeelte van dit
bergwerk vloeit eene beek met zuiver zoet water, hetwelk voor
menfchen en paarden volkomen toereikende is, zoo dat hun dit van
boven niet behoeft bezorgd te worden.
zomklompen,, in de
Met bijlen, hamers en beitels worden de zoutklompen
gedaante van zeer groote cilinders, losgemaakt: ook doet men fom.
fomnukken door bus kruid fpringen. hetwelk een geluid,
tijds groote fiukken
aan den vreesfelijkil'en
vreesfelijkfi'en donder gelijk, veroorzaakt. Is er een groot
nuk
fiuk los gemaakt, dan laten zich pauken- en trompetten hooren, welker befpelers in dit onderaardsch gewelf een afzonderlijk verblijf
hebben; de groote klompen houwt men dan in de gedaante van
tonnen, om ze gemakkelijker te kunnen vervoeren, waarna zij
boven door molens verbrijzeld en fijn gemalen worden. - Het
zout werk van Wiliczka behoort thans, met het nabij gelegene van
Bochnia, aan het huis van OostenriJk, hetwelk daarvan aanzienlijke
inkom1l:en geniet. Het eerUe
eerf1:e levere , jaarlijks, 7°0,000, en het laatfie '200,000
gOO,OOO centner zout op, waarvan altijd een aanzienlijke voorraad
voorhanden is.
WILLEM 1., graaf van Nasfau, prins
prin$ van Oranje, de grondlegger van den !l:aat
fraat der Vereenigde Nederlanden, en van derzelver
derzeI ver
godsdienllige en burgerlijke vrijheid, werd in Grasm. 1533, te Di!.
lenhurg geboren. Zijn vader was graaf WIJ.LEM
WnLEM van Nasfau DilDil~
lenhurg, zijne moeder JULIANA,
JULlANA, dochter van den graaf van Sto/berg.
Elf jaar oud zijnde, erfde hij het prinsdom Oranje, nevens andere
heerlUkheden
heerlijkheden,, van zijnen vollen neef REN!':
RE NE VAN CHALONS, zoon
van graaf HENDRIK van Nosfau,
Nas[au, broeder van den vader van onzen
held. Niet lang na het bekomen dezer erfenis kwam hij met zijne
nicht, de prinfes
prinres weduwe. te Brusfe!,
Brusfel, waar hij aan het hof van keiV.·verfcheen, welke vorst al vro-eg
vroeg eene bijzondere achach,
zer KAREL V.'verfcheen,
ting voor den jongen WILLEM
WILLEl\I fchijm
fchijnt te hebben opgevat, waarvan
zijne bevordering tot edelknaap, en naderhalld
naderhand tot kamer jonker , ten be.
bewijze kan verllrekken. Ook fprak de keizer dikwijls met hem over
gewigtigfte fiaatszaken,
!l:aatszaken, en hij woonde, wanneer buitenlandfche
de gewigtigfie
gezanten ten gehoor werden toegelaten, doorgaans de onderhandelin.
gen bij; terwijl anderen naar buiten gezonden werden. Door zijn
155 I met ANNA, erfdochter van MaXIMILlAAN
MAXIMILIAAN VAN EGhuwelijk in 1551
MOND, graaf van Buren, enz. bragt hij de heerlijkheden Buren,
Leerdam, .!fsfelftein,
.[fsfelftein, Sf. Maartensdijk en andere in zijn huis van
vau
Oranje - Nas{tlU
Nasfau over, en werd na deszelfs voltrekking door den
keizer, die met zijne jaren ook zijne bekwaamheden zag toenemen,
men. tot zaken van gewigt gebruikt; gelijk hij ook in 1555, toen
KAREL te Brusfe!
Brusfel afstand van de regering aan zijnen zoon PHlLlPS
PHILIPS
deed, den last ontving, dien hij echter tegen zijnen zin uitvoerde,
Om
om
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om de keizerlijke kroon en fchcptcr
fchepter aan den roomsch-koni!1g FERmN~NO
NlIND , KAREL'S
K6REL'S broeder, naar Duitschlond
DuitschlanrJ over te brengen.
Het begin der regering van koning PHILIPS
PHiLIPS voorfpelde veel goeds
VOO!
VOO! prins WILLEM, die, nevens verfcheidene Nederlandfche heeren,
met de ridderorde van het gulden vlies begiftigd werd; met de gra~
ven van EGMONO
E GMONO en HOORN zitting kreeg in den raad vanl1:aten ; meer
dan eells
eens van zijn aandeel in 's konings beden ontheven werd, welke
bij anders van de goederen zijner gemalin, in Holland gelegen, zou'
de hebben moeten opbrengen.
opbrengen, en ook eerlang door den vorst werd
gebruikt, om over den vrede met Frankrijk te handelen, werwaarts
hij. na het fluiten van denzelven , als gijzelaar vertrok. Dan, te
midden van dit toelagchen des geluks , gevoelde prins WILLEM de
flagen des tegenfpoeds. Hij verloor in Lentem,
Lemem. van 1558 zijne ge·
malin ANN~,
ANNa, welk verlies hem in diepe droefheid dompelde. Hierbij kwam, dat men, omtrent dezen tijd, ten have
hove over het verkiezen
van eenen opper -landvoogd
- landvoogd der Nederlanden raadplegende, het volk,
waarbij de prins ,zeer geacht was, gaarne hem of den graaf van
EGJIlOND
EGlIlOND zoude hebben verkozen gezien; doch PHILIPS, aan de
lasteringen der jaloerfche Spalljaarden gehoor gevende, waardoor
zij den prins bU dezen vorst hadden weten in verdenking te brengen.
gen, verkoos MARGARETA,
MlIRGARETA, hertogin van Parma.
ParmtJ. Deze den trotfehen en heerschzuehtigen
heerschzuchtigen kardinaal GRANVELLE, die het volle vertrouwen des konings bezat, moetende volgen, fielden de graven
van EGMOND en HOORN met den prins van Oranje,
Oranje. den koning, in
gefchrift voor, dat, wanneer hij den kardinaal niet terug
terng riep, deze
door zijn gewelddadig gedrag het
her land in rep en roer zoude brengen.
PUILlPS
PIHLIPS befchouwde dezen fiap
aap voor eene misdaad van gekwettle
gekwetlle
,. majefl:eit;
majelleit; doeh
doch verborg zijne gramfcl1ap,
gramfchap, en riep den kardinaal terug; maal'
maar zond in zijr.e plaats den hertog van ALvA, met Spaanfche
en Italiaan[che
Italiaanfche [oldaten
foldaten naar de Nederlanden. WILLEM, al aanfl:onds
aanll:onds
befëffende,
beieffende , wat men hiermede ten oogmerk had, vervoegde zich bij
de landvoogdes, om den koning te verzoeken, zijne ambten te mogen nederleggen ; doch lVIARGAI(ETA
MARGARETA wees dit van de hand, en begeerde, dat hij zijnen broe.der
broeder LODEWIJK van zich zoude
zoude. verwijderen, en eenen
een en nieuwen eed van getrouwheid afleggen. De prins
weigerde beide, en hield der landvoogdesfe voor', dat zijn broeder
geen vijand der openbare rust was, gelijk zij waande, en hij zelf
reeds aan den koning den eed gedaan had. Te gelijker tijd wendde
hij zich, benevens den graaf van EGMOND, tot PHILIPS, met verzoek
om vrijheid van godsdienst voor de Nederlanden; doch iijue
zijtJe poging
vruchteloos zijnde.
zijnde, zoo wel als het fmeek:chrift van 3°0.
3°0' edellieden
aani1:elling van nieuwe bistegen het invoeren der inquifidc
inqllifitic en de aanf1:el1ing
fchoppen hier te lande, zoo keerde hij naar zijn flot te Dillenhurg
terug, en werd in 1568, met verfcheidene andere grooten door AL'"
ALVA
va ,, als een wederfpannige, enz. openlijk ingedaagd, aan welke indaging hij echter niet voldeed; oordeelende , dat hij als lid des rijks
en
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en der vliesorde
vlies orde , op eene geheel andere wijze behoorde te regt
gefield te worden. Prins WItLEM
WILLEM wendde zich hierop aan den kei~
zer MAXIMILlAAN Il. en de Duitfche vorfien,
vorften, en verzocht hun om
derzelver befcherming, welke hem dan ook werd toegezegd.
Thans trad de prins van Oranje als vijand tegen ALVA
AL VA op; omhels.
de de protestantfche
protesrantfche godsd-ienst;
godsdienst; ontving van verfcheidene protestantfche vorl1:en
vorC1:en onderl1:and
onderC1:and in geld en manfchap, en zond zijne broeders LODEWljK
Lom:wIJK en ADotPH
AOOLPH met het door hem verzamelde leger naar
Y,iesland
Friesland en de Ommelanden, om aldaar zijn geluk te beproeven.
Zij floegen wel in den beginne bij Heiligerlee , in Groningen, den
Spaanfchen veldheer, den graaf van AHREMBERG,
AHREMBE.RG, die daarbij fneuvel·
de; doch ook ADOLPH verloor zijn leven, en graaf LODEWIJK, wien
liet
het aan geld mangelde, om zijne troepen te betalen, werd kort
lwrt
daarna.
Zomc:rm. 156B,
1568, door ALVA bij Jemmingm
Jemmingell overwonnen.
daarna, in Zomerm.
Prins WILLEM
WllLEM verzamelde hierop een nieuw leger van 24,000
24.000 Duitfchers, waarbij zich 4,000
4.000 Fran[chen
Franfchen voegden, en verklaarde openlijk, dat ALVA en de door hem in Brusfel opgerigte bloedraad (eon(confeil des troubles)
troubles),, de oorzaak van den oorlog waren. Dus openlijk
de Spaanfche rijde
zijde verlatende, deed men hem hiervan weldra de ge
ge-..
volgen ondervinden. De genoemde raad fprak het vonnis, op naam
des hertogs, tegen hem uit.
nit. Hij werd daarin befchuldigd van de mis
mis_..
gekwetO:e majefieit
majeO:eit en wederfpannigheid, en voor altoos,
daad van gekwetfie
met verbeurdverklaring van al zijne goederen, ten behoeve des konings,, op firaffe
frraJfe des doods uit diens fiaten
!laten gebannen; zelfs werd
nings
zijn 19jarige
13jarige zoon, PHILIP WILLEM, die te Leuven fiudeerde,
O:udeerde, opgeop geligt, en van daar als gijzelaar naar Spanje gevoerd, waar hij 28 jaar
gevangen gehouden werd. De prins liet zich echter door dit vonnis van zijn voornemen niet afschrikken: hij voerde zijn leger met
Rifn en de Maas; drong in Braóand,
BrabancI,
zeer veel krijgsbeleid over den Rfjn
eene afdeeling des vijands; doch konde den hertog van ALen floeg eelle
geenen
veldtJag
VA, die zich in de vestingen had geworpen, tot geen
en veldtlag
noch. het volk. dat voor de Spnnjaardm
Spanjaarden fidderde.
fidderde, wt
tot
noodzaken, noch·
algemeen en oplland
opf1:and bewegen;
b~wegen; veeleer moest hij, ten laatlle,
laatf1:e,
eenen algemeenen
door het herhaald veranderen van legerplaats afgemat, en van allen
toevoer afgeGleden,
afgefileden , al zijn zilver en huisraad, ge[chut
gefchut en krijgsbe'
Oranje verpanden, ten
hoeften verkoopen, en zelfs zijn prinsdom Oronje
boef
einde de achterfiallige foldU
foldij zijner officieren en foldaten te kunnen
betalen. Zijn leger ging hierop uit elkander, en hij zelf voegde
zich, met 1200 ruiters, bij den hertog van Tweeóruggen,
Tweebl'uggen, die tot
onderfiand
onder!land van den prins van CONDÉ naar Frankfijk
Frank! ifk trok. Hier bleef
hij tot de helft van het jaar 1569, en woonde er eenige onderneminondernemin.
dienf1:e der Hugenooten;
[fugenooten; doch keerde na het ongelukkig
gen bij ter dienlle
gelloemàen hertogs,
hercogs, naar
einde van den veldcogt, en den dood des genoemóen
Duitsch/and terug. Hier kreeg hij heimelijk kennis van den wefiand
toeiland
Duitsen/and
van zaken hier te lande, hetwelk hem, zoo men wil, op raad van
COLIGNY, in Frankrijk hem gegeven, deed beflui
beflui~
den vlootvoogd COLlGNY,
..
tell ,
teil
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ten, om kapers tegen de Sprmjaal'clciZ
.Spanjarm1m uit te rusten, en zich voornavoorna.
melijk in Holland en Zeeland te nestelen. Reeds in 1572 vermeesterden de TFatergeltzen
ff7atergeuzen (zoo noemde men die vrijbuiters) de fiad en
haven
l1aven van den Briel, en daarna ook Vlisjingen
FlisJlngm,, waarop verfcheide.
verfcheidelle fieden in Hollnnd
Holland,, Zeeland, Overi/ifi'l en Gelderland, de toenemende dwingelandij van ALVA moede, zich ten laat1l:e openlijk voor
den prins van Oranje verklaarden, die thans, 0111
om zijnen broeder LoLo.
DEWI]K, die te Bergen in Henegouwen belegerd werd, te ontzetten,
met 17,000 man andermaal in Braband viel, waar Mechelen en LeuLeu~
ven voor hem de poorten openden; doch daar de Franfche hulpbenge/lagen werden, en hij zelf
den , hun door COLIGNY gezonden, geilagen
ALVA, die in een verfchanst
verrchanst leger fiond,
ftond, niet tot den Dag
/lag konde
noodzaken,
lloodzaken, zoo trok hij, niet zonder verlies, naar den Rijn
Ri/n terug,
terug.
en ontkwam naauwelijks het gevaar, van door 1,000 Spanjaarden,
die heimelijk in zijn
zUn leger gedrongen waren, opgeligt te worden. Hij
tijdig genoeg gewekt, om zijn krijgsvolk
werd door een hondje nog tDdig
te kunnen verzamelen, en aan hen den terugtogt af te fhijden.
In het jaar 1575 droegen de fiaten
11aten van Holland den prins, onder
den naam van Gouverneur of Regent, ,'oljlrekte magt , gezag en opperst
(fouverein) bevel op; inzonderheid ilonden
110nden zij h<>m
hem het bewind af
over alle fchepen van oorlog,.
oorlog" mits hij ze niet buiten der fiaten
11aten bewilliging vervreemde, of buiten 's lands vervoerde, en maak,te men
voorts eenige onderlinge fchikkingen te zijnen genoege. Zeeland,
naderhand ook Utrecht en Gelderland, volgden het voorbeeld van
1581I vernieuwd;
vernienwd; terwijl de fiat
11aten
Holland, en de overdragt werd in 158
en
eenige dagen vroeger, voor zij hunnen afval van Spanje openlijk beo
bekend maakten, hen als hunnen fouverein huldigden, en den eed van
getrouwheid
getrouwbeid en gehoorzaamheid aan hem aflegden. Deze oppermagt
ilechts perfoonIijk,
perfoonlijk , en hierom werd in 1582 ook nog
was imusfchen flechts
tot de overdragt der elfeli.fke
elleli.fke waardigheid der oude graven van Ho/Holland, Zeeland en Vries/and
Vriesland benoten,
be/loten, en door den prins plegtig aangenomen, aan wien vervolgens, als hunne wettige overheid, den eed
door gemagtigden uit de edelen en fieden
il:eden van Holland werd afaf.
gelegd.
Inmiddels had de aanzienlijke vloot, reeds in 1573 te Plisflngen
il:eeds de overmagt op de Spanjaarden
Spanjatll'den
door den prins uitgerust, 11eeds
behouden; doch ha-d
had ALVA Berger.
Bergen genomen, en verfcheidene il:eden,
fieden,
regenfi::nd, weder aan zich onderworpen, waarter.a den dapperiten tegen11::nd,
gen de prins van Oranje de Heden Geertruidenberg. en Middelburg
Spaanrche vloot ge/lagen
geflagen had.
had_
veroverde, nadat de Watergeuzen de Spaanfche
Omtrent dezen tijd Cr 573) kwamen Don LOUIS DE REQUE.
REQUEden. Omtrem
SENS en CUNINGA in de Nederlandm,
Nederlandm , en werd ALVA
ALv A door den eer.
eerfloegen LODEWIJK en
fien als landvoogd opgevolgd. De Spanjaarden /loegen
Mooker -heide: bei.
HENDRIK VAN NASSAU, in Grasm. 1574, op de MookeI'
Ondertt1sfchen
den fneuvelden; doch de prins ontzette Leijden. Ondertusfchen
Spaanfche folda.en
foldaten te dntwerpen
Antwerpen en op andere plaatfen
plaatren
pleegden de Spaunfche
pleegdeu
ztl\.
zul.
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zulke verregaande bllitcnt"porighcden,
buitenCporigheden, dat de gezamenlijke Neder.
landCche
lalldfche gewesten, behalve Luxemburg, zich in 1576 te
re Gent ver.
eenigden, om het vreemde krijgsvolk uit den lande te
tc verdrijven en
het juk van godsdienstdwang af te fchudden
fchlldden ; doch toen de nieuwe
landvoogd JAN VAN OOSTENRIJK
OOSTENRTJK openlijk het in 1577 genoten eeuwig edict fchond,
Cchond, riepen de fiaten
ftaten van Antwerpen den prins van Oo.
"anje
ranje te hulp. Het volk ontving hem in Brusfel met ongemeene
blijdfchap, en een gedeelte der ~aten droeg hem de fiadhouderlijke
waardigheid op; dan daar verfcheidene
verCcheidene grooten tegen hem waren, zoo
bewerkte hij het ben
benuit
uit , dat de aartShertog MATTHIAS VAN OOSTllNOOSTENRIJK
RIJK tot algemeenen fiadhouder,
lladllouder, doch Illj
luj als generaal.
generaal-luitenant,
luitenant , werd
befruur van alle
aangenomen; behoudende echter aan zich zelven het belluur
fiaatszaken. Inmiddels verkregen de Spanjaarden door de overwin.
ning bij Gemblours , in Louwm. 1578,
1578 , in de zoo genoemde Waalfche
provinciën, welke ijverig katholijk waren, op nieuw de overhand;
terwijl de nieuwe lladhouder ALEXANDER FARNESE.
FARNESE VAN PARMA, een
ervaren en ftaatkundig
l1aatkundig veldheer, de gemoederen van hen, die over
den geloofsvrede en de fiaatkundige gelijkheid der beide kerken, ontevreden waren, wist te winnen, en de van den prins afkeerige groo.
ten weder aan de zijde van Spanje te brengen. Hierom bewerkte
de prins van Oranje een naamver
naauwer verbond tllsfchen
tusfchen de 7 Noordfche
NoordCche
van Utrecht, in Louwm. 1579 genoten.
provinciën, door de Unie Vtm
en legde daardoor den grond tot de republiek der Péreenigde
Jléreenigde Neder.
landen. Toen hierop de vredesonderhandelingen te Keulen vruchteloos waren afgeloopen, verkozen de Algemeene ftaten
fiaten den hertog
van ANJOU tot vorst der Nederlanden,
Nedertanden, op zulke titels en hoogheden
als de vorige landsheeren gehad hadden; verklaarden den koning van
Spanje, in Hooim. 1581, voor eenen dwingeland, vervallen
vervaJlen van alal.
le
Ie aanfpraak
aanCpraak op de regering, en ontfloegen
ontaoegel1 alle leenmannen, regters •,
ambtenaren en andere ingezetenen van den eed)
eed, aan hem gedaan. DeDe~
ze had namel\jk
namelijk in het vorige jaar eenen fcherpen ban tegen den prins
van Oranje doen afkondigen, dien hij de vinnigt1:e
vinnig!l:e verwijtingen
van ondankbaarheid, meineedigheid en andere fnoode ondeugden
deed
deed., 'als een' Cchelm en verrader. vogelvrij verklaarde, en op
zijn hoofd eenen prijs van 25,000 gouden kroonen fielde.
llelde. De fiatell
ftatell
van Holland en Zeeland
Zeetand vermeerderden hiero?
hierop 's prinsen lijfwacht.
en hij zelf gaf zijne verdediging in het licht, waarin hij den koning
onder anderen wellust en moord, den dood van zijnen zoon
zOOn D01J
Don
CARLOS en van zijne gemalin ELlZABETH
ELIZABETH voor de voeten wierp.
OndertusCchen 'veroverde de hertog van PARMA verCcheidene
OndertusCchenveroverde
verfcheidene vesves·
tingen
tingen.• onder anderen Breda; doch hij moest het beleg van Kamerijk
l'ijk opbreken, toen de hertog van ANJOU met een leger aanrukte
aanrukte,~
waarna deze Franfche
FranCche prins in 1582
158~ tot hertog van Braband werd
uitgeroepen, bij welke gelegenheid de prins van Oranje hem den
hertoglijken hoed opzette, en den eed.
eed, dat hij naar den inhoud
van het verdrag regeren zonde,
zoude, openlijk afnam. Dit gefchiedde te
ALGEMEEN WOORDEND. VII.
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Antwerpen, alwaar de prins kort daarna op eene verl'aderlij kc
ke wijze
door eenen Spanjaard, met name JAN
JAN }AuREGVr,
}AuREGUr, mer eene pistool
her regeer.
regter.
werd door het hoofd gefchoten , waarvan de kogel onder hee
oog inging, en door het gehemelte des monds, beneden het linkerkakebeen uitkwam. De dader werd aanftonds
aanrtonds door de lijfwacht lIeer.
Jleer.
gehouwen, en twee zijner medepligtigen, die men ontdekt had, ondergingen de vreesfelijkfte
vreesCelijkrte firaf,
firaf. De fl:aten
fiaten gaven van dit geval aanIlonds
(londs aan de fieden
!leden kennis, fchreven eenen plegti~en bededag voor
's prinfen behoudenis uit, en dankten den hemel naderhand vurig voor
her!lelling. Na deze gebeurtenisfen
gebeurtenisCen had de hertog van ANJOU
zijne herfielling.
het óog
óOg op de onbepaalde heerfchappij,
heerCchappij, en volgde in dezen geheel
de inblazingen eener jonge Iigtziunige Franfche
FranCche vrouw, zonder naar
naaf
den raad des prin[en
prinCen van Oranje, wiens aanzien hem mishaagde, te
i1:eden,
luisteren; dan, zijn oogmerk, om zich van de gewigtig!l:e (leden,
zoo als Brugge en Antwerpen, meester te maken, mislukte door
den moed der burgers. zoo dat hij in 1583 met fchaamte
Cchaamte naar Frtlnk4
ban/(4
rijk terug keerde en aldaar kort daarop fiierf.
,
In 1581 had de prins, zoo als wij te voren aanmerkten, den eed
eed'
op de hooge overheid dezer landen afgelegd, en in het navolgend
jaar dezelve aanvaard. Sedert raadpleegde men in Holland over den
titel, dien hij moest voeren, en oordeelde geenen bekwamer, dan dien
van Graaf en Heer. Zeeland en Utrecht verklaarden er zich tegen,
nogtansdroegen de gemagtigden van Holland hem de grafelijkheid.
hoogheid en heerlijkheid van Holland,
Hol/and, Zeeland en Vriesland
f/riesland op, on.
der welken titel hij die ook aanvaardde. Ondercusfchen
Ondertusfchen ontbrak er
nog veel aan het werk der opdragt. De akte moest nog bezegeld
en den prins overgeleverd worden, terwijl de voorwaarden, bij
bU zijne inhuldiging te bezweren, nog moesten worden opgeileid en goedgekeurd. De bezegeling gefchiedde in Holland
HollalldI door de edelen en
fieden
(leden op last der fiaten;
(laten; doch verfcheidene
verCcheidene gewesten fiieten
(lieten zich
hier aan. Ook maakte de meerderheid van Holland een olltwet'p
ontwerp van
de voorwaarden van inhuldiging; en het is te vermoeden, dat men
ook daartoe zoude gelwmen zijn, indien Iliet de prins, weinige da.
gen daarna, door eenen onverwachten dood ware weggerukt geworden. Na den aanOag
aanflag in 1582 op zijn
zUn leven, had men het meermalen
er vruchteloos op toegelegd, om hem van kant te helpen, toen eindelijk zekere BAT.THAZAR GERARDS, die zich onder den valfchen
valCchen llaam
naam
van GUYON,
GUYON, bij
b~i den prins, welke toen te De!ft was, had
weten in te dringen, het moorddadig opzet uitvoerde, en den
de n loden
van Hooim. 1584, op den eeri1:en
eer!len nieuwen trap van zijn bof
hof in het St.
Aagten
/lagten klooster,
klooster. eene pistool, met 3 kogels geladen, op hem loste.
hem dwars door het lijf of in het hart treffende. De prins zonk aanfionds
flonds op den grond neder, zeggende: mon Dieu, won
1110n Dieu,
Dieu. ayez
pilid
pilM de 1110; et de tOll
tOll pauYre
pauyre peuple! (mijn God, mijn G()d, ontferm u over mij en over uw arm volk), en gaf hierop den geest.
De llIoordena~r,
moordena~r, de vlug't
vlng't llem
nemende,
ende. werd dadelUk achterhaald, en onderonder.
ging

WIL
~ing
~i"g

L

E 1\1:

II.

595

kort daarna zijne verfchrikkelijke (haf met eene
aene ongeloofelij'ke
ongeloofellj'ke
hardvochtigheid. Daags na den moord werd 's prinfen lijk gebalfemd.
ten toon gefield, en bleef boven aarde tot den 3den van Oogstm...
teu
wanneer het, op kosten der aaten
!laten van Holland, Zeeland, Friesland
J7rieslalzd
en Utrecht, met bijna koninklijke pracht, in de nieuwe kerk te
Delft, werd begraven, bij welke gelegenheid in dezelve eene korte
en troostrijke lijkrede gehouden werd, die met aandacht en wee.
moed werd aangehoord.
Zoodanig was 's
'5 prin[en
prinfen uiteinde in den ouderdom van bijna 5~
S~ jaar.
Dij 4 echte vrouwen heeft hij J 2 kinderen verwekt. ANNA VAN EGMOND , bierboven reeds gemeld, baarde hem FILIPS WILLEM, die
in Spanje verCcheidene jaren gevangen zat, en MARIA. Bij zijne
tweede, ANNA VAN'
VAN SAKSEN, van welke hij zich, uit hoofde van
haar onbetamelijk gedrag, met bewilliging harer magen, liet fchei~
den, MAURITS, ANNA en EMILIiI.;
EMILIA; bij de derde, CHARLOTTE VAN
BOURBON, verwekte hij 6 dochters, LOUISE JULIANA, ELJZABETH,
ELIZABETH,
KATHARINA BELGlcA,
BELGICA. FLANDRINA, CHARLOTTA BRABANTINA en EMI.
LJA
LIA SECUNDA, en eindelijk baarde hem zijne vierde gemalin, LOUISE
VAN COLlGNY,
COLlGNY. nog geene 6 maanden voor zijnen dood, FREDERIK
HENDRIK. De prins was van meer dan middelbare lengte, bruin van
gelaat en oogen, die zeer levendig fionden; voorts helder en liefeliefe.
lijk, maar ook, daar het te pas kwam, fcherp van fiem.
fiern. Zijn gelaat nond
fiond veelal vrolijk en vriend~lijk.
vriend~lijk, waardoor hij veler harten won.
Niet vreemd hield hij zich van [chens
fchens , vooral over tafel, alwaar hij.
aan geene prachtige hofhouding gewoon, ook wel een en Duitr~hetl
Duitf~hell
dronk plagt te doen. In fpelen. rijden of jagen vond hij geen ver.
maak. Hij was fchrander, voorzigtig, naarftig en minzaam; doell
deze hoedanigheden werden door zijne vijanden in zulk een licht
be[chouwd
fchalkheid, gevèinsdheid, list en Haatzucht
flaatzucht
befchouwd , dat ze hun [chalkheid,
toe[chenen.
toefchenen. De muiterij tegen den koning van Spal1je,
Spanje, zijne hoofdmisdaad tegen de Spaanschgezinden,
Spaanschgezinden , gaf, in hun oog. aan al zijne bedrijven eene afzigtelijke kleur. De liefde tot de Nederlanden,
met name tot Hollal1d
Holland en Zeeland, maakte hem, daarentegen, bij
zijne vrienden tot een pronkfiuk onder de vortlen , en een voorbeeld
van !land
fiand vastigheid, grootmoedigheid, goedhartigheid en andere verhevene deugden.
De fiaten der J7ereenigde Nederlanden, een weinig adem [cheppenfcheppende ten tijde van het 12jarig befiand, hebben in het koor der nieuge!1:icht, in welker opwe kerk te Delft eene prachtige graftombe gefiicht,
fehrift
herfteller van vrijheid en van zuivere
fchrift zij hem afmalen als eenen herHeller
godsdienst, en hem voorts den [choonfien
fchoonfien titel geven, welke immer
eenigen vorst te beurt viel, namelijk dien van Fader des Faderlands.
WILLEM H. van dien naam, uit
Uil het huis der prin[en
prinfen van Oranjep
was de zoon van FRBDERlK
FRBDERIK HENDRIK (zie aldaar) en AMELIA
AMELlA gravin van Solms. Hij werd den ~7aen
~7fien van Bloeim. 16z6
1626 in '5 Hage geboren; huwde in 1640' aan MARIA, oudfie dochter des konings valt
vall
Pp
Pp 2
GrootCroot-
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Groot-Brittanje, en volgde zijnen vader in al zijne ambten en W:l~r·
wa~r·'
digheden op. Toen deze ftierf,
merf, bereikte de jonge prins naauwelijks
den ouderdom van 2!l I jaar. Driftig en oorlogzuchtig van aard, moge
men het een ongeluk voor hem rekenen, dat hij aan het bewind
kwam in eenen tijd, dat het land, coen
toen met Spanje in oorlog,
oorlog. den
vrede noodig had. Reeds verfcheidene
ver[cheidene jaren had er tusrchen de
meeste leden van Holland en 's prinfen
prinren vader, nu en dan, verfchil
ver[chil van
begrip plaats gehad over zaken van vrede, oorlog en regering. WIL.
WIL.
LEM, toen hij aan het bewind kwam, was hiervan niet onkundig, eu
en
daar
danr ook nu bij de fiaten en hem verfchilIende
verfchillende inzigten plaats hadden,
omscond
eenige voorname leden van Holland een
omstond er tusfchen
tllsfchen hem en eellige
misnoegen, hetwelk gewigtige gevolgen had.
In het jaar 164&
1648 werd eindelijk, na veel onderhandelens, de Muns.
terfche vrede, waardoor de oorlog met Spanje een einde nam, gefloten.
ten, en vervolgens bekrachtigd. Ofschoon nu wel deze vrede niet
naar genoegen van den prins was ,• had men echter daarbij zijne beverloren , waardoor hij genoodzaakt werd,
langen niet uit het oog .verloren,
in deszelfs bekrachtiging te berusten. De prins, întllsfchen"
îmusfchen,. boven.
aaugegaan
dien een afzonderlijk verdrag met den koning van Spanje aangegaan
hebbende, waarbij hij eenige voordee1en
voordeelen voor zich en de prinfes
prin[es zijzij.
ne moeder bedongen had,
had. werd dit bij Holland zoo euvel opgenomen, dat men ter!lond
terHond een der punten van hetzelve verbrak,
verbrak. als oor'
oordeel
tléelende
ende nan
aan de oppermagt van de !laten
Haten van dit gewest te kort te
doen. Ooi.
Ook de aangewende middelen van den prins, om zijnen ver.
verfchlllden bezwaarden flaat
fl:aat te herirellen
herftellen , hadrlen
hadden weinig of
vallen en met [chulden
geen gevolg, alzoo Holland er zich
z!ch fieeds
fl:eeds tegen v~rze[te,
v~rzette, en zelfs
wist te bewerken, dat er geene milde giften kwamen van de ove.
rige gewesten, die anders, om ons van de woorden van den beroem.
den AYTZEMA
AYTZEMA te bedienen, den rok met, het hemd zouden hebben
weggegeven. Dit eene en andere vermeerderde het misnoegen,
misnoegen.• waarbij
nog kwam, dat Holland federt verfcheidelle
verfcheidene jaren in de gefchillen
KAREL I. 's prinfen'
prillfen' [cIlOonvader
fc1JOonvader,, en het parlement, of
tusfchen koning KAREL
zich flechts onzijdig gedragen' had, of zelfs allengskens begon te
neigen
lleigen naar de zijde van het parlement, en thans geene gezindheid
KAREL H.
11. te onderfielJnen,
altoos toonde, om de belangen van KAREL
onderfietmen, hetwelk het ongenoegen van den prins tegen de !laten
finten van Holland en
de voornaam!le
voornaamfie fieden aanmerkelijk deed toenemen, zoo dat het niet
te verwonderen was, dat het eindelijk, ter gelegenheid van een nieuw
gefchil over de afdanking van krijgsvolk, tot hevige daden overfloeg.
overlloeg.
namelijk. hadden terfiond
terfl:ond na het afkon·
afkonDe fiaten van Holland, namelijk,
digen van den Munster[chen
Munsterfchen vrede begonnen te raaJpleegen over
eeue aanmerkelijke
het verminderen van 's lands uitgaven, en floegen eelle
vermindering der Ialldmagt
lalldmagt aan
aau de Algemeene fiaten
Haten voor, die zich,
benevens zijne Hoogheid. ernfiig daartegen verzetteden.
verzetteden, Het gevolg
hiervan was,
was. dat men toen in eene daarop volgende vergadering van H.
H. Mogenden over dit pum
punt gernadpleegd
geraadpleegd werd, bij eene konl1olJdîge
konHolJdig e
af:lf-
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ölfwezendheid
l:lfwezclldhcid der afgevaardigden van Holland, gedurende welke de afaf:'
gevaardigde van Gelderland den prefidialen
prcfidialen fioel beklom, met 6
gewesten beO
befloot,
oot , om' den fiaten van Holland, en bij derzelver afwe_
zendheid, Gecommitteerden raden aan te fchrijven: "dat zij den last,
dien zij tot vermindering gegeven hadden, dadelijk herroepen zouden."
zouden.,
en, zoo zij dit weigerden, gelijk wel te wachten was, dat zij dan
den krijgshoofden zouden gelasten, om, zonder op de orde van Holland te letten, hunne vaandels voltallig te houden."
houden." De afgevaardig_
afgevaardig~
den van Holland protesteerden tegen dit befluit
beOuit en deze geheele
beOoten,
manier van handelen, waarop de fiaten van dit gewest befloten,
om 29 vaandels uitheemfche troepen, die van de 50 door hen he.
be.
taald werden, welke zij gaarne afgedankt zagen, onbetaald te
laten, zoo de andere gewesten langer weigerden, de afdanking
llevens
nevens hen te doen. Ingevolge hiervan zonden zij dan ook dadelijk
de brieven af aan de kapiteinen
kapitein en en ridmeesters van het voetvolk en
cn
de ruiterij, die zij onbetaald wilden laten, waarbij zij hen voor hunhun.
11e dienst bedankten, met bijvoeging, dat zij op ge
geene
ene verdere be~
belle
taling te rekenen hadden; verdedigende vervolgens dit hun gedrag in
eenen brief aan de overige gewesten. De Raad van fiate, daarente.
daarente_
gen, hiervan onderrigt, deed den kapitein
kapiteinen
en aanfchrijven, "dat zij den
eed, waardoor zij aan de Algemeene fiaten verbonden waren, zouden
niee zonder derzelver last laten afdanken;"
afdanken ;"
indachtig zijn, en zich niet
Haten verzoekende, die zij hiervan kennis
te gelijk aan de Algemeene fiaten
gaven, om den bevelhebberen der fierke plaatfen , alwaar dit krijgs
krijgsn..
volk bezettieg
bezetting hield, aan te fchrijven, dat zij de uitvoering van den
last der Haten van Holland
Hot/and zouden hebben voor te komen, en voorts
in bedenking gevende, of men niet op middelen behoorde bedacht
te zijn, om de rust van den llaat te verzekeren. De afgevaardig~
den der 6 gewesten, meest allen op de zijde
zijd>: van den prins, namen
hierop bij meerderheid van fiemmen, den 5 van Zomerm. 1650.
het merkwaardig en gewigtig beOuit
bcfluit " dat men, overeenkoml1:ig
overeenkom!l:ig dcn
den
voorOag van den Raad
Rand van Hate,
nate, aan de bevelhebbers fchrijven zou, dat
" voorflag
" men eene plegtige bezending zou doen aan de fieden van Holland, om
" dezelve te doen af!l:aan
afl1:aan van het beO
befluit
uit tot bijzondere afdanking.
afdanking,
" en dat de prins deze bezending, en de perfonen , uit welke zij be!l:a~n zou, zou regelen; wordende Zijne Hoogheid te gelijk ver" fiann
" zocht
zo,·ht en geautori{eerd,
geautorifeerd, om alle noodige orde te fiellen, ten einde
"alles in goede rust en orde werde gecon[erveerd,
geconferveerd, en inzonderheid
" gemailJtineerd en vastgehouden de _Unie met den gevolge en (lrJlZaall~
"gemaintineerd
" kleve van dien, en integendeel geweerd en te gemoet getreden,
" dat daartegen zoude 1i1ogrn
1l1ogrn WOI"dm
WOl'den voorgetJomen."
voorgenomen." De afgevaardigden van Hollrmd,
Ho//and, Gelderland en Utrecltt
Utrec/tt hadden in dit beOuit
beQuit
niet bewilligd. Gelderlalld
Ge/derli11zd echter was thalls meer op de zijde

van Zijne
Zijlle Hoogheid, dnll
d:m kort na het fluiten
OtlÏten van
v~n den Munsterfchel1
Munsterfcbcll
\'rede.
vrede. Reeds in het vorige jaar had de prins de wethouderfchap te
"V~ilJl('gm
.Vij!llr'gt'/J bedankt, cu eene
eCHe alldere
andere 11aar
naar zÜn
zijn genoegen
gcnoegen aangcftcld;
aangeflelcl; doeh
doch
p P3
dele
deLe
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deze vernndering
vernnderillg verhinderde niet, dat men 'wegens Gelderland nog
niet in het voornoemde beOuit konde bewilligen.
bel1uit genomen was, gaf de prins aan de Alge.
Daags nadat dit benuit
meene
llleene fiaten kennis, dat hij zich zelf aan het hoofd der bezending
dacht te fiellen, en tot zijn gezelCchap
gezelfchap had verkozen 4 leden uit
hunne vergadering, namelijk: AaRTSBERGEN
AARTSBERGEN , Mi\URE
MAURE GNAULT, RENSWOUDE en KLANT,' en uit den Raad van lhue
Hate ASPEREN LUltASZ
LUI{ASZ en
den theCaurier-generaaI
thefaurier-generaal BRASSER. De vergadering bedankte den prins
voor zijne zorg, en verzochten hem, om door alle mogelijke midmid.
delen van overreding de leden van Holland van de bijzondere bedanking te doen afzien. De gemagtigden van dit gewest verklaarden
zich tegen dit alles; doch het hielp niet. De prins vertrok den 8 val)
van
Zomenn. met genoemde heeren en een groot aantal krijgsoverfien
krijgsoverfiell uit
's Hage. Men nam eerst den weg naar Dordrecht, waar de be~ending ,
op haar gedaan voor!lel alleen ten antwoord kreeg, dat men er over
raadplegen zou, en het gevoelen der fiad ter vergadering van Holland
inbrengen. De bezending vertrok nu nnar Gorinchem en Schoonhoven.
waar haar een beter onthaal ontmoette, en van daar naar Gouda.
beOoten had, haar gehoor te weigeren;
weigeren:; doch
waar de vroedfchap eerst beOaten
Zijne Hoogheid, fommige leden derzelve bij zich ontboden
omboden hebbende,
bragt verandering te weeg in dit beOuit. Evenwel gaf men hier.
gelijk te Dordrecht, flechts mondeling en algemeen antwoord. De
prins, met zijn gezelfchap de reize vervolgende, kwam in den Edel
Briel
en te Rotterdam, waar men der bezending gehoor verleende; doch insgelijks algenleen antwoord gaf, zich gedragende overeenkom!lig
overeenkomfl:ig hetgeen
men ter dagvaart !lond
nond in te brengen. Te Schiedam on tving de bezending
een gelijk antwoord, zonder dat het blijkt, dat zij in de vroedfchap
prins. als fiadhougehoord werd. Te Delft wilde men wel aan den prins,
rler,
rier, gehoor verleenen, maar niet aan de andere heeren, aan welke
men zelfs onthaal en huisvesting weigerde, en voorts almede een
algemeen antwoord gaf. De bezending, van hier naar 's Hage gekeerd
begaf zich daarop naar Alkmaar en andere neden
fieden van het Noorderkwartier, werd in de meeste derzelve met fiaatfie ontvangen, doch
kreeg flechts een algemeen antwoord. Te Hoorn fcheen echter het
re.
onthaal niet te breed geweest te zijn, en te Medemblik had de regering haar antwoord. hetwelk ook algemeen was, den prins te
gemoet gezonden, met
mee verzoek, om niet derwaarts te komen, hethet·
welk ook niet gefchiedt is.
Inmiddels had de wethouderfchap van Amflerdam aan den prins
burgemeesteren. A. OETGENS VAN·
VAN, WAVEREN en PJETER
PIETER
de beide burgemeesteren
HASSELAAR afgezonden, die hem te Gorinc!;em aantroffen, en verver.
zochten, " de moeite te willen fparen, om naar hunne fiad te ko·
" men, alzoo men hem met zijn gezelfchap aldaar niet zoude kun.
" nen ontvangen, en ondertusrchen
ondertusfchcn ongaarne iets doen zou. hetwelk
" met de nchtingnch ting- mogt fchijnen te firijden,
firijdel1, die men Zijne Hoogheid
!1:oorde zich echter aan dit verzoek
" vcrfchulc1igd was," De prins !loorde
even
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even weinig, als aan de boodfchap der tweede bezending van de reAmjJerdam, die hem te Edam ontmoette, en berigete,
gering van Amfterdam,
dat hij, als fiadhouder van Holland, binnen hunne 11:ad
ftad begeerende te
komen, met alle eer ontvangen zoude worden; doch Zijne Hoogheid antwoordde, dat hij er komen zou met zijn gezelfchap en in al
die hoedanigheden, met welke hij zich bekleed vond. Hij kwam er
dan ook niet lang daarna; verzoekende met de andere hee ren in den
vollen raad gehoord te worden; doch burgemeesteren weigerden.
dien bijeen te roepen. De prins begeerde toen gehoord te worden
lladhouder; doch daar hij tevens verklaarde, dat hij zijne waardigals fiadhouder;
lJeid
l1eid als afgevaardigde der Algemeene 11:aten
llaten niet dacht af te leggen,
z~o werd zijn verzoek afgeflagen. Te Haarlem verlee~de men der
bezending almede geen gehoor in de vroedfchap;.
vroedfchap; . maar wel te LeiJLeifden,
dCII, waar men tevens een antwoord naaf
naar genoegen ontving.
Na dit alles deed de bezending den 27en van Zomerm. ,bij monde van
AARTSBERGEN ,, ter AJgemeene vergadering verflag , waarin gezegd werd.
werd •
AARTSBERGEN
ll:edcn verklaard hadden, te willen blijven bij de Unie;
"•, dat fommige fieden
nnauwelijks, anderen geheel niet gewaagd had" dat anderen hiervan naauwelijks,
" den, en men te Haarlem, Delft, Amftertlam
AmjJert/am en Medemhlik aan de
" bezending gehoor had geweigerd,"
geweigerd." Drie dagen later ver[cheen Zijne
Hoogheid in perfoon in de vergadering van Holland, en beklaagde zich,
in gefchrifce, over de regering van Amfterdam;
AmjJerdam; begeerende 1, dat zij
llad zou bewegen tot behoorlijke berfielling
berllelling en voldoening. Dit
die fiad
voorllel werd terllond gedrukt en onder het volk verfpreid, zeer te
voorfiel
gen den zin der !lad'
llad' .dmfterdam,
.dmjJerdam, die zich een weinig latcr
later bij de
fiaten van Holland fcbriftelijk
fchriftelijk verdedigde, waarvan het gevolg was.
dat de Iaatlle
!aat!l:e bij meerderheid van llemmen
fl:emmen een befluit namen, waarbij
de geheele handel der Algemeene
Algerneene {laten
aaten in deze gelegenheid veroor~
deeld werd, en te gelijk verboden, om in het vervolg dergelijke belleden te ontvangen.
ont van gen.
zendingen in de {l:eden
Imus[chen was de admiraal WITTE
WITTE KORNELISZOON
KORNELISZOON DE
DE WITTE,
WITTE, die
Intus[chen
de westindi[che·
westindi[che' compagnie op de kust van Brazilië gediend had.
zonder verlof van den raad van regering aldaar, herwaarts teruggekomen, en had zich eindelijk bij den prins vervoegd, om vel'Oag
vel'l1ag van
zijne verrigtingen te doen; maar Zijne Hoogheid liet hem kort daarna
op raad van eenigen uit de Algemeene fiaten, vatten en op de gevan.
AmjJerdnm •
gen-poort brengen. Te gelijker tijd \Jam de admiraliteit te Amflerdam
op last van de Algemeene fiat en , eenige kapiteinen van het fmaldeel
van DE WITTE
WITTE in hechtenis, over welke zoo wel als over laatstgenoemden, door hUll
hun Hoog Mog., regters
regt ers uit al de admiralitcits
admiraliteits - col.
Holland hielden dit alles voor
gelleld werden. De fiaten van Hol/and
legiën gefield
ecne blijkbare krenking van h~n
hl.,\n grondgebied, cn
en eClle
eellC inbreuk
Înbreuk ·op
'op
eene
met den prins
hunne opperlle magt in hun gewest, en fpraken er mct
geene voldoening. De wethoudcrfchap
wethouderfchap van .dmover, maar kregen geelJe
ging verder: de admiraliteit, weigerende de gevangenen te flaken.
flnkc!1.
flerdam ~ing
Jliet
ict zij de hechtcn
hechtenis
is open breken, en de kapiteincn
kapiteillcn op vrije voetell
pp 4
fldPP4
lld-
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{lellen.
llellcn. Dat dit voorval de verbittering.
verbittering, die reeds plaats had, moest
vermeerderen, was nacullrlUk;
natuurlUk ; doch deze klom nog hooger,
ho()ger, toen
de prins, zonder bijzonderen last, 6 afgevaardigden in de vergadering
vnn
van Ho/kmd, terwijl de fiaten zaten, liet vatten, en onder een fierk
geleide naar Loeveftein brengen; nemende te gelijk het belluit, om
de fiad Amfterdam bij verrasfing in te nemen, waartoe hij graaf
WILLEM FREDERIK
FREDERIK ,fiadhollder
,fiadhouder van Vriesla1ld, het opperbevel opdroeg
die dan ook met eenig krijgsvolk derwaarts trok. Ondertusfchen had
men van zijne aannadering
aannaderil1g berige
berigt ontvangen, en zich in !laat van
verdediging gefield.
ge!leld. De valbruggen werden opgehaald; de poorten
gefloten; de fchutterij werd in de wapenen gebragt : ook werd de trom
geroerd en volk geworven; terwijl tevens 3 oorlogfchepen werden
in fiaat
!laat gefield, om het IJ te befchermen, en eenige gewapende
uitleggers in den Amftel voor de fiad gelegd. Graaf WILLEM, digt
onder de fiad
!lad genaderd zijnde, maar de pooreen
poorten gefloten en alles in
beweging vindende. oordeelde het ongeraden, om iets geweldigs te
ondernemen; doch zond eenen brief van den prins naar de fiad, alhoewel hij h,st
h.st had, dien in perfoon te overhaudigen, waarin Zijne
. Hoogheid zijn oogmerk, en de redenen van dezen fiap
!lap opgaf. De
wetheuderfchap, den brief gelezen hebbendè, zond dadelijk de fcheMtzarfeveen en SIMON VAN DER DOES in een
pens HUIDEKOPER van Maorfeveen
gewapend jagt aan graaf WILLEM af ,dien zij aan den Amftel voor
Wdntz genoemd, aantroffen. HUIDIlKoPER,
HUIDEKOPER , het woord
de hoffiede Wdna
voerende. fprak eene mannelijke tl!31
taal ; zeggende •, onder anderen,
anderen ~
" dat zij' s prinfen brief aan de afgevaardigden ter dagvaart en aan de
",
" fiaten zeI ven hadden gezonden, om derzelver goeden ràad
ra.ad in te
" winnen, zonder welken zij dien niet konden beantwoorden;
",. doch intusfchen verzochten zij, de fiad te verfchoonen en niet
" nader te komen, vermits zij anders genoodzaakt zouden zijn.
"zich met de wapenen te befchermen, die God en de Natuur
hadden," In der daad, men had in de vroedfchap
" hun verleend hadden:'
voorgeflagen,, of men den zeedijk omtrent de St. Antonies.poort
voorgellagen
Antonies-poort niet
behoorde door te fieken,
fieken , en het haperde flechts aan Ag fiemmen
fiern men van
de 36, dat hiertoe niet belloten werd. Om echter het volk .te
voldoen, liet men z2 fluizen
voldoen.
fJuizen openen en hier en daar eenen polder doordoor.
fieken,
fteken, waardoor zoo veel van het naaste land onderliep, dat het
d,;! troepen
leger genoeg begreep> dat het aan de fiad fiond, om d>!
door het water te verdelgen, zoo zij niet aftrokken.
WILLEM, die op de vrijmoedige aanfpraak
aan[praak van HUlDEIWPER
HUIDEIWPER
Graaf WILLEM,
had; dat hij niets ged:tan
gedll8n had, dan op last van
alleen geantwoord bad;
Zijne Hoogheid,
Hoogheid. wien hij van alles berigt zou geven, zond de tijmisInkten aanflag op .dmflerdam
Amflerdam aan den prins, die zich
ding van den mislukten
:n perfoon, tegen den raad der twee hooge gege.
den volgenden dag :11
naar die flad.
fiad begaf, met oogmerk,
oogmerk. om haaf
haar
regtshoven ,• op reize l1aar
door een langdurig beleg tot onderwerping
ouden~erping te brengen. De prins
prin~
kwam nog dien eigen avond
llvond te dmflcrdam
,dmJlcrd(lffl,1 WCl'waarcs
werwaans graaf WILLEM
WILLEM
\;wtlm
te-
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terug gekeerd was; maar vond zich in geene ,geringe verlegenheid,
tertlg
Amfle/veen en den Ouwerkerkjèhen
toen hij het land tllsfchen .AmJlelveen
Ouwerkerk[chen weg tot
aan den Uithoorn zag ondergeloopen, te meer EOg,
I~Og, daar men hem het
gevaar onder het oog bragt, waarin zijne troepen zich bevinden zouelen,
den, indien de Amflerdammers
.AmJlerdammers den St. Amonies.dijk
Antonies.dijk doorllaken.
doorflaken. In
f1:aat van zaken befloten Il.
H. H. Mog. tot eene aanzienlijke bebeo
dezen !laat
zending aan Zijne Hoogheid, met verzoek, om naar den Haag terug
te komen; de vijandelijkheden te doen ophouden, en den koophandel van Amflerdam zijnen vrijen loop
Joop te laten. Terwijl dit in 's Hage
voorviel. trad de prins, zijnen aftogt als fchandelijk
fchande!ijk befchouwende,
fiad .AmJler.
Amfler.
zoo hij zijn oogmerk niet eenigermate bereikte, met de aad
tus[chenkomst van eenen derden, in onderhandeling, met
dam, zonder tusfchenkomst
dat gevolg,
gevolg. dat tllsfchen
tusfchen beiden op den 3den
aden van Oogstm. 1650 te
Amflelveen
AmJlerAmJlelveen een verdrag geteekend werd, inhoudende, " dat Amflerfraat van
" dam zou bewilligen, zoo wel als de 6 gewesten, in den fl:aat
" oorlog, dien de prins zou trachten te regelen volgens den voornag
voorflag ,
aate den loden van Hooim. gedaan;
" door hem en den Raad van fiate
" dat de 1lad
fiad toell:aan
toefiaan zou, dat de achterllaJlen
achterfl:allen aan het krijgsvolk,
" door Holland in het bijzonder afgedankt, betaald werden, en zorg
" helpen dragen, dat de betaling ook in het toekomende gefchiedde;
gefchiedde ;
" dat de prins, in de 1lad
fiad begeerellde
begeerende te komen, aldaar gelijk zijnevoorzazijnevoorza.
'J'
fiadhouder van Hotl'J12d,
Holi(l12d, zoude ontvangen, en hem, des goed
" ten, als lladhouder
ver,. vindende, in die hoedanigheid, in de vroedlchap gehoor zoude ver.
" leend worden, en eindelijk, dat terllond
terflond na het teekenen
teek enen dezer
" punten de troepen zouden aftrekken, en de troepen door de 1l:ad
llad
" geworven, zouden worden afgedankt." Op deze wijze liep de aanflag op .AmJlerdam
Amflerdam ten einde. De prins keerde naar den Haag terug,
en de troepen trokken af, en ook de 6 gevangen afgevaardigden
van Holland werden genaakt.
geflaakt.
Op den 28 van Oogmn.
Oog still. 165°, vertrok de prins naar de Veluwe
Pé/uwe
[er jagt. Op den 2sllen
2sfien van Wijnm. vermoeid van de jagt komende,
ter
beginfels
fels van koorts,
koortS, en liet zich den volgenden dag
gevoelde hij begin
te water naar'
naar 'ss Hage voeren.
voeren, waar hij den 6den van Slagtm. aan de
kinderpokjes, in den ouderdom van 24 jaar en 6 maanden 11ierf.
fiierf. Hij
liet geene kinderen na. maar eene hoog zwangere·
zwangere gemalin. Zijn lijk
werd niet openlijk ten toongelleld;
toongefield ; zijnde het aangezigt zeer ge.
fehonden door de pokjes , maar in het voorouderlijk graf te Delft
fchonden
met de gewone flaatfie
fiaatfie bijgezet.
WILLEM lIl., wiens vader was WILLEM 11.
Il. van Nas[au,
Nasfau, prins van
vall
Oranje, en zijne moeder MARIA
STUART , oudll:e
I.,
MARIA STUART,
oudfie dochter van KAREL
KAREL 1.,
koning van Groot-Brittanje, zag het eerlle
eerf1:e levenslicht in 's Hage
Hage,•
in Slagtm. 1650, acht dagen na zijns vaders overlijden, en ontving
bij den doop den naam van WILLEM HENDRIK.
HI!.NDRlK. Bij zijnen voortreîvoortref.
fe
lijken aanleg eene uitmuntc11de
uitmuntende opvoeding ontvangen hebbende,
hebbende.
fdijken
hiJ
verwierf de jonge prins de liefde des volks, op welks aandrang biJ
in 1672, toen LODEWYK XIV. de rcpubliek
republiek met zijne legers dreigde,
p pP 5
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S
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Groot-Brittanje, en volgde zijnen vader in al zijne ambten en wa~r·'
wn~r-·
digheden op. Toen deze ftierf, bereikte de jonge prins naauwelijks
den ouderdom van !l I jaar. Driftig en oorlogzuchtig van aard, moge
men het een ongeluk voor hem rekenen, dat hij aan het bewind
kwam in eenen tijd, dat het land, toen met Spanje in oorlog. den
vrede noodig had. Reeds ver[cheidene jaren had er tusrchen de
meeste leden van Holland en 's prin[en
prinren vader, nu en dan, verrchil
ver[chil van
begrip plaats gehad over zaken van vrede, oorlog en regering. WIL.
WILLEM,
en
L1m, toen hij aan het bewind kwam, was hiervan niet onkundig, eu
daar
danr ook nu bij de fiaten en hem verfchillende
verrchillende inzigten plaats hadden,
ontstond er tllsfchen
tusfchen hem en eenige voorname leden van Holland een
omstond
misnoegen, hetwelk gewigtige gevolgen had.
In het jaar 1648 werd eindelijk,
onderhandelens,, de Muns.
eindelijk. na veel
veelonderhandelens
Muns~
terfche vrede, waardoor de oorlog met Spanje een einde nam, geflogello~
ten. en vervolgens bekrachtigd. Ofschoon nu wel deze vrede niet
ten,
naar genoegen van den prins was ,• had men echter daarbij zijne belangen niet uit het oog verloren , waardoor hij genoodzaakt werd,
in deszelfs bekrachtiging te berusten. De prins, îl1tllsfchen.,
îmusfchen,. boven.
aaugegaan
dien een afzonderlijk verdrag met den koning van Spanje aangegaan
prin[es zijzij.
hebbende, waarbij hij eenige voordeelen voor zich en de prinfes
ne moeder bedongen had,
had. werd dit bij Holland zoo euvel opgenoterHond een der punten van hetzelve verbrak,
verbrak. als oormen, dat men ter!lond
tléelende aan de oppermagt van de Haten van dit gewest te kort te
tleelende
doen. Ook de aangewende middelen van den prins, om zijnen vervallen en met fchlllden bezwaarden !laat
flaat te heraellen,
herftellen , hadden weinig of
geen gevolg, alzoo Holland er zich
z!ch fieeds tegen v~rzette, en zelfs
ove.
wist te bewerken, dat er geene milde giften kwamen van de overige gewesten, die 3nders,
anders, om ons van de woorden van den beroem.
den AYTZEMA te bedienen, den rok met
met, het hemd zouden hebben
weggegeven. Dit eene en andere vermeerderde het misnoegen,
misnoegen.• waarbij
nog kwam, dat Holland federt verfcheidene jaren in de gefchillen
tus[chen
prillfen' fcllOonvader,
fc1JOonvader, en het parlement, of
tusfchen koning KAREL I. 's prinfen'
zich flechts onzijdig gedragen' had, of zelfs allengskens begon te
neigen
lleigen naar de zijde van het parlement, en thans geene gezindheid
11. te onderfielJnen, het~
hetaltoos toonde, om de belangen van KAREL H.
finten van Holland en
welk het ongenoegen van den prins tegen de fiaten
de voornaamfie fieden aanmerkelijk deed toenemen, zoo dat het niet
te verwonderen was, dat het eindelijk, ter gelegenheid van een nieuw
overfloeg.
gefchil over de afdanking van krijgsvolk, tot hevige daden over110eg.
fiaten van Holland, namelijk,
namelijk. hadden terfiond
terfl:ond na het afkon'
afkonDe finten
digen van den Munsterfchen vrede begonnen te raaJpleegen over
het verminderen van 's lands uitgaven, en floegen eelle
eeue aanmerkelijke
vermindering eJer
der landmagt
lalldmagt aan
aau de Algemeene fiaten
Haten voor, die zich,
verzetteden, Het gevolg
benevens zijne Hoogheid. ernfiig daartegen verzetteden.
l1iervan
hiervan was,
was. dat men toen in eene daarop volgende vergadering van H,
H.
H. Mogenden over dit pum geraadpleegd werd, bij eene kon(]:olJdig
konHolJdige
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menigte foldaten uit 's
'5 konings leger tot hem over, onder anderen lord
CHURCIIlLL,
CHURCIIILL, naderhand zoo beroemd onder den naam van hertog van
l'vIARLBOROUGH
MARLBOROUGH ~ terwijl het
bet 's prinfen
prinCen aanhang niet weinig verflerkte.
veraerkte.
wen prins GEORGE van Denemarken, 's
toen
'5 konings fcllOollzoon,
CcllOonzoon, nevens
zijne gemalin de prinfes
prinCes ANNA, en de hertog van ORlI10ND
ORr.JOND zijne zijde
Intusfchen trok het l1aatfche
fiaatCche leger op naar Sa/jsbury,
Sfl/isbury. om dat
kozen. lntusfchen
des konings te ontmoeten, hetwelk echter weldra de wijk nam, waarl1eden en gewesten voor den prins van Oranje verop zich geheeIe
geheele fieden
klaarden. De koning.
koning, zich nu van alle kamen verlaren ziende.
ziende,
vlllgtte
vlugtte in Winterm.
Willtcrm. met zijne familie naar Frankrijk, waarop ·WILWILLEM
LEM zijnen intogt
imogt in Londen deed, en op raad der pairs
pa irs van beide parH.,
.•
lements.huizen
lemetltS.hnizen eene nationale bijeenkomst befchreef, welke JACOBUS n
als het grond verdrag tusfchen den koning en het volk verbroken hebbende, van den troon vervallen verklaarde, en den 18 van Sprokkelm.
16g9 beOoot
be!1oot •, dat de prins en prillfes van Orrmje
Oranje koning en konin1689
gin van Engelaud
Engeland zijn zouden, doch de eerfl:e
eer!l:e alleen he: bewind
der regering zoude in handen hebben; bepalende voorts bij eene wet
BW of Rights)
RiiJ,hts) de juiste grenzen der koninklijke
(Dec/aration of Bilt
troonsopvolging. en l~ter
bter ook de civile lijst. Schotland
Schot/olJd
magt.
magt, de troonsopvoJging,
volgde Enge/ands voorbeeld; doch in Ierland, werwaarts
werwnarts LODELODE.
W1JK XIV. JACOBUS
WlJI{
JACOBUS H.
Il. met een leger gezonden had, ge[chied.
gefchiedde zulks eerst in 1691, nadat hU
hij hetzelve tot tweemaal toe geflagen had.
Niet lang na koning WILLRMS
WILLEMS verhefling tot den Engeifchen
Engeifcben trool1
troon
verklaarde hij, op fierken
l1erken aandrang der Algemeene fiaten,
l1aten, aan den
del1
koning van FrankriJk den oorlog; maar hij was in dezen krijg minStemkerken ontrukte
omrukte hem de maarfchalk van Luxder gelukkig. Bij Stu1Jkerken
elhbUl'g
ell,hurg in 1692 de overwinning, en floeg
l10eg hem in 1693 bij Neerwinden; doch W1LLEl\1
W1LLEM wist altijd, door gelèhihe
gefchikte terugtogten en
marfchen, aan de FrlZllfohen
FrtZllfohen de vruchten
vrucbten hunner overwinningen wewe.
trukken : zelfs nam hij, in het gczi~t
gezigt van het fierker
flerker
der te on
ontrukken:
vijandelijk leger, in 1693 Nall1(!11.
Namen, hetwelk door deskundigen onder
de doorluchtigfl:e
doorluchtigl1e bedrijven van zijn leven gelleld
gel1eld werd, waarop LoDEWlJK eindelijk, bij den vrede van Rijswijk
DEWlJK
R i.iswi.ik in 1697, hem als
koning van Engeland moest erkennen. Thans drong het par'kment
pnr'kmenc
op de ontbinding van g(:'noegzaam
genoegzaam het geheeJe
geheele leger aan, omdat
ol'
llaande legermugt
legermagt met de veiligheid der
het oordeelde, dat eelle fiaande
11uagde den koning zqo
be(b:l.llbaar was. Dit m:s
m:s!laagde
J:.lnds·conaitutie niet befb:l11baar
z<?o
l!lnds-con1litutic
zeer, dat hij hierom.
hierom, en om
0111 andere onaan
onaan~enaamhedell,
~enaal11heden, welke hem
van tijd tot tijd van wege
\Vege het parlement bejeg0uuen,
bejegcnden, op het pUilt
punt
fiond,
en zich voorta311
voortaln met
!l:ond, om van de regering afstand te doen, Cl!
zijne !l:adhouderlijke
fiadhouderlijke waardighcid
waardigheid in de Neder/am/eT)
Nederlamle!l te vergenoegen.
Engelalld;
welke hem in de daad meer gezags gaf, dan de kroon in Eligelal1d;
doch hij veranderde van gedachten en fchikte
Cchikte zich, alhoewel met
veel weerzin, !laar
naar het gevoelen der meeste
mccste leden van het parlement.
parlemem.
Het jaar 170
17°1I w~s
wns hel laat/le,
laatl1e, dat koning WJLL[!'I!
WILL[!I! de Nedrrlanr1m
Nedcr/aJ1dm
beo
be-
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Frankrijk, over de verdee~
bezocht, wanneer het, daar men het met Fmnkri.ik,
Iing der Spaanfche nalatenfchap,
Ilalatenfchap, niet
nict eens had kunnen worden, cr
we} de
weder overal zeer oorlogzuchtig begon uit te zien. Zoo wel
Engeland, begonnen eenige geAlgemeene fiaten, als de koning van Enge/and,
neigdheid tot den oorlog te verwonen
vertoonen ; terwijl de laatfie, om zich
tegen de Franfche wapens te verllerken ,eerlang verfcheidene verdragen,
Denemarke:t, Pruisfen en de fiaten,
onder anderen met den keizer, Denemarken,
floot, en de uitrusting van 40,000
4°,000 foldaten .en 4,000 matrozen beher openen van den veldtogt voorbevoorbe.
willigde. Terwijl hij alles tot het
onpasfelijk,, en vertrok weder naar Engereidde, werd hij zeer onpasfelijk
kmd,
Itmd, alwaar hij in krachten [cheen
fcheen toe te nemen; doch den 4 van
LelJtem.
Lentem. 170!l,
17°2, van /(enfington
/{e:tfington naar zijn paleis te Hantoncourt
H(mtoncofJrt willende
rijden, fiome
zijnn paard ter aarde, en
frottte hij door het firuikelen van zij
brak het fleutelbeen van zijn' regter[chouder;
regterfchouder; werd den 18 daaraanvolgende door eene zware koorts, vergezeld van braking en ftoelfioelgang, aangetast, en fiierf den volgenden dag in het 52fle
5'2fie jaar zijns
erfiladhouder van
levens. Zijn erfgenaam was JOAN WILLEM FRISO, erffiadhouder
Vries/ani; doch hij had, bij een afzonderlijk codicil, aan den grave
ALBEMARLF.,
ALBEMARLE, zijnen voornaamfien gunfl:eling,
gunfieling, de heerlijkheid Breevoort, benevens eene fom van 200,000
'200,000 gulden, befproken.
Zoodanig was het uiteinde van WILLEM lIl. Hij had een zwa!r
}igchaamsgefiel, en was veel met hoofdpijn gekweld. Zijn geheele
ligchaamsgefiel,
omzagverwekkend. Doorgaans was hij fiil, fom[omwezen was deftig en oDtzagverwekkend.
ernfrig, en langzaam en koel in het fpreken, behalve in eenell
ber en ern1l:ig,
veldllag , wanneer hij vol VUUfS
vuurs fcheen en op alles acht gaf. Hij
veldflag
werd voor dapper gehouden; doch daar hij bijna altoos ongelukkig
veldflagen en belegeringen, zoo heeft men getwijfeld, of
was in veldilagen
het hem ook aan beleid en krijgskunde ontbroken hebbe. Zijne achtOt die gemeenzaamheid en gulgul.
lerhoudenheid maakte hem ongefchikt tot
heid, waaardoor de N
NederlandCche
ederlalldfche fiadhouders
f1:adhouders en EngeJfche
Engelfche koningen'
zich bij het volk plagt en bemind te maken. Ook werd hij ligt driftig, wanneer hij werd tegengefprokell.
tegengefproken. Zijne gemalinne, koningin
:MARIA,
MARIA, eenige jeren
jaren vroeger gefl:orven,
ge!lorven, beminde hij tee
teeder
der , doch
verwekte bij haar geene kinderen. Voorts fprak hij de EngeIfche,
Engeifche,
Franfche, Hoog- en Nederduitfche talen allen even goed, Was
was in hct
het
Latijn, Spaansch en Italiaansch niet geheel onbedreven, en kende vollwvol!wmcn
men de gcfl:eldheid
gefieldheid der hoven van Europa, inzonderheid van het
Franfche hof, welks kUIlfl:enarijen
kunfienarijen tegen te gaan, de heerfchende drift
Fmllfche
van zijn geheele leven uitmaakte. Hij was van harte overtuigd van
de waarheid van de Christelijke godsdienst, ging vooral des zondags
dc
en
vlijtig te kerk, en oefende zich ook afzonderlijk in het gebed cn
de heilige fchriîten; doch
filoch in de uiterlijke kerk-zeden fl:elde
!lelde bij 7.00zoo·
weinig belnng
belang,J dat hij geenc
geene zwnrigheid
zW:1righeid vond, om in Engeland de
weinig;
gebruiken der Engeifchen,
EngeIfchen, en ;11 Holland die der Nederlandfche kerk te
leer/luk van de vol11rcktheid
vol11rcktl1eid der goddelijke bef1uitcll
belluitell
\'olgcn. Het leerfl:uk
hield hij voor den ccnigcn
cClligen grondDag
grondl1ag van het geloof in eene
eelle goddelijke
Vo()r~
Voor-
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Voorzienigheid. Voor de kerkelijken betoonde hij over het algemeen
weinige ~chtil1g, en verklaarde zich altijd onbewimpeld voor het verdragen van allerlei gezindheden in den burgerrtaat;
burgerfl:aat; gelijk hij meer
dan eens toonde, door zijne voor[praak voor de vervolgde Doopsgezinden bij buiteniandfche
buiteniandrche vomen. Hij fiond hier te lande in groot
vergade_
aanzien, inzonderheid in Zeeland; zijnde reeds in ]l699
699 ter vergadering der fiaten, door den heer van ODI}K , voorgeflagen , om hem op
het hof te lVliddclburg
lVliddetburg een metalen fl:andbeeld op te rigten, waartoe
de leden niet opgenegell
opgenegen [chellen;
[chenen; doch zijn dood veranderde den
fiaat
fraat der zaken dermate, dat er [edert niet meer om gedacht werd.
WILLEM IV. was de ZOO!1 van JOHAN WILLEM FRISO, prins v.1I1
van
Oranje, erfstadhouder van Vries/and
Friesland en fiadhouder
fiadhonder van Groningetl.
Gronillgm.
wiens ongelukkig uiteinde aan den Moerdijk bekend is, en gehuwd aan
M 1\RI1\ LOUlZA,
LOUlZi\, prinfes van Hrsfen
Hfs[en Kasje!, die Ollltrent
omtrent 2 maandcn
maanden
MARIA
na dit ongeval,
ongeval ,op
op den I van Herfstm. 1711, te Leeuwarden van eencn
eenen
werd,
zoon beviel, welke WILLF.M KAREL HENDRIK FRISO genoemd werd.
le\Tensbe[chrijving uitmaakt. en het onderwerp onzer tegenwoordige le\'ensbefchrijving
De fiaten van Holland vereerden den jongen prins eerlang met eeu
lijfpensiocn van 25,000 gulden jaarlijks, en de Algemeene fiaten met een
lijfpensioen
dergelijk van ",,000 gulden. De prins, weinig meer dan I jaar oud,
werd in Wijnm. 1718 tot fiadhouder
fradhouder van Groningen verkozen, en
4 jaar later door de ridderfchap
ridder[chap en eigenerfden van het ·land[chap
landfclwp
iladhouder en kapitein-generaal
kapitein.generaal van dat gewest, waar na
Drenthe tot !ladhouder
ook Gelderland, op den 2 van Slagnn.,
Slagnu. , ofschoon niet zonder tegenwerking van fOll1mige
[ommige gewesten, belloot,
beaoot, om ook hem de aadhotJ~
iT:adhotl~
derIijke
derlijke waardigheid op te dragen; maar op eene dadelijk gemaakte
inilructie, die hij op zijn 18 jaar zoude moeten beëedi·
bekrompene inftructie,
beëedigen. Hoezeer hem daarbij niet veel meer dan de bloote naam van
iT:adhouder gelaten werd, oordeelden echter zijne vrienden en raadsliefiadhouder
den, dat hij deze opdragt behoorde te aanvaarden; zoo als dan ook
ge[chiedde. Intusfchen
Intus[chen nam de prins zijn verblijf eerst te Franeker.
gefchiedde.
en naderhand te Utrecht, aan welker beide Hoogefchoolen
Hoogerchoolen hij zich
vlijtig op de wetenfchappen toelegde en zijne letteroefeningen volbrage.
bragt. Op den 1 van Herfstm. 1729 den ouderdom van 18 jaar
fradhouderlijke waardigheid van
bereikt hebbende, aanvaardde hij de fiadhouderlijke
Ge!deflalld
Gelde'-/alld en Stad en Lande, en deed, vervolgens, 20 jaar bereikt
hebbende, te Leeuwarden, waar hij federt zijn gewoon verblijf
hield, als erfstadhouder en kapitein,generaal
kapitein.generaal van Vriesland
Friesland,,den
den eed
gewoncn lastbrief.
op den gewol1en
In het jaar 1732 werd h~t lang be!laan
befl:aan hebbend gefchil tusfchen
tus[chen
den koning van Pruisfen
Pruis[en en den prins van Oranje, over de nalatenfchap
van WILLEM lIl., die den vader van onzen prins tot zijnen algemeenen erfgenaam verklaard had, tot onderling genoegen vereffend
bij een verdrag, waarbij den prins uitgebreide bezittingen ten deele
vielen. (*) Zijne Hooghe:d, intusfchen
illtusfchen op een huwelijk bedacht.
bedacbt.
vcrC·)
C') Zie WhGf.N./lARS
W hGf.N./IA'R.S p.ulerlantlfche
patlerlantlfche His:f,iifn,
His:griifn, XIX, deel, bladz. 94 en volgende.
volgeude.
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kroonprinfes van Gro()t.Britt(mj~
Groot.Britt(mj~
verkoos tot zijne gemalin ANNA, kl'Oonprinfes
Qudfl:e
J 733 in het
Qud!le dochtèr van koning GEORGE Il., die in Bloeim. 1733
hee
wsrchenkomende ongefl:eldheid
ongefieldheid van den
huwelijk bewilligde. Door tusfchenkomende
Lemem. des volgenden jaars in de
prins, werd he[zelve eerst in Lentem.
van St. James voltrokken, waarna Zijne Hoogheid met zijne
kapel Vall
gemalin, in het begin van Bloeim. naar Holland terug
terng keerde. Zij
beviel den 28 van Sprokkelm. 1743 van eene dochter, die naar
Ilaar hare
moederlijke grootmoeder CAROLINA
ClIROLINA genoemd werd.
In het jaar 1744, geheel Europa met cellen
cenen algemeen en oorlog beGroot- Brittanje dien reeds elkandreigd wordende, en Frankrijk en Groot·
der verklaard hebbende, gaf de vrees voor verdere gevolgen fom.
fom_
migen
migell gewesten aanleiding, om op 's prinfen bevordering bedacht te
zijn; doch de zaak bleef fieken
fl:eken tot in het merkwaardig jaar van
1747, wanneer lllt ook de andere gewesten, Holland,
Hol/and, Zee/and,
Zeeland,
tegenkan.
Utrecht en Overijsfel •, alhoewel niet dan na veel tegenkantens aan de eene, en hevige volksbewegingen aan de andere zijde t
prins WILLRM KAREL HENDRIK
HENDRlK FRISO tot
tOt fiadhouder,
fiadhouder. kapitein en
admiraal - generaal verkozen. Zijne Hoogheid werd op den IS van
:Bloeim.
Bloeim. plegtig tot deze hooge waardigheid, eerst door de afgevaardigden van de fiaten
fl:aten van Holland en daarna door die der Alge·
Algefl:aten aangenomen, en !Jam
meene fiaten
nam ten zelfden dage zitting in den
hove
have van Holland en andere hooge collegien van regering. Ook
eer11:e lid der edelen ter vergadewerd hij, den volgenden dag, als eer!l:e
ring van Ho/!and ingeleid, welk regt hem ook kort daarna door de
fiaten van Zeeland werd opgedragen, met dit bijzonder beding,
dat 's prinfen
prinCen perfoon , als eerfie
eer!le edele, verbeeld zoude worden door
perfonen ,den
, den fiaten
!laten aangenaam, in Zeeland geboren en behoorlijk gegoed. Ook her!l:elden
herfl:elden zij Zijne Hoogheid in het bezit van het markvan J7eere en l7IisJingen,
J7!isjingen, hetwelk voor eenige jarea voor
graaffchap vall
vernietigd verklaard was.
Door de hooge magt en waardigheid, den prinfe opgedragen, wa.
wa·
ren de gemoederen van het volk merkelijk bedaard, toen dezelve op
nieuw verontrust werden door het overgaan der fiad
fl:ad Bergen op Zoom
aan de Pranfchèn:
Franfchèn: ook nam de argwaan omtrent het tegenwoordig befiuur van dag tot dag toe, zoo dat de ridderfchap en edelen het geraden oordeelden, om ter vergadering van Holland den voorilag
voarDag te
doen tot het erfelijk verklaren van het fiadhouderfchap
ftadhouderfchap in de manne.
lijke en vrouwelijke linie op zulk eene wijze, dat mannelijke nako~
metingen
melingen altijd de vrouwelijke werden voorgetrokken, enz. Terwijl
de fieden
fl:eden over dit punt raadpleegden.
raadpleegden, gaf de voorilag
voorDag der edelen
veel fiof
fl:of tot gefprek onder .het gemeen, hetwelk door verfcheidene, in druk uitgegevene
uÎrgegevene,, fchriften werd levendig gehouden; allen
firekkende.
firekkende, om den prins meerder gezag op te dragen, doch voornamelijk, om de hooge waardigheden in de mannelijke en vrouwelijke nakomelingfchap erfelijk te verklaren. Veel viel hierover in de
fieden voor, waar men tevens zeer ontevreden was over het begeven
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ven der kleine
ldeine ambten en het auk der posterijen. Het eerUe inzonderheid was voorlang eelle
eene oorzaak van misnoegen onder het gemeen
geweest, hetwelk thans verfcheidene regenten befchuldigde, dat zij
daarvan onbehoorlijke voordeelen trokken, en ze, met voorbijgaan
der burgers, veelal aan vreemdelingen gaven; terwijl de laatlle, de
posterijfchappen,
posterijCchappen, vooral te Amfterdam
.tImjierdam (lil
~n in 's Hage door burgemeesteren zelven , of andere aanzienlijke regenten, bekleed werden. In
In''ss Hoge
en in de meeste Hollandfche aeden,
ueden, werden deze posten den prins
aangeboden, die ze terflond aan de fiaten van Holland overdroeg;
doch Amfterdam
.tImflerdam alleen, waar het voordeel der posterijen op ruim
ZOO,OOO
200,000 gulden jaarlijks begroot werd, maakte zwarigheid, om zulk een
aanzienlijk inkomen aan het land of aan Zijne Hoogheid af te llaan,
ftaan, onder anderen, om dat de inkomflen
inkomllen der posterijen beftee d werden tot
tOt
onderhoud van eellige
eenige godshuizel1,
godshuizeQ, welker inkomllen
inkomflen tot hun onderhoud
niet toereikende waren. Inmiddels breidde zich het misnoegen tot fomlUige
mige fieden
!leden van Holland uit en rees. inzonderheid te Rotterdam en
Amfterdam
Amflerdam ,COt
,tot zulk eene hoogte, dat de ftaten,
fiaten, door den prins van
de plaatshebbende bewegingen kennis gekregen hebbende, belloten
befloten ,
fiaande ter begeving der f1:eden,
fieden, voortaan zouden
" dat geene ambten, ftaande
" begeven worden, dan aan dezulken
dezulken,,die
die dezelve in perfoon
perCoon zouden
" waarnemen; dat gemelde ambten,
ambten. met geenerlei nitkeeringen
uitkeeringèn zonden
zouden
" bezwaard, en ter verkrijging van dezelve geen geld of geldswaarde
"zoude gegeven worden."
dmfterdam
dmflerdam vereenigde zich met dit
beO
uit , doch bleef weigeren, om de posterijen aan het gemeene land
be fluit
af te fiaan. Ondertusfchen
OndertusCchen waren de afgevaardigden van .dmfterdam
.tImflerdam
feden
federt eenigen tijd met Zijne Hoogheid in onderhandeling getreden
over het erfstadhouderfchap, en hadden er eindelijk, met 's prinfen
volkomen genoegen, eenen voet op beraamd, waarnaar het ben
betluit
uit
der aaten,
naten, van den 16 van Slagtm. 1747. vervolgens werd opgemaakt,
en het erfstadhouder-, kapitein- en admiraal - generaalfchap, beide in
de mannel\jke en vrouwelijke nakomelingfchnp, geregeld. De overige gewesten volgden, het eene na het andere, dit voorbeeld, gelijk ook ter generaliteit het erfkapitein- en admiraa!fchap
admiran!fchap - generaal der
Fereeni'gde Nederlanden den prin[e
prinfe werd opgedragen.
Tot nog toe had de prins geene gelegenheid gehad tot het bi}b~i
wonen van eenen veldtogt, waanoe
waartoe hij zich in het begin van 1748
gereed maakte. Men had in Holland nog geen berige
berigt van het teekenen der voorafgaande punten
pnnten tot den vrede, waarover te Aken
.tlken gehandeld
handed werd, toen hij den Iften
lfien van 13loeim.
nIoeim. uit 's Hage naar het
leger vertrok; doch te Breda het tcekenen
teekenen daarvan vernew.ende,
vernelr.ende,
keerde. de prins binnen weinige dagen naar 's Hage terug. Nog voor
zijn vertrek beviel hare koninklijke Hoogheid, op den 8 van Lentem.
van eenen ZOOI1,
zoon, die op den 11
1 1 van Grasm. in de groote kerk in
'$ Hage plegtig gedoopt, WILLEM
WILLUI genoemd, en door den prins in
perfoon ten doop gehouden werd. 's Vorftcn
perroon
Vorften hooge waardigheden
!londen
fiondell nu, volgens de in het vorige jaar Vastgeftelde
vastgefielde orde van opvol.
ging,
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zijner Hoogheid,'
Hoogheid ,'aan
ging, na het overlijden zjjner
aan den jongen prins, die graaf
Win
van Buren werd genoemd. Weinige dagen later werden de pillebeaaande, in gouden of zilveren dogiften, in jaarlijkfche lijfrenten bell:aande,
zen, aan den prins en de prinfesfe aangeboden. Die der I1lgemeene
aaten
Hol/(md f[7,000;
fiaten beliep f[10,000,
JO,ooo, die der fiat
en van Holland
7,000; van Zee011tand [3,000,
f 3,000, en van Friesland, 5,000, (behalve nog die van onland
derfcheidene fieden), waarbij de Algemeene ll:aten
aaten nog in de kraamItamer voegden een gefchenk van' 4°0; en de fiaten vall
I.amer
van Holland
van 300 dukaten.
De geboorte van den: graaf v.an Buren gaf eenige voorfianders van
herllelden regeringsvorm aanleiding, om het oogmerk te volvoe.
den herll:eldcn
ren, hetwelk men in het vorig jaar reeds gehad had, en verandering
te weeg te brengen in de inwendige regering der meeste gewesten
fiemmende fieder.. Zoo lang de fiaat nog in buitenlandfchen oorlog
en ll:emmende
gewikkeld bleef, fcheen de tijd hiertoe niet gunftig,
gunflig, en was hier en
ilechts aangevangen, maar niet ernll:ig
ernaig voortgezet.
daar het werk flechts
Thans echter, 11U
nu de voorbereidende punten van den vrede geteekend
waren, begon men er aan te arbeiden, gelijk eerlang aan verfcheidene
oorden te gelijk gefchiedde. Men bediende zich van verfcheidene
redenen, om opfchudding
opfchndding te verwekken onder het gemeen. Onder
anderen was er eelle
eene algemeene , van welke alom gebruik werd gemaakt, namelijk, de wijze van invordering van 's lands gemeene midmid.
delen op de vertering, door pachters, die reeds lang,
lang. zoo uit
hoofde van den rijkdom en pracht ván
vlm velen, als de knevelarijen
van eenigen, in eenen algemeenen haat waren. Dit auk
lluk veroorzaakte
in de bijzondere gewesten en aedel1
fieden onder het volk:
vollt onderfcheidelle
onderfcheidellc
bewegingen, welke hier en daar tOt verregaande dadelijkheden over.
iloegen.
floegen. Nergens ging het zoo geweldig toe, als in de Hollandfche
fieden Haarlem, Lei/den, 's Hage en dmflerdam , in welke plaatren,
plaatfen,
vooral in de laatfie.
laatll:e, de volkswoede tegen de pachters en hunne bedienden zoo geweldig was, dat men hier te lande er geen voorbeeld
van vond. Het gevolg hiervan was, dat ook eindelijk de fiaten
ll:aten
van Holland, zoo als reeds bij de meeste overige gewesten gefchied,
was, op voordragt van Zijne Hoogheid, tot het afschaffen der pachten, en het invorderen van '5's lands gemeene middelen bij wijze van
inzameling (collecte) beiloten,
benoten, waarmede dan ook in den aanvang van
0 een begin gemaakt werd; terwijl de [chade
het jaar 175
1750
fchade in Hol/and.
Holland.
door dè plundering der pachters geleden, hun eerlang met eene fom
van f 300,000 door den lande werd vergoed. (*)
Terwijl dit alles voorviel werd de vrede te dken (t) tusrchen
tusfchen de
oorlogende mogendheden op den 18 van Wijnm.
Wijmn. 1748 geteekend;
doch eer het zoo ver kwam, hoewel de onderhandelingen over
deC*)
(.) Men
Men zie
zie over al
al het
het voorgevallene
voorgevallene omtrent
omtrent <Ie
de pachten,
pachten, WAGENAAR'S
WAGENAAR'S

tIerl.
derl. Historie.
Historie. deel
deel XX., bladz.
bladz. I9S
19S en
en volgende.
volgende.
(t)
(t) Zie
Zie hier o.er
over het
bet tfte
Ifte deel
deel van
van dit WOORDENBOII:K.
WOORDENBOEK.
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,werd
werd bet ontwerp
van fommigen, om de regering in de bijzondere gewesten en !leden
te veranderen, krachtig voortgezet, en vervolgens, niet echter zonder merkelijke volksbewegingen, hier ('('n
11 daar, vooral te dmflerdam.
tot fiand gebragt. Dus liepen, eindelijk, de onlusten ten einde
die i11
in de gewesten waren ontllaan, op eene wijze, waardoor '8 prin:
fen gezag hooger rees en vaster gevestigd werd, inzonderheid in Ge!~
Gel~
derland , Vriesland en Stad en Lande, waar het merkelijk bepaald
der/and,
kapitein_
geweest was. De algemeene fiaten droegen het erffladhouder-, kapiteingeneraal. en admiraalfchap over Sraau.Brahand,
Sraau-Brahand, J7!aandermen Opper.
Gelderland mede aan hem op; terwijl hij omtrent denzelfden tijd,
door bewindhebberen der O. J. maatfchappij ~ tot opperbel1:uurder en
gouverneur derzelve werd aangefl:eld : eene waardigheid, welke nimmer
door eenigen fiadhouder bekleed was, en den prins in dit aanzienlijk
ligchaam groot gez'Jg gaf. Onder anderen verkreeg Zijne Hoogheid
hierbij het regt, om de hooge ambten hier te lande en in de indiëll.
Jndiëll.
uit een benoemd drietal, te vervullen, en in alle vergaderingen der
rnaatfchappij
maatfchappij in perfoon , of door zijne reprefemanten,
repre[encanten, voor
Voor te ziczitten, waartoe hU de heeren F. VAN DER GHlESEN en J. VAN DER.
POORTEN, voor de kamer in Holland, aanfielde; doch hij wees de
wedden,
~vedden, aan het opper-bewindhebberichap verknocht, van de hand.
Wesc-Indi[che maatfchappij volgden het voorbeeld
Bewindhebbers der West-Indi[che
der Oosc.Indifche,
Oost-Indifche, waarin Zijne Hoogheid wt
tot zijne reprefentanten
repre[entanten
verkoos: de heeren JAN VAN MARCELIS en THOMAS HOPE; zijnde
de heer G. A. HASSELAAR, oud. burgemeester van /lmjlerdam, reeds te
voren, cot
tot repre[entant
reprefentant van Zijne Hoogheid, in de' admiraliteits colgefield.
, legiën in Holt,md aan
aangefl:eld.
De prins, feden eenigell tijd, zijne gezondheid voelende afnemen.
had de aJgemeene
aJgerneene finten bewogen, om prins LODE.WI]K
LODl!.WI]K van Brunswylc
Brunswyk
bad
vermaagrchapt, en voorheen generaal
fP'ó!fenbuttel, aan zijne gemalin vermaagCchapt,
in keizerlijke diensc
dienst , aan te il:ellen tot veldmaarfchalk over het
krijgsvolk der vereenigde gewesten, op eene jaarwedde van f 24,000
24,000,J
en het leed niet lang, of Zijne Hoogheid bellemde dien vorst, om.
bij zijn overlijden, over het krijgsvolk als opperhootä te gebieden.
waartoe hem een jaargeld van f 40,000 werd toegelegd; terwijl hein
de prins, kort daarna, met een regemenc begiftigde.
Tot hiertoe had 'de prins erffl:adhouder geene gelegenheid gehad.
om zich in Zeeland te doen inhuldigen als markgraaf van Peere en
Flis{tngen; doch nu begaf hij zich in Bloeim. 1751 derwaarts; flapte
eerst te Middelburg aan wal; nam zitting in de vergadering der fiaten
van het gewest, en vertrok vervolgens naar J7eere, waar de inhuldiging met vele plegtigheid op den I van Zomerm. gefchiedde. Zijne
Hoogheid, nog eenige dagen in Zeeltmd vertoevende, om orde op
de regering en het begeven der ambten te fiellen, keerde naar '$
's Hoge
Hage
onpasfelijk: uit eep-e zware ziekte, in
teruIT. Sedert werd de prins onpasCelijk:
die
het jaar 1748, was hem eene gedurige zwakheid bijgebl(;v~n, d:e
ALGEMEEN WOORDENB,
WOORDENB. VII.
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in den Zomer van 1751 toenam, weshalve hem het gebruik der baden
derwaarts, en
te Aken werd aangeraden. H~i begaf zich in 1-J erfstm. derwaartS,
bleef er omtrent 4 weken, zonder merkelijke beterfchap bij het gebruiken der wateren gevonden te hebbeq. Eene week na zijne terugkomst in 's Hage werd hij van eene ligte koorts bevangen, die meer
of min aanhoudend werd, en welhaast door ijlhoofdigheid en naapflaap'C!en 20 nn
van Wijnm. fcheen het zich tot bezucht gevolgd werd. Op '({en
herf1:elling; doch den
terfchap te fchikken, en men voedde hoop op herfl:elling;
terrchap
volgenden nanacht veranderde alles
aHes ten ergfl:e,
ergf1:e, en de vorst ontlliep
ontfliep
den 22 van Wijnm. 1751., in den ouderdom van 40 jaar en 52 dagen.
De fiaten van Holland,
Hot/and, te dezen tijde vergad.erd zijnde, zonden nog
dien eigen dag. eene talrijke bezending aan de prinfes weduwe, om
haar den rouw te beklagen, en den eed afte Ilemen
nemen als gouvernante
baar
en voogdes over den minderjarigen "\VILLEM, als erffiadhouder van
Holland, waarna omtrent 2 uur later, door eene .'dergelijke
dergelijke bezending van de algemeenefiaten, der prinfes den eed werd afgenomen,
erfkapitein- en admiraal - generaalrchllp,
generaalfch~p, en op het erffl:aderff1:aden op het erfkapitein.
houderfchap over de generaliteitslanden; gefchiedende door de andere
gewesten en het landfchap Drenthe hetzelfde, zoo dra zij van 's prin.
fen overlijden kennis gekregen hadden. Het lijk
Jijk werd geopend, -ge~ge
balCemd, en eenen geruimen tijd op een praalbed ten toon gelegd,
balremd,
en eindelijk den 4 van Sprokkelm. 1752, met ongemeene fiaatfie,
naar Delft gevoerd, en aldaar in eenen nieuwen grafkelder, ten Noorden
van den gewonen' der vorsten van Oranje. in de nieuwe kerk bijgezet.
De kosten dezer vorll:elijke begrafenis werden eerlang berekend op
Gelder/and, door de ge[68,000 gulden, welke. op voortlag van Gelderland,
zamenlijke gewesten gedragen werden.
Zoodanig was het uiçeibde van prins 1VILLEM IV. Hij was minder
geneigd tot oorlog, dan zijne
zUne voorzaten; een ijverig
ij verig voorIlander
voorf1:ander van
de hervormde godsdieIJst , doch verdraagzaam omtrent de verrehillen.
verfchillen.
de gezindheden; hebbende hij zelfs nu en dan remonfl:rantell
remonll:ranten en doopsdoops.
gezinden tot zulke waardigheden bevorderd, waartoe geene belijdenis
der gereformeerde leer vereischt werd. Ook was hij mededoogend en
milddadig, afkeerig van alle ongebondenheid van zedeu, alhoewel hij
in gezelrchap
gezelfchap de vrolijkheid beminde. Zijne gemalin verloor in hem eeee_
llen trouwen en liefhebbenden echtgenoot, de j(;)!1ge
j(;)l1ge WILLEM, zijn
opvolger, en de prinfes CAROLINA een' tederhartigen vader, en Nederland eellen
eenen vorst, die op 's volks liefde en achting prijs fielde.
WILLEM V. Erfstadhouder der Vereenigde Nederlanden, de zoon
van WILLEM IV. eq ANNA, prinfesre
prinCesfe van Engeland, ~erd
~verd geboren
op den Sfien van Lentem. 1748, toen zijn vader het voorwerp was
cl"r
d"r grootll:e liefde en bewondering van het Nederlandrche
Nederlandfche volk,
hetwelk, de ariswcratirche
ariswcratifche regering en hare misbruiken moede, en
door de Franfchen, bedreigd, hem de erfstadhouderlifke
erfstadhouder/i/ke waardigheid, in de mannelijke en vrouwelijke linie, en vele andere voorregeerf1:en en
tcn had opgedragen. Groot was de vreugde over dezen eerfl:en
ee-
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eenigen zoon van eenen prin s, aan wien de vader te vroeg ontviel,
toen deze drie jaren oud was. Naauwelijks acht jaren hter verloor
hij zUne moeder, en kwam nu, als een elf jarige knaap, onder de
voogdijfchap
voogdUfchap van LODEWIJK ERNST,
ERNST, hertog van B1'Unswijk .. Wó/fenWo/fenhuttel, den vriend en vertrouweling zijns vaders.
hutte!,
Gebrek aan "i!.clfl'ertrouwen, en kwade raad, deed hem in 1766 ee.
ne akte Valt
va tt confu!entfchap
confulentfchap aan zijnen opvoeder
opvoede,r Brunswi/k
Brunswijk - Wolftn.
huttel afgeven, waarin hij dezen tot ,zijnen bli/venden
bH/venden en heflendigen
veralltwoordelijkheid m:lakte. Deze akte bleef lang
raadsman huiten veralltwoordeliJkheid
geheim, en de prins genoot de liefde der natie. In 1766 werd hij in
zijne
zUne hooge waardigheden ingehuldigd, en daarbij eene zeldzame
vreugde en pracht betoond. In het volgende jaar hnwde de prins
met FREDERICA
FREDERICA SOPHIA WILHELMINA
WILHELMINA prinfes van Pruisfen , nicht Vlm
FREDERIK H., en alles fcheen aan dit huwelijk, hetwelk
den grooten FREDERIK
in 1771, 1772 en 1774 door drie kinderen gezegend werd, niets
dan geluk te beloven. Ook de volgende jaren tot 1780 waren nog
voorfpoedig , boezeer , reeds federc 1776.
1776, de Il:orm allengskens op11ak, welke de rust van WILLEM
WILLEM V. en de welvaart van den 11aat
te gelijk zoude vernielen.
Twee bedrijven zijn tot lof van den prins opgeteekend. Bij de
FREOERICA LOUIS A WILHELMINA
WILHELMINA ,, bevond ziéh
geboorte der prinfes FREOERICA
het land, zoo door watervloeden als duurte van levensmiddelen, elt
toelland , ZOo
uit hoofde van andere oorzaken, in geenen gun11igen toeiland,
dat de l1adhouder verzocht, dat de ingezetenen hunne blijdfchap ovreugdebedrijven, maar
ver deze gebeurtenis niet door openbare vreugdebedrijven.
door weldadigheid aan de armen, wilden betoonen; hoedanig verzo.ek
onk in het volgende i~ar,
j~ar, bij de geboorte van den erfprins, thans on_
zen geëerbiedigden koning, herhaald werd. - In 1771 gaf de prins
een ondubbelzinnig bewijs van zijne liefde voor het vaderland,
a:llldeel in de generaJi.
generali.
door aan de provincie Zeeland, die derzelver a:mdeel
teiLs-bijdragen niet
Iliet konde opbrengen, uit zijne eigene gelden, zon·
zonremen te vorderen, eene tonne gouds ter leen te
der daarvan eenige renten
geven, alleen onder voorwaarde van 'teruggaaf, wanneer de gewestelijke kas dit zoude toelaten.
Sedert langen tijd, ook te midden van den diepen vrede, dien het
vad~rland en Europa genoot, had de prins de fiaten
l1aten aangezocht, om
toef1:and te bren.
de diep verwaarloosde zee- en landmagt in beteren toefiand
gen; doch, zoo lang het gevaar niet dreigde, was men zorgeloos, en
onafhanke..
toen er nu onverwachts een oorlog in Amerika over de onafhankelijkheid der Ellget(che coloniën, waarmede zich eerlang (1778) Frank.
Frank_
rijk en Spanje bemoeiden, de rust van den 11aat bedreigde, toen
wilden fommigen alleen de zeemagt, niet de landmagt vergroot heb.
ben, De prins drong op beider vermeerdering aan, en was niet voor
kouvooi dier fchepen,
[chepen, welke de Fl'an(cherz.
Fran(cherz. te middell
het onbepaalde konvooi
oorlogs, van hout en andere goederen
goedereIl voorzagen, waartoe zij.
des oorIogs.
tractaren, wel regt hadden, doch hetwelk de Envolgens de oude tractaten,

Qqz

p~

1\1 V.
612
WIL LE M
geJfoften _thans
,thans niet meer wilden erkennen. Hoe het zij, Engeland
gelfolten
nam eene heimelijke onderhandeling van eenige dmfJel'damfcke
.dmjJel·damfcke regenNoord• .dmerikaanfthe republiek, ten voor4
VOOT4
ten, met de nieuwe Noord-Amerikaanfche
1l:aat in het jaar 1780 den oorlog te verklaren,
wendfel , om aan den 11:aat
fiaan. De flapheid,
toen er nog niets gereed was, om dien door te 11:aan.
waarmede die oorlog, behalve in dengedenkwaardigen zeellag
zeel1ag bij
Doggersbank (den sden van Oogstm. I7S
1711 I).
I), gevoerd werd; de jamDoggersóank
merlijke rol, die daarbij 011&
onS gemeenebes~ Tpeelde.
fpeelde, en de on gereed,oorlogfchepen llallf
naar
beid, waarin zich hetzelve bevond, om eenige ·oorlogfchepen
J]res!
Bres! te zenden ter hulpe van Frankrifk,
FrankriJk, hetwelk ons in dien oorbehmgrijkfte dienfcen
dienften had bewezen, verwekte veel opfpraak,
log de beI-angrijkfte
over
beflisfen. In 1783 werd
()ver welker regt- of onregtmatigheid wij niet be!1isfen.
wel de vrede gefloten.
gefloten ,'doch
'-doch de gemoederen waren n0ch
noch met EngeJand. noch met den prins opregtelijk verzoend. Na het bekend
land.
worden der bovengeuoemde
bovengeNoemde akte van confulentfchap,
confulentfthap, moest 's prinBrunswijk.Wolfn;buttel, met nederlegging van
fen vaderlijke vriend, Brunswijk-Wolfer.buttel,
.zijnewaardighedell,
verlaten; terwijl het volk werd aan.al .zijne
waardigheden, het land veorlaten;
voorregten , die men in-de
in' de dronkenfchap der
gezet om van de vele voorregten,
vreugde (misfchien wel wat onvoorzigtig) in 1747 aan 's prinfen vader had opgedragen, zoo 'veel mogelijk terug
terng 'te nemen. Gefchillen o-der
ver de militaire jurisdictie kwamen hierbij. Na vele zorgvolle ge.
beurtenisfen
beurtenis[en werd llllnden
aan den prins' het commando over de Haagfche
omnomen, en hij vertrok eerlang naar Gelderland, alwaar
bezetting ontnomen,
gefcbil tusfchen
tusfcben de 11:aten
een gefchil
1l:aten van dat gewest en de burgerijen van
Hattem
Hatlem en Elhurg
Elburg ont!1ond,
omllond, door welker beflisfing de breuk on.b~elbaar werd. De burgeroorlog brak insgelijks in het
bet Sticht "an
van
-h~elbaar
.ijtrecht uit ,waar twee 11:atenvergaderingell
1l:atenvergaderingen tegen elkander over 11:on1l:on·Utrecht
:den, en in Friesland
\Jen.
Vries/and rezen insgelijks hevige twisten. Zeeland en
Celderland
.Gelderland waren voor den 11:adhouder,
1l:adhouder, Overijsfet
OveriJsfel en Groningen hiel.
biel.
den de zijde van Holland. Zoo kon de zaak niet lang blijven;
?s prinfen echtgenoote
ecb[genoote nam.
nam, daar de ondernomene bemiddeling van
~s
-FrankriJk en Pruisfen zonder gevolg was gebleven, de taak op zich,
om zich naar den Haag te begeven; doch zij werd aan de Goejan.
verwelle fluis tegengehouden en keerde naar Gelderland terug, en eer"erwelle
lang werd' :lIIe
àlle verzoening onmogelijk. De koning van Prtlisfen liet
1ang
zijne krijgsbenden aanrukken. om zijner zuster voldoenillg
voldoening (fatisfac-tie) te bezorgen, en eerlang volgde de omwenteling
omwemeling van 1787, die
.cie)
de moeder was van de volgende gr(')ote
gmote gebeurtenisfen.
gebeurtenisCen. De 11:adhou1l:adhoutier
tler werd in al zijne
z\ine waardigheden her11:eld,
her1l:eld, die hem in 1788 door
1l:aat met Engeland en Pruisfen wereen drievoudig verbond van den 11:aat
den gewaarborgd. Wanneer ,de
Ide prins even veel kracht van ziel, als
,bad, zou hij gewis zijn 11:adhouderlijk
1l:adhouderlijk
goedheid des harten bezeten .had,
Friefche
gezag gebruikt hebben, om de lage wraak der Utrechtfche , ?riefche
en Gelderfche 11:aten
aaten van zijne partij te beteugelen, die met bannen,
gevangen nemen, afzetten, verbeurd' verklaren en andere 11:raffen
1l:ralfen de
omwenteling van 1787 in een hatelijk daglicht plaat11:en.
plaatfien. De plnll_
pIull_
de-
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deringen bij en na die omwen teling, en de mishandelingen van vree<J..
zame burgers, door het los laten van het graauw I werkt~ mede tot
verwijdering der gemoederen.
Een treurige zamenloop van omftandigheden veroorzaakte nieuwe eg
zwar~ rampen. De oorlog werd in 1793 door de bewindslieden der
zwar?
Frau[che republiek verklaard, en na vele wisfelkanfen van voor- en tenaat, eerst België.,
genfpoed werden in 1794 de voormuren van den /laat,
Hertogenbosch ,Maastricht,
Mj'l11egen, Gratoen Sluis in Plaanderen, 's Hertogenhosch,
Maastricht, Nijmegen,
Bommelerwaara met geweld ingenomen; terwijl een onge'
ve en de Bommelerwaard
Fran[r:hen den weg lIaar het hare van den
woon fierke vorst den Fl'an[r:hen
Haat baande, en de prins, om niet in de handen zijner verklaarde
reaat
Engelana te begevijanden te vallen I genoodzaakt was, zich naar Engeland
ven. Het was hier, dat de regering. zich van zijnen naam bediende,
om bijna zonder nag of ftoot meester van onze ooloniën en van de
laatne ter gele.'
Nedcr/andfchc vloot in denFlictcr 'te worden; het laatfce
Zoon tegenwoordig was,
genheid eener landing, waarbij ook 's prinfen zoon
welke mislukte. De vorftelijke familie had nog daarenboven
daafl:wboven
doch we!l{e
een zwaar verlies ondergaan, door den vroegen dood van den veel-:belovenden krijgsheld.
krijgsheld, prins FREDERIK, des fiadhouders
nadhouders tweeden
Oostcnrijksch leger, in Italië,
ItiJlië, in
zoon, die ats bevelhebber van een Oostenrifksch
1797, te PaduQ,
PaauQ, in den,
den· bloei zijner jaren, overleed. De vrede van
alle. hoop van terugkeering in het
Amicns, in 180!l, benam den prins alle
vaderland, daar alle mogendheden de ftadhouderlooze republiek onder
echter,I en voor de
befcherming van Frankrijk erkenden. Daarvoor echter
Oranjc, zou de prins
verbeurdverklaarde domeinen van het huis van Oranje,
llaat erlangen, die
eene fchadevergoeding in geld van den nieuwen fiaat
hem nogtans, door tegenwerking van NAPOLEON, nimmer ten deel
Duitsck/ana, de abd~ien
abdUen Fulda
Fu!da ,,Corvey
werd.. De landen in Duitsch/and,
Corvey en Wein .....
werd.,
aood de prins aan zijgarten, hem tot fchadeloosfielling toegekend, aond
zlch door~
nen zoon, onzen tegenwoordigen koning, af. Hij hield zich
grulns op in zijne Duitfche !laten,
nat en , op Oranjeflein,
Oronjeflein, en begaf zich
Brunswifk, aLwaar
abwaar hij in Grasm. van 1806 overleed. Zijn
later naar Brunswiik,
nemt daarin overeen, dat
karakter wordt ongelijk beoordeeld; men fiemt
hij meer de deugden voor een' burger bezat, dan die voor een' regent
in hagchelijke tijden.
Vero~eraar van Enge/anti,
Engeland, deszelfs wetgever, en de
WILLEM, de Vero\'eraar
rijk. !land.
f1:and. hield,
fiichter eener dynastie, welke eeuwen lang in dat rijk
.dien hij bij
was de onechte zoon van ROBERT, hertog van Normandië, ,dien
land meisje ARLOTTE, in het jaar 1016 verwekte. Zijne liefde voor
een lant1meisje
haar bewoog. hem, ofschoon twee volwasfene zonen hebbende, om.
bij zijnen dood, aan WILLEM zijn land over te laten, en hem, eerst
Frankrifk
9 jaar oud zijnde, onder voogdijfchap van den koning van FI'ankriik
fiellen. Daar de beide
en eenige aanzienlijke vasfalen van dat rijk te !lellen.
illtusfchen, hier.
ouder,e broeders, uit een wettig huwelijk gefproten, intusfchen,
door waren voorbij gegaan, zoo haperde er weinig aan, of WILLEM
gewordell zijn van de onlusten, wtlke over het
zoude ecn fiagtoffer geworden
Qq 3
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bezit
be:zit van ?:ljn
;r.ljn land ontflonden:
ontltonden: zelfs poogde de koning van Pronkr,&'!r
Prtln/rr,&'k
hem hetzelve te ontrukken, en het waren alleen zijne uitllekende
vermogens van geest, gepaard met eene bewonderenswaardige dapdap.
perheid, welke hem
alle hindernis[en
hindernis[el' deden te
hem;J zonder eenig nadeel, nlle
boven komen, tot dat hij, na verloop' van tijd,
tUd, tot een' man opgegroeid, de [chrik van alle kleine vorsten van FrankriJk
Frankrijk werd. lotusIlJtus·
fchen fiierf EDUIIRD,
RDuaRD, koning van Engeland, een naauwe bloedverwant van WILLEM,
WILLEM, die hem op den troon gehouden had, waarvan
de Denen hem dikwijls hadden willen verdrijven. De eerl1e,
eerlte , geene
opvÇlIging op
kinderen -nalacende
"nalatende,, had hem, uit dankbaarheid, de opv~lgillg
den troon toegezegd; doch 111
JU zijnen dood zette
zeue een Engelschman
Enge!schman •
met name HAR
aLO , zicb zei ven de kroon op het hoofd, nietteHAROLD,
genfia:lude hij onder eede beloofd had, dezelve alleen voor WILLI!M
W1LLI!M
genfiaande
te zullen dragen. Deze maakte nu aanf1:onds toebereid[elen,
toebereid Celen , om
zich wegens dit trouweloos gedrag te wreken, en rustte lliec
niet alleen
v,m 50,000 man uit, maar verbond zich
eene vloot en een leger V<in
tevens met den beheerCcher
beheerfcher van Noorwegen, en bood den paus aan,
om het rijk van hem in leen te wiilel1
wiilen nemen. HARaLn
HAROLn behaalde
wel eene overwinning op de Noorwegers ; maar WILLEM fiak met
1000 fchepen over het kanaal, en rukte
mkte aanfl:onds
aanfionds tot Hastings ,.een
!ladje
fladje van weinig belang, voort, alwaar hij, in een ver[chanst
verCchanst leger
HAROLD aanknoopte, die echter
nogmaals onderhandelingen met HIIROLD
vruchteloos afliepen. D~ wapens moesten nu alleen be!1is[en,
beOisfell, en
het kwam, den 14 van Wijnm. 1066, bij Hastings, tot den ver·
fchrikkelijken tlag,
nag, die, na den bloedigf1:en firijd, met eene \'rees[e\'rees[e.
lijke nederlaag der EngeIfchen
Engelfchen en den dood van HAROLD, welke door
een
eenen
en pijl in het oog getrolfen
getrolTen werd, eindigde. De geheele EnEn.
gelCche
gelfcbe natie onderwierp zich nu aan WILLEM, die reeds op het
kersfeest in Londen gekroond werd. De firenglte
firenglIe maatregelen aan de
eene en regtvaardigheid aan de andere zijde bevestigden hem op den
troon, en men vindt weinige {paren,
fporen, dat men po:~ilJgen
po:~illgen heeft
beeft aange_
aange.
wend, om zijne heerfchappij te ondermijnen. Daar Normal1die
Normandie een leen
van Frankrijk was, en een Vasf.1al
VasG1al zich ge ene veröveringell
veröveringen lwnde
konde
toeëigenen, dan met goedvinden van zijnen leenheer, zoo ontfion.
ontfiol1den hieruit oneenigheden tllsCchen
EngeialJd en Frtmlrrifk,
Frankrifk, ten getllsfchen Engelflnd
volge van welke het laatstgenoemde rijk bij n:mhondendheid
aanhoudendheid bebe~
weerde, dat hec
het eerfie
eerfle aan hetzelve leenpligtig was, waaruit reeds
reed!>
met WILLEM
WILLEM eenen oorlog met Frankrijk
Frankrifk ontfl:ond,
ontfiond, die nog eeuwen
lang onder eiken
eIken regent hervat werd. De groote nationale vijandfchap
andCchap tusfchen
tllsfcben beide genoemde rijken dagteekent
dagreekent zich van den
dag af, waarop \VILLEM
W1LLEM als veroveraar, Enge!ands grondgebied betrad. Zijn invloed a?
o? dit rijk heefi heden nog plaats. De Tower
werd door hem aangelegd, om Londen fieeds
om te houden,
Iteeds in Co
toom
houden.
en de overblijfsels der Fran[che
Franfche taal in de aan[praken
aanfpraken aan den I{Q~
lw.
afkomflig,
ning. en in openbare voordragten zijn nog van hem afkomfiig,
die de Franfche
Franfch~ taaL
taal tot die van het hof maakte. WU.LEM
WU.LEM fiierf,
gec
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Frankrijk, in het jaar 1087, in,
in. den
gedurende eenen oorlog tegen FrankriJk,
ouderdom van 71 jaar. Zoo vele zijne lotgevallen bij zijn Ie ..
ven waren, niet minder waren die, welke zijn frotfeIijk over_
fchot, na zijnen dood, te beurt vielen. Alle grooten en Vasfalen
[chot,
fchuwden zijn lijk; alle bedienden roofden in zijn paleis, wat
uren naakt
zij konden, en zijn dood Iigchaam bleef verfcheidene men
liggen, zonder dat er iemand naar omzag; en toen eindelijk de aartsCaen liet vervoeren, dreef een
bisfchop van Rouall hetzelve naar Cam
fl:ad ontf1:ane
ontfl:ane brand alles uit malkander, zoo dat
plotfeling in de f1:ad
eenige weinige monniken hem naauwelijks na zijne begraafplaats
konden brengen. Hier verklaarde een ongelukkige, op wiens grond
WILLElVI de kerk had laten bouwen, waar hij, na zijnen dood
wilde rusten, zich zoo openlijk tegen deze begrafenis, dat men
ontflaan moest. In het graf moest
zich van dezen fchreeuwer eerst ontilaan
fieenen kist gelegd worden, doch
voortS het lijk in eene groote f1:eenen
deze te eng zijnde, moest men het Iigchaam met zoo veel geweld er
in perfen , dat de ingewanden uit den buik fprongen, en door
hunnen frank alles verdreven. Nog na verlo op van 450 jaar werd ~
bij eene plundering van de Had,
ftad. Cam,
Caen, zijn gebeente uit het
bet graf
gerukt, omdat men daarin groote fchatten meende te vinden.
WILLEMET (PIERRE-REMI) werd te Norroy, in Franche-Comté, in 1735, uit brave en algemeen geacbte
geachte ouders geboren, en tot
de geneeskuude
geneeskunde reeds vroeg opgeleid; doch beoefende tevens de natuurlijke historie, in welke beide vakken hij zich naderhand onlaatfl:e wetenfchap
wetenrchap fchreef hij verfcheidene bederfcheidde. Over de laatfte
langrijke werken, waaronder zijne Histoire des Lichens en zijne Me~
laatfie in 1791 door de akademie te
ffloire fur les plantes étoilées, de laatfte
!ia van verfcheiJJijon bekroond, inzonderheid behooren. Hij was Ha
p1antentuin te
dene geleerde geno otfchappen, opziener over den p1antemuin
fl:ierf in die f1:ad,
fl:ad, in het jaar 1807, van verdriet over het
Nancy , en ftierf
verlies van eenen geliefden zoon.
Weisfenflein genoemd. is een
WILHELMS - HÖHE, vroeger WeisfenJlein
keurvorfl:elijk Hesfisch !lOt,
flot, het gewone zomerverblijf van den keurkeurvorftelijk
vorst, en een uur van Kasfel gelegen. Natuur en kunst fchijnen
l1ier met elkander te hebben gewedijverd, om een aardsch paradijs
te vormen. Door vreemdelingen uit alle oorden der' wereld bezocht,
en te regt
overtreft deze plaats, bijna altijd, derzelver verwachting, eu
worde haar aanleg onder de merkwaardigfl:e van Europa geteld. Eene lijnregte laan van lindeboomen, ter wederzijden met huizen beKasfet tot aan den voet van den ,heuvel, w:,ar
Wi,ar de
zet, loopt van Kasfe!
aanleg begint, die zich van langzamerhand tot den top van het Habichswalder gebergte verheft, en op de meeste plaatfen het verr~kke
lijkfl:e gezige
gezigt heeft op het uitgef1:rekte,
uitgefl:rekte, bekoorlijke dal, in welks midden
lijkl1e
de refidentie ligt, en dat zich over de oevers van de Fulda tot aan
uitfl:rekt. Onder de meest bezienswaardige VO~:
vo~:
het Soergebergte uitl1rekt.
&urvorfleltJk
werpen van dit vermakelijke oord behooren: I. Het &urvorJleltJk
Qq 4
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pot, dopr den thans regerend en keurvorst in den oud Romeinfchen
[maak gebouwd; 11.
!2. De groote Fontein, eene waterkolom, welke,
meer door de namur
natUur dan de kunst begtmftigd.
begl1nlligd, uit eelle fieenrots
opr~ist,
oprUst, 9 duim in middellijn bevat, en bij gewon en toevoer van
140. doch bij het gebruik van den geheelen voorraad 190
1)10
water 1.;0,
voet bereikt, al vorens zij, in eenen flofregen
fiofregen veranderd.
veranderd, in de kom
afdaalt; 3. De groote lf7atervat,
IFaterval, eene, in den oud Romeill[chen
Romeinfchen
fnlaak
fniaak gebouwde ruïne eener waterleiding, van meer dan 14 wijd
uit een fiaande bogen; 4. De Duivelsbrug , een waterval, nortende
fionende
van eene rots, waarover eene brug gebragt is, van waar men den
waterval zien kan; 5. De Steinhöfeffche
Steinhöfe,fche waterval, door den opzie.
ner der waterleidingen alhier, STEINHÖFER,
STEINHÓFER, in een boschrijk gebergtusfcnen in het wild door el.
te aangelegd. Het water flort hier, tlls[chen
kander groeijende boomen en firuiken,
fhuiken, over groote fleenklompen
fieenklompen en
brokken van rotfen
rotfen,• die door de natuur zelve [chijncn
fchijncn opeen geftageilapeld, in den afgrond neder; 6,
6. De Leeuwet/burg,
Leeuwenburg , een kunftige
kl1nfiige bouwvenllers
val van eellen ouden, ridderlijken burg, uit welks Gottifche venfters
men een der verrukkelijkfte
verrukkelijklle gezigten
gezigren in het wijd uitgefirekte
uirgel1:rekte dal
heeft; 7. Het Chinefche
Cninefc/1e dorp Moulang,
Mou/ang, waarin het
ht!t Oot
flot en paviljoen
bijzonder merkwaardig zijn; 8. De Karlsberg met zijne cascaden;
cascaden j
een aanleg, in zijnen aard de eenige in Europa, door den landgraaf
KAREL,
KlIREL ,in
in 1701 , onder het bei1:uur
bel1:uur van den ItaIiaall[chen
ItaIiaallfchen bouwmees,·
bouwmees,ter G. F. GUERNIRI begonnen en in 1714 voltooid.
'VILLEMSTAD. I.
J. Eene Nederlandfche 11ad, in de provincie
Noord - Braband
Brabatld,, district Breda, in den polder Ringenhil,
Ringenhit , aan het
Hollandfche diep_
diep. Zij is wel verfl:erkt;
HollandCche
verl1:erkt; heeft eene hervormde kerk,
een geLHcht
geilicht voor ouderlooze kinderen, een fraai ll:adhuis,
fl:adhuis, het prin[enprinfenland- en waterpoort, en be.
be..
huis, een magazijn, eene haven en eene land.
vat 1570 inwoners, die een bekend veer hebben, en eenige hand!2. De hoofdflad
hoofdl1:ad van het W. I. eilnnd
eiInnd Curaçao, en
werken oefenen. 2.
de zetel van den gouverneur. Zij ligt aan de Zuidzijde van het ei.
eiland aan de St. dnna-baai , is zindelijk, en in den Hollandfchen fmaak
gebouwd, en heeft eelle
eene vereenigde hervormde luther[che
lutherfche gemeente,
eene roomfche kapel, fynagoge, fraaije huizen, met groote pakhuizen, en 8000 inwoners, die grootelldeels
grootendeels van den handel befiaan;
bel1:aan;
wordende de haven door het fort dmfterdam verdedigd.
WILLIAMS. (HELENA MARIA)
Mil RIA) Eeue
Eelle Engelfche [c'hrij
fcllrij fs ter , bebeo
kend door haar verblijf in Frankri.ik" gednrende
gedurende de omwenteling,
omwenteling.
en eene zekere vooringenomenheid met NAPOLEON. Reeds in haar
18de jaar, toen zij in Londen woonde, trad zij als dichteres te voor.
fchijn in het vak der verhalende dichtkunst, en gaf in 1789 22. deeJen
len met gedichten in het licht, waardoor zij zich in flaat
l1:aat gefield zag,
om FrankriJk te bezoeken, alwaar :zij zich federt 1791
1791 bei1:endig
bel1:endig
ophield. Onder het fchrikbewind van ROBESPIERRE
ROBESPlERRE werd zij in den
tempel
opgeGoten;; doch verkreeg , na den val van dezen tiran, we.
tempelopgefloten
der hare vrijheid, en maakte zich nu, door baren
haren vriend, den bekenden
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den D. STONE, onderl1:eund, ook als l1:aatkundige fchrijfster bekend.
voorl1:andUer
Dan, het verdient opmerking, dat zij, als eene ijverige voorl1:andl1:er
der repubIikeinfche beginfels ,• eene lofredenares van Frankrijks be~
heerfcher worden konde, wiens bewondering \'an
,'an OSSIAN
OSSlAN haar voor
hem innam. Inzonderheid vielen de gevoellooze aanmerkingen en
lasterlijke bijvoegfels in het oog, waarmede zij de uitgave der:flaatder' flaatLODEWljK XVI., in 1793 in 3 deelen
kundige briefwis[eling van LODEWIJK
verfchenen, deed vergezeld gaan, en waarmede zij weinig eer inlegde. Incusfchen
Imusfchen haalde zij zich de ongenade van NAPOLEON op den
/lmiens, waarin zij van hem
hals door een gezang op den vrede van Amiens,
met geen enkel woord gewag maakte, maar, hetwelk zijne gramdgt aan haar geliefd vaderfchap nog meer ontl1:ak, zich beroemde, dat
landsch eiland de heerfchappij der zee toebehoorde. De prefect der
fielde haar, daar men
politie nam haar deswege in hechtenis, doch l1:elde
niets verdachts bij haar vond, na verloop van 24 uur, weder op
vrije voeten. Zij verhaalt dit geval in haar laatfie
laatl1:e gefchrift: Histor;Histori[che berigten
berig/en van de jongjle gebeurtenis[en ill
[de
jll Frankrij'e, [edert de
{ie
landing van NAPOLEON, den Ijlen van Lentem. 1315, tot op de
{ie
herjlel/ing
herflelling van LODEWIJK XVIII., met een berigt aangaande den toen.
niaatfchappelijken toefl:and
toefiand en het publiek gevoelen in Frankmaligen l1:iaatfchappelijken
,-ijk.
,-iJk. Onder hare vroegere fchriften behooren: een gedicht over den
roman, in 2.!l deel en , 1790, en meer
Slavenhandel, 1788; JULIE, een roinan,
andere afzonderlijke dichtl1:ukken
dichtUukken en opHeUen.
opHeIlen. inzonderheid Brieven,
in Frankl'ij
Frankrijkk in den zomer van 1790 gefchreven, in 2.2 deelen, met
andere over den
dm flaatkundigen toejland van dat rijk, in 4 deelen,
aanmerkin.
1796; voortS Reize door Zwitferland, met vergelijkende aanmerkintoelland van Parijs,
Parifs.!l2 deel
deelen,
gen over den toel1:and
en , 1798; Brieven over
toeftond en het openbaar
openbotJr geveeten
geveetm in de Fran[che
Fron[che Reden zede/ijken toeftand
deel en , 1800, en eindelijk de Reizel~
Reizen ,van den Heer VAN
publiek, 2 deelen,
HUMBOLDT in de Keerkringslanden.
Keerkringslonden.

WILLINK. (DANIEL) Een niet onvermaard Nederlandsch dich.
/lmjlerdam geboren, en had tot zijn' vater. Hij werd in 1676 te Amjlerdam
der JAN WILLINK ,een beroemd wondheeler in die ftad,
flad, van wien
wij hier in het voorbijgaan opteekenen, dat hij in !690, als deken
van het wondheelers-gild , nevens de andere overlieden,
overlieden. heeft mede~
gewerkt tot het oprigten van den kloeken achtkanten toren of koepel boven de St. Anto1Zie-waag,
/lntonze-waag, op de nieuwe markt, alwaar feden
dert olJtleedkundige
ontleedkundige les
lesCen,
ren ,door
door eenen hoogleeraar in die wetenfchap,
den
gegeven worden. DANIEL WILLINK ,• door zijnen vader tot dell
wijnhandel bel1:emd, voldeed in zoo ver aan deze fchikking, dat hij,
alhoewel zijn hoofdbedrijf vlijtig waarnemende, de fiJipperuren
fiJipperurell nogtans bel1:eedde aan de beoefening der dichtkunst en daarmede vermaagCchapte kundigheden. Hij maakte zich, onder anderen. eene
maagfchapte
grondige kennis der Franfche taal eigen. Zijn eerlle werk was een
tooneell1:uk, hetwelk hij echter.
echter> in rijper jaren, toen zijn fmaak
zich geheel tot
tOt de gewijde dichtkunde bepaalde, voor het zijne
QqS
n~
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Diet wilde erkennen. Het kunstgenootfchap, bekend onder den naam
niet
Conflantia et Labore, verkoos hem eerlang tot een zijner leden.
van: Conjlantia
Hij bragt den avond zUnes
z\jnes levens in de ilad
fiad Bevf1"U'ijk
Beverwijk door, en ilierf
{Herf
ook aldaar den 16 van Wijnm. 1720, in den ouderdom van 44 jaar; rusfioffelij k overblijfsel
over blij fsel in het koor der kerk van gemelde phl'ltS.
pla'lts.
tende zijn fl:offelijk
Daar 's mans werken, over het algemeen, niet genoeg bekend
zijn, immers niet genoeg gelezen worden, voegen wij hier eene lijst
bij , waarin zij,
zij ,naar
bij,
naar de tijd orde derzelve aldus op elkander volgen:
Amflerdamji:he Tell1pe,
Tempe, of de Nieuwe P/cwtagie,
Amflerdamfche
Plautagie, in z boeken, ne·
mden dmjleljlroom,
dmfleljlroom, met platen, 1712; Bloemkrans yan
van ChristeChriste.
yens dm
Ii,ike Liefde en Zededichten , 11eyens
m~'ens eenige Christelijke Gezangen en
lijke
BiJfchriften
AmflerBiJfi:hriften voor het Diaken TFeesIYees- m
en Oude Vrouwenhuis te dmjlerdam, 1714;
17'4; Lusthof van Christelifke
ChristeliJke DankDank· en Bedezangen , beneyem
beriJmde Pfa/men,
Prolmen , 17
I 5; Christelijke Gebeden
yens eenige op nieuw berijmde
'7'5;
voor
yoorvallen toeyoor ieder' dag der Week, en op biJzondere tij"den en voorvallen
Schriftuurlijke Keten
bene~'eJJS ee/1e
eene SchriftuulHjke
gepast en met Zangen 'JIerri:ikt,
ven"ijkt, bmel'ens
van aaneengefchakelde
Amflerdam"tln
aaneengefchakclde Waarheid voor Kinderen, 17'7;
1717; dmjlerdamfche Buiten(inge!, 71evens
nevens de omlfggcnd,; Dorpen, opgehelderd door
Aanteekeningen over vele voorname Gefchiedenisfen,
I7I 8. Onder
Gefchiedeni$(en, 1718.
Amflerda1l1fche Arcadia,
zijne nagelatene fchriften vond men eene dmjlerda1l1fche
waarvan de uitgave,
uitgave. eenige jaren na 's mans overlijden, door den
heer GERRIT
GERRIT SCHOEMIIKER
SCHOEMi\KER is bezorgd geworden. De vriend en
kunstgenoot van onzen
OlJz·~n WILLINK
WILLlNK,, de zoetvloeijende dichter DAVID
VAN
VAN HOOGSTRATEN
HOOGSTRATEN ,, l1elde
fielde bij '5
's mans afbeelding het volgend bijfchrifc:
J7érnuft
Pernuft en deugd en goede zedm,
Gefchikt naar ' t richtflzoer
richtrnoer van de reden
En letterwifsheid,
opgegaard
letterwijsheid ,opgegaard
Uit boeken, n/Jcht
nacht en dag doorblaard ,
En bloemen, op Parnas gc!ezetl,
gclezet1,
Yolmaken
Falmaken WILLINK'S
WILLINK'S regte wezen,
ilad, voormaals de hoofdll:ad
hoofdfl:ad van het
WILN A. Eene groote fiad,
hertogdom Litthattel1
Litthallen,, thans van het Rusfisch gouvernement, dat haren naam draagt. Zij ligc
ligt aan de bevaarbare rivier Wi/na,
Wilna, in een
dal ttlsfchen
msfchen bergen, en bevat, behalve hare uitgefirekte voorll:eden,
voorfl:eden,
eene
eelle mijl in den omtrek, en 25,000
25,000 inwoners, waaronder IZ,ooojO_
12,000 jo_
den. Men vindt er aanzienlijke paleizen en andere gebouwen, 30
katholijke kerken en kloosters, waartoe ook de domkerk behoort, en
7 kerkeu
kerken van andere godsdienl1ige
godsdienfl:ige gezindheden, onder welke ook
een Mahomedaansch bedehUIS gevonden wordt. De handel, die deels
in uitlandCche waren, deels in de verzending van binnenlandCche
binnenlandfche
producten I~aar
naar Koningsbergen
KonÎngsbergen,, Memel en Riga be!taat,
beilaat, is vrij aanaan.
merkelijk;
merkel~jk; doch fabrijken en manufacturen vindt men"
men' er niet. De
in 1803 nieuw ingerigte univerfiteit
univer(iteit bel1aat
befl:aat in 4 faculteiten
faculteiten,,van
van fraaije
kunl1en
kunfl:en en wetenfchappen, voor natuur. en wiskunde, genees-, zede"
!te ook de god- en regtsgeleerdfiaatkunde, onder welke laat
laatfl:e
de. en !taatkunde,
heid
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heid begrepen zijn. Zij heeft 3Z
32 hoogleeraren , eene wel ingerigte
ingerigce 1l:erfier':Vi/na een kruidkundig , en een
renwache en eenen kruidtuin: ook is in ';Pi/na
genootfchap
genoocfchap van wetenfchappel1
wetenfchappen opgerigt. Het gouvernement bevat
l!l84 vierkante mijlen en 98o,oco inwoners. Het is eene effene vlak_
1!l84
te, met landru
landruggen,
ggen, bosfchcn
bosfchen,, bruggen, moerasîcn
moeras fen en meren. De over het geheel vruchtbare grond levert veel koren, vlas en hennep op.
genoel}Zaam alDe nijverheid is van weinig belang, en bepaalt zich geuoel}Zaam
ftedelijke handwerken. De inwoners zijn Litthauleen tot de gewone fl:edelijke
ers, Polm, Joden, Tartaren, ook Groot· Rm!en
Rus/en en DUitjèhers.
WINC KELMAN. (JOAN .l OACHlM)
OACHIM) Een verdien!l:elijk
verdien!l:eIijk geleerde,
geleerèe,
in 1717 te Sten
Stendal
dal ,in de Altmark , als de zoon van een gering
omftandigheden, waarin hij
fchoenmaker, geboren. De behoeftige omltandigheden,
werd opgevoed, konden zijne vroeg ontwaakte neiging tot de audie
l1iet onderdrukken. Hij bezocht de fchool
[chool zijner geboorte1l:ad,
geboorte!l:ad, en
begaf zich, na eenen goeden grond voor het Latijn en Grieksch geBerliJn en vervolgens naar Hamburg,
legd te hebben, van daar naar Berli/n
om uit de beroemde boekerij van FABRIClUS
ABRIClUS eenige oude klasûeke
klasfieke
fchrijvers aan te koopen, waartoe hij het geld bU geestelijken en
nanzienlijken, onder den weg, had bijeen gezameld. In 1738 begaf
aanzienlijken,
bij
l1ij zich naar de hoogefchool te Halle, waar hij echter de boekerijen
meer dan de gehoorzalen bezocht, en de oude letterkunde meer dan
de fraaije wetenfchappen beoefende. Na eene mislukte poging, om
PariJs
Par-ijs en Rome te bezoeken, werd hij in 1741' hofmeester bij den ritmeester VON GROLLMAN ,te Osterbll1"{J;
OsterlJUrg; vertrok vervolgens naar ,lena,
Jena,
waar hij het Italiaansch en Engelsch
EngeIsch leerde; werd huisonderwijzer
bij den opper· ambtman LAMPRECHT te Heimersleben,
Heimers!eben, en eindelijk,
op een gering jaargeld, conrector aan de fchool te Seehau[m
Seehau[en in de
Altma,-l.:. Vijf jaar bragt hij hier in de drukkendil:e
drukkendll:e omil:andigheden
omll:andigheden
Altmarl.:.
door, waarna hij in 174.8
174-8 zijne dienst bij den graaf van BiJNAU, te
Notenitz, bij Dresden, als boekbewaarder aabood. De graaf, reeds
ne/de hem echter als geheimfchrijver zijner boekevoorzien zijnde, fl:elde
rij, op eene jaarwedde van 80 daalders, aan, en nu leefde hij eenige
gerust en tevreden, en bragt
brugt zijnen tijd met eigen oefening,
jaren gemst
en in dienst van den graaf door. De nabijheid van Dresden, met
al hare kunstfchatten, bood hem intllsfchen de fchoonlte
fchoonfl:e gelegenheid voor de beoefening van zijn kunstgenie aan, waartoe zijn omgang met LIPPERT. HAGEDORN en OSER hem van ongemeen veel
nnt was; terwijl de pausfeIijke
l1ut
pausfelijke nuntius ARCIIINTO,
ARCHINTO, die zijne geleerd.
-en hoog waardeerde. hem eene plaats in de Vatikaanfche
heid kende ·en
boekerij te Rome aanbood, onder voorwaarde, dat hij van godsdienst moest veranderen. De onderhandelingen hierover werden gerekt, tot dat eindelijk de biechtvader van den koning van Polen, paRAUCH, hem een jaargeld bezorgde, waardoor hij geheel onafter RWCH,
hankelijk in Rome leven konde. WlNCKELMAN ging nu in 1754 tot
de roomfche kerk over, verliet de dienst des graven BUNAU,
BUN.\U, om
zich geheel aan de beoefening der kunst te Imnnen toewijden,
toewijden 1 waar-
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van de eerile
eerll:e vrucht was: Gedanken über die Nachamung der Grie~
&hi/den
difchen Kunstwerke, die met vele goedkeuring ontvangen werden.
Eindelijk vertrok hij in 1755 naar Rome, waar hij eerlang begunfl:i.
begunfii.
gers, befctermers
befchermers en vrienden vond. Bijzonder voordeelig was voor
hem zijn vertrouwelijke omgang mee
met RAFAëL MENGS, en zijne
kennis met den baron STOSCH, die hem aan den kardinaal ALB·ANI
ALBANI
aanbeval. welke hem hoogfchatte
hoogCchatte en bevorderde. WINCKELMAN was
thaos geheel in zijn element; legde zich met eenen gloeUenden
thans
gloeijeoden ijver
op de befchouwing van oude en nieuwe kunstgewrochten toe ; deed
1758 Napels, waar
onderfcheidene korte reizen door Italië; bezocht in 1753
hij toegang verkreeg tot de oudheden van Portici, Herculanum
I-Jerculanum en
Pompeji. Na ecnige
eenige weken vertoevens keerde hij van daar naar Rome met een
eenen
en fchat van kundigheden terug, die hij gedeelt elijk in
zijne berigten omtrent Hercultmum , voor den keurprins van Sakfen
vervaardigd, mededeelde. In den Herfst des genoemden jaars reisde
hij, op hérhaald
herhaald aanzoek van den graaf van STOSCH, naar Florence,
waar hij zich 9 maanden ophield, om eene der fchoonfie
fchoonile en rijkfie
gemmen' verzamelingen van dien prins in orde te brengen, en daarvan
eene befchrijving te leveren, welke in het volgende jaar te Florence,
onder dcn titel van: Déscription des Pierres grm'ées
gra~'ées de feu Ie baron
de STOSCH, ve"rfchecn. In den Zomer van 1760 verfchenen zijne
aanmerkingen over de bouwkunst der ouden. die 13~ jaar later in
Duitschland uitkwamen, van waar hem uit verfcheidene plaatfen aanDuitschkmd
biedingen van ambten gedaan werden, die allen geen gevolg hadden.
In 1762 bezocht WJNCKELMAN, in gezelfchap van den graaf van
BRUHL,
BauHL, andermaal deszelfs merkwaardige omfireken,
omilreken, en deelde zij_
zij.
ne aldaar gemaakte waarnemingen en ontdekkingen in eenen brief aan
genoemden graaf, über
iiber die Hereulanifchen
I-Jerculanifchen entdeekungen,
entdeckungen, aan het
fchrifc
publiek mede. In het volgende jaar verfcheen zijn klein fchrift
iiber
ii,ber die Empjindung
Empfindung des Sehönen,
Schönen, en hij verkreeg tevens de plaats
van eerfien opziener over alle oudheden binnen en buiten Rome, met
een
e(!n maandelijksch inkomen van 12-15 fludi'
fcudi'S,
s, en te gelijk een
jaargeld van de Vatikaallfche
Vatikaanfche boekerij, tot zoo lang eene voor
hem gefchikte plaats zoude open vallen. Hierdoor zijn toell:and
toeiland in
Rome verzekerd zijnde, beUoot
beUooe hij, om voortaan aldaar te blijven;
gaf in 1764
J 764 zijne Ge/chichte
Gefchichte der Kunst in Dresden in her
ber licht; deed
in hetzelfde jaar, met VOLKMAN
VOLI{MAN en H. Fuss LI , eene derde reis naar
Napels, welker uitflag
uitllag hij in een afzonderlijk geïchrift:
geîchrifr: Nachriehten
Nachrichten
"on
von den neueften Hereu/ani/ehen
Herculanifchen Entdeckungen, mededeelde, en
voltooide in 1766 zijn beroemd werk: Monrtmenti
Monumenti inediti, waarbij
een groot aantal platen gevoegd zijn. Te gelijk ontwaakte bij hem
zijn lang voorgenomen plan tot eene reis naar Griekenland, hetwelk
hij echter zoo alllier
al niet opgaf, ten minfie
minf1:e door zijn befluit,
befiuit, om Ber.
lijn te bezoeken, uitfielde,
uitilelde , alwaar zijne Ge/chiedenis
Gefchiedenis der Kunst in
liJn
Fransch moest verfchijnen, en hij voor zijn reisplan onder.'
onder.
het Frallsch
!leuning
eene vierde reis
fieuning hoopte te vinden. Hij deed vooraf nog eenc
naar
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naar Napels; beklom den Vesuvius,
f/esuvius, terwijl er jt1lst
juist eene uitbar!l:ing
uitbarning
plaats had, en nam eindelijk in Grasm. 1768 de reis, in gezelfchap
gezelfcbap
van den beeldhouwer CAPACEPPI, naar Duitschland aan. Naauwelijks
had hij het Tirolfche gebergte bereikt, of hij werd door eene fomfom.
overvallen, en keerde, hoezeer zijn reisgenoot
bre naargeestigheid overvallen.
hem ook zocht op te beuren, naar Rome terug:
terug.' Hij liet zich echter
overreden, om vooraf de reis tot Weenen voort te zetten, alwaar hem
het vleijendst onthaal ontmoette, en hij met gefchenken en eerbewij.
zen overladen, van daar zijne terugreis aannam. Onder weg voegde zich een Italiaan, met name FRANCESCO ARCANGELI, bij hem,
die eerst onlangs te Weenen ter dood veroordeetd,
veroordeeld, doch met ballinggelwqJ.en was. Deze afgerigte booswicht maakte zich,
fchap vrij gekomen
door gehuigchelde kunstmin , van het geheele vertrouwen van den
kwaads vermoedenden WINCKELMAN meester.
meester, die hem, zonder
niets kwands
den min!ten argwaan,
arg\vaan, zijne gouden medailles en andere kostbaarheden vertoonde. De Italiaan, door dit alles verblind, befloot,
beiloot, om
hem te vermoorden, en volvoerde dit afgrijsfel~ik
afgrijsfelijk opzet in eene herA
her.
berg te Triest op den 8 van Zomerm. 1768. ·WINCKELMAN,
WINCKELMAN, die S
doodel~ikè
doodelijke dolkfleken
dolkfl:eken in den onderbuik ontvangen had, fiierf
frierf weinige
gemaa\{t en den kardinaal ALBAALBA.
uren daarna, na dat hij zijn testament gemaakt
NI
NI tot zijnen eenigen erfgenaam verklaard had. Zijn handfchrift voor
de ~de verbeterde uitgave vah
van de Gefchidte
Gefchic.ltte der Kunst kwam in het
bezit der keizerlijke akademie der beeldende kunll:en
kunilen te Weemn
Weenen , die
dezelve in 1776 heeft in het licht gegeven; terwijl zijne overige papieren in de boekerij van ALBANI werden overgebragt. Een levenfl:erk verlangen naar derzelver
dig gevoel voor vriendfchap en een flerk
genot, maakte de hoofdtrek van WINCKELMAN'S karakter uit, die op
de befchaving zijner eeuwen op de toekomst beOisfend
beflisfend gewerkt
inediti,
heeft. Zijne gezamenlijke fchriften, behalve de Monumenti inediti.
de Déscription des pierres gra~'ées'.
gral'ées". en zijne verfchilIende
verrchillellde brieven,
}<'ERNOW be gonnen,
gOl1l1 en , en door MEYER
vindt men in de uitgave, door r'ERNOW
en SCHULTZE voltooid, welke van 1808-1817, in 7 deelen, te
Dresden verfchenen is, en benevens het werk van GÖTHE: WINCW!NC_
KELMAN,
KELMAN. und sein .Tahrhundert,
.lahrhzmdert. aanbeveling
a~nbevelil1g verdient.
firoom van lucht, even als
WIND (De) is niets anders, dan een ftroom
het water eener ll:roomende
ilroomende rivier. De lucht, welke den aardbol
overal omringt, vertoont, even als alle vloeibare ligchamen, een beflendig fireven
flreven naar evenwigt. Wordt dit op de eene of andere
fiendig
wijze verbroken, hetzij door de koude ,welke haar zamen trekt,
of warmte, die haar uitzet, dan flroomt
fl:roomt de naburige lucht toe ter
herfteIling van dit evenwigt; en dit is de naaste en gewone oorherll:elling
zaak van den Wind. Hiermede verbinden zich andere om!l:andighe.
omfl:andigheden,
den. om zeer merkwaardige verrchijn[els
verfchijnfels voor~ te brengen,
brengen. onder
welke wij den bell:endigen
beilendigen Oostewind, die tlls[chen
tllsfchen de keerkringen
plaats heeft,
beeft, met geen 1l:ilzwijgen
fiilzwijgen kunnen voorbij gaan. Hij is bij
de zeelieden zoo bekend, dat zij,
zij 1 om Vlin
Viln Europa nanr
naar Amerika te
zei.

622

\V

I

N

D.

(De)

zeilen, dezen Wind ee,rst
eerst afwachten, en dan, zich aan zijn geleide
overgevende, in eene regte lijn den Oceaan doorfiJijden.
doorIiJijden. De oor.
OOf.
zaak van dezen Wind ligt in de vereenigde werking van de warmte
der zon, en de
dE' omdraaijing der aarde, welke men weet, dat in de
rigting van het Westen naar het Oosten gefchiedt. De fierke
ll:erke verwarming der lucht tus[chen
tlls[chen de keerkringen veroorzaakt een gefladig toefiroomen
!l:roomen van koudere lucht uit de Poollanden , en dus uit ll:reken,
fireken,
die bij de omwenteling der aarde met 111inder
minder fnelheid omdraaijen ,
dan die onder den aequator liggen. Komt de luchtltroom
IllChtll:room in deze
lilelheid met zich, in ,dier
dier voege,
laatfie, dan voert hij deze mindere fnelheid
dat het fchip, met de omwentelende aarde naar het Oosten gevoerd,
tegen deze minder fnelle
fnelIe lucht fioot,
fioot. of, omdat de eerite
eerl1:e beweging
door den fchipper niet gevoeld wordt, eenen uit het Oosten waaijenden Wind olltwa3/'t.
ol1twa~rt. Behalve deze geHadige winden zijn er perio~
perio.
dieke,
dieke. waaronder inzonderneid
inzonderi1eid de momfon
mous[ol1 (zie a/daar),
aldaar), of pas!aatwin.
pas[aatwin.
wsfchen de keerkrin·
den behooren , die op eenige bepaalde zeeën tllsfchen
gen, gedurende eenigen tijd des jaars, naar deze; doch in den oveove.
rigen tijd wederom naar eene tegengejlelde
tegengefle!de rigting waaijen, en waar.
van de oorzaak in de wij ziging (modificatie)
Cmodificatie) der aangevoerde hoofdom!1:andigheden, door plaatfelijke ligging, moet gezocht worden.
omf1:andigheden,
onbeflendige Winden, die zich van
In onze oorden kent men alleen onbeftendige
de opgegevene bell:endige,
beflendige, en te gelijk
gelijk: zachte en gelijkvormige,
ook 110g
nog door verfcheidenheid hunner fierkte, onderrcheiden.
onderfcheiden. Heeft
Heefe
de Wind eene fnelheid van 40 tot 60 voet in eene feeonde,
feconde, dan wordt
hij ftorm
florm genoemd, en legt hij nog meer voeten in
itJ gelijken tijd af,
dan is het een Orkaan, waarvan de heete aardtlreken
aarditreken , als ook van
de befiendige
beHendige winden, als bnitengewone verfchijnfels,
verfcIJijnfels, niet bevrijd
zijn, en welke aldaar, uit ligt verklaarbare oorzaken, waartoe de on·
gemeene hooge temperatuur dezer landen behoort, eerder nog heviger woeden. Om een denkJceld van de verfchrikkelijke kracht dezer
werking te geven, brengen wij alleen bij, dat, bij eene vooronder~
fielde
I Z3 voet in eene feconde,
waar.
f1:elde fnelheid van 123
reconcle, welke men heeft waargenomen, bij voorb. een toren van IS0
J 50 voet hoog"en
hoog· en 30 voet breed,
aan alle zijden, door de fchokkcn
fchokken van den Wind;
Wind ,. eene kracht verduurt, welke aan de drukking van 9 millipen
millipell ponden gelijk is;
eene opgaaf, welke op na:mwkeurige
naal1W keurige vergelijkingen van den
d.::n waterflag
Dag en den windrehok
windfc!lOk,, en het
bet fpecifiek van beide !laffen
iloffen berust.
Niet minder vreesfelUk
vreesf.::IUk zijn
zijp de IFelTe/winden,
lFetfe!wintlen, welke uit eelle
eene lucht
kolom befiaan,
be!1:aan, die met gewdd
geweld om hare as draait, en tevens eenê
voortgaande
voortgaallde beweging heeft; zoo als ook de WatérhoDzm,
WatérhoDzen, (zie at.
al.
daar),
daar) • en aan de andere zijde de Sflmie!
SmJ:ie! of Sirocco, onder welke
eerfre
eerf1:e benaming wij mede ei:n
een afzonderlijk artikel geleverd hebben.
Ondertnsrchen moet men de weldadige uitwerkreIs
Ondertusrchen
uitwerkCels van den
dcn 'Vind
Wind
hierbij niet uuitit het oog verliezen: immers, behalve dat hij, als zijnde
de lucht zelve, zonder welke geen fchepfel
fchepCel kan leven, noodzakelijk
is, en zijn
zjjn nut Z8cr
zeer in het oog loopt, doet hij onze molens bewebewe~
gen,
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gen, en f1:uwt onze rijk geladene fchepen over de zeeën I ter bevordering van den koophandel; doch bovenal bevorderen llerke winden
aanmerkelijk de gezondheid, inzonderheid der f1:edelingen, alzoo,
fleden, door vele ademhalingen, verzonder dezelve, de lucht in de ftedcn,
cusCchen de huizen zoude
brandingen, verrottingen, enz. bedorven, tusfchen
blijven hangen, en eerlang voor derzelver bewoners doodelijk zijn.
De f1:ormen jagen deze bedorvene lucht uit de f1:raten weg; doen
dezelve door de zuivere lucht van het veld, of van afgelegene lan.
den, verwisfelen,
verwisCelen , en bevorderen alzoo niet weinig de gezondheid.
WINDROER. Een bekend fchietgeweer,
[chietgeweer, uit welks loop de kogel, door de kracht van de daarin z~mengeperf1:e
zamengeperf1:e lucht, door een ge.
geopend wordend luchtgat
luchtgat,I gedreven wordt, en dat van eene verfchil.
verfchillende
Iende inrigting zijn kan. Dir
Dit fchietgeweer kan zeer gevaarlijk wor.
worgebruikt, omdat het
den, wanneer men het tot flechte oogmerken gebruikt.
geen' flag geeft; weshalve ook het algemeen gebruik 'er van ge.
gewoonlijk verboden is.
WINDROOS (Zie KOMPAS).
WINDSOR. Een bekend koninklijk, Engelsch flot, liggende op
eellen
eenen heuvel, bij de kleine nad van dien naam, aan den Zuidelijken
oever van den Teems, in het graafschap
Eene neenen brug
~raafschap Beek.
leidt over deze rivier tot aan den anderen oever, waar het dorp Gaton ligr
ligt,, beroemd wegens zijne LatijnCche Cchool
[choo! voor 4 a 500 jonge.
lingen. De [bd Windfor
Wil1dfor is klein, en leven geene merkwaardigheden op. Her
Het is alleen het flot,
flat, hetwelk de opmerking der reizigers
nawekt. Het werd door WILL[M den Veroveraar gebouwd, kort na.
dat hij zich tot gebieder van Engeland verheven had. Later verkoos
EDUARD 1., het tot zijn geliefkoosd verblijf, en werd het door EDuARD III.,
UI., die hier geboren werd, naar een nieuw plan, prachtiger ingerigt. Ook KAREL Il. deed veel ter verCraaijing van lPiudfor, en
federt was het een gewoon zomerverblijf der koningen van Engeland.
feden
Het flat, van een oud eerwaardig aanzien, heeft twee voorpleinen
voorpleinen,I
welke door den zoo genoemden ronden toren, de woning van den
bevelhebber, van elkander gefcheidel1
gefcheiden woden.
waden. Aan de Noordzijde van het bovenplein beviuden
bevinden zich de f1:aat· en audientie.kamers,
aan de Oostzijde de apartememen der prinfen, en tegen het Zuiden
die der voornaamfle
voornaamfte ambtenaren van de" kroon. Het benedenplein
is wegens de kapel van St. George merkwaardig, waarin de laatst
overledene" koning, in vroeger tijd, iederen
îederen morgen van de week zijn
gebed verrigtte. De verrehillende
verrchillende zalen en naatsvertrekken zijn met
tapijten en fchilderftukken
[childerf1:ukken van onderfcheidene waarde verfierd; doch
bij allen is de werking des tijds zigtbaar. De merkwaardigne. onder de
zalen is die van St. George, welke tot eene eetzaal voor de ridders
van de orde van den konCenband, bij plegtige gelegenheden, benemd
befl:emd
is. Zij is met fresco. fchilderfrukken
[childer(l;ukken verfierd, welke de geheele
lengte van de zaal beflaan,
bellaan, en tooneelen
tconeelen uit de Britfche
BritCche gefchiedenis
geCchiedenig
vertoonen. Aan het eiude
eillde derzelve naat de koninklijke troon, bo.
verwonen.
vc:n
ven
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ven welken men het kruis van St. George ziet,
ziet J dat in eene glorie
omgeven met den kou[enband
koufenband , door amouretten gedragen, en het bekende
bijfchrift Honny
lfonny soit, qui
qul mal 'Jy pense, omgeven wordt. Zoo lang de
bUfchrift
1I eden der koninklijke familie zich op het !lot
Ilot bevinden, waait van
den toren de groote witte Enge[[che
Engelfche vlag, die men reeds op eenen
grooten afstand van hetzelve zien kan. Het fchoon!le ~ezigtspunt van
bet
het kasteel heeft men op het groote, in zijDe
zijre [oort
foort ecnige,
eenige, terras: het
is 187 voet lang, en van eene evenredige breedre; !lrekt zich langs de
Ooseel~ike
Oostelijke,, en gedeeltelijk langs de Noordelijke zijde van het flat
flot uit,
en heeft het bekoorlijkste gezigt
geligt op den Teems, die, kronkelende,
door een der rijkfte
rijkrte landfchappen loopt; van daar op de menigte bui.
tenplaat[en,
tenplaatfen , dorpen en vlekken, die aan zijnen oever liggen; voorts
op het bosch van Windfor, en eindelijk op de omliggende tuinen.
tuillen.
De koninklijke familie bewoont niee
niet hee
het eigenlijke flot, maar een
naar den tegenwoordigen finaal.
finaak ingerige
ingerigt gebouw, hetwelk Zuidelijk
van hee
het terras ligt, en achter hetzelve een en wel aangelegden tuin
heeft, waarin zich een tweede gebonw
gebouw bevindt, hetwelk de prinfen
bewonen. - Een district in Nieuw Zuid.Wal/is
Zuid./'Yallis op Nieuw- Holland,
een graafschap en verfcheidene vlekken in de Noord-Amerikaanrche !la11:a·
ten,
ten t als ook een vlek en woud in Engeland, dragen mede dien naam.
WINSCHOTEN. Een aanzienlijk vlek in de provincie GroningetJ.
11:aten van gemelde
gen. In het jaar 1816 werd hetzelve door de fiaten
gerangfchikt onder de i1:eden
11:eden van den vijfden ral:g;
ral,g; worprovincie gerangrchikt
dende diensvolgens thans door burgemeescer
burgemeester en wethouders bell:uurd,
bel1uurd,

en hebbende, met de daaronder behoorende gehucilten
gehuchten (Bol'enboeCBOl'enboeren en Zuiderveen) eene bevolking van 3,470 zielen. De aanleg, zoo
naamsoorfprong dezer plaars
plaats is moeijelijk met zekerheid te
wel als de naamsoor[prong
bepalen, doch het is vrij waarfchijnlijk,
waarfchijnIijk, dat ee~j
ee!,\,...en
en ander van eene
hooge oudheid is. De welvaart van 'de inge1;lltenen
inge2;Qtenen dezer plaats
hef jaar
moet in vroeger' tijd niet gering zijn geweest; althans in het'
1624, toen deze1ve werd befiraae,
telde men hier IS0
beflraat ,telde
150 weverijen,
waaronder 80 voor lakens en katoenen..
katoenen. In dit zelfde jaar werd, door
eenen inval van het garnizoen van Lingen (na
(l1a eene gedane brand[chat.
brandfchat.
ting) , H1nfchoten
IFil1fchotm aan de Zuidoostzijde (de plaats, waar meest al
de hiervoren gemelde weverijen zich bevonden) half afgebrand en vele
Ie menfchen daardoor in armoedige omfiandigheden gebragt
gebrngt;; hetwelk
eenige jaren later niet weinig tOenam
toenam door eene kwaadaardige pest~
pestziekte,
zièkte, welke hier en elders vele verwoestingen veroorzaakte. De
welvaart der ingezetenen begon echter van lieverlede te winnen: het
aanleggen van trekfchuiten van Groningen op Winfchoten en vice ver[a,
Akkerfchans; vervol.
vervolfa, mitsgaders van daar op de Nieuwe. of Lang Akkerfcha1ZS;
gens het oprigten van eene wekelijkfchc
wekelijkfche boter- en groenmarkt, had
op den koophandel en het be
!laan der ingezetenen eenen weldadigen
be!1aan
invloed, waartoe ook de langdurige vrede, waarin ons vaderlan<;l
vaderlan<,l toen
verkeerde, niet weinig het zijne bijdroeg. Ofschoon ook deze plaats
de nadeelen ondervond van de binl1cnlandfche
binnenlandfche onlusten, die in de
laat-
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taatile
battle jaren in ons vaderland plaats hadden, won echter de wel.
vaart der ingezetenen en hunne berchaving aanmerkelijk; waartoe
waarcoe de
verdienftelijke
verdienl1:elijke fchoolonderwijzer (nu wijlen J. ABBINGA)
ABBINGA),J door het
verbeterd fchoolonderwijs en het oprigten van leesgezelfchappen
leesgezelfchappen,J
veel heeft bijgedragen,
bijgedragen) zoo dat thans eene bijna algemeene zucht
kun!1:en en wetennaar, en eene vlijtige beoefening van nuttige kunnen
fchappen,
f'<:happen, benevens verdraagzaamheid en wellevenheid de ingezetenen voordeelig onderfcheiden.
onder[cheiden. Van. hier ook de boU\ving
bouwing in de
Iaat
laatl1:e
ne jaren van eeoe
eene joodfche fynagoge; mitsgaders van eene kerk
roomsch_katholijken, tot oprigting van welke godsdienflige
voor de roomsch.katholijken,
hunne hebben
gebouwen vele der ingezetenen liefderijk iets van het hunlle
bijgedragen. - Voorts heeft men hier, behalve de opgenoemde aan
de openbare godsdienst toegewijde gebouwen,
gebouwen. eene groote en aan.
zienlijke kerk met een orgel voor de belijders van de hervormde
godsdienst, welker talrijke gemeente feden
federt het jaar 1668 door twee
belluurd. - In bet
het jaar 18 I I werd alhier de regt.
regtpredikanten wordt be!hmrd.
bank van eerften
eerl1:en aanleg voor het arrondisfemem
nrrondisfement Wiufchoten
Wi1Jjchoten gevestigd,
1l1itsgaders
mitsgaders het vredegeregt van het kanton van dien naam;, ook bevindt zich hier eene
eelle commisGe
commisue tot onder!l:euning
onderl1:euning van de gewapende
dienst in de Nederlanden, en een directeur
dir~cteur der brievenposterijen vàn
ván
hier op Groningen en Oost-Vries/anti
Oost~Vriesland en vice verfa. Nog beftaa~
bell:aa~ hier,
behalve de vele leesgezelfchappen, een bloeijend departement der
maatCchappij:
maatfchappij: Tot Nut 'J!an
valt 't Algemeen,
AlgemeelI , opgerigt in het jaar 1817;
door welk departement ook eene aanzienlijke leesbibliotheek, ten behoeve der minvermogenden,
minvermogenden. ter verfpreiding van nuttige kundigheden en ter bevordering der befchaving is aangelegd.
nangelegd. De menigvuldige
fieenfieel1- en pannenbakkerijen; voorts de pottenbakkerij, de olie-, koren_,
pel- en houtzaagmolens; de voor eenige jaren alhier aangelegde ga.
pel.
rentwijnderijen ,de
• de menigvuldige zilverzilver. en goudfmederijen en blaauwblaau:wverwerijen, benevens de beide jaarmarkten, welke jaarlijks in Bloei.
en Herfstm. worden gehouden,
gehouden. en waarop vetl handel, vooral in vee
wordt gedaan
gedaan,J bevorderen niet weinig den dagelijkfehen
dagelijkCchen en inwendigen
in wendigen
handel en geven aan vele ingezetenen een behoorlijk bellaan
bel1:aan ......
• ....., Vele
andere fabrijken en onderCcheidene
onderfcheidene handwerkslieden vinden hier hun
noodig onderhoud. Ook is er, door dl!
d~ voordeelige ligging der plaats;
plaats.
Oost.Yriesla1J(J en
veel handel en doortogt naar, en van het naburige Oost-f7rieslalld
Mlmjlerlantl,
Munjlerland, waardoor jaarlijks niet alleen het getal der ingezetenen
toeneemt, maar ook de plaats zelve in fierlijkheid der gebouwen
aanmerkelîj k verbeterd wordt; [erwijl
aanmerkelijk
cerwijl ook bij dit alles de be[cbà.
befcha.
verllandsverlichting dagelijks veld wint.
ving en veraandsverlichting
èDe) Het ruw!l:e
ruwl1:e en koudae
koud(le jaarCaizoen
jallrfaizoen •,hetwelk
hetwelk
WINTER.
W1NTER. (De)
kort!1:en dag om!l:reeks
omllreeks den 22 van
in den fterrenkundigen zin met den konnen
Winterm. begint, en met de nachtevening, 2 [ van Lentem eindigt'.
eindigt.
In het zuidelijke halfrond valt de Winter
Willter met onzen Zomer in; in l1Ct
het
noordelijke duurt hij weinig meer dan 89, in het zuidelijke daarentegen meer dan 93 dagen, om dat de noordelijke Winter plaats heeft,
wanALGEMEEN WOORDENB. VII.
Rr
wan·
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zuidetijke wanneer zij
zjj het
bet verst
wanneer de zon het naast, doch de zuide~ijke
wanneer de aarde langzamer
Jnngzamer omdraait, en
van den aardbol af fraat, wnnneer
ruimteu te door
dus zoo veel te langer tijd noodig heeft. om gelijke ruimten
ver1l:aan wij onder den Winter
zweven. In het gewone fpraakgebruik verf1:aan
het ruwe en koude jaarfaizoen over het algemeen. Onder den heevol1l:rekt geen' Winter plaats, en
ten aardgordel heeft in dezen zin volf1:rekt
aldaar een regentijd ,die echter niet koud is. In eene tamelijk
groote {heek boven de keerkringen, in de beide gematigde luchtNoord. .en
~n Zuid.
frreken, heeft men nog hetzelfde geval. In geheel Noord!treken,
fl:reken, zelfs in het zuidedfrika, met uitzondering der bergachtige ftreken,
Sici/jë, het zuidelijke Spanje en Por
, lijke Europa, zoo als Napels en Sicilië,
tugal, kent men noch ijs, noch onze winterkoude. In Louwmaand
fugal,
bloeijen
bier gewoonlijk de amandelboom
amandelboomen,
·{lagell
bloei
jen hier
en , en de tui,ngewasfen ·l1agelt
z-omer. Verderop reeds
in dezen tijd ten deele beter ,dan in den z·omer.
kerkelijken float
flaat vriest het een weinig, en nog meer in Opperin den kerkelifken
kOlme fteeds
fl:eeds hooger frijgt,
fl:ijgt,
Italië. Aan deze zijde der Alpen, waar de koude
fl:reng, en bereikt
wordt de Winter bij ons tamelijk aanhoudend en ftreng,
eindelijk, aan gene zijde van den poolcirkel eenen graad van kouj:t nog fterker op_
op.
de, die onze verbeelding overtreft. Dezelfde, ja
klimming heeft naar de zuidpool plaats.
Amflmlnm, den
WINTER, (NICOLAAS SIMON VAN) .geboren te Amj1mlnm,
!15 van
'Van Winterm. 1718, omwikkelde
ontwikkelde reeds vroeg zijn dichterlijk genie.
115
dicht1l:ukje ,KA1N
,KArN en ABEL.
ABEL,
Op zijn 1'9 jaar vervaardigde hij een dichtf1:ukje
nIs eene hulde aan de vriendfchap voor den weleerwaarden
weleerwaard en
hetwelk als
CONIJN in het licht 'V·erfcheen.
'Verfcheen, wiens godsvrucht en uitgeheer S. CONqN
breide kennis hem van nut en troost wIlren gedurende een gedeelte
moeder,
van zijn leven. In 1744 huwde hij JOANNA lVIUHL, wier m<>eder,
voortreffelijke ELIZABETH VAN
gelijk ook zijne eigene moeder, de voortr,eJrejijke
Leeuwar.den geboren, deze gebeurtenis met aandoenlijWINTER, te Leeuwnr.den
gedichten -vierde.
ke en gepaste gedichten·
vierde. Een genoegzaam vermogen bezittoefiand zijner vrouw
tende, en door den ziekelijken en zwakken teeftand
genoodza:tkt, bepaalden beide!!
genoodzaakt,
beidell zich tot een afgezonderd llUisfeIijk
huisfelijk
leven, en befieedden hunnen tijd voornamelijk aan het
liet lezen van
klasfieke werken en uitmuntende fchrijvers in alle talen. VAN WINTER zelf verraschte mènigmaal
menigmaal zijne vrienden en bekenden met proeven Zijner
zijner dichtkunst, in zoetvloeijende en welluidende gelegenheidsverzen, waarin zijn uitmuntend gevoelig hart, zijne heldere godvrnchgodvruchtige denkbeelden en zijn edel karakter ten duidelijkfre
duidelijkfle doorfl:ralen;
doorftralen;
zoo als bij voorb. overvloedig blijkt uit zijn gedicht op de zilveren
bruiloft zijner ouderen; op zijne fchoonmoeder; aan SVBRAND
FEISYBRAND FELTAM!,
TAM.!, wegens <Ie uitgave zijner vertaling der Henriade van VOLTAIRE
VOLTAIRE
in 1757, en meer andere. Later vervaardigde hij het dichtfiuk
dichtftuk de
Amfleljlroom , waartoe hij werd aangevuurd door het
.Amflelflroom
hee loffelijke voorbeeld van den Rotterdamfchen dichter DIRK SMITS,
SMlTS, die den Rotte.
jlroofll had
bad bezongen. Het vel'fcheen
verfcheell in 1755,
J755, en men vindt voor
flrDom
hetzelve eenige verze11
verzen gedrukt ter eere van den dichter, waaronder
een
ee
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van de moeder zijner gade. waaruit blijkt,
blijkt. dat
da~ geest "ver!l:and
,ver!l:and el'!
en
een v:m
dichterlijke gaven in zijne familie niet ongemeen waren. In 1747 was
hij medeoprigter van eenen vriendenkring,
vriendenkring. geheel uit dichters be!l:aan.
beflaan.
l1ame BERNARDUS DE BOSCH, ANTHONIJ HARTSEN , DIRK WILde, met Dame
1772 deszelfs
LINK, }ACOB
JACOB LUTKEMAN ,enz. Dit gezelfchap vierde in 177fl
25 jarig bellaan,
beflaan, zonder een der leden verloren te hebben. In' 1749
werd de beroemde fchilder RACHEL R UISCH, die toen 8 I jaar oud was.
was t
€lau een fraai bloemlluk
bloemfluk arbeidde, thans in het kabinet van Mej.
en nog aau
Mej_
L.
eell
'!.-. S. VAN WINTER, des dichters kleindochter, berustende, door eel}
~ers
vers begroet, waarin hij haar verheven kunstvermogen bezong.
Na de uitgave van zijn dichtlluk,
dichtlluk ,de
de Amflelflroon:,
Amflelflroom, werd hij meer.
malen door het fchoone en afwisfelcnde
getroffen,
afwisfelende der jaarfaizoenen getroffen.
en tevens
tevcns bekend met het Engclsche werk van THOMSON, hetwelk
l1em
JaQrgetij'·
hem deed bclIlliten,
bcflllÎten, in navolging van dezen dichrer,
dichter, zijne Jaargetijbefl:eedde, en hethet.
den , te vervaardigen, aan welk werk hij 12 jaar bel1eedde,
zelve irr
Îlr 1769 in het licht gaf. Door de toenemende zwakte en het eindelijk verlies zijner gade, zoo wel als door de groote lusteloosheid,
llerfgeval bij hem veroorzaakt, werd de dichtkunst, gedu.
door dit flerfgeval
rende eenigen tijd, minder door hem
bern beoefend, en het was eerst na
zijn tweede huwelijk met de waardige vriendin zijner vorige vrouw
Mej.
Mej, L. W. VAN MERKEN, dat hij zich langzamerhand weder
mufen toe te wijden. Omtrent debegon op te beuren, en aan de muren
zen tijd vervaardigde hij zijn treurfpel
creurfpel MONZONGo, of de KoninkliJke
f!Qaf, hetwelk geheel eigen vinding, en zijnen oorfprong verfchul~
verfchuI..,
flanf,
tie Berbice door de flaven,
{laven.
digd was aan het afloopen der colonie ae
onbillijk.
welke gebeurtenis gelegenheid had gegeven, om over de onbillijkre denken. Na
Nll zijn huhu.
heid der dadelijke flavernij te fpreken en na te
welijk met voornoemde VAN
VA~ MERKEN is de dichterlijke levensloop
'WINTER 'z"oodanig
'z'oodanig met dien dezer groote vrouw in elkander
van VAN 'VINTER
geweven, dat wij den lezer op haar artikel terug wijzer).
wijze". Alleen voe
voe,...
gen wij er nog bij, dat hij eenen bijzonder goeden en kiefchen
[maak
fmaak bezat, gelijk ook zijne
zijlle groote belezenheid en nijverheid
nijverhdd hem
cenen
eenen fchat van kundigheden van velerlei aard bad den doell
doen verkrijgen,
waarvan niet alleen zijne dichtwerken kUllnen getuigen, maar ook
frrekking, om aan de werken zijner echtgenoote merkelijke
derzelver flrekking,
vall dichtwaarde bij te zetten, alzoo hij over de algemeene houding vaD11:ukken
fiukken,, i;lzonderheid,
i~lzonderheid, een uitmuntend oordeel velde, en de plans
omworpen werden, zoo zelfs,
derzelve door beiden gezamenlijk ontworpen
hij dat van den GERMANICUS eerst boek voor boek heeft gefchreven.
dat h~i
ontfliep zachtkens op den 19den
I9den van Grasm. 1795 te
VAN WINTER olltfliep
Leijden in den ouderdom van ruim 76 jaar, en werd in de oude
Lei/den
kerk te Amflerdam begraven.
WINTERSLAAP der Dieren. Deze hoogst wijze inrigting in de
natuur verdient onze bewondering. Men heeft, namelijk, een klein,
klein·
aantal dieren, die behttlve
beh~lve de dagelijkfche rust, waarin zij met de
deel en , ook nog verfcheidene malindell
maanden ach~ereen
ach~ereeil
meeste overige deelen,
R r ~~
R
in
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~n eene foort van fchijndood liggen, of zich
zic'h ten minfle
min!le im eenen
volkomen werkeloozen flaat
!laat bevinden, gedurende welken tijd zij
nieuwe krachten voor het overige gedeelte van het jaar verzamelen.
De zoogdieren, die
.men winterflapers noemt, behoOlen doorgaans
diemen
tOt
(Ot ,de familie der gevingerden; doch men heeft
heefe ook eenige andere,
(l00
"-00 als de vledermuis en den egel, die aan den Wimerflaap
Wimerflaap> .onderworpen zijn. Ook bepalen zij zich niet enkel tOt de koudere luchtItreken , maar ook vindt
vinde men deze fooft
foort van dieren in zeer warme: zoo
houden de Jerboa in .draóië
drahië en de Taurick
Taurkk in Madagascar den Winterfla~. Even weinig is de tijd, waarop 'zij hunnen flaap
tIlaap aanvangen,
IJIOlkomen
N'Olkomen bepaald, doch "hij
'bij valt meestal in die maand, waarin het
hee
Jroedfel begint te
ee ontbreken, en het
hee plantenrijk insgelijks in eene
fcbijnbare
fchijnbare werkeloosheid verzinkt. De vledermuis verbergt zich in
duistere holen, of in fchoorneenen
fchoor!leenen van vervallene gebouwen; de egel
wikkelt
wikkele zich in "bladen, en legt zich gewoonlijk onder eenen hoop
varePlkruiden neder; hamners
ham!lers en murmeldieren begraven zich in den
grond, en de l'pringmuis
'fpringmuis van Canada fluit zich in eell' bal van klei.
Hierbij zullen zich deze dieren·gewoonlijk
dieren'gewoonlijk zoo digt in elkander fltlÎcen,
fluiten,
dat de leden tegen de koude befchut zijn, dat de ingewanden van
den onderbuik, en zelfs de luchtpijp, zamen gedrukt worden, waar
(toor
door de omloop van het
hee bloed wordt geflremd. Vele dezer 'dieren,
inzonderheid de knagende, zoo als de hamner
hamfler en wandelrot , verga.
deren vooraf eenigen voorra~d , waarvan zij waarfchijnlijk leveu,
leven, tot
dat hen de flaap overmant.
.'
overmanr.
verfchiJnfels op. VoorGedurende dit tijdvak doen zich de volgende verfchijnfels
eerst vermindering van warmte, welke bij vele dieren tot 20, bij
anderen tot 400
4'<> {)f
{Jf 50° FAHR. afneemt; doch altijd nog grooter is
dan de temperatuur der lucht in de wintermaanden)1' Wanneer zij in
den Winter gewekt worden, nemen zij zeer spdédig
spdéäig hunne natuurnatuur.
lijke warmte weder aan, en deze door kunstverwekte ontwaking
doet hun geen nadeel. Voorts ademen de winrerflapers
winterflapers veel langzamer en afgebroken er , en dikwijls 'befpeurt men gedurende verfcheidene minuten, ja zelfs in een kwartier uurs, niet de minlle
minfle ademhaling, die men zeldel1 meer dan eens in eene 'minuut bij hen ontwaar
wordt. Hierom bederven zij ook de lucht door 'hunnen adem veel
minder, en 1runnen
'kunnen het in eene bedorvene lucht zelfs veel langer uithouden, dan wanneer zij waken. Natuurlijk moet zich het hart naar
evenredigheid even langzaam bewegen. Bij den hamner
hamfler flaat het in
den Winterflaap
Wincerflaap flechts J5 maal in eelle minuut;
minum; terwijl men bij eenen
wakenden toenand
toefland wel 115
115 flagen
t1agen telt. Zijne prikkelbaarheid is zeer
gering, en men heeft hamners
hamflers in dezen toelland
coeftand ontleed, die flechts
nu en dan naar lucht {hakten , ten minne
minfle den mond opençlen,
openden, en aan
welker ingewanden zwavelzuur en wijngeest weinig of geheel geene
flerke
prikkeling veroorzaakte. Murmeldieren kan men alleen door fierke
electrieke flagel1
ilageq der Leidfche
LeidCche flesch wekken. Even zoo is de fpijsverteering verminderd ; maag en darmen zijn gewoonlijk ledig,
ledig. en
zelfs
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lelfs
zelfs vertoonen zij,
zii~ wanneer zij olltwaken,
ontwaken, flechts in warme kamers
terwijl bet
het gewigt der dieren op gelijke
eenigen trek naar voedfel ; terwijl.
wijze in den Winted}aap
Winterfiaap aaumerkelijk afneemt.
Verfchillende oorzaken
oOrz.'lkell worden van dezen toelland opgegeven',
waaronder men gewoonlijlt
gewoonlijle de afwijkende zamenlleliing
zamen!leliing van de inwen.
dige deelen dezer dhrren telt; doch men moet hierbij verfcheidene
uitwendige oorzaken niet voorbij zien; hebbende de koude, zoo zij
uim'endige
al niet de eenige' oorzaak van dit verfchijnfel zij, daaraan ongetwijfeld een aanmel'kelijk deel. Van hier, dat dieren, die in den winter
hen' in eene koudere
keudere
flapen, dit ook des zomers doen, wanneer men heil'
temperanuur weet te houden; daarentegen blijven zij wakker, wanwnn11eer
l1eer men 'ze tegen den winter in·
in' een warm vertrek brengt en
ell van
aan!londs in flaap, wanneer het fio!lovoedfel voorziet, doch zij valien aanllonds
ken voor eenigen tijd gellaakt
ge!laakt wordt. Bij verfcheidene winterflapers
werkt inzonderheid de geflotene lucht: z'Üo
z'Ûo kan men den hamller
ham!ler zeer
fpoedig tot flap en brengen, wanneer men hem in eene kooi of hok
fluit, en daarin eenige voeten· diep onder de aarde graaft. Onder
berige en , aan
de vogelen zijn ook de zwaluwen, volgens zekere berigten
eenen foortgelijken.
foortgelijken Winterflaap onderworpen. De gierzwaluw ((HiHirundo apis) vindt men ia Schotland niet alleen in reten van oude
dikwijls, uit het tliJk
tlijk van het wawa.
gebouwen,. maar men heeft die ook dikwijls·
ter gehllald, en door warmte gewek~, waaruit men eenen algemee.
nen regel heeft afgeleid , die echter niet doorgaat, alzoo de zwaluwen
opzoe.
lnwen als trekvogels, zoo als bekend is, warme luchtllreken opzoeken. Bij de kikvorfchen en andere kruipende amphibiën is, daarentegen, de WinterOaap
Winterflaap zeer algemeen. Zoo dra de uitwendige tempel'Iltuur beneden 50° FAHR. daalt, vermindert aanfl:ondS'
aan!londS' f\ec getal der
1'I!mur
flagcn
flagell van het hart i~van
"van 30 tot J 2 in eene minuut, en wanneer men.
men,
hun in dezen wetland
toetlaad met geweld voedfel toedient, vindt men het
na een en geruimen tijd nog onverteerd. Ook blijven kikvorfchen,
flangen en hagedisfen , welke men in eene door kunst verwekte koukou.
de houdt, dikwijls jaren lang in zulk eenen toelland
toe!land;; en van hier,
dat men fomtijds padden in fieenen
!leenen vindt beOoten,
belloten , die er mogelijk
eeuwen in gelegen hebben. lnfecten,
Infecten, enz. houden mede hunnen WinWin.
terflaap. Eenen onvolkomenen Winterllaap
Winterflaap vindt men bij den gemeenen beer, die in Slagtm. ,wanneer hij gewoonlijk vet is, naar zijn
bij met mos gevuld heeft, zich daarin neder.
hol terug keert, dat hij
legt, en zoo in den winter zelden ontwaakt,
ontwaakt. Ook de das flaapt een
groot gedeelte van dat jaarfaizoen;
jaarCaizoen ; terwijl hij zijnen fnoit
fnuit in eenen
eeneH
vetzak lleekt,
fteekt, die aan het achterlijf hangt.
WISKUNDE. Geene wetenfchap is meer gefchikt, om ons juist
te leeren denken, den mensch de kracht van bondige bewijzen te
doen gevoelen, het zwakke en gebrekkige van bloote fchijnredenen
aan te wonen,
toon en , en de listiglijk vermomde valschheid' in haar waar
licht
Iicbtvoor
voor te fl:ellen;
frellen; gcene
geene wctcnfchap
wetenCehap , welke zich op die onwelke zelfs
betwistbare zekerheden, die blijkbaarheid kan beroemen, wellte
Rr3
d~
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ven welken men het kruis van St. George ziet
ziet,J dat in eene glorie
omgeven met den kouCenband
kou[enband , door amouretten gedragen, en het bekende
bijfchrift
bUfchrift lfonny
Honny soit, qul
qui mat
mal 'Jy peme,
pense, omgeven wordt. Zoo lang de
Ilot bevinden, waait van
1I eden der koninklijke familie zich op het !lot
den toren de groote witte Engelfche
Enge[fche vlag, die men reeds op eenen
~ezigtspunt van
grooten afstand van hetzelve zien kan. Het fchoon!le ~ezigtspu1lt
het
bet kasteel heeft men op het groote, in zijre
zijDe foort eenige,
ecnige, terras: het
is 187 voet lang, en van eelle
eene evenredige breedre; !lrekt zich langs de
Oostel~ike , en gedeeltelijk langs de Noordelijke zijde van het flot
flat uit,
en heeft het bekoorlijkste geligt
gezigt op den Teems, die, kronkelende,
rijkfte lundfchappen
landfchappen loopt; van daar op de menigte bui.
door een der rijkCte
tenplaatCen,
tenplaat[en, dorpen en vlekken, die aan zijnen oever liggen; voorts
op het bosch van Windfor, en eindelijk op de omliggende tuillen.
tuinen.
De koninklijke familie bewoont niet het eigenlijke flot, maar een
naar den tegenwoordigen finaak
finaal. ingerigt gebouw, hetwelk Zuidelijk
van het terras ligt, en achter hetzelve eenen wel aangelegden tuin
heeft, waarin zich een tweede gebouw bevindt, hetwelk de prinfen
Zuid.Wal/is op Nieuw- liolland
Holland,,
bewonen. - Een district in Nieuw Zuid.Wallis
een graafschap en verfcheidene vlekken in de Noord-AmerikaanCche 11:a!laten
ten,t als ook een vlek en woud in Engeland, dragen mede dien naam.
WINSCHOTEN. Een aanzienlijk vlek in de provincie Groningen.
getJ. In het jaar 1816 werd hetzelve door de 11:aten
!laten van gemelde
provincie gerangCchikt
gerangrchikt onder de 11:eden
!leden van den vijfden ral:g; wordende diensvolgens thans door burgemeester
burgemeescer en wethouders bel1uurd,
bell:uurd,
en hebbende, met de daaronder behoorende gehuchten (Bol'enboe( BOl'enboeren en Zuiderveen) eelle
eene bevolking van 3,470 zielen. De aanleg, zoo
wel als de naamsoorfprong dezer plaats is moeijelijk met zekerheid te
ee~j.,en ander van eene
bepalen, doch het is vrij waarfchijnlijk, dat ee!,\"en
hooge ondheid is. De welvaart van 'de inge2;Qtenen
inge1;lltenen dezer plaats
moet in vroeger' tijd niet gering zijn
zUn geweest; althans in het' jaar
1624, toen deze1ve werd be11:raat,
befl:raar, telde men hier 150
IS0 weverijen,
waaronder 80 voor lakens en katoenen.,
katoenen.> In dit zelfde jaar werd, door
eenen inval van het garnizoen van Lingen (l1a
(na eelle
eene gedane brandCchat_
brandfchat.
ting) , IFinfchotm
lf7in[cholen aan de Zuidoostzijde (de plaats, waar meest al
de hiervoren gemelde weverijen zich bevonden) half afgebrand en veIe
le menfchen daardoor in armoedige omfiandigheden gebrngt; hetwelk
eenige jaren later niet weinig toenam
tOenam door eene kwaadaardige pestveroorzaa!ue. De
zièkte,
ziekte, welke hier en elders vele verwoestingen veroorzaakte.
welvaart der ingezetenen begon echter van lieverlede te winnen: het
aanleggen van trekfchuiten van Groningen op Winfchoten
Win[chotetz en vice verNieuwe- of Lang Akkerfchans;
Akker[cha1ZS; vervol.
fa, mitsgaders van daar op de Nieuwe.
gens het oprigten van eene wekelijkfche
wekelijkfchc boter- en groenmarkt, had
op den koophandel en het be !laan der ingezetenen eenen weldadigen
invloed, waartoe ook de langdurige
langdmige vrede, waarin ons vaderlan<,l
vaderIan<;l toen
verkeerde, niet weinig het zijne bijdroeg. Ofschoon ook deze plaats
de nadeelen ondervond van de binncnlandCche
binl1cnlandfche onlusten, die in de
laat-
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zamenllellende deelen
dervinden , wanneer een of meer van derzeiver zamenfieUellde
toefl:and gedacht worden. Het andere hoofd..
in een' veranderlijken toefiand
deel, de meetkunde, of de kennis van de betrekkingen der uitgebreidheid, bevat, behalve de meetkundige grondbegin[els, de meting der
del'
kloot[che driehoeken, en klimt verder op tot d.e bebe.
regtlijnige en klootfche
fchouwing van de eigenfchappen der kegelfneden en andere kromme lijnen.
Nog is men gewoon, de Wiskunde te onderfcheiden in ",uivere en
gemengde, of toegepaste. Tot de zuivere behoort alles, wat wij tot
hienoe hebben opgegeven. De gemengde Wiskunde is eigenlijk niets
hiertoe
anders, dan de toepasl!ng
toepasfing der zuivere Wiskunde op natuurkundige onderwerpen ,- en bevat in haren omvang de werktuigkunde,
werktuigkundè, met derder.
derwerpen'zelver bijzondere deelen; de weeg of eigenlijke waterweegkunde;
de kracht- of beweegkunde , zoo ten opzigte van vaste ligchamen, als
vloeifl:offen , en den wederfiand,
wederfl:and, welken deze den Jigchamen bievan vloeif1:offen
aardrijksbefchrijving" de fierden, die zich in haar bewegen; de aardri.fksbefchri.fving"
gezigtkunde; de
renkunde ;' de zeevaart; de tiJdrekening; de geheele geûgtkunde;
deszelfs
kennis van het geluid, en des
zelfs eigenfchappen in het algemeen,
voor zoo ver het veroorzaakt wordt door zekere bepaalde beweging
een er veerkrachtige vloeifiof
vloeiftof ,en inzonderheid, wanneer de geluiden
eener
opzig~e hunner during
met elkander vergeleken worden, hetzij ten opzigte
en opvolging, hetzij ten aanzien hunner overeenkomst, verfcheiftrijdigheid: in één woord, de toonkunst, het befpiedenheid of firijdigheid:
der gemengde of toegepaste
gelende gedeelte der muzijk, is een deel der:
Wiskunde.
WIS1.\1UTH (Zie BISMUTU).
BISMUTH).
WISMUTH
Thu.
WISPEL is eene koornmaat. bedragende in Opper.Sak{en en ThumaJter of 24 fchepel.
ringen 2 malter
WISTHNU of WISTHNOU is eene van de voornaamlle Godhedrie.
den der Indianen. Zij gelooven, namelijk, aan eene foort van drieofschoon zij in de vroegfre
flechts éénen God aan.
eenheid, ofsc::hoon
\lroegfre tijden tlechts
baden, welke de drie eigenfchappen van fcheppen, onderhouden en
verwoesten in zich vereenigde. Naderhand perfonificeerden zij ieder
eene bijzondere God.
dezer eigel1fchappen,
eigenfchappen, en maakten uit elke eene·
Goddcm.
ziJ als dcm
heid, waarvan dan ook WISTHNU er eene was, die zij,
Onderhouder van alle dingen vereerden.
(JOAN
te Dordrecht geboWIT, (J
OAN DE) den !l5 van Herfstm. i6!l5 t-e
ren, had tOt
tot zijnen vader JACOB
ACOB DE WIT, burgemeester dier fiad,
en lid van gecommitteerde raden van Holland (eens gevangen op
Loeveftein),
Locvcftein) , en tot zijne moeder ANNA 'VAN
-VAN DER KORPUT. Na zich
jn zijne geboortefl:ad
geboorteftad in de gronden der Llltijnfche en Griekfche
taal geoefend te hebben, betrad hij de hoogefchool te Lei/den.,
Leijden"
waar de regtsgeleerdheid wel zijne hoofdfiudie
hoofdlludie was, doch waarbij
llij de beo~fening van andere nuttige wetenfchappen
wetenfchappen,~ bijzonder de
wiskunde daarom niet verzuimde.
verzuimde, waarvan zijne verhandeling; onder
den titel: E/ementa
rum (grondbeginfclen der kromme
Elementa curvarum
curvorum linea
linearum
Rr 4
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lijnen)
in
1650
door hem
hem uitgegeven,
uitgegeven, bij
lijnen) in 16so door
bij deskundigen
deskundigen ten
[en getuige
getuige
firekt. Na
Na zijne
zijne akademifche
akademifche oefeningen
oefeningen volbragt,
firekt.
volbragt, en
en den
den trap
trap van
van
meester in
in de
de regten
regten beklommen
beklommen te
meester
te hebben,
hebben , deed
deed hij
hij eelle
eene buitenbuitenlandfche reis,
reis, en
en werd,
werd, na
na zijne
zUne terugkomst,
terugkomst, in
landfche
in 1650
1650 door
door de
de rege·
rege.
ring van
van Dordrecht
Dordrecht tot
tot haren
haren penfionaris,
penfionaris, en
ring
en in
in het
het volgend
volgend jaar
jaar te·
te·
vens in
in de
de commisfie
commisfie benoemd,
benoemd, om
om den
vens
den fiaten
fiaten van
van Zeeland
Zeeland het
het bebe.
noemen van
van WIttEM
WII.LEI\l lIl.,
lIl., toen
toen nog
nog een
noemen
een kind,
kind, tot
tOt kapitein-generaal
kapitein-generaal over
over
de krijgsmagt
krijgsmagt vàn
van den
den fraat
fiaat te
te ontraden.
ontraden. Hij
de
Hij werd
werd andermaal
andermaal in
in 1656
1656
met dellzelfden
denzelfden Jast
last in
in dat
dat gewest
gewest bekleed,
bekleed, toen
met
[Oen men
men aldaar,
aldaar, ten
[en voorvoordeele van
van den prins Van
van Oranje,
Oranje, op
deele
op nog
nog hoogeren
hoogeren toon fprak,
fprak, en
en
hem tot fiadhouder
fiadhouder wiJde
wilde verheffen,
verheffen, bij welke gelegenheid
hem
gelegenheid hij
hij z!ch
z!ch
bijzonder deed gelden, en zich door geene bewegingen
bijzonder
bewegingen van het
het
graauw, in het
h~t openen van zijnen last ter
graauw.
[er fraatsvergadering
fiaatsvergadering van
van
Zeeland, liet affchrikken.
af[chrikken. Na het overlijden
Zeeland,
overlijden van ADRIAAN PAUW in
in
1653, werd DE
DE WIT in diens plaats, met eenparige
1653,
tot raadeenparige fiemmen,
fiernmen ,tot
raadpenfionaris van Holland aangefield
aangefteId,, en ontving.
penfionaris
ontving, bij het aanvaarden
aanvaarden
zijner
bediening, van de fiaten eene akte van indemniteit,
zijner bediening.
indemniteit, bij
bij welke
welke
men hem vergoeding
vergoeding beloofde voor al, cje
men
<ie nadeelen,
nadeel en , welke hem,
hem,
uit' hoofde van de waarneming
waarneulÎng van zijn ambt, mogten worden
uit'
worden
toegebragtl De gewigtigfie
gewigdgfte geheimen
geheimen van fiaat
toegebragtl
ftaat werden nu aan
aan
JOAN
DE WIT toevertrouwd,
toevertrouwd, onder anderen de geheime verfiandJOAN DE
verO:andhouding in Engeland,
Engeland, van waar hij kondfchap
houding
kondfchap kreeg, dat de ProtecProtec·
tor CROMWELL,
CROMWELL, en andere voorname
voorname lieden, tot vrede met den fiaat
tor
flaat
neigden ; en
en het was op zijnen aandrang,
aandrang, dat er een brief en afgeneigden;
afgevaardigden werden a(~ezonden,
a(~ezonden, om dien vrede, ook in dit land
vaardigden
land zoo
zoo
gewens
cht, te bevorde
ren. CROI\lW
CROMWELL,
ondertusfchen,
betrekgewenscht,
bevorderen.
ELL, ondertu
s[chen. de betrek.
kin
gen tUsfchen
kingen
tusfchen de huizen STUART en ORANJE in aanmerk
aanmerking
neing ne·
mende,
plaats. dat de jonge prins van de
mende, vorderd
vorderdee in de eerO:e
eerfie plaats,
de burgeburgeIiJke
ardigheden zijner vooroud
krijgswaardigheden
voorouderen
uitgelijke en krijgswa
eren zoude blijven uitgefloten,
floten, welk
welk voorfiel
voorfl:el DE
DE WIT, den 4 van Bloeim. 1654.
Hollnnd
) 654, bij Holland
deed
n. De uitlever
ing der akte, onder den naam van akte
deed doorgaa
doorgaan.
uitlevering
akte
"an
'Pan fecJufiè
fecJiJfie bekend, baarde Holland
Holland,, zoo wel bij de andere geweste
gewesten,
n,
als
ne fiaatsve
rgadering, vele moeijeli
als ter algemee
algemeene
ilaatsvergadering,
moeijelijkheid,
verwektee
jkheid, en verwekt
niet
cht bij het graauw J weshalv
niet weinig
weinig achterdo
achterdocht
weshalve
f1:aten te rade
rade
e de O:aten
werden
n gedrag in dezen te verdedig
gehouden
verdedigen.
lie_
werden ,J om hun gehoude
en. Zij lie_
ten
ten tot dat einde eene deductie door DE \VIT
WIT op fiellen,
f!:ellen, waarin het
het
regt
regt van
van Holland
Holland tot
tOt de afgifte van zulk eene akte onwede
onwederfprekelijk
rfprekeIijk
betoogd
betoogd wordt, en die een der vele meesterf
meesterf1:ukken
uit
tukken is ,welke uit
de pen van onzen raadpen
fionaris gevloeid ilijn.
raadpenfionaris
~ijn.
DE
DE WIT.
WIT. tot hiertoe
hiertoe nog ongehu
ongehuwd,
den
wd, begaf zich in 1656 in den
echt
A BIKKER
echt met
met WENDEL
WENDELA
BIKKER,, dochter
dochter van
van den
den Amfl:erd
Amfierdamfchen
bura:n[chen burgemeest
er JAN
gemeester
JAN BIKKER
BIKKER en
en diens
diens huisvrou
huisvrouw
AGNES DE
DE GRAAF,
GRAAF. Bij
Bij
w AGNES
die
eid te
am eenigen
die gelegenh
gelegenheid
te Amflerd
Amjlerdnm
eenigen tijd
tijd moetend
moetende
vertoeven,
be•
e vertoev
en, be.
,werkte
. werkte hij,
hij, door
door zijnen
zijnen invloed
invloed,. dat,
dat, bij
bij de
de verande
verandering
der regerege.
ring der
ring.
lieden
ze toegedaa
ring, lieden zijner
zijner denkwij
denkwijze
toegedaan
verkozen
werden. In
In het
het
n verkoze
n werden.
zelfde
zelfde j~ar
j~ar werd
werd hem
hem door
door zijne
zijne meesters
meesters opgedra
opgedragen,
om de
de ver-.
ver-.
gen, om
,"
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fchillen • in OvtrijsfeJ
Ovtri/s[el gerezen, b~ te leggen; en bet was aan zijn
doorzigt toe te fchrijven, dat de llanfielling
aanfielling eens veldmaarfchalks, door
het overlijden van den Hr. VAN BREDERODE opengevallen, en naar
welken post de fiadhouder van Priesland
JTriesland en anderen dongen, eerst op
de lange baan geschoven werd, en vervolgens geheel achterbleef. DE
WIT, alhoewel een ijverig voorfiander
vooraander van godsdienfiige
godsdienl1:ige vrijheid,
deed in 1663 de formulieren voor de kerk
kerkgebeden
gebeden doorgaan, volgens
welke eerst moest gebeden worden voor de fiaten van Holland, als ~
naast God. de eenige hooge overheid dezer provincie; daarna voor
de fiaten der andere gewesten; vervolgens voor derzelver afgevaardigden ter algemeene fiaatsvergadering en in den raad van fiate en eiDeindelijk
deijk voor de wethouders en regeerders der fiad of plaatfe; wor.
wordende de prins van Oranje, als toenmaals een ambteloos perfoon ,
van de openbare voorbidding uitgefloten.
uitgeOoten.
Sedert het jaar 1663, naar gelang het gemeenebest gewigtige zaken
om handen had.
had, vertoonden zich de doorflepene
doorOepene fiaatkundige be.
bekwaamheden van onzen DE WIT meer en meer. De toekoml1:ige
toekomfiige eifehen van
V3n LOnGWYK
LOnGWYK XIV. , gehuwd aan eene Infante van Spanje, op de
Spaansche Nederlanden, ondanks den afst,and van allen eisch
eis eh op de l1:afiaten·landen
ten-landen en heerlijkheden van den Spaanfehenmonareh,
Spaanfchen monarch, vooruit
ziende, wist hij door verfcheidene herfenfchimmige
herfenfehimmige plannen den Franfehen
fchen gezant ESTRADES, jaren lang, om den tuin te leiden, hetwelk
lladerhand
Jladerhand de oorzaak werd van den haat van LODEWYK tegen dezen
fiaatsman. Ondertusfchen
Ondertusfehen had het Franfche
Fran[che befiuur,
beO:uur, in weerwil vau
van
het verdedigend verdrag, reeds in 1662 met de fiaten gefloten,
geOoten, Engeland tegen hen opgehitst, waarvan ten Jaatlle een oorlog met dat
rijk het gevolg was. Koning KAREL Il., hoe zeer de l1:nten,
fiaten, iu
in het
beklimmen van zijnen vaderlijken troon, hem de hand hadden geboden, verklaarde am hen den oorlog, die reeds, vóór de oorlogsver.
oorlogsverklaring, op de eilanden van kaap Perd
JTerd door de EngeIfchen was be·
gonnen. Met zeer vele omzigtigheid wilde DE WIT een be
beOuit
fluit doen
nemen,
nemen. waar door DE
DE RUITER,
RUITER, die zich thans in de Middellandfche
zee bevond, tot het hernemen der fierkten aldaar gemagtigd werd,
zonder dat iemand , der Engelsehgezinde partij toegedaan, zulks,
naar Londen konde overbrieven. Bij de hierop volgende oorlogsverklaring werd DE WIT
\VIT tot eenen der gemagtigden op de vloot van den
vice_admiraal KORNELlS
KORNELIS TROMP benoemd, wien het opperbevel over
den aanfiaanden
aanllaanden zeetogt was opgedragen; doch die door DE RUITER,
bij diens terugkomst in het vaderland, vervangen werd. Bij deze ge.
legenheid gaf de raadpenfionaris eene proeve van 2ijne
zijne ervarenh~id
ervarenheid in
de wis- en zeevaartkunde. To
Tott hiertoe hadden namelijk kundige
loodfen
lood[en en fruurIieden
fruurlieden in het begrip gefiaan,
geO:aan, dat er niet meer _dan 10
fireken op het kompas waren,
waren. waarmede men de vloot konde in
zee brengen; doch DE WIT J bij naauwkeurig onderzoek bevonden
hebbende, dat dit met !IS llrekcn kon gefchieden,
ge[ehieden, nam met eigen
handen het dieploop, peilde het dus genoemde Spanjaards-gat (federt
RrS
eGen
cenen
Rr 5
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eenell geruimen tijd 11 ter zijner eere, (Heer .Ta1l
Jatz de If7ils-diep
If'ils-diep ge~
eenen
noemd), en bragt in Oogstm. 1665, tot verbazing van eenen ieder,
Groot.Brittanje werd echter
echeer met
de vloot in zee. De oorlog tegen Groot-Brittanje
voornaamfie gezag in
gering voordeel gevoerd, en DE WIT,· die het voornllamfie
van denzelven befchouwd, en openlijk
handen had, als de bewerker 'an
voor een landverrader gefcholden. Ondanks di talies verflaauwde
toeD
hij in zijnen ijver niet ter voortzetting van den krijg, en wist, toen
beide mogendheden zich tot den vrede geneigd toonden, de zaak
voorzigtig dermate te beleggen, dat' $s Hage, waar zoo wel KAREL Il.,
[Us'
als eenige provinciën den vredehandel wilden aanvangen, door ms·
afgekeurd, cn
en Breda daartoe verkozen
fchenkomst van Frankrifk afgekeurcl.
werd; vreezende, dat de Engelfche afgevaardigden te veel invloed in
fS llage
Hage verkrijgen zouden, om de bevordering van den prins van
1$
Oranje door te drijven. Terwijl men in laatstgemelde fiad
frad nog over den
vrede handelde, kreeg men kennis van den toeleg van LODEWYK op
eenen werkelijken inval
de Spaanfche Nederlanden , die weldra door cenen
fraat,
gevolgd werd. Het te velde brengen vaneen leger van den fiaat,
ter beveiliging van de grenzen, werd hierdoor noodzakelijk, maar
aanfieIling van een legerhoofd; en daar men na
na_
ook niet minder de aanfielling
..
tuurlijk voorzag, dat de prins van Oranje hiertoe in aoomerking
zoude komen, wilde men zorgen, dat deze als krijgsbevelhebber geenen genoegzamen invloed zoude hebben, om het tooneel van 1650 te
kunnen vernieuwen: en zie daar de aanleiding tot het fiuk, naderhand
J667
onder den naam van eeuwig edict bekend, hetwelk in Hooim. 1667
fiemmen werd goed.
goedin de vergadering van Holland met algemeene fiernmen
gekeurd. (*) en waardoor zich de prins van Oranje voor altoos
ver11:oken zag van het fiadhouderfchap van Holland, en zelfs, met
fiadhouder van ZeeZee.
bewilliging van de fiaten dier provincie, geen fiadhooder
eenig ander gewest zou worden, ten ware hij voor
land, of van eellig
de· waardigheid van kapitein en admiraal- generaal;
altoos afzag van de
terwijl tevens den prins de magt benomen werd, om, door het uit.
declen van ambten en waardigheden, zich vele vrienden te maken. Het
was dus niet te verwonderen, dat voornamelijk op het hoofd van
DIi. WIT, dien men als den hoofdbewerker van het eeuwig edict
ediet beDI!.
welfchouwde, het misnoegen van velen nederdaalde , waarvan zich wel.
haast de treurigfl:e
treurigfie blijken vertoonden.
Engeland,
In het laatstgenoemde jaar trad men, op aanzoek van Engelond,
met het.welk de vrede genoten
geiloten werd, door
dool' middel van den ridder
W. TEMPLE, met dat rijk in een nadér
nader verbond, waarbij zich vervolgens ook Zwetlen
Zweden voegde, en onder den naam van Triple allinlliantie, of Drievoudig verbond, bekend is. (t)
Ct) Uit deszelfs inhoud
bleek, dat de raadpentionaris DE WIT,
WIT t die het inzonderheid had hel.
pen
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Cf) Mèn vindt den inhoud va.
VaR dit belangrijke fl:uk
Il:uk in WAGENAAIl.'S
W AGENAAR.'S Vader/andfeh,
Vader landfc'lfJ
Hi/uri,
HistDri" t D. XIII
XIII.t bladz. 292 en 293'

(t)
ct) Te vÏllden
vinden in
en vervolgens.

WAGIINAAI\'S
WAGINAAR.'S

Yatl,,./andfche
Vaderland/çM Hisu,.j"
11;sllrl, t D. XIII, bladz.
bJadl:.
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bewerken, geheel niet in de belangen der Frtmfchen
Frl1tJfchen fiond,
flond, zoo
pen beWerken,
bellul.
als hem door velen werd nagegeven, hetwelk ook bleek uit de benul.
ten van de aaten
fiat en van Ho/la.nd, weinige dagen voor dit verhond genomen, volgens welke -men, des noods, Frankrijk
FrankriJk door de wapenen
voorgeflagene vredesvoorwaarden te bebe'zoude noodzaken, om in de voorgellagene
willigen; alsmede uit de verklaring van den ridder TEMPLE, die omtrent dezen tijd fchreef, " dat DE WIT een regtfchapen Hollander was,
Fran5chman."
" en noch het gemoed, noch de neiging had van eenen Fran5chman,"
Inderdaad LODEWYK
LOnEWYK befchouwde dit verbond zoo zeer aanloopende
tegen zijne belangen.
belangen, dat hij eerst vruchteloos onzen fiaat, en naderhand, met beter gevolg, den veilen
~eilen KAREL Ho.
Ilo, van hetzelve
hetielve
zocht af te trekken, met wien hij dao ook een verbond floot, waarwaar.
bij de Vereenigde gewesten reeds onderling verdeeld werden. De
toebereid[els in Frankrijk
FrankriJk en Engeland eenen kort aanaaanden
aanfiaanden en verderfelijken oorlog aankondigende, was men hier te lande ook niet
Uil.
nil. Bij het verkiezen vao
van een legerhoofd moest men verwachten,
dat de prins van Oranje thans op nieuw zoude worden voorgellagen,
voorgeflagen,
en DE WIT konde zijne aanaelling
aanfl:elliug tot kapitein.generaal
kapitein·generaal niet verhoeden; doch hij bewerkte evenwel, dat deze waardigheid aan hem al
leen voor één en veldtogt werd opgedragen, en deed tevens, bij den
voor[poed
voorfpoed der Franfche
Franfcbe wapenen, den voorllag
voorflag , om zoo wel 's lands
krljgsbehoeften,, als ook de vergadering der algemeene
penningen en krijgsbehoeften
fiaten,
fiaren, naar Amflerdam te verleggen, waarvan het eerfie
eerfle ook ge.
fchiedde. Ondertus[chen
Onderms[chen werden alle rampen) die het land overkwamen, voornamelijk aan DE WIT geweten, tegen wien de haat zoo
Zoo
hoog klom, dat hij op den ZI van Zomerm. 167z, omtrent midderboog
nacht uit het locaal der vergadering van Hollond
Ho/ltmd naar huis keerende ,
alleen van een' knecht vergezeld, die eene brandel1de tOOrtS droeg,
op de plaats, het groe1le
grome zoodje, door vier gewapende mansperfonen
werd aangevallen, waarvan één hem een houw in den hals gaf,
fineet , en hem vervolgens nog eene
-_waarna men hem op den grond fmeet,
wonde tus[chen de [chouders
fchouders en eene andere tus[chen
tusrchen de ribben toe.
bragt. De handdadigen aan dit grllwelauk,
grmvelfl:uk, JAKOB en PIETER VAN DER
GRAAF, zonen van den raadsheer van dien naam, BORREBACH en
KORNELIS DE BRUIN, namen dadelijk de vlugt, en alleen de eerfie
eerfle
werd gevat, en reeds op den Sfien dag na
n3 het begane feit onthalsd.
De overige moordenaars keerden, na de verandering der tijden, naar
,'ss FIoge
Hoge terug, waar zij ongehinderd woonden, en BORREBACH>
BORREBACH, die
[edert zijn ambt· behield, hetwelk hij reeds voor
postmeester was , federt
aanflag had bekleed.
den aanlIng
Niet doodelijk waren, intusfchen , 's mans wonden; doch terwijl
hij om dezelve het huis moest houden, vielen er hoogst gewigtige
veranderingen in Holland
Hol/and voor. Het eeuwig edict werd vernietigd,
Wlr.LEM IU. tot l1adhouder, kapitein) admiraal-generaal aan
aange.
en WILLEM
ge.
field. Nu brak de lang opgekropte woede los, en in een :lantal
aantal van
fcbotfchriften werden DE
DE WIT vervreemding van 's lands penningen,
fcilotfchriften
vcr·
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verwaarloozing van het leger, en lage baatzucht te laste gelegd, te·
verwaarloolÎng
tegen welk alles hij zich echter overtuigend verdedigde. Na zijne herher.
Helling ging de raadpenfionaris den prins met deszelfs hooge waar~
fielling
digheden geluk wenfchen, doch genoot een koel onthaal,
omhaal, en, nu
begrijpende, dat zijne dienst niet langer van nut kon
konde
de zijn,
Zijll, legde hij
den 4den van
vao Oogstm. 1672, met eene deftige aanfpraak, zijnen pOSt
neder; verzoekende, zoo als hem in 1653 en 1658 was toegeftaan.
to~gefiaan.
zitting in den hoogen raad te mogen nemen. In het beO
befluit,
uit , om hem
zijn
zijnontflag
ontOag te "erleenen
v:erleenen,, maakle de prins aanmerkelijke veranderingen:
de dankbetuiging voor bewezene dienfl:en
dienfien was zeer fchraal, doch de
zitting in den hoogen raad werd hem vergund. Inmiddels wa~ zijn
broeder de ruwaard (zie het "Q/gend
brocder
v()/gend art.) gevangen genomen en tot
baJlingfchap verwezen, en
ballingfchap
cn zou den !l0
20 van Oogstm. de voorpoorce
voorpoorte
uit '$ Hage en vervolgens
vervolgen:; het land verlaten; doch men had het fnood
omwerp gefmeed, om den ruwaard aan den wraaklust op te offeren,
en in dit lot ook zijnen broeder te doen deeIen.
deelen. Deze moest men
nu naar de gevangenpoort lokken, waarcoe
waartoe men den cipier bebe·
wóog, om zijne dienstmaagd aan den Hr. JOAN
OAN DE WIT ce
ue zenden,
met berigt namens zijn broeder, dat hij was vrijgefproken, en hij hem
zoo dra mogelijk verlangde te fpreken. Onte
Onze DE WIT
WIT voldeed, on.
danks de fmeekingen
fOleekingen zijner dochter en vrienden, aan dit verzoek, doch
ontdekte te laat zijne dwaling door de vraag van den ruwaard, toen
llij
lJij het vertrek binnen trad: Ach
.dch miJn
mijn ór()ePer!
hroeJer! wat komt gij hier
nier doen?
Van den afschuweIijkfien
afschuwelijk1len moord en de wreedste mishandelingen, die
kort'
kort daaop vOlgden, zullen wij, daar beide broeders op het treur.
tooneel verfcheenen,
ver[cheenen, in het volgend art. nader [preken.
fpreken. Wij voegen
Zijlf
er nog bij, dat JOAN DE WIT, bij zijne echtgenoote, welke zijl1
treurig einde niet fchljnt beleefd te hebben, 5 kinderen,
kinderen. als: 3 dochheefe. Hij was een der fchranderfte
[chrander1le ftaats.
ftaars_
ters en 112 zonen, verwekt heeft.
mannen, die bij een vlug verftand
mannen.
verfiand,, een vlug oordeell
oordeel/ en een vast
geheugen eene onkreukbare eerlijkheid voegde: een getuigenis, het
welk hem, zelfs door de gemagtigden gegeven werd, die onmiddelonmiddel·
fcherpfie moesten onderzoeonderzoe.
lijk na zijnen dood zijne papieren ten fcherplle
ken, en waarvan één,
ken.
één. 'gevraagd zijnde. wat hij in de papieren van
WIT gevonden had, antwoordde: Wat zouden wi.llJevtmden
wi.lgevQnden neó·
heh~
DE WIT
hen?
hen 1 Niets
Niels dan eerlijkheid. Zoo zegepraalt de deugd, als zij b~
be.
proefd wordt II Met dit alles had DE WIT ook zijne gebreken. On.
verzettelijkheid, men moge dit onder den fchoonen naam van groot.
heid van ziel bewimpelen, was zijn hoofdgebrek , en men kan niet ontkennen, dat deze hem aanzette, om al zijn gezag te gebruiken, ten
einde den prim
prins van Oranje buiten het bewind te houden; en dit vast.
houûen
houden aan een eens gevormd plan, en de baken, naar het verloopen
van het getij, niet te verzetten, veroorzaakte gewis vele rampen,
die in den laaellen
Iaatfien tijd zijns ftaatsbeftuurs
fiaatsbefiuurs het land troffen,
troffen. en het
lot, hetwelk hem naderhand ten deel viel. Ondertusfchen
Ondercusfchen moet men
deze zijne onverzettelijkheid aan overtuiging omtrent de ware belangen
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perfoonlljken haat omtrent den
gen van bet vaderland, en niet aan een en perfoonlljkell
waarvan ten bewijze verfirekt, dnt
dat hij het was,
prins toefchryven, wanrvan
fiaatswege , gezorgd
die bewerkte, dat voor diens opvoeding, van finatswege
werd.
WIT, (KORNELIS DE) ouder broeder van den vorigen, en gebo!lsfien van Zomerm. 1623, legde zich op de regtsgeleerd.
regtsgeleerdren- den !2sfien
heid , en, bij wijze van uitfpanning,
uitfpanning J op de krijgskunde toe. Zijne
heid,
buitenland-..
akademifche loopbaan volbragt hebbende, deed hij eene buitenland
fche reis, en huwde, na zijne terugkomst, in 1650, aan MARIA
VAN BERKEL, dochter van den ontvanger - generaal van Holland, in
hU 6 kinderen verwekte. Weldra door zijne
zUne eigene bewelken ecllt hij
kwaamheden, en door den luister en het aanzien van zijn geflache
geholpen, werd hij tot onderfcheidene regeringsposten geroepen;
woonde vervolgens, als burgemeester' van Dordrecht en afgevaardigfiad, de 11:aatsvergadering van Holland bij, en verkreeg eerde dier !lad,
lang de waardigheden van Ruwaard van Putten,
PIJllen, baljuw van RiJnRi.inLei/den. BU den oorlog
land en curator van 's lands boogefchool te Leijden.
aán
tegen Engeland, in 1667, werd het opperbevel over de vloot alln
beOoten toe
tot
DE RUITER toevertrouwd; doch de algemeene fiaten befloten
g·emagtigden op dezelve, naar wier goelJvinden
goellvinden alles
het zenden van gemagtigden
zoude behandeld worden. Holland verkom hiertoe onzen DE WIT.
terwijl de overige gewesten geene benoeming deden. Bekend is
dezezeetogt door des
zelfs luisterrijke gevolgen: men voer den Teem.
deszelfs
het fort Sheernesf; zeilde, digt onder Chotham,
Chatham,
op; nam en flechtte bet
verover.
eene keten. waarmede de rivier gefloten was, aan fiukken; veroverde of vernielde het beste gedeelte der Engelfche zeernagt , en dit àl.
les onder bet bevige vuur der vijandelijke batterijen en fchepen, en
fiaten
in het aanzien der hertOgen van YORK en ALBEMARLE. De ftaten
WIT. benevens den vlootvoogden DE RUITER en VAN
fchonken DE 'VIT.
GENT, eenen gouden kop, waarop deze altoos gedenkwaardige ge..
beurtenis keurig was afgebeeld; terwijl de Ruwaard nog bovendien,
later, van die van Holland eenen rentebrief van ff30,oo':)
30,00:> ontiets later.
dÎenften, op den vermaarden toge
togt
ving, ter erkentenis der gewigtige dienften,
naar Chatham door hem den lande bewezen. Groot gevaar liep DE
1672, mede onder bevel
WIT in den verfchrikkelijken zeeOag van 167'2,
van den admiraal DE RUITER geleverd, wanneer hij zich op niemv
onder de gemagtigden op de vloot bevond. Een ongemak nan het
firijd, op de bovenhut
boven hut in
been hebbende, zat hij, gedurende den f1:rijd,
hoofd vlogen, en eell
een
eenen armfioel, waar hem de kogels om het boofd
toegefiane hellebardiers gedood, en twee andere gevnarJijk
gevaarlijk
der bem toegef1:ane
Crltarne hadden DE WIT en DE RUITER den volgekwetst werden. Gaarne
het gevecht hervat; doch de vijanden ontweken bun,
hun, en
genden dag bet
'slands
's
lands vloot kwam dus in het gezigt van het eiland Walche,.en ten
anker, waar zij eenigen tijd bleef liggen.
toegenomen.
Inmsfchen was des Ruwaards ongefieldheid dermate toegenomen,
dat hij zich met verlof van 's lands Uaten naar het land begaf, dat ge ..
reed
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feed
reed {lond,
{tond, om zijne dienften met den zwartften Ot
otdank te vergelvergel.
den. Reeds had het graauw bet
het fchilderfiuk vernield, hetwelk den
togt naar Chatham
ChathafIJ afbeeldde, en op het fiadhuis van Dordrecht was
opgehangen, en het hoofd van den Ruwaard daar uitge!heden
uitgefheden en
aan de galg gefpijkerd; terwijl kort daarna eenige booswichten hem
ia zijn huis trachtten te vermoorden, hetwelk echter
echtcr door het toefchieten
fehieten der hurgerwacht
burgerwacht nog verijdeld werd. Niet lang leed het, of
de regering van Dordrecht werd door het muitend gemeen gedwongen, om het eeuwig edict te vernietigen en WJLLEM lIl. tot ftad!tad.houder te benoemen. Tot het teekenen
teekenell der akte werd ook DE WIT,
Wrr,
die te bed lag, gevorderd door het voor zijn hnis
huis verzamelde graauw;
en het was niet dan na langen tegenfiand, dat eindelijk de brave
man, met fchending van zijnen eens ge dan en eed, door het fmèeken
fmeeken
en dreigen zijner gade, zich daartoe liet overhalen. Hij fchreef dan
zijnen naam onder het fiuk, met bijvoeging van de letters v. c. (vi
coactus,
coactlJs, door geweld gedwongen), waarvan een der leeraars het op·
roerig volk, onder hetwelk hij gemengd was, de beteekenis verklaarde, waarop DE WIT tot het doorhalen derzelve gedwongen werd. Dit
was intusfchen
illtusfchen enkel voorfpel van hetgeen deu
den Ruwaard eerlang zoude
wedervaren. W. TICHELAAR,
TICHELAAR, namelijk (zie aldaar), een man niet ter
goeder naam en faam fiaande, hield den 7den van Zomerm. 1672,
met hem een zeker gefprek , hetwelk door den zoon en den knecht
van DE WIT was afgeluisterd, en waarvan hij , doch geheel vervalscht,
~aD den have
hove van Holland kennis gaf. Volgens TICHEl"AAR
TICHEl,,"AR zoude
-de
.de Ruwaard hem hebben overgehaald, om WJLLEM UI.
lIl. van kant te
helpen, onder belofte van f 30,000 en het baljuwfchap van Ri/n_
lanti; doch wroeging had hem gedrongen, om er den prins kennis
van te geven, die hem naar het hof verwezen had. De advokaat·
fiscaal
nscaal RUIsen
RUISCH werd dan wegens hetzélve, op zonda-g den lZ4fien
24fien
van Hooim., naar Dordrect~t gezonden, en DE WIT, onder de godsdienst, van daar gevankelijk naar 'sRage ge,\oerd. Vruchteloos beklaagde zich
zicb de ftad
fiad over het fchenden harer
barer voorregten ; vruchte,
loos was de verklaring van den burgemeester des geregts, dat de Ru.
waard hem,
hem t door den geheimfchrijver
gebeimfchrijver AREND
AREND MUIS VAN HOLY, van
'"ICHELAARS
TICHELAARS gefprek bad doen verwittigen; te vergeefs, eindelijk,
waren de vertoogen van huisvrouw, bloedverwanten en vrienden van
DE WIT, dat het getuigenis van een en eerloozell,
eerloozen, zonder bewijs,
niet genoegzaam geldend was, om iemand van aanzien gèvangen te
houden. die den vaderlande zoo vele dienfien
dienl1en bewezen had - de
drang der tijden deed het
bet hof van Holland, beroemd door het ·uÎwe'uiwefenen van regt zonder aanzien van perfoon , dien llaam verliezen.
Slechts eens werd de Ruwaard met zijnen befchuldiger vergeleken;
doch weldra ging men tot fcherper onderzoek over
over,J en beOoot tot
de pijniging. In het midden der hevigfre
hevigl1e folteringen, welke men ons
wel zal verfchoonen
verfcllOonen te fchetfen, l100digden hem de raadsheeren, om
zijne misdaad te bekennen; maar DE WIT, van- de aangetijgde misdaad
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daad zich niets 'bewust, voerde hun met eene edele verontwaardiging
zij ze/ven wet wisten, dat hij on[chuldig
on{chuldig was, daagde
te gemoet , dat ziJ
ben voor Gods vier[ehaar,
vierfchaar, en herhaalde. bij het vermeerderen dec
pijniging~ de woorden van het begin eens Jierzangs van HORATIUS:
.lustWH
.Tustum et teuacem, enz. De heeren van den hove, geene beken.
tenis uic
uit den mond des. gevangenen kunnel1de
kunnende halen, wilden echter
hun
bun voornemen,
voornemen. om hem te veroordeelen, volvoeren; doch vonden
!tel.
zieh
zich zeer verlegen, welke misdaad men in zijne fententie zoude frel.
Jen.
len. Gelukkig fchoot den griffier POTS re
te binnen, dat voor onge·
onge.
veer 30 jaar een vonnis bij den hove geveld was, zonder inlasfching
der misdaad j (*) en nu werd een vonnis gellagen, waarbij het hof
van Holland, "de frukken,
!tukken, ter materie dienende.
dienende, onderzocht hebben.
" de, den gevangenen van al zijne waardigheden en ambten verval.
" len verklaarde; hem voorts voor altoos bande uit den lande van
»
• Holland en Westvriesland
WestvrÎes/and,, en hem tevens veroordeelde in de ge.
ge" regcskosten:'
regtskosten:'
Met zulk een vonnis, boe
hoe onregtvaardig op zich zelf, was het
gemeen niet tevreden.
tevreden, en het leed weinige uren na deszelfs uitfpraak, of den Ruwaard trof nog zwaarder lot, waarin men· zelfs zijnen broeder .TaAN,
.TOAN, zoo als wij gezien hebben, gewikkeld had. Hee
Het
vornlis werd den gevangenen, tegen zijnen eisch aan, op de voorvomlis
poort, en niee
niet ter rol!e , voorgelezen en was niet zoo dra aan het
woelig volk, door TICHELAAR nog meer opgeruid, bekend geworden, of het !toof
/loof naar de gevangenpoort, en de dag liep niet ten
avond, of beide de broeders ver/lrektell
ver!trektcll tot een fchouwfpel, waar.
waaraan de late nakomelingfehap
nakomelingfchap niee
niet zonder afgrijzen kan denken. Wij
zullen kort zijn in het
bet verhaal der menscbheid
mensch heid onteerende
ol1teerende gruwelen.
die daarop volgden; men vindt ze breedvoerig opgeteekend in de
Yader/andfche
f/aderlandfche Historie van WAGENAAR , XIV. deel.
deel, en J/aderlandsch
f/aderlandsch
Woordenboek van KOK, XXXH. deel. Het moge genoeg zijn, hier
Haagfche fchut
fchuc..
te zeggen, dat niet het graauw, maar een gedeelte der Haagfehe
terij, nadat men de ruiters had weten te doen aftrekken (zie TILLY),
eerst met fehieten,
fchieten, vervolgens met breekijzers, en eindelijk door dé
bedreiging van alles te zullen
znllen vermoorden, zich de poort deed openen. Men !toof
/loof de trappen op; haalde den Ruwaard van het ledikant;
fleurde hem, onder een woest getier, de trappen af; vatte hem bij
gevalI-de keel, en lleepte hem tot omtrent 5 fchreden buiten de gevallgen-

,I

((.)
.. ) Wij merken dit hier aan, om dat de anderzins zoo naanwkeurige KOl:
KOK
meent, dat POTS hier het oog had op de fententiëo van UXTENBOGAARn
UITENBOGAARn en TRETllUSEL. in llhg uitgefproken; doch deze waren niet door het hof, maar door gede.
legeerde regteu gewezen. welke het hof voorzigtig genoeg was, om zich niet ten
bedoelde. was door den hahovoorbeelcle
voorbeelde te ftelJen.
ftellen. Het vonnis, hetwelk POTS hier bedoelde,
ve zelf geveld, waarin men om ftaat- en menschkundige redenen begrepen had, de
misdaad niet te moeten uitdrukken. De fteller van dit art. heeft dit vonnis in zijne
jeugd onder de oogel!
oogeu gehad, met de kantteekening, dat POTS daarop zijn voorftel
van. dan dat het een moord
gegrond had. Hij herinnert er zich voorts niets meer van,
Wal,
wa., door een' uitla",ler
uitlander met voorbedachten rade begaan, waarbij wel geeDe çonJe
çon/cs·
I"
Fj,. malr
maar volkomen &onvjajo
&ol1yjuio plaats h~d;
had;

ri"
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genpoort •, regts af.
af, naar den vijver toe. JOAN DE WIT, zijnen broe..
der inmiddels gevolgd zynde,
zijnde, en door zekeren zilverfmid
zilver[mid VERHOEF ,
eenen der eerfl:e belhamels, bij de h~nd
l1l1 aan
h:md geleid wordende, lag l1lt
de beurt. Naauwelijks buiten de voorpoort gekomen, werd bij door
den notaris van SOENEN met eene piek in het aangezigt gekwetst;
daarop voortgellooten
voongefl:ooten tot omtrent half weg de poort en het groene
zoodje; door JAN VAN V
VALEN,
ALEN, broeder van ADRIIlAN,
ADRIAAN. en luitenant
ge[choten; terwijl PIETER
ter zee, in den nek gefchoten;
PIETER. VERIlAGEN , waard in
den Dolfijn, en fchutter, hem met de kolf vnn
van den fnaphaan
{lag op het hoofd toebragt. dat hij ter aarde
zulk eenen geweldigen flag
{lome,
llortte, en een vleeschhouwer CHRISTOFFEL DE HAAN en anderen
hem verder afmaakten. Intusfchen
Intus[chen was de Ruwaard reeds onder den
voet geraakt, en werd meestal door het
bet {laan
Ilaan met de kolven der fnaphanen, waartoe de wijnkooper VAN
VAN R1JP
RIJP en zekere vleeschhouwer
Louw de hand leenden, ter dood gebragt. De deerlijk mishandelde
flechtt1:e graauw en
lijken der beide broeders werden nu, door het flechtl1e
eenige burgers, naar het groene zoodje geneept, en aldaar door eene!!
eene!l
matroos, bij de been en , ann eene wip opgehangen. Het lust ons
niet de fcbnndelijke
[chandelijke gruwelen te verhalen, welke vervolgens aan de ontIigchameu der broeders gepleegd werden. Het liep tot midderzielde ligchamen
nacht aan, eer de fiat
fiaten
en van Holland last gaven, om de lijken af te
nemen. Vijf bedienden uit de familie volvoerden dezen droevigen
pligt, en bragten dezelve, alleen door den advokaat THEOPHILUS
NAERANUS en zekeren fc1lOenmaker vergezeld, onder het geleide van
eenige ruiters, naar het huis van' den gewezen raadpenfionaris, in
il1 de nieuwe kerk, zij des nachts, tusfchen
tus[chen den 21 en
wiens graf, Îll
221len
22fl:en van Oogstm. 1672, mede onder geleide van eenige ruiters,
doch zonder, dat er eenige vrienden bij waren. werden ter aarde
befl:eld. De wapens der vermoorde broeders werden federt heimebe(l:ekl.
lijk in '5
's kosters huis gebragt , om ze, ter gelegener tijd, in de kerk
op te hangen, doch door het graauw ,,dat
dat daarvan de lucht gekregen had, vernield.
WIT. (JACOB DE) Een beroemd historie[childer,
historiefchilder, die Amfler4
Am/Ier.
dam, in·
in' het jaar 1695 tot zijne geboortefl:ad had, alwaar hij de
beginfels
begin[els der fchilderkunst leerde; doch zich vervolgens uaar Antwerpen begaf, zoo om door de onderrigting van den vermaarden
historiefchilder
historie[childer JACOB VAN HAL nog verder te worden opgeleid.
opgeleid,
als om zijn voordeel te doen met de wijd b~roemde kunstgewroch.
ten van RUBBENS, VAN DIJK en andere meesters, in die fl:ad in overvloed voor handen. Na verloop van ettelijke jaren, keerde DE
WIT, met een
eenen
en fchat
[chat van teekeningen, naar zijne geboorteplaats
terug, waar hij fpoedig de handen vol werks kreeg, en zich eerst
his toriëu, on.
onmet het fchiJderen van portretten, en vervolgens van historiën,
ledig hield.
Omfl:reeks 1730 behaalde hij veel roem door zijn
overkunfl:ig
overkunllig fchilderen in het graauw, waarvan, onder anderen, een
kunstgewrocht, op het voormalig Amfl:erdamsch
Amfrerdamsch raadhuis, (thans konink.
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ninklijk paleis),
paleis). 'smans penCeelkunst
penCeelktmst bij de late nakomclingfchap zal
vereeuwigen. Het kunstkundig oog befchouwt hier, met opgetogeopgecogene bewondering, dit overheerlijk fruk, hetwelk, ter breedte van 4S,
en ter hoogte van 19!
J 9! voet, den geheelen Westelijken wand der ge~
wezen raadkamer in gemeld gebouw beflaat, en de bUeen]{Olnst
bUeenkOinst der
70 oudfl:el1
oudfl:en van ISRAëL, voor de tent van MOZES, verbeeldt.
Van dit tafereel werd de uitvoering, door burgemeesteren
burgellleeSteren van
Amflerdam, in 1735, aan DE WIT opgedragen, die er 3 jaar
tijds aan te koste legde. Nog ver[cheidene
verfcheidene kunstr.:ukken
kunst(1;ukken van zijne
hand verfieren dit vertrek, onder anderen zekere vier basrelieven,
zijnde zoo vele kleine gra:mwtjes, welke men in het eerst voor in
marmer gebeitelde frukken aanziet. Ook pronken eenige roomCche
roomfche
kerken in Amflerda1n
Amflerdam met de voortbrengCels
voortbrengfels van Dfl:
DE WlT'S
W!T'S kunstpenin zijne gehoortefl:ad
gehoorrefl:ad den nden van Slagtm. 1754,
feel. Hij fl:ierf iu
in het 59!1:e jaar zijns levens, en had niet alleen door zijne uitlleken
uitUeken...
de bekwaamheden.
bekwaamheden, maar ook door zijn zedelijk karakter, volgens ge.
tuigenis van lieden, die gemeenzaam met hem verkeerden, eene al.
gemeene achting verworv.en.
WITEBKS.
RllSfisch gouvernement in Europa, dllt in 12
WITEB
KS. Een Rusfisch
1!l
kreitCen
kreitfen verdeeld is, een gedeelte van Wit~Rus!t1nd
Wit~Ruslatui uitmaakt, en op
794 vierkante mijlen 914,7°0
914,700 inwoners bevat. De oppervlakte is
zeer elfen, met
mee hoogten aan de rivieren en bosCchen,
bosfchen, en de grond
gemcngd, en op vele plantCen
plaatfen mocrasfig. De
is zand met leem gemengd,
voornaamlle
voornaam!1:e rivier is de Dzma, diê
dÎe hier ver[cheidene
verfcheidene kleinere ontvangt .. Ook zijn er menigvuldige kleine meren, en het BerefiniCche
Berefinifche
luchtgeUel gematigd, doch
kanaal loopt door dit gouvernement, welks luchtgeflel
door het menigvuldige water meer vochtig dan droog is. De grond,
we! bemest zijnde, levert allerlei granen, eenige peulvruchten, en
vele
bosfchen verCchalfèn
verfchalfèn aan vele handen werk. De
vcle beziën op,
op , en de bosCchen
veeteelt is van veel belang; men heeft er kleine paarden en rundvee;
fchapen, geiten en v~rkens
alsmede vele Cchapen,
varkens;; doch de melkerij is weinig,
maar de bijenteelt, daarentegen, zeer aanzienlijk. Vliegende eekhorens,
beeren, wolven, vosfen, hazen, visch en gevogelte zijn hier in me~
nigte. In he.t delfstolfelijk rijk vindt men bouw- en andere freenen,
leem, kalk, mergel, vollersaarde en ijzererts. Behalve eenige looiijerijen,
erijen, linnenweverijen,
linnen weverij en, vele
vel e branderijen, zijn
zij n er geene fabrijken,
ill
daar elk voor zich het noodige vervaardigt. De uitvoer befl:aat in
hennep, gedroogde vi~ch, koorn, meel, varkensborfl:els,
varkcnsborfl:els. horens.
horens,
balken, masten, lijnzaad, vlas, vet vee, wol, huiden, talk, honig
bonig
en was. De inwoners beltaan uit Rusfen , Groot-Rusfen, Lithauers,
Polen, Joden, Heidenen, eenige Duitfchers en andere Europeërs.
De meesten belijden de roomfche godsdienst, ofschoon er ook
Grieken en protestanten gevonden worden. De ijoden
oden hebben hunne
fynagogen. De flanden
fianden bellaan
beUaan uit den adel, de geestel~ikheid en
boeren, waarvan de laatfl:en gedeeltelijk nog lijfeigenen zijn. De
regering van dit gouvernement is eveil als in de overige. DeszelCs
Deszelfs
ALGEMEEN WOORDENB. VII.
Ss
hoofd·
hoofd- .
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hOofdftad "die
t. die denzelfden naam voert, en de zetel van den gouverneur
hoofdllad
en der overige ambtenaren is, heeft een oud kasteel, 3 roomfche
roomCche en 11
Griekfche
GriekCche kerken, 3 fynagogen, 8 kloosters, een gymnafium en verfcheidene liefdadige getlichten,
geftichten, en bevat 15,000 inwoners,
in)Noners, die vele
Ie.
looijerijen, maar weinig andere fabrijken hebben, doch eenen zeer Ievendigen handel op Riga,
Riga. Memel, Dantzig en Petersburg drijven.
WITSIUS,
WITS lUS , (HERMANUS)
(HE.RMANUS) een beroemd Nederlandsch geleerde,
geleerue,
werd in Sprokkelm. 1626 te Enkhuizen geboren; legde hier de grongron.
den tot de kennis der LatijnCche en Griekfche taal; oefende zich
heginfels der wijsbeeen weinig in het Hebreeuwsch, alsmede in de hegÎnfels
geerte, naar den fmaak van dien tijd. Zijne vorderingen waren zoo
fnel,
fneI, dat hij reeds op zijn lsde jaar voor de hoogeCchooi
boogefchool belnvaam
geoordeeld, en naar Utrecht gezonden werd. Behalve de bovenna
bovenna-..
tuurkunde , waren de Hebreeuwfche , ChaideeuwCche
Syrifche,, Aratllurkunde,
ChaldeeuwCche,, Syrifche
Ara..
biCche en Rabijnfche
RabijnCche talen de voorwerpen zijner beoefening. Hij
bifche
ging hierin met reuzenftappen
reuzenllappen voorwaarts, waarvan tot eene proeve
kan verftrekken
verllrekken,,dat
dat hij in 1654 eene redevoering in het Hebreeuwsch
opllelde over den Mesftas der joden en der christenen, en die veropftelde
volgens in hetzelfde jaar openlijk uüfprak.
uitCprak. WnslUs wijdde zich
thans geheel aan de beoefèning der godgeleerdheid, en zijne zucht,
om den vermaarden hoogleeraar lVIARESlUS
lVIARESlUS te hooren, deed hem
naar Groningen vertrekken, van waar hij, na een geheel jaar vertoevens, weder naar Utrl!cht
Utrecht terug keerde, en hier, na een behoorlijk
onderzoek, onder het getal der proponenten werd opgenomen. Hij
predikte nu ginds en elders, meest in zijne moedertaal, doch ook in
het
bet Franseh, en ontving weldra veel aanzoek.
aanzoek, vooral van verfchei.
verfchei_
Noord-Hollandfche gemeenten,
gemeenten. die hem tot hunnen leeraar verdene Noord·Hollandfche
maagCchap deed hem het dorp West.
West~
langden. De nabijheid zijner maagfchap
wOZlde,
'Woude, tusrchen Enkhuizen en Hoorn gelegen, kiezen; doch na ver.
loop van weinige jaren, werd hij naar het Zaanlandsch dorp Warmer,
fiad Goes, en in het volgend jaar naar Leeu.
in 1666, naar de Zeeuwfche il:ad
warden beroepen, alwaar hij in Grasm. 1668 zijne intrede deed. Zeven
uiterCle getrouw.
jaar kweet hij zich hier, met den meesten iJver ed de uiterfte
heid, van zijnen pligt als leeraur,
leeraar , waarbij
waarbU hij ecnter niet verzuimde,
zUne
zijne reeds verkregene geleerde kundigheden verder uit te breiden.
Zijn verworven roem bewoog verzorgers van de toenmalige hoogefchool te Fr(me,ker,
Frane,ker, om hem den post van hoogleeraar in de goddragen, dien hij dan OQk op den Isden van
geleerdheid op te dragen.
Grasm. 1675 aanvaardde, met eene redevoering: over het ware afbee!dfel
hee/dfe! van eenen Godgeleerde; wordende hem ten zelfden dage de
waardigheid van doctor in de heilige godgeleerdheid opgedragen. Vier
jaar had WLTSlUS
WLTSlUS in Vrie51and
Vrie5/and het hoogleeraarfchap bekleed, wanhij in die zelfde hoedanigheid aan de fchool
fcl1001 te Groningen beneer bij
Cluderende jeugd alleen de godgeroepen werd, om aldaar aan de il:uderende
ge~
leerdheid te onderwijzen; terwijl hij te Franeker bovendien het ge.
woon predikambt bij de hervormden waarnam; doch hij
bij wees deze
aanaan·
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aanbieding, op aanzoek van den lladhouder
Iladhouder van Vries/au
Vrles/alld IIn
en bcMr~or
gers der hoogefcrlOol,
hoogefchool, van de hand.
band. In het volgende ja!lt
jallt eèhter, te
t4
belloot bij van leerlloel
leer/loel te
re veranderen
verandcilten 7
Utrecht beroepen wordende, betloot
zijn ambt met hee
het houden eener redevoering: Over tie
en aanvaardde zi.in
voortreffe1v'kheid
voortreffelijkheid ,'cm
1'an de waarheden des Ef'angelium$.
Evangelium$.
Gelijk op zijne eerf1:e
eer/le fiandplaaes
/landplaars •, zoo
ioo kweet hij zich ook hier.
les fen aan de jongeIingfchap,
jongelingfchap, als in andere op_
zoo in het g~ven van lesfen
zigten,
zjgten, van zijnen pIigt;
pligt; beaedende den overigen lijd, dien hij
afzollderen, aan het zamen1l:eIlen
zamenfl:ellen en uitgeven van
vlln gege.
chlarvan konde afzonderen,
leerde en godsdienO:ige
godsdienllige fchriften, waardoor zijn roem meer en meet
meér
eene reis !laar
naar Engeland, in he~
verbreid werd. In 1685 deed hij eelle
gevolg van een buitengewoon gezantfchap, door 's lands algemeene
fiaten' afgevaardigd, om koning JJAKOBUS
Al{ OBUS H.
Il. met zijne'
zijne- komst tot &11
dell
troon van Grootbritttmje geluk te wenfch1!n,
wenfchen, bij welke gelegenheid
hij aan den vorst eene fierlijke aanfpraak in de Latijnfche taal deed,.
en bekend raakte met, en bezoeken ontving van, de aanzientijkfre
aanziel'llijki1:e
beroemdll:e godgeleerden des rijks. Het hoogleeraarbisfchoppen en beroemdl1:e
ambt te Leijden, door den afstand van den vermaarden FREDElUK
FREDEIUK
$PANHEIlI'!,
SPANHEIM , in 1689 open gevallen zijnde, werd WJ'l'SJUS
WJTSlUS diens le~r.
leer.
Iloel opgedragen, en aanvaardde dezen post in Wijnm. deszèlfden
desz-èlfdcm
!loei
jaars met eene gepaste intred~. Hierbij kwam nog in het volgend
jaar de post van regent van het fiaten!l:aten· collegie; doch welken hij,
uithoofde
uithoorde van Iigchaamszwakte,
Iigchaamszwakte. eenigen tijd voor zijnen dood, ne!1!1i1:en van Wijnm. 17°8,
1708, in het 811f1:e
8!1!l:e jaar
jalll
derlegde, die hem op den 22!len
derIegde,
zijns ouderdoms. wegrukte. - 's Mans uitgegevene fchriften
fcIJriften zijn de volExercitationes
gende: Disquifitio de efficacia et utilitate Baptismi. Exercitatt'ones
Diatribe de LeAcademicae. Voorts Aegyptiaca et Decaphylon, cum Diatrille
Mektegiona flJlminatrice Christianorum; AnimadverJiones lrenicae; Meletemala Leiden/ia;
Leidenjia; Oeconomia foederum Dei cum hominibus; Exercitamata
tiones facrae in Symbolum Apostolorum et Orationem Dominicam ;
lvliscellanen Sacra, 1I
lvIiscellaneo
I I vol.;
vol.: Ad Huberum; Judaeus ChrisUanifans;
De feptem Epistolarum Apocalypticarum fenfu; en voorts
voortS in het Ne.
derduitsch : Twist des Heeren met ziJnen
zijnen WiJngaard;
Wi,jngaard; het aCll1ftote!ijk
atmflotelifk
derduitseh:
nieuw tegen
Judfl ontkroond, of
tegm ALLINGA'S zedige verdediging, en Jud:;
Lijkpredikatt'e
Lijkpredikatie over deu
delJ dood Van
van de prinfès
prinjès MARIA STUAR'l'.
STUART.
gering!l:e voordeeWITTE WIJVEN. Men mag het als geen der gering1l:e
len onzer meer verlichte eeuw houden, dat het rijk des bijgeloofs,
bijgeloofs.
Jen
zoo al 11iet
piet geheel, ten minfl:e
min!l:e in vele opzigten
opzigten,J heeft uitgediend.
Snood bedrog werd vaak onder zijnen dekmantel gepleegd. en heeft aan
het mensehdomramp
menschdomramp op ramp berokkend. Groot was ten allen tijdien!l:e
/londen. Men ontde het getal der zulken , die hetzelve ter dien
ne fronden.
misfchien in grooter getal onder het
moette ze onder beiderlei, en misfehien
vrouwelijke, dan onder het gndere
andere gellacht.
genacht. Berucht op de lijst dede·
zer hoogst geëerbiedigde, maar rampkweekende priesteressen zijn de
vermaarde, zoogenoemde Witte Wijven,
Wifven, werke men reeds vroeg on·
Duitfchers, ontmoet, die,
der onze voorouders, de Germanen of Duit[chers,
SS2
~
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alhoewel VOOI: het overige niet van gezond ver!land ontbloot, echter .geene genoegzame !lerkte van geest bezaten, om zich van deze
kluisters des bijgeloofste ontOaan. Vooral ontmoette men die in het
landfchap Drmthe, alwaar zij in onderaardCche holen of opgeworpene
bergjes, van binnen bewoonbaar, .haar verblijf hielden: inzonderheid
meent men , dat zij zich in de nabijheid van dsftn, de hoofdplaats
des ldndschaps" in of bij eene boerfchap of buurt, hebben opgehouGen, alwaar men. nog in lateren tijd, de overblijfsels dier holen, of
bergjes zoude ontmoet hebben. Men noemde ze Witte Wi/vetJ,
Wi.jven, het.
wijs, ver·
zij dan bij verkorting van WitthiJlge, in het aloud Duitsch 'Wijs,
f1antlig,
ftantlig, "oorzigtig beteekenende.~ hetzij, omdat zij gewoonlijk in het
wit gekleed waren, welke laatlle afleiding niet onwaarfchijnlijk zal
voorkomen, wanneer lUen
men in aanmerking neemt, dat van ouds het wie
gewaad ·als den goden meest aangenaam, en dus voor derzelver dienaren het meest voegzàam, befchouwd werd. Behalve het voorCpel.
len, van toekomO;ige gebeurtenisfen ,was ook haar werk. ,om iemand
zijn geluk of ongeluk aan te kondigen; alsmede. om den zulken ,
die door ontvreemding, of op eenige andere wijze, iets hadden ver·
lor en , den roover, of de plaats, aan te wij zen, waar .zich het verlo.
verIo.
rene bevond. Dat de voorfpelling of aanwijzing nu en dan door de
onderv~nding werd bevestigd, behoeft ons niet te verwonderen,
verwonderen ~ even
miu, .dat de Witte WiJven in geene geringe eer en waarde werden
gehouden.
~ehouden. ,Bij den OverijsCelfchell dichter GERRIT VAN DER. HORST
vindt 'men, in zijn ZW(JI
Zwol J7érheeI'Ujkt,
l7erheeI'Ujkt, de volgende dichtregels, op
doeleooe :
dit onderwerp doelende:
Een autaar, nooit door mannen te onderhouwen ,
vromven ,
Maar Priesterinnen , ons door Wijze of Witte vrouwen,
ZegevYouwen van
vlm den raad des hemels, lang bekend,
Waarvan ons
OIIS 't domme volk
valk onte/b're
ontetb're grollen
grotten vent;
Ferjiefjèten , die het weet zoo aardig t(Jetetake!en,
toetettJkelen,
. Ferjiefjè/en
Dat ligtgeloovigen die eeren
ee~'en als orakelen.
Dot
W1T['E
WIT['E ZEE. Een boezem van de ijszee, die'
die zich tot diep in
i1et
het Rusfisch gouvernement drchange/
drchanget uit!lrekc,
uit!lrekt, en bij de geringe
iZoutaèhtigheid
zoutaèhtigheid van haar water jaarlijks bevriest.
WLADIMIR , of Wolodimit·.
W%dim;'". Een Rusfisch gouvernement in Europa, bevattende op 880 vierkante mijlen 1,306,050 inwoners. Het
is eene heuvelachtige landO:reek,
landO;reek, hier en daar met vele heigronden
,vrij vruchtbaar. De voornaamO:e
voornaamfl:e rivier is
en moerasfen ; doch deels ·vrij
SIagt~
de Oka; de kIchrgeffeldheid gematigd; de -rivieren zijn van Slagt~
tot Lemem. bevrozen; .de winters zeer fireng en 'de zomers heet,
wanneer afwisrelende koorefen fomtijds aanflekend zjjn.
zijn. De land.
bonw maakt eenen voornamen tak van bedrijf uit, en levert rogge,
gerst, haver, boekweit, gierst, erwten, vlas,
vlns, hennip, hop, veler·
velerlei tuinvruchten
cuinvruchten,, en onder de boomvruchten vooral appelen en kerfen. De bosfchen
bosCchen leveren beziën, en aan vele handen werk. De
paardenteelt, is van veel belang. In h,et delfstotfelijk
vee-, vooral paardenreelt,
rijk
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rijk vindt men hier ijzer, albast, potaarde en eenige fieeMn. V'oons
VOOrts
laken ,
heeft meN er garen-, wolfpinne- en weverijen, fabrijken van lalten
katoen, chits, linnen, tafelgoed, wolien fioffen, ijzerwaren, &ristal"
kristal'
enz.; zeepziederijen. looijerijen,
looijerijen. papiermolens, glasblaz'erljen. pot:
aschziederijen, branderijen. enz. De uitvoer befiaat bijzonder in
linnen, leder, laken, glas, papier, ijzerwaren.
ijzerwaren, zeep, potasch
potaseh,, boomzijn Rusfen en van de
vruchten, hout, fieen en kalk. De inwoners zjjn
heeft meer onderçlanen
onderqanen dan de kroon,
Griekfche godsdienst; de adel heefc
en de regering is in dit gouvernement, dat in, 13 krekfen ver.deeld
verdeeld
is, als in de overige gouvernementen.
WODAN. In de ongelukkige dagen, waarin het juk des bijgebifgeol'lK,unde van de ware godsdienst, onze voorouders,
loofs en der onltunde
de vermaarde Germanen, drukte, vereerde men onder dezen' naam,
of ook wel onder dien van GEDAN, fiatelijli eene zekere godheid,
het toebrengen van menfchenoffers gehetwelk dikwijls zelfs door het'
fchiedde. Volgens fommigen zoude deze godheid dezelfde, als de
MARS der Romeinen zijn; doch het komt ons, met anderen, meer
wa~rfchijnlijk voor, dat er MERCURIUS mede werd aangeduid, hetw~lk
wa!rfchijnlijk
wij meen en , om geene andere redenen te melden, dewijl de vierde
Ge dag der weke naar WODANS naam genoemd werd, en aan hem was
toegeheiligd ; zijnde Woensdag flechts. eene verkorting; of zamentrekWodansdl1g. MARS was de befchermgod van den derden
king van Wodansdag.
dag, Dingsdag , dus geheeten n.aar dingen, zoo veel als krijg, vee"
VE>e"
ren, firijden, vechten, aanduidende.
WODANKIES. Een nieuw metaal, door LAMPADIUS in Freiberg in
en ertS ontdek~, en door hem lf7'odanium
lflódanium genoem
genoemd
cl.
eenen Hongaarfch
Hongaarfchen
Het zweemt naar het nikkel, is vall
Vlm eene bleeke bronsgele ~leur,
kleur,
welke met het glans - kobalt overeenkomt; heeft een fpecifiek geI11,470;
1,470; is fmeedbaar; wordt door den magneet frerk
fierk
wigt van
aangetrokken, en gaat in het vuur tot een zwart oxyde over. BREITHAUPT brengt het onder de orde der kiezels, en befchrijft het als
tAetaalachtig glanzig, en van' eene zeer donkere tin witte kleur, die
na het graauwe, ook wel het bruine trekt. De breuk is onetlèn, en
van kleine en groote korrels. Het is harder dan vloeifpaath, iets
zachter dan opaliet , broos, en fpringt ligt.
WOERDEN. Eene fiad in de Nederlandfche
NederlandCche provincie Zuid.
Hollami; district 's
'$ Gravenhage, aan den Rijn.
Rijn, die haar in bijna
Holtcmd;
twee even groote deelen fcheidt. Zij heeft schoone vestingwerken,
opleveren, en, wor.dt door de
die tevens eene aangename wandeling opleveren.
verfierkt; doch dede·
forten Kruip-in, Oranje en Linfchoten nog meer verllerkt;
ze zijn nu onder het beiluur
befiuur der domeinen, en worden niet meer
Rad
zoo onderhouden, gelijk onder het departement van oorlog De- ftad
beeft 2z poorten, eene fraaije hervormde, eene lutherfche,
httherfche, remonfirantfche en roomfche kerk, een roomsch - katbolijk weeshuis (z~in.
(z~in
geruim en tijd tot andere einden
de het gereformeerde feden, een en geruimen
gebruikt, docll wordt weder hed1:eld),
he,field), een proveniershuis,. thans aan
11311
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geringe lieden verhuurd, en voortS een fiadhuis,
O:adhuis, een kasteel, eene
gerin~

flllds
flads waag op eene groote l1eenen
lleenen brug, die tevens tot de vischmnrkt
is ingerigt, eene geheel nieuwe en ruime fchoot,
fchool, het gemeene lands·
landshuis van het grootwaterfchap van Woerden, fcboone
fchoone kazernen, een
algemeen magazijn ter berging van krijgsbehoeften , eenen kruidtoren ,
en buit(;'n de fiad de noodige \lootfen voor legerwagens. Zij bevat
2800 inwoners, die grootendeels van de pannenbakkerijen en fleenfabrijken , welke in de uitge1lrekte voorf1:ad gevonden worden, den
handel,, den landbouw, den drukken doortogt, zoo te land als te
bandel
water, bel1aan.
bellaan. In 1813
18 IJ werd de l1ad
fiad geplunderd.
wol:.
woI:. Zoo noemt men bij uitfluiting het haar van een fchaap.
fchaap_
Alhoewel dit dier van de bergrijke f1:reken van Azië en dfrika fchier
over den geheeten
geheelen aardbodem verfpreid, en zelfs tot het koude Noor·
Noorden overgebragt is, verkrijgt het echter eenen verfchiUenden
verfchilIenden aard,
en levert zeer onderfcheidene Woi op, naar de luchtrireek en plaatfen, alwaar bet
het zîch
zich ophoudt. De beste
hes te Wol is de Spaanfche , op deze
volgt de Engelfche en dan de Duitfche. Onder de Spaanfche verdient die
van de Leonifche - merinos, welke in den zomer te Leon weiden, en
in den willter naar Estremadura gebragt
gehragt worden, de voorkeur; doch
van minder foort is die van Segovia. In Engeland levert Zuid Wal,..
Wa!,..
li5_
lis_ de beste, maar Schotland minder goede wol op. In Dllitschland
Dllitschtand
heeft men door den invoer van Spaanfch e fchapen de wol veredeld,
zoo als in Sakfen , Brandenburg , Silefië, Oostenrifk
OostenriJk en MeckeIenMecke!enburg
burg;; hebbende men dezelve in Sakfen , door eene veertigjarige be"
moeijing der regering, tot zulk eene volkomenheid gebragt , dat zij
zelfs
telfs door de EngeIfchen f1:erk,
fierk, en boven de Spaanfche, gezocht
wordt. (*) Ook in Frankrifk
FrankriJk en in 'ons vaderland beeft
heeft men een
Spaallsch fchapenras ingevoerd, en zich op de aanfokking daarvan toeSpaansch
gelegd, zoo als dit ten aanzien van ons rijk uit het Landbouwkundig
MagaziJn, en de verbandelingen
Magazifn,
verhandelingen der Huishoudkundige Maatfchappif
Hl/adem genoegzaam kan blijken. ,De fijnl1e
fijnile Wol ecbter
echter leveleve.
te Htlarlem
ren de Cafchemirfche
Carchemirfche en Tibetaanfche fchapen , welke te Sirinnaglr
tot Indifche fbawls
fhawls verwerkt wordt.
in Cafchemir tOt
fiof.
De Wol wordt gebruikt ter bereiding van lakens en wollen 110f.
fen, wa3rtoe zij eerst geforteerd, vervolgens van 110f
fiof en andere on011_
reinheid gezuiverd wordt, door dtzelve
dezelve te roppen, of te Plukken, en
.daarna op houten of ijzeren borden voorzigtig uit elkander te flagen, hetwelk thans door een zeer gepast werktuig, de Wolf geheeten, gefcbiedt.
gercbiedt. Men is dan gewoon, om de Wol van het zweet en
vet, hetwelk dezelve aankleeft, volkomen te zuiveren, ten welken
einde men de Wol wascht, deels in koud, deels in warm, met gerotte urine, of zeep, loogzourlg
loogzoutig gemaakt water, en haar alsdan, aan
eenen haak opgehangen, door omdraaijing met eenen
eellen haspel, uitwringt. In den zomer droogt men de Wol in de vrije lucht in de
feha.
fcha.
C·)
(.) In 1119 kostte het pond gezuiverde Leonifche Wol in Lontisn 9 feh. 3 d.;
de gezuiverde Sakllfehe daarentegen 9 feh. iS6 d.
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fchaduw,
fchaduw. zoo dezelve wit zal blijven, of flechts
Oechts witte, heldere
worden J mag in
kleuren ontvangen; doch die donker zal geverwd worden,
de Zon
zon worden gedroogd. In den winter brengt men dezelve in verwarmde vertrekken, wanneer de Wol op nieuw moet worden geflagm, of b de fchrobbel- machine gebragt, om geheel los uit eljlagm,
kander te zijn. Voor de bewerking tot laken, waartoe zij buigzaam
i71gefm~erd, dat is, met zuivere olijfolijf.
en fmijdig moet zijn, wordt zij inge[m(Jerd,
olie, met boter, of eene' andere niet opdroogende olie,
olie. gedrenkt
en goed doorgewerkt, opdat het vet alomme
alom me doordringe, en aan
het haar de noodige lenigheid en buigzaamheid geve. Het krasfen
dient. om dezelve geof kaarden der Wol is van veel belang, en dient,
heel uit elkander te trekken; dêrzl:!lver
dérzèlver haar meer te fcheiden; de
kortere af te zonderen ; de langere onderling te vermengen; het fpintot het vollen
nen daardoor gemakkelijker te makelt,
makell", en de Wol tOt
voor te bereiden.
Volgens SCHEPPARD zou de bijzondere fmijdigheid 'der Sakfifche
Sakfifcbe en
zij n aan het natuurlijk vet, dat
Engelfche merinos. wol toe te fchrijven zijn
zij behoudt, en niet zoo zeer als in Spanje weggenomen wordt. Be.
halve het matig wasfchen der Wol op het fChaap,
fchaap, voor de fchering,
Engelalld en Sak
SakfeIl
blijft dezelve in Engeland
fen , tot de bewerking in haar vet,
terwijl zij in Spanje, tla de fchering, fierk gewasfchen, en dan nog 4
dagen in eene brandende zonnehitte wordt gelegd, waardoor zij bros
en hard wordt. De lammer-Wol, die in Spanje niet zoo fierk wordt
Ellielfche en Snkfifche
Sakfifche nader in fmijgewasfchen, komt daardoor der Ellgctfche
digheid en buigzaamheid. In Sakfen en het Noordelijk Duitschland
bewaart men de fchapen, ter verkrijging van zeer fijne en fmijdige
Wol, voor den nadeeligen invloed des weders , inzonderheid van regen, en brengt ze dus bij fl:orm
Ilorm en regen onder dak.
De gewone Groningerlandfche en Vrieftbe Wol klm
k~n voor gee.
ne 1l:o/fen
én , die· gevold, als een vilt verbonden) moeten worWorIle
fl:offen dien
dienén,
d:tt zamentrekkende J in elkander flingerende, opden, omdat zij dat
krimpende niet heeft, hetwelk bij het vilten vereischt wordt, en men
fio/fen echter, waar.
waarbij de Wol alhier de krimp noemt. Alle andere fioffen
bij het opkrimpende der Wol niet vereischt, zelfs niet eens verlangd
wordt, omdat zij niet gevold, of viltig moeten zijn, worden uit de.
ze onze inlandfche Wol uitmuntend voortgebragt. - Goede Wol
fijn, week, zijdeachtig, lang, fierk, zuiver, meest droog, en
moet fiin,
ontClaat, als men fcheert,
niet van tweederIei groei zijn, hetwelk ontfiaat,
tusrchen de oude gezet
wanneer de nieuwe Wol zich reeds weder tusfchen
heeft. De bestè Wol komt van den rug en den hals, daarna van de
zijden en de borst, en de OechtCle
flechtfie van den buik, den fiaarc
nam en de
beenen; doch het vlies blijft gemeenlijk in zijn geheel, en de fortemanufakturiscen plaats.
ring heeft eerst bij de manufakcuristen
WOLF. (CURISTlAAN
(CIIRISTIAAN,, I7rifheer
Prifheer van)
von) kanfelier aan de univediteit
te Halle, een beroemd wijsgeer
wijsg eer en wiskundige, werd te Bres/au in
het jaar 1679 geboren. Zijn vader, een niet zeer bemiddeld.
bemiddeld, maar
Ss 4
be·
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bekwaam handwerksman, wendde alles aan, om zijnen zoon, die
voortrejfeIijk~n aanleg verried, eene
eenen
goede
reeds vroeg een
en voortreffelijken
eerfl:e onderwijs aan het
opvoeding te geven. Hij omving zijn eerll:e
gymnafium te Bres/au,
Breslau , en begaf zich vervolgens naar JentI,
Jena, om zich
in de godgeleerdheid te oefenen; doch wiskunde en wijsbegeerte wa.
wetenCchappen, waarmede hij zich bij uitren zijne meest geliefde wetenfchappen,
fluiting bezig hield. In 1703 vertrok hij naar Leipzig, waar hij eerPltilofophia practica univerfali, Melang door eene verhandeling: de Philofophia
thod~ Mathematica cO/lferipta, een zeer gunll:ig
gunfl:ig gevoelen voor hem
thode
[edert wiskundige en wijsgeerige voorlezingen hield,
verwekte·, en federt
meni 5 vuldige toehoorders lokten. Z~in
ZUn naam werd door verfcheiverfchei.
die meni5'vuldige
deelen
dene werken, die 1lij
hij over enkele. deel
en der wiskunde uitgaf, ook
buiten 's lands met roem bekend, met dat gevolg, dat hij, op aanbeveling van LEIBNITZ·, in 17°7, bij de hoogefchool te Halle tot
hoogleeraar in de WlS- en natuurkunde beroepen werd. Hier behaal.
behaalfl:elfelmatige leerwijze, zoo als ook door verfcheiverCcheide hij door zijne ll:elCelmatige
fchrif[ell, veel roem. De duidelijkheid en bepaalddene wiskundige fcllriften,
leerfiellingen,, in zijnen wiskundigen voorheid der denkbeelden en leerftellingen
dragt, waren tot hiertoe geheel ongewoon; en van hier, .dat zijne
!laar deze manier bearbeid, in het
wijsbegeerte, toen hij deze! ve, naar
licht gaf, algemeenen bijval vond, zich fpoedig door Duitsch/anti
Duitsch/and
Jicht
verfpreidde, en men begon daar deze leerwijze, niet zelden met
weten[chap_
overdrijving en vrij wat verwaandheid, ook op andere wetenfchap.
paslèn.
pen toe te pastèn.
Ondertllsfchen
Ondertusfchell werd WOLF door zijne ambtgenooten te Halle, inzonderheid door de godgeleerden, die ten deele het destijds toebegunfl:igden, en in hunnemend pietismus (overdrevene godsvrucht) begunll:igden,
ne grondftellingen
grondfl:ellingen aanmerkelijk van hem verfchilden, geweldig aangevallen, zoo zelfs, dat men hem voor eenen verachter van de godsdienst en een valsch leeraar verklaarde, en als zoodanig bij de regeregtfl:reeks aanklaagde, waarva-n het gevolg was, dat hij door eene
ring regtflreeks
kabinetsorde van den koning FREDERIK WILHELM , van Slagtm. 1722,
van zijnen post ontzet, en, onder bedreiging eener zwaardere ftraf,
flraf, ge.
last werd, om binnen 24 uur Halle, en binnen II2 dagen de PruisGfche
Pruis[ifche
fiaten te ruimen. WOLF verwijderde zich aanltonds
aanftonds;; doch vond in Kaseen' gunll:ig
univerfiteit te Mal'burg aangefel een
gunfl:ig omhaal,
onthaal, en werd bij de univediteit
field. De twist over WOLF'S wijsgeerig îtelfel
uelfel werd nu meer algemeen,
Duitschla11d koos partij vóór of tegen hem. Intusfchen
en bijna geheel Duitschll1nd
werden hem van buiten 's lands verfcheidene voordeelige aanbiedingen gedaan, welke hij echter alle van de hand wees, zoo als ook
den voorOag, om naar zijne vorige llandplaats
ftandplaats terug te keeren, niettegenllaande
tegenll:aande het pleit tegen zijn wijsgeerig fl:elfel
flelfel te Berli.!n,
Berli/n, door
eene daartoe afzonderlijk benoemde commisfie, volkomen naar
naaf zijn
genoegen bellist was. Eerst in 1740,
1740, toen FREDERIK H., die hem
hoogachtte, den troon bekJo:nmen
beklommen had, keerde hij als geheimraad •,
vlce.kanfelier
vlcc.kallfelier der univerfiteic,
univerfireit, en hoogleeraal'
hoogleeraar in het natuurnatuur. en volkenregt
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regt naar Halle terug, waarop hij
bij drie jaar later tot kanfelier der uni.
verfiteit aangell:eld,
verfireit
aangei1:eld, en , in 1745 onder het rijks-vicariaat, door den
keurvorst van Beijeren, tot vrijheer verheven werd. WOLF zag zijne
wijsbegeerte door geheel Duitsch/and en een groot gedeelte van Europa verfpreid
verfpreid;; doch
dDch hij overleefde zijnen roem als akademie-Ieeraar;
akademie-leeraar;
1"Opa
want het
bet getal zijner toehoorders nam in de laatll:e
laati1:e jaren zijns lell:ierf in het
af" WOLF fiierf
bet jaar 1754, het 76fle
76l1:e zijns
vens aanmerkelijk af..
der wijsbegeerte,
ouderdoms. Hij bezat ongetwijfeld, ten aanzien der
voor Duitschland
Dut'tschland vele verdienll:en,
verdienften, ofschoon het waar is, dat hij
dezelve
dezel
ve wel niet met gewigtige en fchitterende onderzoekingen,
nieuwe waarheden van den tweeden rang
maar wel met verfcheidene nienwe
verrijkt heeft. Door zijne fchranderheid omvatte hij al de deelen
der wijsbegeerte; alleen heeft hij eenige derzelve , b. v. het natuuren volkenregt en de zedeleer , te uitvoerig bearbeid. Hij voerde den
fhengen wiskundigen leertrant in de philofophie in, en verbreidde
firengen
daardoor orde, licht en zekerheid over dezelve; hij maakte zich voor.
namelijk de grondll:ellingen
omwikkelde en begrondi1:ellingen van LEIBNITZ
LEIBNlTZ eigen. en ontwikkelde
paalde dezelve nader. Door de menigte zijner, meestal in het Hoogduitsch gefchrevene, fchrjften
fchrjfcen en het groot getal zijner toehoorders,
had
IJad hij een
eenen
en zeer uitgebreiden en zeer weldadigen invloed op zijne
eeuw; terwijl hij tevens ten aanzien der Duitfche taal wezenlijke
vann een braaf en voortreffelijk man
verdienl1en bezat, en den roem va
verdiende.
WOLF (De) (Canis Lupus) behoort tot het geOacht
geDacht der honden,
waarvan hij echter een vijand is. Hij kenmerkt zich door zijnen ne.
derwaartS gekromden fl:aart.
derwaarts
fiaan. en bewoont bij
bijna
na de geheele oude wereld; doch in ettelijke landen, b. v. in Grootbrittanje en Ierland,
is hij geheel uitgeroeid. In landflreken,
landi1:reken, waarin de beer en de Wolf
beide gevonden worden, ontmoet men den eer!l:erl
eeril:ea meer des zomers.
De Wolf heeft een
eenen
en flependen
l1ependen,, doch fnellen gang; wordt niet moe.
de, en bezit, voornamelijk in den nek. groote kracht. Het wijfje
draagt 9 weken, en werpt van 5 tot 8 jongen.
jongen •." De Wolven vallen
bij geheele benden aan op ongelijk grootere dieren, b. v. wilde
wildezwijzwijnen,
nen , en eten, door den honger gedrongen, zelfs biezen en aarde:
ook bezoeken zij des nachts de kerkhoven, alwaar zij de lijken opdelven; en het is misfchien hieraan, dat het fprookje der weerwol.
ven zijnen oorfprong verfchuldigd
verrchuldigd is. - Men heeft van den Wolf
eene verfcheidenheid, namelijk den zwarten Wolf (Lupus Lycaon),
Lycaon) , die
om zijne kostbare huid beroemd is; het Noorder werelddeel bewoont,
en, zoo wel wat de gedaante als houding betreft, het midden houdt
tusschen den vos en den Wolf, waarom hij ook wel zwarte "0S
vos genoemd wordt. De zoogenoemde zil"eren
zilveren -Wolf
Wolf is weder eene verver*
fcheidenheid van den zwarten, en ontleent zijnen naam van de zilverkleurige
verklenrige punten zijner haren.
WOLFRAM, of Zwaarfleen-metaal,
Zwaarfleen-metaa! , is voor ettelijke jaren uit zijnen erts voortgebragt geworc!en
geworclen ; doch wordt deszelfs kleur en zwaar.
zwaar-

Ss 5

te

650

WOL

G

A.

(De)

te zeer verfchilIend
verfchilJend opgegeven. Het is moeijel.ijk
moeijelijk tot vloeibaarheid te
brengen; zijn kalk bevat een' daaraan bijzonder eigen zuur, en vormt
met ammoniac een eigen afzonderlijk middenzout.
middenzollt. Men heeft van
dit metaal-getlacht
metaal-geOacht twee foorten , als: J. Tf7itte
Witte Wolfram erts, melkof geelachtig wit, doorfchijnend, vetglallzig,
vetglallzig , bijna fchulpachtig van
breuk, ongevormd, of wel in dubbelde 4 zijdige piramiden. Het
6,066 en het gehalte Wolfram - zuur en kalkaarde.
gewigt is
Men vindt het inzonderheid bij Sch/ackenwa/d.
Sch!ackenwa/d. 2. Zwart Wolfram.
erts, bruinachtig zwart van kleur, eene roestkleurige lheek
ll:reek gevende;
Cchalig, ongevormd, of
mat van glans, bladderig van breuk, meest fchalig,
ook wel gecristallifeerd
gecristalliCeerd , vooral in platte>
platte, zeszijdige zuilen, en vier.
zijdige tafelen of platen. Het gewigt is
7, '30 en het gehalte
7,13°
Wolfram-zuur en ijzer, deels ook bruinfieen
bruinl1:een en arfenicum.
arfenicllm. Het wordt
Wolfmm-zuur
voornamelijk gevonden in het ertsgebergte en in Cornwal/is;
Cornwa!!is; alsmede
in het Chinefche Ka/in. (*) Over het algemeen doet het zich meest
tinl1:een.
op bij den tinfieen.
WOLGA. (De) Eene rivier, welke ten aanzien van hare lengte,
grootl1:e.• niet
waarin zij omtrent 570 Duitfche mijlen voortloopt, de grootfie
alleen van het Rusûsch
Rusfisch rijk, maar zelfs van geheel Europa is. Zij heeft
haren oorCprong in het regeringsgebied Twer, op den Alaunifchen berg,
bij het dorp Wolcho-Werchowie, uit eenige meeren , 20 mijlen boven Twer; wordt bij deze fiad
l1:ad reeds voor vrachtCchepen
vrachtCchep<!n bevaarbaar,
en, nadat de Oc/ea,
Ocka, boven Nowgorod, en de Kama.
Kama , beneden Kafan, zich met haar verëenigd hebben, eene aanmerkelijke rivier, die
60 armen, 1uz mijlen beneden Astrakall
Astrakan,, in de
zich in meer dan 60
Kaspifche zee ontlast, en ia hare monden verCcheidene eilanden vormt.
De Wo/ga wordt in den loop des jaars fieeds drooger, en alleen,
wanneer, omtrent het einde der Lente, fneeuw en ijs fmelt,
finelt, en de
rivier daardoor zoo opzwelt, dat zij (gewoonlijk in Bloei· en Zo.
Zo ..
merm.) buiten hare oevers treedt, kunnen groote fchepen
fchcpen over de
zandbanken heen, en de kleinere na de, alsdan onder Water
water ftaande,
11:aande,
eilanden tot Astrakan veilig varen. De oevers der Wo/ga
Wolga zijn, over
het algemeen, vruchtbaar; zelfs de nog niet genoeg' bebouwde fire.
ftre.
ken, aan de monden der rivier liggende, brengen eene menigte valf
van
nuttige gewasfen voort. Nergens wordt in Rusland zoo veel eiken'
hout ~evonden
gevonden,, als in de nabijheid van deze
de7.e rivier. De Wotga.
Wo/ga, wel,.
ke alleen door het RusHf.:he
Rusfif~he gebied firoomt,
l1:roomt, is voor het binnenlandsch
hoog11:e belang.
belang, zoo wel voor den binnen.
binnen- als buitenvertier van het hoogfie
landfchen
landCchen handel; terwijl het kanaal van Wischnei·W%t[chock
Wischnei-Wolotfchock eenen arm
der Wo/ga,
Wolga, de Tavertza, met de Zna. en deze met de Sch/ina
Schlina ver·
bindt, welke in een natuurlijk verband met den Mfla,
Mfta, Wolchow en
de Newa fiaat,
l1:aat, waardoor dus de fcheepvaart van Astrakan tot Peters.
Petersburg,
hurg, en dus eene verbinding met de KasPi[che
Kaspifche en Oostzee bewerkt
w~ize verbindt het Noordelijk kanaal.
kanaal, in het gou.
wordt. Op gelijke wUze
gouvernement WO/ogda,
Wologda, de Noordelijke Keltma en Dfohurisch met de
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zui.
lui·
(-) Zoo noemen eenige 1I1difebe
Indifche volken het da.
tiu.
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zuidelijke Kei/ma
Keltma en daardoor de Kama
J{ama en Witfchegda, doch door
deze de Wo/ga en Dwina met de Kaspifche
KasPiJèhe en Witte Zee. De Wo/ga is, inzonderheid van Astrakan tot daar, waar zij in zee aort
fl:ort ,
ongemeen vischrijk. Van alle vislehen
visCchen,, die zich in de Kaspifche zee
bevinden, dringen in het voorjaar eene zoo buitengewone menigte
na de 'monden der !-ITolga
fFolga en verder die rivier opwaarts,
opwaarts. dat de vlsch.
vIseh.
vangst in dezen tijd aan meer dan 10,000 kleine vaartuigen werk
verfchaft. De visfchen, die het meest gevangen worden,
worden. zijn aeufl:euren, karpers, [noeken
fnoeken van eene ongewone grootte, en inzonderheid
de Belaja,'
Be!aja ,I uit welks eijeren, onder anderen, zoo als bekend is,
de kaviaar bereid wordt. Ook vangt men in de monden der lYolga
lYo!ga
zeehonden, die uit de KasPifche
Kaspifche zee derwaarts komen; wordende de
jaarlijkfche zuivere winst dezer visfcherij,
visfcherij. door WICHMAN,
WICHMAN. op
4,700,oco
.
4,7°0,000 roebels ge[chat.
gerchat.
WOLKBREUK lEene) is eene plotfelinge uit!1:orting
uitfl:orting van ongemeen veel doorbrekend water, en gaat van eenen geweldig uitgebarfien wind vergezeld. Twee verfchilIende geëlectrifeerde wolken kun_
kunnen, door elkander aan te raken, dezelve te weeg brengen. Zij ver~
nietigen hierdoor elkanders electriciteit, welke haar
ha8r ieder afzonderlijk
deed benaan
beltaan , en de oorzaak van uitbreiding der waterdeelen was; en
deze dus ophoudende, moet er eene Wolkbreuk veroorzaakt worden.
WOLK EN zijn dampen, die uit de zeeën, meren, rivieren, en
van de aarde oprijzen,
oprijzen. zich door derzelver veerkrachtigheid en min.
dere zwaarte in den dampkring zoo hoog verheffen, tot dat zij eene
zeer dunne en koude lucht ontmoeten, waarin zij niet meer rijzen
kunnen, maar veeleer verdigt worden, zoodanig, dat de lucht dezelve
niet meer kan ophouden, en zij tot
tOt droppen zamenvloeijen en in regen nedervallen. Nu zoude het altijd regenen, als er Wolken of dampen aan de lucht zijn, daar ieder deeltje van den waterdamp', wanneer wij dit als een waterbolletje berchouwen , zoo verbazend veel
zwaarder dan de lucht is, dat men ieder derzelve fpoedig moest zien
nederdalen, hetwelk nogtans niet gefchiedt. De reden hiervan moet
misrchien
misfchien daarin gezocht worden, dat, zoo als DE SAUSSURE,
St\USSURE, een
beroemd natuuronderzoeker, bij zijnen togt op de Alpen, zulks
befl:aan, die met
ontdekte, dat de Wolken in holle waterblaasjes be!1:aan,
eene flof
fiof opgevuld zijn, welke merkelijk ligter dan de lucht, en mo_
gelijk wel vpor zuivere waterdamp, in de warmtenof
warmteltof opgelost, te houden is. Hierbij komt nog, dat de dampen in de lucht geëlectrifeerd
zijn, en dus, even als vlierpit jes aan eenen geëlèctrifeerden
geëlectrifeerden conrJuctor.
conductor,
van elkander worden afgenooten,
afgeltooten, en daardoor
daardoo~ belet.
belet, om zamen te
vloeijen. Zoo lang dan die naat
fl:aàt duurt, knnnen
kunnen er Wolken zijn, zonder dat het regent; doch verliezen deze dampen, door de eene of
andere oorzaak, hunne electriciteit, dan vloeijen de deeltjes in waterdroppen te zamen, en het regent. (Men vergelijke hierói,j
hierbij ort.
art.
REGEN.)
WÖLLNER. (JOHANN CHRISTOPH
CHRISTOPlI VON) Deze mao heeft zich in
den
dén

6sz

WOL MET E R.

den jongfl:en
jongfien tijd in de gefchiedenis daardoor merkwaardig gemaakt,
dat hij als flaatsdienaar
fiaatsdienaar en opperbefluurder van het departement der
Pruisûfchen flaat,
fiaat, onder de regering van
geestelijke zaken, in den Prl1isfi[chen
!woing
koning FREDERIK WILHELM Il., geheel tegen den geest des tijàs en
de tot hiertoe in Pruisfen gevolgde
gevolgd(! grondfl:ellingen
grondfiellingen , geloofsdwang.
dweepcl'ij en geheimzinnige leeringen weder zocht in te voeren, en
dweepel'ij
zelfs den vorst
vom met foortgelijke
foongelijke geestelijke onzinnigheden en dolingen poogde te befinetten.
be[metten. Het gevolg hiervan was het bekende
Religions-edict, hetwelk door den thans regerenden koning, bij zijne
komst tot den troon, dadelijk herroepen werd. Als zoon van een
eenen
en
god.
predikant, oefende hij zich aan de hoogefchool te Halle in de godgeleerdheid, en werd in 1759, leeraar te Grosfbennitz,
Grosfóennitz, omftreeks
omfl:reeks
lJerl!jn.
Berli/n. Nadat hij zijne predikplaats had nedergelegd , werd hij ka.
merraad bij prins HENDRIK van Pruisfen ; want hij had zich door
ettelijke fchriften
fchrifcen als eenen man doen kennen, die ook in het gebied
der huishoudkunde geene geringe kennis bezat. In 1786 werd hij
H. tot den adelfiand
adelf1:and verheven; tot geheim
door FREDERIK WILHELM IJ.
opper.finantieraad,
opper-finantieraad, en intendant van het koninklijk bouwwezen benoemd, en in 1788 tot aaatsdienaar
llaatsdienaar aangef1:eld.
aangelleld. Hij wist zich op den
per[oon van den vorst eenen grooten invloed te verfcha/fen,
perfoon
verfchalfen, en, daar
ordesvereenigin·
hij tevens in betrekking tot verfcheidene geheime ordesvereeniginf1:ond , zoo gelnkte
gelukte het hem, om zich van een ministerie, hetwelk
gen llond,
:lnders aan zijnen werkkring als flaatsdienaar vreemd was, meester te ma·
anders
ken. Na den dood van FREDERIK WILHELM II.
H. verkreeg hij zijn onrllag,
ontllag,
en woonde [eden
feden op een' zijner landgoederen bij Breslau
Bres/au,, alwaar hij
in het jaar 1800
r800 flierf.
fiierf. In zijne vroegere jaren, toen hij de land.
landverfche!.
bouw- en huishoudkunde practisch beoefende, fchreef hij verfche!dene werken over deze takken van wetenfchap, onder an deren F.
HOM
HOl\'IE's
E'S grondregels over den landbouw
landóouU! en den groei der planten, uit
het Enge!sch.
Engelseh. met aanmerkingen. Ook heeft
heefe hij .eenige
,eenige leerredenen
uitgegeven, en heimelijk verfcheidene Rofenkreutfche redevoeringen,
tot welke orde hij behoorde, en waarvoor hij veel gewerkt heeft. Zijn
ordensnaam was hier: Chrysophiren.
WQLMETER. Eene in 18z3
WOLMETER.
1823 bekend gewordene uitvinding
van den wolhandelaar A. C. F. KÖHLER en den werktuigkundigen C.
HOFFMANN; beide, in Leipzig wonende. Het werktuig.
werktuig, waarvan
waarvanlUen
men
zich bedient, heeft daardoor veel vooruit boven andere I:eeds
~eeds bekende, dat door hetzelve de middellijn van 100 wolle haren te gelijk geme.
ten worden, hetwelk tot meer zekere uitkamften
uitkomf1:en leidt
leidt,, dan het meten
van enkelde draden. Het meten gefchiedt op eene zeer eenvoudige
en ongekunf1:elde
ongekunfl:elde wijze: men legt, namelijk, de wollen haren, die
men wil meten, in eene niet zeer diepe floof, welke zich in het
midden van het werktuig bevindt, waarna de ingelegde wol, door
een daartoe gefchikt toef1:el,
toellel , met een gewigt van omtrent 3 Leipziger
ponden, tot de hoogfl:e
hoogfie werking van hare veerkracht wordt
worde zamenge.
drukt, en de uitkomst aanfionds door een
eenen
en graadboog, in eenen 60
maal
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maal vergrooten
vergrootell maatl1:af, wordt aangewezen. Dit werktuig werd,
overeenkomIlig
overeellkomllig het verlangen van den heer KÖHLER,
KÓHLRR, eigenaar eener
kamwol-Cpinnerij te ZWickau,
Zwïckau, in het SakGsch ertsgebergte, nadat hij
zich vooraf van deszeJrs
deszelCs doelmatigheid overtuigd had. naar hem
/{1Jh/ers Wo/meter genoemd, waarna
waàrna hij een fiukj e in het licht gaf,
Kbhlers
het gebruik van dit werktuig hetwelk bij den werkwerk.
over het nut en bet
tuigkundigen C. HOFFMAN te Leipzig vervaardigd, en voor 40 daal.
ders het Huk verkocht wordt.
WOLOGDA. Een Rusfisch gouvernement in Europa, op 8,406
vierkante mijlen 608,270 inwoners bevattende. De grond is meestal
Uralisch-geberg.
vlak; flechts ten N. O. zijn eenige hoogten van het Uralisch-gebergte; bel1:aat uit leem, klei, mergel, veen en heide; is gedeeltelijk
zeer vruchtbaar, vooral in het Z. W., en wordt door de Dwintl en
meer andere rivieren en meren beCpoeld. Er zijn vele moerassen,
waarvan Commige 40
40 tot 130
130 werfien
werl1:en in den omtrek hebben. De
luchtsgel1:eldheid is er zeer koud, doch over het algemeen gezond:
fomtijds bevriest het kwik op eenige plaatfen 3 dagen lang. De
landbouw levert rogge, gerst, haver, een weinig tarwe, veel vlas,
hennep en hop, en in het Z. W. ook veel tuintuin. en boomvruchten
op. De bosCchen zijn een rijkdom des lands, en verCchaffen aan veIe
le handen werk: zij bevatten eene groote menigte van eekhorens,
elanden, rendieren, hazen, wezels,
wezels. hermelijnen
hermelijnen,J marters, d:;sCen,
dasCen,
beeren, wolven, vosCen, losCchen,
losfchen, hoenders, valken, enz. Voorts
VOOrts
vindt men er vele paarden, runderen, Cchapen, geiten en varkens,
die hier heerlijke weilanden hebben; gevogelte, weinig bijen en
visch. Onder de delfstoffen heeft men graniet-, hoorn- en vuurfieen,
vuuril:een,
kwarts, veldCpaath, zand. en kalkHeen
kalkil:een,, vol1ersaarde,
vollersaarde , mergel, gips,
ijzer- en koperertS, en veel ZOut
zom en turf. De fabrijken zijn hier
weinig in getal: zij leveren laken, chics,
chits, katoen, linnen van on ..
derCcheidene Coort, papier, glas, ijzerwaren, bralldewijll, leder,
onbelang.
kaarCen, talk, houtwaren en andere. De handel is niet onbelangrijk. De uitvoer bell:aat
bel1:aat in fmeer, knarCen, teer, pelterijen, houtwaren, watten, varkenbors1l:els, kalk
kalk, terpentijn, hars, potaseh,
potasch,
vet vee, enz. De inwoners zijn RuSfelZ,
RUSfelZ, Syrjanen en Samojeden,
waarvan de beide eeril:en de GriekCche godsdienst belijden. De
geestelijkheid,J burgers en
en. boeren, van welke
fianden zijn adel, geestelijkheid
laatl1:en ~ aan de kroon en de overigen aan den adel behooren. De
regering is als in de overige gouvernelnenten. - De hoofdfiad
hoofdil:ad van gelijken naam, aan beide zijden der WO/ogda
Wo!ogda liggende, heeft 57 kerken, 2 kloosters, verCcheidene liefdadige inrigtingen, een godge.
feminarium, en bevat 10,350
J 0,350 inwoners, die aanzienlijke looijelooije.
leerd Ceminarium,
rijen
rijen,, kaarCenmakerijen,
kaarfenmakerijen , mouterijen, fabrijken van zijden fioffen
!loffen ",. linnen, lak, loodwit, verwen, terpentijn, gouden, ziiveren en verlakverlak.
te waren en zeepziederij en hebben. en eellen aanzienlijken handel,
vooral met Petersbttrg
Petersburg en AreltangeI,
Arcltange/, en ook met Ch/na
China en de A/ouAloutifc~'e eilanden, zoo wel ~ls met Engelfclle
Engelfelle en Oostzee 1l:eden, drijven,
J
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ven; bovengenoemde waren verzenden, en daarvoor buicenlandfche
artikelen invoeren.
WOLSTONECRAFT. (MARY) Deze buitengewone vrouw was
Somel'stown, in
gehuwd aan den heer W. GOODWIN, en fiierf te Somerstown,
vao Herftm. 1797'
1797, Zij verëenigde, met eene zeldzame behet begin van
kwaamheid als fchrijfster, eene onvermoeide en werkzame menfchen.
won,
liefde, en een zuiver gevoel, waardoor zij de harten van allen won)
met welke zij in eenige betrekking kwam. Afkeerig van alle onregl
onregt
en onderdrukking van haar geDacht, fchreefzij tOt
tot deszelfs befcbavin~
befchaving
en verdedigde deszelfs regten. Daar zij de omwenteling, zoo lang
zij niet door booswichten werd misbruikt, driftig bewonderde en aan·
kleefde, verzette zij zich ook tegen BURKE's
BURKE'S gefchrUf en verdedigdE
de regten der menschheid. Haar leven was, tot aan haar huwelijk,
eene bijna onafgebroken reeks van wederwaardigheden en rampen
Een flagtoffer geworden van het vooroordeel en de boosheid, weer'
Hond zij. echter, met haren vurigen en onbedwingbaren ge"st.
ge"st, allf
fiond
allE
onregtvaardigheid en kabalen. Eindelijk zegevierde hare grootmoe.
Of
digheid: zij werd gade en moeder; doch te midden van hare, of
denzelfden toon gellemde, vrienden, alsmede in het ruim genol
van huisfelijk geluk, en met een vrolijk vooruitzigt op de toekomst
werd zij door eene ongelukkige verlosfing van de zijde haars geliefder
weggerukt,
betreurd, en zelfs van diegenen gege.
weggerukt. van hare vrienden betrenrd,
prezen, welke met haar van een tegengefl:eld
tegengef1:eld gevoelen waren.
Als fchrijftler
fchrijfll:er kwam zij het eerst op met een boek, betrek
kelijk tot de vrouwelijke opvoeding, getiteld: Thoughts on th.
education of daughters, with ref/ections
reftections alt female cond!Jct,
COndfJet, in thl
th.
more important dutiès of lift,
life, 1787 in 8vo. 2 deel. Tegen llURKE
BURKE
gaf zij vervolgens in 1791 een wederleggend vertoog uit: the right.
of man; waarop in het volgend jaar het werk ver[cheen:
verfcheen: PindicatiOI
PindicatiOl
of the rights of woman witlt
with jlrictures
flrietures on moral
morat and politica!
political subjets
sul7jets
hetwelk haar' naam door geheel Europa beroemd maakte, en waarval
eene NederduitCche
Nederduürche vertaling door wijlen den hoogleeraar Y. VAI.\
VAl'
HAMELSVELD geleverd is.
HAMELSVELD
Hierop wilde zij eene gefchiedenis de
Franfche omwenteling fchrijven;
fcbrijven; doch daarvan ver[cheen
verfcheen fleches
flechts he
he,
Jlle
1 f1:e deel onder den titel: Historica! and Mara!
Morat view of the Rife
Rijë ani
ant
P,'ogrefs
P,·ogrefs of the French
Freneh ,'evo/ulion,
revolution, in 1794 uitgçgeven. Zij deed, ge
heel uit eigene beweging, een vluchtig reisje door de Noordfche
NoordCche rij
ken, en liet daarvan een berigt drukken: Letters, wnTten
written during t
s/iort residenee
residence in Sweden , Norway and Denemark 1796, waarvan b~
den boekverkoper F. BORN
BOHN te Haarlem eene Nederduitfche vertalinl
vertalilll
verCchenen
ver[chenen is. Zij verfl:ond
verllond ook de Hoogdnitfche
Hoogduit[che taal, waaruit z~
het Moralisch
lJ10ralisch Elemel1tarbuch
E!ementarbuch van haren vriend den Hoogleeraar SALZ
SALZ
MAN,
MAN, onder den titel van Elements of morality for the
t!te ZIft
ufo of ehi/.
ehil.
dren, tl'omlated
tl'anslated [rom
from the German of SALTZMAN, 1793,
]793, 3 deel. 'iJ
'iJ
121110,
121110. overzette, waartegen SALTZMAN ook hare verdediging YaJ
va)
de l'egten
regten der vrouwen vertaalde,
vertaalde J en met eene ze~r lezenswaardig'
lezenswaardigl
voor·
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Schnepfonthal uitgaf ("').
("). Hare vriendinnen beminde n haar
voorrede te Sclmepfenthal
met eene ongemeene teederheid, waarvan ons de aankondiging van hafchoonen
ren dood door Miss MARY HAY, de fchrijfster van den fcllOonen
Roman EMMA COUBTENAY, te vinden in het Monthley Magazine van
Herfsuu. vergeleken met dat van Wijnm. kan overtuigen. Toen zij
Herfstm.
fiierf, had zij bijna geheel afgewerkt een pendant tot the rights of
Woman, getiteld: Wrongs of Woman, welke door haren man W.
GOODWIN, met nog meer andere ongedrukte brieven van haar • in
1798, onder den titel van: Posthumous Works ol Mrs. GOODWIN,
W OLSTONECRAFT, te Londen in 5 kleine deeltjes
deeltj es in Svo
late MARY WOLSTONECRAFT,
is uitgegeven, waarvan het laatll:e,
laatfl:e, the Memoirs of the life of Mistr.
gefchreven, bevat.
GOODWIN, door haren man geCchreven,
gebeurtenisfen , welke aan diegenen, die ze
WONDEREN zijn gebeurtenisCen,
zagen, volgens de hun bekende wetten der natuur en den loop der
onverklaarbaar
aarbaar fchijnen, en uit dien hoofde verwondering
wereld, onverkl
afperfen. Het verhaal van Wonderen, welke voorheen zouden gebeurd zijn, zal zoo veel te duisterder voor ons blijven, hoe minder
fiaac zijn, om te kunnen bepalen, met welke oogen de onwij in ll:aat
be..
middellijke getuigen en eerile verhalers zoodanige gebeimenisfen beWonder_gefchiedenisfen uit onzen of niet lang verver·
fchouwd hebben. Wonder_geCchiedenisfen
ledenen
ledénen tijd, laten zich gemakkelijker verklaren, dan berigten van deze
foort uit ver afgelegene tijden, en wanneer dan de verhalers boven
onopzettel~ik bedrog verheven zijn,
alle bedenking van opzettelijk of onopzettel\ik
zekerl1:e uitkomst te
dan fchijnt het geloof aan derzelver waarheid de zekerile
wonder-gefchiedenisfen in den bijbel is het alzoo gezijn. Met de wonder-gefchiedenisCen
field; en daar de meeste derzelve zeer kort, ja zelfs zonder opgave
ver.
omflandigheden, genoegzaam ter beoordeeling, verder bijkomende omll:andigheden,
haald worden, moeten de zoo genoemde natuurlijke verklaringen proe_
proe.
ven blijven, die min of meer den naam van willekeurigheid verdie.
nen. De Wonderwerken van JEZUS, als bewijzen voor de Goddelijkheid
zijner zending, hadden hoofdzakelijk alleen ten oogmerk, om zijne
tijdgenooten opmerkzaam te maken, en tot het geloof in hem over
te halen; doch werJen voor ons eerst door het bewijs zijner Godde.
zeI ve, en door de inwendige, eeuwige, en algemeen
algem een gellijkheid zelve,
dende waarheid zijner leer bevestigd. De vraag, of er Wonderen
mogelijk zijn, wordt beantwoord door het boven opgegeven betrekkelijke Mnkbeeld vall een wonder. Onknndige
Onkundige menfchen houden veel
voor iets wonderbaars, waarin de man, met de natuur en de werking
harer verborgene krachten naauwkeurig
nnauwkeurig bekend, niets wonderlijks meer
ziet, dan in het
bet ontl1:aan
ontfl:aan van den geringfien
geringften grashalm. De kerkvader AUGUSTINUS zegt; " God doet in de Wondt!ren
Wond<!ren niets tegen de
" natuur; ongewone dingen, zijn in ons
OI1S oog onnatuurlijk , maar
en,, !la
" niet bij God, die de natuur ge:naakt heeft;" en
na hem, voegt
LCTHER
Ll.1THER er bij
bij:: " de wonjeren, die dagel~iks
dagelijks in
ia de wereld gefchie.
" den,
(0) Deze voorrede vindt men ook in de eerste vertaling van den Hoogleeraar

Y.
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" den, zijn grooter,
grooter 1 dan die door CHRISTUS verrigt zijn,
zijn 1 toen Hij
" op aarde leefde."
WONDEREN DER WERELD
WERE LD (DE ZEVEN). Onder dezen naam verver.
!lond
gedel1kflukkel1 van kunst, die of wegens hunne verver·
fiond men zekere gedenkftukken
uitftekende
bazende grootte en duurzaamheid, of uit hoofde hunner uitflekende
fchoonheid zoo zeer boven alle menfchelijkc krachten verheven fche.
llen,
nen, dat men hen hierom, zoodanig , en omdat zij juist zeven in getal waren, de zeve:z
zeven rFonderen
ff/onderen der N7ereld
fFereld noemde. Zij waren: I . de
Egypti[che
Egypttfche Pyramiden; 2 de lIitJren;
lVltiren; 3 de zoogenoemde hangende tuinen van Babylon; 4 de Tempel ')Ian
van DIANA te Epheze; 5
,de bee!dzuil1'an
beeldzuil ')Ian den 81ympifchen
f)lympijêhen JUPITER; 6 het 1J;Jattfoleum
1l1aufo!eum l'an
Fan Aa.
ARTHEMISIA, en7
en 7 de Colos[us van RHODUS. OndertusCchen
Ondertusfchen moet men niet
denken, dar
dat deze de eenige, ja zelfs !lechts
ilechts de eerfte
eerfle kunstgewroch_
kunstgewroch.
ten geweest zijn, welke de verhevene grootte der oudheid bereikten.
WORKUM. Eene !lad
fiad in de Nederlandfche provincie Vriesland
VriesJand
aan de Zuiderzee, bij vele v.ischrijke meren, mer
met eene haven. voor
welker
welker' mond, het zoot
zool genoemd, eene zandbank ligt. Zij heeft eene
voorname iluis,
!luis, 3,000 inwoners, fcheepsbouw,
fcheepsbonw, fchelpkalk, brande_
rijen, pottenbakkerijen en zomkeeten.
WORMEN Deze hebben zoo weinig algemeene ) l1ellige
llellige kentee.
kentee •
kenen, dat men dezelve mogeiijk, het kortSt, zoodanige witbloedige
dieren zoud<!
zOlld~ kunnen lJoemen,
uoe men, welke geene inCecten
infecten zijn, waarvan zij
zich door het gemis der fprieten, en der ingewrichte
ingewrichec bewegings-werk
Commigen een
tuigen onderfcheiden. Meestal hebben zij een week, fommigen
ilijmig, en lIls
flijmig,
uls geleiachtig ligchaam
ligchaam,, zonder eigenlijke pooten; verande.
verande_
Iigchaam beurtelillgs
beurtelings in te krim.
krim..
rende de meeste van plaats door hun ligchaam
haren bedekt,
pen en uit te rekken. Weinige dezer dieren zijn met hnren
gelijk de zeemuizen; eenige, zoo als de zeeëgels, zijn met eene
kalkkalk· ,zelfs
,zeiCs spaathachtige
spaathach ti ge fchaal overtrokken.
overtrokken, terwUI
terw~jl de meeste dezer
porCelein- of fieenachtig.
i1:eenachtig, huis (de
dieren een hun aangeboren hard, porfeleinfchelpen namelijk en vele koralen) bewonen, hetwelk fomtijds door
he~
het dier zelf omgedragen wordt, en fomtijds onbe wegelijk vast zit.
In plaats van fprieten of voelhoorns hebben vele Wormen zoo genoemde voeldraden aan den kop.
eene' aanzienlijke lengkop, die bij fommigen eene
te, en' over het algemeen velt!rJei
velt:rIei beflemming
befl:emming hebben. Voor het
overige kan men over de zintuigen dezer dieren en derzelver werktui.
gen well1lg
weIllIg zeggen. Sommige echter-hebben
echter -hebben ware oogen, zoo als de
inktvisch
inktvisch,, de landf1akken,
landflakken, ~nz.; terwijl andere,
andere. zoo als de polijpen,
fijnll:e gevoel van
alhoewel geene oogen hebbende, echter het fijnlle
licht en fchemering bezitten. Wat de inwendige Iigchaamsbonw
ligchaamsbouw betreft, hierin wijken de meeste Wormen weder even zeer van dien der
infect en af, als deze van dien der roodbloedige dieren. Ook onderfcheidt zich deze klasfe, over het geheel genomen, reeds daardoor
infecten, dat geen enkel dier derzelve eelle
eene gedaante - veranvan de inCecten,
!lering
rlering ondergaat, zoo als bij de meesten dezer laatstgenoemden plaats
heeft. De woonplaats van óe
cie meeste Wormen is in het water, en
wel
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fchelpdJefen ;
wel in de zee, gelijk, onder anderen, alle koralen en fchelpdiefen
allder:e
eenige leven alleen onder de aarde, zoo als de regenworm; allde~e
op planten en boomen, zoo als de flakken, en vele bij uitfluiting
ligchamen van andere dieren, zoo
Zoo als de darm wormen
WOrmen ;
enkel in de Iigchamen
dezer
de zaaddiertjes ,enz. Tot zelfbehoud dient aan vele dieren d~
f1:erkte van hun herfl:elIings-vermogen
herfl:ellings-vermogen ;.
;, ter.
ldasfe de zoo uitfl:ekende fl:erkte
klasfe
fiijfsel-aal. het raderdiertje, enz. eene foort
wijl eenige, zoo als de ftijfsel-aal,
herlevingskracht bezitten, waardoor
wllardoor zU eenigermate onverlloQr_
onverlloorvan herlevillgskracht
ingewands-wormen,
baar [chijnen
fchijnen te zijn. Wanneer men de meeste illgewands-wormen,
eenige weinige andere, uitzondert, dau
gelijk ook de inktvisfchen en eellige
zijn de meeste overige Wormen ware hermaphroditen, waarvan ieder
gellacht VOOrt
vOOrt te planten. Ook de paring heeft
bekwaam is, om zijn geOacht
'{eel eigens, bij voorb. bij de
bij vele dieren dezer klasfe ongemeen 'reel
gemeenfle tuin- en boscllflakken,
boschllakken, als welke in den paartijd met eellen
eeneu
gemeenlle
boven alles zonderlingen kleinen pijl voorzien zijn, die kalkachtig
vierfnijdende punt
puntee,.
bij na de gedaante heeft van de vierfnij.dende
,ce·
van aard is, en bijna
droog in eene
eelle opening va;)
ner lans•• Deze pijl zit hun als geheel droog'
hals.t en wanneer zich twee dezer diertjes ontmoeten
ontmoeten,, dan drukt
den hals
terflond
ieder zijnen pijl in de borst van het andere. of werpt ,dien terfiond
dan na deze voorafgegane, wederzijdfche
wederzijdkhe aauhitfing
aanhitûng
vooruit, en niet din
volgt eerst de ware paring.
v.olgt
V"3n zeefchepfels, in deze dierklasfe
De onoverzienbare menigte van
voorkomende, inzonderheid de fchelpen en koraaldieren, zijn in de
natuur van het uiterfie
uiterlle belang, alzoo zij
groote huishouding der natUur
flof verteren, bewerken, veranderen,
in den oceaan alle nadeelige fiof
en daardoor eene verrotting voorkomen, die anders onvermijdelijk
zijil.
en voor de bewoners van dezen aardbol allernoodlottigs zou zijn.
Voor den mensch zijn de Wormen daardoor nuttig, dat vele
ons zelfs fpijzen verfchaffen, zoo als oesters en mosfeten; terwijl
renus mercenaritJ
mercenaria
eenige, inzonderheid, zoo als bij voorb. de Pénus
bidens, aan vele bewoners der zeekusten en eilanden
eilanden.1
en lYlytilus
M,tilus hidens,
hoofdvoedfel dienen, en de
onder anderen in de Zuidzee, tot een hoófdvoedfel
fchoone purperverw,
pnrperverw, alhoewel minder dan voorheen, uit de purpt'r
purperfchooue
..
fiak genomen
genomenwordc.
flak
-wordt. Uit het vocht der zeekat kan men inkt bereiden; de baard der kammosfel geeft eene foort van bruine zijde. die
paarlen,
verarbeid wordt; vele foorten van mosfelen bevatten in zich paarlen.
en de paarlemoerfchelp levert het paarlemoer; het roode: koraal leOost-Indiën,
vert, vooral naar de Oost.
Int/lijn , een gewigtig artikel van koophande! op, en het zoo genoemde konings-koraal is ook aldaar een zeer
beroemd geneesmiddel, waarvoor de Indianen het dubbel gewigt van
v~rfeheidene horens .of
of fchelpen, geheel of
zilver betalen. Voorts zijn v~rfcheidene
flukken gebroken. bij eenige wilde volken als geld in omloop;
in fiukken
Irakezen en andere Noord - Amerikaanfche Indianen malien
maken uit de
de Irokezen
Hukken van dergelijke veelkleurige mosfelen hunne gedellkfnoeren
gedenkfnoeren
Rukken
(wampum) enz.
('nz. die hun in plaats van oorkonden dienen; vele wilden
(wamptlm)
drillkfcha-..
flakkenhuizen , in plaats van drinkfcha
gebrniken mosfelfchelpen en flakkenhuizen,
ALGllMEEN WOORDENS.
WOORDENB. VII.
ALGEMEEN
Tt
len,
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len; lepels, enz. ; de Zuidzee.
Zuidzee - eilanders maken er hunne kunflig beo
dachte angels en velerlei ander vischmig uit, en de Noordwestelijke
Amerikanen punten hunne hnrpoenen
hnrpoeneu met fcherp get1epene
geflepene !lukken
fiukken
van mosfelfchelpeo. Ook tot kunstarbeid dienen verfcheidene van
deze fchelpen, die in de manier van Onyx tot Cameën verwerkt worden. De beenachtige fchubben van de zeekat worden in verfcheidene
handwerken
handwterken gebruikt; de fpons dient tot velerlei huisfelijk gebruik;
ralIooze fchelpen en koralen worden tot kalk gebrand; eenige groote,
CaUooze
dunne mosselfchelpen dienen in het zuidelijk China tot ven!lerglazen
venfierglazen
enz., en deconchiJiën
deconchiliënverllrekken
verllrekken tot den meest algemeenen opfchik
uitfieaan de wilde volken; terwijl, eindelijk, de bloedzuigers een uitllekend belangrijk geneesmiddel uitmaken.
Onder de fchadelijke Wormen behoor
en voornamelijk diegenen,
behooren
welke zich in 's menfchen ligchaam, of, gelijk de aarsmaden, fpoel-,
haar. en lintwormen, in de darmbuis , of, zoo als de draad- of fnaarwormen, even onder de huid ophouden; alsmede de leverworm ,• die bij
de fchapen, en de groote !lekel-fnuit
fiekel-fnuit worm,
worm. die bij de zwijnen, de
blaas-, en zoo vele andere wormen, welke vooral bij de viervoetige
huisdieren en visfchen gevonden worden, en ze ziek maken: ook zijn
de regenwormen en flakken voor de plamgewasfen
plantgewasfen fchadelijk; terwijl de
paalworm, de boor-pholade en andere, fchepen en dijken doorboren.
WORMS, aan den linkeroever vnn
van den Rijn,
RiJn, was eertijds eene
Lunevil/e, met den
vrije rijksllad; doch die door den vrede van Luneville,
Frankrijk kwam, en federt
geheelen linkeroever dezer rivier, aan Frankri.fk
dien van Pari.fstot
PariJS tot de Rijnproviricie van het groothertogdom /-lesHesfin behoort. Zij ligt ill
in een aangenaam, vruchtbaar oord, en bevat
6,000 inwoners, die gedeeltelijk in den wijnbouw en de fcheep_
vaart op den Rijn hun beflaan
bellaan vinden. Men
lVIen heeft er eenige ta.
ca.
baks- en loodwit-fabrijken. De protestantfche godsdienst is er de
heerfchende: de katholijken hebben, behalve de domkerk, een
Waartoe reeds in de 811e
8ll:e eeuw de grond ge.
eerwaardig gebouw, waartoe
legd werd, nog eene kerk, de lutherfchen
lmherfchen twee en de gerefor.
gereforwelkeii in den om.
meerden é~ne kerk. Onder de wijnfoorten , welkeij
Worms verbouwd worden, onderfcheiden zich door deugd
dellgd
trek van Warms
lieve. Vrouwen.
Vrouwen - melk, welke rondom de lieve - vrouwenvrouwen.
én
en vuur de'
de 'lieve.
kerk groeit, en Van
van daar zijnen naam heeft; de /{oterlöcher,
Katerlöcher, en
Lug, dIe bij eenen voormaligen !lerken
fierken wachttoren verbouwd
de Lug.
Worms is eene der oudlle,
oudll:e, en in de vroegere Duitfche
wordt. Warms
beröemdll:e !leden
fieden van Duitschland. De
gefchiedenis eene der beröemdlle
Romeinen hadden er eene volkplanting
voJkplanting;, en het was de zetel, of wel
het langdurig verblijf der vroegere Frankifche koningen, zelfs val}
van
KAREL den Grooten en de latere Carolingers. In de middel - en
nieuwere gefchiedenis fpeelt Worms
WOI"ms insgel~iks
insgeiUks eene groote rol, deels
door de menigvuldige rijksdagen, welke de keizers hier hielden, waaronder de beide van 1495, welke Duitschtand
DuitschJand cenen
eenen wettigen vorm
15!: I, waarop LUTHER,
L UTHER, voor den keizer en de verga.
gaf, en van IS!:I,
der-
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derde rijksilanden,
rijksllanden, met
mer alle vrijmoedigheid zijne geloofsbelijdenis af.
af...
her inwendig b~lang,
bc::,lang, hetwelk die fiad door d~
legde; deels door het
nijverheid in het hanc\elvertier
handelvertier harer inwoners, en hare fierke bevolking (nog met het einde van den dertigjarigen oorlog 30,000 zielen bedragende ) verkregen had, en deels, eindelijk, door het grooç
groo~
Rijnfche fieden.verbond,
ileden.verbond, aan
aandeel, hetwelk zij, als lid van het Rijnrche
belangrijklle gefchillen
ge[chillen nam, welke de naburige vorilen
vorfien onder.
de belangrijkile
ling voerden. Sedert de laatile
laatlle zeeuwen,
2 eeuwen, echter, is de belangrijk..
heid van Worms,
lForms, door verfcheidene
ver[cheidene oorzaken, voornamelijk door,
door. de
menigvuldige oorlogen tusCchen
tusrchen Duitschtand
Duitschland en Frankrijk,
FrankrV'k, aanmerkelijk verminderd. In 1689 werd Warms, gelijk ook Spiers , op
bevel van LOUVOJs,
LOUVOIS, door de Franfchen bijna geheel verwoest. Sedert
is de ftad
f1:ad wel weder opgebouwd; doch men vindt er geenepleinen, en wa?t
waat voormaals gebouwen fionden,
nonden , ziet men'
men· thans alleen
tuinen.
eerUe jaren van den Franfchen
Fran[chen omwenteJings
omwentelings -,oorlog
winen. In de eertle
leed Worms wederom zeer veel.
WORTEL. Door dit woord verf1:aat
verfl:aat men in de wiskunde zooda..
nige grootheid, welke, meermalen met zich zelve vermenigvuldigd,
een' potens
potem of digniteit voortbrengt. Dus is 2z de wortel van 4, 8.
8,
16 enz.om
enz. om dat zXz=4;
2Xz=4; zxzXz==8,
2X~X2==8, en zXzXz
2X2XZ XZ== 16 uit.
geyal zegt men: 2 is de kwadraat of tweede
maakt. In het eer!1:e geval
wortel van 4; in het andere: 2 is de kuhiek,
kubiek, of derde wortel
wortet van 8,
8,
en.
en in het derde geval: z2 is de bikwadraat of vierde wor/et van 16.,
Uit een getal, of algebraifche
algebrai[che grootheid, den wortel te trekken,
Uir
heet dus dat getal te vinden, hetwelk, meermalen met zich zelf
vermenigvuldigd, deze digniteit voortbrengt.
WOUDEN, ofBos[chen, waren in overoude tijden,
tUden, in de Vereenig-,
Vereenigde gewesten en daaraan grenzende landen, veel menigvuldiger,
menigvuldiger· dan.
daIL
aamal plaatfenen
plaat ren en dorpen, welwel.
tegenwoordig, waarvan het groote aantal
fFolid beginnen of eindigen, ten bewijze firekken. De
ker naam met fFóud
Wouden of bosfchen
bosrchen werden ook bij onze Heidenfche
Heiden[che voorzateij."
voorzatel1 •.
naar gelang zij van ouds tot gewigtiger oogmerken dienden, in groowaren" namelijk, van een tweeleter eer en waarde gehouden. Zij waren,
plaaefen ter verrigting van
Vlln de op'epbare
op.epbare godsdienst,
godsdien,st,
dig ,gebruik. plaat[en
en tot het houden van hunne landdagen en land[chap~ver.gade{iIagen.
land[chap~vet:gade,iggen.
Ten aanzien van het eerfl:e gebruik berigt O,BS
(las T
TACITUS,
ACITUS, hand~lenda,
hanp~leGCla.
over de zeden der Germanen,
Germane1z, onder
onèer welke benaming oo'k
ook onze Ua
Ba~..
taafsche voorouders begrepen war€n, het volgende:" ZU
Zij wij<len
wijqen d~,
llos[chen en Wouden; en dit verborgen heiligdom .tLI)e,. duistere flosfchen
llI)e" men zij naar den naam van den eenen of anderen hunner,
'gqdell ,.,ell:
huaner·gQden
..en:
" het is niet dan met den grootll:en
grootfl:en eerbied, dat zij deze gewijde p~at
plaat» fen
[en be[chouwen."
ver1lrek~en, dus
..
befchouwen," Digt beplante donkere Wouden verfirek~en,
cl,us
aan de dappere heidenfche Batavieren tot kerken; en hO,e
hoe weinig opo-p.
geklaard ook de denkbeelden dier volken vo'or
voor het overige mogten Zijtl-I
zij~,
zij waren echter ver!1::mdig,
ver!1:andig, en de keuze hunner godsdienftige
godsdient1:ige verga,..:
verg:\~:
derplaatren
derp.laatren moet vele dus genoemde Christenen befch:unen.
befchameg, Zij gelop.f.,
gelopf•.
Tt 2
den,
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den, " dat de Majesteit der Goden te heerlijk was, om dezelve
'" tus[chen
tU1Jfchen wanden of muren te beauiten
bef1uiten,, of door beelden of ge lij" kenisfen te kunnen uitdrukken." Voort-s
Voorc'S werden deze Wouden zoo
digt beplant, dat ttlsfchen
tUsfchen de takken en bladeren der boolDen
boomen het
daglicht zich bezwaarlijk eellen doortogt
doortogc konde banen, hetwelk met het
oogmerk gefchiedde, om , door middel der akelige l1i1te
ililce en
ell [omberfomberheid, bij de godsdienfiige vereerders eenen
eellen heiligen [chroom
fchroom en eene
zil attaaltaeerbiedige vrees te verwekken. In deze achtbare Wouden rigtten zii
ren van groene zoden op, en hielden de gewijde gereedfchappen bij de
hand, om aan hunne godheden flagtolfers te brengen. Zie hier, hoe fierlijk en krachtig het eene en andere doer den ridderlijken Dros[aard
Drosfaard PIK.
PilO:.
TER CORNELISZOON
CORNELIS~OON HOOFT, in zijnen Boe/o, waarin hij ,eenen Bataaffehen priester ZKGEMONDT
ZEGEMONDT doet fpreken , wordt voorgefteld:
voorgelleld ~
fchen
Ook zijn wiJ ongewoon, 't geen, dat zicfz
zich niet begrijpen

Fan al
at de wereldt laat, in tempels te benijpen:
ben i/pen :
we!, tot eer der heilighetn,
heilighedn, in 't wordt,
woudt,
Maar wijen wel,
Een' levendige kerk, van ongekorven hout,
hOtJt,
~T welk,
we/k, met zijn' telgen breedt en heme/hooge
Jzemelhooge toppen.
Het darte/makend
dartelmakend Jicht
licht beflaat den wegh te floppen:
En fielt van binnen toe een' akelijken
ake!ijken dagh,
Die'. menfchen hart bef/elpt
beftelpt met ootmoed, en onl{agh.
ontfagh.
Behalve tot godsdienftig
godsdienLHg gebruik, dienden ook de Wouden, zoo
als wij boven reeds aanme1'kten, tot 'bet h0uden van
vaR landdagen, of
zoo gcl10emde Hagefpraken, op welke de voornaamften
voornaamflen 'en aanzienlijkl1en
lijkflen des volks bijeen kwamen, om ,over het verkiezen van eenen
overflen of heervoogd , over de belangen van l1aat
fl:aat en oorlog, over
Over
overl1en
het bijleggen van gerezene ge[chillen.
gefchillen. of over het uitfpreken van gevergaderingen,~ volvelde vonnisfen te raadplegen. Alhoewel deze vergaderingen
gens hare eer!1:e
eerfl:e bedoeling, tot
t0t wereldlijke oogmerken waren aanhadden zij echter dikwijls een godsdienl1ig
godsdienflig aanzien, uit hoofde
gelegd> badden
der plegtigheden, waarmede zij geopend werden ,doer het toebrengen
van een offer aan de godheid, aan we Ike
lke het Woud gewijd was. Om vooraf den gelukkigen .uitllag
.uitf1ag van het 0ndel'werp der raadpleging te kunnen
het gefchreeuw
ge[ehreellw der vogelen,
v{)gelen,
berekenen, gaf men, bovendien, acht op bet
of op de bewegingen, het loopen, fiaan, en briefchen
brie[ehen van een wit
paard, hetwelk met voordacht , zonder dat het eenige last opge1egd,
epge1egd,
of eenige arbeid van hetzelve mogt gevergd worden, in deze Wou.
den onderhouden,
onderhouden. werd. Keizer CLAUDtUS verbood, op grond dezer
f1:aatkundige met de vereering der Goden, in het:
het
vereeniging van het t1:aatknndige
jaar 43 onzer tijdrekel'ling, aan de Batavieren niet alleen het l1atelijk
fl:atelijk
verrigten van hunne godsdienst in de heilige Wouden, maar gaf ook
bevel, om eenige dezer gewijde plaatfen uit te roeijen ; als wel over- .
Romein[che juk moede, en
tuigd zijnde, hoe de Batavieren, het RomeinCche
hakende met eenen heiligen ijver naar het herl1el
herllel der verlorene vrijheid, dikwijls in hunne Wouden zamen!mml1en
zamenkomflen hielden, in fchijn,
om op hunne wijze hunne Goden te vereeren, doch in der daad,
om
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om gepaste maatregels te beramen ter afschudding van het Roineinfche dwangjuk. Voor een overblijfsel dezer manier van raadplegen, in
Bosfchen of Wouden,
Wouden , mogen wij het geregt onder den
de gewijde BosCchcn
opfta!óoom houden, (zie aldaar) hetwelk
opftalboom
bemrelk onder anderen, en wel het
eerst te Aurich
,durieh in Oost.Friesland.
Oost.l'i"iesland, fchijnt
fcbijnt plaats gehad te hebben.
VerfchilIend is de wijze, waarop deze Wouden verdwenen zijn.
eene betere dan de heidenfche godsdienst,
Het doordringend licht van eenc
moest het natuurlijke gevolg hebben,.
hebben, dat, met het verzaken der
plaaeren, aan haar
baar geheiligd, in mindere waarde
afgoderij, ook de plaatCen,
werden gehouden, en allengkens vervielen. Ook zullen de menig·
over!l:roomingen en hooge watervloeden, van fornmige
fommige van
val1
vllldige over1l:roomingen
welke onze oude kronijken gewagen, het hunne tot het verwoesten dier
Wouden hebben toegebragt ; wordende nog heden ten dage,. ter plaatfe
ge!l:aan hebben
hebben,,boomen
boomen of
offiukken
fiukken er van diep uit den grond
waar zij ge1l:aan
opgedolven; terwijl men almede den ondergang van vele bosfchen, gedeeltelijk,
deeltelijk. aan den toenernenden
toenemenden bloei van den landbouw kan toefchrij.
toefchrij-ven, waardoor men eene menigte landen, eertijds met boomen
boornen bedekt, in vruchtbare koornakkers of grasrijke weiden heeft veranderd.
WOUDRICHEM, of Woerkom. Eene ftad
llad van ons koningrijk,
Ironmgrijk, itt
ia
de provincie N()orr/-Brabantl,
NOIJrd'Braband, district ~~ss HertIJgenbIJsch,
Hertogenboseh, op eenen aangenamen uithoek,
nithoek, over de zamenvloeijing der Maas en Waal geIegeIl.
gelegen.
Zij is de hoofdfiad
hoofdftad van het vruchtbare land van Altena,
AltenfJ. en bevat,
met de hu'UCt
buurt Oudelldijk,
Oudcndijk, ongeveer 850 inwoners, welke meestal in de
visfcherij op bovengenoemde rivieren hun beftaan
visCcherij
be!laan moeten zoeken.
WOUTERS, (KRIJN) een
e'en groot fchipper
fchipper,J te Enkhtti3en
Enkhuizen geboren,
een kundig en kloek zeeman, die omllreeks het jaar 1575 leefde,
eerfie uitvinder van de tegenwoerdige
tegenwoordige gedaante en innginrigwas de eerlle
fchepel1. Men weet.
weet, dat deze' masten
dng
ting der masten van groote fchepen.
fomtijdS' meer fiukken'
!lukken zijn zamengeftel'dj
zamenge1l:'el'd; terwijl
uit één, twee en fomtijdg
het tevens bekend is ,boe
,hoe het behoud der fchepen,
rchepen ,bij
bij zwaren fiorm ,
knnnen verver.
dikwijls van de mogelijkheid afhangt, om de masten te kunnen
korten, ten einde de topzwaarte te verminderen. Tot in het genoemde jallr
jaar be1l:onden
befionden de groote masten uit !l fiukken, waarvan
het boven1l:e
bovenfie gedeelte aan het onderfle,
onder!le. door middel van dunne toit.;.
tolt.;.
wen, rondom hetzelve gewoeld, zoodanig verbonden was, dat de
dre gedaante
gedaante altoos moest overeind blijven; en het
geheeIe mast in die
geheeJe
was onze
ollze landgenoot K. W OUTERS~, die het
bet middel uitdacht, om
de beide fiukken
nukken zoodanig te vereenigen , dat men, in gevalle
gevalIe van
nood, het bovenfiuk koo
kon wegnemen, dOOf
door hetzelve te laten door~
door..
fchieten tot op het dek van het fchrp.
fchip.
Milvus) behoort onder de roofroof~
WOUW (De) of Kuikendief (Talio Milllus)
geflacht der valken. Hij heeft eene gele wasch.
vogels, en wel onder het geDacht
lijf, en
huid; eenen geCpleterr
gefpleten of gevorkten fiaart; een roestkleurig lijf,.
eellen bijna witten kop. Men vindt hem overal in de oude wereld en
ook bij ons te lande: hij is wel fchadelijk voor het htlisgevogelte ;
ka:Jt daardoor nuttig, dat hij eine
eane
doch ook weder aan den anderen ka71t
me.
Tt 3
me·
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menigte van krengen en amphibiën verfiindt,
verflindr, waarom men deze vova.gels
g;els iu
in verfcheidene oorden, even als den arendgier
aretIdgier in Egypte, op.
kweekt, en , volgens een verbod der overheid, niet fchieten mag.
WbUWERMAN
WOUWERMAN (PHILIPS) werd in het jaar 1620 te Haarlem geboren; eene flad
fiad als de wiegen bakermat der voorna,amll:e
voorn~amf1:e kunf1:ekunll:cnaren vermaard. Zijn vader was PAULUS WOUWERMAN , een histohisto·
riefchilder, bij wien hij de eerfie beginfelen der fchilder- en teekellkunst leerde; doch binnen korten tijd zoo ver gevorderd zijnde, dat
h~i op zijne ei·
eihij de lesfen
Iesfen zijns vaders niet meer behoefde, ging hij
gen wieken drijven, zonder van iemand anders e::nig
eênig verder onderwijs
te genieten. Gelukkig was het voor onzen fchilder, dat hij van
den beginne af zoodanige begunftigers
begllnfHgers vond, die zijn werk op den
regten prijs wisten te fiellen,
f1:ellen, en edelmoedig genoeg waren, om hetwsardoor zijn ijver en vindinr,rijke
zelve naar waarde te betalen, waardoor
vindillf,r~ike
geest meer en meer werden aangevuurd. De voorwerpen van WouWERMAN'S penfeel waren zeer verfcheiden, en het verichil
verfchil van teekel1ing, orde en fchikking van dezelfde
d~zelfde voorwerpen zoo onbegrijpelijk kunllig
kunfiig en velerlei, dat het
hH de verwondering der grootlle
grootfie kennets wegdroeg. Inzonderheid fleekt
Ders
ll:eekt dit uit in zijne jagten,
jagtell, pleif1:er~
pleifier.
plaatf-en,, rijbanen, veldllagen
,ll:roopparcijell, paardemarkten , enz. , van
plantfen
veldfiagen ,flrooppanijen,
kunstfluk nimmer aan het andere gelijk
gejij k is; zelfs
welke het ééne kunst/luk
vindt men verfchiI ÏJa
in de kleinfie
kleinfle bijwerken, als voorgronden, boa
boo..
mea,
men, luchten.
luchtlm, enz., Bovendien wist hij al zijne
zjjne fiukken
Hukken zoo verfiandelijk, en in
iu derzelver naruurlijken
namurlijken aard af te beelden, dat metl
men
met den
d~n eerl1:ell
eerll:en opflag
opl1ag zien kon, wat de beelden wilden zegg-en;
zegt!"en; terhij)n het fchikken van bijzondere gevallen de zeldzaamll:e
wijl hij,in
zeldzaamfle hartstoghartsrogdru~ken, atsof
alsof hij
hU dagelijks ooggetuige
.ten zoo heerlijk wist uit te drul"ken,
van de
ware geweest van.
de ontmoetingen, welke hij in zijn tafereel bragt.
Zoo beeldde hij b. v. in zijne firooperijen
l1rooperijen en plunderingell.van
plunderingen van dorpen eu
en
gehuchten ,.den moordzieken moedwil der foldaten ,en den doodelijken
feb
Fik en ,angst der oveuompelde
ove~rompelde landlieden zoo natuurlijk af, dat de
fchrik
ongeiukkigen
zielen der aanfchouwers in de ge!èhilderde
gelèhilderde rampen dier ongelukkigen
de~1
de~l namen"
namen .. alsof zij met der daad bij deze treunooneelen
treurtooneelen tegenwoordig waren,
waren. pe fchilderl1:tikken
fchilderfillkken van WOVWERMAN
WOUWERMAN zijn door geheel Ello
Eliropa verfpreid en bij kenners in de hoog!1:e
hoogll:e achting. De koninklijke
g.alerij
,verfcheidene ",an
v,an ; zoo als ook een groot ge.
ge_
gmerij te Dresden bezit er ,verf.dleidene
tal: i9
i!) het franfche
Fr~nfclte mufeam,
mu[eum, en ettelijke ,1,p
,W de galerijen te Munchm
Munche1!
en lf7eenm
llléenen voorhanden zijn. Na den
den. dood van onzen fchilder rezen
zijne nukken tot
roG aanmerkelijke prijzen, vermits de keurvorst van Beij~rm,
jeren, MAXIMILIAI\N
MAXIMILlAAN MARIA, gouverneur der Nederlanden, dezelve
WOUW&RMAN flierf
fiierf in 1663
1668 in zijne
liet opfporen en koopen. WauwERMAN
geboortefiad in het '48fte
geooortellad
48fte jaar zij IlS
ns oudersdoms , niet zonder door
begunfiigd te zijn. In den gevel van het
het geluk aanmerkelijk begnl1fligd
huis 1 omfireeks
huis,
omnreek~ de ,roomsch-katholijke ker~
kerk op de Bakkenesfegracht,
Bakkenesfcgracht,
waar hij 'zijne woonplaats gevestigd had, en hetwelk thans aan die
kerk toebehoort,
toebehoort 1 deed de pastoor, de weleerw. heer FROUHOF, mede
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de een Haarlemmer, beminnaar en voorfiancler
voorfiander der fraaije kuntlen
kun!len ,bij
gelegenhei~, dat dezelve voor weinige jaren herfrelcl
gelegel1hei~,
herlleid werd, boven de
deur eenen arduillfl:een
fen , met den naam van
V:,lll PHILIP WOUWERarduinlleen plaat
plaat[en,
MAN ,,waardoor
waardoor zijn weleerw. dank
dallk van alle
aUe liefhebbers en hoog.
fchatters der fr~aije kunfl:ell
kunfl:en verdient.
doch· federt
[eden 1805
WURTEMBERG, voorheen een hertogdom, doch
een koningr~ik, ligt tusfchen Bey"eren,
Bey'eren, Baden e~
el~ het Bo.de1l11!eer; behevat 380 vierkante mijlen met 1,395,500 inwoners, en is een der
fchoonfl:e en meest bebouwde landen van Duitschland.
Duitsch!and. De ruw~
Schwartzwa!d zijn de hoog!l:e
hoogfl:e bergen; de Neckar en
Alp en de Schwartzwald
Donau de voornaamfl:e rivieren, en koorn,
koom, ooft, fchapen en wijn de
hoofdvoortbrengfe!s
hoofdvoortbreng[els des rijks. De in woners leven van den land· eu
wijnbouw, waarvan de eer1l:e
eerfl:e jaarlijks, over het algemeen, 3 millioenen
koom oplevert, en de laat1l:e
laatfl:e in 18n van 80,000 mor~
fchepels aan koorn
'.Ian wijn hej!ft afgebragt ;
gen wijnbergen voor 9 millioenen guldens -lIan
horolo~
voortS van het fpinnen
[pinnen en weven van garen, het maken. Van horo1o~
voorts
gies, borll:elwerk, enz.
enz, Zij handelen met hunne v60rtbrengfels
v6ortbreng[els .buibuiten 's lands, en de balans van invoer is ten voordeele van het rijk.
ter vorming van kundige landbouwers!, op zijn do_
do,.
De koning heeft rer
daargefl:eld, waarv;an men zich
meingoed Hohenheim, eene inrigting daarge1l:eld,
veel goeds belooft: terwijl voor de geleerde befchaving doör de
univerfiteit
llniverfiteit te Tubitzgen,
Tubingen, door het collegium illustre,
iIIustre, het gymnafium,
gymnafiutll,
Tubitlgen en Stuttgart, door 4 theologisch.evaugelif~!Hl
theologisch.evangeli[~IHl
iIlustre te Tubingm
illustre
Seminariën, te Maulbronn en Blauheuren,
Blaubeuren, SchotJt/zQ1
&honthlll en Urach
Uraçh ,.doQr
"dOOI:
gymnajiëfl te Ellwangm
Ellwtingm en Rothweil, en door eene
eeneme.
me·
de katholijke gyvmajiëfl
nigte andere inrigtingen gezorgd is. Ook de vrij·heid der drukpers is
bij eene wet bepaald, en zelfs het nadrukken van boekl!n
boekl!1l vrij.gelaten.
vriJ.gelaten.
fia.atsregeling
Bij eene algemeene gewetensvrijheid worden door de fia,atsr.egeling
godsdienfl:ige gezindheden de regten een~ .fiaatsbur.
fiaatsbur.
alleen aan de drie godsdien!l:ige
luther[che kerk telt 6 generaal-fup..erintendenten,
generaal-fup.erintendenten,
gers verzekerd. De lutherfche
51 dekenfchappen
deken[chappen en 817
SI7 leeraren ;;de
de karholijken
katholijken haan onder de bisdommen Ellwangen
EI/wangen en Conflanz, en hebben 652
6S~ , en de gereformeerden vormen onder het dekenfchap Canfladt 8 gemeenten. Bovendien
vindt men in Wurtemberg Waldenzen,
Waldenzm, Separatisten en 5,5°0
5,500 joden.
De monarchie heeft
heefe in Herfstm. 1819, door een verdrag met den
koning en de 1landen
ftanden ,,eenen
eenen vertegenwoordigenden vorm verkregen.
De vergadering der laadl:en,
laatfl:en, welke doorgaans om d~ 3 jaar wordt
hefl:aat uit IJ~ kamers. De opvolging op den troon
troOlI
geroepen. befl:aat
bijeen geroepen,
is in de mannelijke linie volgens het regt van eerstgeboorte bepaald,
en na het uitllerven van dezen 1l:am
ftam volgt de vrouwelijke linie. De
.S jaar vastge1l:eld;
vastgefl:eld; doch de troonmeerderjarigheid des konings is op l8
opvolger wordt eerst gehuldigd, nadat hij bij eene eigenhandige ak·
te aan de fianden de handhaving van den regeringsvorm des lands
verzekerd heeft. Ieder is volgens de wet vrij en gelijk. De koning
kan geen gedeelte van het rijksgebied. noch fl:aatsinkom1l:en
fl:aatsinkomllen verver.
overeenkomst.
vreemden; geene nieuwe belastingen heffen., noch eene overeenkomst,
of verdrag van fubfidie fluiten, 0111 koninklijke troepen in eenen oorlog

.
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re gebruiken
gebruiken,t waarin DultstA/and
Duitscltlal1d niet betrokken is. Omwerpen val1
van
werren
alleen· door den koning aan de fianden
ftanden voorgedragen I
wetten worden alleen'
doelt deze hebben langs den weg van verzoek de bevoegdheid, om
nieuwe wetten aan hem voor te fiellen,
ftellen, el1
en de opheffing der beftaan
befiaan..
de, of verandering in dezelve, voor te dr:lgen.
dr~lgen. Bij den koning be.
rust de uitvoerende magt: hij roept de vergadering bijeen en kan de~
zelve opîchorten
opÎèhorcen en ontbinden; hij bekrachtigt de door de ftanden
fl:anden
gemallkce
gemankte wetten, en kondigt dezelve af. Zoodanige ontwerpen van
wetten, als de bewilliging van belascingen
belastingen betreffen, moeten altijd
aan
aan de tweede kamer worden gezonden, die dezelve overweegt, en,
na een voorafgaand vertrouwelijk gefprek met de eerfie
eerUe kamer, er
op befluit,
bef]uit, welk befluit dan deze, alleen in zijn geheel, zonder eeni~
ge verandering. kan aannemen of verwerpen. Heeft het laatlle
laatfie plaats,
dan worden de 11:emmen
fiemmen van beide kamers bijeen gevoegd, en
wordt bij meerderheid het be fluit der 11:anden
fianden opgemaakt; doch fiaao
llaan
de llemmen
fiern men gelijk, dan heeft de voorzitter der cweede
tweede kamer eene
fiem. Bij alle andere ontwerpen van wetten, geldt
beflisfende 11:em.
het grondbeginfel , dat alleen zoodanige befluiten, waarover bei..
bet
de kamers, na wederzijdfche mededeeling, zijn overeengekomen, bij
den koning kunnen geb
gebragt
ragt , en door hem bekrachtigd worden. Voorts
is ter bewaring der 11:aatsregeling
fiaatsregeJing een geregtshof
geregtsh of van 11:aar
fiaac ingefield,
ingelleld,
en zijn
ën
djn de geregtshoven onafhankelijk. Lijfstraffelijke vonnisfen be~
hoeven geene bekrachtiging van den vorst, die alleen het regt heeft,
om
omgrade
gratie te kunnen verleenen. Dè 11:aat
fiaat van verbenrdverklaring van
goederen is algemeen -opgeheven. Er is wijders een koninklijke geheimraad ,• welke volgens de fiaatsregeling
llaatsregeling van 1819 uit de ministers
er.
e:. door den koning benoemde raden bellaat,
befl:aat, en het beheer van regtsregts..
pleging,, van binnen en buitenlandfche
fchooI~.
pleging
buitenlandCche zaken, het kerk , fchool~,
}{rijgswezen
krijgswezen en der geldmiddelen bevat. De llaatsfchuld
fiaatsfchuld wordt door
aanden gewaarborgd. en bedroeg, volgens aan hnn
hun gedane opga.
opgade 11:nnden
ve, in 18!l0
18~o !2I,895,620,
'l 1,895,620, en met de provinciale fchulden '23,945,
·23,945,180
I 80
gulden, Waarvan flechts
pechts 1,436,367 buiten 's lands behoorden; de inkomllen
komfien beliePen
beliepen 10,028,453 en de uitgaven JO,54!2,s2I
'0,542,521 gulden, zoo
dat er een
eelt te kort van 514,000 moest gedekt worden. Het leger be.
befion:! in 1819,oP
1S19 ,. op den voet van vrede, uit 5,943-man
5,943 man ; doch wordt, op
11:on:1
den voet van oorlog, op 18,995 gebragt
gehragt,, waarvan het verbonds-conringent
ringen: 6,500 man bedraagt, en cot
tot het afte
!Jfie legercorps behoort. Het
rijk is In 4 kreitCen, de Neckar
Neckar,, Scnwarzwa!d,
Schwarzwatti, Donau en .Taxtkreits
Jaxtk,-eits
verdeeld, en heeft Stuttgart (zie aldaar)
attiaar) tot deszelfs hoofdIlad.
hoofdfl:ad.
Beijer[chen Neder~
WURZBURG. Tweelandgerigten in den BeiJerfchen
NederMainkreÎts,, te zamen 2'l,780
22,780 inwoners bevattende, die aanzienlijken
Mainkreits
wijnoogst hebben. De hoofdplaats van den Neder.Mainkréits
Neder.Mainkreits en der
wUnoogst
beide landgerigten, mede
Wurtzhurg genoemd, is de zetel van den
lnede Wurtzburg
regerings.colJegiën en van
commisCaris generaal, der onderfcheiden regeril1gs·collegiën
eenen bisfchop, en wordt door eenen hoogen muur en diepe grach~
ten omringd, en door den Main, waarover eene fraaije brug ligt,
tcn
in twee deelen
deeleli verdeeld. Zij heeft 6 poorten, een prachtig reûdenrefidentie.
tie-
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tie·fiot, 33 kerken, waaronder de eerwaardige dom met vele merk.
merk~
tie·flot,
waardigheden; verfcheidene liefdadige inrigtingen, waaronder het Julius·hospitaa! met een huis voor kraamvrouwen, een' kruidtuin, eene
lius-hospitaat
in!l:ituut voor ver.
ver~
ontleedkamer en krankzinnigenhuis , het Karolinm inllituut
minkten , 13 andere hospitalen, een weeshuis, ~ ziekenhuizen,
minkten,
enz. Voorts heeft men hier eene roomfche hoogefehooi met !18
hoogleeraren , eene boekerij, een kabinet van naturaliën, eene poly.
technifche fchool ,·oor
\'oor fchoolonderwijzers en eene voor priesters, ee.
ver~
ne fchool voor vroedvrouwen, voor de veeartfenijkunde, en veropvoedingsgefiichten, een' fchouwburg,
fcheidene lagere fcholen en opvoedingsgefl:ichten,
MUReen leesmuseum en de verzameling van fchilderijen van VoN MVR"
fioffen, IeleTEN. Onder de fabrijken telt men die van lakens, wollen fl:offen,
heel-en
der, fpeelkaarten, tabak, falpeter, glauberzout, heel.
en natuurkundige infl:rumenten,
infirumenten, azijnfl:okerijen,
azijnfiokerijen, enz. De fl:ad
fiad heeft veel fcheepvaart en visfcherij; drijft
drij ft een' aanzienlijken handel, inzonderheid
geM~el met wijnbergen omringd. De kunfl:enaars
kunfienaars
in wijnen, en is geh~el
die· drukperfen met ftoom,
fioom, en andere werktuigen
BAVER en KÖNIG, die
vervaardigen, zijn beroemd.
WYTTENBACH (DANIEL) bekleedt onder de vroegere en latere
aanzienlijkfie plaatfen. Hij
fieraden der oude letterkunde eene der aanzien1ijkfte
werd, op den 7den vanOogscm.
van Oogstm. 1746, te Bern, uiteen
uit een aanzienlijk,
aanzienlijk.
werd,op
gefiacht geboren. Zijn
en ook door roem van geleerdheid vermaard geflacht
was hoogleeraur
hoogleeraar in de
vader. mede DANIEL WYTTENBACH geheeten, waS
fiede. Naauwelijks 8 jaar oud zijnde, werd
godgeleerdheid te dier ftede.
bij op de openbare fchool aldaar be!leld,
berteld , ten einde in de beginfehij
len, vooral der Latijnfche letterkunde, te worden onderwezen. Twee
jaar later,
later. vergezelde hij zijnen vader naar Marburg , werwaarts
werwaans deze,
fchriften als een der kundig!le
kundigrte godgeleerden
door zUne uitgegevene fchrifren
vermaard geworden, op zeer voordeelige en vereerende voorwaar.
voorwaargodgeleerd...
den, ter bekleeding van den post van hoogleeraar in de godgeleerd
heid geroepen was. Eerst bezocht onze WYTTENBACH ook daar de
openbare fchool; doch niet lang ~aarna werd hij door zijnen vader
~an het bijzonder onderwijs van een braaf en geleerd jongeling, met
J ACOB JARGER, later hoogleeraar in de wiskunde te Rinteten,
name JACOB
Rintden,
toevertrouwd. Vier jaar achtereen genoot de jeugdige WYTTENBACH,
nevens zijne broeders en zusters, onder het toezigt van zijnen va~
der, die niet verzuimde, over de vorming zijner kinderen fteeds
fieeds een
wakend oog te houden, het onderwijs van den genoemden huisleer_
aar , hetwelk zich,
zich. ·behalve tot de gefchiedenis, aardrijkskunde en
de Latijnfche en Griekfche taal, ook tot het Hebreeuwsch uit.
firekte, en, in vele opzigten, voor hem van groote nuttigheid was.
Nu werd de veertienjarige jongeling ook.
ook, gelijk van zelf fpreekt,
met de kennis der FranCche en I-Ioogduitfche taaltaal· en letterkunde toe ..
gerust, gerchikt
fen der hoogleeraren io
gefchikc geoordeeld, Ot'1
01'1 de les
lesfen
in de
fiad
fl:ad zijner inwoning te volgen. Gedurende ruim 3 jaar, waarvan ie.
der, naar de gewoonte, op de hoogefcholell
hoogefoholen in Duitschland aange.
Tc 5
noTt
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nomen, cenen dubbelen akademiCchen cU1fus bevatte, legde hij zich,
met veel ijver, op den gehee1en
geheelen omvang der wijsbegeene
wijsbegeerte en letteren
1ludie der godgeleerdheid, tot welke zijn vatoe; waarna hij rot de fiudie
be1lemd had, overging. Dan zoo gering
der hem, van den aanvang af, befiemd
W3S de lust, dien hij tot voortzetting dezer fiudie,
1ludie, zoo groot daar.
w~s
entegen de neiging, welke hij ter voortdurende beoefening der oude'
letteren, bijzonder der GriekCche, aan den dag legde, dat zijn vader
wijsCeiijk begreep, den Cmaák van zijnen zoon niet te moeten dwin_
wijsCeIijk
gen. Hij gaf hem
bern derhalve volle vrijheid
vrijheid,J om zich voortaan aan
z\ine
geheel over te geven. Van deze
zUne geliefkoosde letteroefeningen gebeel
vrijheid gebruik makende, hield onze WYTTENBACH, die thans den
ouderdom van 18 jaar bereikt had" zich (van 1764-1768) in het
vaderlijke lluis
huis met de gezette en naauwkeurige lezing en beoefening
der voornaam!1e GriekCche fchrijvers onvermoeid bezig. Terwijl hij
met die van PLATO, boven anderen zijn' lievelingsfchrijver,
lievelingsCchrijver, onledig
was,
was. kwam hem. door een gelukkig toeval, het Lexicon van TIMAEUS
op dien wijsgeer, door den beroemden RUHNKENIUS, met aameekeaanteekein handen. Het lieht, in die aanteekeningen
ningen, uitgegeven, iu
verfpreid, deed hem voor de geleerdheid en den fmaak
Cmaak van haren
fchrijver een' zoo diepen eerbied, eene zoo vurige bewondering opvatten, dat hij, van 11U
IIU af, niets meer verlangde, dan zich door eenige proeven van zijne vorderingen bij dezen aari te bevelen. Doch,
Doch J
ter behoorlijke uitwerking van die proeve geene genoegzame hulp_
hulpmiddelen te Marburg vindende, verzocht en verkreeg hij gereedelijk
van zijnen vader de vrijheid, om zich, voor eenigen tijd, naar Göttingen te begeven, waar hij hoopte in den vermaarden HEYNE een'
begun1liger
fiudië.n te zullen vinden. In de
begunfiiger en bevorderaar van zijne 1ludië.n
laat1le
laatile helft van 1768 te dier 1lede
fiede gekomen.
gekomen, zag hij zich in zijne
hoop geenszins te leur ge1leld,
gefield, daar HEYNE hem, met de uiterll:e
uiterile
dienstvaardigheid, alle verlangde hulpmiddelen verfchafte, zijnen ijver
op allerlei
aLlerlei wijze aanvuurde,
aanvuyrde, en hem, door zijne aanbeveling, met
RUHNKENIUS in kennis bragt. Ook gaf hij zijnen jeugdigen vriend
den heilzamen
beilzamen en door dezen gaarne en met ijver gevolgden raad,
om de kennis der Latijnfcbe
Latijnfche letteren, waarin hIJ
hij tot hiertoe ,l1echts
,flechts
geringe vorderingen gemaakt had, bij die der Griekfche te voegen.
Op het laatst van Lemem.
Lentem. des jaars 1769,
1769. verfcheen te Glittingen
Gó'ttingen de
eer1le
eerfie openbare proeve van WYTTENBAca's geleerdheid in een gefchrift, aan RUHNKENIUS opgedragen. en ten titel voerende: Epistola
/a CrU/ctl
Critietl ad nr. Cel. D. RUHNKENIUM , [uper nonml/lis
nontJu/lis loeis
Joeis Ju/iaJulia11Î
ni Imp.
/111p. cui
eui accesferunt
aecesferunt animadvelfiol1es
anim4dverfiol1es in EUNAPUlIli
EUNAPWM .et ARJSTARAR.ISTAR.CHU])'!.
CHUM. (Critliche
(Crit;iche Br/ef
Brief aan den wi/dberoemden
wiidbel"oemden D. RUHNKENIUS
RUHNKENIUS.> over
eenige p/aatfen
Valt keizer JULTANUS,
JULlANUS, met
111et bi/gevoegde
bijgevoegde aanmerkingen
plaatfen vall
op EUNAPlUS
EUNAPIUS en ARJSTARCHUS.)
ARISTARCHUS.) Zeer gunfiig werd deze proeve door
RUHNKENlUS
RUHNKENIUS en zijnen a!l1btgenoot,
ambtgenoot, den niet minder beroemden
VALCKENAER, opgenomen; en de minzame en vereerende brieven,
WYTTENBACH van deze beide mannen, door bem
hem als de twee
die WYTTENBACfI
hoog.
hoog-
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hoogfie gezagvoerders in het rijk der letteren geëerbiedigd, omvanontvangen mogt, gavên
gavêl1 natuurlijk krachtig voedCel aan zijn reeds lang opgewekt verlangen, om te Leiden eenigen tijd hun onderwijs en omOlngang te genieten. Hij gaf dit verlangen, door HEYNE
HEYNE onderll:eund.
onder!leund.
aan zijnen vader te kennen; die ook in dezen zich. tef
ter voldoening
aan zijne redelijke begeerten, bereid verklaarde. Hij aanvaardde hierop, in '177°,
'1770, de reis naar Leiden,
Leiden. en zag, bij zijne komst' aldaar,
op>
verwachtingen I hoe hoog ook geCpannen, nog merkelijk overzijne verwachtingen.
trolfen.
verl1:andelijke hoedatroffen. Ook vonden beide geleerden in zijne ver11andelijke
nigheden ,zijne ongemeene geleerdheid, en blakenden ijver tot hare uit.
breiding, zoo groot behagen, dat zij niets meer verlangden, dan hem
voor altijd aan Holland te verbinden. Gelukkig bood zich daartoe
eerlang eene gun!lige
gunll:ige gelegenheid aan, daar het Remonll:rantCche
Remon1l:ramfche kerk.
kerkgenootCchap voor deszelfs kweekfchool te dmflerdam
/Jmfierdam eenen hoogleeraar 'in de wijsbegeerte en letteren zocht. Op aanbeveling van RUHN'
KENIUS
KENIUS en V i\LCKENi\ER,
ALCKENAER, werd WYTTENBi\CH
WYT'fENBACH ter bekleeding van dien
pOSt geroepen; en, daar het verbl~if
pOSt
verblijf in dit land hem. zoo op zich
zelf, als inzonderheid om den wil zijner genoemde begunfiigers,
beguniligers,
hoogst bekoorlijk voorkwam.
voorkwam, aarzelde hij niet daaraan te voldoen.
HU
Hij aanvaardde zijnen post,
post. op den 19 van Slagtm. des jaars 1771,
met eene fraaije en belangrijke redevoering: De conjunäione
conjunctione phi/ophiloelegantioribus Literis. (OYer
COYer de Yereerliging
vereeniging der Wijsbe_
WiJsbefophiae cum elega71tioribus
geerte met tie fraaije
froaije Letteren.)
Lettere7l.) Hoogst aangenaam was zijne komst
/Jmfierdam aan allen, die de oude letteren op prijs 1l:elden,
fielden, bijte d111Jlerdam
acbtbaren en geleerden grijsaard PJETER
PIETER FONTEIN,
zonder aan den llchtbaren
die hem eene vaderlijke genegenheid toedroeg, en den edelaardigen,
toen reeds als Latijnsch dichter vermaarden, en [eden,
federt, als zoodanig
en als letter- en oudheidkundige, tot'
tot' nog grootere vermaardhei
vermaardheiddopopHIERONIlVIUS m: BOSCH, met wien hij twee jaar !:lter
lllter de_
geklommen HIERONIlVIUS
zelfde woning betrok, en ook, nadat deze zamenwoning, die II I
jaar voortduurde,
voortdnurde, met wederzijdsch goedvinden een einde had genomen., tot aan deszelfs dood, eene broederlijke vriendCchap onderhield.
Met ongemeenen lof bekleedde hij den hem opgedragenen post, daarlesCen gevende in de reden.eer- en bovennatuurkunde , mitsgaders
bij lesfen
laatll:e hij niet flechts
llechts voor de voedfter_
voedf1:er_
in de GriekCche taal, welke laatfie
lingen der Remon1l:rantCche
Remonll:rantCche kweekfchool, maar ook voor alle letterminnende jongelingen, en wel kosteloos, openll:elde.
opellft:elde. inmiddels verzuimde hij niet, ook door de uitgave van geleerde fchriften. het nut
der letteren eu
en zij
zijnen
nen eigenen roem te bevorderen. Reeds in den
J77l1, gaf hij he'[
het boekje van PLUTARCHUS,
PLUTARCHUS, de [era numini jS l1itZYinjare 177!!,
dicta, met zijne aanteekeningen
aanteekeningeu in het licht, als voorlooper eener
nieuwe. door hem voorgenomene uitgave van de werken van dien
gefchiedCchrijver, en leide daarberoemden Griekfchen 'wijsgeer en gefchiedfchrijver,
door zijne bevoegdheid voor die moeijelijke taak op het heerlijkst
aan den dag. In 1777
J 777 maakte hij, doch zonder voor als nog zijnen
naam op den titel te melden, eellen
Ilaam
eenen aanvang met de uitgave van zijne
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ne Bibliotheca Critz'ctl,
Critica, een beoordeelend tUdfchrift,
tijdfchrift, aan de oode
oude leuer
IetEer..
kunde gewijd, hetwelk door geheel het geletterd Europa, met de hoogfie
He goedkeuring, ontvangen werd, en, met uitzondering van eenige
weinige fiukken
WYTTENBACH aJle€1l
alleen
Hukken van eene andere hand, onzen WYTT'ENBACH
tOt fchrijver had. Hetzelve kwam, eerst met kortere, naderhand
met langere tusfchenfianden, bij fiukken, ten getalle
getalIe van twaalf, te
voorfchijn,
voorfehijn, die te zamen 3 dee!en
deelen uitmaken, en waarvan het laat(l;e
laad1:e ,
in den jare 1808 , in het Hch t verfcheen.
verfeh een. Eerst bij de uitgave van
het negendefiuk, het eerfie van het derde deel, openbaarde hij, in
eene keurige opdragt aan P. FONTEIN, zijnen naalD.
naalll. - Na 8 jaren
den bovengemelden post van hoogleeraar bij de kweekfchool
kweekfehool d€t
der
Remonfiranten
Remonll:ranten te hebben waargenomen, aanvaardde hij, op den 2S
van Wijnm. des jaars 1779, den hem opgedragen en post van hoogleeraar in de wijsbegeerte aan de doorluchtige fchool
fehool te Amfterdam,
met het houden eener hoogst voortreffelijke redevoering: de phi/ophiloflphia,
laudata/'um at·tium
at"tium procreatr;ce
procreatrice et 'luafi
f/uafi
fophia, auctore CICERONE, laudatarum
parente. (Over de WIjsbegeerte, volgens CICERO, de teelfter en als
het ware de moeder van alle loffelijke kU1lften.) Nu voegde hij, bij
zijne vroegere wijsgeerige lesfen , nog andere, de gefehiedenis der
wijsbegeerte betreffende, en werkte eerlang een gedeelte daarvan
breed er uit in eene keurige en geleerde Latijnfehe verhandeling, ten
antwoord op de vraag van het Stolpiaanfche legaat: Kan het, door
tie
de kracht der rede allem, en op welke grom]en , hewezen
bewezen worden, dat
lén God is? En Zijft
zijft er ook volken
volken, of wiisgeerm
er niet meer dan Un
aan deze waarheid, zonder hulp eener Goddelijke openbageweest, die (Jan
ring, tot hm overgebrngt,
overgebrogt, kennis gehod hebhen
hebben?? welke verhandeling
door bezorgeren van het genoemde legaat met den uitgeloofden eere·
prijs bekroond werd. - Niet lang daarna, in 1781 namelijk, gaf hij
een leerboek over de redeneerkunst, ten behoeve zijner toehoorderen , onder den titel: Praecepta ortis
artis logicoe,
logicae, in het licht, waarin,
naar het oordeel van deskundigen, duidelijkheid en bondigheid aan
zuiverheid en bevalligheid vàn !lijl
fiijl en voordragt vereenigd waren. In 1782 fielde TEYLER'S godgeleerd genootfchap
genootfehap eene vraag voor,
betreffende de gevoelens der oude wijsgeeren over de onfi~rfelijkheid
onll:~rfelijkheid
c:1er ziel, op welke vraag WVTTENllACH
WYTTENBACH een zoo geleerd en fraai gefchreven
fehreven antwoord, in de Latijnfehe taal, inzond, dat de voorfielIers geen oogenblik
oogenbJik aarzelden, daaraan den uitgeloofden eereprijs toe
te kennen. Terwijl hij dus, door de gedurige uitgave van geleerde
fehrifcen
fehriften , zijnen roem. als wUsgeerig en cririsch
cririseh beoefenaar der Griekuitbreidfehe en Latijnfehe letterkunde, meer en meer vestigde en uitbreid.
de,leide hij tevens zijne gefchiktheid.
gefehiktheid. om door zijn onderwijs edel.
aardige jongelingen in liefde tot de wijsbegeerte en letteren te ontvonken, en daarin de fchoon(l;e
fchoonll:e vorderingen ,te doen maken, op het
heerlijkst aan den dag. Eene luisterrijke proeve hiervan kwam, in
den jare 1783, te voorfchijn in de keurig bewerkte en, onder zijne
voorzitting, met bijzondereIl lof verdedigde verhandelingen van twee
zij-
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SCHOLTEN en
SCIIOLTEN
P. NIEUWLAND. Die van den eerflen
eerllen had tot opfchrift: Disfertatio
Philofophico-Crilica
loco. qui est de naphilofophico-Crilica de Philofophiae Ciceronianae locó.
tura Deorum ; die van den tweeden: Disfertatio
Dis[ertatio Philofophico-CritiPhilo[ophico-Critica de Mufonio Rufo, Philofopho Stoico.
Stoieo. - In den jare 1785
17B5 werd
hem de opengevallen leerfloei
leerlloei in de Griekfche en Latijnrche
Latijnfche letterAm!l:erdamfche athenaellm
athenaeum aangebokunde en historie, enz. aan het Amfierdamfche
den; welk aanbod hij, met heufche weigering van een fchier
fehier gelijk·
gelijktijdig
t\jdig aanzoek, om den overledeneri,
overledenen, beroemden VALCKENAER ,in het
letteren. aan de Leidfche
Leidfehe hoogefchool
hoogefehooi op te
onderwijs der Griekfche letteren,
volgen, uit liefde tot de flad
fl:ad zijner inwoning aannam. Op den 18den
IBden
van Grasm. aanvaardde
aallv~ardde hij zijnen nieuwen post met eene fchoone
redevoering: De vi et efftcacia
efficacia historiae ad virtutis ftudiuw
ftudium (Over
de kracht en het vermogen der historie tot bevordering der deugd.)
Met den loffelijkflen
loffelijkllen ijver en de weldadigfle
weldadigfl:e vruchten voor de fiudefl:uderende jongelingfchap. vervulde hij de onderfcheidene
onderfeheidene pligten van depOSt, en bragt daardoor niet weinig toe, om
zen veelomvattenden poSt.
den bloei van het Amfierdamfehe
Am!l:erdamfehe athenaeum meer en meer te doen
toenemen. De bezorgers van hetzelve en de regeerders der fiatl
fl:ad
toonden zich daarvoor ook erkentelijk. door, ter gelegenheid dat hij
de opdragt van eenen
een en leerf1:oel
leerlloei in de Griekfche letteren en zedelijke
wijsbegeerte.
wiJsbegeerte. hem door de regering van zijne geboortefiad
geboortefl:ad Bern gedaan, had van de hand gewezen, zijne jaarwedde, uit eigene bewe.
ging, aanzienlijk
aanzienl~jk te vermeerderen. Van zijnen werkzamen ijver teil
ten
nutte der letterminnende ijeugd
eugd getuigt, onder vele andere proeven~
ook de uitgave van eene verzameling van uitgelezene plaatfen uit de
(Se/ee/a principum
prine/puln His.
voornaamfie
voornaamlle Griekfche gefchledfchrijverell,
gefehledfchrijveren, (Se!ecta
tor;corum Graecorum)
toricorurn
Groecorum) ten gebruike bij zijne lesfen , in den jare
1793 in het licht verfchenen; eene
cene uitgave, die tevens aan meer
fierIijke en hoogst
geoefenden hoogst welkom was, zoo om de fierlijke
belangrijke voorrede, als om de voortreffelijke aanmerkingen, waarvan hij dezelve deed vergezeld gaan. Te midden der bezigheden
bezigheden,~
aan zijnen post verbonden, en door hem, gelijk uit het gezegde
blijkt, met de groot11:e
grootlle getrouwheid waargenomen,
waargenomen. verzuimde hij niet
om, zoo door de voortzetting
voortzecting zjjner Bihliotheca Critica, waarvan bo.
boven reeds het noodige gezegd werd, als inzonderheid door het ver.
veronderneming. de uitgave der zedekundige
volgen van zijne groote onderneming,
werken (Opera Momlia)
Mora/ia) van PLUTAR
PLUTARCHUS,
CRUS, aan de ganfche geletterde wereld en de nakomelingfchap van nut te wezen. In 1794
J794 was
die
dfe arbeid zoo verre gevorderd, dat hij fchier den geheelen door
hem verbeterden tekst der genoemde werken, met de voorrede, naar
Oxfort kon overzenden, alwaar zijne uitgave, volgens eene vroeger
gemaakte overeenkomst met de be11:uurders
beftunrders der geleerde inrigting en
drukkerij te dier fiede,
fl:ede, zou
zon in het licht ver[chijnen.
verfchijnen.
De groote omkeering van zaken in den jare 1795 had geenen
geeuen
invlo~d op de omflandigheden
omfiandigheden en het lot van onzen WYT'
WYT·
merkelijken invloed
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TENBACH, die aan de zwevende burgergefchillen nimmer eenig deel
had genomen, en, om de loffelijke vervulli ng van zijne ambtspligten ~
door de verll:ar.digen van alle partijen even zeer geacht werd. Hij genoot derhalve, te midden der algemeene onrust, eene zoo gewenschte
rust, en gevoelde zich tevens aan zijn aangenomen vaderland en bijzonder aan de fl:ad
fiad zijner inwoning zoo zeer verknocht.
verknocht, dat de begeboorteftad, in den jare 1797, hunne pogingen
fiuurders van zijne geboorteaad,
fl:uurders
op
op. nieuw zagen mislukken, om een' zoo beroemden burger in
hUil
hun midden te do~n wederkeeren.
wederkeerell. In het volgende jaar nogtans
ilandplaats
hadden er omfiandigheden
om1l:andigheden plaats, die hem bewogen van 1l:andplaats
te veranderen. In dat jaar, namelijk, overleed zijn vadt!r1ijke
vaderlijke vriend
RUHNKENlUS,
RUHNKENIUS, eene ongelukkige weduwe met twee dochters, van
wellle de oudlle,
oudll:e, even als hare moeder, blind was, in bekrompewelke
omfl:andigheden achterlatende. Curatoren der Leidfche
ne omfiandigheden
LeidCche hooge.
fchool hervatteden nu dadelijk hunne reeds vroeger vruchteloos aanWYTTENBACH aan die hoogefchool
hoogeCchooi te ver~
gewende pogingen, om WYTTENBacH
binden, onder. aanbieding niet llechts
Ilecht~ van zeer vereerende voorwaarz~i, in gevalIe hij aan hune wen-.
den, maar ook onder belofte, dat zij,
voldeed, niets onbeproefd zouden laten, om het lot der beklafchen voldeed.
genswaardige familie van zijnen vriend te verzekeren. Deze belofte,
Van alle
die ook kort daarna, overeenkomfHg
overeenkomIlig zijnen wensch en dien van
hoogCchatters
verdienilen, vervuld werd, was het
hoogfchatters van uitllekende
uit1l:ekende verdienll:en,
voornamelijk, waardoor hij zich ten laarlle
laat!1:e liet overhalen, om naar
Leiden te verhuizen, waar hem de pOSt v:\n
Vfln hoogleeraar in de oude letterkunde, in dezelfde uiegerlrektheid,
uitgel1rektheid, als bij dien t~ dmflerdam
/Jmfierdam
akademirche boe.
bekleedde, te gelijk met dien van opziener over de akademiCche
kerij, was opgedragen. Hij aanvaardde dien pose
post,I op den 4 van
Bloeim. des jaars 1799, met eene redevoering: De ado/escentia
adolescentia DA.
DaVIDJS R UHNKENII
UHNKENII ,, in exemplum propojita adolescelltibus
adolescentibus Batavis , bohonaruln
narum a'-tium
(1J"tium fludiojis.
fiudiojis. (Over de jongelingfchap van DAVID
DaVID RUHNKERUHNKE·
NIUS
NlUS aan de Nerlerlandfche jongelingen, die zich in nuttige kunflen
kunfien
oefenen, ten voorbeeld
voorheeld gefleld.)
gefield.) Dat hij ook hier, ten nutte der fiuderentIe jeugd, met geen' minderen ~iver
ijver en geen min gelukkig gederende
volg, dan te voren, in gelijke betrekking te dmflerdam,
/Jmfierdam, werkzaam
werktaam
was, zal nll:mwlijks
naauwlijks melding behoeven,
behoeven. en is uit verCcheidene
verfcheidene fra~ije.
en doorwrochte verhandelingen van kweekelingen zijner fchool,
fehool. tot.
welker bijzondere opgave ons hier de plaats ontbreekt, ten overvloeovervloe.
de kenbaar geworden. Voorts kwam, nog voor het einde des genoemden jaars. een der heerlijkfle
heerlijkt1e gedenkilllkken
gedenkll:llkken van zijne veel om-"
vattende en grondige geleerdheid, Vlm
v~n zijn fcherpzinnig
feherpzinnig oordeel, kie.
kiefchen fmaak, levendig vernuft, en zijnen zuiveren en te gelijk hoogst
bevallig-en
bevalligen fchrijftrant, zijn Leven, namelijk, van DAVID
DaVID RUHNKERUHNKENlUS
NIOS (Fita DAVIDIS
DavIDIs RUHNKENU)
RUHNKENIJ) te voorCchijn.
voorfchijn. Onder eene afwisnfwisfeling van gunfiige,
gnn!1:ige, en min gllnllige
glln!1:ige omilandigheden,
omt1andigheden, in welke WYTTENBACH,
'fENBACH, met de fl:ad
!1:ad zijner inwoning,
inwoning. de hoogeCchooi
hoogefchool,, binnen dezelve gevestigd,
gevestigd 1 en het vaderland, in meerdere of mindere mate, deel-
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de. en welker bijzondere vermelding buiten Ons bellek
be!lek ligt, zette hij,
tot groot voordeel en uitllekenden
uitfrekenden lnister
luister der Leidfche akademie, de
dubbele taak, aan welke Irèt grootrte deel van zijn vroeger leven
was toegewijd geweest, het onderwijs namelijk der jeugd, en de
fchrifcen, nog achttien jaar onafgebroke n
uitgave van geleerde fchrifeen,
voort.
VOOrt. Tot die fchriften (om thans van de voortzetting zijner uitgave van PLUTARCHUS, te Oxfort
Oxfart in het licht verrchenen.
verfchenen, en i11
Ïll
Duitschtand nagedrukt, doch, helaas! niet geheel voltooid, en van zijne geleerde aanteekeningen op EUNAPIUS en andere !lukken
frukken te zwijgen) behooren voornamelijk zijne uitgave van den Phaedon van PLATO, wel, in de eer!le
eerfre plaats, ten behoeve zijner akademifche lesfen
Jesfen
ondernomen, doch illlet
,l1Iet znlke aanmerkingen verrijkt, dat hij daar.
ondernomen.
door de ganfche geletterde wereld aan zich verpligtte, en de drie dee.
len
Jen van het werk, een
ten vervolge van zijne Bibliotheca
BibUotheca Critica firek.
!lrek.
kende.
kende, en tot titel voerende
voerende:: cpIÀQ~aS;,,;
<pO.of.'aSl,,; 'T~ IJ7f'l!Ipal1!1,
(f7f''''P"~l1!1, waarvan het
eer!le in 1809, het derde in 1817
J 817 te voorfchijll
voorfchijn kwam. Van het
eerfie
gun!lige bepalingen der nieuwe wet
laatstgenoemde jaar af, toen de gunllige
op het hooger onderwijs in ons vaderland
vaderlaud den meer dan zevendgjarigen grijsaard eene eervolle rust verzekerden, noodzaakte hem de
meer en meer toegenomene verzwakking van zijn gezigt en de
vermindering van zijne ligchaamskrachten, niet alleen de voortzetting.
althans van een gedeelte zijner akademifche lesfen
lesren , waartoe anders
zijne zucht om nuttig te zijn hem, ook geheel onverpligt,
ol1verpligt, zou ge·
noopt hebben, maar ook fchier van allen geletterden arbeid, geheel
!laken.
bragt hij, nog ruim Il!l jaar, in eene rust door, die
en. Sedert brugt
te aak
door het befef van Iigchamelijk
ligchamelijk onvermogen, bij volkom ene helder.
geest, voor h.em veelzins pijnlijk was, tot hij
hij,, eindelijk, teu
tell
h eid van geest.
Sprok.
gevolge van herhaalde aanvallen van beroerte, op den 17 van Sprokkelm. des jaars 1 8~o,
8!20, in den ouderdom van ruim 73 jaren, zachtkens uit het leven fcheidde.
voortreffelijk!le leerlingen,
Ziedaar, op voorgang van een' zijner voorcreffelijkfie
den Gentfchen hoogleeraar G. L. MAHNE, in zijn fraai gefclueven
gefchrevell
werkje, getiteld: J7ita
Fita DANIELIS WVTTENBACHII,
WYTTENBACHII~ kortelijk het geletlerd leven gefchetst van eenen man, wien de nakomelingfchap ze·
.ze·
ker, in overeenaemming
overeenfl:emming met al zijne kundige tijdgenooten
tijdgenooten,, onplaatren zal,
z~l, die, federe
reden de herleving der wetenfchappen
wetenrchappen
der die mannen plaatfen
in Europa, de kennis en beoefening der Griekfche
Griekrche er:
en Romeinfche
Romeinrche letterkunde het meest bevorderd hebben, en op wien de Leidfche hoo.
gefchool
gerchool niet minder, dan vroeger op haren SCALIGER
SCALJGER en HEINSlUS ,
en later op haren HEMSTERHUIS , VALCKENAER en RUHNKENIUS, roem
mag dragen. Van zijn bijzonder leven, dat, wegens de afzondering,
die hij beminde, weinig merkwaardigs opleverde, zij alleen gemeld,
dat hij, in een' ver gevorderden ouderdom, zich door het huwelijk
verbond met eene nicht, dochter van zijne zuster, die, gedurende ilO
!lO
jaar, zijne huishouding loffelijk ~fiuurd,
be!luurd, en door hare trouwhartige
zorg en hare liefde tot
tOt de letteren zijn leven niet weinig veraangenaamd
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naamd had. De voorname reden van deze verbi!1dtenis was zijne
zucht, om haar, na zijn overlijden, nevens een' achtbaren
achtbnren en algemeen geëerbiedigden naam (dien zij, gelijk vroeger haren eigenen
GALLIEN. door de uitgave van verfcheidene
verCcheidene fraaije, wijsgeerige
van GALL!EN.
fchriften in de Franfche
FranCche taal,
taa.!, luister bijzette) een
en letterkundige fchrifcen
onbezorgd levenslot, het regtmatig loon van hare hem bewezene
dienl1:en , te verzekeren. VoortS was hij, hoezeer, gelijk wij reeds
dien1l:en
zeiden, weinig in het gewoel der menfchen
menCchen verkeerende ,• en zich,
bij voorkeur, op het 1l:ilIe
l1:ilIe land onthoudende,
onthoudende. waar hij zelfs
zei Cs de derbel1:endig woonde, nogtans verre af,
af.
tien laatl1:e
laat1l:e jaren van zijn leven be1l:endig
van zich voor beminnaars der letteren, en bijzonder voor leergierige
jongelingen ongenaakbaar te 1l:ellen.
l1:elIen, maar omving hen veeleer gaarne
(lelde den fchat zijner kunde
knnde en ervarenis gerecdelijk
gereedelijk
bij zich, en 1l:elde
voor hen open. In het gemeen was hij, in den omgang, vriendelijk
en fpraakzaam, en wist doorgaans zijne redenen met Attisch zout
van geestigheid. waarvan hij overvloeide, rijkelijk te befprengen.
beCprengen. In
de keuze zijner vrienden was hij, !lit
)lit den aard. kiesch en behoedzij. die hij daarvoor had aangenomen, kondell op zijne
zaam; doch zij,
trouwen 1l:andvastigheid
l1:andvastigheid rekenen. Verder fpreidde hij, in zijn ganac1)tbare deftigheid en ernsthaftjgheid,
ernsthafcigheid, en onder
fche gedrag, eene achtbare
de tegenfpoeden , die hem, hetzij ten gevolge van de ongun1l:1ge
ongunl1:ige getroiren , eéne mannelijke
fieldheid der tijden, hetzij in het bijzonder troffen,
vastheid en kloekheid van geest ten toon. Schoon voor eer en roem
niet ongevoelig, was hij echter van ijdele praalzucht zoo afkeerig.
dat de uiterlijke eerbewijzen, hem, zoo binnen, als buiten zijn aan.
aanvaardde.
genomen vaderland, opgedragen, voor zoo verre hij die aanvaardde,
vcrtrouwdl1:e vrienden kwamen.
naauwelijks ter kennis van zijne vcrtrouwdlle
LatijnCche genootHiertoe behoort zijne benoeming tot lid van het Latijnfche
fchap te Jena, in 1802; tOt lid van het koninklijk Nederlandsch
inl1:ituut, bij deszelfs oprigting in 1808; van de koninklijke maat.
infiitullt,
wetenCchappen te Göttingm,
Göttingen, in 181
1811;
I ; van de keizerlijfchappij der wetenfchappen
FranCche overheertèhing
overheerlèhing (eene eer.
eer,
ke orde der reunie ten tijde der Franfche
hij, van die overheerfching zoo zeer, als iemand, afkeerig, niet
welke hij.
z\ine aallltelling
aanllelIing eindan zuchtend en enkel veiligheidshalve aannam); zUne
klasCe van het koninkdelijk tot buitenlandsch geasfociëerde der derde klasfe
infiituut (Academie des imcriptions et belles lettl'es)
lettres ) te Pat-iis,
Pm'i/s, in
lijk infiicutlt
1814,
J814, en tot ridder der orde van den Nederlandfchen leeuw, niet lang
na hare in1l:elIing
inl1:elIing door eenen vorst, wiens terugkomst in zijn vaderland en verheffing tot den rijkszetel voor hem, gelijk voor alle echte
levendigl1:e vreugde geweest was. In
Nederlanders, eene oorzaak der levendigfte
het algemeen mag men van WYTTENBACH, met regt, getuigen, dat hij
even zeer in de klasfe
klasCe der edele en regtfchapene
regtCchapene menfchen, als in
uitmUllCendl1:e geleerden, verdient ge1l:eld
gefield te worden.
die der uitmumel1dlle
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X. Deze letter werd bij de Hebreeuwen
Hehreeuwen en
ell oude Grieken niet gebruikt.
De ouden, in wier fchriften zeer groote eenvoudigheid
een voudigheid plaats had, be.
Italianen hebben deze letter niet,
dienden zich van cs. Ook de !ta/irmen
maar drnkken
drukken haar door ss. uit. In het Enge!seh
Enge/sch beginnen geene woor·
den met X, dan alleen
aIIeen die, welke van Griekfchen oorfprong zijn;
drukkende men dien klank dikwijls uit door ellkelde
enkelde letters, als:
,kso in backs.
hades. lIecks.
neeJes • door ks.
kso in books, breaks, enz.. De Engel·
[ehen en Franfchen
Fran[chen fpreken deze letter
letcer uit als cs. of kso en de Spanjaarden gelijk C., wanneer zij voor eene a fraac,
fl:aac, namelijk /Jlexandro
Alexandro
als Alecandro.
Aleumdro. In het Nederduitsch gebruikt men voor de X, de k
hoedanig men haar ook uitfpreekt;
uitfpreekc; behalve in woorden van vreemde, fnzonderheid
i'nzonderheid van Griekfche afkomst: - In getallen beteekent
be~eeként
de X,JO;
X,IO; in
in oude Romeinfche r.:anufcripten wordt zij gebruikt voor
Denarius,
DenariuJ, en wanneer er eene {heep
frreep boven fraat, drukt zij het getal van 10,000 uit. - In de infcriptiën is X. E. R. Decimae
Dedmae Erogator; XV. VlR.
AceVIR. SAC. FAC. Quindecimv/r
Quindedmvir Saef'is
Sacris Faeiundis;
Faciundis; XX. J7ices/mus,
simus, zijnde een naam. Op de oude munten is X hetzelfde; XIV.
Q.ua,·tum Decimum
Dedmum,I en XIIX.
XlIX. Octavum Decimum diem.
beteekent Q.ua1'tum
Op Franfche munten beteekent X, dat zij te Amiens gefl:empeld
ge!l:empeld zijn.
XACCA was de eerfl:e
eer!l:e invoerder van de afgodendienst in Indië
en de Oosterfche landfireken,
landilreken , ofschoon hij van andere volken zoo
niet genoemd wordt, dan alleen van de Japanezen.
]apanezen. De Intlianen
Int/lanen heeten
hem Rama; de Chinezen X/an,
Xian, en de inwoners van Tonquin Chiaga.
ChiagfJ.
XANTHICUS. In Klein-Azië gaf men dezen naam aan de maand,
die met onze
ollze Lentemaand overeenkomt. De Macedoniërs noemden ze Xantus
Xantus,,en
,en zij was de Ni[an der Hebreeuwen.
XANTHUS. Deze naam wordt in de oude Griekfche gefchiedenis
aan vele, nu eens rivieren, dan eens menfchen, paarden, enz.
gegeven. Onder de rivieren van dien naam is die in het land.
fchap Troje de voornaamfl:e,
voornaamlte , die ook Scamander
Scamonder genoemd wordt,
en waarvan het water, gelijk men wil, eene hooggele kleur
kiellr had.
Voorts droeg ook eene {lad
frad in Lycië
Lydë ,welke bij den Romeinfchen burgeroorlog
bllrgeroorlog werd in brand gefioken
ge!l:oken,I en waarvan de meeste
burgers zich zei
zelven
ven ombragten, den naam van Xanthus, dien ook de
laatlte koning van Thebe, benevens een oud Grieksch lierdichter en
laatfl:e
historiefchrijver
his.toriefchrijver voerde. Eindelijk droeg een der paarden van ACHlLLES mede dien naam.
ALGEMEEN
ALGeMEEN WOORDENB.
W OORDENB. VIII.
A
A
XANXAN·
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X A N TIP P E. -

X A N TIP PUS.

XANTIPPE. De boosaardigo
boosaardige en kijfachtige vrouw van SOCRATES,
S<>CRATES ,
wier gri!1en;~lleen
gri!len,:~l1een een wijsgeer , zoo als hij was, konde verdragen. Toen ALCIBIADES hem vroeg: hoe hij had kunnen befluiten,
befiuiten,
om met zulk eelle
eene vrouw te huwen?
huwell? gaf hij ten antwoord: " Om.
Om" dat zij mijn geduld op de proef fielt, en juist daardoor mij vatbaar
" maakt, om al het ongelijk, hetwelk mij door anderen wordt aÎtna:m" gedaan, te kunnen
kUllnen verdragei
verdragei."
.•' Ook XENOPHON legt, in het bekende
'lVijsgeerig
'lVi,jsgeerig gast1JJ&fJ/,
gastmIJai, SOCR./\TES
SOCRilTES eelle
eene verdediging zijner vrouw, ~egen
tegen
fchrijhare onheufche uitvallen, in den mond, van welke ons de fcbrijvers, onder meer andere fraaItjes
vers.
fiaaltjes van grilligheid. verhalen, dat
'Zij dikwijls den mantel"
mantelyan
van haren man wegnam, en e~ mede uitging,
zoo dat SOCRATES genoodzaakt werd, om te huis te blijven, of om
ALClin een flechter gewaad in het openbaar te verfchijnen. Toen ALCIDIADES
BlADES aan SOCRATES op zekeren tijd eenen heerlijken koek zond,
rukte zij hem uit,den
uit, den korf, waarin hij gehragt
gebragt werd, en trad dien
kunnen eten ," was, alles wat
met voeten. " Gij zult er nu niet van kuunen
de geduldige man lagchende zeide. Ondertusfchen
OndertusCchen liet XANTIPPE het
karakter
ka,rakter van haren man ook regt wedervaren, en verklaarde open_
lijk, dat zij hem onder alle, zelfs onder de verfchrikkelijk!1:e,
verfchrikkelijkfre, om!1:anomfl:an'digheden altijd gelijkmoedig, zonder eenige de geringfie
gering!1:e verandering illzijn
in zijn geloot, gezien had. Uit dezen trêk
trèk zoude men bijna
vermoeden" dat het karakter van XANTIPl'E
XANTIPPE opzettelijk door de fchrijvers
veF'S zeer in de fchaduw gefield werd,
werd , om het contrast met dat van
SOCRATES zoe
ZOG veel te meer te doen uitkomen. Hoe dit 'zij; men
geeft door den naam van XANTIPPE gewoonlijk eene onverdragelijke , kijfachtige ,vrouw
vrouw te kennen, die haren man het leven verbittert.
XANTIPPUS.
XA~TIPPUS. Een beroemd veld'heerder Lacedemoniërs, die hem
in den\
den eerflen
eeri'tel1 Puni[chen
PuniCchen oorlog een klein leger tegen de Romeinen
hadden toegezonden, waarmede hij Carthago van
va~ deszelfl
deszelfs .ondergang
-ondergang
REGUWS had de veel magtiger vloot
redde. De Romeinfche Consul REGULUS
Carthagers overwonnen, ·de
,de landing in Afrika bewerkil:elligd,
bewerk!1:elligd,
der Carthogers
veldheer en gellagen,
geilagen, en '.was
>,was tot Carthago doorgedrono
doorgedronhunne veldheeren
gen. De harde vredesvoorwaarden, welke hij aan de overwonnenen
voorfchreef, bragten
bcagten hen tot vertwijfeling.
vertwijfeling, en zij droegen aan XANTlPPUS het opperbevel op over hun leger, hetwelk naauwelijks
TIPPUS
14,000 man frerk
fierk was. Hij lokte
lókte de Romeinen onder REGULUS,
REGUWS , wiens
4<>,00? man bedroeg, 'over eene rivier, ·zoo
'zoo dat hun de
leger 46.oo~
'terugtogt
terugtogt was
\Vas afgefneden;
afgeCneden; fielde zijn leger op eene voordeelige wijze
in flagorde,
llagorde, en leverde nu, door moed en beleid befiuurd,
befruurd, den Romeinen een
eenenzoo
en zoo h\oedigen
bloedigen flag,
nag, dat äeze
oeze van hun leger naauwelijks
naanwelijks
ll,OOO man overhielden; wlJrdende
of gevangen genomen
wl>rd~nde de overigen 'of
genomen,
(waaronder ook REGULUS
RrwuLUs zich bevond) of nedergefabeld.
nedergeCabeld. Hier:
Hier~
door verkregen de Carthagers weder de overmagt op de.
de, Romefnen;
Rome~'nen;
doch hoeveel zij ook daarvoor aan X;ANTIPPUS
XANTIPPUS verpligt waren" vrees~
den zij echter, dat
dén
dm hij tot
COt grooter aanzien mogt geraken. Zij zopZOn.den
-den helu
hem derhalve naar Laml/'monië
Lamli'monië terug; maar -gaven
"gaven heimelij~
heimelijl). aan
a~n

den
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den fchipper
fchipper last,
last. die
die hem
hem 'derwaarts
'derwaarts zou
zou overvoeren,
overvoeren, om
om hem
hem in
in
den
zee
zee te
te werpen,
werpen, of
of door
door een
een lek
lek gemaakt
gemaakt fchip
fchip te
te doen
doen verdrinken,
verdrinken,
door
door welke
welke ,afschuwelijke
,afschuwelijke daad
daad Punifche
Punifche trouweloosheid
trouweloosheid tot
tot een
een fpreekfpreekwoord geworden
geworden is.
is.
woord
XAVERIUS
XAVERIUS (FRANCISCUS).
(FRANCISCUS). Een
Een der
der eerfle
eerfte en,
en, in
in fommige
fommige op'
op"
zigten, een
een der
der beste
beste Jezuïten.
Jezuïten. In
In 1506
1506 inin het
het kasteel
kasteel van
van Xay;er,
Xav;er,
zigten,
aan den
den voet
voet der
der Pyreneën,
Pyreneën, uit
uit een
een ad\!Jijk
adelijk gellacht
gellacht geboren,
geboren, werd
werd
aan
hij,
hij, als
als de
de jongfle
jongfte zoon
zoon van
van een
een groot
groot getal
getal kinderen,
kinderen, tot
tot den
den geleergeleerden fland
fland beflemd,
beflemd, en
en volbragt
volbragt zijne
zijne fludiën
fludiën aan
aan de
de Univerliteit
Univerliteit te
te
den
Pari/s, waar hij
hij eenigen tijd
tijd als meester
meester in
in de
de Wijsbegeerte
Wijsbegeerte leeraarde.
Pari/s,
Vervolgens
gekomen met
met IGNATIUS LOYOLA maakte
maakte hij met
Vervolgens in
in kennis
kennis gekomen
dezen het plan tot het fiichten der Societeit van JEZUS, en zich nu
geheel ,aan
aan eene Ctrenge
fl:renge leefwijze overgevende, legde hij zich op
de Godgeleerdheid toe, cn trad kort daarna in verbond met IGNAJGNATlUS en nog eenige anderen tot het doen eener gelofte, om naar het
H. Land te reizen, en aldaar.T
aldaar.Joden en Heidenen te bekeeren, of wel
fiellen van den Paus, om hen te gebruiken,
zich ter befchikking te flellen
waartoe hij mogt verkiezen. Deze gelofte had plaats in J534 in de
Montmartre te Pari/s, en werd niet lang daarna bekrach.
kerk van Montmar/re
tigd door PAULUS lIl., die mede bewilligde in het aannemen der
priesterorde , tot welke XAVERIUS
XAVERJUS weldra te Venetië werd ingewijd;
tot zijne eerfte
eerCle mis voorterwijl hij onder flrenge
firenge boetedoening zich 'tOt
flechte hut
hU[ nabij Fadua.
Padua, waar hij veertig dagen verbereidde in eene 1lechte
toefde. Spoedig kreeg hij nu gelegeiJheid,
gelegeilheid , om zijn voornemen tot
hekeering der Heidenen ten uitvoer te brengen; want JORAN
JOHAN Uf.
UT. van
Portugal naar Rome gezonden hebbende om zendelingen ter verfpreiding van het Christendom in de Oost-lndiën,
OOSl-lndië71 , werd XAVERIUS hiertoe
beflemd, die dan ook reeds in J541
1541 te Lisfabon fcheep ging, en eerst
te Goa, en vervolgens te Ma/akka, op de MoluHen, in .Japan
.lapa" en
elders het Evangelie met goed gevolg predikte tot in bet
"5!l,
het jaar IJc;5!l,
in hetwelk hij op een der eilanden nabij China fiierf.
fiietf. Hij
Hij werd door
de volgende Paufen voor heilig verklaard,
verklaard, waarvan URBANUS VIII. eene
eene
buIle
hij den
den titel omving
ontving van
van Apostel
Apostel
bulle liet
liet uitgaan, in welke
welke hij
de,"
de,' lndiën.
lndiën.
XENI~N
XENI~N (van
(van het
het Grieksche
Grieksche woord
woord Xenion)
Xenion) waren
waren bij
bij de
de ouden,
ouden,
inzonderheid
inzonderheid bij
bij de
de Grieken
Grieken en
en Romeinen,
Romeinen, die
die gefchenken,
gefchenken, welke
welke
een
een gastheer
gastheer aan
aan de
de genoodigden
genoodigden tot
tot een
een aandenken
aandenken plagt
plagt te
te geven.
geven. Zij
Zij
waren dikwijls
dikwijls zeer
zeei kostbaar;
kostbaar; en
en deze
deze gewoonte,
gewoonte, welke
welke tot
tot de
de wel.
welwaren
voegelijkheid
voegelijkheid fchijnt
fchijnt behoord
behoord te
te hebben,
hebben, werd
werd heilig
heilig gehouden.
gehouden. De
De
bekende
bekende Romeinfche
Romeinfche puntdichter
puntdichter MARTIALIS
MARTIALIS noemde
noemde het
het I3de
I3 de boek
boek
zijner
zijner zindichten
zindichten Xeniën;
Xeniën; zijnde
zijnde een
een aantal
aantal distichons,
distichons, welke
welke hij
hij aan
aan
zijne
zijne vrienden
vrienden en
en bcgunl1igers
begunl1igers toewijdde,
toewijdde, en
en waarvan
waarvan ieder.
ieder. onder
onder het
het
opfchrift van
van het
het eene
eene of
ofandere,
andere, tot
tot een
een gastmaal
gastmaal behoorend
behoorend,, onderwerp
onderwerp
opfchrift
lof of
of berisping
berisping vervat.
vervat. Onder
Onder denzelfden
denzelfden naam
naam verfchenen
verfchenen inin den
den
lof
Musen
- Almanak
Almanak van
van SCHlLLE.R
SCHILLER voor
voor 1797
1797 (Tiibil1gen
(Tiibingen bij
bij Cottrz)
Cotta) meer
meer
Musen.
dan 400
400 Distü;!tOIZS,
Distichol1s, die
die op
op den
den toenmaligen
toenmaligen toeflanJ
toefianJ der
der geleerdheid
geleerdheid
dan
AA 22
inin
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-1'1 nti Duilsch!and,
Duitsclz/and, betrekking hadden, en inzonderheid letterkundige pepe·
danten en geleerde zotten, dikwijls met bittere fpotternij, hekelden; doch ook fom tijds juiste
jniste en treffende aanmerkingen omtrent de
wereld en het menfchelijke leven inbieidcn. Deze Xeniën (waarvan
men de groote dichters GÖTHE en SCIIILLER voor de fchrijvcrs
fchrijvers houdt)
werden met zoo veel graagte gelezen, dat de almanak, binnen korten
tijd, voor de derde maal moest gedrukt worden; doch zij vonden ook
eerlang een aantal tegenfchrijvers
tegenCchrijvers , onder welke echter de meesten vele
zwakheid, en alleen de fmart van beleedigden hoogmoed aan den dag
legden. Ondertusfchen bleef het met dit alles bij het oude, en
de flec
f1ec hte
hee fchrijvers
fch rij vers zijn feden
federt eerder meer dan minder geworden.
Breedvoerige berigten vindt men hieromtrent in N. 54-60 van den
algemeinen literarifchen
literari[chen Anzeiger, Leipzig 1779, en het gevoelen
van WIELAND in de literariJëhen
literari/chen Spiessrttthen
Spiessruthen (Weimar
(IFeimar zonder jaargetal), welke over het algemeen den fleutel
f1eutel op deze Xeniën bevatten.
bevatEen.
XENOCRATES. Een beroemd Grieksch Wijsgeer.
Wijsgeer, 396 jaar voor
onie tijdrekening te Chalcedon geboren. Hij was een leerling van
PLATO, te gelij~, met ARISTOTELES; doch onderfcheidde zich van dezen
vluggen en bekwamen medefcholier door zijne langzame en moeijemoeije o
lijke bevatting van het onderwijs zijns meesters. PLAToachtte
PLATO ~chtte hem
zeer hoog uit hoofde Van zijne onvermoeide vlijt en van
Vlln zijn l1:andvastig karakter; doch befpeurde in hem gebrek aan befchaafde zeden, en
herinnerde hem dikwijls, 0111
om ook der bevalligheden te offeren. Hij
reisde met zijnen meester naar Sicilië; begaf zich na diens dood, met
ARISTOTELES, naar K!ein.Azië;
Klein.Azië; keerde echter fpoedig van daar terug,
cn
en werd de tweede opvolger van PLATO in de Akademie, welke
hlj
hij 125
25 jaar lang, tot aan zUnen
zijnen dood, met veel roem voorl1ond.
voorfiond. Hij
heeft verfcheidene wijsgeerige werken gefchreven,
geCchreven, waarvan echter
11eeft
nict
niet een tot ons gekomen is, en flond
!land door zijne braafheid zoo zeer
in achting" dat de 'regters , toen hij eens voor hen een getuigenis der
waarheid moest afleggen, den gewollen eed van hem niet vorderden,
maar zijn enkel woord voor voldo ende hielden. De Atheners zonPHILIPPVS , koning van Macedonië,
Macedi;nië, bij wien hij
hij,~
den hem met last aan PHiLIPPVS
zoo wel als jegens andere grooten, zijn karakter als beoefenend wijsgeer handhaafde. Van een aanzienlijk gefchenk, hetwelk ALEXANDER
bem
hem toezond, nam hij, na lang weigeren, een niets beduidend gedeelte aan, enkel, om den koiling
koning door eene geheele verfmading
van hetzelve niet te beleedigen.
beleedigell. Men verhaalt van hem, ten bew~ize
hoe zeer hij zijne driften meester was, dat de bekende boeleerll:er
boeleerfl:er
PHRYNE vruchteloos al hare kun!l:enarijen
kl1nfl:enarijen en al de bekoorlijkheden
harer fchoonheid te koste legde, om
0111 hem te overwinnen; doch
ziende, dat alles te vergeefs wns,
was, hem voor een fiandbeeld
fl:andbeeld verklaarde. Men moet dezen XENOCRATES niet met eenen
een en anderen,
anderen. met
den bijnaam van Arts, verwarren, die ten tijde van TIllERIUS
TIEERIUS of
NERO leefde, cn
en van wiens fchriften flechts
fJechts nog één werk,
werk. over 'het
het
gebnlik
eC"n voedingsmiddel, voorhanden is,
gebruik der Waterdieren als et>n
het-
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hetwelk een tamelijk volledig denkbeeld van de kundigheden oplevert, welke men toen ten tijde van de Natuurlijke gefchiedenis·
geCchieclellis· der
visfchen
visCchen en conchiliën had.
XENODOCHIËN ,een Grieksch woord: Gasthuizen voor vreemdelingen aanduidende,
aanduidende.
XENOPHANES. Mede een Grieksch wijsgeer, beroemd als fiichter
EleatHèhe fchool. De tijd van zijne geboorte en van zijnen dood is
der Eleatifèhe
niet volkomen zeker; doch men wil, dat hij een tijd·genoot
tijd'genoot van PYTIIAGORAS en ANAXIMilNDER
GORiIS
ANAXIMANDER geweest, en wel lob
10'0 jaar oud geworden zij.
Nadat hij uit zijn vaderland Colophon verdreven was, ging hlj
hij naar Sicilië, en vervolgens naar Groot _Griekenland, alwaar hij, omareeks
omllreeks
536 voor onze jaartelling, zich te Elea nederzette , waarvan zijn aelllelfel en de door hem gefiichte fchoot den naam o11tIeenen.
omleenen. Hij bleef
in de wijsbegeerte niet bij de gevoelens zijner voorgangers f1:aan,
fiaan,
maar f1:elde
llelde een nieuw onderzoek in 'het werk omtrent de natuur der
dingen; beareed
bellreed de mythologie, zoo als die door HOMERUS en HESIODUS
SroDUS was voorgefield
voorgell:eld;; fpotte
Cpotte met de fabelen van de Goden JJ en
was een, hoewel nog niet ontwikkeld, denkbeeldig Pantheismus toege.
daan. Zijne hoofdaellingen
hoofdllellingen zijn deze: het een en alles, het vol.
maaklle en beste, noemde hij God. Deze is als zoodanig eenig. zich
maakae
zei ven volkomen gelijk, noch bepaald, noch grenzeloos, niet
bewegelijk, noch ook onbewegelijk, niet onder eenige menfchelijke
voorllellende en alles vermogende. De veelheid
gedaante, zich alles vooraellende
veelh'eid
der dingen is niet wezenlijk. In een empirisch Qpzigt fchijnt
Cchijnt hij be.
ont1laan
weerd te hebben, dat alles uit aarde of uit aarde en water ontfiaan
zij. Hij
Hij' 1l:elde
fielde eene veranderi ng van de oppervlakte onzes aardbols door water, en hield de maan :voor een b~woond en bebouwd
wereld-Iigchaam; loochende de mogelijkheid om toekomende dingen te kunnen voorfpellen, en beweerde,
beweerde .. dat er veel meer goeds dan
dän
kwaads in de wereld beaond.
bellond. Over het algemeen beklaagde hij zich
zeer over de onzekerheid der menfchelijke kennis. en bepaalde alles
tot waarschijnlijkheid en meening. Van zijne gedichten, waarin hij
over wijsgeerige en andere onderwerpen gehandeld heeft, vindt men
flechts nog eenige fragmenten bij ATHENAEUS,
ATHENAEUS. PLUTilRCHUS
PLUTARCHUS en anderen.
XENOPHON. Een beroemd Grieksch gefchiedfchrijver en veldheer, die omtrent 450 jaar voor de Christelijke tijdrekening te Athene
geboren werd. Hij was een der vertrouwdfle
vertrouwdlle leerlingen van SOCRATES
en de lieveling van dezen zijnen meester, en men kan ook uit zijne
fchriften den waren geest der Socratifche wijsbegeerte het best lee-ren kennen. Hij fchreef de P'e1"dediging
Pà'dediging en Gedenkwaardigheden van
SOCRATES: in het laatfte,
laatfie, een zeer
z eer uitmuntend werk, heeft hij de
grondfiellingen
grondll:eIIingen van zijnen leermeester opgeteekend; doch het is mo·
ma·
gelijk, dat hij er ook fomtijds van zijne eigene inzigten
inzigtel1 heeft bij.
gevoegd. XENOPHON was niet alleen een befpiegelend
beCpiegelend wijsgeer; maar
maat
paste de wijsbegeerte ook coe
toe op het leven; wijdde zich !Tan'
aan' de
dienst van den aaat,
fraat, waarin hij geboren was, en Rreed
ilreed voor denzel~·
denzel~,
A3
Vffi
vm
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veu
veo J ta gelijk met zijnen meester, in den Peloponnefifchen oorlog.
Toen de Perzifche vorst, CVRUS de jonge (in onderfcheiding
onderfcheidlng van den
fiichter dezer monarchie aldus genoemd) zijnen ouderen broeder,
ARTAXERXES MNEMON, den vaderlijken troon betwistte, zonden hem
de Lacedemoniërs een hulpleger toe, waarbij zich XENOPHON als vrij.
vrijwilliger bevond J en een gunlleling van CVRUS werd. In de vlakte
van Baóylon
Babylon verloor CVRUS den flag
ilag en zijn leven
leven;i doch ook de voor·
naamlle aanvoerders der Griekfche hulpbenden bleven op het flagveld
ilagveld ,
of werden door list gevangen genomen en omgebragt. Thans plaatlle
zich XENOPHON met eenige anderen-aan het hoofd van het nog 10,000
man fierke Griekfche leger, hetwelk zich iu
in eenen bedenkelijken toelland
fiand bevond; boeiemde het moed en vertrouwen in , en voerde het
door landen, welker bewoners
bewoner s grootendeels vijandig gezind waren, langs
eenen weg van bijna 500
500 'Duitfche mijlen, zonder eenige ruiterij, en
onder duizend gevaren en hindernisfen , met een gering verlies, uit
Opper_Azie naar Grie/r.mland
Opper.Azie
Griekenland terug. XENOPHON heeft dezen terugtogt,
den beroemdllen
beroemdfien in de geheele oorlogsgefchiedenis, benevens de geheele
krijgsonderneming van CVRUS den jongen befchreven. Hij vergezelde
naderhand den Spartaanfchen
Sparcaanfehen koning AGESILAUS op eenen rogt
togt naar
.Azië
Azië tegen de Perzen; doch werd in het vervolg bij de Atheners,
wegens zijne vaderlandsliefde, in verdenking geb
gebragt
ragt , en uit het gebied der republiek gebannen. Sedert leefde hij in verfcheidene plaatfen van Griekenland,
Griekenland. en ook te Corinthe, buiten alle openbare bedie.
ning,I geheel en alleen voor de wetenfchappen, en fiierf
ning
fl:ierf in den ouderdûm van 87 jaar. Behalve de reeds genoemde werken fchreef XENodom
XENOPHON het Gastmaal der wiisgeeren,
wijsgceren, als een
een" tegenllu
tegenfiukk van een dergelijk werk van PLATO; verlèheidene kleinere fchrifcen, tot fiaac-,
fiaat-,
Gefchiedenis van GriekriJgs.
krijgs. en huishoudkunde behoorende; eene Ge[chiedenis
gefehiedenis van THEUCYDIkenland in 7 boeken, ten vervolge der gefchiedenis
DES, tot op den nag bij lV[antinea,
1I1antinea, en eindelijk het level!
lever. van den oudeonderen CVRUS, meer bekend onder den naam van Cyropaedie. Dit beroemde
gefchiedenis, maar meer een historiièhe
historifche rowerk is geene eigenlijke gefchiedenis.
grondfiellingen over den besten regerings.
man, en bevat XENOPHONS grondllellingen
vorm.
vorm, ingekleed in de opgefchikte levensfchets van den grootfien
onder de toenmaals bekende regenten. Hij hield de Monarchale
regering voor de beste, en fchijnt
[chijnt dezelve aan zijne landgenooten
fmakelijk te hebben willen maken. Zijne fchrijfwijze
fclÏrijfwijze behoort tot de
v,oorbeelden: zij is zuiver en fchoon,
fehoon, krachtig en edel, en
beste v"oorbeelden:
het is hierom, dat hij een van die Griekfche klasfieke fchrijvers is,
V{lor het jeugdige onderwijs gekozen worden; alhoedie voornamelijk vnor
gefchikt
wel zijne wijsgeerige fchriften voor eerstbeginnenden niet gefchikc
zijn. De Grieken fielden zijne verdienllen
verdienfien als fchrijver op eenell
eenen zoo
hoogen prijs,
prijs J dat zij hem de Griekfche Bij en de Attifche
Attifc"e Mufe
noemden. Zijne werken zijn afzondçrlijk en te zamen dikwijls uitgegeven. De nieuwfie uitgaven zijn van SCHNElDER en WEISKE. Een
andere kNOPRON
L:NOl'HON,, tot de Erotifche dichters behoorende , leefde
om-
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gde eeuw onzer jaartelling; werd te
til Epheee
Epher.e
omtrent het begin der 3de
Gefchiedenis van HABROKOMEi
HABRoKoMEs en
geboren, en fchreef eenen roman, Gefc1ziedenis
ANTHEA, welke BÜRGER in 1775 in het HOQgduitsch overgezet heeft
XENOPHAGIA warèn
waren weleer kerkelijke feestdagen, waarop d;
Christenen niet anders dan droog brood met zout
Zout aten, en water
dronken; doch naderhand werd hun ook het gebruik van peulvruch.
ten, kruiden en andere groenten toegeftaan.
XERXES I., koning van Perzië, tweede zoon van den verdienft elVelijken DARlUS H'Jsttispes,
H'Jsttlspes, werd omtrent 460 jaar voor onze tijdrekeni ng
cen wellUsteling
wellusteling opgevoed, wist hij flechts
fiechts
geboren. In het ferail als een
de koninklijke waardigheid
waatdigheid te vertoonen, zonder werkelijk koning te
vetoveringsz ucht Zijns
zijns vaders, mnar
maar niet de daaruaar2ijn. Hij had wel de vetoverillgsz
toe vereischte bekwaamheden . geërfd. Na het afgevallen
afgevalJen Egypte in
eenen
cenen enkelen veldtogt onderworpen te hebben, meende
mecnde hij ook het
reeds dóor zijnen vilder
várler beraamde plàn, om GriekenJtmil
GriekenkJtJd onder het
juk te brengen, te kunnen uitvoeren.. Hij verzamelde. hiertoe een
ontzaggelijk leger, hetwelk de gefchiedfchrijvers op omtrent een
miJlioen
mi/Hoen manfchap fchatten. Wanrfchijl1lijk echter is dit getal O'fer_
O'fer.
fiaven, welke het leger
dreven; maar al had de trein van vrouwen en flaven,
volgden, ten minne
min!1:e de helft er van bedragen, dan zou de magt van
XERXES toch nog altijd toereikende geweest zijn, om de Grieken te
ondèr
onder te brengen: doch de üitkolnst
üit"olnst toonde geheel het tegendeel.
XERXES floeg,
fioeg, om uit Europa
EurlJpa naar Azië te trekken;
trekken, eene fchipbrug.
fchipbrug~
over den Hellefpont; de Grieken wachtten den vijand aan de grenzen,
grenzen
van hun land, aan de enge pas
fen van T1zef'JtMp'J1ae
pasfen
Ther:tllQpylae af; maar
mllar XERXBS
XERXES
drong, nadat hier de heldhaftige LEONlDAS
LEQNlDAS met zijne Spartanen
Sparlanm ge_
ge.
vallen was, met overmagt vetder door.
door, en verbrnndde
verbrandde het door d~
de.
inwoners verlatene /Jtltene.
Athene. Niet zoo gelukkig was hij ter zee. De
Artemiflum was voor geene der partijen beflisfende
beOisfende
eerlle tee(tag bij /Jrtemiflum
geweest; doch had den Grieken nieuwen moed ingeboezemd. De
tweede echter, bij Sattlmis,
Saltlmis, in welken, volgens de opgave
epgàve der gefchiedfchrijvers, !l,OOO Perzifche fchepen tegen 380
fchledfchrijvers,
a80 Griekfche fireHij., liet zijnen veldheer MARden, viel voor XERXES ongelukkig uit. Hij"
DONlUS in Griekenland achter; doch deze werd niet lang daarna bij
nONtus
Platèa
geflagelI; terwijl hij zelf, uit fchaamte en 'Yerdriet,
verdriet,
Platea volkomen geflagen;
naar Perzië terugkeerde. Ofschoon reeds een voorwerp van algemeene
llllar
afgrijsfelijkfie
verachting, gat hij zich aan
áan den laagften
laag!1:en wellust en de afgrijsfelijklle
wreedheid over, en werd eindelijk door AaTABANuS, den bevelhebber der lijfwacht, vermoord. Zijn ade zoon ARTAXERXES I. (Lon.gimemus) volgde hem in de regering op.
XESTO. Eene maat voor natte waren bij de Grieker..
Grieken. Zij was de.
zelfde,
zelfde. als de Sextarius bij de Romeinen (zie aldaar.)
XIMENES , Aartsbisfchop van To/edo
Toledo en eerfre
eerfte minister vanSpanje ,
XIMENES,
een zeer belangrijk 11:aatsman
was eert
ftaatsman , aan wien dat rijk zeer veel te danHU werd geboren in 1437, te Torreloguna
ken had. Hij
Torrelogunt~ , eene kleine
plaats in Oud
Oud·- Castilië, waar zijn vader pleitbezorger. was; hij ftu~
11:11A4
deer.
A4
daer.
XENOPHAGI~
XENOPHAGI~
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deerde te Salomanctl
Sa/omanc" ,en deed vervolgens eene reis naar Rome, van waar
eer1le openhij eene pausfelijke bulle medebragt, bij welke hem de eeri1:e
vallende geestelUke bediening in Spanje werd toegezegd; doch de
aartsbisfchop van Tokdo
To!edo weigerde, hem eene plaats te geven.
geven, en
aartSbisfchop
liet XIMENES , omdat hij zich over dit gedrag te fierk had uitgelaten,
gevangen zetten. Hli geraakte echter fpoedif( weder op vrije voeten,
en Ilreeg
\!reeg eene geestelijke bediening in het kerspel Siguenca, welks
groot - vicaris
bisfchop, de kardinaal GONZALEZ
GONZIlLEZ MENDOZA, hem tot groot-vicaris
benoemde. Naderhand trad hij in de Fr;mciscaner orde; werd biechtELIZAIlETH van Castilië, en in 1495 aart
sb isvader van de koningin ELIzABETH
aambisfchip van Tokdo.
Toledo. Hij aanvaardde deze waardigheid eerst na lang wei.
weiw
gerens.
ge
rens , en niet dan op een uitdrukkelijk pausfeIijk
pausfelijk bevel, om dezelve aan te nemen; was in deze zijne nieuwe betrekking zeer werk.
werkzaam; zorgde op eene vaderlijke wijze voor de armen; fchafte
af. en drong er ten firengl1e op aan, dat de openvele misbruiken af,
bare posten met brave en kundige mannen bezet werden; terwijl
voorfchriüen
hij aan de geestelijken van zijn kerspel verfiandige voorfchriften
gaf, en, niettegenfl:aande alle tegenkantingen, eelle hervorming in
de orde der bedelmonniken in Spanje bewerkte. In 1499 vestigde
hij de Univeriiteit te dlea/a
dlcala de Henares , en ondernam eenige jaren
daarna een werk, hetwelk hem alleen reeds beroemd zoude gemaakt hebben, namelijk: eene uitgave van het Oude Testament in
6 talen (zie POLYGLOTTE); hebbende reeds vroeger, in 1514,
1514. te
.dlea/a
A/cala toebereidfels gemaakt tot eene uitgave van het Nieuwe' Testa'.
ment in de oorfpronkelijke taal.
De werkzaamheden van XIMENES firekten zich mede tot andere
voorwerpen uit. Er hadden in de koninklijke familie oneenigheden
plaats. PHILIP van Oostenrijk,
Oos/cf/rijk, zoon van lVfAXIIIHLIAAN I.,
J., was met
}OHANNA, de eenige dochter van FERDINAND den katholijken
katho/iJken,, van
Aragon, en IZABELLA van Castilië gehuwd. Na den dood der Iaatfl:e
laatll:e
verkreeg PHILIP,
PHiLIP, daar zijne gemalin de eenige erfgenaam harer moe.
der was, het genoemde koningrijk , hetwelk aanleiding gaf tot onee.
aneenigheden tllS
tus Cchen
fchen hem en zijnen fchoonvad ~r.
~r, welke door XIMENES
werden bijgelegd.
b~igelegd. PHILIP vroegtijdig (1506) gefl:orven
geO:orven zijnde, werd
FERDINAND regent van Castilië voor zijn_n minderjarigen bloedverwant, mderhand keizer KAREL V. Ook hierto! had XIMENES, door
zijn aanzien en invloed, niet weinig bijgedragen; verkreeg van den
paus den kardinaalshoed; werd groot.inquifiteur van Spanje, en be.
pam
kwam een groot aandeel in het fiaatsbefl:nnr.
fiaatsbell:unr. Daar hij echter FERDlNANDS mistrouwenden aard kende, verliet hij het hof, en
keerde nuar zijn aartsbisdom terug. De bekeering der Mooren, en
het ontwerp, om aan deze ongeloovigen eenige provinciën te ontruk.
ken, hielden hem nu voornamelijk bezig; en het was met dit oogoog·
merk, áat
dat hij het plan vormde, om naar Afrika over te fiekell,
fieken, en de
vesting Oran te bemagtigen.
bemagtigen, welke in handen der Mooren was. Het
is
is niet onwaarfchijnlijk, dat FERDINAND dit ontwerp toefiemde, in
de

X I S T E S.
9
de hoop, dat XIMENES, bij deszelfs uitvoering, !nogt
mogt omkomen. lntusfchen befteedde deze de inkomfien
inkomflen van zijn aartSbisdom,
aartsbisdom, het rijkfie
rijkfle
in Europa, hetwelk jaarlijks 3°°,000
3°0,000 dukaten opbragt, tot
tOt dezen togt; dempte oogenblikkelijk eenen opfiand
opfland onder een gedeelte
der troepen, die geenen geestelijken tot hunnen aanvoerder wilden
hebben, door geflrengheid; landde in Bloeim. 1509 aan de kust van
Afrika; voerde in zijn aarcsbisfchoppelijk
aarrsbisfchoppelijk gewaäd,
gewaàd, waarover hij een
harnas droeg, van priesters en monniken omgeven, de gelande troe"
troepen in perfooD
perfoon aan, en leverde den Mooren, in de nabijheid van Oran,
eene der rijkfie
rijkfte fleden van dfrika, nag, met dat gelukkig gevolg,
dat zij overwonnen werden. De vesting werd hierop aanfionds
aanflonds veroverd, en de bezetting derzelve nedergefabeld. XIMENES liet Oran
op nieuw verfierken
verflerken;; veranderde de moskeën ip
i~ kerken, en keerde
als overwinnaar naar Spanje terug, alwaar hij door FERDINAND pleg ..
tig ontvangen werd, en, na diens dood, terwijl KAREL nog minder.
jarig was, regent van Spanje werd.
XIMENES deed, gedurende zijn nechts tweejarig befiuur,
befluur, onbeden"
onbedenkelijk veel. Hij voerde orde in het befl:uur
befluur der geldmiddelen in;
betaalde de fchulden der kroon, en bragt de vervreemde domeinen
weder aan dezelve terug. De Spaanfche grooten, die hem wegens
zijne trorfche
crorfche en harde behandeling haatten, werden vernederd; het
gezag der wetten werd herfield
herfleid ,• en de krijgsmagt op eenen geduch.
ragt. Al
AI zijne ontwerpen en denkbeelden waren
ten voet geb
gebragt.
grootsch: hij bezat vele fchranderheid en fiandvastigheid;
flandvastigheid; was langzaam in het nemen zijner benuiten , maar fpoedig in derzelver ultvoeuItvoeriug
ring,, en het Spaanfche kabinct
kabinet hceft
heeft nog langen tijd daarna aan hem het
aanzien te danken gehad, waarin het in Europa flond.
fiond. Dat hij de wetenfchappen aanmerkelijk bevorderde, -hebben wij reeds bover! gezien.
XIMENES
XIMerms was in waarheid een groot man: men heeft hem echter,
niet ten onregte, trotschheid, gefirengheid,
geftrengheid, en zelfs wreedheid, te
laste gelegd; doch de omfiandigheden
omflandigheden maakten fOlTItijds
fomtijds zulk een gedrag noodzakelijk; terwijl hij inzonderheid gefireng
geflreng was omtrent de
aanmatigingen van de groot en des rijks.
r~iks. Bij onderfcheidene gelegen·
heden vertoonde hij zich als een' menfchenvriend,
menfcbenvriend, en zelfs zijn godsdienstijver vervoerde hem nimmer tot gruweldaden. Toen hij, bij
zijnen intogt
imogt in de veroverde fiad
flad Oran, het verfchrikkelijke bloedbad zag, door zijne foldaten aangerigt, fiome
flome hij vele traneu,
tranen, en
zeide, in het volle gevoel van zijn hart: " het waren ongeloovigen;
" doch menfchen, van welke men nog Christenen had kunnen maken:
grootlle voordeel der zegepraal ontru~t."
bun dood heeft mij het grootfl:e
" hun
Hij fiierf
fl:ierf in 1547, in het 60fie jaar zijns ouderdoms. Zijn leven en
de gefchiedenis van zijn fiaatsbefiuur
fiaatsbefluur is door verfcheidene fchrijvers
te boek gefield:
gefleld: men zie, onder anderen: Histoire du Cardinat
XIMENES par FLÉ
FLÉCHIER
CHIER evique de Nismes , Amfi.
Amfl. 1700;
1700; alsmede His.
torie van het Staatsministerie des Cardinals XIMENES, Hamb. 1719'
17J9·
XISTES. Zoo noemde men oudtijds de portalen der Gymnafiën,
en de lanen der tuinen.
A5
XY.
Xy.

JO

XYLOPYTRITES. -

YANG·THE· KIAN.

XYLOPYTRITES is de naam van eene foort ván
van fieenkolen,
t1eenkolen
om en bij Leipzig.
Leipz;g.
'
XYNOECIA. In de Griekfche oudheid een jaarlijltsch teest, het
welk de Atheners vierden ter eere van MINERVA , op den J6den
van Hekatobon, ter gedachtenis, dat zij, door de
<ie overreding van
THESEUS, hunne landzetels verlieten, waarin zij hier en daar in
Iigchaam vereenigden.
Attica verfirooid lagen, en zich tot één ligchaam
XYSTUS was bij de Grieket; een lange ga.ng,
gang, open of overdekt,
waarin de Alhleten
Athleten en Gladiators zich oefenden. De laadl:en
Iaadlen werden
Xistlci
Xistici genoemd. Bij de Romeinen was de Xystus enkel eene duis.
duis_
tere laan van boom
boomen
en , waarin men waildelde.
wandelde.

---.
._-*- . .
-----*----_
Y.
Y. Deze, oorfpronkelijk eene griekfche letter, Tpjilon
rpjilon genoemd,
In de lrunne
hunne overge.
is door andere volken uit die taal ontleend en in
nomen. De Grieken plagten van ouds de Y in plaats van de U
te gebruiken. In onze, en ook in andere talen, bedient men zich
alleen in zulke woorden, welke in het
tegenwoordig van deze letter alIeen
Grieksch met eene U gefchreven worden, als: Tzoop,
rzoop, Egypte, PYTHAPVTHAGORAS, en meer andere, alwaar zij als i wordt uitgesproken. De
Y wordt ook wel de letter van PYTHAGORI\S
PVTHAGORAS gen oemd, niet,
nier, omdat
die Griekfche wijsgeer dezelve het eerst heeft uitgevonden, maar
na·
omdat hij aan alle zaken twee einden of oogmerken toefchreef, namelijk
meliJk de deugd en zinnelijkheid, welke hij door de twee toppunten van de] Y verbeeldde. Van ouds werd deze letter ook als
eene getalletter gebruikt, en beteekende de Y ISO; doch met eene
fireep er boven 150,000. Eindelijk duidt Y op Franfche munten
aan, dat zij te BfJurges
Bourges geftempeld zijn.
YANG-THE.KIAN, gewoonlijk Kiang, of de groote nVler geYANG-THE-KIAN,
grootfte in China, en over het geheel de grootfte
noemd, is de groot(l:e
4°0 mijlen gefchat wordt.
worde. Waarfchijnvan Azië, welker loop op 400
lijk ontfpringt zij in de provincie Sifan, onder ehinesch oppergebied llaallde,
t1aallde, en treedt, nadat zij tusfchen vervaarlijke klippen
fiille eu
en zachte firoom"
ftroom"
en rotspasfen is doorgedrongen , als een ftille
in de groote Chinefche vlakte. Naauwkeurig echter is haar oor.
fprong nog niet bekend, alzoo nog geen Europeër die landftr~ken
landfir~ken
bezocht heeft. Hare hoeveelheid water wordt door de zich in haar
ontlastende aanzienlijke rivieren Ta/ong,
ra/ong, Mitsbo, Tan, Ban,
Han, Tuem,
rou en Kang , aanmerkelijk
aanmérkelijk vermeerderd. Zij loopt in het eerst ZuidTou
Tunnan; wendt zich vervolgens naar het
hee Noord-oosNoord·oosWaarts tot aan runnan;
ten door de provincie
proVincie Setfonuen
Setfohuen en] Honguan, waar 2iij
zij het meer
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Kiangllfln; Joopt voor.
Tong·ting-b vormt; treedt in het landfchap Kiangllan;
bij Nanking, en ontlast zich eindelijk. door eenen mond van IS
mijlen, in de Ckine{cke
Chinefche zee. Vijf mijlen van haren mond ligt bet
het
eiland Tfongnting, hetwelk tusrchen
tusfchen de 5 en 6 mijlen breed en 20 lang is.

YAPA-

YAPA. Een Braziliaanfche vogel, gelijk aan een' graauwen eksfier,
eksfter,
ftaart. Hij
doch over het geheele lijf zwart, en met eenen gelen fiaart.
beeft blaauwe
bIaauwe oogen, eenen gelen bek, en 3a pluimen op het boofd,
hoofd,
opfteken. Deze vogel is behagelijk voor
voOr
welke hij als horens kan opaeken.
fl:ank van zich·,
zich -, wanhet gezigt, maar geeft eenen onaangenamen frank
neer hij kwaad wordt. Hij aast gretig op fpinnekoppen, kevers en
krekels, die hij overal in de huizen opzoekt; doch het is ge\'aarlijk,
gevllarIijk ,
om hem in de hand te nemen, dewijl hij de menfchen naar de
oogen pikt.
gte-I en akkermaat,
akkermalt, bolIdende
bolldande de
YARD. Eene Engelfche len gte-'
eerfte ruim 12;
12; voet. en de laatae
laatfle 1200 \'ierkante roeèen.
eerae
YARMOUTH. Eene geregeld gebouwde en gevesçigde fiad
fiad,f in
Engelnnd,
Engeland, in het graafschap Norfolk, aan de Duitfoke
Duitfohe Zee, op e~n
een
fchierelland tusfchen de zee en de rivier Tare liggende,
liggende. welker
C,.oot.Zàrm,uth
mond eene goede haven vormt. De fiad wordt ook Croot.Zàrm,uth
genoemd, in tegel10verfielling
tegenoverfteliing van Klein-Tar11lolllh,
Klein-Tar11loflth, hetwelk tegen
over haar in het graafschap'
graafschap -Suffolk
Svffolk ligt, en waarmede tij doOf
door eelle
eene
brug vereenigd is. Tarf1l0ulk
Ta,.mouth heeft een muftum, bevat 50,000 inwo·
inwoners, en pronkt met eene gedenkzuil voor lord NELSON f in den Do[maIlIe , van 78 voet hoog, rustende op een voetauk
voedl:uk van af
ri[chen [ma:lIe,
rifchen
voet. Onder de uit!l:ekende
uitfl:ekende gebouwen behooren de SI.
St. Nkolaos-kerk,
Nkolaos'kerk,
de fchouwburg, het visfcher&hqspitaal,
vis[chershqspitaal, het tuchthuis, en het raaden tolhuis, en men vindt er ook zeebaden. De inwonerS drijven eenigen buitenlandrchen handel,
handel. voornamelijk met de havens der OOSfzee,
Oostzee,
Hol/anti, Portugal en de Middelland[clze zee. O'Ver
Over Tarmouth
Ta,.mouth worden
fabrijkwaren \fan daar uit..
vele goederen naar Norfolk in., en eigene fabrtikwaren
kusttaarc befiaat
beftaat in den invoer van lleenkolen,
'fteenkolen, en den
gevoerd. De kustvaart
uItvoer
uitvoer van koorn,
koorD, mout, enz. Jaarlijks loopen
loepen er eenige fchepen
ter walvischvangst naar Grolnlond,
GrQlnlond, en ettelijke tèr kabeljaauwvang't
kabeljaauwwng't
voornaamlte cak
rak van beaaaI1
beflaall der ingezetenen ig
jg echter in de
uit. De voornaam!le
makreel. en haringvisfcherij gelegen, welke barfte
batll:e , gedurende WijnWijn.
maand;
maand. in de nabijheid van '1'arm4uln,
'ra,.m,uth, zeer aetk
fterk en belangrijk is , en
waartoe 150 fchepen gebruikt worden. De menigte
menigre der gevangen
haringen is verbazend groot, en beloopt jaarlijks gewoonlijk 40,000
ton, die op 40 tot 50 fcbepen
fchepen naar Spanje, Portugal en \'erfcheidene
verfcheidene
havens van Italië vervoerd wordenworden.
YECOLT is eene vrucht in West-Indië, die door haren .zonderlingen aard dikwijl$
dikwijls in de kabinetten van Natuurlijke zeldzaamhezeldzaamhe.
febi! beaaat
befl:aat uit fchubben,
fchrrbbeIl, en men heeft
den gevonden wordt. De fehi!
nog geene, voor zoo ver ons bekend is, die van daar gekomen
zijn, met kernen aangetroffen, zoo dat men derzelver gebruik nog
kent.c De boom zelf is eene foort van palmboom.
ptlmboom.
niet kent.,
YGA

u
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YGA, TZI"ero.
TU"IIero. Een Braziliaanfche boom, waarvan de Indianen ge·
woonlijk den bast, die een duim dik, S5 tot 40 voet lang en van 4
tot 5 vpet
vper breed is, tot het maken van kleine booten gebruiken,
,meer gewapende mannen voeren.
welke 30 en,
en "meer
YNAGA. Eene foore
[oore van palmboom, op het eiland lJllarognan
lIfaragnan in
Zuid
Zuid·- Amerika groeijende, waarvan de vrucht de gedaante van drui·
drui.
ven heeft, de beziën naar olijven gelijken, en de tros zoo groot en
zwaar is, dat één man er genoeg aan te dragen heeft.
VORK. Een der gewigtigfl:e graafschappen in Engeland, 22
2~ [
vierkante mijlen, en 978,500 inwoners bevattende, en tevens eene
der grootfl:e provinciën van dat rijk, welke eene uitgefl:rektheid van
80 mijlen heeft. Zij is wel vol bergen, bosfchen en moerasfen ,
maar nogtans vruchtbaar, en voor de jagt, visfcherij en vogelvangst
bij uitnemendheid gefchikt
gefchikt.~ waarom zij ook de tuin van Engeland
genoemd wordt. Aluin,
Aluin. zwarte agaatfl:een en zoethout zijn hier zeer
aanzienlijke voortbrengfels. Onder de manufacturen
mmm facturen behooren de
fraaije fporen , zeer goede degenklingen
degeuklingen,, doch inzonderheid de lakens. De hoofdfl:ad dezer provincie heet mede Tork: zij bevat 16,150
inwoners; heeft eene heerlijke Gothifche hoofdkerk; is,
is. naast Londen ,
de fchoonfl:e,
fchoonfie, grootfl:e
grootfie en aanzienlijkfl:e
aanzienlijkfie fl:ad van EI/geland,
Engeland, en de zetel van eenen AartsbisCchop.
Aartsbisfchop. Tork ligt in eene groote aangename vlakte
aan de rivier
riv~er Onfe, die midden door de fl:ad
fiad f1:roomt,
firoomt, en dikwijls met
fchepen wel van 250 ton bedekt is, die naar verfchilIende havens,
voornamelijk naar Londen, befl:emd
befiemd zijn; wordende de rivier, door
4 mijlen beneden de fl:ad
fiad aangelegde iluizen.
iIuizen, altijd op eene genoeg·
zame hoogte en breedte gehouden. De fl:ad
fiad heeft katoenfabrijken ,
beroemde harddraverijen, en in hare nabijheid het vermaarde krankzinnigen huis der kwakers, Retreat genoemd.
YOUNG. (EnulIRD)
(EDuARD) Een der f1:outfl:e
fiouci1:e en verheven!le El1Engelfche dichters. Hij werd (1684) te Upkam
Upham in Hampshire geboren, waar zijn vader predikant was;
w~s; fl:udeerde
fiudeerde te Oxfort
in de regten , en werd tOt
tot doctor in dezelve bevorderd; doch
fierke zucht voor de Godgeleerdheid bewoog hem, om
zijne fl:erke
zich voortaan aan hare beoefening te wijden. Hij omhelsde
diensvolgens den geestelijken fl:and;
fiand; werd in 1728
17~ 8 kapellaan
van koning GEORGE
GEORGE 11.,
I1., en verkreeg eene voordeelige pre.
dikantsplaats te Wolwyn in Herfordshire, waar hij aan eene
vrouw van het edelfie
edelfl:e karakter, de wed. van den overfl:en
overfien LEE,
huwde, die hem echter, benevens haar zoon en dochter uit
haar eerfie huwelijk, in 1741 door den dood ontrukt werden.
Hij beklaagde zich over dit fmartelijk verlies in zijne over.
overfchoone
[choone Nachtgedachten , tot welker vervaardiging hij hierdoor
aanleiding kreeg, en werd nog meer dan te voren tot eene
zekere droefgeestigheid weggeileept,
weggeiIeept, welke hem tot aan zijnen
dood in 1765 b~jbleef,
bijbleef, en in welken toon hij meesterlijke dichtt1:ukken leverde. YOUIW was een man van eelle onwrikbare braaf.
11:ukken
,
heid
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heid en opregte godsvrucht, en beminde bijzonderlijk de een_
zaamheid, hetwelk een uitwerkfel van zijnen fieeds
fl:eeds afgetrokkenen
afgetrokkenen,,
en tot treurige denkbeelden gefiemden,
geftemden, geest was. Hij fchreef zeer
veel, en leverde, reeds in zijne vroegere jaren, drie treu~fpelen,
treui'fpelen,
de Wraak, Bu/iris en de
dc Broeders, die wel eenigen algemeellell
algemeenell bijval
vonden, maar nogtans vele gebreken hebben. Voorts fchreef hij eenige
gedichtcn, welke, uit hoofde van derzelver fchoonheid en verhegedichten,
venheid, met de luidfie
luidl1e goedkeuring bekroond werden , zoo als,
bij voorb. drie gezangen op den .longflen
.longften dag, de Kracht va1l
Vfl1Z de
Godsdienst en de Onderwerping, welk laatlle
laatfle dichtfiuk hij nog in
zijnen grijzen ouderdom vervaardigde. Nog leverde hij 7 Satiren;
welke hij, onder den titel: de Roemzucht, tot een geheel vereenigde,
en waarin hij de va!fche
valfche eerzucht , als de bron van alle dwaasheden
en ondeugden, in eenen fcherpen, naruurlijken
namurlijken en ongedwongen
fchrijfranc fchilderde.
fchiIderde. Ondertusfchen
Ondertus[chen zijn zijne bovengelloemde Nachtgedachten zijn voortreffelijkst werk; een dichtfiuk
dichtftuk in 9 gezangen
gezangen,,
dat vol is van oorfpronkelijkheid
oor[pronkelijkheid en vuur, en waarin hij, in de
hoogfie dichterlijke vlugt, het leven, den dood, de onfierfelijkonfterfelijkheid, de voortreffelijkheid van de Christelijke
CI-.ristelijke godsdienst en de
hooge waarde der deugd, met eene onnavolgbare verhevenheid van
gedachten bezingt. Hoezeer ook eenige fouten,
fomen, en matte of zwel.
lende plaatfen eene geringe fchaduw over dit zijn meesterlluk verfpreiden I zal hij nogtans bèzwaarlijk
bezwaarlijk in deze foort van Dichtkunst overtroffen worden. De Satire op de Roemzucht, benevens de Nachtge
Nachtge-..
dachten , zijn onder den titel: Dr. E. YOU~GS
dachten,
YOUl'<GS klagen, oder Nachtgedanken über Leben, Tod tmd
zmd UnJlerblichheit,
Unfterblichheit, in 9 boeken, door J. A.
EBERT in proza in het Hoogduisch overgebragt , en van 1760 tot
1771, in 5 deelen uitgegeven. Van de Nachtgedachten heefL
heen men
twee uitmuntende Nederd. vertalingen, cene in proza van den keu~
keurigen J. LUBLJNK
LUB LINK den jongen,
jongm ,en
en eene iu
in gebonden fiijl
frijl van A. C.
SCHENCK in 3 deelen.
YPEY, (NrcoLAus) een der groot!l:e
grooc!1e wis- en krijgsbouwkunkrijgsbouwkUl1digen der achttiende eeuw, verdient, vooral ter eere van ons Va_
Vaderland, in dit Woordenboek, wel eene 113auwkeurige
n3auwkeurige fchets van zijn
leven en fchriften.
[chriften. Hij werd in den jare 1714,
J714, te Bergum, een
aanzienlijk dorp in de Grietenije van TietjerkJleradeel,
Tietjerkfteradeel, uit deftige
ouders geboren, betrad in zijn' 18 jarigen ouderdom de Vriefche
Vrie[che
hooge fc11001,
fcl1001, en gaf zich nu bijna bij uitOuiting
uitfluiting aan zijne lieve~
lievelingsfiudie,
lingslludie, de wis- en natuurkunde over, voor welke hij den zeldzaamllen
toonde. V~if
zaam!1en aanleg gevoelde en be
betoonde.
Vijf jaar lang oefende hij
zich te Fral1eker,
Franeker, bij
bijzonder
zonder onder den toen
toenmaligen
mali gen lector in de wiswis·
kunde, LonÉ,
LORÉ, alsmede onder W. G. MUIS, en GOD. DU BOlS,
Bors,
welke beide als hoogleeraaren de eerfie
eerfte de wiskunde nevens de geneeskunde, de tweede de wijsbegeerte en natuurkunde onderwezen. In
het jaar 1738
J738 begaf YPEY zich naar Lei/den>
Lei/den, waar hij twee jaar de
lesfen
les[en van den grooten 's GRAVESANDI::
GRAVESANDE bijwoonde, en vervolgens
naar

P E Y (N.)
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naar Pary's, om door verkeering en onderwijs van MAUPRRTIUS,
MONNIER, CLAIRANT CASSINI, en bijzonder ook van BELIDOR , den
verkregen fchat zijner kundigheden nog meer te verrijken. Naar
wensch geflaagd
get1aagd keerde hij in 174
1741r in zijn vaderlijk gewest te rug,
terflond de jonge prins lladhouder,
ftadhouder, WILLEM
WILLEM KAREL HRNDRIK
HENDRIK
waar terilond
FRISO,
FRISO , die LORR
LORÉ hoogfchatte, ook YPEY
YPEY aan zich verbond ter
beoefening van den vestingbouw volgens de gronden van COEHOORN,
en hem vervolgel)s
vervolgens met zijne bijzondere gunst en vriendfchap vereerde.
In het jaar 1743 werd YPEY tot Lector in de wiskunde aan de
univerfiteic te Franeker aangefreld, terwijl zijn leermeester LORÉ den
univerfiteit
hoogleeranr ontving;
omving; doch reeds in het
titel van buitengewoon hoogleera~r
plotfeling f1:ierf.
frierf, en YPEY, die voor dezen groot en man
volgende jaar plotfeIing
dankbal1r behield, aan
eene onbepaalde 'achting voedde, en levenslang dankbaar
zijne nagedachtenis eene plegtige hulde toebragt in eene openbare lijkrede, den 24fren
24aen van Herfstln.
Herfstm. 1744 uitgefprokenj
uitgefprokeu; welke onder den titel
van Omtjo
Oratio funebris
funehris in obitu1lt
ohitum C. C. W. LORR
LORÉ te Franeker,
Franeker. 1745,
in folio gedrukt is. YPEY was in dat zelfde jaar ook reeds tot BuiHoog/eeraar in de wiskunde bevorderd, en bekwam vervoltengewoon Hoogleeraar
gens in
iu 1747 den rang van Gewoon Hoogleeraar in dat vak. waarbij
in 1754 nog de Krijgsbouwkunde
/(rifgshouwkunde gevoegd werd. Gedurende twee
en veertig jaar was hij de roem en luister der Vriefche Hoogefehole,
door zijn voortreffelijk
voortrejfelijk onderwijs in de wis- en vestingbouwkunde ,
uitaekende bekwaamheden der hooge
terwijl hij tevens door zijne uitfrekende
regering van het gewest als raadsman mogt dienen; en door zijne
fchriften
feb riften der geleerde wereld tot licht en eer verilrekte.
verll:rekte.
Een bewijs van zijne voortreffelijke leerwijze bezitten wij nog in
zUne
zijne Grondheginfelm
Grondbeginfelm der kegelfneden
kegetfneden , te .dmflerdam
Amfle1'dam in 1769 gedrukt,
en welker uitgave hij zijnen
zijl1en uilmuntenden
uitmuntenden leerling Pmo
PlBO STEENSTRA
STEENS TRA
gaarne opdroeg, onder nedrig beding, echter, van vermelding inde
in de voorrede, dat de methode zelve reeds van LoRi afkomfiig was. Ook de zoo
bekende grondbeginfelen der meetkunde van STEENSTRA zijn, fchoon
oorfpronkeIijke inrigting betreft,
zulks daarbij niet gemeld is, wat de oorfpronkelijke
niets anders dan de meetkundige lesfen , welke YPEY gewoon was
te Franeker te geven.
aaten van het gewest, zijne groote bedrevenheid in het
bet frnk
ftuk
De fiaten
ftaatsbelastingen en in de wiskundige begrooting van de gefchikt.
der fiaatsbeJastingen
heid der bela$tbare
belastbare voorwerpen, en raming der mogelijke opbrengfren
opbrengaen
l,ennende, bedienden zich van hem bij iedere gelegenheid. Zoo was hij
I,ennende,
reeds bij de verandering, welke in de jaren 1748 ~ 1749 en 1750 de
middelen, telkens naar de toenmalige tijdsomllantijds om aaninvordering der midd~len,
moe~tel1, de ontwerper zoo van de eerst
digheden, ondergaan moe~ten,
quotifatie, als vervolgens van een meer vast
verlangde plannen van quotiCatie,
fielCel der gemeene middelen in Y1';esland,
Friesland, en leverde later eene proeve
fielfel
zijner
iijner denkwijze hieromtrent in eene Oratio
Ortltio de ordinarioru1l1
ordinor;o1'u1lt tribuIribulorum natura optimoque ea exigendi modo, den I van Zomerm. 1764.
cweedemanl als rector t1Iagnijicus
mtlgnijiclis afging.
afging i gehoutoen hij voor de tweedemanl
den,
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den, en die in het volgende jaar te Franeker in 4to. gedrukt werd.
Ook maakte' men gaarne van zijne inlichting gebruik, bij het
voor de provincie zoo belangrijk gefchil over het aandeel in de begrooting der bondgenootfchappelijke behoefte van he t gemeenebest,
ver_
waaromtrent hij ook zijne gedachten heeft ontwikkeld in zijne verhandeling over de quota's der zeven vereenigde provinciën, enz. te
Harlingen 1784, in 8vo uitgegeven; terwijl men tevens, ook in al
wat den waterftaat en het dijkwezen betrof, zijne bedenkingen en raad
hiJ, toen in den
over zaken van dien aard innam en volgde, en hij,
jare 1774 het gerucht van eenen voorzienen, zeldzamen zamenftand
zamenfiand
planeten.J tegen den 8ftell
8fien van Bloeim.,
D1oeim., eenen verbijsterenden
van planeten
fchrik en hooggaand en angst onder het bijgeloovig gemeen veroorzaakfc'hrik
te, nevens eene' teekening, dat gerustftellend
gerustfreIIend fierrekundig
t-e,
I1:errekundig berigt, op
Staf~n, opgaf, hetwelk door dezelve bij openverzoek der H. H. Statl!n,
lijke publicatie, ter bedaring der ontftelde gemoederen, werd afgekon.
afgekondigd , en nog om der zeldzaamheids wille bij onze gefchiedfchrij.
digd,
gefchiedfchrij_
vers vermeld, wordt. (Zie vervolg op. WAGEN/.AR'S
WAGENAAll.'S XXIV D.
0 .)
bladz. 367, STUART.
STUAll.T. III.
lIl. D. bladz. 990.)
Bovenal heeft hij zijnen roem gevestigd
gevesrigd door zijne theorie der ves·
vestingbouwkunde , en hield reeds in den jare 1749 eene Ora#o
Oratio inaugu·
inaugu'
ralis de Munimentis, die hetzelfde jaar te Praneker in folio werd
uitgegeven, en waarin hij, in eene bijgevoegde aanteekening, een
problema opgaf ter bepaling van een volmaakt bastion, zonder de
oplosûng
oplosfing daarvan te geven. Die oplosûng
oplosfing werd vervolgens beproefd
beproe(d
in een
AUX, welke
eenee Franfche verhandeling door den Hr. P. DE LA V
VAUX,
vertaald, benevens eene tweede c>plol1ûng
Clplollfing door den Hr. KLINKEN"
KLINKEN'
BERG
BERG in het Nederduitsch gefchreven, ten
teil jare 1755 werd uitgegeeitgegeven in het Ude
lIde deel der werken van de HoJlandfche
HoIlandCche Maatfchappij
MaatCchappij
der Wetenfchappen te Haarlem. De Hoogleeraar Y
PEY zond daarop aan
YPEY
deze maatfchappij
maatrchappij zijne verhandeling over de begin(elen , op welke het
Problema is gegrond, om een' gegeven veelhoek met het meeste voordeel
te verjlerken , welke in het lIlde deel 1757 werd ingevoegd. In
1758 tot lid dezer maatfchappij gekozen, zond hij
Ilij vervolgens nog,
nog r

verfcheidene verhabdelingen
verhandelingen aan dezelve, meest den vestingbouw beopgenomen, namelijk: over de
treffende,, die in hare werken zijn opgenomen.
treffende
profilen der vestingen 1,758 , IVde deel.. OplosJing
OplosjifJg van drie vraagProftien
jlukken
flukken in de vestingbouwkunde17oo,
vestingbouwkunde170o, Vde D. Over de Proftien
Profilen der
muren 1761, VIde
Vide D. z2 st. Over den onregelmatigen vestingbouw
1765 , VIIlfre
VIIIfl:e D. I St. Over eenige jlerrekundige
flerrekundige jlofftn
flofftn
17 65, in hetzelfde deel. Over de Retranchementen 1768, Xde z2 st.
Over de voor_en
voor-en nadeden, die men door een werk op verfchilletlde
verfchiiletJde
wijzen te maken, verkrijgt 1770, XIlde D. Over de Gewelven 1774.

XVde Deel.
YPEY
YPEY

C') De
De
C')

bee~
bee~

YeJ;Y,
den uten
uten van Wijn·n.
Wijn-no 1;55
1755 voor de
de eerste
eerste maat
maal als
als
Y
PJ;Y, den

,.,cto,.
,.,CII,

magnificul
magniflcul der
der Academie
Academie aftredende,
aftredende, hield
bield toen'
toca' cenc
eene Orl1#o
Oratio tI&
d~ rebus
rebus aámi,.tHfdi,
'IIdm;,.a"tli,
in
in plI111I1a,..111
pl"f/'tarum sylulllati/Jflt
sy,IImaliblt1 occ.rrentib,u.
occ"rr,nsib"l. welke
welke echter
echter niet
niet is
i. uitgcgcveu.
uitgegeven.
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YPEY
YP&y was in deze wetenfchap
wetenrchap de bewonderaar van zijnen groogroo·
ten landgenoot MENNO
MENNO COEHOORN,
COEHOORN, en heeft diens verdienrl:en
verdien {ten openopen·
tcn
lijk hulde gedaan met eeue
eelle plegtige redevoering bij het nederlegge,n
nederlegg~n
van het derde rectoraat,
rectoraat. den dl:en
lfl:en van Wijnm. 1770, welke is uitge.uitgegeven onder den eicel: N. YPEY Commentarius de Rebus gestis
MENNONIS
MENNONIS COEHORNI.
COEHORNI. Frllll.
Fran. 1771, Bvo. alsmede in het nederneder·
MEN.
duitsch : Gedenkfchrift der uitgevoerde daden van den grooten MENNO
NO Baron van COEHOORN,
COEHOORN, gevolgd naar het Lati/n
Latifn van den hoog.
gel. Heer N. YPEY,
YPEY, enz. met aanteekeningen, Fran. 177!l 8vo. De
krijgsbOllwkunde
krijgsbouwkunde bleef ook freeds
fl:eeds zijne meest geliefde wetenfchap. De
laatfl:e redevoering, welke hij hield, den IIden
Ilden van Zomerm.1784,
laatfre
toen hij voor de vierde maal de waardigheid van rector magniflcus
magnificus
nederlegde , was nog aan,dezelve gewijd, en is uitgegeven onder den
titel van: NIC. YPEY Sermo academicus de munimer:torum
munimer.torum utUitale,
utilitate, oc
(JC
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praecipuis rationibus,
rfJtionibus, quare pleraque opera obfesfa byevi
brevi expugnantur,
nec non de locis, in quibus condenda funt, ut magnijica defensione diu
propugnari poss/nt , Frrl/l.
verdienfl:elijke YPEY f1:ierf
fl:ierf
Fran. 1784, 8vo. De verdienfrelijke

in het volgend jaar op den 14den van Zomerm. in den ouderdom
van ruim 7 I , en werd door leerlingen, \'rienden en landgenooten
landgenoocen
algemeen betreurd.
betrenrd.
YPEY, (AOOLPHUS)
(AOOLPHUS) een vermaard genees- wis- en naulllrkunnatlmrkundige , was de zoon van den vorigen ,en werd te Franeker
geboren den 14den van Zomerm. 1749. De latijnfche fcholen reeds
op zijn dertiende jaar met roem doorloop
doorloopen
en hebbende, begon hij
zijne akademiel1udie in het najaar van 1762. In de gefchiedenis
en romeinfche letterkunde werd hij de leerling van SCHRADER,
SCHRADER, van
wien hij ook den lust tot de latijnfche dichtkunst overnam, welke hij
bij voorkomende gelegenheid tot in zijnen ouderdom
ouderdolU met gemak
beoefende. In de griekfche taal
taal,, waarin hij groote bedrevenheid
bezat, was VALCKENAER
VALCKENAER zijn leermeester, in de wiskunde zijn vader,
die hem' tevens fmaak deed verkrijgen voor krijgsbouw-, waterlei_
kunde en dergelijke wetenfchappen; terwijl hij tevens onder ANTONIUS
ANTONIUS
BRUGMANS
BRUGMANS de wijsbegeerte en natuurkunde
natllllrknnde l?eoefende.
beoefende. Zijne gemaakte vorderingen waren zoo grqot, dat hij, na behoorlijk onderzoek, reeds den 26l1en
26fl:en van Bloeim. 1766 den graad van candidaat
in de wijsbegeerte verkreeg.
verkreeg, en vervolgens den 9den van Grasm.
1767, nog geene achttien jaar oud zijnde, naeene openlijke verde.
verde_
bewerkte disfertatio inaug. de igne
diging zijner wel gefchrevene en bewerhe
den rang van A. L. M. et Philof. doctor verwierf; genietende tevens de door de fineen
fl:aten van /7riesla1Jd,
f7riesla1Jd, ter aanmoediging van vroevroe.
gere vlijt, weleer daarvoor vasegeficlde
vastgefl:clde vereerende premie van twee
honderd en vijftig gulden. Vervolgens zette hij zijne ook reeds
begonnen geneeskundige fiudiën
fl:udiën onder OUWENS,
OUWENS, WINTER
WINTER en DE
LILLJl.
LILLJl. verder voort, en werd den 14den van Win
Willtcrm.
term. 1769, na
de openlijke verdediging zjjner disfertatio
dis[ertatio inaug. de putredine tot Medi..
cinae Doctor bevorderd.
'.
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oefende nu in zijne geboorteUad
geboorteaad de geneeskunst. en ver~
wierf weldra daarin naam en vertrouwen, welke vervolgens tOt dien
roem en vermaardheid genegen zijn, die hij levenslang gehandha{!fd
en uitgebreid beeft door eene gelukkige, met fchranderheid , moed
en r\ipheid van ondervinding, fl:eeds
fieeds gekozene geneeswijze. Dan men
verlangde ook van zijne groote bekwaamheden voordeel te trekken
voor het onderwijs, weshalve de bezorgers der Vriefche univerliteit
univer(iteit
hem op het einde des jaars 1772, tot Lector Botanices ,waarbij in
het
bet begin van 1776 de titel van Lector medicinae lega/is, en in
1779 nog die van Lector annatomiae, telkens met vermeerdering
van inkomen, gevoegd werd.
Dus met het onderwijs in onderfcheidene wetenCchappen bezig.
vond hij, door zijne vlugheid van geest. door welke hij. vooral in
onderfcheidenae kundigheden gemakkelijk
de kracht zijner jaren, de onderfcheidenUe
te gelijk bevatte, en in een vast geheugen geregeld bewaarde,
daardoor wen en naderhand te over gelegenheid, om tevens met
de pen ter bevordering van mme kennis mede te werken.' Hij
zond aan de Hollandfche maatfchappij der wetenfchappen her eerst
eene Verhandeling
Verhandelil1g over de opJlurpende tepelen der plantgewasfen •
welke in het XIV. deel harer werken met eene plaat is uitgegeven.
Vervolgens den 221!en van Bloeim. 1775 tot lid dier maatfchappij
gekozen, zond hij hij baar in Wam'nemingen
Wam'nemt'ngen over eenige ftoffen,
floffen,
die de verrotting bevorderen of tegenJlaan,
tegenjlaan, in het XVI. D. ]1 st.
1776 uitgegeven, en later Aanmerkingen over de ademhaling in
ket algemeen en derzelver verband tn~t het leven, 1782 in bet XX.
D. !I st. te vinden.
VoortS leverde bij toen, en ook nog in latere jaren,
jaren,. verfcheidelle
verfcheidene
Voorts
meest geneeskundige'
geneeskundige· bijdragen in het mengelwerk der Ietteroe~
letteroe~
bijzonder
feningen , onder welke hier bij
zonder melding verdienen, zijne Aan.
merkingen over den aard der uitwa[emingen van bedorven water.
1782 en antwoord aan J N. MICHEL, Medicinae Doctor te Amfter.
Antfle,.dam, 1783. mEt
met wien hij over de fchadelijkheid der dampen van
ge[chil geraakte, zoo dat nog een tweede en derde
rottend water in gefchil
antwoord
fintwoord volgden, geplaatst in het Hl. Deel 1 st. der nieuwe
geneeskundige Jaarboeken. Aan de geneeskundige correspondentie~
focieteit zond hij een Berigt van de gelegenheid, ziekten. /evenslevenswV"ze,
wij"ze, overledetIen
overIedetIen , enz. te Franeker van 1776 tot 1780, hetwelk in
het I.
J. deel der verhandelingen der focieteit is gedrukt. Ook be·
beproefde hij nu en d{!n de beantwoording der prijsvragen, door ()nder~
onder.
geno.otfchappen toen uitgeCchreven •, met een gelukkig ge.
fcheidene geno.Qtfchappen
volg. Zoo wercien
werden van hem bekroond, bij het genootfcbap Ser'J!(Jtzdis
'JIatzdis Civihus, een antwoord over het uitwendig gehruik en mls~
misóruik der Spacm[che vliegen, hijzonder in v/ek. of t'otkoortfen
rotkoortfen , in 1775
in het I. deel der werken uitgegeven; een ander over de bekwaamóekwaamfte
fle en veiligfIe middelen.
middelen • o.m de kwifling in kwaadaardige ,;'oeijende
pokjes te 1"egelen
1'egelen , enz., 1776 in het Il. deel, en ecn
een derde pver het
VPEV
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e;gmaordig
eigmanrdig m onveranderliJk
onv",anderli/k onder[cheid
onderfdeid der zuren uit het
/zet rijk
/zet groeijend
groei/end I'ijk J en den invloed daarvan in
;11
delffloffen en u;t het
der del[floffen
de geneeskunst J 178 [ in het VI. deel te vinden. Zoo werden ook door
Rotterdamsch genootfc hap twee antwoorden van hem bekroond, als
inëntillg der
een over de middelen, om den gemeenen man tot de inëntiflg
kjndet-pokjes aan te moedigen, en zonder gevaar van ver[pl'eiding
verIPreiding
kinderpokjes
wer~
befmetting die hun toe te dienen, in het IV. deel der wer.
der be[metting
Jigchame/ifk levensbeginfel der dieren
ken, 1777, - en een over het IigchameliJk
enz., in het VII. deel 1782
178'2 opgenomen.
opletZelfs onderwerpen 'van een' geheel anderen aard trokken de oplet.
tendheid van onzen geleerde. In den jare 1777 gaf hij zijne Ver.
Verhandeling uit over
OVer de zeedijken
zeedifken in
i/1 het algemeen, en die der 1'&[
"&f
dee/en
hf/zonder , Harlingen, 8vo,;
deelen in het b&'zonder
Bvo.; zijnde aan een antvoorge!l:eld, naar
woord op de vraag, door een' eigenerfden onlangs voorgefl:eld,
de beste en minst kostbare middelen, om de vijf,deels-dijken tegen
de woede der zee bij zware fiormen te beveiligen, wel de eereprijs
van 30 dukaten :1111 YPEY toegewezen, doch waarvoor, hij bedankte. Eindelijk werd ook zijn antwoord op de belangrijke vraag
van de Hollandfche maatfchappij der wetenfchappen, in ]778 reeds
uirgefchreven, over den juisten tijd en geboorli!
voor de tweede maal uitgefchreven,
geboorte
der Texe/jèhe
Texeljèhe zeegaten, derzelver 'VooftJaamjle
lIoornaamfle vera/1detingen,
verandelingen, en
tien invloed daarvan op de Zuiderzee en het ij, en op de zeewe~
zeewe.
ringen der provinciën, aan die wateren palende, in '7BI
1781 den gouh('[ XXI. deel
den eereprijs waardig verklaard, en in 1784 in het
harer werken gedrukt; zoo dat hij in dit jaar reeds zeven bekroonde
antwoorden in druk zag verfchijnen, waarbij later nog een acht!l:e
kwam op de vraag, van Hn. volmagten der vijf-deelen zeedijk, in
1757,
175;, opgegeven, over de beste,
heste, zekerJle en minst kostbare middelen, om door afleiding des ftrooms den huitendijk
buitendYk "on
"an de Zuriger-oord
Vall ftrand a/daal'
aldaar te be"orderen,
bevorderm,
te beveiligen, en de aanwinst vall
enz., welke in 1790 te Franakel'
Franekel' bekroond
bekroon d werd uitgegeven.
Ondertusfchen waren de betrekkingen van den heer YPEY tot de
akademie rederc
federt het iaar 1785 eervol verhoogd. Zijn beroemde vader in den zomer van dat jaar overleden zijnde, werd I1U
nu aan zijne
eigene uitgebreide bekwaamheden die hulde bewezen, dat hij in deszelfs plaats tot gewoon hoog/eeraar in de wis· in krijgshouwkunde
krijgsbouwkunde
werd aange!l:eld,
aangefleid , en tevens ook met den titel van lIIedicil1ae
medici/1ae et
(Illatomiae
nnatomiae profèsfor
profès[or vereerd,
vereerd. Beide
l3eide deze posten bekleedde hij nu met
ijver en lof, tot dat bij
hij in den jare 1787, ook tot proftsfor
profosfor chemiac
benoemd zijnde, van het onderwijs in de wiskunde omflagen
olltflagcl1 werd,
dat vervolgens aan den lector PIERSON
THOLEN
PIERSON
THOLEN werd opgedraDan, de toenmalige omfl:alldigheden
gen.
omflandigheden der hoogefehooi waren
oorzaak, dat de plegtige inhuldiging van YPEY - als hoogleer -~
aar eerst op den J3den
13del1 van Sprokkelm. 1788
J788 plaats had, wanneer
hij zijne oratio indug.
inaug. hield: de Frisiae f(Z!uhritatc
f(Zlubritate nativa,
nativo , optimaoptima·
'lut:
'JUf! eandem confervantlt
confervandt (jflgendique
flugendiquf! rationa
ratione , welke vervolgens ge.
..
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4[0. Hij bekleedde ook te gelijker tijd, voor de eerdrukt is in 4to.
tle maal.
maal, het rectoraat der akademie van 1787; doch droeg hetzelve
fie
!!den van Zomerm. des laatstgenoemden jaars flechts
Hechts met eene
den aden
a:1I1 zijnen opvolger over. Voor de :tweede maal
korte aanfpraak aun
werd hij Rector in 1792, en legde dien eerepost deo aden van
Zomerm. des volgenden jaars neder met eene oratio de recenlissimis
quibusdllm circa ignis aërisque naturam inventis et maxima eorumtJatural; et medicina u/ilitafe
tJtilitafe,I die echter
dem in univelfa fcientia 11atural;
niet is uitgegeven.
Nu met de bezigheden van het hoogleerambt en eene uitgefirekte
uitgeftrekte
Cchreef hij minder. Na zijne Oó[ervationes
Ob[ervationes phy.
phypraktijk meer bezet, fchreef
siologicae de mo/u
motu musculorum volun/ario
voluntario et "ita!;,
vita!i, reeds in 177S
si%gicae
gedrukt,I in 8vo., gaf hij nu in I785
1785 te Franeker
te Leeuwarden, gedrukt
gvo., welke
uit zijne Elementa physiologicae corports humani , in 8vo.,
hij vervolgens in zijne lesfen verklaarde. Evenwel behoort ook tot
dit tijdvak de vervaardiging of redactie voor een goed deel, met
eigene inlasfching,
inlasCching, van den tegenwoordigen naat van Friesland, als.
alsmede het tiende deel, Friesland betreffende, en de beroerte
Neder/andm; welke fiukken van eenen gefchiedkundigen
geCchiedkundigen
in de NederJandelz;
inhoud, gelijk misfchien nog andere, hij nameloos, uitgegeven
heeft.
verdienftelijke man nu zijnen tijd en krachten
Tien jaar lang had de verdiennelijke
landgcnooten befieed
befl:eed , toen de wantot nut der hooge [chool
fchool en zijne landgenooten
bern verf'ciet.
verfiiet. In de woelzieke veranderingen, die
gunst der tijden hem
het jaar 1795 baarde, werd hij, als de belangen van het huis van
gelij k zijn geilacht
geflacht,, te zeer toegedaan geacht, en van zijn hoogOranje, geJij
leeraarambt ondankbaar genoeg ontzet. Voor den drang der omfiandigheden wijkende, begaf hij zich weldra \laar
naar .dmfterdam.
/lmfterdam. waar hij
dighedcn
ambteloos nu de geneeskunst uitoefende, en tevens door zijne pen
poogde nuttig te zijn. Hier fchreef hij zijne Introductio in mate.
Lef/den 1799 in 8vo. gedrukt; hier gaf hij in 1803
riem medicam, te Lei/den
artfenijgewasfen uit, en begon zijn hstema·
de afbeeldingen der (J1-tfenifgewasfen
tisch
Handboele der he[chouwende
befchouwende en werkdadige Scheikunde, dat feden
tisck Handboek
federt
1804
boekdeelen
I804 tot acht zware boekdeel
en is uitgedUd. Dan kort hierna, in
het begin namelijk des jaars 1805, bij beteren geest en kalmere tij·
bet
tijden, werd hij in eer en waardigheid herfteld',
herfield , en bij befluit
benuit van
het departementaal benuur
beftuur van Friesland beroepen tot medicinat!
medicinae,,
inprimis pathologiaf!
pathologiae et praxeos profes[or, op eene aanzienlijke wed.
de, en met den rang van oudilen hoogleeraar bij de faculteit,
faculteit ~ en
alle emolumenten daaraan verknocht. Hij aanvaardde dien post weder
1I den van Zomerm. des genoemden jaars met eene redevoeop den II
ring: de praecipuis quae,
q/Jae, nostra inprimis aetate inclaruerunt, medi.
corum
COl'um fystematibus,
fystematihus, welke toen ook is gedrukt in 4to. Tot zijne
gewone bezigheden als terug gekeerd, hield hij nu weder zijne
voortreffelijke lesfen
les[en,, en vormde gedurende bijna zeven jaar jeug.
jeugdige kweekelingen. Hij gaf ook, behalve het vervolg van zijn fchei"
fchei ..
B2
kun.

ro
~
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kundig Handboek, zijne liandleiding tot de Physi%g;e
Physiolog;e in 1809,
18°9, en
zijn Handboek
Handóoek de materie medica in 1811
181 I in het licht. Eindelijk
echter moest hij in het lot deelen, dat de hoogefchool, die hem
gekweekt, vereerd, verloren en herkregen had, zoo jammerlijk trof.
De ijverige man, die nog den !l61l:en
~6fl:en van Zomerm. des jaars 1811,
in tegenwoordigheid van den heer G. CVVIER,
CVVIER, toenmaals als com·
misfari$ ter organifatie gezonden, eene openbare les opzettelijk hield,

de momentosis fluidorum elastieorum
e!asticorum proprieltltihus,
proprielatihus, jJupendisque
flupendisque
fmionis eorumdem consequentiis , en onlangs tot rector der akademie
unionis

voor dat jaar gefiemd
gellemd was, moest weinige maanden daarna hare,
helaas ! onherroepelijke, hoezeer onverdiende, vernietiging bele.
ven. De achting' echter voor zijne zoo algemeen erkende ver·
dienllen deed weldra voor zijne plaatfing zorgen. In het laatst van
het volgend jaar 1812
J 812 werd hij aan de toen als nieuw georgani·
reerde akademie te Lei/dm,
Lei/den, als opvolger van den beroemden N. PA.
RADIJS,
RADIJS, tot Hoogleeraar in de Geneeskunde benoemd, en aanvaardde
diewaardigheidden
die waardigheid den 18den
ISden van Louwm. 1813met
1813 met eene redevoering: de
inerementis
incrementis quae a medio inde feculo XVIII
XVIIl cepi!
cepit medicina. Zeven
jaar genoot ook die hoogefchool de laatfte
laatlle vruchten van 's grijs.
aards nu allengskens afnemende krachten; terwijl hij tevens met
nog drie werken zijn altijd arbeidzaam leven belloot;
befloot; zijne pri.
pr;.
moe
mae linioe
/iniae pothologiae
pathologiae genera/is 1815 , zijne pri1lcipia
principia (matomico.
onol01llico.
physiologica 1817, en institutiones medicinae
medici12ae praetieue
practicae 1819.
IS 19- Hij
overleed te Lei/den den !qllen
!.!Jllen van Sprokkelm. 1820, in den ou·
derdom van omtrent
om treilt een en zeventig jaar.
YVERDUN. (of lv
Iverdo/l,
erdo 1I , lfertm)
![ertell) Eene fiad in het Zwitferfch can.
canton Waadt, liggende in eene aangename landflreek aan het meer van
Nel/fonatel,
Neufthatel, op een eiland, hetwelk door twee armen van de Orbe,
Orbe.
die zich in het Neuenburger
Nellenburger meer ontlast, gevormd worde,
warde, en over
welke beiden eene fraaije brug ligt. De fiad heeft breede en regte
ftraten,
Ilraten, regelmatig gebouwde huizen, en 2,500 inwoners, die gedeel.
gedeel·
telijk in verfcheidene linnen-, eitfenCÏtfen. en katoenfabrijken hun bellaan
bellaall
tranfiw.handel, rus·
ws·
vinden; doch inzonderheid eenen aanmerkelijken tranfito.handel,
fehen
fchen Fl"tJnkri/k,
FrankriJk, Duilsehland
Duitschland en iWit[erland, drijven, welke door de
gunfiige
gunllige ligging der fiad en del'zelver haven niet weinig bevorderd
wordt; terwijl hier, tot gerijf van den handel, twee groote pakhuizen,
w:;arÎli
wr,arÏli de koopmansgoederen worden opgellagen
opgeflageIl , voor handen zijn.
"(verdun heefe
heeft een goed Gymnasium, en de niet onbekende Hoog_
leeaar
Jeeaar DI'.
DE FELleE,
FELICE, een Napolitaansch geleerde, legde hier eene druk.
kerij aan, waarin hij, onder medewerking van eenige Franfche en
Zwitrerrche
Z~'itrerrche geleerden, in de jaren 1777 en 1778, eene nieuwe llitgve
uirgve
van de Encyclopedie, (*)
("') onder den titel van Dktionnaire
Dktion12aire u1liverfel
univerfel
in JO deelen,
deelell, in groot 4°. drukte.
dlUkte. In het oude Ooc
OOt van Tverdun
legde de beroemde onderwijzer PESTALOZZI, in 1804, zijn opvoe.
dingsinfiituLlt Jlan,
.aan, hetwelk zich nog tegenwoordig in hetzelve beo
vindt,
(") De primitive uitgave bellaat
benut S8
s8 deel. iu 4to.
'IlO.
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vindt, niettegenllaande
niettegenftaande bij
hij zelf in het begin van I IJ7
'J7 overleed.
Deze ve~dien!l:elijke
ve~dienfl:elijke man, die den u
I!1 vlln
van Louwm. 1818 zijnen
7sfl:en geboortedag vierde , verklaarde bij deze gelegenheid, dat
. bij
hij de fom van omtrent 50,000 franfche Iivres. welke hij van de
imeekening
inteekening eener nieuwe uitgave zijner werken ontvangen had, tot
een onveranderlijk
oll\'eranderlijk fonds, tef
ter flichting
fiichting van een armenimllitullt,
armenimllitullt. volgens zjjn
zUn plan van onderwijs, en inzonderheid ter altoosdurende ~
hé..
zijneF inrigting, in veilige
vordering van de middelen van opvoeding zijner
handen zoude !l:ellen.
fl:ellen. JOHAN NIEDERER, de oudlle medehelper van
befluurt een opvoedingsin!l:ituut
PESTALOZZI. befl:uurt
opvoedillgsillllituut voor meisjes; terwij.l
terwij.J
KONRAD NäF, zijn
el/ne inrigzi.jn medeburger, aan het hoofd aaat
fl:aat van e.me
doof(tommen, welke zich door eenen eenvoudigen.
Hgt
ting voor doofftommen,
eenvoud.igen. ligt
bevattelijken en grondigen leertrant ollder[cheidc..
onder[cheidc..
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z.
Z. Deze was bij de ouden eene getalletter, en beteekende 2,000,
~,ooo,
fireep er boven twee dllizendmaal
doch met eene {heep
dnizendmaal twee duizend of
flond deze letter, bij verkorting , als een
4 millioen. Voorheen fiond
teeken
roorten van gewigten; fomtijds beteekende zij IJ ~ ,
teek
en voor vele foorten
dikwijls ! en fomtijds i once; terwijl zij in vorige tijden ~ebruikt
werd, om het
bet derde deel van eene once, of 8 [crupeJ,
fcrupeJ, uit te drukken. Z. Z. werd door eenige oude natuurkundigen gebruikt, om Mie'rhe te beteekenen , en naderhand werd zij dikwijls gebezigd, om
Zingiber aan te duiden. Op f"anfche
f,anfche munten beteekent Z., dat zij
Zingiher
te Grenohle
Grenoble gefl:empeld
geftempeld zijn.
ZAAD is de fiof,
flof, welke aan alle bewerktuigde ligchamen , ge volgelijk aan het dieren- en plantenrijk, ter voortplanting dient. Wij
zullen hier fiechts
ilechts van de planten-zaden fpreken, die in uitwendige
groofte ver[cheidenheid
verrcheidenheid opleveren. Er zijn kogelronde,
gedaante de groofl:e
ronde, eironde, langwerpige, enz. 'zaden, welker oppervlakte nu eens
gHnflerend • dan eens ruw, en met allerlei bijhangfels voorglad en gHnfierend
fchiI,
zien is. Ten aanzien van hunnen inwendigen bouw komen de fchil,
bellotene kiem, het eigen·
eigenof het bekleedfel , de kern en de daarin be!1otene
bekleedfel
lijk befioten
beiloten hoofddeel, in aanmerking. Het uitwendige bekleed[el
berchadiging te beveiligen, en beftaac
beflaac
dient, om den zaadkorrel voor befchadiging
meestal uit verfcheidene
verrcheidene boven elkander liggende vliesjes, en is van
eene ver[chillende
verfchilIende zelmaudigheid.
zelmandigheid. Is dit bekleedfel houtachtig, en zoo
bet zaadnoot , welker kern.
kern, nog bobo.
hard als been, dan noemt men het
vendien, met eene dunne en weeke huid omgeven is. Bij vele zaden
bedekfel enkel perkamentperkament~ of lederachtig; bij de
is het uitwendige bedekrel
meeste echter nog dunner. De zaadkorrel befiaat
be11aat uit eene meelach.
TI 3
tige,
tige.

12

Z A A Go'
Cr -

Z A A N DAM.
D A lVI.

tige, digte, IliJmerige
/lijmerige meer of min harde zelffiandigheid,
zelmandigheid J welke de
zich in de aarde bevindende vochten
vocbten opflllrpt,
opOurpt, waardoor de korrel week
gemaakt wordt, opzwelt en aan de kiem het eerfie voedfel geeft.
Men ziet zaden met één twee of meer kernen. Op de plaats,
waarop het zaad, het klokhuis, of de vruchtbodem , vast was,
bevindt zich een plekje,
plekje J waaronder de kern ligt
ligt,, welke de toekom.
toekomfilge
fI:lge plant bevat.
ZAAG. Dit werktuig werd, volgens SCl'IRÖCK
SCHRÖCK ("'),
C'), bij de oude
Grieken door TALUS, volgens anderen door DEDALUS,
DEDALVS, van wien hij
een neef was en veel geleerd had, op de volgende wijze uitgevonden. Op zekeren tijd vond hij den kinnebak van eelle flang,
Oang, en
daarmede een fluk
!1:uk hom
hout door midden. Dit bragt hem op den
fneed dnarmede
inval, om een werktuig te maken, dat de fcherpte der tanden van
dit dier bezat, waartoe hij een fiuk blik nam, en dit naar het
bet voorbeeld der kleine, korte en naauw vereenigde tanden der flang
Oang foeed;
fneed;
ontfiond de Zaag
en zoo ontflond
ZAANDAM, aan:de overzijde van het IJ,
IJ. door het verblijf van den
grooten PETER I., aan de fcheepstimmerwerf
fcbeepstimmerwerf aldaar, beroemd geworden,
I81I tot eeoe
den. en door den keizer NAPOLEON in 18II
eene flad
fiad verheven,
Zaaft in Oost. en Westzaal1dam
Westzaandam verdeeld, welke beiden
wordt door de Zaan
nuizen voorzienen dam vereenigd worden,
door den met huizen en 3 fluizen
en te zamen nagenoeg 10,000 inwoners bevatten. Zaandam drijft eenen
uitgebreiden handel iil hout,
bout, en heeft eell
een aa~zienlijk
aanzienlijk aantal molens,
als: houtzaag.,
houtzaag-, papier-, pel., olie.,
olie-, verf.
verf- , fnuif-,
fnuif- , run.,
run-, loodwit.,
fiijfsel- en andere molens, te zamen meer dan twee honderd bedragende. De papierhandel was hier voorheen
voorbeen verbazend uitgefirekt
uitge!1:rekt,, en
is
js nog van veel belang, vooral wanneer men den opbrengst der
papiermolens die men te Zaandi;"k
Zaandi/k aantreft, mede rekent; de voornaamfte
naamfie papiermolens zijn: die der heeren KOOL en
en. Comp.
Camp. , VAN
VAN DER
LEY en HONIG. Voorheen bloeide hier, inzonderheid, de kleine
visfcherij zeer flerk,
!1:erk, zoo dat er, in '701,
17°1, 35 [chepen
fchepen ter walviseh.
walvisch~
vangst werden uitgerust. Sedert echter is deze tak van welvaart
aanmerkelijk verminderd. Zaandam heeft vele kapitalisten, waar.
waarvan echter verre de meesten, uit hoofde van den lOSten
losfen grond,
flechts
l1echts ho~ten huizen bewonen, die zeer net en befchilderd zijn. De
oude Noord.Holiand/ene
Noord-Hollandfche gewoonte, om den grooten ingang derzelve
alleen bij bruiloften of begrafenisfen •, te openen, is door den om·
gang met vreemdelingen, gedeeltelijk, in onbruik geraakt; doch van
den kant van Amfterdam komende, wordt men dadelijk
dadelUk door de
Noord.Hollandfche zlndeIij~heid
z;ndeIij~heid getroffen, welke bij fommigen wel
eens in het overdrevene foopt. Men vindt te Zaandam nog het
J. van Rusland bewoond, toen bij zich in
huisje, door PETER I.
bier als fcheepstimmerman
fcheepstlmmerman ophield, en hetwelk 's mans naneef,
1697 hier
de overledene keizer ALEXANDER I.
J. in 1814, herwaarts lokte, en
hem, in dit eigen huisje eenen fteen
fieen met het volgende eigenhandig
(*) In zijDe
zijne """."'"
611"/11'"'' C,fchi'tlenis
C'fohj,tlenis,I Ocel r.
I.
(.)
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dig opfchrift,
opfchrife, deed metCelen
metCelell : PETRO MAGNO ALEXANDER ( ALUALU·
....ANDER
NDER. aan PETER den grooten). Voor het overige heeft Zaandam ~g
groote Hervormde, 3 Doopsgezinde, waarvan die aan de westzijde
onder den naam van O. en N. vermaning, en die aan de oostzijde,
wegens hare iraaije
îraaije bouworde, bezienswaardig is, 1 Lutherfche en
!l
!1 Roomfche kerken, waarvan die aan de westzijde tot de Jansenisten
behoort, en eene Synagoge; voortS
voorts wees.
wees- en godshuizen, en andere
liefdadige gefiichten, , en een zeer aanzienlijk departement der maatfchappij tot Nut van 't /ilgemeen,
Algemeen, en men vindt bij velen fmaak
voor de wetenfchappen, voor al voor hetgeen het vak der bouwkunde betreft.
Onder de Zaanland!che
Zaanlandfche dorpen behooren : Oostzaan, ten oosten
van Zaandam, als ook Landsmeer;
Latzdsmeer ; wijders ten westen de Koog, waar
men eene harenmakerij ,de eenige van die foon
foore in ons vaderland, vindt, waarin de zakken.
zakken, om de olie uit het zaad te perfen ,
land.
van binnen met haar belegd worden; voorts Zaandijk en Wormerveer
met de beroemde papierfabrijk der heeren VAN GELDER SCHOUTEN
en Comp. , en in de laatlle plaats, feden
fe den eenige jaren.
jaren, eene wekelijkfche kaasmarkt; voorts Knollendam
KnoJlendam,, meer westelijk Westzaan ,
Iijkfche
Asfendelft,, Krommenie en K"ommeniëndi,jk,
f{,'ommeni;}ndy'k, met vele fpinen verder /isfendelft
11erijen
llerijen voor de zeilreederijen, hier rolreederijen genoemd, die zich
plaaefen bevinden. Aab het gehucht
op de twee eerstgsnoemde plantren
l] ligt eene iJuis,
Ouis, waardoor vele fchepen.
fchepen, langs
Nauerna bij het (1
Westzaan , /{"ommenie
Krommenie en Knollendam
/{nollendam,, naar Alkmaar varen; vallende
deze vaart bij Marken-binnen in de Marker-vaart. Aan de overzijde van Wormerveer en Zaandy'k
Zaandlj'k ligt de Wormer , (een in de 17de
eeuw bedijkte polder, voorh,een een meer, 1800 morgen rijnWarmer zijnen naam ontleent.
ontleent,
landsch bevattende) waarvan het dorp Wormer
helwelk
helwelk weleer door de be[chuitbakkerijen
befchuitbakkerijen zeer bloeide, waaraan de
be[chuit-toren
befchuit.toren nog herinnert, doch, thans zeer vervallen is.
is, EindelUk
lijk heeft men nog .lisp, hetwelk aan de oostzijde van de Zaan ligt.
Men ziet bij al deze dorpen bijna niets dan weilanden. De .banne
,banne
van /isfendelft
Asfendelft alleen leverde in de 16de eeuw 8000 l10pen
fiopen melk
daags op.
ZACHARIA, (JUST FRIEDRICnWJLHELM)
FRIEDRICH WILHELM) hoogleeraar in de dichtkunst aan het Carolinum te Brunwsijk
B,.unwsi/k,1 werd in 1726 te PrankennauFrankennaufen
fm in het prinsdom Schwartzburg, geboren. Van bet
het jaar 1743,
fiudeerde
l1udeerde hij te Leipzig in de regten •, doch hield zich, inzonderheid,
inzonderheid.
met de beoefening der fraaije letteren en dichtkunst bezig.
bezig, van welke
eerfie groote
laatlle
Iaatlle hij reeds vroegtijdig, proeven leverde. Zijn eerUe
dichtfiuk was de Renommist, een heldendicht, de eerlle, alhoewe
a!hoewe
DuitsclzJafld, GOTTSCRED
GOTTSCHED
onvolkomene,, proeve van dezen aard in Duitsen/a'ld,
onvolkomene
maakte hetzelve, het eerst, in de Belustigungen
Belustig!Jngen des Verf/andes
Verftandes und
WitZIS,
W;tZIS, bekend, en bezit de verdienfien
verdienften van ook dezen dichter aanaan·
gemoedigd te hebben. ZACHARIA (cheidde zich echter,
liChter. gelijk anderen, van hem af, en geraakte in betrekking met die voortreffelijke
voortrelfelijke
B
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yerfiandige
yerllandige en jeugdige mannen, die zich toen
coen te Leipûg
Leipzig bijeen vonden,
en als grondleggers van eenen
een en beeeren
beteren [maak
fmaak in Duitsclzland
Duitsch/and bekend zUn.
zijn.
De goedkeuring, waarmede het eerfle
eerfl:e comisch gedicht van ZACHARIA
werd ontvangen, moedigde he
hem
maan,
aan, om hierin voort te gaan, en ZOQ
zoo
ontflonden,
comi[che heldendicbten
heldendiclnen
ontfl:onden, van tijd tot tijd, zijne overige comifche
PHAETON. das Sclmupftuch,
Schnupftueh, en M
MURNER
URNER in der HÖ!!e.
HÖ/le. Nadat hij zich
een jaar in Göttingen
Götmlgen had opgehouden, werd hij in ]748
] 748 leeraar aan
het Caro!inum
Carolinum te BruflSlpi,ik,
Brunsrvifk, en in 1761
176 ( hoogleeraar in de dichtkunst,
wanneer hem tevens het opzigt over den boekhandel en de boekdrukverfcheikerij van het weeshuis aldaar werd opgedragen, hetwelk hij vcrfcheidene jaren Waarnam.
waarnam. Hij was als leeruar
leeraar en fchrijver zeer werkzaam.
Zijn' roem als dichter. heeft hij voornamelijk aan zijne comirche
comifche dichtdo~h hij heeft
heefe ook eenige niet
niee ongelukkige proefiukken te danken; doch
(tukken
ven in de befchrijvende poëzij geleverd, waaronder zijne gedich~en: die
Tageszeiten en die
dit' vier
v/t'r Sturen
Stufen des weiblichen Alters
Li!ters de beste zijn.
muzij)(ale dichtallkken,
dichefl:ukken, die hU zelf gedeeltelijk in
Ook gelukten hem 111uzijlcale
mnijk bragt.
mazijk
bragt, en gemakkeliJke,
gemakkel~lke, bevnllige
bevallige liederen zeer
zeel' wel; doch in de
Ode Daagde
/laagde hij minder gelukkig: zijne comifche en befchrijvende gedichten zijn in eenige nieuwere talen, en ook in de Lacijnfche, overgezet. Zelfs leverde hij eene duitfche vertaling van MILTONS verloren
paradi/s, in hexameters; doch deze is vervelend,
ve~velend, ongecrouw
ongetrouw en onon·
welluidend, en vond ook geen
geenen
en bijval. Behalve verfcheidene andere, ten deele, onvoltooid geblevene dichtllukken,
dicIJtllukken, heefe
heeft men nog
van hem: Pabeln
Fabeln u1Jd
fJ1Jd Erzáhlungen,
Erzä/z/ungen, in BURKARD
BURKARD WALDIS manier,
auferlesener Stücke der besten Deutfellen
Deutlelzen
l1runfw.
Brunfw. 1771 , Sammlung auJèrlesener
OPIZ bis
his auf gegenwártige
gegenwärtige Zeiten , enz., waarvan het
dichter, "on
von OPJZ
Ifle
Ifl:e deel van zijne hand in 1766,
J766, en het 2de
2.de in 177I
1771 verfcheen,
en welk werk, na zijnen dood, door ESCHENllERG
ESCHENIlERG vervolgd is. De
poëtifehe fchriften
fdriften zag in 9 deelen het
beste volledige uitgave zijner poëtifche
Jicht te Brunswfjk
Brunswijk van 1763 - 1768; eene tweede verbeterde uitlicht
gave (waarin MILTONS
MILToNsverloren
verloren paradijs is weggelaten) verfcheen mede
aldaar in 1772,
1772., in 22. deelen, waarop, na zijnen dood, door ESCHEN~
ESCHEN.•
DERG,
BERG, in 1782, nog één deel hinter/asJèner
hinterlasfener Schriften werd uitgegedicheer eenen rijkdom van poëtifche gedachven. ZACHARIA bezat als dichter
ten en beelden, en wist dezelve in eenen bebagelijken
behagelijken vorm voor te dragen. Hij arbeidde gemaklijk en vlug, doch daarbij ook minder naauwkeurig. Zijn leven eindigde in 1777. in het 611le
61 fie jaar zijns ouderdoms.
ZAFF
ZAFfA. Een minerale (teen,
fieen, waarmede de Chi11ezen
Chinezen het porce·
lein blaauw verwen.
ZAlRE, Congo, eelle
eene rivi~r, die uit het binnenfle
binnell!le van Afrika komt,
en zich in den dtlantifchm
Atlantifchm Oceaan, met 22. mil!.
mille cubiek-voeten water
fecollde, uitfrort.
in iedere [econde,
uitllort. Zij heeft een' zoo geweldig fierken
fier ken val,
d-at geen [chip
fchip anders dan digtlangs de kusten, waar de firoom
aroom minder
!lerk
dellzelven kan opvaren; terwijl zij !log
nog 80 zeemijlen haar
fierk is, tegen denzelven
zoet water behoudt. Aan haren mond is deze rivier 5 duitfche mijlen
breed, en 100 vademen diep. Zij overtreft dus in grootte alle rivieren
in
iu
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in Afrikà , zelfs den Int/us
lndus en Ganges, weshalve men haar met den Nig~r,
N;g~r,
. welks mond, zoo wel als deszelfs oorfprong, tot heden nog onbekend
zijn, voor eene en dezelfde rivier heeft gehouden. Om dit te beflisfen, en
tevens het binnenfl:e
binnen!l:e van Afrika, te onderzoeken, zond de Engelfche
admiraliteit, in 1816, een daartoe ,zelfs voor de wetenfchappen, toegerust
fchip, onder den kapitein TUCKARY, de rivier opwaarts; doch eene
kwaadaardige koorts fleepte hem met 21 perfonen en 4 geleerden weg,
uit wier dagboeken te Londen in 1818
18 [8 een reis
reisberigt
berigt verfchenen is.
Z~LEUCUS. De wetgever cjer
der republiek Loeris, eene volkplamillg
volkplanting
in Groot-Gdekenland,
Groot-Griekenland, die volgens fommigen 50J,
5°::>, volgens anderen
664 jaar voor onze tijdrekening leefde. Van zijne levensomfl:al1dighelevensoml1:andigheden en wetten is weinig bekend; doch uit de voor handen zijnde fraglaatl1:e zeer gelheng
geftreng moeten geweest
menten kan men opmaken, dat de laatfte
zijn. Om de weelde te onderdrukken gaf hij bevel, dat alleen de
openbare meisjes van vermaak verfierfels van goud en edelgefl:eenten
edelgel1:eenteo
mogten dragen, en verordende, dat de echtbreuk met het verlies
van beide de oogen moest gefiraft
gefl:raft worden. Toen nu zijn eigen zoon
zooo
van deze misdaad overtuigd werd, fmeekte
fm eekte het volk,
volk. uit achting voor
den vader, om den fchuldigen
fcllllldigen van de ftraf
fl:raf te ontheffen; doch ZALWZALIW.
cvs bleef onverbiddelijk. Om echter de infpraak van zijn vaderlijk hart
met de gefl:rengheid
gefirengheid der wet eenigermate overeen te brengen, liet hij
eerst zich zeI
zelven
ven,, en vervolgens zijnen zoon een oog uitfteken
uitl1:eken,, welk
voorbeeld van gefl:reng-e
ge!l:renge geregtigheid, volgens de verzekering der fchrij.
vers, dit gevolg zoude gehad hebben, dat men, zoo lang hij leefde
en zijne wetten befl:onden,
be!l:onden, te Loeris van geene echtbreuk iets meer
hoorde. Ten einde zijne wetten te handhaven, beval ZALEUCUS , dat
ieder, die eenen voorflag
voorllag tot eene nieuwe wet mogt willen doen.
Hrop om den hals verfchijnen moest, opdat men hem aanmet eenen ftrop
fionds konde wurgen, wanneer zijne voordragt niet beter dan de
reeds befiaande
bel1:aande wetten bevonden werd.
ZALIGHEID. Dit woord, volgens deszelfs afleiding van het
oudduitfche Sa! (volheid), drukt iets uit, dat onbeperkt en grenzenloos (abfolm)
(abfolut) is; en uit dien hoofde wordt de Zaligheid
eerst en voornamelUk
voornamel~ik aan God toegefchreven. Wanneer wij nu zeggen: God is zalig, beteekent dit niet anders dan: God is het volkomen!te wezen, is verheven boven alle behoeften, dewijl Hem het bemenfl:e
wustzijn zijner' eigene volkomenheid, ook het volle genot van zich
zelven
zeI ven verrehaft
verfchaft;; hij is zich zelf genoeg, hij heeft de volheid des
welzijns in zich zelven. Dit juist is Zaligheid, en konde dus ook
abfoluce
abfolute zelfstevredenheid genoemd worden. Naardien deze inwendige
menrchelijke rede te boven gaat, kunnen wij ons
vrede Gods, alle menfchelijke
daarvan, evenmin als van de eigenfchappen Gods, eene voldoende
voorl1:eIling maken. Gelijk evenwel dt! mensch de goddelijke volkovoorfl:eIling
menheid tot het doel van al zijn ftreven
fl:reven moet maken, zoo moet
hij ook trachten, Hem in Zaligheid gelijk te worden. Dit 11ll
hU
nu kan
hij
/Jij flechts
Gechts bij aannadering , en daarom kan men zeggen: God is Zalig
B 5
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de mensch wordt het flechts,
Ilechts, terwijl hij God gelijkvormig zoekt
te worden. Daar deze gelijl{vormigheid aan God niet zinnelijk (phyfiseh) • maar zedelijk (moreel) te denken is, wordt de mensch
fisch),
Ilechts door zedelijke volkomenheid, die wij deugd noemen, zalig:
flechts
onder[cheiden dus Zaligheid (l.ap.azij alleen maakt hem zalig. Wij onderfcheiden
""plhl1ç,
""plhl1~. beatitudo) of inwendige tevredenheid, die ons door geene
uiterlijke omll:andigheden
omfl:andigheden of gemis van uitwendige goederen kan ontont"
roofd worden van gelukzaligheid (E&~"I",QYt",
(EV~"If.'QV;", felicitas)
felicit3s),, in zoo
vèrre de mensch ten aanzien van zijn welzijn' ook afhankelijk is van
zinnelijke behoeften en derzelver bevrediging: gelukzalig noemen
wij dus hem, die door uit. en inwendige, of natuurlijke en zede.
Iijke goederen beide gelukkig is.
Volgens KaNT
KANT en latere aanhangers der criti[che
critifche wijsbegeerte maakt
hoofd·bell:anddeelen van het hoogfl:e
hoogll:e goed uit. De
Zaligheid een der hoofd·befianddeelen
rede namelijk vordert niet alleen van den mensch, dat hij zelfs zede.
lijk goed worde, maar ook het zedelijk goede zoo veel mogelijk
zoeke te verbreiden. Aan deze vordering echter verbindt zich de
toe1l:and
toezegging, dat de mensch dan met zich zelven en zijnen toefl:and
zoo te vreden zal worden, als het voor een beperkt wezen mogelijk
is. Deze zelf
tevredenheid is Zaligheid. Zedelijke volkomenheid en
zelfcevredenheid
Zaligheid te zamen gebragt ,maken dus het hoogfl:e
hoog!l:e goed, of eindoei
der rede uit. FICHTE, die eene aanwijzing tot een zalig leven fchreef,
wil dat het leven zelf de Zaligheid is: wam
want het leven is liefde, en
d~ geheele vorm en kracht des levens befiaat
beflaat in de liefde, en ontd'!
fiaat
!l:aat uit de liefde. Nu is liefde verder, tevredenheid met zich zelve.
zelve,
vreugde aan zich zelve, genot van haar zelve, en alzoo Zaligheid:
en zaligheid een en hetzelfde.
hierom zijn bij hem leven en liefde eu
Het begrip van Zaligheid laat zich volgens hem flechts ontkennend
(negatif) uitdrukken: wij knnnen
kunnen flechts beweren, dat de zalige van
fm
fmart,
art , van moeite, van ontbering bevrijd is; waarin zijne zaligheid
zelve (pofitif)
(politif) befl:aat,
beflaat, laat zich ni~t
ni\!t befchrijven,
befchrijven. maar alleen onmiddeIijk
delijk gevoelen.
hoogfle
Van de vroegfie lijden af hebben de wijsgeeren over een hoogfie
helzelve iu
in de
goed gedacht en gefchreven. Pythagoras meende, hetzelve
Aristote/es in de deugd,
kennis der zielsvolmaaktheden te yinden ; .iristote/es
Soerates in de wetengezondheid,J en andere uitwendige voorregten ; Soera/es
gezondheid
fchappen; de Stoïcijnen in een leven overeenkomfiig met de rede en de
Epicul'uS in zir.nelijk genot; Cicero befchreef alleen over dit
natuur; Epieurus
onderwerp 5 boeken, en Parro beweerde niet minder dan bijna 300
verfchilIende gevoelens te Imnnen
kunnen optellen. Hierin evenwel kwamen
hoogl1:e goed in de tijdelijke of zinnelUke
zinnelijke
zij allen overeen dat zij het hoogfie
wereld zochten. Bekend is het, dat de openbaring hetzelve buiten
de enge grenzen van een kortfiondig
kortll:ondig leven plaatst, en onze onvatbaarheid , om hiervan evenredige begrippen te vormen te hulp komt
de voorfiellingen
voor!l:eIlingen van zaligheid, eeuwig levetl , koningri,jk
koningrijk of
door ele
erfenis der hemelen, neme/feite
heme/feke kecl'lijkfteid
keel'/ijkkeid enz. Zij 'leert
leert ons, dat
deze
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deze Zaligheid beflaan zal in het genot van onmiddelijke vel'keering
met God en de aanfchouwing zijner heerlijkheid, in de vermeer.
dering van
v.an onze kennis, en in den toenemenden wasdom onzer
zedelijke volkomenheid en deugd
deugd.•
.,ZALM.
ZALlVI. (Salmo) Dit geilacht van vis[chen
visfchen heeft een' gladden kop"
tanden in de kaken. en op de tong, in het kieuwenvlies 4-10
4-10 fira.
len; op het lijf achter de rugvin eene vetvin , en veelfiralige buikvinnen. Bij den gewon en Zalm (S. Salar)
Sa lar) fieekt de fnuit voorbij
de bovenkaak heen; dq.ch het zijn alleen de mannetjes, die eene omgebogen onderkaak heb'ben. Deze visch houdt zich voornamelijk
plaat.
in de noordelijke zeeën en rivieren op, en wel op fommige plaatfen
fen,, zoo als op de kust van Labrador, in groote menigte; leeft van
kleine visch jes, infecten en wormen, en neemt fpoedig in grootte
toe; doch bereikt zelden eene grootere lengte dan van 6 voet, en
eene meerdere zwaarte dan van 50 pond. De Zalm is een trekvisch,
die tegen het voorjaar, in den tijd van het fcharen , de zee verlaat,
en in twee vooraan zamen loopende rij en, van 3°,
30, 40 en meer, de
rivieren en vloeden optrekt, en wel tot eenen zeer verren afstand.
Zij ondernemen deze togten, voornamelijk '. om zich voort te planplan.
ten, waartoe het wijfje met haren fiaart een' knil
kuil in het zand der rivier graaft, en hierin hare kuit of eijeren
eijercn legt, die dan door het man.
Optogt in onze rivienetje met zijne hom bevrucht worden. Deze optogt
ren is tevens voor velen dezer visCchen
visfchen noodlottig, vermits zij alsdan
in menigte worden gevangen, hetwelk meestal met netten gefchiedc,
en waaromtrent in ons vaderland onderfcheidene wetten en verordeningen gemaakt zijn. In de zuidelijke deelen van Europa is de Zalm
onbekend, doch in het noorden des te algemeener. Ongeloofelijk
OngeloofeIijk is
de menigte, die in de noordelijke deelen van Groot.Brittanje ge.
vangen wordt, zoo dat er zelfs Zalmvis[cherijen
Zalmvisrcherijen zijn, die jaarlijks
10,400 P. st. bedragen. lil
In Noorwegen is deze visCcherij
visfcherij mede aan10,4°°
merkelijk; wordende niet zelden op éénen dag over de 2,000
2,000 naar
Bergen gevoerd. CO)
(*) Ook in ons vaderland was de
de ZalmvisCcherij
Zalmvisrcherij
eertijds zeer belangrijk: immers in het jaar 1749 werden er, tusfchen
den 16den van Bloeim. en den loden van Zomerm. dus nog 6 dagen
minder dan eene maand, 952 Zalmen te Schoonhoven gevangen,
waaruit men het bijna onbegrijpelijke verhaal kan verklaren, dat de
dienstboden, we leer bij loonsonderhandeling bedongen, niet meer dan
eeren.
tweemaal in de week Zalm te zullen eeten.
Ofschoon deze visch versch reeds zeer veel gegeten en ook
denzelven echter ook voor lanzeer hoog gefchat wordt, maakt men dl."nzelven
illzoming ,berooking
, berooking of droo.
geren duur en verdere verzending door inzoming
ging geCchikt.
gefchikt. De inzouting,
inzOtlting, bij zoo veel fpaarzamer vangst, zeldzaam meer plaats hebbende, zullen wij hier alleen van het rook en
grooten
fpreken. Hiertoe geeft men de voorkeur 'aan den middelmatig groot
en
en vetten Zalm, die meestal beneden aan de rivier en in het begin
van
C·)
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van de visfcherij gevangen wordt. Dezelve wordt van buiten mer:
mer
eenen doek fchooll
fchoon en droog afgenomen en arrn
aan den rug op de
gewone wijze in twee helften gerneden.
gefneden. Wanneer hij zeer dik
van vleesch is, maakt
maaln men eene nieuwe fnijding van den kop
kopllaar
naar den {taart
/laaft 2 duim diep, om het,
het. zout beter te doen doortrekke,n,
doortrekke.n,
waarna de vleeschzijde met het bloed van den visch, hetwelk men
daartoe
oaartoe bewaart, terdege befireken
bellreken worde.
wordt. Hierop wrijft men hem,
zij.
zoo van binnen als van buiten, met fijn zout in , legt beide de zijden vervolgens in eellen trog, op dat
dar het zout gedurende 2 of J
dagen wel doortrekke , waarna de visch er wordt uitgenomen, op
dunne !lokjes
fiokjes eenige dagen in de zon gedroogd.
gedroogd, om llijver
fiijver en vaster
te worden, en daarna in eene rookkamer, waarin een fmeulend
vuur, ter voortbrenging van veel rook, is aangelegd, fom
fomtijds
tijds , met
den fiaaft
/laart fomtijds met den kop omhoog. op dat
dar met de vettigheid
het zout door den geheelen visch dringe, wordt opgehangen. Dit
rooken duurt 12
1!2 of 14 dagen, ook wel langer; wordende dedeugd
de deugd
daaraan erkend, dat de visch als half doorfchijnend zij. Vervolgens
wordt hij fchoon afgewreven, nog eens , ter verfrisfching en
veräere opdrooging, in de lucht gehangen, en voorts op eelle
eene
drooge plaats bewaard.
veraerZALVING. Van oudsher plagten zich de Oosterlingen, ter verlIerking hunner leden, en verheffing hunner ligchamelijke
Iigchamelijke {choonheid,
fchoonheid,
te zalven; en van hier ook, dat het zalven der bij hen geachte gasten, met welriekende oliën, onder de uit/lekend!le
uitllekendlle eerbewijzen behoorde. Van deze gewoonte
gewoonte. des gemeenen levens onderfcheidr
onderfcheidt de
lVIozaifche wetgeving, in overeenkomst met andere godsdienfren
godsdienfien der
oudheid, de zalving der priesters van hunne kleederen •, en tot de
godsdienst bellemde dingen.
dingen, welke alleen met een bijzondere daartoe bereide, heilige olie gefchieden
ge[chieden mogt, en de beteekenis eener
uitfluiting. tot godsdienllige gebruiken had. Reeds in de
wijding, bij uitfluiting,
oudheid befchouwde men, in dezen zin, de z:tlving
zalving van koningen en
priesters als een [ymbolisch
fymbolisch bedrijf, hetwelk voor de gezalfden de
onfchendbaarheid van het karakter hunner
hunnerambtswaardigheid
'ambtswaardigheid , en hunne
hUl1ne
toerusting met bUzondcre
bUzondere gaven van Gods geest, aanduidde. Van
hier, dat zich koningen en priesters.
priesters, bij uitaek,
uitllek, gezalfden d~s
des
Heeren noemen, wier perfoon heilig en onfchendbaar, en wier aanzien in hunne ambtsbediening van God is. Ook wordt de in het
oude Testament voorfpelde verlosfer, uit hoofde zijner koninklijke
afkomst en waardigheid, MesJias
Mesjias , dat is e'en
een gezalfde, genoemd.
Nog tegenwoordig worden de koningen bij hurne krooning gezalfd,
om aan hunne waardigheid eene godsdien/lige
godsdienfl:ige wijding en heiligheid
hij te zetten; gelijk ook nog de zalving onder de Katholijken bij
de wijding van eenen
eellen priester plaats heeft, welke door eenen daar.
toe bevoegden bisfchop met de heilige olie gefchiedt.
ZAMPIERI (DOMINICO) , meer bekend onder den naam van
DOMINICHINO, was een beroemd fchilder der Lombardijfche [chool.
fchool.
Hij
llij
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Hij werd in 1581 te Bologna geboren, en was een leerling van eH.
0ALVART en CARACCJ.
CARACCJ. Zijn talent ontwikkelde
omwikkelde zich langzaam; doch hij
vergoedde dit gebrek door aanhoudende vlijt, en verwierf zich eenen
uitgebreid en roem,
roem , dien zijne kunstgenooten zoo zeer benijdden, dat zij
hem deswegens vele onaangenaamheqen berokkenden; zoo als ook zijn
dood, dien in ]641
1641 in het 60fle
6o!le jaar zijns levens volgde, niet
niee on.
waarfchijnlijk,
waarrchijnlijk, aan toegebrage
toegebragt vergif worde
wordt toegefchreven. Als [chi!.
fchi!.
der flond
!lond· deze voortreffelijke kunflenaar
kun!lenaar bij alle deskundigen in hooge
waarde,,doch
doch zijn' grootflen
waarde
grootll:en roem heefe hij in zijne fresco
fresco-- fchilderfchilder.
fiukken
!tukken behaald. Naauwkeurige teekening, wel gekozene houdingen,
hartscogten, doen zijn werk bodoch inzonderheid uitdrukking der hartstogten,
ven anderen uitfleken.
uitll:eken. Zijnen ST. HIERONYMUS houdt men voor een
der fchoonfle meesterflukken 'van fchilderkuhst. ZAMPIERI
ZIIMPmRI was tebouwkundige: de paus GREGORIUS XIU.
XIII. vertrouwde
vens een groot bonwkundige:
hem het opzigt over de pausfelijke gebouwen toe, en het overheerlijk paleis van ALDOBRANDlNI,
ALDOBRIINDlNI, te Frescati, met deszelfs tuinen.
werd naar zijn plan ingerigt, en bevat de fchoonfie
fchoonll:e gedenkfiukken
gedenkilukken
zijner meesterlijke hand.
ZAND is fijn gebroken freen,
ileen, hetwelk, naar den aard van den fleen,
ileen t '_
beflond, nu eens een meng[el
waaruit het beiland,
mengfel is van ver[chillende,
verfchilIende , dan eens
van ,gelijkaardige,
geJij kaardige, kalkachtige, of kwartsachtige fieentjes.
ileentjes. De laatfle
laatile
worden gewoonlijk, bij uitfluiting, Zand genoemd. Hetzelve bell:aat
beflaat
in grootte , gedaante, kleur en door.
dooruit enkele fijne korreltjes, die ingroone,
fchijnendheid zeer onderfcheiden
onder[cheiden zijn. Het fijnfle
fijnll:e en doorfchijnendfle
is het Zeebron-.
Zeebron-, Maal- of Welzand, hetwelk voornamelijk aan de zee.oevers gevonden wordt, en op het vàste land, met flof
ll:of vermengd,
iluifzand maakt. Dit Zand 'bedekt
bedekt op ver[cheidene
verfcheidene plaae[en
plaatren uithet fiuifzand
geil:rekee
geilrekte {heken,
(heken, en veroorzaakt. wanneer het
hee dik ligt, mijlen lang
plaatren , daar het alleen en op zich zelf geheel onvrucht.
onvruchtwoeste plaaeren
Afrika en /Jrabië
Arabië zijn door hare
baar is. De zandwoestijnen van /Jffika
nitge!1rektheid
uitgeflrektheid,, en
eu als Zand·
Zand-zeeën
zeeën door hare, den zeegolven gelijge'lij.
kende beweging, algemeen bekend. BRUCE
BaucE geeft ons hiervan eene
grootrche
berchrijving in het sde
3de deel zijner Reize naar Abyssinië.
grootCche be[chrijving
Veelvuldig en belangrijk is het gebruik, hetwelk algemeen van het
Zand gemaake
gemaakt wordt:
wordt; met te zware en fl:ijve
ll:ijve kleigronden vermengd,
maakt
maal{t het deze los, en daardoor vruchtbaar, vermits warmte, voch.
dan in dezelve
tigheid en de voedende deelen van den dampkring dalI
beter kllnnen
kunnen indringen; bij de met[elkalk
metreikalk wordt het gevoegd als
een meer verhardend cement; ook wordt het met de klei verëenigd,
waaruit het grove ileengoed gemaakt wordt, terwijl eene bijzondere foort
[oort den geelgieteren dient tot het vormen, en hierom ook
fufol'Îa) genoemd, en in den dagelijkfchen wandel
vormzand (arena fuforia)
Brus[e/sch Zand geheeten wordt: en wien
Brusfelsch
wicn zijn de Zandloopers , ter
verdeeling van den tijd onbekend, waarvan men zich, inzonuerheid
kunllige flinger- en veeruurveer uurin de aloude tijden bediende, toen onze kun!1ige
werken nog niet bekend waren.
ZAND
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ZANDBAD. Men weet, dat fiiklllcht onge[chikt
ongefchikc is ter ademhaling,
en voor het dierlijk leven, hetwelk daardoor mOet onderhouden worden. doodelijk is. Zij blijft over, wanneer men van de dampkringslaatl1:e alleen door
lucht de zuivere lucht wegneemt, hetgeen daar de laatfte
dool' onder
vuur onderhouden en eindelijk verteerd wordt, gefchiedt door
een molglas , van onder in eenen fchotel met water ftaande,
ver
l1:aande, ter hal
halver
wege van hetzelve een geglommen kooltje te leggen, hetwelk al de
zuivere lucht verdrijft, en alleen de fiikftof
l1:ikl1:of overlaat. Men kan de
zelve ook voortbrengen door het vleesch van eenig dier aan kleine
!tukjes .te
,te fnijden, daarop, in een glazen kolfje, [alpeterzuur
fiukjes
falpeterzuur,, of
zoogenoemd fierk
!terk water, te doen, en hetzelve in eenen pot te
zetten met zand, die van onder door vuur wordt heet gelilaakt
gemaakt;; en
dit noemt men dan een Zandbad; wordende deze lucht door middel van eene luchtobbe in glazen opgevangen.
gef1achtnaam van eenige foorten van
ZANDLOOPERS. Is de geflachtnaam
kleine, fchildvleugelige torren ~ CCieinde/a
(Cicinde!a L.), waarvan de meesten
zeer fraai geteekend en gekleurd zijn. Ofschoon zij zeer vele overaard torren ,zijn zij echter van dezelve door
eenkomst hebben met de aardtorren
pooten. en draadvormige voelers of
hunne grootere oogen, langere pooren.
onderfcheiden. Deze infect
infecten
zi,in zeer verl1indend
verflindend
fprieten, wezenlijk onderCcheiden.
en zijn
van aard, en leven van onderfcheidene andere, van welke zij zich
op eene zeer behendige wijze weten meester te
tè maken, waartoe hun
verbazend hard loopen, uit hoofde van hetwelk zij zeer moeijelijk te
vangen zijn, en zij bij ons den naam
na:nll van Zand/oopers dragen, bij'
bijzonder dienstbaar is. Ook knnnen
kunnen zij uittermate goed vliegen. De
l1~eest wit,
worm, of het masker, waaruit zij voortkomen, is lang, meest
week, rond, met zes harde pooten, die, gelijk de kop, bruin zijn.
Aan den bek zittèn twee frerke
fierke nijpers, waarvan ook het torretje is voorzien, waarmede deze worm de prooi, die hem rot voed
fel moet vervoedCel
firekken,
firekken. zeer zeker weet t~ vatten. Zij zijn zeer moeijeIijk
moeijelijk te vinden,
want zij onthouden zich in een bijna regtlijnig hol of kanaal onder de
oppervlakte der aarde op, en kruipen, zoo dra zij gel1:oord
geftoord worden ,ijlings
naar beneden. In die holen of kanalen tuimelen fomwijlen kleine in.
in_
fecten , die aldus eene prooi dezer wormen worden. De Cicinde!a
Cicinde!acam.camfecten,
sy/vatica zijn, onder deze torren, bij uitflek fraai van kleur.
pestris en sylvatiea
verféheidene geloofwaardige waarZANDREGEN. Men weet uit verfêheidene
nemingen, dat er wezenlijk Zand uit den dampkring is nedergevaJlen.
nedergevallen.
In Belgrado viel in het 31
3lSS jaar der Hegira een roodachtig,
roodachtig. aldaar
onbekend, Zand, nadat de lucht vooraf rood gezien had. In de jarèn
ren 1744 en 1749 gebeurde er iets dergelijks te Genua. In de Atltm·
At/an.
tifche
ti[che zee, op 45°
45 0 noorderbreedte en 322
322 00 ,, 45' lengte, had men insaf(l:and van 8 à 9 uur van het vaste land, en bij
gelijks,
gelijks. op eenen amand
grootfie fiilte,
fiiIte, eenen Zandregen, en in 1562 te Sehleuzingen
de grootlle
Sch/euzingen eenen
kiezel1leenregen.
luchtftee.
kiezelfleenregen. Deze dingen fcheiden zich, even als de luchtllee.
nen.
nen, uit den dampkring, nadat zij vooraf. door de eene of andere
tU,anier van verdamping, luchtvormig in denzelven waren opgenomen.
tn,anier
ZANG-
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ZANGSPEL (Opera) is, in een' ruimen zin, eenmuzikaaldrama,
en dit bepaalt deszelfs geheele karakter. lIet onderfcheidt zich daar.
door, vooreerst.
vooreerst, van het zoo genoemde Tooneelfpel met muzijk,
waarin alleen toevallig, wanneer zoodanig ftuk
fiuk geoordeeld wordt
zulks te vereifchen, mllzijkftukken
mllzijkfiukken worden ingevlochten. In het Zangmaal{t de muzijk wel het wezenlijke gedeelte er van
fpel, of de Opera, maakt
zij zich boven de dichtkunst zou ver.
uit, doch daaruit volgt niet, dat z~i
heffen, maar wel, dat beide met elkander, wederzijds, in het naauw'
fte
fie verband, ftaan.
llaan. Ten gevolge hiervan wordt, aan den eenen kant,
de poëzij gezaIJg
gezang;; maar de muzijk verheft zich, aan den anderen,
tot dichtkunst door eene
ee~e levendige fchildering van de gemoedsftemming
!te geeft aan het drama!lemming -en karakters der perfoneIt.
perfonert. Het eer
eerfie
drama·
tisch gedicht van het Zangfpel
langfpel een lyrisch karakter; want alle dicht.
kunst neigt door uitdrukking en fchildering van gevoel tot de muzijk,
en wordt in zoo ver oorfpronkclijke
oorfpronkdijke lyrifche poëz~i
poëzij genoemd. Het
eer!te
eeri1:e werk van den dich:er
dich~er is derhalve, een zoodanig onderwerp te
toe!landen gebragt wo,'den, waarin
kiezen, waardoor de perfonen in toeflanden
zij zich inzonderheid lyrisch kunnen uitdrukken, en verfcheidene aanaan.
doeninfien an
afwisfe...
doeningen
<?n hartstogten,
hartStogten, in verfchilIende graden, elkanderen afwisfe
len.
Jen. De Zangfpeldichter moet voorts met den aard der mnzijk
muzijk volvol.
komen bekend zijn, en zonder dwang, zonder zich aan een vreemd
juk te onderwerpen, muzikaal dichten, dat is: hij moet zoo wel de
dramatifche !lof,
ftof, als de bijzondere dee!en,
deel en , in de uitvoering zoodanig
behandelen, dat hij der Toonkunst gelegenheid geve, om datgene,
wat de poëzij niet kan bewerken, op de haar eigendommelijke wijze
uit te drukken. De muzijk moet zich dus tot de dichtkunst, en wel
dramatifche verh(!ffen,
verheffen, waartoe vereischt wordt, dat zij voor
tot de dramatijche
moec zijn, dan an~
aneen Zangfpel meer karakteriniek en gedrongener moet
dere muzijk, welke zich met poëzij verbindt, en dat de gang der
handeling door geene lange concert!1ukken
concert!tukken geheel warde
worde afgebroken.
Zang!l:uk een algemeen, met deszelfs
des zelfs aard overeenVerder moet een Zangftuk
komll:ig,, karakter bezitten, zoo als, bij voorb. die Zfluberjliite
Zauberflöte van
komIlig
MOZART, niettegenfiaande
niettegenf1:aande de ingevlochten nafve
nai've partijen zich door
ernftig karakter van het zinnelijk, levendig koloriet van
haar deftig, ernfiig
een FIGARO,
FIGARO, of andere !lukken
f1:ukken van dezen beroemden toonkunflenaar,
toonkun!tenaar,
op eene I'prekende wijze onderfcheiden,
onderfcheiden. Wijders moet het !luk.
fiuk, zoo
als in het langrpel,
Zangfpel, door muzijk afzonderlijke karakters opleveren,
en hunne Iyrirche
lyrifche alleenfpraken (aria's, cavatines, arioso's) en za'
zamenrprekingen
menfprekingen (duetten,
(duetten, terzetten
terzetten enz.) moeten bij afwisfeling onder
hee geheel eene aangeelkander, en met het krachtIg koor, aan het
name vericheidenheid
verièheidenheid bijzetten. De voorname taak, echter, van den
toonzetter beflaat
bef1:aat bierin
hierin,, dat hij
hij de
de in
in den
den tekst
tekst gefchetste
gefchetste aandoe.
aandoe.
ningen
ningell ,en
, en de
de hartstogten
hartstogten der
der handelende
handelende perfonen
perfonen , met
met die kracht
en
en doordringendheid,
doordringendheid, zoo
zoo bijzonder
bijzonder aan
aan de
de muzijk
muzijk eigen,
eigen, uitdrukke.
ttitdrukke.
ZANGUEBAR.
ZANGUEBAR. Een
Een Afrikaansch
Afrikaansch kustenland
kustenland op
op de
de oostkust,
oostkust,
hetwelk
hetwelk zich
zich van
van de
de kaap
kaap Dclgato
Dclgato tot
tot aan
aan de
de kust
kust van
van Ajal1
Ajan,, in
in eene
eene
lengte
lengte
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200 mijlen, langs de Indifcllc
Ind/khe zee uitfirekt. Aan
lengte van omtrent ~oo
kust. is de grond
gïOnd laag, Illoerasfig
llJoerasfig en boschrijk ,terwijl vele klipklip.
de kust
pen, zandbanken en kleine eilanden den toegang aan den zeekant
verheft zich het gebergte Lupata,
moeijelijk maken. In het westen verhefc
en fcheidt dit land van
v:m de onbekende deelen van het binnenfl:e
binnenfie van
Afrika. De grond wordt door vele kustrivieren doorlileden , en is
zeer vruchtbaar in koorn, rijst, en edele zuidvruchten: ook heeft
heefe
men er overvloed aan rundvee en fchapen. De bewoners, grootendeels afstammelingen der Arabieren , belijden de Mahomedaanfche
QJJiGodsdienst. en hebben hier verfcheidene fiaten gevormd, als: Q]JiJoUl, Molinou, .Tuba enz. Zij waren voorheen meestal van de PortulaU',
Iman van Moskato
Maskato
gezen afhankelijk; doch zijn thans aan den lman
onderworpen.
voornaam!1e der 7 eilanden in de lonifche
Ionifche
ZANTE. Een van de voornaamfl:e
klIst van Griekenland, welke de zoo genoemde Ionifche
Ionifohe
zee, aan de k!lst
Republiek, of, zoo als men deze eilanden thans noemt, de Yereenigde Staten der loni[che
Ioni[che eilanden vorr.len. Oudtijds noemde men
nt'gde
dit eiland Zuk'Jnthos: het was beurtelings van de Grieken en Romei~
Romeinen, en in lateren tijd van de Napolitanen afhankelijk; doch werd op
het laatst der 14de eeuw a3n
aan de Yeneûcmen
Yeneûanen onderworpen, die het
meer dan 4 eeuwen in bezit hadden. In 1797 kwam het, met de
Franfohen, die ze in 1799 weder
overige eilanden, in de magt der Fran[chelJ,
RfJs[en moesten inruimen. Secjert
Seqen heeft Zante een gedeelte
aan de Rus[en
van de vereenigde Jonifche eilanden uitgemaakt, hetwelk bij een ver(lrag te Parijs, in 1815 tllsrcben
tllsfchen Rus!and
Rusland en Engeland genoten,
gefloten, ondrag
uitfluitende befcherming van Groot - Brittanje
der de onmiddellijke en uitnuitende
gefield werd, en zich zelf eene cOllfl:itutie
con!l:itutie gaf, welke naderhand
gefl:eld
door Engeland is bekrachtigd geworden. Het eiland ZatJte is 4, volnu genoeg 40,000 GriekGriek.
gens anderen 7 vierkante mijlen groot, en bevat na
fche inwoners. Het berlaat grootendeels uit eene uitgebreide vlakte,
uit!l:rekt, in het
welke zich van de noordelijke tot de zuidelijke kust uitO:rekt,
westen door eene keten heuvels, en in het oosten door den berg
be.
Skopo, en de bergachtige om!l:reken
omO:reken der fiad bepaald wordt. Het bez.it
fpo.
zit geene rivier, maar toereikende bronnen. Overal vindt men rpo_
ren
r€n van onderaardsch vuur, waarom het ook veel aan aardbevingen is
blootgefield. Merkwaardg zijn de pekbronnen , welke zich bij ehiri, 2z
blootgefl:eld.
mijlen van de hoofdfiad, op 3 of 4 plaatfen van een moeras, in de
gedaante van kleine vijvers bevinden. De oevers en de grond
fl:eenolie bedekt, welke door den len.
zijn, namelijk, met zeer veel fieenolie
tereg~n op de oppervlakte gebrngt en afgezet wordt. M en verzamelt jaarlijksch 100 ton pek, die alleen tot het kalefateren van
fchepen gebruikt wordt. Deze pekbronnen zijn nog in denzelfden
fuat, waarin zij, volgens de befchrijving van HERoDoTus,
HERODOTUS, in zijnen
tijd waren. De ongemeen vruchtbare grond van het eiland levert
nechts voor 4 maanden koom,
koorn, want z2 derde
aan deszelfs bewoners flechts
vnn
vno hetzelve is met wijngaarden beplant; en van hier, dat de wijn
wijll
een
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een zeer voornaam voortbrellgfel
voortbrengCel uitmaakt; wordende jaarlijks
jaarlij ks
40,000 tOIJnen
tOnnen gewonnen. Insgelijks oogst men ieder
daarvan 40,000
jaar van 7 toe
toe 8 millioellell
millioenen ponden krellten in, welke grootendeels
naar Engeland gevoerd worden: ook wint men jaarlijks omfl:reeks
omftreeks
Wn olijfolie, alsmede eene aanzienlijke hoeveelheid oranje.
60,000 ton
appelen en limoenen. De bewoners zijn vl~itig, en zoeken hun beftaan in katoenfpinnerij, weverij, en aanzienlijke likeurUokerijen.
IikeurUokerijen. De
fl:aan
hoofdftad Zante ligt aan den voet van eenen berg, waarop ee':1 fort
hoofdUad
met zeer uitgebreide vestingwerken ligt, hetwelk door de Venetianen
ItaliaanCche
gebouwd werd. Zij bevat 16 à 18,000 inwoners, is in de Italiaanfche
ftraten, fierke gebouwen van 44 tot 5
manier aangelegd, met enge firaten,
heeft
verdiepingen hoog, verfcheidene ruime openbare pleinen, en hèeft
eenen levendigen handel.
ZAPPI, (GIOVANNI
in 1667 geboren,
(GIOVilNNI BATTISTA FELICE) te [mola
lmolain
ltaliaanfche dichters zijner eeuw. Nadat hij
behoort onder de beste lcaliaanfche
zich te BologntJ
Bologna in de regten geoefend en de doctorale waardigheid
verkregen had, begaf hij zich naar Rome, waar hij weldra niet alleen
als regtsgeleerde , maar ook als dichter fchitterde. Hij was een der
fiichters van de akademie der Arcadiërs, bij welke hij den naam vall
van
TlllSI LEUCASTO aannam. en die tot een bijzonder fieraad verfirek.
verftrek.
TmSI
kenrchetfen zich alle door een bevallig, lui.
dichtfiukken kenfchetfen
te. Zijne dichtUukken
gemig karakter; fomtijds echter zoude men hem van het te zeer ge.
zochte en gekun!1:elde
geltunftelde kunnen befchuldigen. Zijne talenten deden
hem de gunst van CLEMENS XI. verwerven, welke hen op eene aanfiierf in 1719, voor dat
zienlijke bediening deed hopen; doch hij !1:ierf
gade FAUSTINA MARATTI,
hij zijn' wensch vervuld zag. Zijne gad@
CAVATIERE CARLO MARATTI,
MARATTI.
dochter van den beroemden fchilder CAVATlERE
fchoonheid, maar ook even zeer door
muntte niet alleen uit door hare fcllOonheid,
ván
haar dichterlijk talent. Zij droeg bij de Arcadia den naam van
AGLOURO CIDONIA.
ZATURDAG. Deze was oudtijds aan SATURNUS gewijd, en van
hier de benaming (in het
bet Engelsch Saturday). Bij de Joden wordt hij
Salefen was hij aan
Sabbath genoemd, en bij de Scandinaviërs
SCflndina,'iërs en Sakfen
KRO no geheiligd.
den God KRODO
ZAUNER, (FRANZ) hoogleeraar en raad van de keizerlijke aka.
demie der beeldende kunfl:en
kunl1:en te Weenen, en federt
feden 1806 beUuurder
der daartoe behoorende klasfen van fchilders en beeldhouwers, werd
om!1:reeks de helft der 18de eeuw te Konutzberg (volgens anderen te
omUreeks
Kruns) , in het Duitsch - TyroJ geboren. Zijne !1:erke
fierke zucht voor de
beeldhouwkunst, waartoe hij reeds vroeg de grondflagen gelegd had,
had.
dreef
oreef hem in 1766 naar Weenen, om zich verder daarin te volmaken.
kimstijver ;
Hier kwam hij arm in geld, maar rijk in geestdrift en ki1l1stijver;
arbeidde 5 jaar bij den kundigen hoogleeraar SCHLETTERER; befieedde
zijne tusCchentusfchen - uren , om zich deels naar de
de natuur, deels naar de
weinige voorhanden zijnde afgietfels der antiken te vormen, en baande
zich door zijn genie, vrij van allen fchooldwang, aJzoo
alzoo eenen
eellen eigenen
ALGEMEEN
C
weg.
ALGn!\IEEN 'WoORDENB.
W'oORDEND. VIII.
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BOYER, aan de
weg. Hij werkte onder den beeldhouwer van het hof, BOYER,
Schonhrunn, en bragt het door zijn rusteverfraaijing van den tuin te Schonbrunn,
loos arbeiden zoo ver, dat hij nu wenschte , om onder zijnen eigenen
hij dan ook eerlang gelenaam iets fchoons uit te voeren. waartoe hU
genheid vond. In den tuin te Schonbrunn,
Schonhrunn, bij eenige fonteinen,
fiandbeelden moetenot:
moetenOt: vervaardigd worden, bood ZAUNER
ZAUNER. zich daartoe bij den kunstlievendell
kunstlievenden prins KAUNITZ aan, die hem opdroeg, om
binnen 15 dagen een model voor eene der fonteinen te vervaardigen;
verbeeldende de 3 grootl1:e
grooti1:e Oostenrijkfche rivieren, met derzelver
attributen. Het model was op den bepaalden tijd gereed; werd algemeen goedgekeurd, en nu door hem in het groot uitgevoerd. ZAU.
NER verwierf hierdoor de gunst van de keizerin koningin MARIA THE.
BESlA , alsmede van den prins KaUNITz,
KAUNITZ, en werd in 1776 op kos.
kosten van het hof naar Rome gezonden. waar hij 4 jaar zijn kunstToen hij
vermogen theoretisch en practisch verder ontwikkelde.
juist ten oogmerk had, om naar Napels te reizen, ontving hij in
1781 het beroep van hoogleeraar in de beeldhouwkunst te Weenen,
alwaar hij de ontaarde beoefening derzelve tot juistere beginfels terug
bragt, welke hem de natuur, in vereeniging met het antike, aan de
hand gaf. - Van 's mans eigene werken kent men de volgende: CLIO,
gefchiedenis, van karrarisch marmer, in eene zittende
de Mufe der gefchiedenis.
houding, voor den prins KAUNITZ vervaardigd; de gedenkzuil voor
de grafelijke, Friefifche familie te Bres/au; vier kollosfale
koHosfale vrouwelijke
CarÎatiden
Cariatiden •, in het voorportaal van het paleis des graven VON
VON FRIER.
FRIER,
bij het Jofephs-plein te Weenen geplaatst; twee borsbeelden van kei.
zer FRI\NS H., in het mufeum van gemelden graaf te vinden; de in
brons gegotene, kolosfale beeldzuil , welke keizer FRANS Il. voor
zijnen oom JOZEF 11.,
II., op het Jojephs
Jo/ephs plein, bij den keizerlijken burg
te Weenen, in 1807 liet oprigten. Dit gedenkf1:uk, het voortreffelijkf1:e van zijl1e hand, en mogelijk tegenwoordig het grootf1:e in Eulijkl1:e
ropa, moest, volgens het denkbeeld van den kunf1:enaar,
kunfl:enaar, eenvoudig,
edel en verheven zijn. Hij verkoos daartoe het oogenblik. waarop
de keizer, in eene rustige houding, te paard zit, en door zijn volk,
f1:eeds zorgde, heenrijdt. Door het Romeinvoor welks welvaart hij l1:eeds
fche costuum, de bouworde van het voettiuk,
voet!luk, en de keuze der
bijverfierfels,
bijverfierrels, poogde hij aan het geheel eene zuivere antike gedaante
te geven; terwijl de bas-re/iefs
has.re/iefs 's vorl1:el1
vor!1:en liefde voor den landbouw.
wetenfchappen afbeelden. ZAUNER
ZI\UNER goot dit fiuk in
ill
handel, en de wetenfchappel1
zelven
ven uitgevondene manier, merkelijk
brons geheel in eene door hem zeI
verfchilIende van die, welke in het werk van MARlETTE
MI\RIETTE van het f1:andbeeld van LODEWIJK XIV. is opgegeven. Men gaf hem vrijheid,
vrUheid, om
dit fiandbeeld eerst in het klein te gieten, waarbij hij , zoo
wel als in deszelfs gieting in het groot, alle
alIe verwachting overtrof·
Tot dit prachtig l1:andbeeld
i1:andbeeld werd, alleen voor den perfo on
011 des kei~
zers 354, en voor het paard 374 centenaar metaal gebruikt; terwijl in
den buik van het paard 23 kloeke mannen,
m~nnen, zonder gedrongen te
wor-
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worden, plaats kunnen vinden. Het gedenkf1:uk
gedenkfiuk voor keizer LEO.
POLO Il., door ZAUNER uit wit marmer gebeiteld, bevindt zich in
eene der zijkapellen van de Augustijner hofkerk te Weenen, en vertoont dezen vorst in een harnas, en met een en RomeinCchen
Romeinfchen mantel,
op eenen Sarcophaag liggende; terwijl de treurende GERMANIA , in eenen
langen rouwmantel gehuld, en met haar hoofd over hem neerzljn verlies beweent. Behalve deze kunstf1:ukken
kunstfl:ukken heeft meu
gebogen, zUn
van ZAUNER nog verfcheidene welgel\ikende, en naar levende per·
borstbeelden. die alle zeer fraai zijn uitgevoerd.
fonen vervaardigde borstbeelden,
fiierf den 30 van Lentem.
Lenrem. 1822, en zijn dood was voor zijn
Hij f1:ierf
kunstvak een aanmerkelijk verlies.
ZEBRA (Zie EZEL).
ZECHINE, (in het Italiaansch Zecchino, van het woord Zecctl,
de munt, waar het geld gef1:empeld
gefl:empeld wordt ,) was de eigenlijke nationale gouden munt der voormalige republiek Venetië;
Venetië " doch men noemt
ook bij dien 11aam
naam de gouden munten van eenige andere landen, bij
Pausfeli.ike, Turkfche en Italiaanfche. De Florentijnfche duvoorb. de PausCel\ike,
Gigliati, en de keizerl~jke OostenrUkfche, inzonderheid
katen heeten Gig/iati,
de Cremnitfer dukaten, dragen in Italië den naam van Ungheri. De
. VenetiaanCche Zechinen waren in gehalte aan de Hongaarfche gelijk,
doch golden in Venetië meer dan deze.
Ook op de nieuw ge.
fl:empelde heeft men !leeds
fl:eeds de oude teekening behouden, omdat
fiempelde
de bewoners van de Levant, werwaarts deze gouden 1'l:~kken in den
handel veel verzonden worden, daaraan gewoon waren. Van eene
Zechine 'is de dukaat onderCcheiden. Men heeft in Venetië gouden
en zilveren dukaten, (ducati d'oro en d'argento), en ook in Napels
Iaat(l:e zeer gewoon.
zijn de laat(l:e
moralis , ook wel enkel moraal
ZEDE KUNDE (Ethica, doctrina mora/is,
of zede/eer genoemd), beteekende vroeger de geheele werkdadige of
beoefenende wijsbegeerte, en wordt ook heden niet zelden in dien
zin gebruikt. Zij was dan aan de heCpiegeleBde
beCpiegeleBde wijsbegeerte tegenover.
gelleld,
geileld, en, terwij I deze de bepaling van den wil, de handelingen van
het voorl1ellngsvoorfl:ellngs- en kenvermogen der menCchen regelde • had de
ilreven en
Zedekunde de bepaling van den menCchelijken wil, zijn llreven
handelen ten onderwerp. Maar nadat onze geleerde landgenoot HUGO
HUGO
DE
DE GROOT, in de I7de eeuw, de wUsbegeerte
wljsbegeerte met de regtsgeleerdheid verbonden, en het natulll'regt
natuurregt tot eene afzonderlijke weten·
weten.
fchap verheven had, werd ook deze laat!le
laatfie door de Zede kunde vall
van
dien tijd in den omvang van haar gebied getrokken , en meer
fl:elfelmatig behandeld, waardoor zij zich zeer voordeelig van de zede..
!lelfelmatig
leer der oudere wijsgeeren onderrcheidde. Men begon nu meer op
het onderCcheid ttlsCchen
ttlsfchen regt en deugd te letten en !lelde
fl:elde bet
het geregtelijke (juridifche) tegen over het deugdzame
deugdzame(moreele
(moreele ofethiCche),
hetwelk voorheen gemeenCchappelijk onder den 11aam
naam van zedelijk
verfl:aan werd. Nu werd ook aan beide derzelver wetenfchappelijke
ver!laan
kring in de beoefenende wijsbegeerte aangewezen, en het eer!l:e
C 2
on"
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onder den titel van nlltuurregt,
muuurregt, het laatfie onder dien van Zedekunde ~
of zedeleer ,behandeld. Naardien echter zoo wel regt ak; deugd op
de zeden betrekking hebben, en zoo wel het eene als het andere
iets zedelijks is, willen velen de laatst genoemde wetenfchap liever
deugd/eer genoemd hebben; terwijl het deugdzame het eigenlijke
voorwerp :harerbefchouwing is. In eenen ruimeren zin verllaat
veri1:aat
men derhalve doer
d00r Zedekunde de geheele zedekundige wijsbegeerte
(phi/ofopMa
(philofophia mom/is,
momlis , p,"actlca)
p,'aetlea) > en in een' meer bepaalden zin maakt
zij met de regtsleer en (volgens fommigen) de godsdienstleer llechts
flechts
een gedeelte derzelve uit (ethica, aretologia).
aret%gia).
Volgens de wijze van behandeling, of den onderfcheiden aard
der voorwerpen van befchouwing,
beCchouwing, werd de Zedekunde in verfchilverCchilIende
lende onderdeelen ge[plitst.
gefplitst. Naar de meening van ARISTOTELES,
dat de mensch van natuur gezellig, en zelfs uit 'hoofde
;hoofde zijner natuurlijke befiemming voorden
voor .den 'llaat
'11:aat geboren is, handelt de Zedekunde of
over de grondbeginfelen
grondbeginCeJen van de vrije handelingen des burgers als
mensch
menseh (ethica), of over de grondbeginfelen van de handelingen des
mensch
mensen en als burger (politica), of over de grondbeginfelen
grondbeginCelen van de vrije
huishouder (oecol1o.
(oeeono_
handelingen des burgers als huisvader en huiJhouder
mica). Deze verdeeling hield zich, even als de geheele Aristoteli[che
Aristotelifche
wijsbegeerte, langen tijd llaande,
i1:aande, terwijl de Calabrifcbe wijsgeer
CMIIUNELLEhaar
CAMPA'NELLEhaar als hulpwetenfchappen der Zede kunde en dichtkunde toevoegde. Over het algemeen onderfcheiden de oude wijs.
geeren, en vooral de Stoici/nen.
Stoiei/nen. de Zedekunde niet oneigenaardig
in het Jeer(klligeof
Jeer(kltigeof befchouwende gedeelte, waarin de algemeene
zedelijke denkbeelden ontvouwd werden, en over 's men[cheu
menCcheu beftemming en het hoogf1e goed gehandeld werd (pars ~O'Y!tXTI"~)
~O'Y!tXTII(~)
en in het vermanende of beoefenende gedeelte, waarin de algemeene
en bijzondere pligten en drangredenen tot deugdsbetrachting werden
Zoo deden ook vele lateren, onopgegeven (pafs
(pats 7rXpa.IVETIÛi).
"UPUIVE'TIÛi).
der anderen BUDDE, zelfs nog nadat de behandeling van het natuurregt in de Zedekunde was opgenomen, hetwelk hij dan tot het
tweede gedeelte brengt. Toen MELANCHTON
lVIELANCHTON en andere
!lndere christen.
zedeleeraars deze wetenfchap onbepaald op den goddelijken wil,
grondden, die zich in de rede als wetgever openbaarde, en wiens
beleedigd gezag ftraffen
ftrnffen moest of beloon en , werden de deugden
tot drie hoofdklas[en
hoofdklasfen gebragt , als welke alle uit des menfchen
menCchen be.
betrekking tot God, zijne medemenfchen, en de verpligtingen jegens
zich zelven voortvloeijen. De latere wijsgeeren verdeelen de Zedekunde (in den meer beperkten zin genomen) in zuivere en toegepaste
paste:~ de eerfie ontwikkelt de algemeen e wetgeving der rede voor
onze zedelijke gezindheden en handelingen, dat is, behelst eene
verklaring der zedelijke begrippen en grondl1:ellingen.
grondfl:ellingen, zoo als zij
op redelijke wezens betrekking hebben, zonder daarbij op de bijzondere wijzigingen der menfchelijke mltuur acht te geven; terwijl
de laatfte meer bepaaldelijk die zedelijke begrippen en grondfiellin.
geR
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gen op de zinnelijke gefteldheid van den menséh en de daaruit voortvloeijende menigvuldige levensbetrekkingen toepast, en, naar mate
hierbij of op oe
rle levensbetrekkingen in het algemeen, of meer bepaaldelijk op zekere !landen
fianden en kolasfen
klasfen van menfchen wordt gelet
gelet,J
algemeene of bijzondere
bij zondel'e Zedekunde genoemd wordt.
Wanneer men de belangrijkheid dezer wetenfchap en haren onmiskenbaren invloed op het dagelijksche leven overweegt, kan het ons
niet bevreemden, dat dezelve reeds van de vroegfte tijden. af is
Griebeoefend geworden. De oudfte volken, Egyptenaars. Perfen , G,rieken, hadden reeds hunne zedeleeraars , hoe zeer zij dan ook in hunne
km,
begrippen van zedelijkheid en iu
in de opgave van zedekundige grondregelen verfchilden. De Pythagoriërs gaven
gaven. tot den voornaamllen
regel van het zedelijke handelen de geregtigheid op, welke eene harmonifche overeenftemming der gemoedskrachten vorderde. Zijn dus
des menschen begeerten en neigingen in harmonie met zijne rede,
dan is hij deugdzaam; zijn zij met elkander ftrijdig, dan mfsdoet hij.
PRODICUS uit Ceos, die de fchoone,
fchoonc, door hem gevondene allegorie
PRODICUS
krnisweg, in zijne eigene leefwijz~
leefwijzft;
van HERCULES
HERCULES op den
kruisweg,
nimmer in beoefening bragt, ftelde het eigen nut
nlJt onbepaald tot
grondbeginfel onzer handelingen,
hun delingen , en meende, dat zelfs de goden
om het nut alleen, dat zij mchtten,
ftichtren, vereerd werden. De eerfte.
eerUe.
die de zedekundige wijsbegeerte llitfluitend, en met verwerping der
SOCRAbefpiegelende, tot voorwerp zijner overwegingen koos, was SOCRATES:
TES: en wat deze eenvoudig en in den volksgeest voordroeg, werd
PLATO meer wetenfchappeIijk en wijsgeerig behandeld. Geheel
door PLATO
verfchi1lend in hunne Zede kunde waren twee kweekelingen van SoverfchiIIend
CRATES, ARTISTHENES,
ARTISTHENES, ftichter der Cynifche fekte,
ARISTIPPUS
CRATES,
f~kte, en ARISTIPPUS
fiicheer der Cyrenaifche
Cyrenai[che fchool. Beider Zedekunde had de gelukfiichter
maar in het begrip hiervan en de middelen, om
zaligheid ten doel; lllaar
er toe te geraken, ftonden zij geheel tegenover elkander. Volgens
den eerf1:en beftond
befiond de deugd in
jn ontbering en in de hoogst moARISTIPPUS' vond
gelijke onafhankelijkheid van de zinnelijke natuur: ARISTJPPUSeen!1:emmige bevrediging aller neigingen, en de meeste
die in de eenllemmige
duurzaamheid van genot. Van hier de grondregel van den eerften:
eerll:en:
"Slechts de deugd is den mensch noodzakelijk, en zij zelve is tot
tOt gelukzaligheid toereikende;" - en van den laatllen:
laatfien: "Zoek het vergenoefmart, als het w~re kwaad." De
gen als het ware goed, en vermijd Ü:lart,
grondll:ellingen van EPICURUS
EPICURUS verfchiIden
verfchilden van de Cyrezedekundige grondfteIlingen
naifche weinig of niet, dewijl ook bij deze het genoegen het hoogfie
goed, en de fmart het grootlle
grootfte kwaad is. De Stoicynen daarentegen
rekenden genoegen en fmart tot de onverfchillige dingen (~.6I"cp6~",)
(~~I"cp6~")
en noemden alleen goed, Wat
wat het doel eener gepaste zelfliefde niet
overeenkomfiig de natuur was.
verhinderde en overeenkomIlig
Niet minder dan bij de oude wijsgeeren liepen de grondbeginfclen
der latere Zedekunde uit een. Sommigell namelijk meenden, dat men
het zedelijk goede, en hetgene daarmede bel1aanbaar en eerbaar is,
C 3
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Zoo dachten SUAFTEs..
SnAFTEs..
de zoon van
beroe1~den Leifdfchen hoogleeraar , en anderen. Nu kan het wel
den beroel~den
niet ontkend worden, dat wij door ons gevoel het eerbare en loffelijke gewaar worden, en, gelijk BORGER
BORGER te regt heeft aangemerkt,
de rede en het gevoel, de beide beenen zijn ,waarop wij !laan
liaan en
loopen moeten; maar wat eigenl~jk op den duur eene daad lofwaardig en goed maakt, fchijnt ~lIeen
~lIcen de rede te kunnen beOis[en. Dit
is derhalve, na vele andere wijsgeeren, voornamelijk door KANT
KANT ten
firengfl:e
firengfie onderzocht. Volgens hem kan alleen d(t
da rede de zedewet geven, en een mensch handelt dan goed, wanneer de grondregel, naar welken hij in een bijzonder geval handelt, tot eene alge·
algemeene wet, in alle dergelijke gevallen , kan gemaakt worden. En
hierin hebben hem uiet alleen zijne leerlingen, maar de meeste
verge.
latere wijsgeeren gevolgd. Bij eene algemeene oordeelkundige vergeverfchiIIende ft
ftelfels,
el [els , blijkt
lijking van de opgegevene en meer andere ver[chiIlende
het dan ook fpoedig, dat meest allen hierin gedwaald hebben, dat
zij het hoog1l:e
hoogfie goed, uitf] uitend, of in onze zinnelijke of in onze
verfiandelijke, of eindelijk in onze redelijke natuur ge1l:eld,
verfl:andelijke,
gefield, en al_
al.
zoo den band verbroken hebben, welke in dit leven al deze drie
vermogens bij dea
des mensch vereenigr.
vereenigt. KANT
KANT doorzag dit zeer juist,
en bepaalde uit dien hoofde het hoog1l:e
hoogfl:e goed, als zamenge1l:eld
zamengefl:eld uit
overeenkoml1:ig
zedelijke volmaaktheid en gelukzaligheid, geheel overeenkolllfl:ig
met de Christelijke zedeleer
zecleleer.•
Van de natuurlijke of philofophifche Zede
Zedekunde
kunde , als welke alleen
door de rede kan opgeg'even
opgeg'eveo worden, is de fiellige of. positive
posilive on.
onderfcheiden: deze toch vindt h~ren
der[cheiden:
hnren grond in de Openbaring, en
wordt daarom ook Christelifke Zedekunde genoemd. Zij behoort
wetenfchappelijk verbonden te worden met de wijsgeerig<;, doch tete.
weten[chappelijk
vens als de zuiverf1
zuiver(\: e meest beoefend; en hier verdient alle aanbeveling: System der christlichen Moral von FR.
FR. VOLKMAR
VOLKMAR REINREINHARD,
HARD, lJ7ittenberg 18
18 14,
14, waarvan ook onlangs eene nederduitfche
vertaling geleverd is.
ZEEBADEN. Het is reeds eene oude waarneming, dat ZeebaZeeba.
zeeware , in
wevallen heilzaam zijn, hebbende het zeewate,
den voor vele toevallen
dit opzigt, vele overeenkomst lllet
met ver[cheidene beroemde minerale
bronnen. Men heeft echter, in het begin der vorige eeuw, tot
tOt
zulke baden gepaste inrigtingen
inrigringen gemaakt, zoo als te DobbertnI
Dobbermi,,
aan de Oostzee: te Travemunde, op het eiland Norderney in
Oostvriesland ; te Cuxhavcn,
Cuxhaven, en ook aan onze vaderland[che zee.
kusten. De beflanddeelen van het zeewater zijn keukenzout, zoutzuzoutZUbitterzotJ[ en harsfl:of;
harsfiof; doch het ge.
re talkaarde, een weinig gips, bitterzour
halte zout is in de zuidelijke zeeën grooter, dan in de noordelijke.
Dij het gebruik van een Zeebad moet men intusfchen
intusfchell niet alleen
op de bcilanddeelen
bcfianddeelen van het water acht geven, en daarna deszelfs
heilzame luacht beoordecicll;
bcoordecIcll; l)1aar ook op de fierkc beweging der
gol-

door cen
een zeker gevoel der ziel onder[cheidc.

J1URY,
J1URY,

HUTCHESON, FERGUSON,
FERGUSON, HUME
HUME ,, HEMSTERHUJS,
HEMSTERHUIS ,
HUTCHESON,
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werktuigelijk op de zenuwen werkt,
golven, waardoor de zee werkttligelijk
fierk verzadigde zeelucht, die mogelijk
alsmede op de met water fterk
nog andere onbekende befianddeelen bevat.
ZEEHANDEL. Van de twee takken van koophandel, land. en
zeehandel, is de laat ft.:! , in de jongfie tijden, de gewigtigfte geworden. Zoo lang nog de zeevaartkunde in hare kindschheid was, en
de fcheepvaart
fcheepvaan zich grooeendeels tot de vaart langs de kusten be.
paalde, bleef de Landhandel verre weg de belangrijkfie
belangrijkfte ,zoo als meestal
in de oudheid en gedurende de middeleeuwen. Inzonderheid was
hee de Middellandfche Zee, welke in het laatst genoemde tijdvak den
voornaamfien weg voor den Zeehandel vormde, die grootendeels door de aan dezelve gelegene ltaliaanfche
Italiaanfche en Spaanrche zeefteden , en door de kleine Vrijftaren gedreven werd, maal' ook daarom
bij voortduring van weinig belang bleef. Eerst met het begin der
16de eeuw
eeuw,J en reden
redert de groote Oceaan, door de ontdekking van den
zeeweg naar de Oost-Indiën en Amerika, de hoofdweg voor den Zeehandel werd, en de westelijke en zuidelijke Europerche Mogendheden (in het eerst Portugal en Spanje, en daarna HOI/fJ/1d
HOI!tl11d en Engeland)
fiaten
de kleine fiat
en verdrongen, moest de Zeehandel niet alleen daardoor
aanmerkelijk in belang winnen, maar ook daar door, dat dezelve van
fteeds toenemend gebruik van de voortbrengnu af, uit hoofde van het fieeds
fels der beide lndiën, en het meerder gemak in derzelver vervoer,
van tijd tot tijd meer een algemeene handel werd. Sedert echter de
Europeërs den handel onmiddellijk met Amerika en de Oost-Indiën
begonnen te drijven, werden door hen aldaar factorijen en volkplan.
tingen aangelegd, en deze, zoo als de Zeehandel in het algemeen,
als de voornaamfte
voornaamfre bronnen van welvaart der fiaten berchouwd.
befchouwd. In"
In ..
dit her
het geval feden
Cedert het midden der I6de eeuw.
eeuw, fezonderheid was dir
dert welken tijd het handelll:elfel
handelfielrel door de meeste Haten fieeds algemeener en ijveriger behartigd werd. Daar echter de laatfie zich fieeds
fteeds
meer op het bezit van koloniën en den daaraan verbonden Zee.
handel toelegden, werd deze eene der hoofddrijfveren van
de Europerche
Europefche ll:aatkunde,
fiaatkunde, en verkreeg eellen invloed zoo als nooit
te voren; en bijna alle oorlogen, die in de laatfie anderhalve eeuw
ontfionden meer of min door het
de rust van Europa fioorden ,,omfionden
handelbelang.
ZEEHOND. (Zie ROB).
ZEEHOROLOGIE. (Zie CHRONOMETER.)
ZEEKAAR
ZEEK AARTEN. Zoo noemt men de afteekenil1gen,
afteekeningen, op eene
eff'ene vlakte , van geheele zeeën of eenig grooter of kleiner geeffene
deelte derzelve , gelijk de landkaarten of een gedeelte des aardsbo.
denzelven
voorfiellen. Zij worden vervaardigd ter
dems of den
zeI ven geheel voorll:eIlen.
dienfte
dienfie der zeevarenden
zeevarel1den,,en
en zijn of platte of wasfende (gereduceerde)
Zeekaarten. Op de eerfie wordt nechts
fiechts een fiuk van de oppervlakte
der aarde als effen afgeteekend: men
meu vindt er alleen de breedte met
ren op, en de middaglijnen nemen
ncmen eene
eenc regte
rcgte
de lengte der plaat fen
C 4
ri~.
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rigting, zonder naar ele
de polen zamcn te trekken,
trekken. Dit gefchicdde,
opdat men den koers, dien een fchip genomen had, met eene regte
lijn zoude kunnen voorfiellen,
voorfielIen, waardoor de lengte of afstand van
den afgelegden loop te gemakkelijker zoude afgepast worden. Naardien nu echter de graden bij de poolkringen dezelfde ruimte hebben,
als bij de evennachtslijn, gebruikt men, om groote mistlagen voor
te komen, zekere reductie - tafels. Hiermede kunnen de gebreken
der onderfcheiden graden ,door middel van eenen maatfiaf, vereffend
worden: hoe dit gefchiedt, heeft P. FOURNIëR in zijne Ifjdrogra.
Ifjdrographia aangetoond. Dit waren de eerfte kaarten,
kaaTten, die de zeelieden ge·
gebruikten, en men wil , dat dezelve door de wiskunftigen
wislmnftigen van z~inen
tijd zouden uitgevonden zijn. Zij zijn nogtans alleen bruikbaar bij
kleinere landllreken , bij voorb. van eene baai of eenig gedeelte eener
kust, en daarenboven in meer dan één opzigt gebrekkig en onvol·
onvoldoende, vooral voor grootere togten. Toen derhalve de herleving
der wetellfchappen
in~
wetenfchappen in de Isde en 16de eeuw een' niet geringen in.
vloed ook op de beoefening der aardrijks - befchrijving had, vormde
GERARD MEREATOR. de beroemde aardrijkskundige
aardrijksknndige van ons vader.
vaderland, in 1550 het eerst 11et
het denkbeeld, om de Zeekaarten te verbeteren.
Hij leerde dus eenen grondllag
grondDag , waarop naderhand EnuARD WRIGHT
WRIGHT
voortbouwende , op het einde der 16de eeuw, tot de uitvinding van
Vlln
de zoogenaamde tafel der vergrootende of was/ende breedte gebragt
werd (zie EOUARD
EDUARD WRIGHT
WRIGHT :: certain errours in llavigatio11 detect.
detectted and correeted,
corrected, ~. d. Land.
Lond. 1557): in welke vervolgens door
LAsTMAN .nog eenige verbetering is gemaakt. De Zeekaarten.
Zeekaarten,
C. J. LASTMAN
volgens deze tafel gemaakt.
gemaakt, verkregen den naam van wasfende,
wasfel1de, ook
wel Mercator's of Wl'ight's Zeekaarten, en begonnen oml1:reeks de
helft der I7de eeuw in de zeevaart gebruikt te worden. Van zoo.
danige kaarten gaf in het midden der vorige eeuw (1749) Br:.oucKBnoucKNEll een' kleinen atlas uit, die door de akadel,11ie van wetenfchappen
te BerliJn goedgekeurd werd, en behalve eene algemeene nog 12
l~
bijzondere kaarten bevatte. Op dezelve nrekt
nrckt men de graden der
breedte des te meer uit, naar mate men de middaglijnen verder van
elkander brengt: waaruit volgt, dat deze breedte
brcedte -~ graden tegen de
polen ontzettend groot worden, en de polen zelven , als welke in het
kaaroneindige wegvallen, niet gevonden worden. Het nut van deze kaar·
anderen, BODE in
ten en derzelver gebruik op zee heeft J behalve anderen.
zijne op 'telderingen der flerrekunde kortelijk aangewezen. Zij bevatten behalve de kusten,' havens en monden der rivieren, alles, waarvan
ftuurman op zee onontbeerlijk is, als klippen,
de kennis voor den ftnurman
ondiepten, eilanden, zeellroomen, enz.; terwijl daarenboven bij
plantfen de fheken van het kompas zijn afgebeeld, waar.
waar~
verfcheidene plaatfen
door hij, buiten ftreek geraakt zijnde, zijnen koers, zonder vele
moeite,
moeite J hernemen kan.
ZEEKAT, (DE) of (Sepia BLUM.) is een zonderling fchepfel,
fchepfeJ,
1I10114c. cephalopod.
cephatopod. behoort, en me.est in
hitwelk eigenlijk onder de mollll(e.
h~twclk
111-
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alle groote zeeën gevonden wordt. LINNEUS
LINNEUS noemt de Zeekat Pol'r
Pol']pus octopus of Sepia octopodia. Zij is van 1 tOt 2 voet lang, heeft
een vleeschachtig Iigchaam , en op den rug eene witte harde fchaal
van de grootte eeller
eener hand, welk kalkachtig fchild zij jaarlijks af.
afwer.pt,
werpt, en waarvoor zij een ander in de plaats krijgt. Het afgeworpene drijft op de zee, en men noemde het voorheen meerjèhuim,
meerfchuim,
alzoo men het voor verhard zeerchuim
zeefchuim hield; doch thans noemt men
het meestal osfa fepiae. Het wordt zorgvuldig opgevischt, deels tot
puimll:een
pijpenkoppen en andere kleinigheden verarbeid ,en deels als puim!l:een
gebruikt. Wanneer men het doorfnijdt, ziet men, dat het een ver.
verwonderlUk kalkaardig celgeweefsel is. Het gellacht der Zeekatten
of Inktllakkell
Inktllakken onderfcheidt
onder[cheidt zich door 8 armen voor aan den kop,
kop. die
aan de binnenzijde overal met zuignapjes bezet zijn, welker getal met
den ouderdom van het dier aangroeit, en bij verrcheidene
verfcheidene foorten wel
tot 1,000 opklimt. De hoornachtige fnuit ligt aan het eind tusfchen
de armen, en komt veel overeen met eenen papegaaijenbek ; de buik
bevat eene
eelle blaas, met een zwart inktachtig vocht, en is van onderen
open door eelle dwars!l:reep
dwars11:reep aan het grondlluk
grond11:uk,, bQven hetwelk eene
llitvoerbuis
uitvoerbuis uitfieekt.
uit11:eekt. Dit vocht weten deze dieren, vervolgd wordende, naar willekeur uit te laten, en daardoor
danrdoor het water rondom
zich zoo troebel te maken, dat men er niet kan doorzien. Met
hunne armen weten zij hunne prooi zeer vast aan zich te
klemmen, en zich aan verfchillende
verfchilIende Iigchamen
ligchamen vast te houden.
honden. Zij
worden dikwijls door de mos[elen
mosrelen afgekllèpell,
afgeknépen, of door visfchen
visrchen
afgebeten, maar herfiellen
her11:ellen zich. Reeds ten tijde van PERSIUS
PERSIUS b~
dienden zich de Romeinen van het vocht der Zeekat, om er mede
te rchrijven, en men meent, dat het een hoofdbefianddeel
hoofdbe11:anddeel van den
Chinefchen inkt uitmaakt, die door de Chinezen uit opgelosten rijst
en gom bereid wordt. Tegenwoordig gebruikt men het, met bister
(roetzwart) gemengd, tOt
tot teek enen , ook in tandöpiaten. Men vangt
de Zeekatten door middel van een en fpiégel,
fpiegel, dien men in de zee laat
afdalen,, en waaraan zij zich zoo va&t
afdalen
vast klemmen, dat men haar er
mede ophaalt.
Men heen van het gellacht der Zeekatten meer dan eene fooft.
hetwelk door den hoogleeraar SCHNEIDER
SCHNEIDER zeer gevoegelijk in de twee
volgende gezinnen verdeeld wordt. als: in Zeekatten met l!lZ armen,
een' gevinden buik. en een ,·uggebeentje, en 2. in de zoodanige
zoodanige,,
die (Jan
aan het grondfluIe
grondfluk handvormige pootm,
poot en , zonder armen, l!1i
e1i vineer11:e plaatst hij de gewone
nen en een ruggebeen hebben. Onder de eerfie
Zeekat (Sepia ofjicinalis) , met eenen zeer breeden, gerond en , overal met vinnen voorzienen buik.
bnik. en een groot ruggebeen , van welke
VIlI1 éénen
foort inzonderheid het meeste os fepiae komt, en die de lengte vlln
voet en meer bereikt; alsmede de Spaanfche Zeekat (S. Loligo) ,
waarvan de buik in een gedrongen en priemvormig, de vin hoekig en in
het midden van het lijf geplaatst is, en het rnggebeen
ruggebeen de gedaante
van eene
eel1e pen heeft. Onder de boven opgegevene tweede foort brengt
Cs
C 5
hij
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hij alleen de acbtpootige Zeekat (S. octopödia), welker armen zes~
maal zoo lang als het ligchaam zijn
zijn,J en waarbij de zuignapjes aan
den binnen kant der pooten in eene dubbelde rij fiaan, en aan het
grondO:uk
grondUuk trapswijze grooter worden. Van deze zuignapjes zijn er
120 paar voorhanden. Deze foort is om derzelver fmakelijk vleesch
zeer geacht" en wordt in vele oorden der wereld, inzonderheid
in Oost.Indië
Oost-Indië en den Mexikaanfchen zeeboezem, fomtijds van eene
ongewone grootte, gevonden.
t'an het koningrijk der NederZEELAND. Eene der provinciën \Tan
landen, befiaande
beUaande uit de eigenlijk gezegde Zeeuwfche eilanden, Wal·
Wat·
,heren, St, .loost/and, Schouwen
Schouwen,J Duiveland, Zuid-Beveland 9 Wolflf/ót[aartsdiik,
aar/sdiJk, thans met Zuid-Beveland zamengedijkt, Noord Beveland
Beveland,,
Beveland , tegenwoordig met den nieuw bedijkten Wi/helmina.
Wilhelmina.
Oost Beve/and,
polder vereenigd, Tholen en St. Philipsland.
Phitipsland. Tusfchen de eilanden
Tholen, Schouwen en Duiveland, en NoordNoord· en Zuid Bevelatld loopt
ttlsfchen Zuid-Beveland en Staats-JT/aanderen
Staats-P/aanderen (het·
de Oosteram, en tusfchen
uitmaakt),J en Walcheren de weswelk een gedeelte der provincie uitmaakt)
terarm der Schelde
Schelde,J die zich hier in zee ontlast. De laatO:e,
laatUe, de-Hovt
de-HoDt
namelijk , was in den beginne nechts
l1echts eene gracht, door keizer
Ono
OTTO lIl., omll:reeks 980 gegraven, en Hotfund (Otto's water) geheeten, waaruit men bij verkorting Hont maakt; dan eene gedurige overHrooming fcheurde dit kanaal open, en vereenigde het met den breedfien arm der rivier. Nog andere .geduchte zeefchaden leed Zee/mui
Zee/amI
in 14ln,
14U, 1530 en 1532, in welk laatll:e
laatUe jaar NoordNoord. en Zuid-BeveRomerswale wt
[Ot een
land overfiroomd, de ll:ad Botfelen vernield, en Romerswalc
eiland gemaakt werd. Weinig minder was de overfirooming
overfiroomillg van 1570,
en bij die van 1808
1808 werd Flisfingen deerlijk geteisterd. Daar nu ZeeZee.
land Oechts
ilechts aan de westzijde, in Wa/cherm
Walcheren en Schouwen, eenige
duinen heeft, zoo moet het door zware, kostbare zeedijken tegen het
befchennd worden; doch is ook, aan den andewoeden der golven befchenud
ren kant,
kam, door zijne ligging, bij eene
eelle goede zeemagt , volkomen te
gen vijandelijken inval bel1and; en het was een ijdele fchrik, toen de
ZëeUWetl
Zèeuwetl in 1795 hun land nan de Fran[ehen
Fran[chen en Franscbgezinden te
prooi gaven, hetwelk zij nimmer hadder. kunnen veroveren.
Zeeland grenst ten noorden aan Holland, of liever aan den zeearm
tusfchen de eilanden Schollwen
SchOllwen en dien van Goeree en Over - F1akké ,
Brouwershavet1,, en, meer noord.
het Brouwershavenfche gat, bij BrouwershavC11
zuid. oosten aan ''''"esttPest.
waarts,
wa
arts , aan de Wielingen of Grevilingen; ten zuid-oosten
Y/aal1deren , en ten westen aan de Noordzee, en gedeeltelijk aan
Ylaal1deren
laatst genoemde provincie. Het bevat omtrent 53 vierkante mijlen,
en tusfchen
tusfcben de IIJI 2 en 113
1 J 3 duizend inwoners. Zij waren van ouds
bijzonder kloek en dapper ,doch tevens op regt van aard, zoo als
uit het fpreekwoord: goed rond, goed zeeuwsen,
zeeuwsch ,en
en uit hunne nooit
volprezene heldendaden in den Spaanfchen oorlog, die zU meest
vader.
ter zee verrigmn, alsmede uit hunne blakende liefde voor het vaderland, waarvan zij in 1572 door bet
het omGaan
oml1aan van f71isjil1gen
f71isjingen den
grond
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legden t blijkbaar is. - De grond,
grond. meest zware klei, is in
grond legden,
ilreken- uitgezonderd, over het algemeen zeer
Zeeland, eenige lage firekengerst,' haver,
vruchtbaar. lVIen teelt er uitmuntende tarwe, rogge, gerst,·
7alcheren), erwten, meekrap (bijzonder in
,ralcheren),
witte boonen (vooral in Tf
Schouwen, Duiveland en Tholen), koolzaad, paardenpaarden. en duivenbooStaatsch.rtaanderm) , vlas, aardappeaardappe_
nell,
nen, boekweit (voornamelijk in Staatsch.P7aanderm)
Noo1'd.Bevelrmd) , allerlei moeskruiden,
len (bijzonder in Tholen en Noord.Bevelrmd)
zaden en ooft, mangelwortel en zoo genoemde paarden.
paarden - peen. Tot
brandllof
brandfiof heeft men olmen,
olm-en, esfchen
es[chen , elzen, en wilgen in overvloed;
en zijn fchaarsch,
[chaarsch, en aan turf ontbreekt het gedoch de eikenboom
eikenboomen
freenkolen ingevoerd en gebruikt worden.
heel, weshalve er vele P.:eenkolen
Op de Zeeuwfche fchorren, of aangroeijing van zeeflib, groeit het
zeekol'aa! ; eene plant, die tegen de fcheurbuik dient,
zoo genoem:le zeekoraat;
en ook als een aangenaam voedfel , zelfs ingelegd, en naar elders
verzonden wordt. Uit hoofJe van de menigte koornlanden is de vee·
teelt
teek van minder belang, doch men vindt er vele fchapen, bijzonder
op de aangeflibde gronden, en een goed ras van werkpaarden. De
ilroomen leveren allerlei Zeeuwfche oesters, mosfelen (beide zeer ge·
firoomen
firanden
roemd) ansjovis, roch, tongen, garnalen, enz. op. Aan de ilranden
jaar..
van Domburg, Westkapelle en elders, vangt men, in fommige jaargetijden, een vischje, {melt
fmelt genoemd (zie aldaar), dat uit den grond
wordt, en er zoo fpoedig weder inkruipt, dat
gedolven of geploegd wordt.
men al fchielijk toe moet grijpen, om het te vangen. In Schouwen
heeft men eene menigte watervogels, en in eene kleine ilreek
fireek zulk
een groot aantal meen
meeuwen,
wen , dat de voorbijgangers, door het geraas
dezer vogels, elkander naauwelijks verfl:aan kunnen. De inwoners
houden hunne luehtsgefl:eldheid
luchtsgef1:eldheid voor niet minder gezond, dan die van
Holland; lagehen om de vreemdelingen, die over de ongezonèheid
ongezondheid
hunner provincie den mond zoo vol hebben, en beroepen zich, ter
wederlegging hiervan, op hunne ilerflijsten,
fierflijsten, in vergelijking met die van
de overige gewesten. (*)
C*)
De provincie Zeeland wordt, voor het overige, verdeeld in 5 disdis·
trieten,
Middelburg, Zierikzee, Goes, Sluis en Hulst; zende
zendt
tricten, als: MiddelbU1"g,
3 leden naar de tweede kamer der Staten.
Staten-Generaal;
Generaal ; behoort tot het
het 3de militair commandement , en onder het hooge geregtshof van
's Gravenhage. De ilaten
fiaten van die
dit gewest zijn zaa'mgefl:eld
zaa'mgefteld uit 44
leden, van welke 6 door den adel, 20 door de ileden,
fieden, en 18 door de
landeigenaars benoemd worden. De Gedeputeerde Staten befl:aan
Uit 7 leden.
ZE E P is eene meer of minder vette zelfstandigheid, ontO:aande
ZEEP
ontf1:aande
uit de verdikking eener olie of vet, door middel van feherp
fcherp loogzout.
ZOUt. Deze verklaring is toepasfeIijk
toepasfelijk op alle foorten
[oorten van Zeepen ;
en
(*) Men
Men zie
zie over
over de
de gezondheid
I:ezondheid van
van Zee/anti
Zeeland deu
den merkwaardigeu
merkwaardigen brief
brief van
van den
RaadFeosiollaris VAN
VAN DER
DBR Srll:Gu.,
SPlI:GEl., in
ilJ den
den alg
algemeen."
konst. en lstterbode
letterbod. van
van
..".ells" komt_
Raadrensionaris
ISI7
1S17 No. 35,
35, deu
deu 24
24 van
van Herfstm.
HerfStlli. I7?S
1775 aan
aan I. J. VAN
VAN DEN
DEN Boscu,
BOSCl!, Med.
lVJed. Doet. in
in
's
's Graven",,!!.c gcfehrcycn.
gcfchrcycn.
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en ofschoon olie en vettigheid zich met water ui
et vermengen)
uiet
vermengen, zoo
doen zij dit volkomen, zoo dra zij tot Zeep overgebragt zijn, zonder daarom de eigenfch2p te hebben verloren.
verloren, welke zij te voren
bezaten, om vettigheden op te !osfe17.
!os[elr. Het loogzout, met beide
vereenigd, levert eene zachte niet bijtende en handelbare fiof
1l:of op, die
zich gemakkelijk met vettigheid en water vermengt, en dus voor het
wasfcben zeer gefchikt is. De vet[chHlende
veJi[cbHlende footten
foorten van Zeep om.
omfiaan
1l:aan en uit verfchilJende
ver[chillende vettigheden, welke men met loogzout veree.
nigt.
nigt, en uit eene onderfcheidene bewerking; doch bij allen moet eene
volkomene evenredigheid ttlsfchen
tlls[chen het vettige en het loogzourige
loogzoutige
plaats hebben; en hieruit volgt
'Volgt dus, dat tot de zeepbereiding behoort ,
1. dat men eene goede en vette zelfstandigheid hebbe; 2. dat men
een goed loogzoutig ligchaam verkieze; 3. dat dit loogzout bijtend
en fcherp zij ; 4. dat de evenredigheid dezer beide ligehamen
ligchamen naauw
naauw-..
keurig bepaald worde, en 5. dat men de innerlijke vereeniging dezer
beide zelfstandigheden
zelfstandigbeden tot
[ot Zeep volkomen
volkomeh volbrenge. Men kan alle
vetfioffen
vet1l:offen tot Zeep gebruiken, als: diereIijk
dierelijk vet, traan, uitgeperste
oliën, gelijk die van amandelen.
amandelen, hazelnoten, lijn, raapzaad, olijven,
enz.
Van olijfolie wordt de beste, van raap'Olie de gewone
weeke, en uit traan de flechte en 1l:inkende
!tinkende Zeep gemaakt; waarom
ook het gebruik der laatfie
laat1l:e vetfiof
vet1l:of op fommige plaatren
plaatfen , zoo als in
I:rankrijk
I:rnnkri.ik en Brabnnd,
Brabond , verboden is; gelijk ook in 1526 aan de
zeepzieders te Amflertlam
Amftertlnm het gebruik derzelve , alsmede van reuw
reu.
zeI of vet, ter zeepbereiding verboden werd, met last, om zjeh
zich
daartoe alleen vau
van raap- of hennepolie te bedienen, welke keur,
niet lange jaren verleden, nog vernieuwd is.
M en kan de Zeep,
Zeep. in bet
het algemeen, in harde of vaste,
voste, en in
weeke
weelee onderfcheiden. Voor de eerfie
eer1l:e wordt vooral foda, of het delf.
fioffelijk
fl:offelijk loogzout genomen, terwijl men de potasch tot de weeke
Zeep gebruikt; maar van beide loogzouten kan ook vaste en weeke
Zeep gemaakt worden ; maar zal het loogzout met de oliën zich
vereenigen , dan moet hetzelve geen kool1l:ofzuur
koolfl:ofzuur bevatten, maar b~i.
bUtend of fcherp zijn, welk zuur aan het loogzout wordt ontnomen
(end
door de bijvoeging van verseh
versch gebrande
gebrande' kalk, waardoor het tot een
middelzout wordt, en niet meer bijtend is. (*)
De foorten van vaste Zeép, en de wijze van bewerking, zijn bijna
even onderfcheiden, als de fabrijken
fabrijken,, waarin zij voortgebragt wor.
worden;
den ; doch ons befiek
bellek gedoogt niet, om hierover uit te weiden, al.
alzoo wij dan van de eene zeepziederij tot de andere zouden moet~n
overgaan, om iedere afzonderlijke wijze, waarop men vaste·
vaste' Zeep
maakt, te doen kennen. Het volgende diene dus alleen tot een voor.
beeld. Men neme 4 pond pot3sch,
potasch, of 8 pond foda, ontbinde de.
dezeI.
zel(*) Om de betrekkelijke hoeveelheid van kalk en foda
Coda te bepalen, moet men ook
tot Zeep wil maken. De hr. DARST,
DARET.
de hoeveelheid vaD olie weten, welke men tOt
L& LIEVRE
LIBVRE en PELLETTlBR
PELLETTIER geven dezelve in de anno
.. nn. tie ehemie, tom. 2, aldus
op: 600 pllud
verseh gebl'4lnde
pilDe! olijf.olle;
olijf.olie; soo
500 foua
[oua en
cn soo
500 pond versch
gebrande kalk.
kal".
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zelve in water, en make de loog bijtende door ongeveer 4 pond
versch gebrande kalk. Na dat de.ze loog eenige uren geItaan
geftaan heefe,
heeft,
laat men dezelve door eenen doek loopen, op dat de kalk terug
blijve, en brengt deze loog, door uitdamping, ter dikte, dat er een
ei op dr,ijfe,
dnijft, welke loog men dan meester/oog noemt, in onderf:cheionderf:ehei,ding
andere ,die
<tie dunne ,gemeene loog geheeten wordt. Ntl
Nu
ding van de andere,
neemt men van de eerlte
eerile loog nog 3 pinten, en 2 pond boom-olie;
mengt het zame-n
zamoo boven een zacht vuur, tot dat alles wel vereenigd,
en het grootIte
grootfie gedeelte der vochten verdampt is; giet er verval ..
gens nOl! 6 pond van de meesterloog bij, en kookt het nogmaals ~
onder beilendig
beltendig roeren.
roeren, tot
tOt dat .de
,de masfa geheel doorfchijnend, en
zoo taai als flijm wordt. Vertoonen
Vertoon en zich deze hoedanigheden als
dan nog niet, dan giet men van de gemeene loog er allengs zoo veel
bij , tot dat deze teekenen verfchijnen. Smaakt de Zeep op de tong
bijtende.
bijtende, dan voegt
VOE'gt men er nog olie bij, en wanneer er oliedeelen
in een glas met water verfchijnen, waarin men een weinig Zeep geroerd heeft, moet er nog meer loog bij gedaan worden. Wanneer ntl
nu
de evenredigheid tusfchen de olie en de loog volkomen getroffen is ,
werpt men eene hand vol keukenzout in den kerel; roert alles door
bet :.zoo
zoo lang koken, tor
tot dat zich een droppel er
elkander, en laat het
van terfiond van het water fcheidt, wanneer men dien op een koud
glas laat vallen. Men laat vervolgens alles bekoelen en fiilfiaan;
fiilllaan;
fchept
fcllept de nu boven drijvende Zeep af; brengt die in houten vormen,
vorinen,
welker bodem doorboord en met linnen belegd is, opdat er de loog
kan doorvloeijen
doorvloeijen;; neemt ze, wanneer de Zeep is hard geworden, er uit;
snijdt ze in fiukken van de verlangde grootte, en doet ze zachtkens
DOOf Engelsch rood onder de nog weeke Zeep te roe~
roeopdroogen. Door
ren, verkrijgt men de Marfeillaanfche, rood gemarmerde, en door
dool' er
fijne, gebrande bruinIteen
bruin!l:een onder te mengen, zwart gemarmerde Zeep;
wordende de Venetiaanfche bont gefprenkelde met indigo en konzenilje gevlekt. Door bijvoeging van welriekende oliën en wateren
geeft men aan de Zeep eellen
eenen . aangenamen reuk. Eene fponsachtige
Zeep omftaat
ontll:aat , wanneer men goede witte Zeep in loog vall
van zeezout
bij een zacht vuur fmelt, en zoo lang roert, tot er veel lucht mede
verbonden wordt.
In Plaanderen
J71aanderen,, Picardië, en ook in ons vaderland, heeft men uitgeftrekte fabrijken van weeke Zeep, waartoe men meestal van raapgefirekte
hennep- en lijn-olie, zelden van talk of bedorven boter gebruik maakt.
Doorgaans doet men, ter verkrijging van eene bijtende loog, biJ
bij 30
deel en potasch, 1.15
IJS deelen levende kalk. De eerfre
eerfl:e wordt vooraf
lijn
fijn gel1ampt,
gefl:ampt, en de laatfie
laatfl:e allengkens met water bevochtigd en
gelesche,
gelescht, waarná beide in gemetfelde.
gemetfelde, met cement bellrekene,
beltrekene , balt.
baltken gedaan worden,
worden , opdat, door herhaald opgieten van water, deze
fl:offen
l10ffen volkomen worden uitgeloogd, welke 100gen
loogen in de daaronder
geplaatlte
geplaatlle bakken afvloeijen. De fierkte der loog 'Wordt meestal door
het booger
hooger of lager drijven van een ei bepaald; doch dit zou
zon naauwnaanwkeu-
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keuriger door een' vochtweger gefchiedcn. Men doet. vervolgens,
eerst de olie in den ketel, en, wanneer deze heet is, giet men er
2 of 3 tonnen loog bij; laat het mengfel zachtkens koken; doet er
alsdan nogmaals zoo veel loog bij, en wanneer deze loog en de olie
al kokende vereenigd zijn, 11:ort men allengkens de overige loog er
op. Men rekent 6 of 8 uur noodig te hebben, om een kookfel de
vereischte gaarte te geven, welke door kundige zeepzieders op het
gezigt beoordeeld wordt; doch anderen nemen er met den proeflepel
een weinig uit, en de gelijkheid.
gelijkheid, kleur, 1l:olling
1l:oIling en de meerdere of
mindere taaiheid der masfa toonen den graad der gaarte aan. Deze
vervaardigde Zeep heeft
heefe eene bruingele kleur; doch eene ontbinding
van indigo in de loog geeft er eene groene kleur aan. Zij wordt ook
wel eens bruin-zwart
bruin.zwart gekleurd, door een afkookrel
afkookfel van galnoten en
vitriool in de loog.
PLl.
Wat de eenle uitvinding der Zeep betreft; deze wordt door PLI·
NIUS aan de Galliërs toegefchreven; doch de tijd is moeijelijk te bepalen. Volgens dezen fchrijver gebruikte men talk en asch, en wel
het best vet van bokken; dus [chijm het gebruik van foda van
lateren oorfprong t;!
t~ z~in.
Wie zou echter denken, dat men de
Zeep eerder als pomade, dan tot wasfching en reiniging zou gebruikt
hebben; en evenwel mag men, op goede gronden, aanuemen, dat
de galante Romeinfche dames, en hare verwijfde minnaars, de,roodde, roodgele gekleurde Zeep der Duitfchers lieten komen, om hare hoofdfchoon gehoudene , kleur te geven. (*)
haren deze, toen voor zoo fcllOon
Welligt was deze Zeep met die planten geverwd, welke ook naar
Rome tot haarverf verzonden werden. - Al zeer vroeg, in de eer11:e
eer1l:e
Jündschheid des menschdoms, toen men linnen, katoenen en wollen
zeker het eerst alleen met water ge·
kleed eren gebruikte, werden deze zel,er
wasfchen, hetwelk men gedurig herhaalde (t); zelfs in veel later tijden
zal men zich vermoedelijk hiervan alleen bediend hebben, daar men
oudll:e Griekfche fchrijvers, bij voorb. I-IoMERUS,
HOMERUS , geene
toch bij de oudfte
fporen vindt t dat men iets anders gebruikt
g'ebruikt heeft. Wanneer men nu
echter nagaat, dat vele planten zeepach tig zijn; aardfoorten
aardfoorcen het vet
zeer goed opnemen, en als Zeep kunnen gebruikt worden; dat pis
en de gal der dieren hiertoe almede gefchikt zijn, en de aseh
asch der
verbrande gewasfen , door het daarmede verwante loogzout, eene
zeer goede l10f
1l:of ter wasfching oplevert, dan moet men beO uiten , volvol.
gens den gewonen gang van 's menfchen
men[chen uitvindenden
uitvinden den geest, dat men
aarde of klei het eerst ter wasCching zal gebruikt hebben, naardien
de daarmede bemorste kleed eren van zelven de gefchiktheid
geCchiktheid dezer 11:of
nof
da~rtoe
daartoe aan de hand gaven. Ook bediende men zich zeer vroeg
eh van zekere plant,
plant. welke Bor
Bor,t zoo als JOB
JOB IX v. 3°,
30,
van de as
asch
of

3

(*) Caustica Teutonicos
Teut6nic6S accsntlit fpuma
fpullla ci1pillos, cap/ivis poteris
p6teris cullior
cul/ior esfe
esfs

comis. MARTIALIS
CD"';S.

XIV.

26.

Femi11a
Femi,ûs cani/iem
canitiem germanis
gerlllanis injidt herbis. OVIDltlS de
Je art'
an, amllntli • 111
III ,
Ct) Zie EXODUS XIX V. 10,14 en LEVITlKUS
LEVITIKUS XI v. ~4.

cn
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of elders Borith genoemd werd (*); en daar het loogzout, in deze
[metnof opneemt, en er eene Zeep mede
asch vervat, alle vette fmet1l:of
vormt, zoo had men hierin ee:le
ee:1e goede 1l:of
il:of tot.
tot. wasfching. De
Grieken en Romeinen hebben zich mede van asch bediend, welke
zij met kalk zelfs bijtende wisten te maken; doch zij fchijnen
niet geweten te hebben, om er het loogzout uit te trekken, en in
!laat vOOrt te brengen. Men reinigde met dit loogwa.
loogwaeenen vasten llaat
il:andbeelden der
ter de wijn- en olievaten, en wiesch er zelfs de i1:andbeelden
(t)
Godheden mede. ct)
ZEEPLANTEN. Het is bekend, hoe zeer vele plànten aan zekere
fialldplaatfen gebonden zijn. De meeste groeijen wel op den grond
i1:andplaatfen
in het drooge; doch eenige ook onder den grond, andere altijd in
zoet, en nog andere in zout water, in zeeën en meren. Deze
laatlle nu noemt men Zeeplanten ; ofschoon men er fomtijds ook nog
zeefiranden gevonden worden.
de zoodanige onder telt, die aan de zee!lranden
Zij bezitten alle dit eigenaardige, dat zij, tot asch verbrand wordende, deze asch niet, zoo als "He der planten van het vaste land,
de gemeene potasch opleveren, maar eene andere foort van zoodanig
loogzout, hetwelk delfstoJfelijk loogzout, of natrum genoemd wordt.
merkwaardig!le zeeplamen vindt men onder het geflacht Fucus.
De merkwaardigrte
ZE EREGT. Hieronder ver1l:aat
ver!laat men de plaaatshebbende zeewetten,
zeewetten ~
ZEEREGT.
en de kennis derzelve, welke de regtelijke betrekkingen van onafhankelijke volken tot elkander, ten aanzien van fcheepvaart en zeehandel, bepalen. Het maakt een zeer belangrijk, practiscli
practisch gedeelte van
vall
het volkenregt uit, en heeft bovenal den handel der onzijdige mogendheden in tijd van oorlog ten onderwerp. Sedert de laatile
laatfl:e 25 jaar
zijn de grondregels van het Zeeregt , inzonderheid wat den handel in
oorlogstijd betreft, van verfcheidene kanten ontwikkeld geworden,
als: onder de Engel[chen door ROBINSON, WARD, MANIOT , HoDaBsoN; onder de Franfchen door Au·
Au.
WARD, ABBAT, HOME en DOBsoN;
DOUIN, ARNOLD, RAYNEVAL. LE BEAU en BoucHER; onder de
GA!.IANI, LAMPREDI, en AZUNI; onder de Zweden
Zwedm
Italianen door GAI.IANI,
door CALlANDER; onder de Denen door SCHLEGEL, EGGERS, TETENS en SCHMIDT-PHISELDECK;
SCHMIDT- PHISELDECK; en onder de Duitfchers door VON
VaN STECK,
VaN
HOLsT, GILDEMI':ISTER,
GILDEMEISTER , BUSCH,
BUSCH. NAU en inzonderVON MARTENS, HOLST,
door:JAcoBsoN;; in Altono
heid doordAcoBsoN
Altona (§).
Onder al deze veelzijdige befchouwingeu
befchouwingen mangelt het echter der
behe(*) Men vindt
;n onze overzetting nu en dan
vindc wel in
dao van Zeep gewag gemaakt; deelt
deeh
overal ontmoeten wij in het
bec oorfpronkelijke het
hec woord her
ber of borith. MUNTINGHE
GeJèhied.
CeJèhied. de,.
der mensçhheid
menschheid deel Il, bladz. 73, aanm. blad. SJ.
SI. GOGUE'l'
GOGUET houdt
houde deze
plant
Syrië,
plaot voor de foda (fa/jo/a
Cfalfola ]oda
foda L.) , die in 5",;
§, Judaea, Egypte en 4,rahii;
4,rahji;
zeer gemeen is.
PLINIUS XIV, cap.
eap. 21.
u.
(S)
CS) Men zie zijn Handb.
Handh. det
d,r p,.ah.
prakt. See,.echt
Seerecht Je,.
tIer Eng/finde,.
Englli"tle, und Je,.
tIe, Franufon.
,'n Beûez,Jen. Hamb.
Hamh. 1805,
x305 , 22 th., en zijn Sse,.-echt
SBer~cht del
der Friet/ens
F,ieden! ttnd
1lnd K,.ieges,
K,ieger, tn
hung RU!
ISr.,.
{luf der Kattffah,.ttei·
Kauffahrttei· Schiffahrt • .lJltona
.dltona 18L5.

ct)
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befchaafde
befchaafdc wereld, tot nog toe, aan een algemeen wetboek voor het
Zeeregt. In oude tijden kende men het Rhodifche Zeeregt ; in de
middeleeuwen het Confo!ato· del Mare, en in lateren tijd heeft ieder
ter zee handelelide natie een zeeregc
zeeregt opgefreld.
opgefield. De grondllelling:
grondfielling:
vrij [chip,
{chip, vrif
vrij goed, of: Ie paVill01J
pavillotl garantit la marchandife, welke
door Frankrijk, reeds hij den Utrechtfchen vrede, erkend, en federt
onafgebroken in de meeste verdragen der Zeemogendheden aangeno·
men werd, leidt)
leidt> volgens JACOBSON minder tot wezenlijke regt vaar .
digheid, dan de grondregel van het COl1folato del. Mare)
Mare> dat namelijk
vijandelijke eigendom, aan boord van onzijdige fchepen, confiscabel
zij. Van hier dat
dae de El1geJfthen een Yi(itatie-regt
vi(itatie-regt beweren, volgens
hetwelk de beflisûng
beflisfing der vraag, over al of niet onzijdig, over het algemeen, van de overeen(J:emming
overeenrJ:emming der verklaring met de papieren, aan
boord gevonden wordende, afhangt. Het Engelsch prijsregt is mèer
overeenkomO:ig, dan tot
tot hiertoe dat der Fr(m{chen.
Fr(m{chm.
met de billijkheid overeenkomllig,
Het zeegebied van eenen onzijdigen fraat heeft, volgens Britrche
regt en , eenen omvang van 3 Engelfche
Engelfcne mijlen. Tot het practisch frelfielfel van een door zoodanige prijsraden ingevoerd Zeeregt ,werd
, werd door
de beflisûngen
beflisfingen van W. SCOTT,
SCOTT , allereerst den grond gelegd)
gelegd> en op zijne
uitfpraak, gelijk ook op die van BI]NSKERSHOEK, POTHIER , VALIN
en anderen)
anderen, ruSt JACOBSON'S theorie van de wetenfchap des Zeeregts.
Behalve zijne boven aangehaalde fchriften , heeft men nog een voornaam werk van WHEATON: A Digest of the law of maritime (aptu·
captu·
res
,.es and prizes. Newyork 1815. Dan er zal welligt nog eene reeks van
jaren verloopen, eer Engeland afstand doet van baar aangematigd
ieeregt, om aan de onzijde
mogend heden allen handel te verbieden
onzUde 1110gend
met geheele kusten en landen, die door bloote kabinetsbeUuiten (op
het papier) in fraat
fiaat van b!occade zijn gef1:eld; en een niet minder
weIligt verloopen, eer al de E uropefcbe Mogendhelange tijd zal er welligt
en , het grootmoepig beU uit nemen, (hoewel men zulks, uit hoofde
van het Heilig Verbond mogt verwachten), om de barbaarschheid van
het nieuwere volkenregt , volgens hetwelk
betwelk zij de zeerooverij door
lettres
leures de marque (kaperbrieven) tegen burgers eener v~jandelijke
mogendheid wettigen, af te schaffen, en hierin het voorbeeld te vol.
volvan FREDERIK H. van Pruisfen , en dat der Verëenigde Staten van
Noord· Amerika, in hunne handels
handels·-verdragen
verdragen van 1785 gegeven.
ZE EROOVERI] onderfcheidt zich van kaperiJ daardoor, dat de
eerf1:e
eerfie door vrijbuiters (Cor[aren), onder eene willekeurige vlag en op
eigen gezag, omtrent een ieder wordt uitgeoefend; terwijl de hiatfre
laatfie
daarentegen. aan de reed ers eener oorlogvoerende mogendheid tegen
daarentegen,
den vijandelijken fraat,
flaat, overeenkomllig
overeenkomfiig de zeewetten, door een kaperbrief (Iet/re de marque)
fflarque) vergund wordt. De laatl1:e
laatfie is eene barbaarschheid
van het nieuwere Staats- en Volkenregt;
de eerlle
Volkenregc;de
eerfie die van
baarschheidvan
ollzen
onzen maatCchappeIijken toe(J:and,
toeO:and, welke zich uit de tUden der oudf1:e
onbeCchaafdheid
onbefchaafdheid door alle eeuwen heen heeft f1:aande
fiaande gehouden. Het
eenige voorbeeld, dat de !laten
fiaten zelven
zeI ven de kaperij als onregtvaardig verklaard
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kl aard en onderling afgefchaft hebben,
hebbell, vindt men in het verdrag van
koophandel van FREDERIIC 11., koning van Pruis[en: met de Vereenig_
Vereenig.
de !laten
fiaten van Noord
Noord·- Amerika, van 1785 art. ~3.
23. Tegen de eigenlijke Zeerooverij hebben de regeringen te allen tijde nu eens meer,
dan eens minder gelukkige maatregelen re werk gefield. Eilanden
in zee en bogtige kusten, zoo als in de Levant, in de Perzifché
Perzifclté
en Arabifche
Arabi[che golf, in Oost- en West-Indië
West·lndië en in de Chine[che zee,
waren te allen tijde, en zijn het gedeeltelijk nog, de roofnesten dezer vrijbuiters. Tegen de Noord-Afrikaanfche
Noord-..dfrikaanfche zeeroovers
zeeraovers hebben de
Noot'd-Amerikanen
Noord•..dmerikanen hunne vlag het best weten te beveiligen; terwijl
de EngeIfchen en Hollanders, nog voor weinige jaren, dienaangaande
aan den Dei van Algiers eene geduchte les hebben gegeven.
ZEEVAART• .De gefchiedenis der Zeevaart is tevens die van
den koophandel der volken onderling en van de uitbreiding der
befchaving: De Pheniciërs worden voor de uitvinders derzelve gehouden ten min!1e
minlle zij waren de eerfien,
eerllen, die, volgens de oude geMiddel/and[che zee tot naar Spanje bevoeren. Waarfchiedenis, de Middelland[che
fchijnlijk maakte men met de kleinfie
kleinlle proeven een begin, en welligt gaven !lukken
fiukken hout, die op het water dreven, de eerfie
eerUe aan_
leiding tot deze, thans , zoö aanmerkelijk gevorderde kunst. De nood.
zakelijkheid gevoelende , om rivieren en meren over te trekken,
voegde men verfcheidene !lnkken
fiukken hout te zamen, om dit te bewerk·
bewerkomfionden fchuiten of vlotten. De
!lelligen
fielligen , en op deze wijze ontfronden
eerfte vaartuigen waren uitgeholde boomftammen, waarmede men. in
het eerst, langs de kusten voer: werd men door den fiorm van Îii!zelve
Clezelve
verwijderd, dan nam men de !lerren
fierren en de zon te baar; en werden
verWijderd,
deze hemellichten door onweders of andere toevallen bedekt, dan
had men een aantal vogels in voorraad, welker vlugt men volgde, om
den verloren koers weder te vinden, in de vooronderfielling,
vooronderfiellillg, dat zij,
zij •
uit natuurlijke aandrift, hun vaderland weder zouden opzoeken. Na
de uitvinding der magneetnaald en het kompas (zie aldaar), lwnden
Iwnden
de zeelieden, door het laatfie,
Iaatfie, de verfchilIende hemelfireken
hemelftreken , zelfs
in den donkeren nacht, vinden, en
eri zich nu ook, buiten het ge.
zigt van land, op de hooge zee wagen. De ontdekking der beide
Indiën gaf aanleiding, dat men zich met meer ijver op de Zeevaart
toelegde, en Spanjaarden, Portugezen, Engelfehen
Engeifchen en Hollanders
zochten haar, van dien tijd af, tot de hoogl1:e
hooglle volkomenheid te
brengen; en dit doel fchijnt bijna bereikt. De fieeds hooger ge..
klommen fcheepsbouw-, en zeevaartkunde h'ebben het gevaar, voorfcheepvaarr verbonden, :1anmerkelijk vprminderd, en
heen aan de fcheepvaan
alzoo hebben de Europeën de belangrijkfl'e ontdekkingen en vero·
veringen in de overige werelddeelen kU!1nen maken, en inzonderheid
den handel tot den hoog!1en
hoogfien trap van bloei verheffen. Ter bevordering van den IaatHen , door de fcheepvaart, poogde men in verfchei.
verfcheidene landen de rivieren en zeeën door kanalen, met elkander te
verbinden, en reeds KAREL de groote, trachtte den Donau met
ALGEMEEN WQORDENB.
D
den
WOORDENB. VIII.
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den RiJn en de Mai1z
MailJ te vereenigen. Ook in ,FrankriJk werd, onder
LODE.WYK
LOD!1WYK XIV., ter bevordering van handel en zeevaart, het groote
Lltlantifclze mee
kanaal door Guiene .en Languedoc aangelegd, om de /Jtlantifche
de Middellandfche
IVliddeJlcmdfche zee te verbinden. Thans zijn de EngeIfchen ,door
, door
hunne voortreffdijke
voortrelfdijke havens, geographifche ligging, rijke coloniën,
colotiiën,
en wel geoefende zeernagt
zeemagt,, boven alle andere !laten
fiaten van Europa,
in het bezit der grootlle
grootfie en voor.deelig!le
voor.deeligi1:e Zeevaart.
Zeevaart, en van de meeste
oOl'logs- en koopvaardijfchepen; terwijl de Franfchen, ofschoon
oorlogshunne Zeevaart, in vergelijking van vroegere tiJden, thans van minder
beteekenis is, echter de verdien!len
verdienfien bezitten, dat zij onder LODELO'DEWYK.XIV.
wVR.XIV. de eerlle
eerfie fcholen ter vorming van zeelieden aangelegd,
en aan de Zeevaartkunde het eerst wezenlijke regels voorgefchr.even
hebben.
ZEEVAARTKUNDE. Hiertoe brengen fommigen ook de kunst
om fchepen
fchepel1 te houwen
bouwen (zie
( zie Scheepshouwkunde) ; doch eigenlijk is zij
de wetenfchap, die in den kortl1en
korti1:en tijd, op de gemakkelijk!le
gemakkelijkfie .wijze,
plaat! naar de anen langs den zekerfien weg een fchip van de eene plaats
groofe en kleine. Door
dere leert brengen. Men verdeelt haar in de gl'oote
de laatfie
laatfl:e verfl:aat
ver!l:aat men de kennis, om langs de ,kusten
.kusten en v.Qnde
vlln de ,eene
haven naar de andere te zeilen, zoo dat men, zich al eens verder van
land'
zijnen koers vervolgende, de plaats zijner beland begevende en .zijnen
fiemming terllond.
terfiond. weder in het oog heeft. Hierbij is· eene plaatfe.
lijke kennis van de kusten en landen, van het dieplood en het kom~
pas het eenige vereis
vereischte.
eh te. Van meer belang is de groote Zeevaartkunde,
wetenfchap, die de groole zeeën leert bezeilen,.en ..<.dan
dan voorYooreene wêtenfchnp,
namelijk in beoefening geb
gebragt
ragt wordt, wanneer men, allen fchijn van
land uit het oog verloren hebbende, dikwijls zeer langen tijd in de
volle zee rondzwerft. Deze vereischt
~'ereischt eene grondige kennis van de
voornaamfie
voornaamfre deden
dee1ençlerreken.çerreken- wis- en fierrekunde. (zie Stuur.
fflanskunït).
manskumt).
ZEEZlEKTE.
ongelleldheid, waarvan zeezee~
ZEEZIEKTE. Zoo noemt men die ongefreldheid,
varenden , die IHlIl
aan de fchomlllelende
fchommelende en flingerende beweging van het
fchip niet gewoon zijn, overvallen worden. Gelijk velen, namelijk,
die het rijden in eenen wagen niet verdragen kunnen, door duizeIing,
ling, misfelijkheid, braking, enz. worden aangetast, zoo heeft dit
ook, doch in eenen veel hoogeren graad en meer algemeen, bij ter
zee reizenden plaats, en zelden vindt men iemand, die nie t, ten min!le
fie bij de eer!le
eerfie zeereis, door de zeeziekte wordt overvallen;
terw~il velen, die flechrs
flechts kleine zeetogten doen,
doen , telkens op ,nieuw
nieuw
aan
Gan dezelve onderhevig zijn. De toevallen der Zeeziekte zelve,
befbnn in eene hooge mate van onge!leldheid.
echter, befb:m
ongefieldheid. misfelijkheid,
braking, welke
weike wel
walging en afkeer van fpijzen, gevolgd door braking.
aan den liJder
lijder eenige verligting geeft, maar dikwijls wederkomt, en
inzonderheid zwakken en vromven
vrouwen !lerk
fierk aantast. AI
Al deze ongemakken nemen toe, wanneer de zieke opzit, en daardoor wordt hij
genoodzaakt, om te,
te. blijvclJ
blijven liggen; doch dezelve worden e~ger.
c(ger. wan.
·1leer
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l~ecr
neer de zee door Jl:orm
frorm on!1:uimig
onfruimig is. Hoe lastig ook de Zeeziekte
.zij,
zij, oordeelt men dezelve echter Diet gevaarlijk; maar men ziet in tc.
~endeel,
gen deel , dat zij ophoudt, ,zoo dra de zieke aan land l1:apt. Keert de
eetlust op de fchepen terug, dan is dit een bewijs van beterfehap.
Om de toevallen der Zeeziekte te verligten bedient men zich gewoonlijk van citroenfap met fuiker; doch ook inwrijvingen
met welriekende en geestrijke kruiden, in den omtrej, van de maag,
kunnen van nm zijn.
ZEGELAARDE, eigenlijk Lemnifche aarde,"
aarde, (terra sigillata) is
een foort van holus; een frecn. die op het eiland Lemnos (thans Stavleeschrood
limene) gevonden wordt, meest leverkleurig, fom tijds vleesehrood
van kleur.
kIeur. dof en vettig, fchelpachtig van breuk, glanzig
en week is.
is, frerk aan de tong kleeft, en, wanneer !Uen
men et
den adem laat overgaan. een thoonlucht van zich afgeeft. D~
ouden fchreven er de krach~ aan {oe,
~oe, om het fcherpe van bijtende
vergiften tegen te gaan, bloedvloeijingen
bloedvloeiJingen te fiui,en
fruiten,, el)Z. De;ze aarde
ontvin{':
ontvin)': den náam van Zegelaarde, omdat plen de te Lemnos d:ia~
dáarvan gemaakte kogeltjes of balletjes, waarmede men,
Il1I!n, als een ollfchatonfchatbaar gelle::!smiddel,
gene::!smiddel, Jl:erken
rterken handel dreef, door het Zegel van de plaats,
waar zij gevonden werd, kenmerkte, zoo wel, om daardoor de
ingebeelde waarde te verhoogen, als om derzelver vervalfching voor
te komen. Ondertus[chen
Ondertusfchen trok men deze aarde niet alleen uit
Lemnos, maal' over het algemeen uit het Oosten, en zelfs uit Ma/tha.
Ma/thao
Aan de Armmifche gaf men echter, uit boofde van hare fijnheid,
den voorrang. Thans gebruiken verfiandige geneesheeren noch d~
Zegelaarde, noch eenige andere Bolus, tot geneeskundige oogmer.
ken, alzoo men zich niet alleen van hare krachteloosheid, maar ook
van hare fchadelijkheid, overtuigd heeft.
ZEILSTEEN (Zie MAGNEET).
ZEIST. Een aangenaam dorp, met ruim I~OO inwoners, liggende
pijna in het midden der Nederlanfche provincie Utrecht, ~ uur van
valJ
die Jl:ad,
frad, in een vermakelijk boschrijk oord. Het behoorde eertijds
aan het huis van den graaf van Nasfau; doch werd in 1752 aan een'
koopman in .1mfterdam verkocht, die het weder aan de Moravifche
broedergemeente of Hernhutters, welke zich voorheen te {fsfèlftein,
(fsfolftein,
~
2 uur van Utrecht, onthielden.
onthielden, afstond, en die [edeit
fedeit te Zeist eene
volkplanting aanlegden, welke thans uit 300 leden uefraat.
uefl:aat. en zich
door godsdienfrigheid, goede zeden, nijverheid en werkzaamheid
voordeelig onderfcheidt. De ongehuwden wonen ieder in een afzonafzon.
derlijk gebouw, onder den naam van Broeder- en Zusterhuis bekend;
de gehuwden in nette zindelijke huizen, ter wederzijde dezer gebouwen Jl:aande.
fraande. In het eerfie,
eerfre, namelijk het Broederhuis ,'vindt men
een aantal fraaije winkels van allerlei goederen geplaatst, naar hun.
hunnen aard, in afzonderlijke vertrekken, en waaraan ge bepaalde prij_
prij.
zen gehecht zijn, op welke men niet kan afdingen; terwijl het onderfte
derfre gedeelte van dit gebouw de werkplaat[en
werkplaatfen voor die koopwaren
D '22
.
be-
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bevat, wclke
welke door de broeders zeI
zelven
ven vervaardigd worden. Staahver.
Staalwer.
ken, verlakte en fchriJnwerkers goederen. Ieder,
Ieder. handfchoenen,
handCchoenen, was.
en ander kaarslicht vindt men hier van bijzondere deugd. In het Zusterhuis wOl:den de bewoonllers tot nuttige vrouwelijke handwerken
opgeleid, en euelijke
ettelijke voortbrengCels daarvan in het Broederhuis ten
verkoop overgebragt. Deze beide gebouwen, met de huizen voor
(meestal winkeliers of handwerkers), benevens de nette
gehuwden (mee~tal
gudsdienllige
gudsdienfiige vergaderplaats dezer gezindheid. maken genoegzaam een
vierknntuit,
uit, in welks midden aan het
geregeld. van voren open, vierknnt
einde zich het Huis te Zeist verheft, hetwelk een ruim plein vóór
zich. en een' fraaijen tuin heeft.
heeft, en rondom van fchoon homgewas
houtgewas,,
zich,
breede grachten, en aangename wandelwegen voorzien is. Voor het
overige vindt men in dit dorp ecn
een fraai raadhuts
raadhuls , en eene gerefor·is, en in deszelfs ommeerde kerk, welke op eene hoogte gebouwd "is,
tn~k verfcheidene heerlijke buitenplaatfen en wandeldreven; wordende
trek
betzelve
hetzelve des zomers door vele Hollanders, uit hoofde van deszelfs
figgiQg en gezonde lucht11:reek,
luchtltreek , zoo wel als door de nabuaangename figgiij.g
rige Utrechtenaren en anderen, fierk bezocht, hetgeen niet weinig
aan de welvaart van deszelfs ingezetenen toebrengt. De {lraatweg
firaatweg van
Vtrecht naar Arnhem
drnhem en Nifmegen loopt midden door het dorp, in
welks nabijheid het niet minder aangename, boschrijke Drieóergm
Driebergen
gelegen is.
ZELFKENNIS. Deze hoogst gewigtige deugd moet, zoo wij
ons zedelijk gedrag behoorlijk willen regelen, om daardoor aan onze
verhevene
v~rhevene beftemming
befiemming te beantwoorden, aanvangen met ons zelven
te leeren kennen. De Imensch moet de eigenlijke ftudie
fiudie van den
mensch zijn. Deze Zelfkennis is wel moeijelijk, doch voor ieder
zedelijk wezen een noodzakelijke pligt, en vordert eene aanhoudende
poging, eene naauwgezette opmerkzaamheid riiet alleen op onze woorden en daden, maar ook op onze geheimfte
geheimfie gedachten, en eene gefirenge beproeving van onze' hartstogtcn, van derzelver voortgang,
cn wezenlijke waarde. De noodzakelijkheid dezer Zelfduurzaamheid en
kennis, zegt MONTAlGNE
MONTAlGNE ,, blijkt daaruit, dnt zelfs de Heidenen, om
zich tot dezelve aan te moedigen, haar boven den tempel der wijs}leid plaatfien, en haar daardoor als een kort begrip van alle menfcheIijke wijsheid bellemden.
befiemden. PLATO
PLATO en SOCRATES
SOCRATES verklaren zich uic.
uit.
drukkelijk op dezelfde wijze.
ZELFLIEFDE is overmaat van eigenliefde. en oncftaat,
ontfiaat, zoo dra
~et medegevoel aan het genoegen of leed van anderen, door de eene
of andere oorzaak, te zeer verzwakt wordt, om aan de eigenlijk ge.
zegde eigenliefde, zonder welke geen gewaarwordtnd
gewaarwOrdtlld wezen befiaan
beflaan
!{all,
!{3n, en die het roerfel 'van al
nl onze
on ze daden is, ten tegenwigt te
dienen. Deze Zelfliefde vertoont zich als trotscnneid,
trotschheid, wanneer zij zich
boven anderen verheft; als ijdelheid)
ijdelheid, wanneer zij uitwendigen
uitwelldigen luister
najaagt; als hehzucht, jndien
jlldien rijkdom haar doel is, waaruit dan verllajaagt;
.achting val) anderen, hardheid, liefdeloosheid ,olldiellstvaardigheid
,ondienstvaardigheid
aan
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aanmatiging, onregtvanrdigheid,
onregtvaardigheid. enz. voortCpruit. ZelfJiefde
Zelfliefde brengt,
brengt. wan
neer zij beleedigd wordt,
wordt. toorn,
toorn. wraak, onverzoenlijkheid en wreedheid
te weeg; verwekt jaloezij, wanneer zij anderen iets,
iets. hun toebehoo_
ont!l:oken, als anderen datgene
rende , ziet bezitten, en wordt in nijd ontl1:oken,
verkrijgen, waarnaar zij haakte.
ZELFMOORD. Het behoud van zijn eigen leven is een zedelijke
pligC;
pligt; want 's menfchen
menCchen bel1:aan
be(l:aan op aarde (leven in den
oen algemeenen zin)
is de voorwaarde van zijn hooger verftandig leven,
leven. waarop zijne waarde
berust, en waar aan deze geheiligd is. Iedere wiltekeurige benadeeling
hd.
van zijn leven, en dus ook de langzame verkorting van hét.
zelve, is misdadig, en nog zedeloozer is de plotselinge, geweldige
verfl:oring van z~n
zijn leven, welke het gevolg is>
is van den aandrang van
hartstogten'.
zuiver willekeurige denkbeelden, driften, neigingen en hartstogten·.
of de zelfUloord
zelfmoord in eenen zedelijken zin , omdat de mensch hier
uit gebrek aan achcing
achting voor zijne waarde als redelijk: wezen '." of
uit vertwijfeling,
vertwijfeling. aan dezelve datgene vernietigt, wat de voorwaarde
uitmaakt, om deze zijne voortreffelijkheid in het vervolg ten toon
te fpreiden, en de hem verleende vermogens. overeenkomfiig zijne
beflemming,
befremming, te ontwikkelen en aan te wenden; in één woord,
woord'~
omdat de zelfmoorder , door zijne ver,nietiging, zich··
zich· zelven tevens
onteert, (zich van deze zijne waarde beroofe)
berooft) en de pligten jegens
ver!l:andige wezens, en jegens den opperflen
opperfl:en Wetgever en
andere verl1:andige
Beftuurder
Be1l:uurder van alle leven rchendt.
fchende. Men moet dus de
denn Zelfmoord
vri.fwilligen dood verwisfe len, welke gekozen wordt,
met den "rijwilligen
niet mee

om deze waarde te handhaven, en voor zijne gevoelens te fierven.
!l:erven.
Deze heeft in de moeijelijk te beoordeelen gevallen plaats, waarin
het leven alleen, ten koste van deze waarde, zou kunnen behouden
frrijden
worden, en deszelfs voortduring daarmede ten eenenmale !l:rijden
zoude, of, wanneer door opoffering van hetzelve, daarentegen, een hooger zedelijk oogmerk kan worden bereikt; want het leven is geen'volfl:rekt doel, maar f1echts middel en voorwaarde, ter bereiking van
!l:rekt
hetzelve. Houdt dit derhalve op zoodanig te zijn (bij voorb. wanneer de menseh, door geweld van buiten, genoodzaakt wordt, om,
wezen. te hantegen zijne waarde, als een verflandig
verfrandig en zedelijk wezen,
delen), dan houdt' ook de verpligting op, om zijn leven ta
te behouden. Een zoodanige Zelfmoord is daarom nog niet zuiver wilwi/..
zinnelijke driften, noch van eene
lekeurig; dezelve is geen gevolg van zinneI~ike
lelteurig;
lafhartige vrees voor onbevredigde zinnelijkheid, noch van waan of een
twijfelmoedig geweten; maar van moed en vasten wil, om een ver.
verdienflelijk leven door den dood te verzegelen, hetzelve aan hoogere
dienfrelijk
bedoelingen op te offeren, en alzoo de waarde der menschheid te
handhaven. Over deze gevallen heeft men, van vroeg af, veel getwist, en de Zelfmoordenaar, zoo wel als de laffe verdediger van
denzelven
den Zelfmoord, hebben verfcheidene drogredenen voor den
zei ven
trachten aan te voeren, of, het denkbeeld van eenen willekeurigen,
opzettelijken Zelfmoord met dat van eenen vrijwilligen dood pogen
1> 3
te
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te vermengen; doch zij hebben bij verlhmdigen geenen invloed gehad. Eindelijk verfchilt van deze beide de onwillekeurige Zelfmoord, dat
is zoodanige , die uit eene ziekelijke phyfieke gefteldheid van ligchaam~
welke onwederfi:aanbaar
onwederftaanbaar op den geest werkt, of uit eene foongeIijke
foongelijke
zielsgefteldheid voortvloeit J waardoor de bewustheid van het zedezielsgefi:eldheid
lijke of onzedelijke eener daad, en dus ook het vermogen van den
wil, bij den handelenden perfoon , gefiremd
geüremd of vernietigd wordt,
In de meeste gevallen, echter, werken phyfieke en zedelijke ziekiamen; en hierin ligt juist de grond J waarom wij, bij alTen natumnatunrten te zamen;
lijken en zedelijken afkeer, in ons oordeel over den zelfmoordenaar zeer behoedzaam moeten te werk gaan. - De jongfie nafpoiiber den Se/bstSe/hstringen over dit onderwerp zijn van F. B. OS/ANDER über
mord,
1nord, reine Urfachen, Arten, medicinisch.gerichtliche
medicinisch.geric1ttliche Ullterfuchung~
Ullterfuc!zung~
lIf1tl
lIf1d die
tlie Miltel
Mittet gegen denftlben
tlenftlben ; Hano'ler
HantJ'Ier 18'i3; van E. W. F. SCHULTZ"
Jer·
Jer' natüriiche
nalüriic!ze SClóstmord,
Sèlóslmord, Berlln
Ber/in 1815, en van THtELE VON
VaN Tnu:.·
TIllE"
LENFELDS Gründe [ür
für und wider
Ulider den Selóstmord
Selhml1ord,J Leipzig 181 7"
Ook heeft Mevrouw VAN STAëL in een klein fmkj
ftukj e: sur Ie Suicide."
Suïcide."
fchoone en grondige aanmerkingen over dit onderwerp geleverd:
ZELFSTANDIGHEID. Gelijk het verfland alle voorwerpen ~
die zich hetzelve aanbieden, tot zekere klasfen of vormen, welke
daarom ook verftandsvormen (categori:'n) genoemd worden, terng:..
terng-hrengt;
brengt; zoo
ioo past het ook, ten aanzien van de onderlinge betrekking
der voorwerpen, de denkbeelden van Zelfstandigheid en eigenfchap..
pen op dezelve toe. Wij denken derhalve bij'
bij eenig voorwerpvoorwer~ en
deszelfs kenmerkende hoedanigheden zulk eene betrekking, dat het
eerlle
eerUe nechts als het onderwerp of fUbJect van de laat!le, en deze
daarentegen flechts als eigenfchappen of bepalingen (praedicaten)
van bet fubject, kuunen
kunnen worden voorgefteld. En daar het eerfle,.
zich zelf befi:aat. noemt
hoewel met deszelfs praedicaten, toch op zien
men het een op zich, zelf betl:aand ding of Zelfs tandigneid(ens
tandigheid(ens subs;stens
subsistens
suóSlantia
suhstan!ia ):terwijl de eigenfchappen en bepalingen, als niet op zich zeI
zei ven
maar In
z'n het onderwerp beflaande, gezegd worden •, hetzelve non
aan Ie
te
hangen
hangm (inhaerere)
(inhatrere) of toevaUigheden,
toevaUigbeden, eigenfchappen (accidenHa,
(accidentia, ot·
Iri/JUtae).
IrilJutae). Zoo is bij voorl!. een boom, in zoo verre hij als afgezonderd van :tndere dingen en op zich zeIven beÎraande
beîraande gedacht- wordt ,.
eene Zelfstandigheid; terwijl af hetgene als praedicaten
praedicaEen aan denzelveIl
denzeIveIl
kan worden toegekend. hoogte, breedte , vnlchtbaarheid,
vmchtbaarheid, fieriiJkfterliJk:beid,
lleid, enz. tot deszeifs eigenfchappen of accidenten behoort.
Net
Het zelfstandige wordt vooreerst gedacht ars iets blijvends, elt
dunnlJ toe:
toe~ zoo lang deze
derhalve fchrijven wij aan hetzelve dunng
cIuring
«luring Hand houdt, denken wij ons'
ons het zetfstandige ook als onverantlertijk:
wisCeandertijk : de accidenten daarentegen zijn aan onophoudelijke
qnopnoudelijke wisfeJing
Jillg en verandering onderhevig. Verder wordt het zeffstandige ge,eacht
daeht als de grondflag of drager ((substratum
substratum)) van zekere eigenfel'l:lppen en bepalingen, die of zelven eenige dllring
fehappen
durirrg hebben, en dan
ket Wf2el1 (esfe'lt.io)
(esfentio) der
derZelf5tandigheid
be!Joorelil. - of wisfe"
~()t net
Zelfstandighdd belJooren.

lenGt
leucl
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Zelfstandigheid I
wanneer zij geene wezenlijke kenmerken eener Zelfstandigheid,
maar de eiger.lijk gezegde toevallige hoedanigheden of accidenten
zijn. Wij kennen bij voorb. aan eenen boom eigenfchappen toe,
zonder welke hij ophoudt, een boom te zijn; maar er zijn ook hoedanigheden aan denzelven te vinden, die naderhand weder verdwijnen kunnen en tot het wezen van eenen boom niets toebrengen.
Eindelijk worden de Zelfstandigheden gedacht als eenvoudige, die alle
Jeeling uitlluiten , of als zamengeflelde, die men zich voorf1:elt als
~ene meerderheid van deelbare Zelfstandigheden. Tot de laatf1:e' behooren de stoffelijke Zelfstandigheden : want wij nemen de flof
(ma/eria)
(materia) waar, als een blijvend subject van al , wat als praedicaat
tot het beflaan
befiaan der dingen in de ruimte behoort, dat is: de dingen,
zoo als wij die door middel der uitwendige
uitwendi~e zinnen waarnemen, zijn
Oechts
nechts de vormen of eigenfchappen der flof, en deze, als het subject dezer eigenfchappen of als de blijvende grondJlag
grondJla§ of drager
derzelve gedacht, is dus eene Zelfstandigheid. De flof nu is voor
verdeeling vatbaar, en deze deelen, voor zoo verre zij afgefcheiden
van andere dingen en op.
op zkh
zich zei ven in de ruimte beflaan,
bef1:aan, zijn weder iets zelfstandigs; en even als de zamengeflelde
zamengef1:elde Zelfstandigheid,
Zelfstandigheid I
waarvan zij de deeIen
deelen uirmaken~
uitmaken~ zijn zij ook zelven weder deelbaar
en d\lS ook zelven"
zelven' zamengeflelde Zelfstandigheden.
Te allen tijde heeft men onderzocht, of er werkelijk ook eenvoudige Zelfstandigheden waren. Volgens PLATO zijn de dingen op
ven geene Zelfstandigheden, maar flechts
zich zei
zelven
nechts voorfiellingen der
rede; worden deze voorflellingen aan eene
ecne gegevene flof
fiof buiten haar
verwezenlijkt, dan 'eerst worden zij Zelfstandigheden, en wel ligchameliike , wanneer deze i1:of
fiof eene uitwendige en met de ziluien
zilHien waar
te nemen is; onligchameti.fke
onligchameli.fke Zelfstandigheden daarenregen
daarentegen ontflaan
dan, wanneer de gegevene i1:of
fiof niet tot de zinnenwereld behoortEPICURUS
EPICURUS bragt tot de eenvoudige Zelfstandigheden zijne ondeeltjes
llofjes
of atomen J die, met beweegkracht voorzien zijnde, even als de lIofjes
in de zonnel1:ralen rondzweefden. Hij meende, dat uit deze alles
was zamengei1:eld,
i1:elfel;
zamengefield, en bouwde daarop zijn geheel wijsgeerig flelfel;
dit noemt men de wijsbegeerte der ligchaamschdeeltjes
Iigchaamschdeeltjes of atomistich
LEIBNITZ, dat men geene
(philofoplria corpuscularis).
corpuscu!t1ris). Later meende LEJBNITZ,
,verdeeling der Iigchamen tot in het oneindige kan aannemen, dewijl
,verdee\ing
een eindig Iigchaam,
bei1:aat 1 eene
ligchaam I dat uit oneindig vele deeltjes befiaat,
tegenllrijdigheid is, en daze
deze flelling
i1:elling zich zelve wederfpreekt. Hij be..
tegenfirijdigheid
wees hieruit, het bell:aan
beflaan van eenvoudige Zelfsta digheden ,J die hij
voortlamelijk van de a/omen
tt/omen van EPICURUS
EPlCURUS
monaden noemde, en hierin voofRamelijk
onderfcheiden zijn, dat zij al de eigenfchappen der deelbare ligcha.
men misfen ,J maar met voorftellingskracht zijn begaafd. Deze een.
monadologil! of monaden.
voudige Zelfstandigheden bragt hij in zijne monatlologie
fooTten: eene oneindige namelijk.
namelijk, of de Godheid; eindige
leer, tot vier roorten:
redelooze, maar
en redelijke, of de zielen der menfchen;. eindige en redeloo2:e,
diel'eu, en·
en. eindige
c-indige "die nodl rede
met bewustzijn begaafd, of de zielen der dieren,
D
D4
noch
I~nd,
l~nd,
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noch bewustheid bezitten, of de grondftoJfen
grondfloJfen der zigtbare wereld.
Daar het evenwel onverklaarbaar fcheen, hoe uit zoodanige monaden,
die volllrekt
voI1lrekt geene uitgebreidheid hebben, ligchamen kunnen te za·
meR
men gevoegd worden, die lengte, breedte en hoogte bezitten, heeft
KANT bewezen, dat de geheele dwaling van LEIBNITZ
LEIBNITZ omllaan
ontllaan was
door eene onjuiste toepasfing der verfiandelijke
verllandelijke overwegingsbegrip.
pen (logische Reftexions.Begriffl')
Reflexions.Begriffl') op de verfchijnfelen, waardoor hij
aan hetgene blootelijk een voortbrengfel van het befpiegelend ver·
il:and
fiand was. een werkelUk
wer!,eHik bell:aan
bellaan in de zinnenwereld toekende.
Over het algemeen nemen wij twee eenvoudige Zelfstandigheden
aan. God namelijk en de menfchelijke ziel (om nu van de zielen der
dieren niet te fpreken, welke door velen insgelijks tot dezelve gebragt worden). Het eerlle vloeit van zelf uit het regte denkbeelc
der Godheid voort, maar het laatfte
laatfl:e fchijm
fchijnt niet zoo volllrekt
volfl:rekt zeker
hl
te zijn. Men wil dit voornamelijk daaruit bewijzen, dat hetgene in
ons denkt, zich bijal, wat het denkt als onderwerp of subject, maar
nooit als praedicaat van iets anders voorll:elt,
voorllelt, en dus eene ZelfstanZelfstan.digheid zijn moet: daar vervolgens het Ik, dat in ons denkt, zich
altijd als eenheid,
eenheid. maar nooit als eene meerderheid van subjecten
denkt, bewijst dit, dat het eene eenvoudige
eenvondige Zelfstandigheid is. Doch
ook hier is door KANT en latere wijsgeeren aangemerkt, dat tot het
denkbeeld eener Zelfllandigheid
ZeJffiandigheid eene duurzame aanfchouwing
aanfchouwillg vereische
vereischt
wordt: want indien ons deze niet gegeven wordt, kunnen wij iets
niet als zelfstandigs WlHlrnemen,
wlHlrnemen, en blijft ten opzigte van onze ziel,
tls welke wij door aanfchouwing niet kunnen waarnemen, . alles bij
de bloote gedachte, waaruit nog niet de wezenlijkheid volgt. Zij
duidelijklle
verwijzen ons in dezen tot het redegeloof ,dat door de duidelijkll:e
uitfpraken der zelfbewustheid ons de ziel als eene eenvoudige Zelfstandigheid doet aannemen. DESCARTES noemt de ziel eene onvolk(}mme
mene Zelfstandigheid; want daar volgens hem een wezen, dat zich
van zijn' geestelijken toell:and
toelland door onmiddell\jke
onmiddell\ike gewaarwording be.
wust is, werkelijk bell:aat,
bellaat, en de ziel haar bell:aan
bellaan door denken ver.
raadt, is zij eene denkende Zelfslandigheid.
Zelfstandigheid. Zij denkt en kent evenwel niet alles volkomen, zij is aan twijfeling onderworpen, en dus
eene onvolkomene Zelfstandigheid. Duidelijk is het, dat deze wijsgeer eigenfchap en zelfstandigheid (het denken en de ziel zelve)
hier niet genoegzaam onderfcheidc.
onderfcheidt.
fl:elfel van SPINOZA, dat zoo veel aanfcoot
aanHoot ge·
Het wijsgeerig llelfel
geven heeft, steunt alleen op het begrip. dat hij
bij van eene Zelf11:andigheid
fiandigheid heeft. Hij ontleende dit van DES CARTES, die eene Zelf.
befl:aan niets
standigheid noemt, iets dat zoo bellaat, dat het om te beftaan
anders behoeft. SPJNOZA
SPINOZA bouwde hierop voort, en Dam dus maar
ééne oorfpronkelijke Zelfstandigheid aan, de Godheid namelijk, waar.
Zelfstandigheden· flechts
tlechts wijzigingen
van alle andere zoo genoemde Zelfstandigheden'
waren. De eigenfchappen der Godheid, of der algemeene Zelfstandig·
(exprmsio injinita) en oneindig denbeid, zijn oneindige uitbreiding (cxpnmio
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ken (cogitatio injinita):
inftnita): maar beide zijn een en hetzelfde en maken ééne onafscheidelijke eenheid ~lit.
uit. God is oneindig uitgebreid,
uitgebreid ~
omdat hij zich oneindig denkt, en hij denkt zich oneindig, omdat
hij oneindig uitgebreid is. Alle ligchamen, die wij in de zinnenweuitge.
reld waarnemen, zijn wijzigingen der godheid, aangemerkt als uitgebreid, en al wat tot de bovenzinnelijke wereld behoort zijn wijzigingen derzelfde godheid, aangemerkt als denkende. KANT heeft
beeft dit
fielCel geheel omver geworpen door aan te toonen, dat de bepaling, welke SPINOZA van de Zelfstandigheid gaf, onjuiit was. Zelfbenaat, zonder dat
standig noemen wij alleen iets, dat op zich zelf befl:aat,
daarmede het begrip van onafhankelijkheid, of bet
het door zich zelf befiaan, verbonden wordt: en dit juist was de oorzaak van SPINOZA'S
dwaling.
ZELOTEN, war,en
war~n eigenlijk bij de Joden diegenen, welke voor
de eer van God en hunnen
bunnen tempel, :lismQde
alsm<:de voor hunne wetten,
bijzonderlijk ijverden, en daarin dikwijls zoo ver gingen, dat zij eenen
een en
vermeenden verachter van God, of SabbatCchender, zelfs fieenigden
fieenigden,,
venueenden
of op eene andere wijze van kant hielpen, zonder dat zij daarover
eenige veramwoording
veraOlwoording Ccbuldig
Cchuldig waren. Tegenwoordig noemt men
de zoodanigen Zeloten, die zich onbedachtzaam,
onbedachtzaam t en met eene onbetamelijke gefirengheid, tot verdedigers van de godsdienst opwérpen,
opwér.pen,
en tegen anders denkenden liefdeloos ijveren, en hen verkp.tteren.
verketteren.
ZEND-AVESTA (levend woord) is de naam der heilige boeken,
Gebern in perfië,
welke de nakomelingen der oude Perfen , de Gehern
en de Parfen in Indië, voorgeven van hunnen godsdienstleeraar en
wetgever ZOROASTER, voor meer dan 4,000 jaar, ontvangen te hebben. Engelfche en Franfche reizigers hebben reeds over de godsdienst
der Gebern , en hunne ·heilige
'heilige boeken eenige, maar onvolledige, berigten medegedeeld. ANQuETIL
ANQUETIL DU
DU PERRON leerde; gedurende zijn verblijf
in Indië, de heilige taal, waarin die boeken gefchreven zijn, en bragt,
bij zijne terugkomst in Europa, (1762) afschriften
afschriHen derzelve mede,
Franseh, van de ZC1Id.Avesta
Zetzd.Avesta uitgaf. Nawelke hij in 1771, in het Fransch,
derhand verCcheen
verfcheen hiervan eene Duitfche overzetting van KLEUK&R,
onder den titel van·:
van ': Zend-Avesta, ZOROASTERS leóendiges
lehendiges Wor",
Wor-t, enz.
e~.
Zend·Avesta, in het
3 deel., Riga 1776 --1778,
1778, en later (1789) de Zend-Avesta.
klein, zijnde een uittrekCel uit het werk van gemelden fchrijver; doch
al fpoedig opperden EngelCche
Engelfche en Duitfche geleerden hunnen twijfd
twijfel
Cchriften •, waaruit twisomtrent de echtheid en den ouderdom dezer fchriften
ten ontflonden
Cel tot deze Zend.Avesta,
ontfionden,, waaromtrent het aanhang
aanhangCel
Zend-Avesta, enz.
van KLEUKtlR, 1783, verder verflag geeft. De Zend-Avesta
Zend·Avesta beflaat
be11aat
uit 5
1 boeken, die in de Zendtaal gefchreven zijn, waarvan men
we.
meent, dat een gedeelte derzelve door den opperregeerder der we·
reld, ORMUZD
ORMUZO ,, aan ZOROASTER zoude geopenbaard zijn.
Zij
ZiJ bevatteu
teil de IIeer van dit hoogst goedertieren wezen, van de engelen
(geniën) des hemels, van het
bet kwaad wezen (Ar/nt/m),
(Ar/man), van de hef1:raffen in
looningen en firaifeu
iu eene andere wereld, enz. en werden bij de
open-
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openbare godsdienst voorgelezen; terwijl een ander gedeelte uit eelle
verzameling van kleinere opi1:eIlen
opfl:ellell en fragmenten van verfchilIenden
voörb. gebeden, lofzangen aan de' voornaamfte geniën des
aard, bij voorb.
be1l:aat. Deze zijn van verfchilIende
verfchiJIende op.
hemels, zedefpreuken, enz., bef1:aat.
ftellers; en in onderfcheidene tongvallen gefchreven. Ook bevatten
fiellers,
deze boeken gefchied. en aardrijkskundige berigten , die echter voor
-ge.
verfchilIende uitleggingen fchijnen vatbaar te zijn. Vrienden van ·ge.
verborgenheheime wetenfchappen hebben in deze boeken bijzondere verborgenhe·
den', en de wijsheid van het oosten meenen te ontdekken.
ZENDELINGEN. Zoo noemt men, inzonderheid die Christenleeraars,welke ter voortplanting van het Christendom onder afgelegene
volken, van dit heilrijk licht nog niet bef1:raald,
beftraald, gezonden worden.
Reeds in de vroegf1:e
vroeg1l:e tijden van het Christendom gingen dikwijls
Christenen, of uit eigen aandrang, of op last van hunne gemeenten, naar
nabij- en afgelegene landen, om het Evangelie te verkondigen, en,
nabij.
enkele gevallen uitgezonderd, werd daardoor het Christendom nimmer
door geweld van wapenen, hetwelk ook tegen het oogmerk van des.
zelfs gezegenden Infl:eller
In1l:eller zoude geweest zijn,
zijn. maar altijd door den
zachten invloed der rede uitgebreid. Ook de Duitfche kerk werd door
Misftona1"isfèn noemde, nnmelijk
namelijk
zoodanige zendelingen, die men later Misjionarisfen
door BONIFACIUS, in de 8ste eeuw gevestigd. In de laatfie
laatfte eeuwen
ook de ondernewerd van de zijde der Katholijke kerk (welke echter aak
mingen, om leden van de andere Christelijke gezindheden voor hunne
bijzondere gemeenfchap te werven, zendingen noemde) meer te de·
dezen aanzien, dan door de Protestanten, verrigt, omdat die met haar
godsdien1l:lg belang, met hare hierarchie, het best f1:rookte
1l:rookte , tot dat eingodsdienf1:ig
EngeJtJnd in dezen de overhand verkreeg, en het Katholijke
Katbolijke EurIJ'
Eur(Jdelijk Engeland
pa met de overige deelen der wereld in meerdere aanraking kwam, dan
het Protestantfche, om rede, dat de Katholijke kerk monniken had,
kon de zenden, werwaarts hij wilde, en eindelijk , omdat
die de paus konde
zij veel grooeer
grooter rijkdommen, dan de Protestantfche bezat. De merkwaardigfte zendingen der Katholijke kerk zijn die Daar China, Oost-InOost.Inwaardigfle
Engeland, ten laatfl:e
laatfte ber:
het
dië en Japan, in welke landen echter, door Engelond,
Christendom, nadat het voorheen reeds veel ingang gevonden had, weChintZ, nogtans, en op de kust van Corrr
der verdrongen werd. In China,
mande! duren de gevestigde volkplantingen , ter verfpreiding van het
h&
monde!
Christendom, voort; doch door de gebeurtenisfen,
gebeurtenisCen, welke de Franfche
omwenteling zijn opgevolgd, werden de fondfen
fondCen der zendelingen min~
minder, en zij zijn in hunne werkzaamheden geflremd; terwijl bovendien
de KathoIijke kerk, thans hare oplettendheid geheel mONende
moetende bepalen
ElIrDpa omging, flechts weinig voor de uitbreiding
tot hetgeen in EurDpa
het Christendom, onder Heidenfche volken, konde ondernemen.
van bet
Onder de Protestantfche volken hebben de Denen en Britten, ten
teD
door
aanzien van het zendelingswerk zich verdienftelijk gemaakt. De dool'
de eerfie, feden 1704, te Tnmljucbay
Tnmljucbar gevestigde zendingen dU(eD
du{etl
lIog voort, em
cm bij de reeds vroeger in EntOt op den buidigen dag nog
ge.
ge-
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$5)
'gelantI
geland beflaahde zendingsinrigtingen beeft zich in 1794 een uitgebreid zendelings. genootfchap gevoegd, onder welks ondernemingen
de zending van christenleeraars naar Zuid-Afrika en Australië merkwaardig is. Ook andere volken hebben Zendelingen buiten 'slands.
Fronkrijk
Frankrijk heeft er in China, Stam,
Slam, Tunkin en Cochinchina;
Cochinehina; de
broedergem~ente, Hernhutters. in Duitschland
Duitsch/and en elders, hebben et
onder de meeste Heidenfche volken; van 0115 vaderland heeft men J
federt II 80l!,
80l!, in Zuid.Afrika,
Zuid-Afrika, te Betheldorp
Bethe/dorp en op I4 andere plaatfen, door onzen landgenoot VAN DER KEMP eene foorrgelijke
foortgelijke zen"
fland gebragt ; doch van de Portugefche zendindingscommisfie tot 1l:and
gen naar Afrika en Brazilië is weinig bekend. Al deze inrigtingen
hebben veel goeds verfpreid, en wie, die flechts eenige kennis be...
zit van het verderfelijk bijgeloof en de zedelijke verbastering del'
meeste Heidenfche volken, moet zich niet over de pogingen, om
hen tot het wezenlijk Christendom te brengen, verheugen en derzelver verderen gelukkigen voortgang wenfchen; doch alles komt aan
op de leerwijze, waarvan men zich bij deze volken bedient. om
hen tot echte en ware Christenen, overeenkom1lig
o\'ereenkomllig de leer van JEZUS
zei ven , te vormen. Eene volledige kennis der zendingen, die ook
voor landland· en vulkenkunde
volkenkunde hoogst belangrijk zijn geworden, benevens derzelver gefchiedenis, kan men in de volgende werken vinden:
Nachrichten
Naehrichten von der Ausbreilung
dusbreilung des Reic11S
Reiehs .TESU
.lESU CHRISTI überhaupt;
dureh Missionarien unter den Heiden insbefottdere;
insbefondere; Elberfeld,
Elberftld,
und durch
Amtalten ::ur
:ur
1813. Neue Gefchichte der Evangelifchen Missions - Ansfalten
Bekehrung
Beke1zrung der Heiden in Ost.Indien, uit eigenhandige brieven en
berigten van Zendelingen opgemaakt, waarvan in Halle 18 I 3 het 65
fiuk
nuk door Fr. KNAP!?
KNAP!> is
is uitgegeven, en eindelijk het Maga'zin
Magazin ftir
die Gefehichte
Gefchichte der neuesten protestanti(chen MissiomMissions- und Ribe/gefelBibeigefeJ..
fchaften van BLUMHART, Bazel 18)(5 - 1818. Behalve deze Duit[cltatten
Duit..
fche fchriften heeft men nog andere over dit onderwerp, als: ClIA~
CHA~
Gl!nie du Christianisme (door VAN KAMPEN in het NeNe-TEAUBRIAND'S Gt!nie
derduitsch vertaald); Histoire de l'tJtablisfemm!
l'tJtablisfemetzt du Christianisme
Jes [ndes
Indes Orient. par les évèques et Missionaires Fr4nçais, Paris
dans les
1803; BUCHANAN'S Clzristian
Christian refearehd
refearchd in Asla,
Asia, London 18n; J.
ZendeIingsgenootCchap)
CAMPBEL 's (een reiziger van het Britfche Zendelingsgenootrchap)
Geog. and Et1zomolog. esfay
es[ay ef Sud-Africa.
Sud-Afriea. Londen 13J5,
1315, en andere.
ZENITH. Zie NADIR.
ZENO. Een naam, die in deonde gefchiedenis dikwijls voorkomt..
voorkomt.
Inzonderheid zijn twee wijsgeren van dien naam beroemd geworden~
namelijk: ZEND,
ZENO, de Eleatiker,
Eteatiker. uit Eletl,
Elen, eene Griekfche volkplanting
in Gruot
Groot Griekenland, afkomftig, en ZENO de fiichter der Stoife1ze
Stoifche
fchool, die in Citium,
CitiU1n, eene fiad op het eiland Cyprus, geboren werd.
De eerlle ('Yan den
dm /aatpm
laatpm zie men het art. STOA) leefde omtren!:
omtrent
500 jaar voor de Christelijke tijdrekening; reisde met PARMENIDES
naarAt1zene,
naardthene, en was een kweekeling der Eleatifche fchoot, door XE-NOPHANES (zie aldaar) opgedgt. Men fchrijft aan hem
helD de uitvinOing'j>
uitvinding'j>
NOPH.~NES
al...
al...
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(A.)
althans de verdere ontwikkeling, der redekunst toe, van welke hij
zich , ter verdediging van het E1eatifche
Eleatifche fl:elfel
f1:elfel , met
mee vele fchranderheid bediende. Van
V:m zijne fchrifcen
fchriften zijn alleen fragmenten, bij eenige
fchrijvers, bewaard gebleven. Voor het overige fchetst
tèhetst men hem als
een goed en edel man, als een' bemInnaar van zijn vaderland, hetwelk hij van den tiran ELEARCHUS. poogde te verlosfe"n,
verlosr~"n, en die,
toen zijn' aanang
aanflag mislukte, alle folteringen met eene onverwinnelijke fl:andvasrigheid
f1:andvasrigheid verduurde, en ten laatfte zich ue tong afbeet,
om zijne medepligtigen niet te verraden.
ZENO, (ApOSTOLO) beroemd als dichter en letterkundige, had
Penetië, in 1669, tot zijne geboorcefl:ad.
geboorcellad. Hij ontving eene zorgvuldige opvoeding, en verrijkte zich reeds vroeg met ongewone kwnkllndigheden. Zijne eerfie vermaardheid had hij echter aan de" dichtkunst
te danken, waarop hij zich bijzonder toelegde; inzonderheid aan zijne
zijl1e
Meloaramen,
Meloàramen, toenmaals eene zeer gezochte, maar ook zeer misbruikte
dichtfoort. Van, meer dan éénen kant werd hem de plaats van tooneeldichter aangeboden; doch hij verkoos liever in zijl1i
zijw vaderland te
blijven, en ondernam onder den titel van: Giornali de letterati à'Itad' Ifalia, een tijdfchrift, hetwelk nog tot heden zijne waarde _behouden
heeft. Nadat hij in 1725 zijne echtgenoote verloren had, ging hij,
op uitnoodiging van KAREL VI., als keizerlijk hofdichter , naar Weenen,
waar zijn verblijf in het eerst weinig aangenaams opleverde; doch naderhand veranderde zijn toeftand
toefcand,, en hij gevoelde zich gelukkig in
de gunst en perfoonlijke onderfcheiding des keizers; De goedkeuring,
welke h~i verwierf, [teeg
fteeg met ieder nieuw Drama; terwijl hij boven.
bovendien tot historiefchrijver benoemd werd. Hij bekleedde zijne posten
tot in het jaar 17!l9,
1729, wanneer hij dezelve, lIrt
uit hoofde van zijnen
toenemenden ouderdom, nederlegde , en naar Venetië
JTenefië terug keerde.
De keizer, die hem als een' vriend waardeerde, liet hem zijn volle
jaargeld behouden, onder belofte, van hem jaarlijks een nieuw Melodrama te zullen
zuIlen toezenden. Hier leefde hij tot in Slagtmaand 1750
in letterkundige bezigheden, in hec
het bezit een er kostbare verzameling
van boeken en munten, welke hij weinige maanden voor zijnen dood
aan de orde der Dominikanen fchonk. Als dichter bezat AposToLo
ZENO, ten aanzien van de muzikale poëzij der Italianen, groote
groot~ ver·
dienften
dienfcen , als hebbende aan hunne zangfpelen door z\jne
zvne Melodramen
Me/odramen eene
meer regelmatige gedaante gegeven; eene
eelle verdienfce, welke zelfs
door METASTASIO in hem erkend wordt. Van meer en duurzamer
waarde is , echter dat gene, hetwelk hij in het letter·
letter- en gefcbiedkundige
vak geleverd heeft, waarvan inzonderheid zijne aanmerkingen op FONTANINI'S Bihliottca
Bió/iottca dtlla
ddla Eloquenta ItaJiana;
ItoHana; zijne Disfertationi 17osJ7ossiane;
sinne; zijne bijdragen tot FORJST'S
FORIST'S Mappamondo Istorico, en zijne
levensbefchrijvingen van SABELLICO,
SABELLlCO, GUARINI, DAVILA, en de .33
MANUTlUSSEN, benevens zijne talrijke, in handfchrift, nagelatene
llagelatene
laatf1:e. gedeeltelijk,
werken, ten bewijze verfirekken , waarvan de laatfl:e.
nog tegenwoordig de uitgave zouden waardig zijn.
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ZENOBIA (SEPTIMIA). Eene beroemde en merkwaardige vorstin
uit de helft der gde
3de eeuw, welke zich door vele uitmuntende eigeneigen.
fchappen , inzonderheid door mannelijken heldenmoed en eene hooge
mate van fchranderheid, boven hare tijdgenooten verhief. Als gemalin
van ODENATHl1S,
ODENATHl'S, den fiichter van het Pa/myriSçh rijk inSyrie,
inSy,.ie, nam zij,
267, de regering in handen, en beftuurde hetzelve, in
na diens dood, in ~67.
den naam van hare zonen, vrij gelukkig. Bij de zwakheid van den toenmali gen Romeinfchen keizer, dien hare trotschheid verachtte, had zij
zich aan zijne opperheerfchappij geheel onttrokken, vergrootte haar rijk
door aanzienlijke veroveringen, en nam den titel van Koningin van het
hel
AURELIANUS, echter,
echter 7 was het voorbehóuOosten aan. Aan !keizer AURELJANUS,
lloeg hanr
haar leger, dat den hardhard·
den, om haar te overwinnen: hij floeg
Palm,rflt
tegen!land bood, en belegerde haar eindelijk in Palm'Jra~
nekkigften tegenftand
cie minfte
min!l:e hoop op eene gelukkige uitkomst. AURELIANUS liet
zonder àe
on~
haar doer eenen eigenhandigen brief tot de overgave bewegen, onder belofte, haar het leven te zullen [chenken;
fchenken; doch zij wees dezen
koelbluedig , dat haar nog
voorflag van de hand, en an twoordde hem zeer koelbloedig,
moeds genoeg.
genoe~ overgebleven was, om, in een wanhopend geval,
aMati,.) te volg;en.
voJg;en. De kei
kei-..
het voorbeeld van CLEOPATRA (zie aldaar)
zer hierover ten uitert1:e verbitterd, waagde eenen nieuwen aanval,
"in 273 Palmyra, en nam ZENOBIA gevangen. Ofschoon
veroverde 'in
Cchenken ,
wel zijn leger verlangde, dat hij haar het leven niet zou [chenken,
meende AURELIANUS nogtans, dat zulk ecne vrouw den dood niet
derhalve
verdiende. Hij nam haar der
hal ve met zich naar Rome, en zette
ghlnsrijken triumftogt in die !lad
zijnen glánsrijken
ftad door haar nog meerderen
onbefcho,JleJijke pracht, in een
luister bij. Zij verfcheen in eene onbefchnJlelijke
edelgefteenten bezet, en WIts
Wl!S aan eene gouden
gewaad, rijk met edelgefteencen
keten gekluisterd, die haar nagedragen werd. Hare fchooue leest,
gehare zwarte, levendige oog en ,en majestueufe houding in haar ge'
heele ged11lg,
gedrag, wonnen de harten der Romeitzen, zoo dat zij nader.
ilreken van Tibur verkreeg, waar.
hand aatlzienlijke landerijen in de fireken
vovan zij zoo vele'
vele" inkomften trok, dat zij, overeenkomftig haren vo·
ftaat, konde leven; terwijl hare dochters aan de voornaamfte
rigen Haat,
Romeinen huwden , en haar' zoon Bubal
Buba! Latth, een klein prinsdom in Armenië, ten deel viel. Men meent, dat hare nakomeling"
nakomelingfchap nog op het einde der 4de eeuw te Rome gebloeid heeft.
ZENUWEN en ZENUWGESTEL. Zenuwen zijn weeke, mergachtige draden in het dierlijk ligchaam, die in, met elkander gelijk_
gelijkloopende
loop ende , bundels liggen, zoo dat verfcheidene zoodanige bundels
eene Zenuw uitmaken. Ieder bundel is met een bijzonder, teeder bekleedfel omgeven,
vaathnid der herfens gelijkvormig,
omgeven. hetwelk aan de vaathuid
en even als deze met bloedvaten doorweven is, welker fijn!l:e
fijnfte takken
zelfftalldigheid der Zenuwen zei
zeI ven eindigen. Deze Zenuwen
in de zelfftandigheid
geheeIe dierlijk lichaam verfpreid, en !laan
fiaan door menig.
menigzijn door het gehee\e
vuldige verbindingen met elkander in gemeenfchap:
gemeen[chap: alleen de herfenhllid,
huid , de dllnne
dunne opperhuid, de haren en nagels hebben, ten minile
minfie
in
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in den gezonden fiaae,
fiaat, geene Zenuwen. De kracht der Zenuweu
Zenuwen is
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verfchilIend , naar mate zich meerdere of mindere mergbundels tot
tOt
ééne Zenuw vereenigen. Op bepaalde plaatfen van het ligchaam
liggen verfcheidene Zenuwen zoo digt bij elkander, dat de eene aan
de andere gehecht fchijnt, en derzelver bunàels zich zoodanig doorkruifen en ineen vlechten, dat men ze niet dan met vele moeite
kan van elkander fcheiden. Dit noemt men de Zenuwvlechten, die zich
'Voornamelijk in den onderbuik.
onderbuik, achter de maag, en in den omtrek
voornamelijk
van de holligheid van het hart, bij de lever, de milt, het darm.
fcheidfel, alsmede bij het hart, enz. bevinden. De uiterfie
uiterlle punten
lJiet
et alle op dezelfde wijze uit J inzonderheid
der Zenuwen loopen ui
die tot de zintuigen behooren. In het werktuig van het gehoor. bij
voorb., verliest zich de Zenuw in eene brijachtige, rondom vochtige
flof; de gezigtzenuw eindigt in eene mergachtige huid
fiof;
huid;j die voor
bellemd zijn,
den fmaak in kleine wratjes. en die voor het gevoel beUemd
loopen
Ioopen In
in de toppen der vingers uit; terwijl de Zenuwen van
de fpieren zich in derzelver weefsel verliezen, zoo dat m~n hare
bare
uiterfte
uiterfie einden niet naauwkeurig
nnauwkeurig kan waarnemen.
Alle Zenuwen van het ligchaam zijn onder den naam
nRam van het Z.enuwftclfeJ
nllwftclfeJ begrepen. Dit hangt ten naauwfte
naauwfie met de herfens en heteerfte zamen, en
Il'uggemerg,
luggemerg , als eene verlengde voortzetting der ecrUe
men kau
kan als het voornaamfl:e
vooTiJaamlle middelpunt befchouwd worden, waaruit al
de werkzaamheid der Zenuwen voortfpruit, en waarin zich alles, als
in een vereenigingspuI1t,
vereenigingspunt, verzamelt. De masfa der Zenuwen zelven
beflaat
bellaat voor het overige uit dezelfde mergachtige, eene foort van eiwit~
aardige, flof ,als de herfens , welke haar voedfel uit het haar omklee.
dend vaatnet ontvangt. De menigvuldige arterieele bloedvaten der Zenuwen, en derzelver uitlooping in het ruggemerg , toonen ten duiZennwen door hetzelve, en niet door de herfens
delijkfle,
delijkfte , dat de Zenuwen
gevoed wOi'den,
wOi·den, en derzelver werkzaamheid, gevolgelijk , van deze
Zenuwpartij als een deel dier herberonafhankelijk is; zelfs dat iedere ZeilUwpartij
fens kan befchouwd worden, werwaarts zij heenloopt.
leven.•
Het Zenuwgeltel wordt bepaald door den hoogeren trap van leven
waarop het dier en de mensch fiaat. Dezelve vorderde, namelijk,
eene volkomener bewerktuiging, een fl:erker
llerker fieunfel der individualiteit, eene groot ere ; vrijere werkzaamheid der krachten (fune(Junetiones) eene meer volkomencne
volkomenene afzondering van de geheele overige
natuur, of van de buitenwereld. Deze brengt natuurlijk met zich
eene fcheiding, eene verandering in ruimte, eene willekeurige bewe.
beweging, een evenwigt tllsfchen
tusfchen de buitenwereld en het bijzonder voorwerp (individu), hetwelk trapswijze van eene
eel1e duistere gewaarwor.
ding van zijn eigen ligchaam,
Iigchaam, en hetgeen hetzelve omringt, tot eene
heldere aanfchouwing
aal1fchouwing der buiten-wereld, bij den mensch tOt
tot eene
duidelijke onderfcheiding derzelve van de inwendige gewaarwording,
en tot bewustheid van zich zelven opklimt. Alle deze vereischten
van het dierelijke en menfcheJijke
menfchelijke leven worden door het Zenuwgefiel
Zenuwgeftel
voort.
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voortgebragt ; want, vooreerst, worden de zoo menigvuldige,
menigvuldige t op
zich
zich zei ven tlaande, (geifoleerde)
(gei[oleertle) , ten deele vreemdäardige gedaanten
van het dierlijk Iigchaam,
ligchllam, dat door cel weefsels , vliezen en ban.
den werktuigelijk
aaneen is gehecht, door het Zenuwfl:elfel
Zenuw11:elfel
tot een zamenhangend geheel gebragt
geb ragt , en worden alleen door
het vaatllelfel
vaat11:elCel in zoo ver met elkander verbonden. als het aan
aU
en dat gedeelte bloed toevoert, hetwelk ieder tot derzelver on_
allen
onderhouding en eigenaardige verrigting behoeft; doch het is eigenlijk
het Zemiwge!l:el, hetwelk aan allen het leven mededeelt. derzelver
werkzaamheden regelt, tot een gemeenfchappelijk
gemeenCchappelijk oogmerk belluurt,
befiuurt,
in a,fwisfelende
afwisCelende betrekkingen plaatst, en derzelver wederkeerigen in.
vloed op elkander bepaalt. Deze werkingen van het Zenuwgellel
Zenuwgefiel
worden door dat gedeelte van hetzelve voortgebragt , hetwelk in den
Gnderbuik
onderbuik verfpreid is, vele netten en vlechten vormt, en het voort
voort...
brengend (reproductjve)
(reprotluctive) of gweijend (vegetative)
(vegettltive) Zenuwllelfel
Zenuw11:elfel wordt
genoemd, om dat de wasdom en inllandhouding
in11:andhouding van het Iigcha~m
door hetzelve geregeld wordt. Dit gedeelte van het Zenuwfielfel
fraat
fiaat d.oor middel van de Zenuwknoopen als op zich zelf, en is
van dat der herfens genoegzaam afgezonderd, zoo dat het, om zoo
te fpreken , eene op zich zelve liggende fl:reek
fireek uitmaakt, welke
van de herfens bijna geheel onafhankelijk is; terwijl deszelfs werk.
zaamheid noch door dezelve geregeld, noch gevoeld wordt. Ten
tweede bewerkt een ander gedeelte van het Zenuwgellel
Zenuwgefiel de volkomenfie tegenftelling tot de buitenwereld, de willekeurige beweging
en verandering in ruimte, en de aanfchouwing
aanCchouwing der buitenwereld bij
de menfchen
menCchen tot bewustheid toe. Dit is het herfen.
herfen " of cerebraalfiel.
fel, betwelk alle Zenuwen bevat, die uit de groote en kleine herher.
fens, en gedeeltelijk uit het verlengde merg en ruggemerg voortko_
men. Derzelver verrigting hangt van den wil af, terwijl bepaalde
wilsneigingen van de herfens , als uit het middelpunt, op die Zenuwen werken, die tot de te bewegen fpieren loopen. Andere Zenuweu
wen van het cerebraalftelCel keeren zich 'naar de oppervlakte van het
ligchaaam,~ naar de buitenwereld, om de menigvuldige indrukken van
ligchaaam
voort te planten.
derzelver voorwerpen op te nemen, tot de herfens voon
en aldaar denkbeelden te vormen. Dit zijn de Zenuwen der zintui.
gen, welke paars wijze van de herCens
herfens tot de onderfcheidene werktuigen der zinnen afdalen. Zoo is bet
het eerfte Zenuwpaar voor den neus
beCtemd, en wordt de Reukzenuw genoemd; terwijl zij zich in de
neusholte uitbreidt, en aldaar den reuk vormt. Het tweede (Nervus
eelle aanmerkelijke dikte; loopt
opticus) dient voor het gezigt; is van eene
langs de oogholte; dringt aan de achterzijde van den oogappel door een
rond, van verfcheidene gaatjes voorzien, vlies der vaste huid van den
oogappel in denzelven , en vormt grootendeels de zenuwhuid van
bet opvangen der beelden beCtemd
befcemd is, en de netnet.
het oog, welke tot het
(retina)) genoemd wordt. (zie vertier
verder GEZIGT) Het achtfte ZeZe.
huid (,"etintl
nuwpaar vormt de Gehoorzenuwen, welke zich in het binnenfte
van
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van bet oor uitbreiden, en voor de beweging der lucht vatbaar zijn.
Uit de menigvu:ldige takken van het vijfde zenuwpaar fpruiten de Ze.
puwen
wen der tong voort, waardoor de fmaak gevormd wordt. Het ge'voel
-~oel is, over bet algemeen, de wortel van al de overige zintuigen,
welke flechts bijzondere hoedanigheden en hoogere trappen van hethet.
zelve zijn,
zijn. en is inzonderheid in de opperhuid en de toppen der vingers geplaatst, als de eigenlijke werktuigen van aanraking uitmakende,
f[Qffelijk beftaan
befcaan en den vorm der uiterlijke
waardoor de ziel het ftoffelijk
voorwerpen waarneemt. Dit uitwendig gevoel wordt door vt'rCcheiverfcheiden!!
dene Zenuwen, welke zich in de opperhuid uitbreiden, bewerkftelen die plaatfen , waar hec
het zich het fterkcs
fterkts vertoont, zijn ook
ligd, 'en
van de meeste Zenuwen voorzien, welke geheele reekfen van naast
elkander liggende Zenuwvlechten vormen; zoo als bij voorb. aan_
de lippen, de toppen der vingers enz. Eindelijk wordt nog door het
geheele Zenuwftel[el,
Zenuwftelfel, inzonderheid echte! door de Zenuwvlechten,
het inwendig gevoel, of gewaarwordingsvermogen , verwekt, waardoor wij van de indrukken, welke op de Zenuwen zijn veroorzaakt,
bewustheid erlangen, en ~elk gevoel zich veel verder dan ons lig_
chamelijk gevoel uitftrekt.
Het Zenuwfrelfel
Zenuwftelfel werkt derhalve van buiten naar binnen, en zoo
ook
(lok omgekeerd: van buiten, door de ontvangen indrukken der zintuigen töt
tOt de herfens voort te planten
planeeu en tot denkbeelden te vormen;
van het centrum (middelpunt) tot de peripherie (omtrek), door van
willekeurigfre bewegingen te verwekken; terwijl het
de herfens af de willekeurigfte
reproductive
reproductiYè (voortplantend) Zenuwftelfel, in ftille werkzaamheid.
tUurt , en, in eenen
de inflandhouding
inftandhouding van het geheele werktuig bef
befmurt,
gezonden fraat,
ftaat, zich alleen door de werkingen van het inwendig ge. voelvermogen, door welftand , inflinct, driften, honger en dorst, en,
in eenen ziekelijken ftaat,
frant, door de ontwaarwording
omwaarwording van ongefteldheid
en fmart openbaart. In de werking van het gezamenlijk Zenuwftelfel onderfcheiden wij de prikkelbaarheid of ontvangbaarheid (receptiviteit) en de kracht van hetielve: van de eerfte hangt de fnelheid,
en van de laatCte
laatrte de fterlue
fter){te en duurzaamheid van deszelfs werkzaamheid af. De kracht van het Zenuwfrelfel
Zenuwftelfel werkt echter op geen va~t
punt; maar is bewegelijk en veranderlijk, zelfs in één en hetzelfde
voorwerp. In den flaap, bij voorb. is de aandoenlijkheid van het
herfengeftel zwakker, en die van het reproductive Zenuwgeftel
herfengefrel
zintuigen, bij eellen gezondaarentegen fterker. Van hier, dat de zil1tuigen,
den na~p,
flaap, rusten, en de willekeurige bewegingen ophouden; waartegen de werktuigen, tot de ademhaling, den omloop van het bloed,
de fpijsvertering, afzondering en voeding beftemd, eelle
eene meerdere
kracht uitoefenen; terwijl het gemeen gevoeJ, daarentegen, in den
flaap,
fltlap, zich juist daardoor verheft, en
ell levendiger wordt aangedaan,
aanged:mn ,
dan in eenen wakend en toeftand ,• zoo als bij voorb. in den droom.
Uit
ei.
Dit het tot hiertoe gezegde blijkt, dat het Zenuwgeftel een eigendommelijk leven bezit, ja ~at al het leven van betzelve uitgaat,
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en alle werkzaamheid van de ziel zelve op het leven van het ZeIluwgefcel berust. De werkzaamheid van het geheele werktuigelijk
bezield. en geregeld: het gevoel, de
zamenftel wordt door hetzelve bezield
gewaarwordi~
gewaarwordig en, aanfchouwing der zinnen, het voortbj"engen
voortbrengen van
ZenuwgeL'cel
denkbeelden ,. worden daardoor bewerkt: een levendig ZenuwgeCtel
heeft in zijne
zijn e werking naar beneden
ben eden een vlug ligchaam,
Iigchaam, en naar
boven eenen vluggen geest ten gevolge. Ook in het fto,ffelijke
f1:o,ffelijke Ie ~
Zenuw[telfel een afgezonderd, in het overige werkwige!ijk
werkwigejijk
vert het Zenuwftelfel
fpreken, een ündergefchoven [(elfel
ftelfel op, hetzamenftel, om zoo te [preken,
welk flechts met het eerfte door twee aanrakingspunten in verband
[uat:
fuat: vooreerst, om de fijnfte en teederfte takjes van het flagadergell
ftel rondom zich te verzamelen, en om de fijn[re
fijnfte voedingfcof er
kracb.t over het
uit te zuigen, en ten andere, om zijne bezielende kracàt
tlit
ge[cel, vervolgens>
vervolgens, weder te verfpreiden , en
geheele werktuigelijk gefeel,
alle verrigtingen van hetzei ve te befmren,
befcuren, opdat zij nllen
allen geregeld aan
derzelver hooger doel, de bemiddelende werking tusfchen ziel en
eerfte, zouden kunnen volbrengen.
ligchaam, ter dienfte van de eerCte,
Het Zenuwgefcel
Zenuwgeftel vertoont zich dus aan ons als het wezenlijk deel
van ons ik, en het overige Iigchaam als het lijf van dit ligchaam,
Iigchaam,
als een befchmfel,
be[chmfel, als een voedend en nuttig huifei.
huIfei. Zelfs het
ftelfel
zigtbare ~ zich als witachtig merg vertoonend, weefsel van dit Helfel
zigtbare,
is flechts
l1echts de woonplaats van den daaraan verwanten, onzigtbaren
onzigtbarell
Zenuwgeest , welks hoogere natuur voor
V'Oor onze zinnen niet vatbaar is,
eu alleen de eene of andere, met de ziel verwante, aetheri'fche,
aetheri'[che,
en
mogelijk
mogelUk wel verligchamelijkte,
verIigchamelijkte, Iichtfrof
lichtftof doet vooronderfceUen.
vooronderfcellen. Dat
deze aetherifche Zenuwgeesc
Zenuwgeest niet volkomen aan de tot hiertoe bekende wetten der ligchamelijke wereld gebonden is, en onder zekere omftandigheden vrijer werkt, blijkt reeds daaruit, dat de werkkring der Zenuwaderen zich over derzelver Iigchamelijk aanwezen
uitCtrekt, en eene foort
[oort van gevoeligen dampkring van de fijne .2e_
Ze_
uitftrekt,
nuwvloeifwf
nuwvloeiftof rondom zich vormt, zoo als ,dagelijkfche waarne..
mingen aan het werkmigelijk
werktuigelijk zamenÎlel
zamenftel fchijnen te bewijzen; ten
mln[te, ofschoon het ontleedmes de fijnfte
fijn[te Zenuwen niet in
mrnfte,
fijnCte tnkverfpreidingen
tnkver[preidingen kan vervolgen, is het echter meer dan
hare fijnfte
waarféijnlijk,
waarfchijnlijk, dat de fijnfce
fijnfte fpiervezeltjes ook van allerfijnfte Zenuwdraadjes
nuwrlraadjes worden voorzien. ,leder plekje der huid is gevoelig, niettegenftaande zij niet van een zamellhangend deel van Zenuwmerg
voorzien is, maar flechts een weefsel
weefsel·van.
'van. draden hezie.
bezit. VAN' HUMHUMDOLT heeft het aanwezen van dezen"
dezen' gevoeHgengevoeHgel1' kring van levensvloeiftof rondom de Zenuwen, zélfs door Galvanifclle
GalvanifclJ.e proeven,
bewezen; doch men vindt daarvoor nog meer in het oog 100pende bewijzen in verfcheidene verfchijnfels van het dierlijk
Magnetismus (zie aldaar).
zoodanige , welke haren oorfpr.ong
oorfprong in het
ZENUWZIEKTEN zijn u)odanige,
Zenuwaelfel
Zenuwfl:elfel hebben; in eene afwijking van deszelfs bewerktuiging
beaaan,, en zich door eene veren verrigting van den gewon en regel beftaan
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ZEN
fioring van
van deszelfs
deszelfs eigendommelijke,
eigendommelijke, voor
voor ons
ons merkbare,
merkbare, werkingen
werkingen
fioring
openbaren.
openbaren. De
De wezenlijk
wezenlijk plaats
plaats hebbende
hebbende Zenuwziekten
Zenuwziekten hebben
hebben haren
haren
grond
grond of
of inin eene
eene gebrekkige
gebrekkige bewerktuiging.
bewerktuiging, of
of in
in eene
eene verandering
verandering van
van
derzelver krachten.
krachten. Beide
Beide kunnen
kunnen in
in elkander
elkander loopen,
loopen, en
en ook
ook ieder
ieder
derzelver
op zich
zich zelve
zelve te
te gelijk
gelijk voor
voor handen
handen zijn.
zijn. Het
Het fijne
fijne vaatvlies
vaatvlies der
der
op
kan te
te gevoelig
gevoelig worden,
worden, te
te veel
veel bloed
bloed en
en voedfel
voedfel naar
naar de
de
zenuwhuid kan
zenuwhuid
zenuwen
zenuwen voeren,
voeren, of
of te
te werkeloos
werkeloos zijn
z\in,.
•. waardoor
waardoor de
de infiandhouding
infiandhouding
der zenuwen
zenuwen lijdt;
lijdt; terwijl
terwijl door
door eene
eene gebrekkige
gebrekkige opllurping
opflurping benaauwd.
benaauwdophooping van
van fchadelijke
fdadelijke fioffen
fioffen in
in de zenuwdraden plaats
heden, en ophooping
grijpen, welke hardnekkige
hardnekkige pijnen. kramptrekkingen en verlammingen
veroorzaken. Is de prikkelbaarheid van het Zenuwgefi
Zenuwgeft el te groot, en
daardoor dus deszelfs aandoenlijkheid ziekelijk fierker, dan veroor.
zaken alle
aIle indrukken te fchielijke en hevige gewaar~ordingen, en
verwekken eene fierke, doch ongeregelde werkzaamheid. Van
Vall hier, dat
gewone aandoeningen reeds fmartelijk zijn, en voor de zinnen onaangename gewaarwordingen te weeg brengen: de denkbeelden zijn hierhier.
fchieIijk op;
bij levendig en volgen elkander in eene ongeregelde orde fchielijk
de verbeelding is te fierk, en de bewegingen zijn onwillekeurig, en
gaan met trekkingen vergezeld. Is de kracht van het Zenuwfte!fel
Zenuwllelfel
te veel verminderd, dan zijn ook deszelfs verrigtingen te zwak,
zwak. of
houden breheel
bocheel op: gewone indrukken verwekken geene gewaarwordingen; de zintuigen worden fiomp; de verbeeldingskracht· wordt verlamd,
lamd , en de beweging der fpieren wordt zwakker. De krachten van
het ZenuwgefteI kunnen echter,
echcer, ook zonder toetoe. of af te nemen.
eene ziekelijke fiemm:ng
Ilemm:ng verkrijgen, zoo dat zekere indrukken geheel
andere dan de gewone werkingen te weeg brengen; - en dit zijn de
gewone ldiosy1lcmtiën.
ldioSy1Icl·lltiëlZ.
De merkbare ongefteldheden
ongefceldheden der zenuwen verCchillen
verfchillen naar mate
van zekere partijen en plaatren
plaaeren,, welke door dezelve inzonderheid lijden. Treft dir
dit de zenuwen van het reproductive ftelfel
ftelCel des geheelen
ligchaams, dan onrfl:aat
olJtllaat er een onaangenaam gevoel, hetwelk zich
naar de verrcheidenheid
en , onder verfchillende vormen, ververfcheidenheid der deel
deelen,
toont, als:
als: van honger,
honger, dorst,
dorst, matheid,
matheid, walging, koude,
koude, hitte,
hitte, angst;
angst;
van eene jeukerige,
jeukerige, trekkende,
trekkende, drukkende,
drukkende, fnijdende,
filijdende , ftekende, klopklop.
pende
en knagende
knagende pijn;
pijn; van
van eene
eene oDtwaring
omwaring van
van doofheid
doofheid en
en llapen
Gapen
pende en
der
der leden,
leden, en
en van
van het
het prikkelen
prikkelen in
in dezelve,
dezelve, alsof'
alsof' zij
zi.i met
met naalden
naalden
gel!:oken worden.
worden. Voorts
Voorts openbaren
openbaren zich
zich ook
ook fomtijds
fom tijds ongeregelde
ongeregelde
gel!:oken
neigingen
neigingen van
van het
het in1l:inct
in1l:inct ,, b.
b. v.
v. trek
trek naar
naar krijt,
krijt, naar
naar alles,
alles,wat
wat zuur
zuur is,
is,
de
de zonderlinge
zonderlinge lusten
lusten van
van vele
vele ~wangere
zwangere vrouwen,
vrouwen, ongel1:eldheid
ongeO:eldheid van
van
het inwendig
inwendig gevoel,
gevoel, waardoor
waardoor men
men zich
zich de
de deelen
deelen van
van het
het Iigchaam
ligchaam
het
anders
anders voorftelt
voorllelt,, dan
dan zij
zij zijn:
zijn: zoo
zoo als
als bij
bij voorb.
voorb. het
het geval
geval bij
bij zoo.
zoo.
danige
danige kranken
kranken is,
is, die
die zich
zich verbeelden.
verbeelden> dat
dat hun
hun ligchaam
ligchaam in
in tweeën
tweeën
gedeeld
gedeeld is,
is, en
en een
een tweede
tweede ik
ik naast
naast hun
hun eigenlijk
eigenlijk ligchaam
ligchaam wanen
wanen te
te
zien
zien liggen;
liggen; of
of dat
dat zij
zij uit
uit glas
glas of
of was
was befiaan,
befiaan, of
of beenen
beenen van
van hout
hout
of stroo
stroo hebbenhebben· Ten
Ten aanzien
aanzien van
van de
de ongefieldheid
ongelleldheid der
der zintuigen
zintuigen
of
heerscht eveneens
eveneens vele
neerscht
vele verfcheidenheid,
verfcheidenbeid) naar
naar gelang
gelang van
van het
het verfchi
verfchiI1
der
der
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der deelen zei
zeIven , en de veranderingen in hunne zenuwkrachten. Bij
velen is het gevoel in déhuid .zoo
zoo ftomp
fcomp , dat zij warm noch koud,
hard noch zacht onder[cheiden:onderfcheiden: anderen bezitten een te fijn gevoel;,
gevoel;'
ftomp of te [cherp
fcherp worden; fommigen kun.,
reuk of fmaak, kunnen te Homp
volfirekt niet verdragen; terwijl an"
nen den reuk van zekere dingen volftrekt
deren,
deren. daarentegen, wederom zoodanigen reuk beminnen, die andere
nuit. Op gelijke wijze is het met het gehoor gefteld;
menfchen ftuit.
menigvuldig er zijnde ver[chijnfels
verfchijnfels van ongefteldheitL aan
doch nog menigvuldiger
de gezigtszenuwen,
gezigtszenuwen. waaruit eene overmatige gevoeligheid,
gevoeligheid,. zoo wel
zonderlingfie var"!
ver"!
als, zwakheid van gezigt, geboren wordt, die de zonderling(}e
bogen"
fchijnfels kunnen voortbrengen, zoo als vlekken, vonken, bogen·,
paarl[noeren,
paar!fnoeren, en andere verfchijnfels en figuren van
van, allerlei aard,
aard.
ongefieldheid van ons inwendig gevoel levert, ten aanzien onzer
De ongefteldheid
gewaarwordingen, denkbeelden en verbeelding,
verbeelding. dezelfde menigv·uh
menigv'uh
dige verfchijn[els
verfchijnfels op. Val[che
Valfche voor[tellingen
voorftellingen en gebrekkige beelden
worden daardoor verwekt, die dikwijls zoo f1:erk
fierk kunnen zijn', als ..
of wij ze wezenlijk met onze oogen zagen, en, wanneer zich de
ziekte''tot
tot de herfens en de werktuigen der ziel voortplant, oorzaak
ziekte
oorzaal(;
kunnen worden, dat de kranke zijnen fubjectiven toel1:and, ten aan..
onderfcheidt; dat'de,oo.
dat'de,ollor
zien van de voorwerpen buiten hem, niet meer onder[cheidt;
geregelde denkbeelden zelfs over zijnen wil het gebied voeren. en.de
daaruit voortvloeijende begeerte in hem doen oprijzen. Van hier de
ongeregelde gewaarwordingen, zonder' dat zich daartoe, van buiten.
buitenfporige droefgeestigheid en lus~
genoegzame aanleidingen opdoen; buiten[porige
teloosheid ; afwisrelende (periodique) moedeloosheid; angstvallige en
levendige droomen; ijlhoofdligheid; de zoogenoemde nachtmerrie, en
dergelijke. Menigvuldig zijn almede de verfchijn[e!s
...
verfchijnfe!s der Zenuw
Zentlw~
Huip· of kramp
kramptrekkingen
ziekten in het fpiergeftel, welke zich als ftuip·
trekkingen
ver,toonen, en nu f1echts plaat[elijk
plaatfelijk , dan eens algemeen, voorbij ..
ver.toonen,
koorrfen, bij vOQrb.
voorb. bij
gaande, of aanhoudend zij n. In verfcheidene koorefen,
die, wa:jrin
waarin de zenuwen mede worden aangetast, ontwaart men een~
eene
geiladige, ongeregelde, onwillekeurige beweging in de gezigtfpieren,
gefl:adige,
en zoo ook aan andere deelen van het ligchaam, bij voorb. de zooonwillekeurigCJ
genoemde zenuwtrekkingen (Sehnenhüpfen): ook in de onwiIlekeurigCJ
ontilaan allerhande krampachtige bewegingen, als;
als: kramp in
fpieren omfl:aan
de maag, kramptrekkende beklemmingen op de borst, in het mid.
delrif ,• hartkloppingen, enz. Men kan eenen natuurlijken aanleg tot
ontftatln uit eene
eeno
Zenuwziekten bezitten; doch zij kunnen ook ontftalln
ongeregelde leefwijze, overdrevene weelde, verwij
verwijfdheid,
en:bo.
fdheid, en:
bovenmatige infpanning van het Zenuwgeftel. De aanleidende oorzaken
zijn deels in de menigvuldige invloeden der buitenwereld te zoeken,
bij voorb. in de lucht en hare verfchilIende vormen; haar- aan..
deel van elektrieke ftof ; hare veerkrachtige fpanning; derzelver graad
van droogte of vochtigheid, enz. De voedingsmiddelen, bij voorb.
vleesch, verhittende, gekruide fpijzen en dranken, verhoogen dit
plantenvoedrel dezelve vermin.
pl'ikl,elbanrheid der zenuwen, terwijl pIantenvoedrel
E 2
dert
j
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derr,en de' meeste dierlijke en plantaardige vergiften hevige -Ze.
nuwziekten veroorzaken. Gedeeltelijk echter werken ook vreemde
dingen, die zich in het Iigchaam bevinden, als: wormen in het
beGoten lucht, zelfs fcherpe onreinheden·
onreinheden, van velerdarmkanaal, befloten
lei aard, tot .deze ziekten mede. Eindelijk zijn ook de aandoeningen van het Iigchaam zelf, en van het geheele zenuwge!lel,
dikwijis oorzaken van vele·
vele ,zenuwziekten,
zenuwziekten, bij vGorb.te veel
waken, hetwelk de zenuwkracht uitput; ziekten, inzonderheid koottkOOLt:fen
fen;; zekere tij~en bij"her
bij"het vr(luwelijk
vr.ouwelijk geflacht,
geDacht, gedurende welke de
infpanning der
prikkelbaarheid· van het zenuwge!lel verhoogd is; infpanl1ing
herfens door aene bovenmatige werkzDamheid van den geest;zwangerheid, en al te hevige aandoeningen ep.
ep ·driften.
ZEOLITH, ook wel bruifende- of fchuim!leen genoemd, uit
hoofde van zijne voorname eigenfchap. om op kolen voor de fol.
deèrpijp takachtig op te blazen, zonder als tot eene paar! zamen te
vloeijen. Hij is wit in velerlei verfcheidenheden van kleur; fomtijds
tegelrood of ook wel groen; versch gedolven is hij meer of min doorpaarlemoer-glanzig, waartegen de verweerde onfchijnend ,en doorgaans paarlemoer.glanzig,
aard- of meelachtig is. Meestal is hij als van uit malkander
doorzigtig, aard·
!lralen zamenge!leld;
zamengefield; fomtijds bladerig ; veeltijds ongewopende firalen
gecristallifeerd, en dan wel
vormd; dikwijls nieroormigj veel ook gecristalli[eerd,
meest in zeszijdige tafelen ofzuilen ;zelden in eene kubieke gedaante;
fomtijds naaldvormig , ook wel vezelig, wanneer hij Haar.zeolith
genoemd wordt, en meestal half hard. Zijn fpecifiek gewigt
is == 2134 , en het gehalte (volgens PELLETIEIt) van eene der
Farpe.eilanden :::: 50 kiezelaarde, !l0 thoonaarde, 8 kalkaarde en t2
22
water.
water~ Hij wordt, onder anderen, voornamelijk op ijsland en
op de Faroe.eilanden, 'fommige ook wel in velerlei Bafalten enz.
gevonden.
ZE PHYR. Een zachte, koele, aangename avond wind , eigenlijk
de zuid. zuidweste wind. De namn is uit het Gri~ksch
Gri'!ksch ontleend> en
beteekent , volgens de afleiding, eenen wind, die levend maakt, om
dat de planten, ten
ten. tijde, als hij begint, dool' de 'verwarmde lucht
een nieuw leven 'Ontvangen. Volgens de fabelleer der Grieken en
Romeinen behoorde ZEPHYRUS onder de mindere Godheden, en was
een zoon van AEOLUS en AURORA, en de milllmar
minnaar van CHLORIS of FLORA.
De Romeinen noemden hem ·F AVONIUS. Bloemen en aardvruchten
!londen onder zijne bè[cherming,
een"
befcherming, en men !lelde hem voor als een'"
fchoon' , zachtaardig' jongeling, met eenen bloemenkrans op"het hoofd.
Bij onze dichters komen dikwijls Zephyrs voor•.
ZERADUSCHT. Is eenlla~m
eenna'3m van ZOROASTER, die in de on
oude
de
Medifche of Zend-taal Zeretuschti genoemd wordt, dat is: gouden
frer,
fcer, blinkend gefiernte, (Zie ZOROASTER).
ZERBST, de grootfle !lad
ftad van de gezamenlijke landen der huizen
Van /inhalt ,• ligt eenè mijl van de Elbe in eenen vlakken, zandigen
van
grond; heeft een frafli ,buiten de !1ad
aad liggend r.eiidentieaot;
refidentiefiot; 4 voor..
!lefte-

ZET MEE L.
r... -- Z E U' X I S;
69
leden,
leden;, en 3,000 Inwoners.
inwoners. Lmherfchen en Gereformeerden, zijn
hier onder elkander vermengd, en de raad· befiaat uit een gelijk getal
leden dezer beide gezindheden. Men vindt er een goed Gymnasium,
eene beroemde kostfchool voor meisjes; benevens eene
eeno aanzienlijke
goud-, zilver· en wasfabrijk , eene bierbrouwerij, en het voor, de
Anhaltfche
Anhaltrche en Swartzburgfche huizen ingeftelde
ingefielde hooge geregtshof
van appèl .•••
ZETMEEL. Wanneer men planten of gewasfen fijn mankt,'
maakt, of
den:
den< zamenhang der deelen gehtel'
ge,heel en al verbreekt, en deze pap in
water kneedt en bewerkt, dan zal zich uit dit water, als het door
eene zeef, ter terughouding der grove deelen , geloopeageloopea is , op
flor nederzetten, welke
den bodem van het vat eene meelachtige fior
onder- den naam van Zetmeel': (ftcula [eeuJo) be..
in de fcheikunde onder'
kend is. Dit Zetmeel is een wezenlijk befianddeel
befinnddeel der gewasfen )
der- fcheikundigen, voor
en, volgens de nieuwfte' ondêrzoekingen der
het grootfie
begroodte gedeelte uit fiiJfsel zamengefield.
zamengefteld. Niet alle planten be.
vatten daarvan,
daaryan, eene gelijke hoeveelheid, lloch
noch is herzelve
hetzelve in all e
deelen eener plant even zeer aanwezig. De granen hebben er zeer
cleelen
veel van, en onder deze wel het meest de tarwe, als makende het
hoofdbe!l:anddeel van het meel uit. Ook is het rijkelijk in de bol.
hoofdbefianddeel
achtige wortelen der gewasfen aanwezig,
aanwezig,. en wel het meest in de
aardappelen. PAYEN vond eelleeene- gelijkfoortige'fiof
gelijkfoortige '!I:of in den wortel 'Valt
valt
de dahllia purpurea, en noemde dezelve dahline, terwijl
terwiji ook eenige
mosfoorten
mosCoorten hetzelve in eene aanmerkelijke hOeveelheid bevatten.
Zoo is ook de [ago een Zetmeel , welke van den fagopalm (zie
aldaflr) en de [a/eb, die uit de wortelen van de onderfcheidene
onderCcheidene
aldaar)
[oorten van het fiandelkruid
!I:andelkruid (orchis),
(orchiS), inzonderheid de orchis morio jf
foorten
afkomfiig
afkomftig is, welke laat11:e met de, fago dezelfde eigenfchappen
bezit; maar zich van alle andere foorten
[oorten van Zetmeel daardoor
onderCcheidt, dat deszelfs verbinding met water, met magnejia, amtlmonderfcheidt,
moorac en potaseh,
potasch, eene fiijve gelei vormt , die eene groote hoeveel.
mr;niac
heid water bevat; terwijl ook het brood uit den zoo fcherpen en
doordr€lngen manioc
man;oc·- wortel (jatropha
Uatf·opha ma·
mamet een vergiftig fap doordr~ngen
gebragt worden. De Amerikanen
nihot.), insgelijks, hiertoe moet gebragt.
ontnemen, door wasCching, zorgvuldig aan dit Zetmeel het ver~
ver..
C9p, en bakken er dan een zeer voedzaam brood van
van._
Be..
giftige f~p,
•. Be[edert eenige jaren het gebruik van arrow.
arrolPhalve deze en andere is federt
rum verfchillende foorten
[oorten
root.mee/vrij algemeen. De weinige reuk atln
ontil:aan; ten
van Zetmeel eigen, fchijnt deor de vlugge olie te ontfiaan;
minfie
min!l:e dit is het geval met de aardappelen, waaruit men zonder
veel moeite, bij de overhaling van den brandewijn uit diE ZetZet.
water
meel, eene olie verkrijgt, die, met eene ruime hoeveelheid Wllter
vermengd, ons dadelijk den renk
reuk van aardappelen doet waarnemen.
ZEUS. Zoo noemden de Grieken JUPITER
JUPITE.R (Zie a/daar).
aldaar).
ZEUXIS;
ZEUXISi Een beroemd Grieksch fchilder, die omtrent 400
400 ja:!r
ja~r
v.oor onze tijdrekening leefde, en Heme/ea,
Herne/ca, in Graat.
Groot. Griekcn/aIJtJ"
Griekenlanti, ,
voor
E
3
. Mt
E
3*

;0
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tot zijne
tijne geboortephtats
geboortepläats had. Hij was een leerling van'
van- den Atheenrclaen
ApOLLODORUS; bragt de fchilderkunst
fchilderkunse tot eenen hoofdien fchilder ApOLLODORUS;
geren trap van volkomenheid; overtrof al zijne voorgangers; wist
licht en fchaduw behoorlijk te verdeelen, en had een uitmuntend coloriet. Van hier, dat zijne fchilderitukken
fchilderfiukken zeer duur verkocht werden,
en hij ten laatite
laatfie er niet één meer verkoopen wilde, omdat, zoo als
men zegt dat hij zich uitliet, dezelve niet te betalen waren. Zijn
klimmende roem verwekte den naijver zijns leermeesters, die men
meent, dat eene satire op hem vervaardigde. ZEUXIS
ZEUXIS was bijzonder
gelukkig in het fchilderell van vrouwelijke beelden, waaronder door
de oude gefchiedfchrijvers, inzonderheid, het afbeeldfel eener HEHEtENA,
tENA, voor de itad
fiad Crotona, volgens anderen voor Agrigentum, door
hem vervaardigd, geroemd wordt, en wàartoe
waartoe hij 5 der fchoonite
fchoonfie
meisjes tot een model had uitgekozen. Niet minder vermaard is bij
de oudheid zijn fchilderituk,
fchilderfiuk, verbeeldende JUPITER
JUPITER op zijnen troon
zittende, en van de overige Goden omringd; doch van al deze
kunstgewrochten is niets tot op onzen tijd bewaard gebleven. ZEUXIS
ZEUXIS
fchilderde
fchiIderde veel voor den koning ARCHELAUS
ARCHELAUS van Macedonië, en men
talt
tfilt ,nog
.nog onder zijne voornaamfte ftukken een' HERCULES
HERCULES in de wieg I
die de flangen verplet; een kampvechter, eene ALCMENE,
ALCMENE, en eene
PENELOPE.
PENELOPE. Hij fchilderde langzaam, doch bragt ook daardoor zijne
{i:ukken
ftukken tot meer volkomenheid, en was een getrouw Ilavolger
navolger
der natuur. Toen hij met zijnen kunstgenoot , den beroemden PARPARRHASIUS, op zekeren tijd eeIle
eene wedftrijd aanving over de meerdere
bekwaamheid in hun kUllstvak, fehi/derde
fchilderde hij eeIlige
eenige druivemrosfeIl
druivemrosfel1 zoo
natuurlijk, dat de vogels op dezelve afkwamen, waartegen zijn mededinger hem eenvoudig eeIlen
eenen tafel voorftelde , waarvoor een gefchil.
derd gordijn, of behangfel , hing. Op het verlangen vaIl
van ZEUXIS,
ZEUXIS, die
meeQde, dat achter dit voorhangfel eeIl
een meesfcer[cuk
meesfcerftuk van zijnen mededinger verborgen was, en hetzelve willende 'wegfchuiven, doch flechts
eene eenvoudige tafel ziende, riep hij uit: "ik ben overwonnen;
wllnt ik heb flechts vogels, maar PARRHASIUS
PARRHASIUS heeft mij zei ven hebe" W:1nt
""drogen."
drogen.;; ZEUXIS
ZEUXIS fchijm bijzoIlder
bijzonder uitgemunt te hebben iIl
in fruitftukken; want toen hij eens eellen
eenen jongen knaap gefchilderd had,
die eene mand met druiven droeg, kwamen de vogels er weder' op
af; doch dit voldeed hem zoo weinig, dat hij de druivenmand uitwischte, zeggende: " wanneer de knaap even zoo natuurlijk ware ge" troffen geweest, dan zouden de· "ogels
yogels hem gefchuwd hebben."
hebben."
ZEVENBERGEN maakt, onder den naam van een groothertogdom, een gedeelte van de Hongaarfche erfstaten , en een gedeelte van
het Oostetzrijksck keizerrijk uit. Het
Bet ligt rosfchen
cusfchen Hongarije,
HongariJe, Wallaclzi.ie
clzije en Moldavië;
Mo/davii!; is 36 Duitrche
Duitfche mijlen lang, en 33 breed; heeft
eene oppervlakte van 1180 vierkante m~ile1J 1 en bevat 1,800,000 inwoners.
Woners. Dit land heert, wel is waar, aan de oost- en zuidzijde,
over het geheel, hooge bergen (eene voortzetting der Carpaten),
eu ook van binnen vele bergruggen; doch is ook, juist daardoor, te:
ge-
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gen vijandelijke aanvallen zeer fierk; heeft over het algemeen een
kaam, tabak,
tabak.
zacht en gezond klimaat, en is vruchtbaar in wijl!, koorn,
tam vee, inzonderheid fchoone paarden en wjld. Men vindt er zoUtZOUt·
mijnen, goud, zilver, koper, lood, ijzer, zwavel, vermiljoen, kwikzilver, enz. Uit hoofde van de hooge ligging des lands ontfprinZeyenbergen alle in hetzelve, en firoomen
gen de hoofdrivieren van Zevenbergen
Alt A/uia,
A/uIa, ten zuiden naar Wallachije
Wallacnije
naar andere fireken, als: de All
tot den DOlzau;
DOllau ; de Marosch
Marosclz ten westen.
westen, en de Samosclt
Samofc1z ten noorden,
beide naar Hongarije in de Tlteis.
T1zeis. Zij zijn alle bevaarbaar, en konden
dit, door gepaste maatregelen, nog meer worden.
De naam van ZeYenbergen is afkomfiig van Duitfche colonisten ,
die in 1142 uit de Rijnlanden kwamen, alwaar in het voormalig frift
mft
Keulen eeu
een zevengebergte gevonden wordt. Deszelfs Latijnfche benaming is Transfilvanië, en beteekent een land, dat aan gene zijde
der Carpati fehe
fche bergwouden en de Hongaarfche Erde IJ
/J ligt, waar·
waardoor men een boschbosch· en bergachtig land ver!l:aat.
verfiaat. Het maakte eer.
tijds een gedeelte van Dacié
Dacië uit; werd van de sde eeuw af door
verfcheidene vreemde volken vermeesterd; in 1004
J004 door koning STEPHANUS 1. van Hongarije
HongariJe veroverd, en voor eene provincie van zijn
rijk verklaard, welke door fiadhouders geregeerd werd; in 1535 in
een fouverein vorstendom veranderd; in 1699, bij den vrede van
Car!owitz,
Carlowitz, onder de opperheerfchappij van Oostenrv"k
Oostenrijk gebragt; in
17J
J 7I 3 volkomen met HongariJe
Hongari/e vereenigd, en eindelijk in 1765 door
MARIA TI-JERESIA
TlIERI!SIA tot een groothertogdom verheven. In het geheele
land bevinden zich I I koninklijke vrijfieden •,68
68 mark,tvlekken,
marktvlekken , en
meer dan 1600 dorpen. De inwoners beO:aan
befiaan uit 13
J3 verfchillende
verfchilIende
VOlkfiammen,
volkfiammen, waarvan de Hongaren, Szeckler en Sakfers,
SakJers, welke 3
men Pereenigde noemt, de voornaamfie zijn. De overige natiën, die
men gedulde heet, zijn WaJlachijers
Wallachijers , Armeniërs, Grieken, Mora.
Moray
viërs, Polen, Rusfen
RusJen , Bulgaren, Serviërs,
Servlërs, Raizen, Joden en Zigeu.
Zigeuners. De Wal/achijers
Wallachijers zijn onder deze de talrijkfie : de voornaam
fien onder hen zijn landeigenaars; het gemeene volk is ten boogfie
hoogfre
onbefchaafd en onkundig. De Armeniërs en Grieken houden zich, uit
hoofde van den handel, voornamelijk op het land op; maar onder
al deze verfchilIende
verfchiltende natiën zijn de Sakfors de vlijtig!l:e,
vlijtigfre, en overal
verwonen zich bi.i
b~i hen welvaart en eenvoudigheid van zeden; doch
zij zijn achterhoudend en bedachtzaam.
.,
De meeste fabrijken vindt men in dat gedeelt'è
gedeelt"è des lands, hetwelk
de Sakfers bewonen , waarin ook Hermannfladl,
HermannJladt, de hoofd!l:ad
hoofdl1:ad van
Zevenbergen, en de voornaam!l:e
voornaamfre fabrijk.
fabrijk- en koopftad van het grootgroot.
hertogdom, Kroonfladl
KroonJladt , met 30,000 inwoners, gelegen is. Over het
geheel wordt Zevenbergen
Zevenhergen weinig meer koom en wijn gewonnen,
dan voor eigen gebruik noodig is; doch in de tabaksbouw, de runderlfI'allacnijers de fterke [chapenteelt,
en bij de Wa/lachijers
fchapenteelt, zoo als ook het fchoone
ras, meestal Iigte paarden, en de bijënteelt, benevens het ZOUt,
zout,
leveren artikelen van uitvoer op. De Zevenbergfche zoutwerken oe.
oeE 4
hoo.
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hooren tot de groote zoutmijn, welke in Wallachije
Wallachy"e begint, en bij
.Wi/litzka
IPillilzka in Polen eindigt. De manufacturen zijn op verre na niet
dezP.ive al.
toereikende voor de behoefte des lands; want men vindt dezelve
ieen in de Sakfifche fteden en eenige plaatren
plaatCen ,der
. der Szecklers: zij leveren wi t t en geverfde Iili nll
nn ens ",~ ldcens,
!~ke'1s, wollen
wolien en htoencn fwffcoffen, hoeden, leder, en eenige andere voorwerpen van mi!lder
minder be.
lang.
Jang. De handel op WtJllachi:fe
Wa//achife en andere Turk[che
TurkCche plamCen
plantfen is
aanzienlijk doch uitiluitend in handen d~r Sak!en
Sak[en , Raizen en
Armeniërs. Er zijn in het groothertogdom 4 bevoorrcgte
bevoorregte gods.
godsdienftige gezindheden.
gezindheden, namelijk de Katho/&'ken
Katholifken , waartoe eenige Hongaren, ver[cheidene
verCcheidene Szecklers, en zeer weinige Sakfen behooren
behooren;; zijnde
Wal/acM/ers grootendeels
grootendeels , ~en al de Armeniërs met hen veli.
ver.
de Wallachijers·
eenigd: voortS de Gereformeerden, die deels uit Hongaren, deels uit
Szecklers befraan,
beftaan , de Evangeli[chm
EvrJnge/ifchen of Luther[chen,
Lutherfchen, wier gezindheid de
meeste Sak[ers en eenige weinige Hongaren zijn toegedaan, en ein.
delijk de Socianen of Unitarisfen , die onder de Hongaren en Szecklers
hebben:
ecn gedeelte der Wat.
Wal_
aanhangers hebb
en: behoorende de Grieken, een
·'achijers,
Îachijers. de Bulgaren
BulgarC11 en Raizen tot de Griekfche godsdienst, en
zijn niet met de KathoIijken
Katholijken vereenigd, maar worden alleen geduld.
ZIEGLER, (FRIEDERICH WILHELM) voormaals K. K. Hof-lOoneelHof-lQoneelfpeler te Weenen, werd in het jaar 1768 te Bru17Swijk
Brul1swi/k geboren.
geboren" JoZEF Il.. zond hem, uit hoofde zijne,r uitfiekende
uitflekende talenten
talemen en fchoone
geaalte
gefl:alte , naar de voortlaamfie
voornaamlle DuitCche
Duitfche tooneelen, ten einde zich voor
den hof
hof-- fchouwburg te vormen, aan welken hij bijna 40 jaar verban
verbon-..
den was. ZIEGLER was niet alleen tooneelfpeler,
toolleelCpeler, maar ook drama.
tisch fchrijver, die een geruimen tijd onder de meest geliefden be.
beo
hoorde, en wiens beste !tukken,
fiukken, zoo binnen als buiten 's lands, nog
dikwijls ten woneele
tooneele worden gevoerd. Voor het overige zijn zijne aesthetiCche
aesthetifche fchriften, zijn. onderwijs in d'e [chouwfpeelkunst,
fchollwfpeelkunst, enz.
van geene waarde. Hij flierf
(lierf te Weemn
Weenm in Herfstm. 1827.
18~7.
ZIEKENHUIZEN zijn befiemd,
befl:emd, om daarin een grooter of kleiner getal van zieken op te nemen, te onderhouden, en, zoo moherfleIlen; doch ook dienen zij fomtijds
fom tijds , om aankomende
gelijk, te herfielIen;
geneesheeren'
geneesheeren· aan het ziekbed zelf te onderwijzen en
elr te oefenen, zoo
Amfterdtl11t, Par&'s
Pary"s , Weenen, BerliJn
Berlifn
als in de groote Ziekenhuizen te Amflerdam,
enz,' Alhoewel aan dezelve vele nadeelen verbonden, zijn, die niet
enz"
allen kunnen ontweken worden, zoo maakten echter de voordeelen,
voordeeIen,
zU opleverden, alsmede de behoefte, derzelver oprigting en inwelke zij
frandhouding noodzakelijk. Daar nu de nood de oorzaak van het aanfiandhouding
leggen der meeste Ziekenhuizen was, zoo konden vele gebreken bij
derzelver flichting
aichting niet vermeden, en zelfs door vergrootingen en ver.
beteringen, in vervolg van tijd, de meesten
mees~en van derzelver eer!te
eerfle op.
rigting z~lden geheel verholpen worden. Van hier, dat onder het
aantal Ziekenhuizen mogelijk ilechts
l1echts eenige weinige zijn, die aan derzelver vereischten volkomen beantwoorden. Bij het aanleggen van
een Ziekenhuis moet men inzonderheid de volgende regels in acht
ne·
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nemen. Het moet op eene vrije, luchtige, drooge, genoegzaam ruime
plaats gebouwd worden, in welker nabijheid zich overvloed aan 11roo1l:roomend, of ten minfte
min11e welwater bevi
bevindt;
ndt; want Ziekenhuizen
Ziekenhnizen op plaatfen gebouwd, welke bedompt en van eene gelladige
geftadige afwisfeling van
lucht zijn uitgel10ten
uitgefloten,, zij n Jliet
llÎet alleen aan de grootlle
grootfte ongerijfeIijkongerijfelijkheid onderworpen, maar worden ook door bedorven lucht, en mangel aan zindelijkheid de ergl1:e
erg11:e broeinesten van kwaadaardige en aanftekende
11ekende ziekten. Bij het bouwen van een Ziekenhuis zelf moet men
alles vermijden, wat deszelfs oogmerk kan tegen11:reven:
tegenftreven: de freenen
fteenen
moeten droog en vast, en niet falpeterachtig zijn, hetwelk de muren
vochtig en koud maakt; de onkosten tot uitwendig fieraad behooren
tot inwendige gerijfelijkheid te worden aangewend. Van binnen moet
een Ziekenhuis eene behoorlijke ruimte hebben, op dat de zieken
niet te digt bij malkander geplaatst zijn, en de noodige toevoer van
verfche lucht mogelijk zij. Voorts
VoortS moeten de kagchels, of andere
vuurhaarden, voor eene gelijkmatige verwarming, behoorlijk verdeeld;
de zieken
ziekenvertrekken
vertrekken moeten niet te bekrompen, noch te laag van
verdieping, het huisraad uit hard hout vervaardigd. en de bedden van
vall
paardenhaar zijn. Inzonderheid moet het gebruik van alle wollen 11:offtoffen vermeden worden, waarin de fmet!l:of
fmetl1:of ligter blijft hangen. De ver.
verroorten van zieken moeten van elkander worden afgezonfchillende foorten
derd, en van de aan!l:ekende
aanl1:ekende verwijderd; tèrwijl de kranken zei
zelven
ven
niet te zeer op een gehoopt, en het getal van geneesheeren, heelziekenoppas[ers aan dat der zieken moet geëvenredigd
meesters, en ziekenoppasfers
zijn, en allen behoorlijk moeten
moeren beloond worden, opdat de fraat eene
prompte verzorging der kranken, met regt, van hen kan eifchen.
fooft van zieken, die worden opgenomen,
Eindelijk moet ook de foon
niet van een' te verfchillenden aard zijn, en men handelt dus verkeerç,
keen], wanneer men in een en
cn hetzelfde Ziekenhuis, bovendien van
eene bepaalde ruimte, ook krankzinnigen, of ook wel zwangere
menfèhen ter verzorging opneemt: beter is het.
het,
vrouwen en gezonde menl"chen
hiervoor afzonderlijke inri,gtingen daar te frnellen,
ell en , en heelkundig,e,
venerieke, en fchurftachtige zieken van malkander, in een daartoe
gefchikt gebouw, afzonderlijk te verzorgen. Eenige der voornaam!l:e
ge[chikt
voornaamfte
{':iekenhuizen
~iekenhuizen in Europa vindt men in dmflerdam,
Amfterdam, Utrecnt,
Utrecht, Parifs,
Poriis,
Koppenhagen , Stoknolm,
Stokholm, Turin,
Turin 1 Milaan
Ber/ifn, FrankKoppennagen,
Mi/aan , Weenen, Eer/fin,
Bamberg , Muncnen.
Muncnen, en op meer
fort aan den Main , Wurzbu1'g, Batnberg,
l1l1dere
andere plaatfen,
ZIEKTEKUNDE, (Patnologie)
(Pathologie) of verhaal der ziekten, framt
aamt af
van de griekfelle
griekfche woorden ?riGa;
?/"áGa~ , aandoening, lij
lijden,
den, en ÀÉ"lfJJ
ÀÉ'Y'" ik
zeg, verhaal, tel op. De geneeskunde wordt in twee hoofdtakken
eerfie, betrekking heeft op alles, wat den
verdeeld, waarvan de eerCle,
mensel1
mensch in den gezonden toeiland
toeftand aangaat, en de tweede, op alles,
wat van dezen gezonden flaat
fraat afwijkt. De Ziektekunde behoort tot dit
tweede gedeelte, en leert ons den oor[prong,
oorfprong, den aard, de oorzaken,
de toevallen, de voortgangen, de bijzondere wijzigingen en deuitgan•
E 5
gen
ES
~n

74

ZIE L.

(D E)

gen der ziekelijke aandoeningen, waardoor het menfchelljk Iigchaaffi
Iigchaa.ffi
(en de daarmede verbondene ziel) in het algemeen, en dat van
ieder in het bijzonder kan aangetast worden. De nadere verdeeverdee.
wer.
ling dezer wetenfchap, kan men in de daartoe betrekkeli.ike werken naflaan.
nafiaan. Het fpreekt van zelf, dat deze omflag:tige
omfiag:tige kennis der
onderfeheid dat er beftaat
bellaat tusfchen den gege.
ziekten, rustende op het onderfcheid
zonden en zieken mensch, eene naauwkeurige wetenfchap vooronderfielt , van den phyfiologifchen of gezonden toefiand, zonder welken,
deze wetenfchap
wetenfehap 'eene
'fene geleerde onzin wordt, en derzelver hoog beo
Inng in het toepasfen
toepnsfen ter genezing geheel verloren gaat. De naauwllaauw.
lang
keurige kennis der Ziektekunde is voor den praktifchen geneesheer
van hetgrootfte
hetgrootlle nut, daar deze, geheel en al op getrouwe waarneming, bemsten moet, en geenfints losfe vooronderftellingen
vooronderlIellingen ten grondflag
grondfiag
wetenfehap
hebben mag. Als een der beste fchriften over deze wetenfchap
behoort, zonder twijfel, in aanmerking te komen, dat van den' beo
roemden voormaligen Leidfchen
Leidfehen hoogleeraar HIERONYMUS
HIERoNYMUS DAVID
GAUBIUS ,, hetwelk, niettegenftaande
niettegen(raande de veranderingen, welke de ge.
GAUBIUS
daante der geneeskunde ondergaan moge, fieeds eene rijke en zuivere
goudmijn van kennis en wetenfchap blijven zal, die de geneesheer
lIimmer zonder groot voordeel voor zich
zieh en
cn zijne zieken, zal bezoeken,
en welke eeuwen misfchien, niet
lIiet zullen kunnen uitputten.
ZIEL (DE) is dat betere deel van den mensch,
menseh, waardoor hij in den
rang van een redelijk en zedelijk, vriJ werkend wezen geplaatst, en.
om daaraan te kunnen beantwoorden.
beantwoorden, met de uitmuntendfie vermo_
gens door den wijzen Schepper voorzien is. Zij denkt, gevoelt, wil
en handelt; heeft bewustheid van zich zelve; ontvangt gewaarwordingen door onze uiterlijke zintuigen, waardoor zij zich van de voor·
werpen denkbeelden vormt; is onftoffelijk
onlloffelijk en onfterfelijk ; is vatbaar
voor eene oneindige volmaking, en bezit daartoe eene voortdurende
werkzaamheid, zelfs na de floping van het fioffelijk huIfel , waarmede
zij hier op aarde omkleed is. Hare eigenlijke gefieldheid,
gefteldheid, en de wijze
harer verbinding met ons ligchaam heeft ten aJlen tijde aanleiding tot
verfchilIende denkbeelden gegeven. Volgens EPICURUS is de ziel eene
ligchameIijke,
ligchamelijke, doch hoogst fijne en bewegelijke zelffiandigheid, uit
de fijnfie
fijnlle atomen zamengef1:eld;
zamengefteld; volgens ZENO een deel en vonk van
het Goddelijk Wezen, of de ziel der wereld; terw~il anderen (zoo als
PRIESTLEY in later' tijd) daartegen, de bron van 's
'5 menfchen denken
en willen in de aantrekking- of afstootende kracht der fiof zochten,
en fommigen, zoo als HARTLEY, meenden, door den invloed der
zenuwen , alle inwendige verfchijnfels bij de menfchen te kunnen
knnnen ver·
gevoelens, die allen daarin overeen fiemmen
!l:emmen ,dat
klaren. Deze en andere gevoelens.
zij de werkz~amheid
werkz~nmheid van 's menfchen ziel van eene grovere of fijnere
'zelmandigheid doen' afhangen, befiempelt
be!l:empelt
ligchamelijke (fioffelijke) 'zelffiandigheid
men met den naam van Malerialismus,
MalerÎalismus, (zie aldaar) waartegen, aan
den een en kant, overftaat
overfiaat het Spirituolismus, hetwelk allen invloed
eeller
eener f1:offelijke
fioffelijke zelfstandigheid op ele
de ziel verwerpt, en, aan elen
den an·
de-
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deren, het pfychologisch DUfJlismus,
DUIIlismus, hetwelk, behalve
bebalve het zamengel1:eld
zamengefield
wezen, dat wij ligchaam noemen, nog een, met hetzelve verbonden,
E,zkelvoudig (onl1:óffeIijk)
Ellkelvoudig
(onfiólfelijk) wezen aanneemt, en, naar gelang het zich
in dezen bij het bloote bewustzijn bepaalt, Empiriscn,
Empirisch, of het beo
befiaan
!laan van zulk eene tegenfielling tusfchen ziel en ligchaam,
ligehaam, ook zon.
zon..
dualismus genoemd
der bewustheid, latende gelden, transcendentaal dual/smus
wordt'. De Dualist in den eerften
wordt.
eerfcen zin beweert, behalve de enkelvoudigheid of onfroffelijkheid
onaoffelijkheid der ziel, ook hare zelfstandigheid, uit
hoofde van welke zij, bij alle fchijnbare verandering, nogtans in haar
wezen altijd dezelfde blijft. Volgens de Critifche wijsbegeerte kan
de ziel flechts
fleehts als verfchijnfel , door inwendige waarneming, een voorwerp onzer ,kennis zijn; doch het zoude buiten de grenzen van ons
menfchelijkverfiand
menfchelijk 'veraand loopen,
loop en , en ons in een en maal!lroom
maalfiroom van bedriegelijke fluitredellen
fluitredenen voeren, wanneer wij omtrent haar iets verder wil·
wilden bepalen. en de eigenfchappen van zelfstandigheid en enkelvou.
enkelvou_
bellaand wezen, op
digheid, als hoedanigheden van een wezenlijk betlaand
ons tranfcendentaal ik wilden overbrengen. (*)
C*)
ZIELKUNDE. (zie PSYCHOLOGIE).
ZIELSVERHUIZING. Onder de gevoelens van den toeO:and
toeaand der
zielen. na den dood, is dat der Zielsverhuizing het oudfre.
zielen,
oudfie. Men vindt
hetzelve allereerst als godsdienstleer onder de indianen,
Indianen, die,
die,'s
's men
fchen zedelijke bedorvenheid en onmagt
omnagt in dit leven vooronderfiellende,
vooronderfrellende,
de verhuizing
\l'erhuizing der zielen, na den dood, in goed- of
of' boosaardige dieren, als een middel van boetedoening
boetedotlning en reiniging befchouwden.
befchouwdeH. Van
de
delndianen
indianen ging dit gevoelen over in de ge:1eime
geheime leer der Egyptifche
priesters, welke eenen tijdkring van 3,000 jaar fielde,
aelde, dien ieder ,ziel,
11a
na den dood, in verfeheidene
ver[cheidene dierlijke lig
Iigchamen,
eh amen , moest doorloo.
doorloopen, voor dát
dàt zij in de woningen der zaligen aanlandde. Op deze
wijze kwamen de Grieken tot het
bet geloof aan de Zielsverhuizing,
welke z\i
zij Metempfychojis (Zielsverwisfeling) en Metemfomatofis
Metemfomatojis (lig(Iigchaamsverwisfeling) noemden. PYTHAGORAS nam deze leer in zijne
eert bewijs voor de onfierfelijkheid
onaerfelijkheid van 's men_
wijsbegeerte op, als een
fehen
fchen geest; want alleen deze, en niet de met den dood ophoudende
zinnelijke ziel (het gemoed) zoude, naar zijn gevoelen, bevrijd van
de kluisters desligchaams,
des Iigchaams , in het rijk der afgefiorvenen
afge1l:orvenen overgaan;
aldaar in eenen tusfehenfiaat,
tusfchenfl:aat, voor eenen langer
tangeren
en ofkorteren -tijd,
. tijd,
vertoeven,
vertoeven ~ en alsdan weder
weder, andere menfchelijke of dierlijke lig.
ligchamen, gedurende hun leven, bezielen, tot dat de tijd zijner reini.
ging geëindigd, en zijne wederkeering tot den o~rfprong
oorfprong des levens
mogelijk zou zijn. De Griekfehe
Griekfche mysterien kleeden de Zielsverhui.
Zielsverhuizing in aanlokkelijke fabelachtige verhalen, welke DroNYsos
ziog
DIONYSOS of BACCHUS als heeren en leidslieden der zielen voorfiellen.
vooraellen. De Griekfehe
Griekfche
dichters en wijsgeeren hebben deze leer op menigerlei wijze voorge.
dragen. PINDARVS
PrNDARus laat de ziel, na eenen driemaal herhaalden, onberispelijken levenswandel, op de eilanden der zaligen aanlanden. PLATO
11:rekt
fireh
(*)
(0) Men zie: KANT'S
KANT" Kritik
Krieik der rcin'n Vernrmft, ncue
neuc Aufl.
Aufl, S. :09
;09 cn verv.
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Hrekt
firekt het tijdvak, waarin zij menfchelijke énen' dierlijke, Iigchamen
moet doorwandelen, voor dat zij in den fchoot der godheid terug
keert, tot 10,000 jaar uit. PLOTINUS onderfcheidt eene verplaatfing
der zielen uk
uit onzigtbare, aetherifche Iigchamen in aardfche, en eene
verhuizing uit aardCche wederom in aardf-che. Onder de Romeinen
hebben CICERO en VIRGJLIUS
VIRGILIUS zich op deze leer beroepen. De Rab·
Rabh&'nen
hijnen fchetl1:en
fchet1l:en de leer der Zielsverhuizing
Zielsyerhuizing op eene hun eigene, zeldzame manier: zij fielden, dat God alleen een bepaald getal Jodenzielen gefchapen had, die derhalve altijd wederkwamen, zoo lang er
Joden waren; fomtijds zelfs tot boetedoening in dierl~ike ligchamen
verplaatst werden, doch alle, op den dag der opftanding, gelouterd
in de ligchamen der regtvaardigen-, ia
iR het beloofde land, terug keerManicheërs l1efchouwde
befchouwde de
den. Ook de Christelijke aanhang der Manicheël's
Zielsverhuizing als een boetedoenend middel, en dit gevoelen was
zeer ver verfpreid. De oude Italianen, de Keltifche Druïden, de
Scythen en Hyperboreërs kleefden hetzelve aan, gelijk het ook 00der de Heidenfche natiën van het oostelijk Azië, de volken van
den Cauca [us, de wilde dmerikanen,
Amerikanen, en Afrikaanfche
Afrikaunfche Negers, onder
velerlei wijzigingen, nog tegenwoordig gevonden wordt. Het gevolg
hiervan was, bij de oude Egyptenaren, en is het nog bij de Hindus,
dat zij zekere dieren godsdienstig vereeren, en een en afkeer hebben
van hun vleesch te nuttigen, uit vrees, dat zij den eenen of anderen bloedverwant of vriend fomrijds
fomtijds mogten opeten: zelfs de Pythagoriërs wilden, om dezelfde reden, geen dier dooden. Ond'ertusOndertusfchen al de leer der Zie lsverhuizing bij den verlichten Christen nooit
anders dan als een droom befchouwd worden, waarvoor hem zijn geloof
aan de eeuwige voortduring in het rijk Gods eene volkomen bevredigende voldoening oplevert. Voor hem is derhalv.e de wáre Zielsverhuizing niets anders, dan de oneindige veredeling van zijnen inwendigen mensch, of eene trapswijze nadering tot
tOt het doel der volmaaktheid. In welke vormen en werktuigelijke bekleedfels dit gefchieden
zal, laat hij echter aan zijnen hemelfchen
hemelfehen Vader over, in wiens huis
vele woningen zijn.
ZIELZIEKTEN. De ziel, dat redelijk en onftoffelijk
ontl:offelijk beginfeJ,
beginfeh
door God in den mensch gelegd, en, ter bereiking zijner zedelUke
volmaking,
volmaking. met de uitmuntendl1:e
uitmuntend1l:e vermogens berchonken,
befchonken, l1:aat
11aat hier
op aarde in een naauw, alhoewel voor ons onverklaarbaar, verband
met ons Iigchaam. De ongel1:eldheid
onge1l:eldheid van het laatl1:e
laat11e heeft op haar
eenen onmiddellijk en invloed, en hieruit ontl1:aan
ont1l:aan , voornamelijk, de
Zielziekten. Hevige hartstogten, die de rust
rnst der ziel ondermijnen,
en hare geheele werking floren ,• veroorzaken dezelve, en geven niet
zelden aanleiding tot toefianden, waaraan men den naam van Zielziekten niet kan ontzeggen, bij voorb. hevige liefde, minnenijd, enz. Wij
zullen hier alleen de twee voornaamfie
voornaam1l:e opnoemen, te weten: ZimleZinneloosheid en Melancholie, welke beide van eenen geheel tegellOvergetegenovergefielden aard zijn. De liefde, bij voorb. maakt iemand zinneloos en
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naargeestig, naar mate Ilet
bet karakter, temparement en de omflandigheomftandigheden van den perfoon gefield
gelleld zijn. Ook trotschheid en valfche eerzucht kunnen zinneloosheid, aanhoudenden kommer, verdriet over
zwaar verlies en te leur gellelde
gefielde verwachtingen te weeg brengen. De
befchouwd , plaatst de ziel als
zinneloosheid, op haren hoogften trap befchouwd,
buiten haar zelve, in eene we eld van louter verbeelding, waarin de
v.oorwerpen van hare begeerten haar geheel vervullen, en het inwendig gevoel, het verl1:and
verlland en de verbeeldingskracht ten eenen maal
buiten derzelver eigenlijken werkkring gerukt zijn. De zinnelooze
7.innelooze
door liefde verbeeldt zich fieeds
i1:eeds in het gezelfchap van zijn geliefd
voorwerp te zij
zijn,
n, en alles, wat hetzelve
hetzei ve omringt, fiaat
i1:aat tot hem in
betrekking. Geheel anders is het gelegen met iemand, die melancholiek is. Deze leeft, als geheel afgefneden van de wereld, alleen in
zich zelven , in zijne ledige ziel, die, door kommer en verdriet
neêrgedrukt, niets meer wenscht en zoekt, dan den dood. Een flik
donkere nacht benevelt zijn verfiand,
veri1:and, en net
het vermogen van zijnen
wiI
wil heeft al zijne kracht verloren;
verloren j en deze alles verwoestende bron
ligt alleen in zijne kranke ziel.
Alhoewel men nu hieruit kan opmaken, dat melancholie en zinneloosheid eigenlijke zielziekten zijn, Imn
kan men echter·onder deze algemeene
benaming ook die van het verfiand
verlland brengen, ofschoon het er alleen
een' tak van uitmaakt, en het vermogen, om ons denkbeelden van
iets te vormen.
vormen, (]echts
flechts middellij.ker
middellijker wijze er door wordt aangetast.
De ziekten van het verlland zijn zoodanige verfiooringen
verllooringen der vrije
zelven
ven en de dingen buiten ons, waarbij de
bewustheid van ons zei
mensch, voortdurend, of voor geene levendige en bepaalde denkbeelden vatba ar is, of verkeerde, dat is met het gezond verlland ge.
ge ..
heel firijdende,
i1:rijdende, bij zich zelven koestert, zonder zich van derzelver
ongerijmdheid te kunnen overtuigen. In het eerfl:e
eer!1:e geval heeft er
zwakheid "an
van het "erfland
verftand plaats, die, wanneer zij tot
Wt eene algemeene
verfiomping
verllomping der vatbaarheid en eigen werkzaamheid van den geest
overilaat
overOaat , domheid; doch zoo zij zich, als kinderlijk onvermogen vertOOnt,
tOOnt. om denkbeelden onder vaste begrippen
begriFpen te brengen, onnoozel.
omwozet.
heid genoemd wordt. In het tweede geval dragen de velerlei ziekelijke verfchijnfels
ver[chijll[els der werkzaamheden van het veritand
verf1:and den naam van
krankzinnig,, om dat het verfi.and
krankzinllig
verfutl1d hierbij uit zijnen eigenaardigen werk.
kring gerukt wordt. Blijven den kranken valfche denkbeelden, omtrent
de voorwerpen en derzelver betrekkingen ,geit~dig
,gell~dig bij,
bij , dan wordt de
ziekte Zinneloosheid, bij voorb. wanneer hij waant, dat alle fpijzen
vergiftigd zijn, dat hij glazen beenen heeft, enz. ; maar bepaalt zich
de ziekte tot bovenzinnelijke voorwerpen, dan noemt men haar razernij'; bij voorb. wanneer de kranke zich verbeeldt, dat hij omtrent
eene of andere zaak, het einde der wereld, enz.)
enz., hoogere openbarin.
openbarin_
gen ontv:lngen
ontv:mgen heeft. Hebben de valfche denkbeelden tot den kranken perfoon zelven betrekking, zoo dat hij waant, een keizer, koning.
koning,
naat zijne iiekte
ziekte tot volilagen
volOagen dolheid over.
veldheer enz. te zijn, dan Oaat
Zeer
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Zeer dikwijls zijn
z-ijn deze'verfchillende
dezeverfchiUe~de ziekten van het vertland en der
verbeeldingskracht, of !net
met één woord van,
van. de ziel, met elkander ver.
ten minlle
minfie dit gemeen, dat zij allen, zelfs wanbonden, of hebben t~n
neet:
neer: zij zich afzonderlijk verwonen,
vertoonen, de ziekten der ziel en het wilwil.
vermogen weerllreven,
weerfireven, waaronder zich tnelalicholie,
melancholie, krankzinnigheid
en dolheid onderfcheiden, welke doorgaans hare oorzaken hebben
hnrtstogten, en verlloringen
vcrfioringen van onze in.
in voorafgaande hevige hartstogten,
terwij
wendige gewaarwordingen en neigingen; ter
wij I de ziekten van het
verlland ten deele uit overfpanning van ons denkvermogen voortvloeijen. 'Ondertusfchen hangen deze ongel1:eldheden
ongeil:eldheden der ziel, dikwijls,
moreeIe , als wel van phyfieke
pbyfieke ,oml1:andigheden
,omfialldigheden af,
niet zoo zeer van moreele.
die er meestal de oorzaak van zijn.
ZIERIKZEE. Een arrol1disfem(!nt,
arrondisfement· van de Nederlandfche provinprovin.
cie Zeeland,
Zee/and, de eilanden Schouwen, Duiveland, Tholen en Phili/w
Philipsomtrent 24,000
~4,ooo inwoners, bevattende; wier hoofdnering
hoqfdnering
eiland, met omerellC
in telen van meekrap bel1:aat,
beil:aat, welke hier bUzonder
bijzonder goed en overvloedig
groeit. Ook'
Ool( groeit er vlas, en men drijft er han<,lel
handel in granen en zom:
zout:
befiaan zoeken in de visfeherij
visfcherij ,
terwijl verfeheidene inwoners hun beilaan
bet vangen of fpenen der uit Engeland aangebragte oesters, die
en het
alsdan door het geheele land verzonden worden. Aan de westzijde
wordt het door duinen befchut,
befehut, doeh
doch in het midden, de Moer geworde
overfiroomd.
noemd, is het zeer lang, en wordt 's winters doorgaans overl1:roomd.
hoofdil:ad van dit arrondisfement draagt denzelfden naam. Zij ligt
De hoofdilad
6 uur van Middelburg en even zoo ver van Bergen op Zoom; telt
ruim 6,000 inwoners, en is eene zeer oude, voorheen door handel
en zeevaart bloeijende,
bloeijende , en voor beide uitmuntend gelegene [cad,
fcad, die
echter thans zeer verarmd is. De ingezetenen zoeken hun benaan
,ge.
beftaan)ge.
fchoon nog niet geheel verdeeltelijk in den merkelijk vervallenen , fehoon
nietigden, koophandel in granen en meekrap, en ten deele in de vis·
H:herij ell
en oestervangst. In de 14de eeuw was de {rad
Zierikzee, wewe.
fcherij
Had Zierik'Zee,
gens het aldaar gewonnén zout, vermaard, en handelde naderhand
Frankrijk. Men vindt nog bij de fcad
ftad eenen
ook fterk in zout op FrankriJk.
heuvel in zihollt-asfche of derrie beftaande, waaruit in vroegere jazout getrokken werd. De groote kerk in Zierikzee is een
ren het zOUt
uiegefcrekt
uitgeCcrekt gebouw, met een prachtig orgel, en, in het koor, met
de fraaije graftombe van den ridder KONIJER. De zware toren heeft
nechts een vierde van de hoogte, waartoe hij is aangelegd. Ook
heeft men er eene Franfche, Lutherfehe,
Lutherfche, Doopsgezinde en RoomRoom.
fehe Kerk. Uit een legaat van MOGGE
MOGGE Pous onderl1:eunt
onderfieunt men nij
nij...
verheid, kunsten
ktmsten en wetenfchappen, en verhoogt men inzonderheid
Latijnfche fcholell.
fcholen.
aanmerkelijk het inkomen van den rector der Latijnfehe
eigen.
ZIGEUNERS.
Een zwervend volk , omtrent
omtrel1t welks eigenlijke
Iijke afkomst ver[chillende
verfchiIlende gevoelens heerfchen; doch hetwelk
waar[chijnlijk uit Azië afstamt, en in Iigchaamsvorm,
ligchaamsvorm,
zeer waarfchijnlijk
fprank en zeden geheel van alle Europefehe
Europefche natiën afwijkt. De
fpraak
Z~!jelmefS
Z~!jetml!fS zijn wel door g~llsch
g~l1Sch Europa verfpreid
verfpreid,1 waar hUlI
hUlI
g-e ...
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getal door fommigen op tusCchen
getlll
tusfchen de 17 en 8.00,000
8,00,000 begroot
begrOot
wordt; maar de meesten fchijnen in het zuidelijk Spanje rond
fond
te zwerve n, alwaar men hen op 40,000 fchat. In Duitschi
DuitschJatJII
antl en
Frankrijk vindt men ze flechts enkel gelijk vroeger in de Nedêrlanden; doch des te talrijker
t.·llrijker zijn zij in Hongarije, Zevenóe
Zevenbergen en
Moldavië, waar wel !lOO,OOO
:lOO,OOO hUD
huo verblijf houden. Nog meer ont.
ontmoet men hen in Turkije, inzonderheid in Bessara
Bcssaraóiê,
bié, de Krim en den
omtrek van Konj/an
Konftantinopel. Zij hebben eene geelbruine of olijfkleurige huid
huid;; koolzwarte llaren
haren en oogen, en glinfterend witte tantan·
den. weshalve verfcheidene meisjes, bijzond
bijzondeerr in Spanje, voor uitftekende fchoonheden gehouden worden. Hierbij bezitten,. zij evenfiekende
even·
redige ledematen, zelfs de mannen niet uitgezonderd, die voor
vOor het
overige een terugftootend , fchuw voorkomen hebben. Zij hebben
zelden vaste woonplaatfen : waar de luchtftreek het toelaat, (en
Cen zij
geven hierom aan de zuidelijke landen de voorkeur) ontmoet men hen
bij horden in bosfchen en woeste plaatfen. Zelden voeren zij
zjj ,tenten
.tenten
met zich, maar befcherm
befchermeD
en zich in holen en grotten tegen de winWinterkoude, en bouwen aarden hutten, die eenige voeten in den grond
gegraven, en van boven mee
met zoden, op fparren gelegd. bedekt zijn.
In Spanje, en zelfs in Hongarife
ln
je en Zevenbergen, vindt men velen,
velen~
die handwerken drijven:
drijven: zij zijn herbergiers, paardeartfen , paardenkoopers'
ers , fmeden en ketellappers, en vervaardigen'
igen ijzerwaren, rpijfpijkers en dergelijke; terwijl enkele het zelfs in de muzijk tot eenige
l{ers
vaardigheid hebben gebragt. Hunne vrouwen zijn in hare jonge jaren
danferes[en;
fen; doch zoo dra zij ouder worden, houden zij zich door.
gaans met waarzeggen op, welk handwerk zij door de geheele
wereld oefenen, e:ï
ea hare voorname kostwin
kostwinnning
ing uitmaakt. De kindekinde~
ren gaan [ot
tot hun
hnn tiende jaar volkomen naakt. Hemden, hoofddekfels , koufen
kouren of fchoenen kennen de Zigeuners niet, Hun voedfel is
walgelijk: onder de moeskruiden beminnen ziju~ien
zij 'u~ien en knoflook
knoflook,s
geheel overeenkomftig
komfiig de zeden van het oosten;
oosten ; doch voor
VOor het ove.
rige is hun alle vleesch welkom, zelfs dat van gefl:orve
gel1:orvene dieren;
en van hier, dat eene ziekte onder het vee voor hen eene wenfche .
Iijke gebeurtenis is. In Hongarije werden zij
lijke
zij,,voor
-voor ruim 30 jaar,
befchuldigd, verfcheidene men[che
menfchen geflagt en gegeten te hebben;
maar deze hunne misdaad, ofschoon met de glDotfte
I§l'Dotl1:e ge!1:reng
geftrengheid
heid gefl:1'IIft,s blijft nogtans onbewezen. Onder alle dranken geven zij aan
fil'Qft
den brandewijn de voorkeur. Tabak is hunne grootfte
groot!1:e lekkernij. en zij
kaauwen ,ell.-IQok
_en-rooken dien, zoo wel mannen als vrouwen, met zulk
eene graagte, dat zij er alles aan opoffere
opofferen,
n, om dezen hunnen lust
te bevredigen.
De Zigeuners hebben geene eigenlijke godsdienst. Onder de
!urken
Turken zijn zij MahomedaNen,
dallen, en in Sp4nje
Spanje ten minfte
minfte, zoo als ook
in Zevenbe
In
Zevenóergen, volgen zij Christelijke gebruiken, doch zonder zich
over eenig onderwijs, of over denkbeelden van Goddelijke zaken
te
bekommeren. In Zevenbe
Zevenóergetl
rgm laten zij bunne
hunne kinderen verCchei
verfcheidene
ma.
ma-
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malen op verrehillende
verfèhillende plaatren
plaatfen doopen, om zoo veel te meer ge..
fèhenken
fchenken te bekomen. De huwelijken worden onder hen op de ruw!le
ruwlle
wijze gefloten. Zich er weinig aan bekreunende , of het meisje zijne
zuster of eene, vreemde is, trouwt haar de jonge Zigeuner, zoo
lJonga;ije
dra hij verkiest, gewoonlijk in zijl,l,l4de
I4de of Isde jaar. In Honga;ije
wordt het huwelijk voltrokken
vo!trokken doof eenen jongen Zigeuner; die de
plaats van priester vervangt. Geen Zigeuner trouwt immer buiten
zijnen !lam.
llam. Wordt hem zijne vrouw lastig, dan jaagt hij haar, zon(fer
Aan opvoeding wordt onder dit
der eenige pligtpleging, weg.
dierelij~(e, liefde
,ruwe volk niet gedacht. Eene algemeene', bijna dierelijile,
llraffen; maar
voor hunne kinderen, is oorzaak, dat zij hen nooit !lraffen;
dat zij, van de jeugd af, aan'
aan 'lediggang,
lediggang, dieverij en bedrog gewoon worden. Het zedenbederf is onder dit volk zoo groot, dat zij
een waar genoegen in' wreedheid vinden, waarom oudere en flechtere
jlechtere
regeringen zich van hen als handlangers bedienden., Zij breken nooit
bij IlËcht
~cht {n
in de huizen. Hierbij zUn
zijn zij' lafhartig, en flelen
fl:elen alleen
daar. waar zij het veilig doen kunnen. Toen in eene zekere fl:ad
il:ad in
Spanje de pest heerschte, zag men de Zigeuners bij geheele horden
inbreken, om de weer/oaze
weerlooze inwoners te plunderen. Bij dit alles kan
men hun niet ,alle
alle bekwaamheid omzeggen. Zij zijn niet alleen zeer
,men
voorzigtig in hunne ondernemingen; maar verrigten in Zevenbergen
Zevetlbergen het
goudwasfchen met vele behendigheid. In Spanje worden zij, uit
-hoofde hunner lafhartigheid, niet voor de krijgsdienst gebruikt; doch
.boofde
in HongariJe en Zevenbergen heeft men hen daartoe wel eens genomen, zonder dat zij echter ooit eenige bijzondere blijken van dapperheid gegeven hebben. Lang en dikwijls heeft men er aan gedacht
om dit volk uit Europa te verbannen. In Frankrijk, Spanje, Italië
'n Duitschland werden reeds in de 16de eeuw wenen daartoe gege.
gege'en;
maar zelfs de vervolgingen hielp.n
hielp~n flechts
neches voor een korten
konen tijd,
en; maai
landfl:reken weqer
weder vertoonden.
alzoo zij zich fpoedig i nnde zuidelijke landflreken
In de Oostenl'ifkfche
Oostenri,jkfche flaten
floten zeer talrijk zijnde, Ooeg
noeg MARIA THERESIA
eerst eenen anderen weg in, en wilde deze hare onderdanen tot menfchen en burgers vormen; doch hare"
hare gemaakte verordeningen, in
1768, zonder gevolg blijvende, nam zij in 1773 tegen deze Zig~u
Z;g~u
ners flrenger
firenger maatregelen, volgens welke de kinders met geweld aan
1.. en op eene Christelijke wijze opgevoed werhunne ouders ontrukt lA
den.' Dan ook hierdoor werd het loffdijk doel met hen even weinig
bereikt, dan door de zachtere middelen der Rusfifche regering;
alleen de verflandige
verfl:andige verordeningen van JOZEF Il., feden
feden. 1782 te
hunner zedelijke en burgerlijke verbetering in Hongarije, Zevenbergen
en het Bannaat ingevoerd, zijn niet geheel zonder gevolg gebleven.
eigendómmelijk fpinsel van den'
den· zijdeworm (zie
ZIJDE is het eigendÓ1nmelijk
heneden) , waarmede deze zich in zijn tonnetje (cocon) fpint. De
vroegil:e
vroegfl:e kennis der Zijde er. Zijdeweverij moet aan de Chinezen en
Indianen worden toegefchreven,
toegefchreoven, die reeds zeer vroeg zijden fioffen
Hoffen
hebben voortgebragt. Bij de eerll:e
eerfte wordt de keizerin SELINGCH, (2,600
jaar

*
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jaar voor onze tijdrekening) voor de uitvindiler d<'r Zijdeweverij, en
bij de Grieken PAMPHYLAE, dochter van LATOUS op het eiland Cos,
COl,
voor hunne leermeesteres in deze kunst gehouden. De Romeinen
kwamen laat in het bezit van Zijden !loffen , alzoo zij' tot de eerfie
eerl1e
weelde behoorden, en onder keizer MARCUS AURELIUS
AURELlUS in priJs.met
prijs ,met
het goud werden gelijk gefchat. Onder de Europeërs is de Zijdeweverij laat begonnen. Twee monniken. die zich in het begin der
der,l
hadden o~gehouden", bragten de
6de eeuw lang in Indië en Perzië haddell
eeril:e tonnetjes naar Konjlantinopel,
Konflantinopel, en leerden keizer JUSTINIANuS
JUSTINIANUS •
hoe zijdewormen opgekweekt en behandeld moesten worden. De
keizer liet hen meermalen naar Indië reizen, van waar zij in 5SS met
eene menigte eijeren terug keerden, die men in mest uitbroeide, en
daarin zoo gelukkig flaagde , dat fpoedig daarna in Konjltmtin9pel,
Konfltmtin9pet, .te
zijde'manufuctnren werden opAthene, Thebe en Corinthe de eerfte zijde'manufucturen
gerigt; en alhoewel de kunst der zijdeteelt en zijdeweverij vele eeuwen aldaar een geheim bleef, nam echter koning ROGËR
ROGl!R van Sicilië,
in zijnen kruistogt deze Griekfche !leden veroverende, de genoemde
kunst, benevens eenige zijdewevers, met zich naar Sicilië en Italië
en zijn ill II
Il48, de te Palermo in Cala11 30, of volgens anderen in 1148,
hrië door hem aangelegde Zijde-manufacturen in het vervolg de
eigenlijke, moeder-manufacturen van geheel Europa geweest. In re·
eigenlijke.
netië begon men in 1309; inl
in, Napels eerst in 1456, de zijdeteelt.
doch in Italië heeft zij eene aanmerkelijke hoogte bereikt. Frankrijk
[eelde
teelde wel eerst in de 15de
I5de eeuw Zijde; maar geene manufacmur
manufactuur
heeft er meer opgang gemaakt, dan die van deze !loffe. In de
grootil:e zijde.manufac18de eeuw werd Pa!cnCÎa naast Lyon de groot!le
il:ad van geheel Europa, en men telde aldaar, nog voor
tuur _-11:ad
4,000 zijdeweeftouwen , behalve die> waarop
eenige jaren, bij de 4,000
hals- en zakdoeken. linten, enz. geweven werden.
In Duitschlalld, waar meon
me,n reeds in de 14de eeuw de zijdeteelt bemantlfactnren aanlegde, flaagde men daarmede niet gelukkig;
proefde en manufacturen
fchijnende dezelve weder in verval geraakt te zijn. In de 18de eeuw,
echter, heeft men in Prulsfen
Pruisfen ,W'urtemberg en Sak!en
fen de zijdeteelt,
manufactllur weder met een gewenscht
gewellScht gevolg begon'
begonen derzelver manufactuur
nen, zoo dat men, bij voorb. in Potsdam , in 1797 , niet minder dan
306
3 06 zijde-weefgeaellen telde, en van 1776 tot 1795 , in al de Pruis{jCche
fiCche provinciën, 69,998 pond zijde gewonnen werd. Het was dus
niet te verwonderen, dat men ook in ons vaderland ondernam, den
witten moerbeziënboom aan te kweeken , en aldus de zijdeteelt te beginnen. De Hr. W. H. VAN HASSELT leverde daartoe in 1776,
1716, aan de
MaatCchappij der WetenCchappen te Haarlem, een Dagverhaal nopens
het uitbroeijen von
van Zifwormen
Zy'wormen en het opvoeden derzelve ; dan, ofschoon
deze eeril:e proef, in Gelderland genomen, vrij wel uitviel, fchijnt
echter onze luchtil:reek
lllchtfireek dikwijls door !lrenge koude en meer andere
omftandighededen,
om11:andighededen, niet zeer geCchikt
gefchikt t~ zjjn, om de zijdeteelt hier,
in het groot, in wérking te brengen.
ALGEMEEN WOORDENB. VIII.
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l)~' zijdewónn, die zich in
~n een tonnetje fpint, om aldaar zijne
gedàmteverwisfeling
gedamteverwisfeling te oudergaan
ondergaan .,~ moet in het tonnetje gedood
terpentijnworden, hetwe~k door de hitte van eenen oven of door terpentijn.
-damp.damp- gefchiedt, ,emdat
-emdat hij anders na zijne vèrwisfeling,
vérwisfeling, hetzelve
zoude
2loude .doorboren
doorl~oren ~ en dus de
-de draden
di"aden breken. Men haspelt alsdan,
.door
VaH ·eenen
-eenen kunfiigen haspel, reeds in 1272 in Italië
,door middel van
,uitgevonden.,
,uicgevonden, en vervolgens
verv{llgens door de V
VAUVANCON
AUVANCON aanmerkelijk
verbeterd, (*) de Zijde vaa 4e tonnetjes af, welke in na genoeg
kokend wa~er
water liggeR,
üggem, {lID
Jrokend
om de gom, of het kleverige vocht, los
(e
ce weeken. waarmede de draden aan elkander kleven. De korte.
korte,
lIm
lti-ec gehaspelde, Zijde wordt er eerst afgenomen, als wol gekmnd
brod,~ en als vl:as
vlasgefponnen,
gefpol1llen, en levert de Floretzijde op
op,J waar.
waar_
van 2~ rootten
foorten zijn; eene betere, die van de bovenll:e
bovenfie draden komt,
komt I
.en
en eeoe
eooe .1lechtere,
jlechtere, welke,
we.Jke, na de afhaspeling, nog het vlies van het
!Ollne*
lOl1ne* uitmaakt, en WaterziJde
Wat,erziide genoemd wordt. De aldus verkre.
verkreruwe Zijde is wit, zoo als de Chinejche,
ChineJche, of geel, zoo als de
gene ruw.e
eerfie kan
gewone. D'e draden zijn hard en ruw op het gevoel. De eerlle
dos tot
toC gazen van
v-an eene witte of lichte kleur, en de laatlle
laatfie tot zwarte
of donkergroene gazen geverfd en verarbeid worden; doch toen
men ontneemt aam de Zijde de ruwheid of hardheid, welke door een bijzonbijz.on der vernis, bij dezelve aanwezig, veroorzaakt wordt, door haar, in
ftreng.en,
ombonden wordt,
wordt.
ilrengen, in zeepwater te koken, waardoor het vernis ontbonden
en aan iie zeep fmijdigheid en glans mededeelt. Voor het winden
klosCen,, bedient men zich , of van de Lyder Zijde op bobijnen, of klosfen
Qnner
wikkel machine , welke
IJnner fpoelmachine,
fpoel.machine, of van de Schmagerfche
Sclzmagerfche -wikkelmaclJine.
laatl1:e
Jaatfl:e het meest in gebruik is. Het hierop volgend verbubbelen
der draden gefchiedt
geCchiedt door daartoe ingerigte Twijnmolens
Twifnmolens,, en is eene
voorbereiding voor het eigenlijk twijnt'n
twijnE'1l op den zijden.
zijden- twijnmolen ; wordende zoo wel kettingziJde,
kettingzijde, (Organsin-ziJde)
(Orgttnsin-zifde) als lllflagzijde
111l1agzijde
(Tram. ziJde) getwijnd. Onder de gedubbleerde of getwijnde zijde
(Tram.ziJde)
bel1:aat gewoonlijk
behoort vooral de Piemontfche. De kettingzijde bellaat
uit 4, fomtijds uit meer draden; de infragzijde
inHagzijde is niet zoo fierk
llerk
weefgefiellen kan men in enkele en z:nnen·
zamen·
getwijnd. De Zijde - weefgellellen
genelde
onderCcheiden. De eerll:e,
eerfie, w2arop
\V2arop gladde,
gladde en gekeperde
gellelde onderfcheiden.
fiolTen worden geweven, verfchillen weinig van andere; doch
fiolen
zijn, naar de fchoonheid
fchoo~heid en fijnheid der fioffe, die men er op weeft,
ook netter en zuiverder bewerkt: de zamengellelde
zamengefielde laten zich
niet wel door befchrijving kennen. De verCcheidenheid
verfcheidenheid van gewe.
vene Zijde is zeer groot. Ondertusrchen kan men de voornaamfie
voornaaml1:e
zijden fl:offen
l1:offen onder de volgende hoofdafdeelingen brengen, als: g/aade
gladde
gekeperde, gefaconneertie,
ftuwee!en, die
gefaconneerde, getroltkene
getrokkene,J geórocheerde
gebrocheerde en fluwee/en,
alle uit meer of minder kettingdraden beilaan,
bellaan, en met meer of
minder kammen en [chemels
fchemels geweven worden. Behalve deze Zijden.
Zijden,
weef(-)
(*) Men vindt van dezen verbeterden
var beterden Zijde'
Zijde -haspel
haspel eeue
cene befchrijving en afbeel.
af beel.
J;:srha,ui,litlgell tier Haarlem[eh,
HaQrlem/eh, JllQIlI/,hlJ1'!ij,
VII, St. 2.
z.
ding in de T:"-fzlmd,li,,gell
11lalllr~hlJ1'!;j. D. VU,

ti,,.

ZIJ
ZIJDEN
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weefsels, waartoe men ook gaas, floers, marli en kriP kan brengen,
welke laatfie van geheel ru we Zijde, zoo als die van de tonnetjes is
afgehaspeld, geweven wordt, zijn er nog eene
eelle menigte half. zijden
fioffen, waartoe ook katoenen-, linnen en wollengaren genomen wordt ~
en waarbij men twee draden door eenen zijden ketting, zoo veel
inogelijk, tracht te bedekken en te verbergen. Uit Zijde en wol
weeft men kordelet
korde/et,, of haif.zifde
haif·zy·de -marli, pope/in,
papelin, en lzaJflzijde.ba.
lzaJ{!zijde-ba.
half- ZIJden
zl/den gros tie
tallia;
tallta; uit zijde en katoen korde/et, fatinade , half·
tour, haif-zijden lustrina en half,ziJden
half·zi/den draguet;
rlroguet; terwijl tOt de flor.
nor.
fen met den ketting van zijden en linnen inflag, .inzonderheid, half,,{ul behooren.
bebooren.
halfzi/den tint
lint of vjul
zijden atlas, fatinade, turcenelle, halfziJden
Om aan dè zijden fioffen de hoogf1:e fchoonheid en luister bij te zet.
ten, als zij van het weefgef1:el zijn gekomen t worden zij eerst, door
middel van de plakmachine , van alle kleine vezelen en ongelijkheden
gezuiverd, waarna men tot de appretuur overgaat. Om de fioffen ef.
fen te maken t mangelt men dezelve om metalen rollen; fpànt ze
vervolgens over een met rollen voorzien raam,
raam t en brengt de tot fiijfifjving benemde nof
fl:or (*) met een fponsje op de verkeerde zijde van hel
bel
weefsel, zoodanig , dat dezelve tot de regte niet kan doordringen,
terwijl men deze verwarmt door eene vuurtest, die op eenen kleinen
wagen onder het geCpannen doek, ter gelijkvormige opdrooging,
wordt heen en weder getrokken. Sommige fiotfen
fl:otfen worden op eene
andere wijze behandeld. Zoo wordt bij voorb. het zware atlas alleen
op heete rollen; doch het rijke droguet flechts op bloote rollen ge.
mangeld , ten einde de ingewerkte goud. en zilverdraden neder te
1l1angeld,
waterm, worden dezelve met water
drukken. Om de Hoffen te watere1~,
befproeid, op malkander gelegd, met een blad papier tusfchen elke
tusfchell 2 metalen platen geperst. Naast Engeland fchijnt
laag, en tusfchen
ons vaderland in deze kunst beroemd te zijn, want men zendt fiof..
fen, die goed gewaterd moeten zijn, uit Prtlisfen derwaarts.
ZIJDEN KOUSEN. Volgens TOWNSEND Ct) waren de Zijden
kouCen in Engeland, tot
tOt de regering van koningin ELIZABETH,
ELIZABETH, ge.
geCchreheel onbekend; en ten aanzien van Schotland is er nog een geCchre.
ven brief voor handen van JaCOBUS
JACOBUS VI. (§) aan den graaf
grnaf van
MAR, waarin hij dezen om een paar Zijden kou [en ter leen verzocht,
welke de graaf had aangehad, om reden, dat hij aan den ambasfadeur
van Frankrijk
FrankriJk gehoor f1:ond te verleenen.
ZIjDEWORM, of Z&·derups.
Zifderups. (PhalacM
(PhalaeM Bomhyx). Dit nut.
tig
(0) Gewoonlijk bezigt men hiertoe vischlijm. tragantgom, Senegalfche of Ara.
bifche gom) zuivere lijm, fuiker, het !lijm vnn
van verfcheidene flijmerige
!lijmerige zaden, aIs
als I
lDet water verdunde oICeDsa!.
osCeDgal.
vlooizaad, lijnzaad, kweeperen korrels, enz •• en IDee
(t) Reis door
tloor Spanje.
Spanje, 3de Deel.
Schotla"tI van
vau 1567 - 1603, en van dien tijd
tiid tot
CS) Deze was koning van Schotla"d
:'ct
:'et jaar 1625 koning van Engeland, Schotland en lIrland.
lIr/anti. onder den naam V~
nn
JMOBU. I.
JACOBUS
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tig inf~ct
inf~ct~~ hetwelk, zoo als wij in bet
het vorig m. zagen, de zijde
Zijde
behoort tot de fpinnen en nacbtkapellen.
nachtkapellen. Het volkomen
ievert., beboort
infect, <ie kapel, beeft
heeft uitgebreide vleugels, omtrent I! duim breed,
wit zijn, met
en op zijn hoogst l.duim lang, die vuil of geelachtig wie
drie lichtbruine firepen,. en ,een mondvormig •, dikwijls naauwelijks
zigtbaar vlekje. Zijn eenig werk is de voortteling. Het mannetje
fierft
flerft onmiddellijk na de paring; het wijfje legt eenige dagen na mal ..
kander van 3 tot 500 eijeren, en flerrt dan insgelijks. De eijeren
FAHRENHEIT,
AHRE~HEIT,
behoeven tot derzelver
derzelveruitbroeijing
uitbroeijing eene warmte van 18° F
die daarbij binnen 4 tot 8 dagen uitkomen. In bet
het vaderland van dit'
infect, de landen van Azië •, blijven de eijeren, gedurende den Winter
aan de boom en zitten.
zitten, en de rupfen krmpen er in de Lente uit,
haar yoedfel ople.
.wanneer.de witte moerbeziënboom bladeren voor baar
vert. De Zijderups is, gelijk andere rupfen, zeer vraatzuchtig, en
daarbij zeer gevoelig
gevoeJigvoor
voor koude, natheid en winden, wesbalve
weshalve
hare aanaan.
warmte, eene drooge. en heldere lucht, alsmede rust, voor bare
kweeking noodzakelijke vereischten zijn, buiten welke zij zouden kwijnen en fierven. De kleine rupfen zien er in het eerst zwart uiq
uiC; docb
doch
veranderen meer dan. eens van huid gedurende de 6 of 7 weken, dat
baar
haar léven duurt, en verwisfelen, bij iedere van deze veranderingen,
van kleur. Na de.laatfle verfchijnt de rups witachtig of bruin, met
kop,. en 6 of 7 dagen daarna befpeurt men onder
eenen donkeren kop"
den hals eelle roode vlek, waaruit men kan opmaken, dat de tijd
harer .verandering nabij is. Zij hoUdt nu op met eten, even als voor
fchieIijk in het romi,
romt, en zoekt
de v.ervellillgen; loopt onrustig en fchielijk
eene gefchikte plaats, om zich te veranderen. Zoo dra zij die gevonden .heeft, begint zij haar fpinfel.
fpinfel, waartoe zij, .gelijk alle fpiDfpinners onder de rl,lpfen,
rllpfen, eigene vaten in het lijf heeft,
heeft. waarin zich, tegen. den tijd der verandering, uit de voedingsfappen, een· kleverig,
harsachtig, doorfchijnend vocht afzondert. Wanneer men eene in wijn.
geestgedoode
wg opfnijdt, ziet men eenen bundel
geest.gedoode rups langs den mg
cilinderachtige buisjes, die er als darmen lIitzien, menigvuldig door
elkander geOingerd zijn,
ziJn, boven .den
den .grooten darm liggen, en voor aan
den bek in twee zeer .kleine openingenuitloopen, waardoor zich het
uitfiort. Wanneer nu de rups haar fpinfel begint,
begint ,
gemelde vocht uitflort.
kleeft zij twee zeer kleine dropjes van dit vocht aan dat voorwerp,
waaraan zij haar fpinfel hechten wil; beweegt den kop heen en wehaspelt ,op
der ,en haspelt·
op deze wijze twee zeer dunne doorfchijnende,
fpoedig in de lucht verhardende, draden uit beide openingen, die de
rups zeer behendig met de voorpooten tot éénen draad weet te verbinden. en·zoo tot haar oogmerk te verarbeiden. Den eerfien dag
binden,
fleches een onregelmatig, wijdloopig en niet zamenhangend
fpint zij f1echrs
web ~ hetwelk aan bet
het eigenlijk tonnetje ter bevestiging dient.' Den
anditl"en dag trekt zij de draden om zich heen, en vormt het eironde
anditl'en
hulfel , in welks midden zich de fpinnende rups bevindt. Het [pinfet
fpinCet
wordt
worde langzamerhand fleeds
flecds digter, en eindelijk omtrekt
onttrekt zich het
lig-
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ligchaam der rups geheel aan het oog van den befchouwer. De geheele arbeid duurt tusfchen de
~ 7 en 8 dagen. Het eigenlijk tonnetje,
tonnetje-,
hetwelk de zijde opleven,
oplevert, befl:aat
onafgebrol,en' draàd, die
befraat uit éénen onafgebrokeu'
900
elkat'lder gelegd zijnde, eerst
èerst
900 voet lang is, van welke 180 naast elkander
de breedte van eene enkele linie uitmaken. Gebeel
Geheel binnen in dit
overige
tonnetje of het naast rondom zich, maakt de rups, uit het overigekleverige vocht, een digr,
di:gt', vliesachtig holfel
hnlfel,, waarin noch de lucht ~
noch eenige vochtiglteid
vochtigheid kan doordringen, en zij zich zelve
zelv.e in eene
eelle
nimf
nimf' of pop verandert;
veral'ldert; terwijl zij
mj voor de laatile
laatfte maal hare rupfellrupfenhuid aflegt. In den ftaat
fraat van·
van pop·
pop blijft
bIijf't zij·
zij!l2 of 3 weken, waarnn
waarna
zij als de hierboven befchrevene kapel, door een klein rond gat ,
hetwelk, bij mangel aan lmaagwerktnigen,
kHaagwerktuigea, waarfchijnlijk door'
Vlln een bijtend vocht veroorzaakt wordt, uit haren kerker
middel van
kruipt.
.
ZIJN, niet ziJn. Wij fchrijven aan ons zei
zelven--en
ven-en de dingendingetr buf;'
but;.
ziJn of aanzijn
arlnziJn toe. Nu befchouwen wij alles, wat
\\taC- is
ten ons een zijn
on~ waargenomen wordt, of als uitgebreid of als op elkanel kanen door ons.
volgend,I en zeggen dus
dus,I dat hee in ruimte en in tijd beftaat.
befraat.
der volgend
De voorwerpen,
voor,werpen, die wij een beftaan
befraan in ruimte of tijd toekennen,
jn de zinnenwereld"
zinnonwereld ,: en derlialve
beilaan in
derHalve
zijn zinnelijke voorwerpen, beftaan
fchrijven wij aan
alm ,dezelve een zinnelijk
zinneJi,jk of betrekkèliJk Zijn toe. HoeHoe
meer eigenfchappen wij aan de ligchamen waarnemen, in des te
meer opzigten zeggen wij
wij,I dat zij beilaan.
bell:aan. Zoo kennen wij den
mensch, die met zinnelijkheid, verfiand en rede begaafd~·
begaafd ': is,
is teen
een
zinnelijk, verfiandelijk
verfrandelijk en redelijk befiaan
beilaan toe. Daar wij evenwel
befiaan toefchrijven aan voorwerpen , die niet in de zinook een beilaan
nelijke wereld door ons waargenomen worden, fiellen
lIelijke
ilellen wij tegen htit
hlJt
hovenzinneli;'k of voljlrekt Zijn over. Dit
zinnelijke Zijn ook een hove1'lzinneli/k
Zijn is boven tijd en ruimte verheven, of van de voorwaarden
voorwàarden
van ruimte en tijd onafhankelijk; en zoodanig een' befiam kennen
wij bij voorb. der Godheid toe.
Wil
WVo zien derhalve, dat" in ZOO,
zoo 'verre
verre wij
wij -aalldevoorwerpen
aan <Ie voorwerpen deuin·
deJ!.zin·
nelijke of bovenzinnelijke wereld werkelijk een beilaan
befiaan toekennen, het
Zijn niet anders is dan befiaan
befraan , aanzijn, werkelijkheid (existentie).
D.it
{!:aat .tegen heo
hett
Uit wordt daarom het metaphyfifche
metaphyJifche Zijn genoemd en fiaat
logifohe Zijn over. Het laatfl:e
logifche
laatfre is blootelij'k
blootelijk Zijn in de gedachte,
gedach.te, een·
eengedachtworden , en dient alleenlijk tot verbinding van een ondereigenfchappert en bepalingen (praedicfllen) , zonzon_
werp met deszelfs eigenfchappen
praedicacen
der dat hieruit nog volgt, of dit onderwerp met deszelfs praedicaten
befi:aat: bij voorb. wanneer'
werkelijk zóó buiten onze gedachten beflaat:
men zegt: de ziel is a
ft erfelijk
erfelijk,, of, de ziel is onfterfelijk.
onfierfelijk.
aaat het niet zijn
ziJn geheel contradictorisch over,
Tegen het Zijn fiaat
en komt derhalve als ontkennend in alle beteekenisfen en betrekkin'"
betrekldl1>gen voor, waarin van Zijn gefproken wordt.
ZILLESEN. (CORNELIS)
(CORNELlS) Een gefchied-, fiaatshuishoudilaatshuishoud- en water..
uitgave van·
van- ondeplèhei~·
ondep{èhei.. bouwkundige, als hoedanig hij zich, door de uit.gave
F3
F 3

d~~
dene:
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dene fchriften, aan het nederlandsch
nederlands eh publiek heeft leeren kennen·
Hij' gaf in 1781 • in 6 deelen, een werk in het licht, behelzende
een o,nderzoek ntltlf de oorzaken v~n
,'~n de opkomst, hel verYaJ en herjlel
later,. tpt lid van
der J'éreenigtleNederltmden, en werd, twee jaar later"
hollandfc~e maatfchappij der w~tenfchappen
w~tenfehappen te Haarlem, en in
de hollandfclJe
18A3 van het bataafsch genootfchap der proefondervindelijke wijsbeRo/tet·dam ver)wzen. Behalve het genoemde werk, fchreef
geerte te Ro/tet'dam
hij verfchiUende uitvoerige en kleiHere fiaatkundige fchriften, als: een
weimenentIe
welmenent/e raad aar; 't vaderland in 1785;,
1785;. eene wi.isgeerige 'JIefkla
'lIetkla..
ritJg "on tie 'regten
-regten enpligten 'lIan
van een' burger, 1796; eene Wiisgee'"
"jge /JefchMwing
lJtfchMwing der reprefentatilll! regering, en een werk in twee
deèlen, o"1! 'eer
eer 1'on
l'an het patriotismus der zeven Yereenigde Gewesten
,.ertietligd,
,.ertiet/Igd, dat in 1792,
1792. onder den naam van Philaletes Batavits,
doch waarvan in 1796 eene uitgave met zijnen naam, verreheen.
verfcheen. Op
wijsgm·ig onderzotk wegens Nee-rJnnt1~
NurJnnt1~ opde%e volgden in 1796 zijn wijsgm'ig
klimt, Uoei en 'We/vaMt,
f1(lg
WlelvaMt, het daarop gel/olgd
gevolgd verval, en
m wat, 1Jog
tie DYergeblevene .Mulen van herjleJ zy'n;
zY·n; zijne ge[chiedenis der
J'ér.ef!fll'i€tle
r.er.ef!fll'i€tle Netlerlanun,
Nederlanden, van 1793 --1798,
1798, in 6 deelen, (van 179&
1798
tot 1803 uitgegeven) en zijne uitvoerige he{cltrijving von rkn
den waters_
wate,.s_
f1fJOti in 1799. Na dien tijd hield zich onze 'ZILLESRN,
·ZILLESEN, meestal, met
nood
onzen wnterftaat on1èOig, en gaf vroeger een plan, ter voorkoming der
overflroomingen4; doch in 1817 eene wijsgeerige
jlaatshuisnoudkunde,
wijsgeerigejlofltshuisnoudkunde,
h;';%lJ1r.t1er voor
"oor het thans vergroote koningrijk der Nederlanden. in
hii%IJ1uJer
het licht. Wllarbij
~arbij bij, twee jaar later, nog een aanhangfel voegde.
'sJands waterftaat betrekking hebbende. In 182ó
182Ó liet
ook vooral op 'slands
hij hierop volgen een wis- en tJotullrkutJdig
notuurkutJdig ontlèrzoek
onderzoek Van de 00,.::'0.
oor::.tI.
tlllerfchndelifkjle rivie1'overflroomingen,
rivieroverflroomingen,
ken der menigvuldige en ollerfchodelifkjle
W41J:e [edert het
/zet jaor
jaar 1784, door ifsverjloppingen, zifn voorgevallen,
vWJ:e
verhandeling' over tien tegenwo()rdigen
tegmwoordigen 1Jngun.
ongun.
en drie jaar daarna eene verhandelingft/gen waterjJaat
waterjJaot i" het noordelijk gedeelte 'IIan het koningrij"
koningrijk der'
fligen
Nederlanden,
Neder/tint/en, en eindelijk in 1825, nog iets over de natuurlijke
ntltuurlijke orn:.
ormzaken der peetIs toenemellfle zeeove1ilroomingen op de ,klISten' ''i/er
'ZIJktn
'118ordeHilte
'IItJordeJiilte tleelen onzes rijks.
rifks. - Welke aanmerkingen men'
men· ook zonde
zoude

kunnen·
kunnen maken op de middelen, door hem voorgelJagen; om '5
's lands
finantiën te, verbeteren, of deszelfs water!laat voor rampen te be\'Vas het welzijn des vaderlands, hetwelk hij on·
hoeden, zijn doel was
vermoeid, langs alle wegen, gedurènde zijnen langen leeftijd, poogde
te behartigen. ZILLESEN ftierf te .Rotterdam
Rotterdam in den ouderdom van
ruim 92 jaar, welke bij voor een groot gedeelte in nuttige en onwerkzaamheid doorbragt.
vermoeide Werkzaamheid
ZILVER .. (Argentum) ,Dit afzonderlijk geOacht
geOaeht onder de metalen heert eene eigenaardige witte kleur, en wordt , volgens zijne
aangenomene waariie. ió
in het dagelijksch leven naast het goud gefteld.
aangeóomene
De fpecifike zwaarte van bet Zilver wordt; volgens BWM$NBACH,
gerekend te zijn = 10,474. Het is ,harder
.harder dan goud; bezit eene groo.
tere veerkracht en meer klank, en volgt in taaiheid en rekbaarheid
onl
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zoo het mede tot de allerduallie.
allerdunft.e· bladen ..,.
onmiddellijk op hetzelve, al
alzoo
zoo als die, welke men tot verzilveren gebruikt, kan geflagen
g.eflllgen worden;
kunnende
kUllnende één grein eene vlakte van 288 vierkante duimen beleggen.
0 F
0 WEDGw.·
Het is bij 1000
1000°
FARR.
AHR. of :20.
:lO.O
WEDGW.' fmeltbaar; in de
debitte
hitte van
grooEe brandfpiegels
brandîpiegels wordt het vlugtig en vormt .eenen witten
witt~n ,4amp.
_P.
Het Zilver wordt zoo wel gedegen als verertst, en [om
fom tijds ooIc
QOJc
.'vermomd
vermomd gevonden.
Gedegen heeft het menigerlei gedaanten;
zijnde bladerig, getand, haarvormig , en even als gebr-eid
gebr~id of ge.
ge..
we'len,
wenn, en enkeld ook gecristaIIireerd.
gecristaIliîeerd. Het is echter nimmer goheel zuiver, maar !l:eeds
il:eeds met andere metalen vermengd; terwijl
men ook zeldzaam klompen van ettelijke honderden ponden aantreft;
zoo als in 171:9
17~9 iu
in Umerharz
Unterhtirz en /Jndreasherg,
/Jndreasbe1'g, welke in de kunstkamer te Hanover bewaard worden, en vroeger in de Sakfifche bergwerken, waarvan het l1lIturaliënkabinet
naturaliën kabinet te Dresdm nog een ge:..
ge..
deelte bezit,
bezit. Het meest, echter, wordt het Zilver verenst ge:g~
vonden. wanneer het, overeenlwmil:ig
overeenkom!l:ig de verfchilIende ligchamen,
waarmede het verbonden is, en de bijzondere.
bijzondere gedIlamen.
gednal1ten, die
di~ het
er door verkregen heeft, onderfcheidell
onderfcheiden genoemd wordt,
w<>rdt, als: Ar.
[enicaa!-Zilvererts,
fenicaal- Zilvererts, wanneer het met het rottekruid-metaal;
rattekruid-metaal; ,.$P;~;.
,,$t*~.
glas. Zilver , wanneer het met fpiesglas; 'BismutIz.Zi/ver
'Bismut~Zilver -.,,./5
-.,rts wanwaoneer het met zwavel verbonden is, enz.
Europa bevat zeker meer Zilver dan goud. Duitsch!anti,
Duitsch!and, inzoll·.
inzonderheid, is zeer rijk in dit edel metaal, en reeds in de IJlde
rde
eeuw werden eenige
e.enige zilverm\inen in bet
het 'llartzgehergte
'/larlzgebergle bewerkt,
waarbij thans de Sakfifche,
Sakfifche. Boheemfche,
Boheemfehe, Oostenrifkfc1ze,
Oostenrifkfche, llesfifclze-,
llesrifè!t~,
JPestphaaJfche en meer a:Jdere
JPestp1taalfcke
a:ldere bergwerken moeten gevoegd worden
den,J welke jaarlijks aanzienlijke fommen
rommen opleveren. Friherg
Frîberg al.
alleen, bij voorb. , leverde in 1773 over de 4°°
400 mark fijn
fijll Zilver.
Zevenbergen zijn buitengewoon r~:
rljii:
De zilvermijnen in Hongarije en Zevenhergen
men rekent, dat alleen in Neder.
Neder - Honglll'ffe
HonglJri,ie tusfchen de 40 ;en
:en
50,000 mark jaarl~jks gefmolten
geCmolten worden. Zelfs het noordelijk deel
van Europa, ofschoon anders de edele metalen in de warme luchtlllcht!treek
!l:reek te huis behoorel1
behooren,, bevat zilvermijnen; gelijk Noorwegen bij
Konsberg, Zwedetl
Konsherg,
Zwedm bij Sa/a in Westmanland
WestmanltJnd,'
" welke
wel'ke laatfie
laat!l:e reeds
in de 12deeeuw
l~deeeuw werd aangelegd, en, ten
teu opzigte van grootte en
-en
inwendigen
iuwendigen bouw, eene zeer merkwaardige mijn is, waarin men,
onder anderen, in de laagil:e
laag!l:e diepte, eenen windmolen vindt, die
door eenen !l:erken
fterken togtwind wordt .in
jn beweginggebrngt,
beweging gebragt , om het
water uit de mijn te voeren. Het hier verkregene fijne Zilver
bedroeg in 1773 ver lroven
hoven de 1800 mark.
ZILVER·GROScHEN.
ZILVER-GROScHEN. Eene munt, in de Ol>Stál1'ifkfclze
Qoste'nrijkfclze en
de Pruissi[cne
Pruissi[che !laten
ftaten in gebruik, die de waarde heeft van 6 Neder·
Nederlandîche centen.
lalldfche
.
ZILVERLING. Dus werd onder her
het Oude Testament ook een'
Sikkel genoemd. De gemeene had de zwaarte van een half lood,
jood,
ter waarde van 36 Ned. een ten; maar de heilige Zilverling van den
t~ 4
tem.
t·
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ZIMMERMANN. (J. G.)

tempel-woog het dubbel, en had de waarde van 79.
72 Nederl. centen,
het· fchandelijk loon, waarvoor J
JUDAS
UD1\S den Zaligmaker verzoo dat het
ried, flech:s
weinig meer dan 21
flechts 'Weinig
~l gulden bedroeg.
ZILVER-VLOOT.
voor heen,
ZILVER
-VLOOT. Zoo noemde men die vloot, welke voorheen,
jaarlijks, uit Spaansch Amerika naar Spanje zeilde, en niet alleen
goud eu
en zilver, maar ook paarlen, juweelen, en andere kostbaar.
kostbaarheden van daar derwaarts overbragt. Een zoodanige vloot veroverde
de Hollandfche
HolJandCche Vlootvoogd, PIETER PIETERSZOÓN
PIETF.RSZOÓN HEIN (zie aMaat')
a/daar)
·op
op den 9den
9deu . van Herfstm.
Herfsun. 1628, en maakte daardoor eenen
een en buit.
buit t
die op de waarde van 11,5°9,524 guldens berekend werd.
ZIMMERMANN I (JOHAN GEORGE) werd in 179.8
ZIMMERMANN,
17'lS geborl'n
geboren te
Brugg, eene kleine frad
nad van het kanton Bern , uit een geflacht,
deugden roemrijk bekend. Hij begaf zich in 1747
door overgeërfde deugàen
..naar Göttingen, om zich in de geneeskunde te oefenen, en
(!n werd
aldaar in 1751 tot doctor bevorderd, bij welke gelegenheid hij
openlijk zijne Disfertatio phy(iologica de irritabilitate
;rritabilitate verdedigde
en in het licht gaf, en daardoor den grondflag tot
cot zijnen vol.
genden roem legde. Toen hij Göttingen verliet, ging hij eenige
maanden in Holland doorbrengen, en
~n keerde vervolgens naar zijne
geboorteplaats terug; doch de praktijk van deze kleine fiarl
fiad en haren
omtrek leverde voor hem geene genoegzame bezigheid op, en hij
vond ook hier voor de zamenleving dien voorraad niet, welken Göttingen voor hem had opgeleverd. Dit trof hem, die bovendien zeer
aandoenelijk en teeder van zenuwgefl:el was, dermate, dat hU tot
zwaarmoedigheid verviel, en meer en meer tot de eenzaamheid over.
overhelde. Intusfchen bragt deze zijne zucht geen nadeel toe aan eenige der bedrijven, waartoe zijn post l1em
hem riep: als zijne droefgeeO:ige
droefgeefiige
luimen voorbij waren, keerde zijne natuurlijke vrolijkheid weder.
Aldus leefde hij 14
I4 jaar; verdeelde zijnen tijd tllsfchen de beoefening en de praktijk der geneeskunde.
geneeskunde, en de fraaije letteren, en ver.
rijkte met bijzonder veel genoegen het Zurichs JournaIIJ
JournaaJ met de
vrochten zijner ledige uren.
vruchten
uren, Twee der fiukjes
fiukjes,, welken hij daarin ge.
geplaatst had; maakten gernch
gerucht,
t, namelijk: Droom, dien hij
hiJ in den nacht
van den 5dm van Slagtm.
S!agtm. 1755, over den flaat der ziel, 1Ja
na dend~od,
den dood,
gehad had, en een ontwerp "an
van emen
eenen Cathechismus "oor
voor de kleine
fleden. In het volgend jaar, gaf hij zijne eerfie proef over dg
d~ Eens!1amhet'd
bij in 1758
J 758 op nieuw
aaamheid in het licht; een klein werkje, hetwelk hij
onder handen nam, de fchets
fchecs er van uitbreidde, en bouwfioffen verzamelde tot het groote werk over dat onderwerp, hetwelk hij 30 jaar
later, in 4 deelen, te Leipzig uitgaf, en in ver[cheidene
verfcheidene talen,
talen. ook
in de onze, is overgezet; zoo als ook een snder, dat in 1758 in het
licht verfcheen,
National-(iolz (Nationale Hoogverfcheen. ten' titel voerende National-flolz
moed), hetwelk bInnen
binnen kort 4 maal herdrukt werd, en waarvan in
PariJs eene Franfche vertaling uitkwam. Ook fchreef
Cchreef hij
1769 te Parijs
een werk, getiteld: "on
yon der Erfahrung in der Artznei
Arlznei - Wisfenschaft
(over de ondervinding in de geneeskunst),
geneeskullst), waarvan het eerlle
eerfle deel
in
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in 1763 verfch
verfcheen;
een; ddoch
och voor de !llt overige, eerst 25
~5 jaar later,
door hem het plan ontworpen, en aan zijnen vriend den Heer TISS0T
TISSOT
werd medegedeeld. Jammer is het, dat dit werk door hem, die hetzelve ontworpen had, niet is uitgevoerd geworden.
Ondercusfc hen beijverden zich zijne vrienden, om hem eene betere
Ondertusfc
ftandplaacs. dan die te Brugg te bezorgen , met dat gevolg, dat hij
fiandplaats.
eindelijk in 1768
J 768 tot koninklijken,Engelfchen
koninklijken 'Engeifchen geneesheer, te Hanover.
Hanover,
werd benoemd, werwaarts hij dan ook, weinig tijds daarna.
daarna, vertrok. Men hoopte, dat zich nu eene gelukkiger loopbaan voor hem
zoude openen; doch onaangenaamj1eden
onaangenaampeden van onderfcheidenen aard,
inzonderheid de fiaat
ftaat zijner gezondheid, verijdelden de wenfchen der
vriendfchap. Hierbij kwam in 1770 het verlies zijner teeder geliefde
echtgenoote, en de toeneming zijner kwaal, welke hem in het vol.
gende jaar naar Berlijn deed reizen, om bij den heer MEcKEL
MECKEL hulp
te zoeken. Hij werd hier kort daarna geöpereerd, en genoemde
heer vond her geval merkwaardig genoeg, om er een klein werkje:
de morb~ herniofo eongenito ,jingulari
,Jingulari et eomplieato
eomp/ieato»J over uit te
geven, hetwelk vele nieuwe nuttige zaken bevat. Genoegzaam
van zijne kwaal herileid
herfield zijnde, bediende hij zich van de gelegenheden, die hem Berlijn aanbood, en maakte bijzondere kennis met
In 1775 bragt hij eenige weken te Lauden beroemden SULZER. In'
[anne
fanne,, bij zijnen vriend TISSOT.
TISSOT, door.;
door; doch ondervond kort daarna
nieuwe onaangenaamheden. Zijne dochter fiierf, na 5 jaar gekwijnd te
hebben, en zijn zoon werd op het einde van '777
lJ77 geheel zinneloos,
en leefde federt
feden in eene gevoellooze krankzinnigheid. Incusfchen
Intusfchen
laatfie
maakte zijn werk: over de Eenzaamheid, waarvan in 1786 de laatfte
deelen verfcbenen, zoo wel in als buiten DuitseMand, veel indruk:
zelfs zond bern de keizerin van Rusland eenen zeer rijken diamanten
ring. en eene medaille
medaiIIe met hare beeldtenis
beeidtenis,, tevens met dit eigenhaneigehhandig gefcbreven briefje: ," Aan den heer ZIMMERMANN, raadsheer en"
en'
" medicus van Zijne Brittannifche Majesteit, voor de uÎtmuntendile
uitmuntendfie
" geneesmiddelen, welke hij der menfchheid gaf, in zijn boek: ov~r
over
" de Eenzaamheid."
ZIMMERMAN~,
lIMMERMANCJ, die intusfchen
intl1sfchen eene reis naar Pós/dam
póstdam gedaan had,
gaf bij zijne! terugkomst van daar, in 1786, zijne gefprekken met den
koning uit, en tevens de bijzonderheden van een lang gefprek. voor.
voorheen gehouden, welke in 1788 gevolgd werden door een werkje, getiteld: FREDERIK de Groote tegen den graaf van MIRABEAU verdedigd,
'JIerdedigd,
en in 1790 door een ander, zijnde Fragmenten over FREDERIK den
Grooten, als hij
lagen tot de ge[ehiedenis Ya1l zy'n
hijlagen
zijn leven, zy"ne
ziJne regering en zy'n
zi;'n karakter. Beide deze werkjes werden vinnig doorgeilredoorgefireken , hetwelk ZIMMERMANN zoo gevoelig trof, dat zijn huisfelijk geluk
(hij was in 1782 voor de tweede maal gehuwd) er merkbaar d-oor
door
gefioord werd. Hierbij kwam nog eene andere bron van onaange.
geiloord
rekte der Illuminaten,
liluminaten,
naamheden, namelijk, de vorderingen van de fekte
all.es te moeten
welke bij voor zoo gevaarlijk hield, dat hij meende alles
FF 5
doen,
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doen, wat hij kon, om den Duitfcben vorsten de oogen te openen,
I1.,
en zelfs aan den keizer LEOP9LD II
•• over dit onderwerp eene uit·
vleijendell
voerige memorie zond, die hem daarvoor in eenen zeer vleijelldell
zij n
brief bedankte, en hem tevens eene doos, met diamanten, met zijn
.toezond. Verfcheidene losfe bladen over dit on.
onnaamcijfer er op, toezond.
DOg uit zijne onvermoeide pen; doch door dit
derwerp vlogen ook. nog
eeDe en andere wekte hij den haat
baat van niet weinigen tegen hem op.
eene
Zoo veel arbeids en verdriet, gevoegd bij de gedurige nederlagen,
Franfohen leden, ondermijndie de verbooden mogendbeden van de Franfchen
kraclilt~, en hij zag reeds, in zijne verbeelding, het
den zijne kraclilt~.
land van HIII'JfJYer
HlIl'IfJver door de laatften
laatfl:ell verwoesten
verwoesten,t en zijne woning in
brand !teken. Eindelijk, vervolgd, afgemat door flapeloosheid, en
door walg in het leven uitgeteerd, flierf hij in Wijnm. 1795, in
66!l:e ~ar zijns onderdoms.
het 66fte
WILHRLM VON)
VON) was een
ZIMMERiMANN (EBERHARD, AUGUST, WILHRLM
geleerden, die zich, door eene grondidier achtingwaardige Duitfche geleerden.
ge oefening'
oerening' en. onvennoeide vlijt, inzooderheid, onderfcheiden hebben.
Zijve keuze bepaalde zich tot de aardrijks-. mensch-,
mensch., volken.
volken,
Zijne
fchoon al niet onder die,
en dierkunde, en hij behoorde in dit -opzigt. fcboon
grondleggers'\nInner
wetenfchap kun'lntnner wetenfehap
welke als ·eigemlijke fcheppers en grondleggers
llen befchouwd Wtlrden, nogtans onder de zoodanigen , die zieh
zich mees.
meesnen
vo.orbandcne en ontdekte weten ten nutte ~e
te maken,
ma.ken,
terlijk het reeds voorhandene
hetzelve op eelle bevallige wijze voor te dragen, en daardoor onder
aHe befcb2afde klasfen weten te verfpreiden. Hij werd te Beltzen
Bel/zen in het
alle
univerfIteit te CötCelli{che in 1743, geboren; vormde zieh op de univerjiteit
tingen , en later te Leijden, alwaar hij het eerst op het denkbeeld
~I zijnen geleerden arbeid Reeds ten J.eidleidkwam, hetwelk hem bij ~l
ver!l:rekte,, om het dierenrijk naar de luchtftreek
lucht!l:reek te bepalen, en
draad verftrekte
op de veranderIngen en verbasteringen der dier.rasfen, van . den
vermogeR,
mensch af, zijne aandacht te vestigen. Door zijn eigen vermogen,
Brunswijkfche hof, daartoe in fiaat
en de gllOOtmoedigheid' van het Brnnswijkfche
ge!l:eld, ondernam
'Ondernam hij, tot geen gering voordeel voor de beoefenJn.g
beoefening
gefteld,
Frankrijk, alszijner wetenfchap, reizen naar Engeland, Italië en FrankriJk,
Engcla'1d, en
mede naar Rusland en Z1IIeden. Driemaal bezocht hij Engela'1d,
gaf zelfs in Londen, in 1788, zijn' Political Surve'j of tne pre[mt
pate of EI/rope, met 16 fiatistifche tafelen, in het licht. Ook ge.
onderfcheidene betrekkingen. waardoor hij fpoefpoe.
raakte hij hier in onderfcheideoe
dig met al het merkwaardige in de natuur. en aardrijkskunde, op
de .Britfcke eilanden, en in Noord-Amerika kOilde bekend worden.
De vruchten zijner reize door Italië vindt men in zijne allgemeine
B/icke auf Ita/ien
I/a/ien (1797), en in zUne verhandeling over den M91.
MfJ/.
Blicke
fetta in Apulien. In PariJs, waar hij zich in 1789, toen zich de
bevond ~ ont.
eerfie bewegingen der koningsgezinden vertoonden, bevond~
Geograpki[che Annalen, waarvw
wierp ~ het plan tOt zijne Geogrnpki[che
verfchenen zijn. Een vergelijldng van de Franfche
3 jaargangen verfcheneo
gebeurcenisfen,, fchooo
fchoon niet
1laatsomwenteling met vroegere dergelijke gebeurtenisfen
van
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van eenen
eellen gelijken aard, als in Amerika.
Ameriktl, brngthem
bragthem tot het bearbeiden van een werk, getireld: Fnmkreicn
Frllnkreicn Nnd
,md die Frei!latetJ
FreiflatetJ
von Nord.Amerika,
"on
Nord.Ameriktl, (Berlijn 1i'9S)
1/95) hetwelk later gevolgd werd door
de allgemeine Überjich: Frankflt,cRs'
FrRnkf'4icks' "fin
Vtm FRANZ I. his
/Jis artf LU;DLu;oWIG XVI.; alsmede 'door
von Nord-Amerika (1800)
-door die lteJftlZteJI
l+eifl4teJI "on
in 2 deelen.. Het eer1le is .meeraardrijks.
meer .aardrijks- en volkenkundig, het
laatfie van eenen historisch ftaatkundigen
fiaatkundigen aard.
ZIMMERMANN, diefedert
dicfedert 1766 hoogleeraar in de natuurkunde,
bij bet
het coJlegie
coilegie Carolinum ·te Bnmswijk
Bnmswi/k geweest wu,
was, werd nudoor
zijnen vorst tot geheimfiaatsraad benoemd en van· zijne werkzaamheden bij het
ondIngen, nadat
h.et gemelde
gemeide ~ollegie'
eollegie' ontfIngen,
lladat hij ree:ls
reeds vOOl'llf
vooraf
door keizer LEOPOLD tot den adel11:and
adelfiand was verbèVetI
verbèVen geworden.
gewo.rdeae
Zijn belangrijkfte
belangrijkfie werk als fchrijver is, buiten 'tegenfpraak, zijn
Tafc!unbudz
Tafclunbudz Ne,. Re/fen,
Reifen , hetwelk van 1802 tot 1813 in 12
u jaar~
jaa:r~
gangen verfcheen,
vedèheen, en'
en· waarin een groot gedeelte
gedeelre der' ons bekende
aarde, in Cellen
eellen bevalligen en leerzamen fchrijftrant, wordt voorgedragen, en waarvan eene foort van uittrekfel ,met nieuwe aanmerkingen en ·ontdekkingen
ontdekkingen verrijkt, onder den titel: tiie
die Erie
ErtJe rmd
utld ilzre
i/tr4
Bewohner.
Bewohner, noch den neuesten Entdeckungen, ,in
·in 5S deelen, in het
licht gegeven is. Voorts behooren tot zijne eigendommelijke verdienfl:en
dienfien zjjne
zijne proeven over de natuur der lig-chamen,
ligchamen, 'namelijk: over
de zamendrukldngen en veerkracht van het water, waarover hij
bij .in
]779 eene verhandeling fchreef. Nog in zi,inen
zijnen hoogen ouàerdom
hield hij zich onledig met het overzetten en bearbeiden van buitenb'Ditenlandfche werken, welke tot zijne
z~ine geliefkoosde ftudie
fiudie betrekking hadden, en allen door hem met de grootlle
grootRe zorgvuldigheid werden uit~
uit"
gevoerd. Steeds het levendigst deel nemende in den 11:aatkundigen
fiaatkundigen toefiand
Rand der wereld, was hij een volflagen
v()lflagen vijand' der Fnmfche
Fnmfehe overbeetoverbeerfeMrt 1806, moest zoch.
zueh.
fching, waaronder zijn Duitsch vaderland, fedt'rt
111 zijri-e
zijne fchriften met eene vrijmoedigheid
vrijmoedigheid.,~
ten, en hij fprak hierover in
welke hem 'dikwijls in groot gevaar bragt,
bragt. De vefW1tChting
verwachting van ge.
gelukkiger dagen ,welker morgenrood hij
bij ·nog beleefde, hield, onder
de ftormen
fiormen des tijds, fieeds Zijnen
zijnen moed
moedltaande.
{taande. HU
Hij Rrerfin
IHerf ·in het jaar
18 1 5, het7311:e
het 73fie zUns
zijns levens, nadat hij het vorl1:~ijk huis vlrtlJJr,,,,svan Br""swiik
wijk •- W91fenbuttel
ff7rJlfenhuttel bijna 50 jaar getrouw gediend bad.
ZIN. (Senfus) is het algemeen
~lgemeell vermogttn
vermoge..n van gewaarwording.
Zoo dikwijls wij namelijk
mmelljk iets
ietS hooren, zien, ruiken, enz. -en
oen
alzoo onze ziotuigen door de uitedijkevoorwerpen
uiterlijke voorwerpen middetlijk
middellijk of
onmiddellijk worden aangedaan, ontvangen wij van deze voorwerpen
voorw~rpen
zoodanig
zoodallig eenen indruk , dat er eene
eelJe zekere voorftelling
voorfielIing van dezel",e
dezel'Ve
in ons ontfiaat.
ontfiaat, en dan zeggen wij: wij worden iets gewaar. CeGewaarwordingen zijn dus niets dan onmiddellijke voorCtelli'llgen
voorfcellingen wn iets.
iets,
dat door middel van den uituit~ en inwendigen zin ons gemoed heeft
aangedaan. Hierbij komen twee zaken in aanmerking: het voorwerp,
voorwerp.
dat waargenomen wordt, en het waarnemend onderwerp; beide zielkundig zoo mauw
naauw verbonden, dat zij zonder de gewaarwording
zel_
zeI-
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zelve te floren,
fioren, niet .gefcheiden
,gefcheiden kunnen worden; doch naar mate
een van beide het overwigt bekomt, draagt de gewaarwordiug
gewaarwording ver·
ver~
fchillende namen. Wanneer de ziel zich geheel tot het voorwerp
bepaalt van den uitwendigen zin notmt
noemt men haarwllllrnem;ng.
haarwoarneming. en
bezig met den indruk, dien zij zelve ontvangt,
houdt zij zich alleen ,bezig
of met haren eigenen
eigene!l toefiand, qan heet dezelve hevinding of gevoel.
Zoo nemen wij eenig ligchaam waar, en gevoelen deszelf!
deszelfs tegenfiand en zwaar.te;
fland
ZWIUIT,te; wij nemen het fpeeltuig.
fpeeltuig: waar, en gevoelen de
kracht der toonkunst. In zoo verre wij nu de voorwerpen gewaar
worden, kunnen wij ons dezelve niet anders voorflellen
voorfiellen,, dan wij
door dezelve worden aangedaatt
aangedaatn'maar
:"maar aan den anderen kant kunnen
wij de voorwerpen niet anàers aanfchollwen
aanfchonwen en gewaar worden, dan
overeenkomfiig.
overeenkomll:ig· met de oorfpronkelijlre
oorfpronkelijke wetten, waaraan de werk.
zaamheid van pns waarnemingsvermogen gebonden is. Bij iedere
zinnelijke voorfieIling,
voorfielling, derhalve. is er iets buiten ons, dnt
dat het
gemoed aandoet, en iets, dat door het gemoed zelf voortgebragt
wordt. Wij noemen lIet
bet eerfie den inhoud of de ftoffe,
floffe, het laatfie
laad1:e
de gedllllnte
gedaante of den Vorm
'Vorm der zinnelijke voorfieIling.
voorfielling. Deze onderfcheiding echter berust alleen op de ontleding en fcheiding van het
befpiegelend verfiand; want in de werkelijke voorfieIling
voorfielling zijn jIoffe
fIoJfe en
vorm ten naauwfie verbonden.
"orm
Wij kuunen
kUllnen lVerder
werder zoo wel uit- als inwtildig
inwendig iets gewaar worden.
Zoo worden wij bij voorb. eenen vriend in ons zelven gewaar: en in
het algemeen behoort
behoort alles,
aIles, wat onmiddellijk in ons voorvalt,
Wij, onderfcheiden· derhalve
tot de inwendige gewaarwording. Wij;
uit· en inwmdigen
uitinwe11digen Zin. Daar nu· de uitwendige in zijne eenen
werkzaamheid ,aan meer ligchamelijke zintuigen gebonden is, ver·
viif Zinnen, het gezigt.
gezigt, gehoor,
deelt men dien weder in vijf
hunne eigendommelijke werkreuk, fmaak en gevoel, welke ieder huune
tuigen of organen
org~nen . hebben.
Er zijn er, die meer Zinnen
hebben willen aannemen. ROBINET, die, in savolging
lIavolging der EngelEngel·
fche
fohe wijsgeeren HUME en HUTcHEsoN, de zedelijk heid op een
bijzonder inftin;t
inflin~t in den mensch grondde, nam een' zesden Zin aan,
dien hij den zedelijken of moreelen Zin noemde. Deze is dan aan de
overige gelijk, maar edeler dan zij ; en in plaats, dat de andere
alleenlijk ten gebruike van eIken
eiken mensch in het bijzonder dienen,
is de zedelijke Zin voor het gezamelijke menschengeflacht befiemd.
Naderhand fchreef HEMstERHUIS, zoon van den beroemden Leijdfchen
Leiidfchen
hoogleeraar , aan dezen
deo zen zedelijken
zedeJijlcen Zin, ook zedelijk gevoel genoemd,
een eigen orgaan of zintuig toe, dat hij het geweten of het hart
noemt.
Wat den inwendigen Zin betreft,
betren , hiertoe behooren al de onder.
fcheidene vermogens van onzen geest. In zoo verre wij het vermo.
vermo_
gen bezitten, om vroegere voorfiellingen
voorfiel1ingen zoo blijvend bij ons te bewaren, dat het als het ware onze inwendige eigendom wordt, en wij
dezelve naar welgevallen in onze gedachten kunnen. terug roepen,..
roepen,.
heet
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beet de 'inwendige Zin geheugen. Heeft hierbij eene zekere her.
kenning der voorf1:ellingen
voorftellingen plaats, zoo dat wij ons bewust zijn,
zUn, dedizelve reeds vroeger gehad te hebben, in zoo verre is de inwendige
Zin herinneringskracht , en het vermogen, om de voorwerpen onzer
herinnering met aanfchouwelijke duidelijkheid ons voor den geest te
f1:ellen
ftellen ,noemen
, n oelllen wij verheeldingskracht. Deze werkt fomtijds zoo
fterk, dat wij ollsniet
ons niet alleen duidelijk in de gedachten terug roepen,
waargenoqten, maar er zelfs bij toevoe-,
toevoe~
wat wij voorheen hebben waargenoipen,
gen kunnen, wat wij op die wijze neig
nog niet waargenomen hadden.
Wij geven dan den inwendigen Zin den naam van {cheppende
fcheppende ver.
beeldingskracht;; terwij
beeldingskracht
ter"'ijlI de eerstgenoemde blootelijk
bloeitelijk terugroepende
wordt geheeten. Daar dus de inwendige Zin, door deszelfs onderfcheidene
fcbeidene vermogens, zich ook op verfchilIende wijze uit, hebben eenige wijsgeeren, even als bij den uitwendigen Zin plaats
onderfcheiden, die dan
heeft, ook meer inwendige Zinnen willen onderfcheiden.
insgelijks hunne bijzondere werktuigen of organen zouden hebben.
Zoo nam MELANcHToN, in navolging van ARISTOTELES , een' tweevoudigen inwendigen Zin aan. De e erfle
erfte is degemeenrchappe.
de 'gemeenfchappe.
Iijke Zin of het gezond verfland
verftand ({ensus
Cfensus communis), die äe
oe voor.
werpen gewaar wordt, ,onderfcheidt, oordeelt en daaruit vervolgens
beGuit
laadl:e is het geheugen. De eerfte
eerfle heeft zijne zitbefluit:: de laat1l:e
herfenen;; het ge.
plaats en werktuigen in het voorfte gedeelte der herrenen
heugen heeft zijne organen meer achterwaarts in dezelve. Ook
DRUNO,
BRUNO, een Napolitaansen
Napolitaanscn wijsgeer, onderfcheidde, behalv~
behaln de
voorgaande, nog twee audere
andere inwendige Zinnen, de verbeeldingsverftand , die dan hunne werktuigen en zit·
zitkracht namelijk en het ver1l:and,
getusfchen die van den gemeenfchappelijken Zin en het ge.
plaatfen tllsrchen
heugen hebben. Doch, om geene anderen te noemen, heeft voornamelijk GALL
GALL de ligchamelijke organen van den inwendigen Zin in de her.
fenen pogen op te fporen, en wijst derhalve, in zijne fchedelleer,
aan de bijzondere vermogens des inwendigen Zins bijzondere ge·
deelten der herfenen toe. En hoewel het dan wel niet onwaarfchijn_
onwaa'rfchijn_
lijk zijn moge, dat zekere deelen der herfenen als eigendommelijke
organen aan die onderfcheidene vermogens beantwoorden, is nogtans
derzelver aanwijzing tot heden niet bevredigend geilaagd.
geflaagd.
ZINK, of [piauter
fpiauter , behoort onder de halve zoo genoemde onedele
metalen. In het Latijn noemt men het Zincum , in het Engelsch
Spelter ,'en in het Fransch Zinco Men vindt' het inzonderheid op
den Rammelsberg
RammeJsberg bij Gotzlar, en in de Oost.[ndiën.
Oost.Jndiën. Het heeft eene
middenkleur tusfchel1
tusCchen het lood en tin; is breedrtralig,
breednralig, en takachlig
takachLig
van breuk; minder broos, dan de zoo genoemde overige half-metalen.
len, en kan op de hette van kokend water tot tamelijke dunne
blaadjes en draden worden uitgerekt. Het fpecifike gewigt bedraagt van gefmolten Zink 6,862, van gefmeed Zink 7, II tot 7, Il.
2.
Het Zink fmelt voor dat het gloeijend is; geeft alsdan eene hlaauwo
blaauw.
:lchtig
achtig groene vlam; vertoonr
vertoont een fierk
ftel'k magnetismus; heeft eene
ftero
1l:er·
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1l:erke
fierke verwantfchap met de zuren, en wordt zelfs in verdunde
plantenzuren opgelost. Bij eene fierke
llerke hitte 1l:ijgt
fl:ijgt er een rook om
plantellzuren
hoog, welke zich aan andere ligchaooen
ligchamen hecht, en onder den naam van
Zi,1Ikhloem
(fiores zinei,
Zi.UhJoem (/lor"
zinc;, oxydlDll mei)
nnci) in de geneeskunde gebruikt
wordt. Met~ gezuiverd koper gemengd, verkrijgt men de Mesfing,
en I pond gezuiverd koper, met
mee 83 lood Zink onder een gefmolten,
gefinolten,
dal: men tOt de fijnfie
fijnfl:e draden trekken
crel{ken
levert een fraai geel koper op, dat
kaD. Door eene andere vermenging"
vermenging, van II pond gezuiverd koper en
kali'.
!16 Jood Zink, verkrijgt men T()mbak
Tombak van eene fchoone goudkleur;
!l6lood
prinfel1. metaal
terwijl uit koper ~ zink en eenig tin het zoogenoemde prinfeu.
'bereid
,In Engelrmd
Enge/(l1Jd bedient men zich federt korten tijd van
bereid wordt. ,lil
er ,
eene zamenfieIling
zamentlelling van Zink,.
Zink " om de fchepen duurzamer en goedkoop
goedkooper,
dan oot
tot hiertoe met koper gefchiedde, te beleggen, en in Boheme
heeft de technoloog WERNER, onlangs, het Zink tot orgelpijpen
f1:erk geluid geven.
aangewend, die men zegt, dat een zeer helder en fierk
In G4Jz/llr
GDtzIQr gefchiedt de bereidhlg
bereiding van dit metaal in het 'groot, en
men drijft er eenen aanzienlijken handel mede, zoo als ook die met
het Oost. Indisch Zink , Tutanego genoemd
genoemd,, niet onbelangrijk is.
In Sakfen , Po/en en
eD Hongarije wordt mede hier en daar Zink gevonden. Ook in de zuidelijke ftreken
tlreken van ons vaderland, voornamelijk
in de omfl:reken
omfireken van Luilr.,
Luik, heeft men t gelijk algemeen bekend is,
Zinkmijnen. Behalve tot de opgegeven einden, gebruikt men het ook
Zinkmijuen.
tot
.
tOC het beleggen van goten,
goten! naden '{an
xan daken, enz.
ZINNEBEELD. Zoo noemt men eigenlijk ieder voorwerp. hetwelk op eene zinnelijke wijze een ander, van hetzelve verfchilIende
verfchili ende ,
voorO:ele of aanduidt. Het laatfie
laatO:e
het zij een zinnelijk of geest lijk voorfieJt
is of een voorwerp, hetwelk of op zich zelf wordt voorgefl:eld.
voorgefreld,.
en dan is het Zinnebeeld zelfstandig, en kan inzonderheid een Zin·
nebeeJd
nebeeld genoemd worden; of het is alleen
alIeen eene eigenfchap van een
zoodanig,• en in dit geval is het
her flechts
fiechts een bijkomend (adhaerent)
Cadhaerent)
zoodanig
voorwerp, hetwelk men, in zoo ver, ook tlttribuut
attribuut noemt. In
eenen
een
en meer bepaalden zin geeft men den naam van Zinnebeeld aan
een zinnelijk, of door een beeld voorgef1:eld',
voorgell:eld " voorwerp, waardoor
geestelijk, of, volgens SULZER.
een geestelijk;
SULZER, iets algemeens wordt aangeduid; bij voorb. onfchuldige liefde door het beeld van eene duif.
De kunst, om zich door Zinnebeelden uit te drukken, is zeer
oud. Zij werd inzonderheid door de Egyptentll'en
Egyptenaren beoefend, wier
Hieroglyphisch fchrift
groot11e gedeelte zinnebeeldig was.
was,
fchrife voor het grootfle
en in de mysterien werd voortgeplant. De Zinnebeelden, welke wij
in de gOdenleer
gddenleer en kunst der Grieken aantreffen, onderfcheidden zich
perfoonIijke gefl:alte,
geftalte, en geene latere waren zoo
door fchoonheid en perfoonlijke
fprekend als deze. Wij befchouwen derhalve deze kunst reeds in
derzelver ontaarding, waarbij de zinnebeeldige voodlelIing
voorftelIing eene fchrif.
fchrif_
lelijke verklaring of nadere bepaling noodzakelijk maakt. Dit is het
telijke
geval bij de Zinnebeelden, of emblema's der nieuweren, waardoor
men een devies of eene fpreuk verzinnelijken, en op eene bijzondere zaak
of
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perfoon moet toepasfen
toepIlsfen , wanneer
wan neer niet door de laotfie.
laatfie, op eene
of perfooll
korte en zinrijke wijze, even zoo wederom een verborgen denkbeeld
onthuld wordt, hetwelk met het op zich zelf fprekend beeld overb(!werkt. In het
eenkomt, of met hetzelve een comisch contrast bewerkt.
laatfie geval is het een zinrijk beeld, hetwelk het oog en verlland
Zinnebeelderr, die men van de natnur,
natuur,
bezig houdt. Van zoodanige Zinnebeelden,
oediende men zien dikwijls op
kunst en gefchiedenis ontleende, hediende
eerpoonen enz. Voor het overige\behooren,
overigc\behooren,
munten, gedenkzuilen, eerpoorten
allegoriën. fabelen, gelijkegelijke.
in eenen meer uitgebreid en zin, ook de aJlegoriën.
voorf1:elIingell.
nisfen , raadfels, enz., tot de zinnebeeldige voorfieJlingen_
ZINNELIJKHEID is een der drie vermogens, welke wij aan de
n:lmelijk, werkwerkzaamheid van onze natuur toekennen. Wij zijn, namelijk,
verf1:andelijke, of als redelijke wezens;
zaam of als zinnelijke, of als ver1l:andelijke.
verf1:and en
en van hier wordt der menfchelijke natuur Zinnelijkheid, verfiand
rede toegefchreven (Sen!uaJiteit
(Sen!ualiteit , !nfelleefualife;t,
Intellectunliteit, Rationaliteit).·
Rationaliteit).'
laatll:e vermogens, zoo kan ook de Zinnelijkheid
Even als de beide laat1l:e
theoretifche en praetjiche
practj!che zijde befchouwd worden. Wanvan eene theoretlfehe
voorll:eHingen , of voorfieUingen
neer wij dus fpreken van zinnelijke voor1l:eHingen
der Zinnelijkheid, wordt de theoretifche bedoeld, die dan tegen onze
geestelijke natuur over1l:aar.
overfiaat. ' Alsdan is zij het vermogen, om,
0111, in gegeesteHjke
aandoenIng van ons 'gemoed, door middel der
volge eene of andere aandoening
voo.j"f1:eIlingen te geraken; zij wordt dan bij
zinnen namelijk, tot voofllellingen
llitfluiting zin genoemd. (Zie
(zie a/daar)
aldaar) Wanneer wij daarentegen zegzeg_
uitfluiting
dooi' zich aan de Zinnelijkheid over te geven,
gen, dat iemand, door
practifche Zinnelijkheid,
tot misdaden vervallen is, dan is dit de praccifche
waardoor wij ook fpreken van zinnelijke neigingen of neigingen der
Zinnelijkheid. Even zoo noemen wij een' zinnelijken menselt niet
den zoodanigen , die iets zinnelijk gewaar wordt of zich voor1l:elt
voorllelt ,~
maar aan de Zinnelijkheid, practisch befchouwd, overgegeven of in
Zinnelijkheid verzonken is; deze fielt men dan tegen de zedelijkheid
praetifche
over. Tot de pra
ctiCche Zinnelijkheid brengen wij de menfchelijke
(instinctus) , of het vermogen, waardoor de mensch,
mensch.
drift of aandrift (instinctu$)
volgens zijne dierlUke
dierlijke natuur, tot hetgene aangenaam is gedreven,
gedreven.
en van hetgene onaangenaam is, terug gehouden wordt. Zij uit zich
als begeerte of als afdus op eene dubbele wijze,
wUze, en verfchijnt of ~ls
ouderfcheiden van den wil
keer. Wij moeten echter dezelve wel onderfcheiden
('n het daartegen overfiaaude
en
overfiaaode niet willen. De drift of het infiinct
infiincc
namelijk, voor zoo verre zij het aangename begeert el). het onaangename van zich afkeert, werkt blind: de wil in tegendeel is het gevolg van een in beoefening geb ragt verlland
verfiand,, en handelt dus doel.
en regelmatig. De eerlle
eer1l:e wordt door zinnelijke, de laatlle
laat1l:e door ver{landelijke
fiandelijke voorfiellingen bepaald ; bij de drift is de mensch meer
lijdend,
lijdend. door den wit is hij meer werkend.
In de Kantiaan[che
Kantiaanielze of Critifche wijsgeerte is tusfchen Zinnelijk.
Zinnelijkheid en verlland
verHand eene zeer fcherpe
fi:herpe grensJijn
grenSlijn getrokken, en de uitge1lrektheid
firektheid van
VB'n beider werking naauwkeuriger bepnnld,
bepaald, waardoor de
vacvat-

96

ZIN
S PRE U K.
ZINSPREUK.

vatbaarheden der menrchelijke
menfchelijke natuur en hare onderlinge betrekking
vatba:uheden
duidelijker konden verklaard worden. Wel is waar hadden reeds ouLeilmitz - Wolfiaan[che
Woljiaanfche fchool.
fchool,
dere wijsgeeren, en voornamelijk de Leih11Ïtz
verfl:and eenigzins onderrcheiden;
onderfcheiden; doch dit onderZinnelijkheid en verrtand
logisch, in zoo verre aan de eerrte
eerll:e eene verwfl1'de,
fcheid was flechts logisch.
laatll:e eene duidelijke kennis werd toegeCchreven:
toegefchreven: maar dit
aan het laatlle
onderfcheid betrofgeenszins
becrofgeenszins de voorwerpen zei ven ; het bevatte geene
onderrcheid
verfcheidenheid van de voorwerpen dier kennis. KANT nam de,'halve
verrcheidenheid
ZiI:me~
tijd en ruimte als de uiterfte grenzen van het gebied der ZiFme.
lijkheid aan.,
aan, en alle verrchijnrelen
verfchijnfelen in tM
tijd en ruimte behooren tot
aanfchouwingen en gede zinnelijke voorwerpen. De menigvuldige aanrchouwingen
ontf1:aan , en door de in.
waarwordingen, die door de Zinnelijkheid ontftaan
[Ot éénheid, tot beelden bewerkt worden, kunnen
beeldingskracht cot
geketld, wanneer het verftand
verf1:and dede~
eerst dan als voorwerpen worden gekmd,
overeenkomilig met de wetten en regelen, waaraan deszelfs
zelve overeenkomttig
werkzaamheid gebonden is , denkt en beoordeelt.
f1:elfel van hen. die in den mensch niets hooger
Het wijsgeerig ftelfel
theoretifchen als
erkennen dan enkel Zinnelijkheid, zoo wel in den theorerifchen
practifchen zin, wordt Senfualismus genoemd. Dit moge nu eenig·
eenig'
practiCchen
mensch,
zins gelden van den mens
eh , die geheel onbefchaafd en den dieren
maal' wanneer wij de hoogere werkzaamheden der
bijna gelijk is; maar
terll:ond.
befchouwen, dan vervalt deze 1l:eIling
menfchelijke natuur beCchouwen,
fteHing terflond.
De voorwerpen toch, die de mensch door zijne Zinnelijkheid waarneemt en zich vooraelt
voorO:elt , weet hij zoodanig te beoordeelen.
beoordeelen, dat 'hier
reeds meer dan de zinnelijke )11ensch
Plensch werkzaam is. Hij vergelijkt
die voorwerpen; let op hunne overeenkomst en verfcheidenheid;
brengt, door verbinding der onderonder·
leidt gevolgen daaruit af; en brengt.
fcheidene voorrtellingen
voorl1eIlingen en denkbeelden, een wel zamenhangend en
feheidene
goed geordend geheel voort. En wanneer hij nu over de oorznken
en gevolgen der dingen nadenkt, wanneer hij onderzoekt, wat hij
weten kan, doen moet en hopen mag dan blijkt het genoegzaam,
dat de mensch niet flechts een zinnelijk, maar ook een verftanverll:andelijk en redelijk wezen is.
ZINSPREUK. Eene fpreuk is al wat gefproken wordt, bijzonder
wanneer het kort is; en dus woràt eene Zinrpreuk
Zinfpreuk (!ententia)
([ententia) ge.
naamd, wanneer het een' merkwaardigen zin of eene fchoone gedachte
bevat. Zulke korte en zinrijke fpreuken worden uit het dagelijksch
leven genomen, en beämen of ontkennen, prijzen of laken, enz.
Men kan dezelve hoofdzakelijk tot drie foorten brengen. Eenige,
namelijk, bevatten een kort oordeel over de beraadflagingen, hanhan'
delingen en zeden der menfchen; zoo dat het als het ware zekere
voorfchriften zijn, uit de fcholen der wijsgeeren ontleend,
ontleend. Andere Zinfpreuken bevatten korte uicfpraken
uitfpraken over der menfchen
omflandigheden, zoo dat hier.
inwendige natuur en hunne uiterlijke omll:andigheden,
menfchelijke plannen, gezegden
bij de redenen en drijfveren der menfcheIijke
en' daden worden opengelegd. De Iaat!l:e
laatfte foort, eindelijk, bevat zooendat
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danige gezegden, welke een' bijzonder' perfool1
perfooll in bijzondere omi1:anomO:an.
digheden geuit heeft, en waardoor de indruk, dien eene aangename of
onaangename gewaarwording, eene onverwachte daad of eell
een plotfeling
gezigt bij heil
hen verwekt, op het levendiglte
levendigfle te kennen wordt gegeven ..
Men onderfcheidt de Zinfpreuken ook in {cherpzinnige,
/cherpzinnige, r;lie
die niet alge.
algemeen zijn, en bijzondere
bij zondere blijken van geest en vernuft drageQ,
dragen, en in
nadrukkelijke,
nadrukkeli:fke, die eene meeï
meer ern!l:ige
ernfiige wending nemen, en zich voorvoor.
al door belangrijkheid van inhoud aanbevelen De vereischten eener
goede Zinfprèuk
ontegenzeggelijk zijn.
Zinfpreuk zijn, dat zij waar, kort ~n ontegenzegge!ij"k
Zij komen niet zelden voor bij de gefchiedfchrijvers, redenaars en
dichters, zoo wel der oudheid als van onzen tijd; voornamelijk wa~
ren de blijfpeldichters PLAUTUS
PLAUTUS en TERENTIUS
TERENTIUS gewoon, zoodanige
belangrijke gezegden aan hunne handelende perfonen van gering aanbelang in den mond te leggen, waarbij deze, de houding van gewigtig!!
tig\! en geleerde pel'fonen
perfonen aannemende, door·
door, de vertooning hunner
wijsheid en hunne fnorkerij,
fi1Orkerij, algemeen gelach bij de aanfchouwers
verwekken moesten.
ZINTUIGEN. Zoo worden de uitwendige werktuigen of ligcha·
ligchamelijke
melljke organen genoemd, waaraan onze uitwendige zin, als !l:offefloffelijke voorwaarden zijner werkzaamheid, gebonden is. (zie ZIN.)
Zij zijn vijf in getal: het oog is het werktuig van het gezigt ; de ooren
binnenfle van den
zijn het van het gehoor; de zachte huid, die het binnen!l:e
neus bekleedt, en waarin de reukzenuw verfpreid
verrpreid is,
is ~ is het werk.
werktuig van den reuk; de zentlwcepeltjes,
zenuwtepeltjes , die op en aan de tong ge.
vonden worden, zijn het zintuig van den fmaak; terwijl dat van het
herfencn worden
gevoel' door het geheele ligchaam verfpreid is. De herfenen
het algemeene werktuig der zinnen genoemd, (fenfori1l1n
(jènforium commune)
dewijl 'alle indrukken of veranderingen, die in de Zintuigen voorval.
len, door middel der zenuwen aan de herfenen worden medegedeeld.
Scheid de zenuwen van de herCenen
herfenen af,
af) dan houdt alle gewaarwording op.
Ten aanzien van de physiologifche zmnen!l:elling
zmnenflelling van ieder werktuig
der zinnen 111 het bijzonder, zie ril
en : GEZIGT, GEHOOR,
men:
REUK, SMAAK en GEVOEL. Het zintuig van het gevoel
bezit boven de overige die bijzondere eigenfchap, dat het de uituit~
wendige voorwerpen, die de oorzaak van des zelfs gewaarwording
zijn, onmiddellijk waarneemt; terw~il de overige Zintuigen niet de
voorwerpen zeI
zei ven waarnemen, maar derzelver gewaarwordingen ontol1t~
11aan door tusCchenkomende
tllsfchenkomende middelen. Zoo raakt het licht het oog,
de lucht het oor, en de uitvloeifels of riekende deelen de reukzenuwen, als de naaste oorzaken der gewaarwording; maar de zigtbare,
geluidgevende en riekende ligchamen
Jigchamen zei ven zijn nechts
flechts verwljäerde
verwijêlerde
oorzaken, en worden niet onmiddellUk
onmiddeIl~jk waargeliomen.
waarget;omen. Zelfs is de
gewaarwording van den fmaak, die eene uitwerking van het gevoel
op de tong is, nog eene andere, dan
clan die van het gevoel zelf: deze
toch overtuigt ons
OlJS niet zon
zoo zeker van het befl:aan
befraan der ,'oorwerpen ,
ALGEMEEN WOOROENB,
G
als
WOOROENB. VlIr.
VlIf.
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als het gevoel. Indien "men iemand vooronderfielt , die, van alle
andere Zintuigen beroofd, alleen dat van den fmaa'k bezit, zal hij
bij
io
in oozekerh
onzekerheid
eid zijn, of het zure, bittere, zoete, enz., dat hij proeft,
bei1aande,
eigenfchappen van hemzelven of van andere, buiten hem bellaande,
nechts de eigenfchappen der dinvoorwerpen zijn: want hij neemt flechts
gen, niet de voorwerpen zelven , waar.
De verdeeling der Zintuigen in hoogere of edelere, 'waartoe die van
het gehoor en het gezigt" en in lagere of onedelere, waartoe de
overige werktuigen der zinnen gebragt worden, heeft haren grond
bij, de hoogere werkzaamheden van den
daarin, dat de eerfie, nader bij·
geest komen, en voornamelijk in de beoefening der fchoone ~un.
fien vereischt en meer en meer volmaakt kunnen worden.
Ten aanzien van het regte gebruik der Zintuigen, geven wij hier
HENNERT op:
in het kort de raadgevingen van den hoogleeraar HENNERT
I. Al te fietke
fierke en langdurige gewaarwordingen en hartstogten verzwakken de Zintuigen; !). AI
Al te fierke infpatming
infpalllling en te langdurige
beoefening van een en ~hetzelfde Zintuig, in een en dezelfde zaak,
fchadelijk,· dewijl de Zintuigen, overfpaonen
overfpannen wordende,
is zeer fchadelijk"
'3, Men moet zich voor eene uI
lil te fchiehunne kracht verliezen; '3.
lijke
Iijke en onverwachte verandering van gewaarwordingen der Zintuigen wachten; 4. Onze Zintuigen worden opgewekter en vlugger, niet alleen door ~ene opmerkzame befchouwing der zaken,
maar ook inzonderheid door gedurige herhaling van dezelfde gewaarwording ; 5. Het is,
is dikwijls nuttig, eene en dezelfde zaak door
meer dali
dan één Zintuig te onderzoeken; 6. Ook is het goed. on'
onze waarnemingen met elkander te vergelijken, zoo dat wij, indien zij met elkander niet overeenfiemm en, die plaàtfen nog eens
nazien, waar het verfehil
verfchil gelegen is ; 7. Indien de ge waarwording
of befiendige waarneming van anderen met de onze firijdt. behoort
men die gewaarwording te herhalen, althans onze Zintlligen te
fchorten; 8. NaardIen
Naardien eene
wantrouwen, en ons oordeel op te fehorten;
tlerkere
t!erkere gewaarwording de zwakkere verdooft 1 behoort men die
Zintuigen te verwijderen, die niets tot regt begrip der zaak kunnen te weeg brengen; 9. Men behoort de Zintuigen ongefchonden
te bewaren; de ongefchondenheid hangt af van de goede gefieldgefield.
heid en gezondheid des' Iigehaams.
ligchaams.
~LUDWrG, graaf van) De beroemde
ZINZENDORF. (NrcoLAus ~LUDWIG,
11ichter der bekende broedergemeence,
broedergemeente, of Hernhutters. Hij werd
fiiehter
in het jaar 1700 te Dresden geboren, en n3
na den dood Zijns
zijns vaders,
die Keur.
Keur - Sakfisch - conferentie - minister WPs,
Wl'S, en in hooge achting
fiood,
fiond, in den Lausitz, op het land, ten huize zijner vrome en ge.
leerdé
leerdê grootmoeder, mevrouw VON
VON GERSDORF,
GERSDORF, opgevoed. ZINZENDORPS
DORFS vroege jeugd viel juist in den tijd, waarin over de gevoelens
der Piëtisten veel en dikwijls gefpraken
gefproken werd, hetwelk, gevoegd
bij de omfiandigheid, dat de vrome SPI!.NER
SPImER dikwijls aan het huis
van mevroUw
mevrouw VON
VON GERSDORF
GERSDORF kwam,
kwam 1 waar dagelijks godsdienfiige
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oefeningen gehouden werden, blijkbaar veel bijdroeg, om in den
levendigen knaap vrome aandoeningen te verwekken, die fpoedig tot
gemoedsfremeene zekere roort
foort van dweeperij overOoegen. Deze gemoedsfiemming ontving nog meer voedfel , toen hij, 10
JO jaar oud, in het
van den beroemPaedagogium te Halle onder het bijzonder opzigt ~an
den FRANKEN geileld
ge!l:eld werd. Hier hield hij geheime zamenkomfien
zamenkom1l:en
ter oefening, en fiichtte
ilichtte eene mistieke orde van het mostaardzaad;
mostaardzaati ;
doch zijn oom en voogd; die anders dacht, en hem tot een werk~
zaam leven wilde opleiden, zond hem in 1715 naar de univerliteit
univerfiteic
Wittenherg;
berg ; welker godgeleerde leeraars
leernars , onder den naam van
te Witten
Orthodoxen bekend
bekend,, de hevigfie
hevigfre tege!l:anders
tegeilanders van de Hal/efche Piëtisten waren. ZINZENDORF bleef ~chter onveranderlijk bij zijne
aoot zich op, toen in 1717 te l17ittenbel'g
f17ttenóerg het
bet eeuwdenkwijze, en floot
hervorllJing gevierd werd, en betreurde het verval der
feest der hervorming
kerk door vasten en weenen. Bij z~ne overige fiudien
ll:udien beoefende
hij nog, alleen voor zich zeI
zelven
ven , en zonder de min!l:e
minfre opleic!ing,
opleiding,
de godgeleerde wetenfchappen, en beOoot
beiloot nu reeds, om in het ver.
iland te treden. In 1719 verliet hij Witten.
volg in den geestelijken fiand
óerg;
berg; deed eene reize naar Holland en Frankri.ik,
FrankriJk, welke hij zelf,
onder den titel van: Attt'ci
Attlci Wallfahrt durch
dur eh die Welt, befchreven
heeft; zocht inzonderheid beroemde geestelijken op, en legde zich
hoofdzakelijk toe op het houden van gefprekken over godsdienilige
1722 tot hofraad bij de landsregering te
onderwerpen. Hij werd in 17zz
Dresdm aangefteld
Dresden
aange11:eId ; doch legde dien post in 1727 neder, in welk
jaar hij aan eene gravin REUSS
Rwss VON EBERSDORF huwde, en vergunde
aan eenige Morav'fche
Moravîfche broeders, wegens de godsdienst uit hun vaderland geweken, om zich op zijn landgoed Berthe/sdorf, in den Opper-Lausitz. neder te zetten, waarna déze
per.Lausitz,
deze volkplanting in 17'24 den
naam van Herrtzhttt
HerrtJhut ontving. ZINZENDORF belloot
beiloot nu, om eene
fl:ichten, en maakte
ChristelW:e
Christelijke gemeente naar zijne grondbeginfels te !1:ichten,
de laatile
laat!1:e in verfcheidene, fomtijds met elkander !1:rijdende,
ll:rijdende, rchriffchriften openlijk bekend; waardoor hij zich vele vijanden op den hals
haalde,
baalde, en de nieuwe volkplanting niet weinig verdrietelijkheden berokkende. Hij liet zich echter door dit alles
aU es van zijn voornemen
beOoot zelfs, om zich in den g~estelijken fiand
ll:and te
niet afbrengen; befloot
begeven, en reisde tot dat einde in 1734, onder eenen aangenomen'
Straalful1d, waar hij
bij zich als candidaat in de godge~
naam, naar Straalfu11d,
leerdheid liet onderzoeken, en aldaar in de fl:adskerk
ll:adskerk zijne eer!l:e
eerll:e
leerrede hield. ZINZENDORF deed [eden
redert reizen door verfcheidene
landen, en trachtte, met eenen bijna ongeloofelijken ijver, leden
win_
voor zijne gemeente, die reeds zendelingen had uitgezonden, te win.
gun~ig onthaal: zelfs werd hij
nen; maar vond niet overal een even guni1ig
in 1736 uit zijn vaderland gebannen, op grond van door hem ingevoerde nieuwigheden, het houden van geheime vergaderingen en het
verfpreiden van gevaarlijke grondbeginfels
grondbegin[els;; doch dit vonnis werd in
1747
J747 weder ingetrokken.
In
G!2
G2

Z I R KON A A R D E.
Berlijn tot Moravisch bis[chop laten
Intus[chen had hij zich in BerliJn
wijden; doch daar hij hier niet openlijk durfde optreden, zoo hield
veèl behij in zijne woning afzonderlijke godsdienstoefeningen, die veel
17S9 deed hij eene reize naar de Westzocht werden. In het jaar 1739
Indiën, en wel 'naar de eilanden St. Thomas en St. Croix, om de alzendelingsgenoot[chapyen der broedergemeente te
daar reeds opgerigte zendelingsgenoot[chappen
bezoeken. en naar zijn oogmerk in 'te rigten, waarna hij in 174
1741(
bezoeken>
Noord-Amerika vertrok, werwaarts hij door
met een gelijk doel naar Noord-Amerika,
en; waar hij ook onder fommige
zijne 16 jarige dochter verzeld werd, en,
afgelegene Indiaan[che volks1lammen
volksilammen zijne gemeente poogde uit te
breiden. Op al deze reizen hield hij zich, behalve met openlijk
Prediken en andere' werkzaamheden , met het houden van brief.
[chrijven van boeken bezig. Onder die, welke hij
wis[eling en het fchrijven
'tijd uitgaf, vonden inzoaderheid
inzoûderheid het gezangboek
gedurende dezen tijd
der gemeente in Herrnhut en de Wunden-Litanei de meeste afkeuring. Toen hij in 1743 naar Europa was teru~ gekeerd, deed hij
L1ifland, waar zich reeds leden zijner gemeente be.
beo
eene reize naar LIjfland,
vonden; doch in Rusland werd hem den verderen toegang belet, .
en hij zelfs, op keizerlijk bevel, onder het geleide van krijgsvolk,
over de grenzen gebragt. Vervolgens deed hij herhaalde reizen naar
Holland en Engeland, in w;;lk laatite rijk hij zich langer dan 4 jaar
ophield, en het genoegen had, niettegenfl:aande hij vele tegenfl:re.
vers vond, ,dat de door hem alhier gefl:ichte gemeente meer en meer
werd uitgebreid, en nieuwe zendelingsgenootfchappen in andere
Oost-Indiën op Tranquebar, geves.
werelddeelen, bij voorb. in de Oost·lndiën
werden •.' 'Na zoo vele bemoeijingen, ter bevordering van zijnen
tigd werden.
godsdieniligen aanhang, fiierf ZINZENDORF, in het jaar 1760, te
godsdienfiigen
Herrnhut, en werd aldaar op den Gottesacker (kerkhof) der ~roeder.
cn
gemeeme begraven. Een tamelijk onpartijdig oordeel over hem ca
[chriften van UiNS, als_
als~
zijne tijdgenooten vindt men in de kleine fchriften
von ZINZENDORF van REICHEL, te
mede in het Leben des Grafen 'J/on
nitgegeven. (Men vergelijke hierbij art. BROELeipzig in 1790 uitgegeven.
DERGEMEENTE.)
ZIRKOONAARDE , door profes[or KLAPROTH ontdekt, en waardie geflacht van delffioffen den naam voert, wordt in zwavelzuvnn dit
ren en in geconcentreerden azijn, maar niet in loogzouten opgelost,
en vertoont geen aantrèkkend vermogen tot het koolzuur. Zij geeft,
fOldeerbuis, met borax beproefd wordende, eene
eel1e waterhel.
voor de fOldeerbuls,
gefl:eencen,
dere parel, en wordt in II foorten van zoo genoemde edele gefl:eenten,
den zirkoon en hiacim. gevonden. De eerfl:e is veelal bleek van
kleur. meest naar het gele of blaauwachtige trekkende, zelden lichtbruin, enz. Hij is doorfchijnend, van eenen eigenen, metaalachtigen •
doch eenigzins vetten glans, cristalIi[eert in Vierzijdige zuilen, die
toegefpitst zijn. Vele Zirkonen wormet vier:'vlakken aan de zijden toegefpicst
den fl:erk door den magneet aangetrokken. Hun gehalte is. volgens
Zirkoon, !l,6so kiezelaarde, en 0,50 ijzerkalk •
KLilPROTH,
69 Zirkoon>
en
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Cei/on gevonden. (Omtrent den HYACINTlI
HYACINTH zie men
en zij wordt op Cel/on
aldaar.)
ZITTAU , tegenwoordig de tweede frad
l1ad in het SakGsch
Sakfisch gedeelte
der provincie Opper-Lawsitz,
Opper.Lamitz, aan de Moldflu
Mo/dou , welke zich nabij de ftad.
l1ad.
in de Neifse ontlast. Zij telt 7,800 inwoners,
inwoners , die meestal tot
[ot de Luterfchen behooren, en voornamelijk hun befiaan
belluun in den handel vinvin~
llad aan de zeer nabij gclegene
gelegene Boheemden, waartoe de ligging der fiad
fche grenzen, benevens de llerke linnenIinnen- el~
el} damastweverijen der
nabij liggende dorpen, genoegzame gelegenheid aanbieden. Tegenwoordig is de tranGto-handel
tral1fito-handel in coloniale ijzerwaren en garens zeer
levendig; doch de voorheen zeer bloeijende linnen handel in aanmerkelijk verval. Men vindt in Zittau verfcheidene bloeijende inrigtingen, als: een Gymnasium, eelle
eene Duitfche ftadsfchool,
fiadsfchool, welke in
1811,
ISU, op den voet der Leipziger burgerfchool werd ingerigt, en
800 fcholieren van beiderlei geGacht
genacht telt.;
telt ,; een
eell Seminarium
SemitJarium voor
dorpsfchoolonderwijzers ; het met de fl:adsfchool
fiadsfchool verbonden werkhuis.;
werkhuis,;
het rijke jacobs.hospitaal;
jacohs.hospitaal; met eene eigene kerk, enz. Onder de
openbare gebouwen onderfcheiden zich de met veel fmaak gebouwde,
JohatJnes;
maar van binnen thans nog niet voltooide hoofdkerk SI. Johannes;
3 begrafenis kerken;
kerken ; het tuchthuis, het eenige der provincie, en
hetwelk binnen zijne muren eene eigene kerk heeft; de nieuwefchouwburg, en de prinfelijke fral
fial met de zout- en koornmagazijnen. De
fiad
flad heeft van binnen fraaije wandelwegen, en in hare voorfreden
voorfieden
fierken handel, in
vindt men een groot aantal tuinen, wier bezitters !l:erken
tuingewasfen en groenten, op 6 mijlen affiands, naar alle kanten
drijven.
ZNAIM. (Znaym)
(ZtJaym) Eene fl:ad
l1ad in het markgraafschap Moravië,
en de hoofdflad
eellen kreits van gelijken naam. Zij ligt in eene
hoofdfiad van eenen
:nmgename landllreek
landfireek,• op eenen berg, langs 'welks
anngename
welks voet de Taga
ftroomt, bevat 6,000 inwoners, en is vermaard wegens den wapenfii1!1:and, die in hare nabijheid, den 12den van Hooim.
tus_
fiilfiand,
Hooirn. 1809, tus.
Oostem"y'kers en Franfchen geGoten,
genoten, en den 14 van Wijnm.
fchen de Oostem'i/kers
door den vrede van lJ7éenen
/Péenen gevolgd werd. Aan 'den
-den voet des bergs
ligt eene eertijds [choone
keifchoone abdij, welke thans tot eene groote kei.
zerlijke tabaksfabrijk is ingerigt, waaruit jaarlijks meer dan 25,000
centenaar tabak wordt afgeleverd.
ZOEGA, (GEORG)
(GEORG) een Deen, eeh der grootfie
groot!le oudheidkun.
oudheidkundigen van onzen tijd, en daarbij een der uitmuntendfie
uitmuntendfl:e en zeldzaamfie mannen. Hij werd in 1756 in MögeltotJder
Mögeltonder in jutland
jut/IJml geboren;
fle
fludeerde te Göttingen, en onderfcheidde zich reeds vóór zijn 2Ifie
2Ifre
fiudeerde
jaar door verfcheidene geleerde verhandelingen in de Duitfche en
Deenfche taal. In 1777 ging hij naar Italië; kwam in 1779 te Rome, en
legde zich feden geheel en alleen op de kennis der oudheden toe.
roe. Bij
fl:ad, werd hij door den hoogleeraar
zijne komst in laatst gemelde fiad,
ADLER aan den kardinaal STEF
STEFANO
llORGIA voorgefield
voorgefl:eld.• wiens gunst
ADLER
ANO llORGIA
en befcherming
befchermi\1g hij eerlang
eerla\1g verwierf. De kardinaal was zeer ingenoG 3
men
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men met Egyptifche oudheden, waarvan hij eene rijke verzameling
bezat, en nu werd ZOEGA, die de Koptirche taal verfiond, fpoedig de
OEDJPUS dezer overoude raadfels , en maakte in 1787 eene volledige
verzameling van EgyptiCche munten, met uitvoerige ophelderingen,
door den druk bekend. De algemeene goedkeuring, welke dit, voor
de gefchiedenis en ti;drekenkunde,
ti;drekenkunde. zoo belangrijk wërk
wèrk ontving.
maakte PlUS VI. op ZOEGA oplettend, met dat gevolg, dat hij hem
den moeijelijken arbeid opdroeg, om de Obelisken te verklaren. In 1797
eaf
l'.af hij, op pausfelijke kosten, zijn groot werk over dezelve, onder den titel van: de origine et u/u Obeliseofum Romae, in het licht
kundigfre
en verkreeg daardoor den roem van een' der fchranderfie en kundig1le
geleerden. Het mufeum van Borgiano Yetiterno
Ye/iterno rijk in KoptiCche
fchriftrollen zijnde, ondernam ZOEGA het hoogst moeijelijk werk,
om deze op te belderen ; en het was niet voor het jaar 1810; dat
de vrucht van zoo veel nameloozen arbeid konde bekend gemaakt
worden. ZOEGA fchreef, in de duitfche
duitfcbe taal, eenen oudheidkundigen
wegwijzer door Rome, welke voor vele kunstminnende reizigers
van veel belang werd; terwijl hij de aanzienlijkfien derzelve in per..
foon geleidde. Een grooter werk van zijne hand, hetwelk eenen rij.
ken fchat der zeldzaamfie kundigheden bevat, is in 2 deelen in folio,
in 1808, bij PlRANESI
PIRANESI te Rome verfchenen, onder den naam van: Li
Bassirilievi antiehi di Roma, ineisi da tom. Piroli eolle iJlustrazioni
illustrazioni
di GIWRGIO
GEORGlO ZO&GA.
ZOEGA. In lacer jaren beklaagde ZOEGA zich dikwijls,
dat hij den arbeid, aan de E gyptirche oudheden befteed , niet aan
de Griekfche had te koste gelegd, en dit verhinderde bij hem, meer
dan bij iemand anders, de uitvoering van zijn vroeger plan, om de
geheele Griekfche
Griekfcbe oudheidkunde te ziften en op nieuw te b~arbeid
hinderpal~n van onderfcheidenen
den; terwijl hij bovendien met vele hillderpal~l1
gunfiig waren.
aard te worstelen had, die voor zijn oogmerk niet guntlig
ZOEGA was Deensch generaal- con[ul
con [ui bij den kerkelijken fiaat;
fraat; en
weinige dagen na zijnen dood kwam het diploma te Rome, waarbij
hij tot ridder van de Dnnebrogs-orde
Danebrogs-orde benoemd werd. Hij was voorts
hoogleeraar aan de univerfiteit te Kiel, . en lid van de akademiën te
Koppenhage, Göttingen, Berly'n,
Ber/y'u, Siena, F/ormce,
Flormee , R011le
Rome en meer
Koppenhnge,
andere, welke laat1le
laatfre 1lad
frad echter zijn eigenlijke werkkring was.
Hij tlierf
fiierf in 1809, diep betreurd door allen, die hem kenden, en
Audrea delle Pratte begraven. De geheim.
werd in de kerk St. Andrea
fchrijver der Italiaanfche akademie, THIEBAUT DE BERNEAU, vervaardigde op hem eene lofrede, welke in 1809 te Pari.is
Parifs uitkwam, en eene
naauwkeurige opgave zijner werken bevat; terwijl zijn welgelijkend ,
en uitdrukking vol portret, door zijnen landger.oot THoRNwALDsEN
THORNWALDSEN
geteekend , met eene korte befchrijving van zijn leven, bij zijn
werk BassiriJievi, gevoegd is.
ZOET HOUT is de zoete wortel van de Glyzyrrhiza glabra,
welke in Spanje in het wild groeit; bij Bamberg verbouwd wordt.
wordt,
bare zoetigheid van eene zoete estractive 1lof,
fiof, of Glykion,
G/ykion, ontomen hare
leent.

ZOHAR. - ZOL LIKOFER.
1°3
leent. Deze ftof laat zich niet zoo als de fuiker in gistiug brengen,
en wordt diensvolgens door dede' EngeIfchen tOt het zoetmaken van
bieren gebruikt.
ZOHAR, in het Hebreeuwsch
Hebreeuwscb zoo veel nIs
als glans beteekenende ,
is de naam van een Cabalistisch
Cabalistiscb boek, waarvoor de Joden groote
hen voor zeer oud gehouden wordt.
achting hebben. en hetwelk bij ben
ZOLLIKOFER (GEORG JOACHIM) was leeraar bij de EvangeJifche hervormdé gemeente te Leipzig, en een der uitmuntendlle Duitfche kanzelredenaars der vorige eeuw,
eeuw. Hij werd te St. Callen
Gllllen in
Zwitferland in het jaar 1730 geboren, en had van zijnen vader, die
ZwitferlanrJ
een braaf regtsgeleerde was, en in vroegeren tijd de godgeleerdheid
beoefend bad,
had, de neiging tot den geestelijken fl:and
fiand geërfd, en ont..
ving ook van hem het eerfl:e
eerfie wetenfchappelijke onderwijs, hetwelk bij
hij
vaderfiad, en vervolgens op het Gymnajium
Gymnafium te
op de fchool zijner vaderfl:ad,
Frankfort aan den Mat'n en te Bremen , en ten Jaatfl:e
Jaatfie aan de hooge
fchool te Utrecht verder voortzette. Kort na zijne terugkomst van
de akademie werd hij (1754) predikant te Murten in ZwitferJanrJ;
Zwitferland;
doch.
doch kreeg niet lang daarna, daar hij zich voordèelig
vooràèelig ond~rfcheidde,
een beroep naar eene andere plaats, en in 1758 dat van leeraar bij de
gereformeerde gemeente te Leipzig. In deze fl:ad
11:ad bleef bij,
hij, onder
niettegenfiaande onderde vlijtige waarneming zijner ambtsbediening, niettegenftaande
fcheidene voordeelige aanbiediR~n,
aanbiediB'gen, tot aan zijnen dood, alzoo hij
fiandpunt bevond, van waar hij
bij veel goeds konde
zich hier op een fl:andpunt
werken. De plaats, waar hij thans leefde; de hoogere befchaving
der gemeente, welker leeraar hij was; zijn omgang met de meeste
uitilekende geleerden, dit alles droeg veel bij tot verdere ontwikkeuitftekende
ZOLl.IKOFE&S- talent, en verhief' hem langzamerhand tot dien
ling van ZOLI.IKOFER.strap, waarop hij zijnen hoogeren roem als kanCeIredenaar
kanfelredenaar tot aan het
einde zUns levens gehandhaafd heeft. Gedurende zijne 30 jarige
ambtsbediening heeft hij als openlijk leeraar veel goeds gefticht,
ge1Hcht, niet
alleen bij zijne gemeente, maar ook bij de talrijke toehoorders, die
eigenlijk tot
tot dezelve niet behoorden, inzonderheid onder de.ftuderende
jeugd, die in hem, inderdaad, een moeijelijk te bereiken voorbeeld
van navolging vond. ZOLLIKOFERS voordragt als kanfelredenaar was,
gelijk zijn uiterlijk voorkomen, bedaard en deftig; diep in het hart
haFt
dringend; overtuigend;
overtuigend~ zonder wegflepend te zijn; niet eigenlijk po.
po_
pulair. maar duidelijk en bevattelijk, en voornamelijk gerigt, om op bet
het
verfl:and,
verfiand, en daardoor op het hart te werken. Eene zijner boofdbehoofdbedoelingen bij zijne leerredenen was, om de vooroordeelen en heêr~
hetrrebende
fehende gebreken des tijds tegen te werken, en juistere zedelijke begrippen te bevorderen. Hij bezat de zoo zeldzame kunst, om geheel bijzondere betrekkingen, gebreken, gewoonten, en zelfs de
genoegens des huisfelijken en gezelligen levens, op·
op' den - kanrel
kanfel met
waardigheid te behandelen. Zijn karakter, zijn openbaar en afzonderlijk leven waren volkomen onberispelijk, en hij genoot eene alge~
algehij., na
meene achting. Als een denkend geestelijke liet hij, wanneer hiJ,
G, 4
ean
G.
aan
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een 'zorgvuldig
zorgvuldig onderzoek, eene andere overtuiging verkregen had,
met eenen vrijen geest, en zonder den minfl:en
mee
min!1:en fchroom, verfchei.
dene gevoelens van het oudere fl:elfel
!1:elCel varen. Van zijne leerredenen
zijn bijna 250 in druk verfchenen, en allen met dezelfde goedkeuring ontvangen, waarmede zij voorheen gehoord werden. Hij
zelf heeft,
heefc, van 1769 tot 1788, vier verzamelingen in 6 deel en er
van uitgegeven, die meermalen herdrukt, en ook in andere talen
overgezet zijn. Na zijnen dood werden zijne nagelatene leerredenen
in 9 deelen uitgegeven; terwijl al deze verzamelingen mede onder
den titel van: ZOLLIKOFERS fämmtliche Predigten, in IS deelen,
deelelI , van
1789 tOt
tot 18°4,
1804, te Leipzig gedrukt zijn. Hij maakte zich zeer
verdienfl:elijk
verdien!1:elijk door de uitgave van een nieuw Gezangboek, in 1766
te Leipzig ver[chenen,
verCchenen, en waarvan in 1786, mede aldaar. de 8fl:e
8!1:e
druk in het licht kwam. Zijn vriend WEISSE fl:ond
!1:ond hem krachtda.
krachtdadig in dit werk bij, waarin, behalve de verbeteringen der oude
liederen, ook ver[cheidene
verCcheidene nieuwe van ZOLLIKOFER zelven , gevonden worden. Ook de door hem uitgegevene dndachtsübungen
1J11d
Gebele bezitten eene groote waarde. Nog zijn van hem overund Gebete
FranCche en Engelfche werken bij voorb. Unterzettingen van eenige Fran[che
haltungen
ha!tungen der EMILIE; BRYDONE'S Reife dUl'ch
durch Sicilien
Sieilien und lIifaltha,
Maltha,
beide Leipzig 17N,
I7N, door hem geleverd. ZOLLIKOFER fl:ierf
!l:ierf in
het jaar 1788, wanneer de hoogleeraar GARVE eene uitmuntende
beCchrijving van 's mails
mans karakter, ter gemelde plaatre,
plaatCe, in het licht gaf.
befchrijving
ZOMER. (De) ln
In de taal van het dagelijksch leven verll:aan
wij hierdoor gewoonlijk het zachte warme jaarCaizoen
j3ar[aizoen,, zoo omtrent
van Grasm. tot
wt Wijnm. De fl:errekundige
fterrekundige ZQmer valt, wel is waar,
ook in dien tijd, tusfchell
tusfchen de Lente en Herfst; maar heeft zijne
bepaalde grenzen. Hij neemt zijnen aanvang, wanneer de zon haren
hoogfl:en
lland ten noorden van den aequator bereikt heeft, en dus
hoogllen fl:and
omfl:reeks
omllreeks den 21ften
2Iften van Zomerm., en eindigt, wanneer zij ten twee_
den male van het jaar den aequator fnijdt, of, zoo als men het noemt,
de linie pasfeert,
pasfeert , en dus met den 2Ifl:en
21ften van Herfstmaand. Onze
ver!1:e van de zon ver.
Zomer valt in dien tijd, waarin de aarde het verfl:e
wijderd, is en daardoor zich ook het langzaamst beweegt; 't welk 011onder anderen hieruit kan blijken, dat de middellijn der zon in den Zomer merkelijk kleiner fchijnt, dan in den Winter, en dat de zon in
het noordelijke halfrond N dag langer vertoeft, dan in het zuidelijke.
Niettegenfl:aande
Niettegen!1:aande den verderen afstand der zon des Zomers> zijn hare
firalen veel fl:erker, dan in den Winter, omdat zij in een minder
fchuinfche rigting op de aarde vallen, en de zon in den Zomer veel
vroeger op·
op- en veel later ondergaat, en dus eenen grooteren boog
aan den hemel befchri.ift, dan in d en Winter. Wanneer de zon, op
hare fchijnbare baan, het keerpunt van den kreeft raakt, en dus op
haar hoogst fhat,
fl:23t, en het langst boven den gezigteinder blijft, zou
men eigenlijk de grootfte
grootfie hitte verwachten; doch de ondervinding
leert, dat deze gewoonlijk eerst in Oogstm. plaats. heeft, en wel
op
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op het geheele
gebeele noordelijk:
noordelijk halfrond tot eenige graden boven den
poolkring. De reden hiervan is, dat de zon thans reeds langer
hare kracht geoefend heeft, en binnen den poolkring, tOt.
tot. omtrent
10 of 1'2
l'l graden van de pool. eindelijk het ijs gebroken, en het
weder eenigzins zachter geworden is, zoo dat de lucht uit ·de
noordelijke en oostelijke frreken
fireken niet meer zoo koud tOt ons
komt.
(DI~) Dit
mt prachtige hemellicht, voor ons de voornaamste
ZON. (DI»
bron van licht en warmte, vertoont zich aan ons als eene ronde
en glansrijke fchijf; doch is in der daad, volgens de gedane waarne..:
waanoe inzonderheid de Zonnevlekken (zie aldaar)
a/daar) aanlei.
mingen , waartoe
aanleiding hebben gegeven, een bol, die in omtrel1t
Olntrenc liS!
~5~ dag om zijne eigene as draait. De betrekking, welke er niet alleeH tusfchen
tusCchen de aarde, maar over het algemeen tus[chen
tusrchen alle hoofd. en bijplaneten van
ons fielsel
frelsel en de Zon bestaat, kennen wij
w~j federt
Cedert KEPLER, waaromtrent nader in het art. ZONNESTELSEL. Haar afstand van de
aarde, welke door waarnemingen omtrent heur parallaxis
para/taxis vrij naauwkeurig is bepaald, bedraagt in een rond getal tusfchen
ttlsCchen de 34 en 3S
35
millioen geographifche
geographiCche mijlen, zoo dat zij meer dan 400
4°0 maal verder dan
8' J 3,1 tot
de maan van ons verwijderd is; terwijl nogtans haar licht in 8'13"
ons afdaalt. Om ons een zinnelijk denkbeeld van dezen verbazenden afaf.
on8
fiand te vormen, kan dienen, dat een kanonskogel, die 600 voet
in ééne feconde aflegt, omtrent 26 jaar zoude noodig hebben, voor
dat hij de Zon bereikte. Hare fchUnbare
fch~jnbare middellijn is aan die vnn
van
tamelijk gelijk, namelijk iets over ~ gr.; doch naar mate
de maan tamel~ik
van de onderfcheidene
onderCcheidene punten der baan, waaruit wij haar befchou·
wen
wen,, verfchilIende
verfchillende,, hetwelk een noodzakelijk gevolg is van de ge.
gedaante der laatfie.
laatfre. Daarenboven fiemmen de gevolgtrekkingen, wel·
welke wij uit de verfchilIende
verCchillende grootte van de middellijn der Zon, met
betrekking tot haren verfchilIenden
verCchiIIenden afstand, afleiden, volkomen met
datgene overeen, wat ons daarvan uit andere gronden bel,end
bekend i~,
zoo dat deze wederzijdfche bevestiging de bepalingen der hedendaag.
frerrekundigen hieromtrent buiten allen twijfel fielt.
De
fche fierreknndigen
masfa
masCa der Zon verhoudt zich lOt
tot die der aarde, volgens de Ilieuwfie
l1ieuwl1:e
opgave der EClposirion
ENposilion du syst~me
systgme du
Ju monde,
337°86: I; in
337086:
hare middellijn is zij 110,
J 10, aan hare oppervlakte 1~,5oo,
I !2,5°°, aan Iigcha.
ligcha13!28460 maal grooter.
melijke ruimte ]328460
Over de natuurlijke geJ1:eldheid
gel1:eldlJeid der Zon zijn de fierrekundigel.1
frerrekundigell
fieeds van verfchilIende
verCchillende gevoelens geweest. Wij willen
wiJlen onze lezers
alIen op te geven, maar zullen ons alniet vermoeijen , met deze allen
dzzen beroemden fier.
frer.
leen tot dat van HERSCHEL bepalen. Volgens dezen
rekundige is zij op zich zelve een duister Iigchaam , dat door ceee.
nen verbazendell,
verbazenden , gelladig
ge!l:adig met lichtende wolken vervulden, damp,
damp.
kring omgeven wordt, en op welks oppervlakte zich bergen en
dalen, gelijk op onze aarde, bevinden: een gevoelen, hetwelk
boven dat van LA PLAce,
PLACE, die de Zon
voor een hrandend
brandend lig.
G 5
cbaam
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ZONDAG. - ZONDVLOED.
chaam houdt, de voorkeur fchijnt te verdienen, vermits het ons
hemel_
tot de verhevene gedachte van de bewoonbaarheid van dit hemel.
ligcpaam
ligc,haam opvoert, welke met de wijze aanwending der ruimte door
eene weldadige Almagt beter overeenkomt.
ZONDAG. De eerUe
eerfie dag der weke, naar de zon genoemd; om dat
HELIOS
Chrishij oudtijds aan HEL
lOS , of den Zonnegod, gewijd was. De Chris·
op_
tenen noemen dezen dag den dag des Heeren, vermits hij aan de op.
fianding des Zaligmakers geheiligd is, en ook Rustdag, alzoo hij de
CON.
plaats des Sabbats vervangt, welke inrigting het eerst door CONgrooten,, in het
hct jaar 371, werd daargefield. V66r dien
STANTINUS den grooten
eerfie Chr'stenen
Chr'stcnen den ouden en nieuwen Sabbat,
S!lbpat, en
tijd vierden de eerUe
om' het Jodendom zoo
wenschten de afschaffing van den eerfien, omveel te meer tegen te werken, en hunne geheele afzondering van hetzelve, ook daardoor, openlijk aan den dag te leggen.
ZONDAGSLETTER. Reeds bij de Romeinen werden de dagen der
week door de eerUe
eerfie letters van het alphabet gekenmerkt. Die letter
noemtmende
nu, welke voor ieder jaar den Zondag aanwijst, noemt
men de ZondagsIe/ter. Daar echter Sprokkelm. in een fchrikkéljaar éénen dag meer
heef[, zoo moet ook in die maand de Zondagsletter eenen dag ver[chui.
verfchui.
ven, om welke reden dan ook een zooda~'Jig
zoodaFlig jaar er twee heefe,
heeft, nameSprokkelm.,' en de tweede van den
lijk: de eerfte tot den !2sllen
25fien van Sprokkelm.,·
IUen
25 van Sprokkelm. toe
Jfien Zondag na den IJS
tot het einde van Winterm.
ZONDVLOED. Zoo noemt men in de Heilige Schrift die groote
overfirooming, welke, volgens het berig;;
berig. van MOZES, als een GodGod_
overftrooming,
delijk firafgerigt wegens de zonden, waaraan zich het menfchelijk
genacht
geflacht reeds in de 2de
IJde eeuw na de fchepping had fchuldig gemaakt,
hetzelve gevolgd werd. Dezeldoor eene bijna geheele verdelging van hetzelV'e
daarve werd door eenen aanhoudend en plasregen van 40 dagen, en het daar.
e11en
door opzwellen der wateren veroorzaakt; bedekte de aarde tot 15 ellen
boven de hoogfie bergen, en verdelgde al wat leven ontvangen had,
behalve NOACH met zijn huisgezin, die zich met de zijnen, bene·
dierfoorten, in een, op
vens een paar van ieder der hem omringende dierfoorcen,
goddelijken last gebouwd, fchip redde. Na dat deze overfirooming
J 50 dagen op hare hoogte gefiaan had, nam zij langzamerhand we~
150
der af, en na verloop van
van"3 maanden, (zoo dat zij een geheel
jaar geduurd had) werd NOACH door eene tweede, door hem uitgelatene duif, die met een' olijftak terug keerde, overtuigd
overtuigd,J dat de
aarde droog was, en konde aan het gebergte Ararat
Árarat,, in ArmeoverfiroÓming wordt gewoonlijk,
nië. met zijn fchip landen. Deze overfiroáming
volgens de Hebreeuwfche tijdrekening, in het jaar 1656 der wereld,
volgens PET"VIUS
PETAVIUS IJ327,
12327, en volgens JOH. VON
VaN MULLER 3547 jaar
voor CHRISTUS geboorte bepaald.
Andere volken, waarvan de vroegere gefchiedenis nog geheel in een,
een·
fabelachtig kleed gehuld is, fpreken van foortgelijke
fooregelijke overfiroomil1~
over!lroomin~
gen, eo
en van geredden, wier lot in de meeste omfiandigheden met het
bijbelsch verhaal van de redding van NOACH overeenkomt, waaruit
men,
men106
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men nie~
nieç zonder grond cat
tOt de algemeenheid van
va11 den Z()I1dvloed
Z<)Ddvloed en
zijnen gemeenfchappelijken oorfprong met die overfiroomingen
overflroomingen bellobenoten heeft: ook kan men NOACH in FOHI
FOHr der Chinefche, in SOTTIWRATA of SATYAVRATA der Indifche, in XISUTHROS der Chaldeeuwfche, en OGYGES en DEuKALEoN
DWKALEON der Griekfche mythen weder herkennen; en zelfs fpreken de verhalen der oude Amerikanen, inzonderheid der Mexikanen, van eenen zoodanigen vloed, welks geredde
held, even als NOACH, de tweede fiamvader van het menfchelijke geflacht geworden is. Niet minder dan de overeenfiemming
overeenflemming der oude
verfleeningen en geraamten van
fabelachtige verhalen, kunnen ook de verfieeningen
binnenfle der bergen, en d:!
de fpozeedieren, die op de toppen en in het binnenfie
warmfle landen, die in de koud!le
koudfle
ren van dierlijke Iigchamen uit de warmfie
gevonden worden, ter bevestiging van het verhaal van MOZES dienen.
Ondertusfchen hebben GATTERER, CRAMER en anderen tegen de al'van den Zondvloed ingebragt, dat een aanhoudende regen
gemeenheid "van
van 40 dagen en eene algemeene over!lrooming
overflrooming van den grooten Oceaan onwaarfchijnlijk; dat de vereeniging van alle foor
ten van fchepfoorten
gedurende den vloed
fels in de Ark, en derzelver voeding in dezelve gednrende
onmogelijk; de verdelging van alle overige levende wezens, uit toorn
over de menfchen, Gode
Gade onwaardig,
onwaardig. en eindelijk de verfpreide be.
volking en befchaving, welke ons de gefchiedenis, weinige eeuwen
na NOACH, aanwijst, onbegrijpelijk is. In der daad, er zijn niet minder gronden tegen, dan voor de algemeenheid dezer' overfl:rooming;
overfirooming;
en daar alle berigten , die van
van''dezelve
dezelve gewag maken,
maken. blijkbaar van
eenen mythifchen oorfprong, en ten minfle
minf1:e 1000 jaar later eerst ter
neder gefcbreven
gefchreven zijn, zoo zal men bezwaarlijk ooit, hieromtren"t,
hieromtren't,
gefchiedknndige zekerheid geraken. Waarfchijnlijk blijft
tot eenige gefchiedkundige
het echter, dat eene of meer overftroomingen, welke geheele landen bedekten, wezenlijk hebben plaats gehad,
gehad. daar niet alleen de opgegevene ontdekkingen der natuuronderzoekers, maar ook de gedaante
der aarde, de vorming' der zeekusten, en de langs dezelve tot in de
zeeboezems voortloop
voortloopende
geweI.
ende , merkbare aardlagen,
aardlagen. foortgelijke
foongelijke gewelollze planeet aanwijzen.,
aanwijzen.
dige omkeeringen van onze
ZONE. (Zonae) De Zonen, ook hemelgordels of luchtflreken ge.
genoemd,
noemd. worden gevormd door de keerkringen, die op 23!
23î graad
afstand van de evenachtslijn (aequator),
Caequator). en door de poolcirkels,
insgelijks op 23!
23~ graad van de aspunten of polen, getrokken zijn.
Zij fcheiden dus de (larde
llarde in 5 deelen, waarvan het eene de
beete of verzengde, twee de gematigde.
gematigde, en twee de koude luchtheete
fireken genoemd worden. De eerUe,
eerfie, die tusfchen de keerkringen
flreken
deel en wordt gefcheiligt, en dus door den evenaar in twee gelijke deelen
den, maakt eenen band van 47 graden breedte. De grootte van
deze wordt gerekend op 4,821,159 vierkante mijlen, en eIken dag
luchtfireek , die de zon regtUanregtfianvan het jaar zijn er bewoners dezer luchtflreek
hel), die digter bij de
dig boven het hoofd hebben; hetwelk met hen,
evennachtslij 11 wonen, tweemaal, en met hen, die juist onder de
evennachtslijn
keer·
keer-
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keerkringen wonen, eenmaal des jaars het geval is. Onder
Onder del}
den, eve~
eve·
naar hebben zij de zon op den middag gedurende zes maanden in
het noorden,
noorden) en even zoo lnng
lang in het zuiden, en zijn de dagen en
nachten even lang: waarin evenwel ten aanzien van de overige bewoners dezer luclltftreek
luchtllreek ,naar mate hunner meer (lf
()f mindere verwijdering van den evenaar, eenig verfchil plaats heeft. De ouden hielden
gem!ltigde
dezelve wegens de groote hitte voor onbewoonbaar. De gemtltigde
tlIsfchen de beide keerkringen en poolcirkels gelegen
Zonen, die tusCchen
worElen, beGaan
beflaan
zijn. en dus in noorder en zuider onderfcheiden worden,
ieder eene ruimte van 43 graden breedte, en worden ieder op
1,849,407
1,849,40 7 vierkante ~ijlen
mijlen begroot. Boven de landen, die onder
deze Zonen gelegen zijn,
zUn, !laat
fiaat de zon nooit regtfiandig,
regtllandig. maar nadele
nadert
dezelve alleen in eene CchuinCche
fchuinfche rigting. In de noorder gematigde
luchtfireek worden van den 21 van Willterm.
Wiuterm. tot den 21
2 I van Zomerm.
val1
de dagen langer en de nachten korter, en omgekeerd van 21 vnn
Zomerm. tot 21 van Win
term. ; terwijl in de zuider gematigde luchtWinterm.
inde
tie noorfireek juist het tegendeel plaats heeft. Zoo ziet men ook in
der Illchtfireek
luchtllreek de zon op den middag altijd in het zuiden, in de zui.
der luchtfireek altijd in het noorden. De beide noorder en zuid
zuider
er
koude Zonen eindelijk, die binnen de poolcirkels gelegen zijn, hebben
ieder een
eenen
en omvang van 23\23~ graad breec!te
breedte,1 en worden ieder op
jnist onder
3 86 , 105 vierkante mijlen gerekend. Daar de bewoners juist
de polen de zon zes maanden boven en zes maanden beneden den
gezigteinder hebben, duurt de dag ook zes maanden achtereen en
even zoo lang de daarop volgende nacht. (*)
ZON-lVIIKROSCOOP (DE) is niets anders dan een enkelvoudige
Mikroscoop van een zeer kon
kort brandpunt, waardoor zeer kleine
voorwerpen, aanmerkelijk vergroot.
vergroot, op een wit doek in eelle
eene
donkere kamer worden afgebeeld. Ten einde bij deze fierke vergrooting de beelden zich duidelijk zouden voordoen, worden de
voorwerpen, met behulp van het zonnelicht, door eenen fpiegel in
behoorlijke rigting teruggekaatst, en, door een bolle !ins
lins geconcen.
ge::oncen.
treerd, zoo veel mogelijk verlicht.
ZONNEBAAN, Zonneweg, (zie ECLIPTICA).
ZONNECIRKEL. (zie CYCLUS).
ZONNEDIENST. Een hoofdtak van alle oude Godsdiensten, de
vereering der Herren, of fierrendienst.
fterrendienst. Bij de Asfyriers was de
dienst van BAAL (BELus) ; bij de Pheniciërs die van MAL-KARTA,
of van den Phenififchen
Phel1ififchen HERCUI.ES;
HERCliI.ES; die van den Moloch van KRONOS
bij de Grieken, en de SATURNUS bij de de Romeinen eene ZonnedienSt.
Zonnedienst.
Het fielfel
ftelfel van het Sabiïsmus (fierrendienst)
(fterrendienst) was in de meer verlichte godsdienst van den Perfifchen ZOROASTER het zuiverst ont(~nTHRAs) voor het goed beginfel , OR1I4UZ;
ORlIWZ;
wikkeld: hij hield de Zon (nHTHRAs)
en van hier, dat de eigenlijke Zonnedienst meer zinnelijk, en die
van
C*)
(*) EeD de! beste ge[chrifteD
gefchrifteD hierover zijn VAN SWJNDEN'S
SWINDBN'S leS(BIl
lesfen 6'118"
olie' he'
h,t plalleplane-

tariu,.,
TOG VAN LAUN.
taria., ulurium
telurium en
CIZ lunarium van HAR
HARTOG
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van ZOROASTER meer geesteUjk
geestelijk is. De Zonnedienst werd door de
l'uul'dienst
rUl/rdiemt vervangen, en hierom werden de Nafthabronnen in
Bactrië en aan de CasPifche
Caspifche zee, en de vuurvelden bij Baku, met
de Zonnedienst in verband gebragt.
gehrngt. De andere hoofdtak van alle
oude godsdiensten, welke op aarde plaats hadden. was het FETICHlg..
FETICHISMUS. (zie: FETICHEN.)
FETlCHEN.)
ZONNEJAAR. De bepaling van hetzelve vorderde vele f1:erre.
frerrekundige kennis en naauwkeurige waarnemingen. Volgens HERODOTUS
[-IERoDoTus
waren de Egyptenaren de eersten, die de ware lengte van het Zonnejaar het naast bepaalden. Zij verdeelden hetzelve in twaalf maanden,
maanden ~
ieder van 30 dagen, zoo dat hun jaar 360 dagen had. De bewoners
van Thebe echter, die op den loop der maan geene acht floegen,
voegden er nog 5 dagen bij; doch in het vervolg van tijd merkten
zij op, dat de honds{1:er
honds!ler (Sirius), welker wederverfchijning voor het
opgaan der zon de over{lrooming
over{1:rooming van den Nijl
Nijt aankondigde, zich
ieder 4de jaar eenen dag later vertoonde: dan daar het jaar van 365
dagen met de berekening hunner feesten in een zoo naauw verband
fiond, dat eene verandering hieromtrent vele zwarigheid inhad,
verfch-Oven, en in
ill an_
an.
zoo bleef het, ofschoon deze feesten jaarlijks verfchoven,
dere jaargetijden vielen, echter bij deze bepaling, tot dat Egypte
'onder de heerfc1Jappij
heerfchappij der Romeinen kwam. wanneer JULIUS CAESAR
zijne tijdsbepaling invoerde. In Griekenland had men nu het
jaar juister op 365~ dag bepaald, en de Grieksche f1:errekundige
fterrekundige
SOSIGENES had hiertoe den JUliaanschen,
JUliaansehen kalender ten grondflage gelegd; doch reeds bevond de l1errekundige
fterrekundige HIPPARCPlUS
HIPPARCIWS in Alexandrië,
omtrent 150 jaar voor onze tijdrekening, dat
dut het Zonnejaar 5 minuten
korter was, dan 365t
365! dag, en dus maar 365 dagen, 5 uur en 55
min. bedroeg: dan zijne voor{]agen
voorllagen ter verbetering vonden geen en ingang. De naauwkeurige
naauw keurige waarnemingen van lateren tijd hebben echter
11 min. 15
IS fec. korter is,
is , dan het J
Jllliaanfche.
uliaanfche.
geleerd, dat het jaar 1I
LA UNDE
I.ANDE bepaalt het op 365 dagen 5 uren, 48 min., 35 fec. en 30
LA
tert., en VON ZACH op even zoo veel dagen.
dagen, uren en minuten, doch
48,016 feconde, welke zoo llaauwkellrig
naauwkeurig bepaalde tijdperiode het
burger/y"ke in de
Sterrekundige jaar genoemd wordt, waarvan het burgerJiike
almanakken wel moet onderfcheiden
onderfcheidcn worden. Dit laatste, omdat
men de dagen niet deelen kan, heeft iJechts
flechts 365 dagen. en komt
derhalve met 'het fierrekun
fterrekun di
dige
ge jaar n iet volkomen overeen ,waarom
, waarom
men dan ook, voor de overfchietende uren, min. enz •. er ieder 4de
nd , tusfchen den 24fien
24fren en !l5fien,
2s!l:en, eenen dag
jaar, in Sprokkelmaa nd,
heeft bijgevoegd, dien men Schrikkeldag, eu
en. het jaar waarin dit
plaats, en daardoor 366 dagen heeft, Schrikkeljaar Doemt.
ZONNEKEERKRING. Wanneer men zich den fchijnbaren jaar.
jaar"
men, dat hare afwijking
lijkfchen loop der zon verzinnelijkt, ontdekt men.
dagelijks veranderen moet, en wel tot eenen 'zekeren
zekeren graad nu toe-,
dan afnemen moet. De beide punten van den zonneweg nu, in welke
~e tot dus verre toegenomene afwijking weder begint te verminderen,
noemt
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noemt men 2IJnnestitstandszonnestilstands- plmten,
punten, omdat deze verandering in de
eerste dagen naauwèlijks merkbaar is, en de zou derhalve, ten aanzien harer afwijking, fchijnt !Hl
mi te fiaan.
!1:aan. Den zIfien
21!1:en van Zomerm.
bereikt zij het punt der grootste noordelijke (zomer-zonkeerpunt),
en den 21
ZI van Winterm. het punt der grootste zuidelijke afwijking
(wimer-zonkeerpunt) en maakt dus , zoo als bekend is, den lang!1:en
fien en komten
kortsten dag. De cirkels, door deze punten paralIel
parallel aan den
aequator getrokken, heeten daarom keerkringen.
keel'kringen.
fierrekundigen alle hemelligchamen,
ZONNEN. Zoo noemen de !1:errekundigen
welke door eigen licht fchitteren,
fchimren, en ten opzigte van elkander van
plaats niet veranderen (zie, VASTE STERREN). Onder deze bekleedt
ook onze Zon eene plaa~,
plaa59-, ofschoon hare betrekking tot het ganfche
wereldgebouw {lns
Qns niet
n\&' genoegzaam bekend is. Waarfchijnlijk !1:aat
fiaat
zij met alle vaste fierren
!1:erren in verband, en vormt met deze eell
een geheel fielfel
!1:elfel derzelve • die zich om eelle
eene Centrale ZIJn
zon bewegen.
Volgens L
LAMBERT
.... MBERT behoort onze Zon tot de vaste !1:erren,
fierren, welker
frelfel alle, buiten den melkweg verfirooid
verfrrooid fchijnende, Vaste frerren
vormen; doch ligt niet in het midden, maar daar, waar zich het
teeken van den adelaar bevindt, naar den kant van den Orion.
OrllJn. Hier
neemt zij het centraal Iigchaam aan,
aan. rondom hetwelk zich het geheete frelfel van vaste fierren
heele
!1:erren langzaam beweegt. DODE
BODE brengt alle vaste frerren, buiten den melkweg, benevens deze, onder één
fielfel,
frelfel, welks centrale Zon de Sirius is,
is. en houdt de aan den Hemel
naauwelijks merkbare nevelvlekken voor melkwegen en fielfels
!1:elfels van
millioenen andere Zonnen, welker glans zoodanig ineen vloeit, dat
men de bijzondere fierren
frerren niet onderfcheiden kan. Ook HERSCHEL
HERSCHEL is
van gevoelen, dat onze Zon tot den melkweg behoort; maar fchrijft
fierren geene eigene beweging roe,
voor het overige aan de vaste !1:erren
en verklaart derzelver fchijnbare veranderingen door eene beweging
. van ons geheele Zonneftelfel
Zonnefretfel naaf
naar de ·zijde
zijde van de fierren
fterren van Hercules,
omdat hij gelooft te hebben opgemerkt ,dat de vaste fierren naar dien
kant zich iets van elkander verwijderen; doch naar de tegengefielde
tegengefrelde
zijde zich meer naderen. (Men zie verder de artikelen ZON, ZONNE_
STELSEL, ZONNEVLEKKEN.)
ZONNESTELSEL. De nieuwere fierrekunde
fterrekunde heefe zich tot
het grootsch denkbeeld verheven, dat iedere vaste fier eene Zon is,
waaraan men, uit hoofde
boofde der anallJgie
anaJogie(overeenkomst),
( overeenkomst), een fielfel
!1:elfel van
omloopende hoofd. en bijplaneten kan toefchrijven. In eene meer
bepaalde beteekenis, echter, verfiaat
verfraat men onder Zonnefielsel
Zonnefrelsel onze
Zon met hare planeten, manen en cometen, waartoe diensvolgens, behalve een onbepaald getal van cometen,
cometen. de planeten Mer_
curius, Venus,
Penus, de Aarde met ééne Maan, iJ/ars,
1I1ars, Pesta,
Pesto. Juno, Ce.
res, PalJas,
Pallas, Jupiter met 4, Saturnus
Satut"nus met 7, en eindelijk UrantlS
Uranus
met 6 manen, behooren. Al
AI deze planeten loopen in het geleide
van derzelver manen, zoo wel als -de
tie cometen, in elliptifche
eIliptiCche banen
om de Zon, die in derzelver gemeenfchappelijk brandpunt fchittert,
en
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hare banen houdt (:a;e,
(:;sie ,
en door hare aantrekkingskracht gene binnen bare
CENTRALE BEWEGING); terwijl de manen of bijplaneten, behoudens
behondens
CENTRALE
derzelver
der zelver beweging met de hoofdplaneten om de zon, even zoo
laatfie befchrijven. Bovendien zijn de
gelijktijdig ellipsen om de laatl1:e
planeten aan eene omwentelende beweging om hare eigene asfen
fiandvastige helling en
onderworpen, welke beweging, gepaard met de l1:andvastige
asfen op de loopbanen, die de planeten befchrijven,
rigting dezer aSlen
tot het verhevën denkbeeld der bewoondheid van al deze hemelligwezens','. tot
tOt welker nut deze beide in
inrigtingen
éhamen door voelende wezens
rigtingen
dienen. heeft aanleiding
aanlei ding gegeven. Alle vorderingen in
fchijnen te dienen,
fierrekunde, bij voorb. de onlangs door LA PLACE op~
ophet vak der 11:errekunde,
omfiandigheid, dat de manen van Jupiter nooit allen te ge.
gemerkte oml1:andigheid,
lijk verduisterd, en de nachten der planeet hierom van haar licht
worden,,fchijnen
fchijnen· dit vermoeden te bevestL
niet geheel kunnen beroofd worden
gen. Het is hier de plaats niet, om in de bijzonderheden van al
Zonnefielfel aanbiedt, weshalve
de verfchijnfels te treden, welke ons Zonnef1:elfel
flechts eenlge der merkwaarwij ons hier moeten vergenoegen, met ilechts
digfie op te geven. Hiertoe behoort, bij voorb. de verwonderensverwonderens.
digl1:e
waardige regelmatigheid in de verdeeling der planeten door het hemel.
ruim. Reeds vóór de ontdekking der 4 nieuwe planeten, Ceres,
Yesta,
.Juno en Pallas, deed de afstand der overige van de zon en
Pésta, Juno
elkander,, de 11:errekundigen
fierrekundigen vermoeden, dat zich in deze tus.
van elkander
ee"ne planeet bevinden moest; een vermoeden,
fchenruimten neg eéne
hetwelk door de ontdekking der 4 genoemde planeten is bevestigd

geworden, welke in der daad eenen evenredigen afstand hebben. Eene
omfiandigheid, welke insgelijks eene gelijkheid
andere merkwaardige omf1:andigheid,
tllsfchen onze aarde en de overige planeten fchijnt aan te duiden, is
tusfchen
de f1:erke
fierke afplatting van Jupiter, welke even als die van onzen aardbol,
aardbol.
toefiand en den invloed der as
aswenteling
van den oorfpronkelijk weeken toe11:and
wemeling
daarop, afhankelijk moet geweest zijn. Daar nu Jupiter aan eene
fnelle wenteling om zijne as onderworpen is, zoo moet, in de
zeer fneIle
vooronderfielling van de oorfpronkelijke weeke gefl:eldheid
gefieldheid zijner
vooronderf1:elling
massa, deszelfs afplatting zeer aanmerkelijk zijn; en dit is ook door
massa.
nadere waarnemingen alzoo bevonden. (Men vergelijke
ve1-gelijke hierhij
het
ltierlJij ltet
art. PLANETEN).
ZONNETIJD. De zonnedag wordt bepaald door het tijdsver.
tusfchen twee opeen volgende doorgangen der zon door
loop·
loop lUsfchen
denzelfden meridiaan of middagcirkel. Dit tijdsverloop is niet altijd
even groot. Het hangt af, niet flechts
ilechts van de omwenteling der
aarde om hare as: maar tevens van de ruimte.
ruimte, die zij, gedurende
zulk eene omwenteling ,in hare jaarlijkfche
jaariijkfche loopbaan vordert,
door welke laat!1:e
laattle beweging noodwendig veroorzaakt wordt, dat de
terugkomst der zon tot denzelfden meridiaan later plaats grijpt, dan
gebeuren zoude,
zoude. indien de aarde geene voortgaande beweging in
de -ruimte had. Daar nu deze beweging niet
niee eenparig is, en daaren.
boven de zon zich niet in een vlak bevindt hetwelk loodregt 11:aat
fiaat
op
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op de as der dagelijkfche omwenteling,
om wenteling, zoo kunnen die Zonnedagen,
welke den zoo genoemden waren tijd uitmaken, niet van even langen
duur zijn. De zonne. of ware tijd
tUd wordt gewoonlijk
gewoonlUk vergeleken
met den middelbaren tijd; zijnde deze laat1l:e
laat!1:e de tijd, die door eene
zon, welke met eene eenparige beweging voorondersteld wordt zich
in den aequator te bewegen, wordt aangewezen. Het verfchil
verfcbil [Us'
tus'
fchen waren en middelbaren tijd wordttijdsvereffening
wordttifdsvereffening geheeten. Hare
waarde vindt men voor iederen
ieder en eerfl:en
eer!l:en dag der maànd
maand in nevensnevens·
gaande tafel opgeteekend;
opgereekend ;
Op den 1Ibten
12 uur, 3
Sten van Louwmaand.
3'' 4811
48"
"
"
Sprokkelmaand
J12
2 "
13'
J3' 56"
"
"
Lentemaand..
12
Hl "
12' 42"
42"
12 "
"
"
Grasmaand
I2
4' 44"/
"
"
Bloeimaand
11 " 56' 58"
58"
"
"
Zomermaand
11 " 57' 22"
1
"
"
Hooimaand
122 "
"
3' 19"
"
"
Oogstmaand
12 "
S'
58 /
5' 58"
"
"
Herfstmaand
111I " 59' 58"
S8"
"
,,.
Wijnmaand
"'
J1 I " 49' 49"
"
"
Slagtmaand
1I
11 " 43' 46"
"
"
Wintermaand.
1Ir"
I
"
49' 9"
waaruit men kan opmaken, wat als dat! een goed uurwerk, hetwelk
uit den aard van deszelfs inrigting een' eenparigen gang hebben
hebmoet, en dus met den waren tijd geene blijvende overeenkomst heb·
ben kan, moet aanwijzen, wanneer de zon zich in den meridiaan bevindt, of wanneer het, zoo als men gewoonlijk zegt, twaalf uur is.
ZONNE VLEKKEN. Deze ontdekt men aan de zonnefchijf dik.
para\Ielle liniën
Iiniën voortgaande. Die vlekken, welke zich
wijls, in tamelijk parallelle
fchijff vertoonen,
vertoon en , bewegen
voor ons oog aan den oostelijken rand der fchij
zich in het eerst langzaam; doch naderhand fieeds fneller,
fneller I tOt
tot dat zij
omtrent het midden der zonne[chijf
zonnefchijf komen, waar hare [nelheid
fnelheid het
groot1l:e
groot!1:e wordt, die echter wederom afneemt, hoe meer die vlekken
den westelijken rand naderen. Voorts befpeurt men, dat zij
het [malst
fmalst zijn, wanneer zij aan het middelpunt komen; hetwelk
[chijm
fchijnt te bewijzen, dat de zon een bol is, die zich naar de volg.
volg~
orde der hemelteekens om hare as beweegt. Uit hoofde van dezen vorm, zien wij de zich op haar vertoonende vlekken onder
fteeds
fieecls kleinere hoeken, hoe meer zij de randen van de fchijf naderen. Voor ons zijn deze vlekken gewoonlijk 12 tot 13 dagen aan
de zonnefchijf zigtbaar, waar zij, wanneer zij aan den westelijken
rand voor ons oog verdwenen zijn, eerst na verloop van 14 dagenaan den oostelijken weder te voor[chijn
voorfchijn komen. CASSINI heeft door
eene groote menigte van waarnemingen bevonden, dat de tijd, waarin
eene zonnevlek zich eenmaal geheel omdraait, tot dat zij zich weder
op dezelfde plaats der zonnefchijf vertoont, waar men haar te voren zag,
uren, 20 min. bedraagt, waarvan echter de
zag. 27 dagen, 12 uren.
op-
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opgave van latere fierrekundigen
fterrekundigen aanmerkelijk verfcbilIen. Daar de
Zonnevlekken zich, in de eerfl:e dagen van Zomer- en Winterm. , in
regte lijnen bewegen, en deze de ecliptic{~ (zonnebaan) onder eenen
hoek van '7 gr. 20 min. doorfnijden. zoo volgt hieruit, dat de as
8~io
der zon op de vlakte van hare baan onder eenen hoek van 82jO
fiaat. Voor het overige Zijn de Zonnevlekken gemeenlijk zwart met
eene lichtere fchaduw omgeven, en dit bewijst reeds, dat zij geene
bloote dampen zijn, welke zich in den dampkring der zon bevindelt.
Zij zijn fomtijds grooter dan de oppervlakte der gebeele aarde, en
nu eens in groote menigte bij elkander, en dan weder
vercoonen zich nn
verftrooid. In 1816 nam STARK in dfJgsburg
ieder afzonderlijk en verfirooid.
verfcheidene Zonnevlekken waar, en wel op den 4den van Hooim.
grootte. en 4 grootere , benevens
23 kleine, JO van eene middelbare grootte,
grootfte •
4 in den phytospeer der zon verdiepte vlekken, waarvan de grootfie
welker openingen echter ieder zich in eene andere gedaante vertoonden, de middellijn der aarde meer dan 6 maal overtrof; terwijl in
de jaren 1779 en 1795 zich vlekken in de zon vertoonden, die,
naauwkellrige metingen, 3 en 6000 mijlen in middellijn bad.
had.
volgens naauwkeurige
mill. vierkante
den. In 1791 nam men eene groote vlek van 200 mil!.
mijlen waar, en men ing tevens 50 te gelijk aan de zonnefchijf. On..
fchijm het niet, dat deze vermindering van licht ook
dertusfchen fchijnt
eene afneming van warmte ten gevolge heeft; want de Zomers van
koel.
gemelde jaren waren niet bijzonder koe!.
zonnerchiJn, door de fcbafchaZONNEWIJZER is een werktuig, om, bij zonneCchiJn,
duw van eenc frift of eenen wijzer, de uren van den dag ie kennen.
Stelt men zich in een vlak, het welk met den aequator evenwijdig loopt.
!l4 gelijke delen verdeeld is, en
een' cirkel voor, welks omtrek in 24
rujl of flirt,
flift, loodregt op het vlak van deu
den
in welks middelpunt een ilijl
eenvolidigfl:e foort
roort van Zoncirkel geplaatst is, dan heeft men de eenvotidigfl:e
newijzers, de aequatoriale namenlijk , uit welke alle andere horizontafe
verticale, hellende zoo wel als afwijkende, zeer gemakkelijk,
tate of verticf/Ie,
hetzij door con!l:ructie, hetzij door berekening, kunnen worden
afgeleid. Men meent, dat de Zonnewijzers allereerst, omfl:reeks de
Softe olympiade, uit Bahylon l1aar Griekenland zij n overgebragt , eu
en
Sofie
HERODOTUS is zekerlijk de eerUe onder de Grieken geweest, die den
dag in 12 deel en verdeelde en van den fchaduw-wijzer ge\Vag maakt.
PLINIUS fchrijfc aan ANAXIMENES, van MiMe,
Milete, een leerling van
toe. De drIl11gbara
draagbara
ANAXIMANDER, de uitvinding der Zonnewijzers tOe.
Jode
magnétifche zijn door den beroemden paus SYLVESTER, in de lode
eeuw, uitgevonden. SEBASTIAAN MUNSTER, van lngetheim, fchreef
eer!l:e grondige aanwijzing tot het vervaardigen
in de 14de eeuw de eerfl:e
van Zonnewijzers; doch later heeft men verfcheidene vernuftige en
fchatbare veranderingen in dit eenvoudig werktuig gemaakt, waaron·
inzonderheid de theorie van den Azimuths-wi,jzer van LAMB&RT
der inzonderhe,id
en de aequinoctiaJe minuten-Zonnewijzer van HAHN de merkwaar·
digfte zijn. In de vorige eeuw heeft CASSINI, op eenen horizonta·
horizonta-·
digfie
ALGEMEEN WOORDENB. VIII.
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,grond eener kerk te Bologna,
Bolognll, eenen
eellen Zonnewijzer opgerigc,
opgerigt, in
len .grond
we)ke hij eene zeer naauwkeurige
nnauwkeurige middellijn trok, en vervolgens
tegen het zuiden, 1000 duim boven den grond, eene fmalle opening
maakte, waardoor het zonnelicht, op het oogenblik vaU den middag,
lijnregt op deze lijn viel.
liJnregt
. ZONSVERDUISTERING. Deze heeft plaats, wanneer de maan
'in
in dier voege tllsfchen de aarde en de zon doorgaat, dat zij de
zonnefchUf bedekt, waardoor zij dus alleen bij nieuwe maan kan
voorvallen, en gevolgeJijk de Zonsverduistering, bij het !l:erven onon.
zes Zaligmakers , eene buitengewone moet geweest zijn, alzoo het
op dien tijd volle maan was. Volgens onze zinnelijke waarneming
fchijnt
[chijnt eene donkere fchijf van
Van het westen naar het oosten voorbij
,de zon te gaan, en daardoor haar te verduisteren; doch die verduis.de
~eril1g is flechts fchijnbaar,
fchiJnbaar, alzoo de zon, algemeen als een lichtlicht.
gevend ligchaam befchouwd, aan geene eigenlijke verduistering onderhevig is. De donkere fchijf is de maan, welker duistere zijde
naar onze aarde gekeerd is ; terwijl zij met hare tegenovergellelde de
flrslen
firalen der zon opvangt. Noch de zon, noch de maan worde
wordt dus
hierbij verduisterd, maar de aarde, welke zich bij eene Zonsverduistering in hetzelfde geval bevindt als de maan, wanneer deze verduisterd wordt; nogtans met dit onderCcheid, dat de verduistering der
aarde zelden zeer merkbaar is. Deze beide Coorten van verduistering
gedeeltelijk of geheet. Wanneer de fchijnbare middellijn der
zijn of gedeelteli,jk
maan kleiner dan die der zon is, dan bereikt de punt
pUnt van de kegelvormige fcbaduw der maan in het geheel de oppervlakte der aarde
niet; en in dit geval kan het gebeuren, dat de kleine fchijf der maan
die der zon zoodanig bedekt»
bedekt, dat van de laat!le
Jaatlle alleen een heldere ring te zien is. Eene zoodanige Zonsverduistering noemt
men eene ringvormige. hoedanige in 1764 te Kadix, Ca/ais, en te
Petto in Lapland plaats had. BU eelle
eene volkomene Zons of liever
PelJo
aard. verduistering , wordt het geheel nacht; de !l:erren worden zigten de vogels, verward door de plotfeling inv.allende
inv:allende duisternis,
baar, ende
flodderen ang1l:ig heen en weder en vallen op den grond; terwijl ook
de overige dieren eene vreesachtigheid vercoon~n,
vertoon~n, alsof er in de
natuur eene buitengewone verandering ware voorgevallen; doch
verCchijnCel is zeldzaam.
dit verfchijnfel
ZOOGDIEREN(Mammalill) maken de eer!l:e klasfe van het Die·
DieZOOGDIEREN(Mammalia)
renrijk uit; hebben het warme en roode
raode bloed met de vogels gemeen;
doch baren levende jongen. Derzelver hoofd-kenmerk, waardoor zij
onderfcheiden"" en waarvan ook de LaLa.
zich van alle overige dieren onderfcheiden
tijnCche naam ontleend is, zijn de borsten of mammen (mammae),
tijnrche
waardoor de wijfjes hare jongen met melk voeden, en welker getal
en plaats verfchillcnd
ver[chillcnd is: meestal is het ecr1l:e
eer1l:e het dubbel van de
jongen, die de moeder ter wereld brengt; tenvijl
terwijl dezelve of aan de
borst,
borst. of aan den buik, of wel morchen
tllSCChCll de lichterbeenen geplaatst
zijn.

zoo
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zijn. Het Jigchaam der meeste, zoo niet van alle, (*) zogende
dieren, is met haren van ol1derCebeidene
onderrcheidene fterkte, lengte en Jdeur beo
zee,
zet, welke ook bij eenigen als wol gekroesd zijn. of wel als borfiijve
stels overeind f1:aan, of eindelijk, zoo als bij de egels, enz. 1l:ijve
fiekels
ftekels vormen. Bij verCcheidel1e
verrcheidene dieren zijn de haren op fommige
pláatCen
plaatren van het Iigchaam zeer lang, gelijk de manen "en de b.aard;
bij andere, zoo als bij de paarden, honden, enz. ftaan zij op bepaalde plaatren in eene tegen elkander gellelde rigting, en maken
alsdan de zoo genoemde manen uit; bij vele , zoo als bij voorb·
de zeehonden, verandert de kleur door den ouderdom, en zelfs
zijn fommige dieren door den invloed der koude (bij ons in eenen
firengen winter, doch in het noorden jaar uit jaar in) of van eene
graauwe, zoo als bet
het eekhoorntje, of van eene fneCllwitte
fneellwitte kleur, gelijk
Hjk de hermelijn.
De verblijfplaats der Zoogdieren is zeer verfchillende: de meeste
wonen op den grond der aarde; vele leven bijna alleen op boomen,
gelijk de apen, eekhoorntjes, enz.; fommige, zoo als de mollen,
onder den grond; andere nu eens op het land, dan weer in het
water, gelijk de bevers en zeebeeren,. en eindelijk nog andere ge~
heel in het water, zoo als de walvisfchen. Naar mate hiervan ver.
verfebillen
fchiIIen ook hunne voeten of fooregelijke
fODrtgelijke bewegingswerktuigen. De
meeste hebben vier voeten; de mensch heeft er flechts twee, maar
lleeft ook- twee handen; doch de apen daarelltegen
lleefc
daarentegen hzbben
hebben vier
wèl in het water alS
banden. Van die zogende dieren, welke zoo wel
op het land leven, zijn de vingers en teenen door eene zwemhuid met elkander verbonden ; bij de vledermnizen
vledennuizen zijn die der
voorpooten ongemeen lang en dun. en hebben daar tusfchell
eCl1e
eel1e teedere uitgerpannen huid
huid,J die haar tot heen en weder
vliegen dient. De voeten van vele,
vele. tot deze klasfe behoorende J,
zeedieren zijn tot roeijen gefchikt, en bij de walvisfchen komell
komel}
zij zelfs. eenigermate met de vinnen der visfehen
visfchen overeen; zoo
echter, dat alleen de achtervinnen zonder beenderen zijn. en niet,
visch1l:aarten, eene regtllandige (verticale), manr eene vlakke
gelijk de viseh1l:aarten,
(horizontale) rigting hebben. Eenige weinige Zoogdieren hebben.
hebben,
heele
beele en ongefpletene klaauwen of hoeven; doch vele andere
gerpletene of in tweeën gedeelde klaauwen, De meeste gaan (inzon.
gefpletene
(inzon~
heid met de achtervoeten) alleenlijk op de teenen;
teen en ; fommige eeh.
echmensch. en in zeker opzigt ook de apen,
ter , zoo als de menseh,
beeren, olifanten, enz. zetten dell
den geheelen VOet tOt aan
ann den
biel op den grond.
De leefwijze der meeste Zoogdieren vorderde tanden tot het
afbijten en vermalen van voedfel , welke dan ook in ('lij_, hoekof honds.,
honds-. en in maaltanden of kiezen verdeeld worden, welkt!
welke
laat.
de baard van den walvisch is hier en daar met haar
"D de Zelfs
lippen enz.: ook heeft hij behaarde oogleden.
CO)
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laattle, inzonderheid naar het onderfeheiden voedfel , ook ver ..
fehiIIend gevormd zijn.
fchiIIend
zyn. Bij de vleesehëtende, namelijk,
namelyk, is de kroon
getakt en feherp; bij de "grasëtende van boven breed en gevorkt;
terwijl bij die dieren, welke uit beide bewerktuigde rijken zich voeden, gelijk de menseh, de kiezen in het midden ingedrukt, en aan
de hoeken afgerond zijn. Eenige Zoogdieren, bij voorb. de olifant
en narwal, hebben groote, lang uitfl:ekende llagtanden ; andere,
zoo als de walrus, houw tanden. De gras- en· vleesehëtende dieren zijn ook nog in andere opzigten onderfeheiden;, onder de
eerfte vindt men werkelijk herkaauwende, bij welke het fleehts
ter loops ~fgebetene en ingeflokte voeder, bij gedeelten, wederom
door den flokdarm terug gevoerd, alsdan eerst regt doorgekaauwd,
en daarna ten tweeden male doorgellokt wordt. Tot dat einde
hebben de herkaauwende dieren eene bijzondere inrigting van gebit: hunne maaltanden of kiezen zijn als met zaagvormige , dwar.
fehe voort jes uitgefneden; derzelver kroonen liggen nIet horizontaal,
maar zijn fehuins gekarteld, zoo dat bij die der bovenkaak de buitenen bij die der onderkaak, de binnenzUde
binnenztjde de hoogfie
hoogfl:e is. Hierbij
hebben zij eene fmalle onderkaak, die eene zeer vrije, zijdelingfehe
beweging heeft, waardoor dan, zoo als men duidelijk zien kan, de
werking dezes zonderlingen bedrijfs van dezen kant wordt tot ftand
gebragt. Bij dit alles komt nog bij zoodanige herkaauwende dieren,
die tevens gefpletene klaauwen hebben, de vierdubbele maag, wel.
ker inwendig maakfel en werktuigelijk zamenfl:el
zamen!l:el bijzonder merkwa~r
merkwaardig is, en waarvan het oogmerk fchijnt
fehijnt te wezen, om de voedende
groeijend rijk uiet
niet zoo veel als dat der dieren bedeelen, welke het groeijel1d
voedfel te trekken.
vat, beter uit het voedfeJ
hoornen ter hunner verdediging
Vele Zoogdieren zijn ook met hoomen
geml , de gedaante, de plaatfing , inzondervoorzien, waarvan het getal,
heid het zamenfl:el, zeer verfchilIende zijn. Voorts hebben de meeste
Zoogdieren eenen !laart
flaart,, die ecne
eene verlenging van het !laartftaart - of ftuit.
been, en van onderfcheiden rnaak[el
maakfel en gebruik is. B~j vele, ZQO
als bij de runderen en paarden, dient dezelve ter afwering van ftekende infeeten;
iufeeten; bij verfcheidene
verfeheidene meerkatten en andere Amerikaanfehe
Amcrikaanfehe en
Nieuw.HolIandfche
Nieuw.Hollandfche dieren tot eene hand, om er zich mede vast te
houden, of er iets mede te grijpen, weshalve 'men bij deze de !laart
!taart
griJp- of rolftaart noemt; bij andere dieren bevordert de !laart
flaart hee
het
evenwigt bij het overeind !laan,
fiaan, zoo.als bij de Kanguroe (zie aldaar),
of om bij fnellen loop des te beter te draaijen ell
en te wenden, zoo gis
als
hun behulpzaam in het
bij de katten; bij de fpringhazen is de ftaart hUil
fpringen, en bij andere dient hij tot verdediging. Wijders ziet
men ook nog aan de Iigehamen van eenige dieren dezer ltlasfe
klasfe bijzondere zakken of beurzen. Zoo hebben vele apen, bavianen, meer.
katten, alsmede de hamfter, veldmuis en anderen, wangbeurfen (Ilte.
(tlte.
fauri), om daarin hunnen voorraad te kunnen bewaren; terwijl bij
het wijfje der buideldieren de tepels in een' bijzonderen zak
zak of beurs
aan
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aan
aAn den buik geplaatst zijn, waarin zièh de zuigende jongen verber.
gen kunnen.
ZOÖ LATRlE. Zoo heet de godsdienfiige verëering, die de Hei.
ZOÖLATRlE.
lIei ..
denen aan de dieren' bewezen. Zij ont1l:ond uit het denkbeeld
der .zielsverhuizing.
zielsverhuizing. De Egyptenaren hebben deze dierenverëering
het verite
ver1l:e gedreven, zoo dat zij zelfs eenen os, Apis
dpis genoemd
genoemd,J met
alle mogelijke eerbewijzen overlaadden, en meenden,
meenden , dat de ziel
van hunnen koning en weldoener OSIRIS
OSlRIS in deze dierenfoort was
overgegaan. Hiertoe behoort ook voor een gedeelte de verëering
der Feti[chen
Feti{chen,, en de' eerbied, dien de Indianen aan eenige dieren be_
be.
wezen, waarin zij meenden, dat de zielen van hunne afgellorvene
afge1l:orvene
bloedverwanten of vrienden misfchien konden huisvesten.
ZOÖLITHEN. Eene benaming uit twee Griekfche woorden zamengefleld, waardoor men in de natuurlijke historie delflloffelijke,
menge1l:eld,
delfftolfelijke,
dierlijke ligchaams - foorten verllaat
verfiaat , die fomtijds gevomren
gevonden worden,
en voor de natuurkunde der bewerktuigde ligchamen
Iigchamen niet onbelangrijk zijn. Zij onderfcheiden zich van de zoo genoemde verfteeningen
verfleeningen
(zie aldaar), of de ware petrefacten, daardoor, dat deze laatae
laat1l:e
bewerktuigde, met vreemde aarddeelen doordrongene, en door de
lengte van tijd verharde
verharde,... en fieenachtig
aeenachtig gewordene ligchamen zijn.
Men onderfcheidt de Zoölithen naar de, in de natuurlijke historie
aangenomene ,,verdeeling
verdeeling der dieren, in 6 klas[en:
klasfen : in Tetrapodo/iTetropodolie
then, of fosGele zuigende dierfoorten en derzelver afzonderlijke deelen,
Ien, waartoe de knokken en tanden van den niet meer bekenden
1I1ammoutn bebooren
1I1/Jmmoutn
behooren ; in Ornitholithen, of fosfiele
fosGele vogelgeraamten,
waarvan echter nog geene , met volkomene zekerheid. gevonden
zijn; in Amphibiolithen,
Amphihiolithen, of overblijfsels van amphibiën; in lek.
lck..
thyoliten of fosfiele
tkyoliten
fosGele visrcben.
visfchen, waarvan, in den omtrek van Pêrona,
Pérona,
zeer wel bewaarde geraamten gevonden worden, waarbij het eene
bijzonderheid is, dat zU,gezamenlijk
zij gezamenlijk van rivier_en
rivier_ en zeevisfchen, en
den' afgelegenllen
afgelegenflen Oceaan,
de laatite
laatfte zelfs uit den
Decaan, afkomftig zijn; in
Antimolithen, of fosfiele
rosGele·' infecten, die men inzonderheid in Bern.
Bern1l:een
fieen vindt, en, eindelijk in, He/mintholithen,
Helmintholithen, of zulke wormen en
deelen derzelve, die gedeeltel~ik
gedeeltel\ik zeer menigvuldig gevonden worden.
Zorgzaad,, ook Negerkoorn genoemd, is een
ZORGKOORN, Zorgzaad
buitenlandsch, oorfpronkelijk een Indisch graangewas, waarfchijnlijk
het eenige koom in fommige deelen van Afrika. Het fchiet op
eenen
een en wortel in buisvormige, van binnen met een week merg gevulde,
halmen op, van 6 tot 8 voet hoog, en brengt rood of donker bruin
zaad voort, dat driemaal zoo groot als de gewone gierst is. Men
vindt dit gewas in de Zuidue,
Zuidzee, Palestins
PalestinB,, Afrika en andere heete
!anden
~andel1 zeer veel, waar men het als meel gebruikt; doch het brood,
brood .
er van is zeer zwaar en zwart van Kleur.
kleur. Tot mestvoeder voor vogels is dit koom
koorn bij uitfrek
uitfiek gefchikt.
gerchikt.
ZOROASTER, of ZERDUTSCH. Een leeraar der wlisheid in
P~rzië,
P~rzië ,die
die ten minfie
minfte 550 jaár
jarir voor de Christelijke tijdrekening moet
H3
ge.
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cenen gelljken
gelijken ondoor.
ondoor~
geleefd hebben; doch zijn
zIJn leven is bijna met eenen
dringbaren fluijer bedekt, als de gefchiedenis van HERMES
HER MES TRISMETRISMEGJSTUS.
GISTUS. Bij verfcheidene oude volken heeft men gemeend eenen
een en
ZOROAStER
ZOROASTER te vinden; en van hier, dat velen het getal tot op 8
brengen. De Perzifche ZOROASTER ,van wien wij het meest weten,
was een verbeteraar van de volksgodsdienst, en bragt een nieuw
godsdlenlUg
godsdfenLHg leerboek, onder den naam van Zend-avesta, bij een,
waarover men dat artikel kan nazien. Zijne leer is nog tot heden
waaröver
onder de Gebern
Geóern (zie aldaar) bewaard gebleven
gebleven.•
Grieksch gefchiedfchrUver, die in de sde eeuw
.,ZOSIMUS.
ZOSIMUS. Een Grleksch
onzer jaartelling te Konftantinopel
Konflantinopel leefde, en eene gefchiedenis der
keizers, van AUGUSTUS tot het jaar 410 na CHRISTUS, gefchreven
heeft, welke wij nog bezitten.
ZOUT. Onder dezen naam verfl:aat men in de fcheikunde eene
verbinding van een zuur met loog, aarde, of metaal, b. v. azijn_
Zuur en potasch,
potaseh, zwavelzuur en kalk (gips). zwavelzuur en ijzer
(groene vitriool) enz. De zuren kleu ren de blaauwe plantenfappen
rood, de loogen, gelijk de pot2sch,
potasch, groen; wanneer nó
mi beide,
,met elkander vereenigd. de blaauwe kleur niet verandert,
veranderc, noemt
W~n
~~n zoodanig een Zout ollzy"dig
onzyäig (neutraal). Men heeft echter Zou.
Zoufèn
fen waarin het zuur de overhand heeft, dat is, waarin meer zuur
voorhanden is, dan noodig is, om dezelve onzijdig te maken,
en in zoodanig geval zijn deze zouten zuur, en kleuren de genoem_
de blaauwe plantenfappen rood: de zure wijnf1:eenzure
wijnfteenzure potasch
(crétllor
(crèmor lar/ari)
tar/ari) is een zoodanig zuurzout , zoo ook de zure zuringzure potasch (zuring-zout). Omgekeerd kan ook een Zout eene overover.
maat van loog, aarde of metaal bevatten, in welk geval de meer genoemde blaauwe plantenfappen groen geverwd worden; wel te verftaan,
flaan, wanneer het Zout eene loog of aarde bevat; zoo als de onderkooHtofz.ure
kooHlof~ure potasch, de onderkoolfl:ofzure magnefia.
Die zelfstandigheden,
zelfstandigheden. welke vatbaar zijn om met zuren Zomen
Zouten te
grondfl:offen of ligchamen. In het
vormen,
vorm\!n, noemt men Zout vatbare grondfio1fen
algemeen zijn de Zouten vast, flechts weinige, zijn er, die bij
de gewone temperatuur vloeibaar z~jn;
zijn; een enkel is vlugdg.
vlugtig. De
meeste losfen zich in water op, en fchieten daaruit weder in kristal.
kristallen
Jen aan, die ieder;
ieder, hunne bijzondere regelmatige gedaante hebben.
De meest~ Zouten bevatten een gedeelte water in hunne kristallen,
die men kristalwater noemt. Sommige Zouten laten dit water ge.
gemakkelijk los,
los J vooral wanneer zij in eene drooge warme lucht gege~
plaatst zijn ; zij verliezen dan hunne kristalgedaante en gaan tot
poeder over: men noemt dit verweren; de zwavelzure foda (wonderzout)
derzonc) en koolfl:ofzure
koolftofzure foda.
foda, behooren daaronder. Andere hebben
eene groote verwantfchap tot het water, nemen dit
die tot zich en
vervloeijen (de/iquesceren)
(deliquesceren) b. v. de onzijdige wijnfieenzure
wijnfteenzure potasch.
Het aantal Zouten is reeds aanmerkelijk, en zal welligt
weIligt nog vermeer.
vermeerderen door de ontdekkingen, die dagelijks gedaan worden.
Vele
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Vele Zomen
Zouten zijn
ziJn in het dageliJksch leven van veel belang.
belang, en onder
alle wel voonamelijk het gewoon keukenzout, als het meest nuttige;
boven goud moel
zoo dat het fpreekwoord te regt zegt, dat men het hoven
!4'Clarderen.
fpijsver...
u'aarderen. Hoe zeldzaam zijn toch de volken, die van dit fpijsver
terend, verrottingwerend, fmaakgevend
fmankgevend Zout
ZoUt niet eell
een dagelijksch
gebruik maken, en hoe veel dank zijn wij dus aan onzen Hemelfchen
vader verfchuldigd, dat hij deze edele !loffe
floffe zoo algemeen verfpreid
heeft. Het is toch in die groote waterkommen, de zeeën, die twee
betlaan, overvloedig
derde van de oppervlakte van onzen aardbol beflaan,
cn wordt tevens, hiet"
hier en daar, op plaatsen, ver van
voorhanden, en
de zee gelegen, in eenen vasten !laat
flaat aangetroffen, waarom ook het
Zom
ZOut in Bron-Zee·
Bron-Zee- en Steenzout onderlèheiden wordt. Het Bronzout
Bronzoul
is, over het algemeen, zuiver en rein,'
rein, en wordt uit zulke bronnen
opgelóst met zich
gezoden, die het, in den grond gelegen, Zout opgelost
voeren. Duitschtand heeft eene. menigte zulke zoutbronnen , gelijk
de ftad
fiad Lunenburg jaarlijks meer dan 120,000
120,000 tonnen Zout kan leve.
leveren; terwijl de zoutbronnen in het Maagdenburgfche
Maagdenbu1'gfche zoo rijk zijn,
dat zij geheel DuitschJand
Duitschtand er mede zouden kunnen voeden. Het
Zeezout wordt aan den oever der zee het
het:'eerst
eerst verkregen door
. het water in wijde vlakten te laten loopen, waar het 2l0ut
2JOllt dan op
den grond terug blijft, wanneer het water door zonnefchijn en wind
is uitgewafemd. Men vindt vele zoodanige zoutmoerasfen , waar.
in het
bet Zout bij de uitdamping van het water terug blijft, aan de
kusten van de Middellandfche
Middelland[c!le zee, aall
aan die vall
van Normandië en Bre.
BreFrankri:fk, en aan de zuidelijke deelen van Groot"BrilttJnje.
Croot-Britlan.je.
tagne in FrankriJk,
In de meer noordelijke landen bedient men zich ook ter verkrijverkrij.
ging van dit Zout van de bevriezing, als W:ll1n
wanneer
eer hetzelve
zich van het bevriezend W!lter
water afscheidt, en bij
bi} het Ollbevrozell
onbevrozell
blijven in eene groote hoeveelheid gevonden ~ eR dan door uitdam~
ping van Qet
I}et water gemakkelijk verkregen wordt. In d", heet!le
heetfte gewes.
gewesten bevat het zeewater het meeste Zout. en hetgeen in ons vader·
vaderland gebruikt wordt, is meest uit Frankrijk en Spanje. en wel van
St. Uhes,
Ubes, Cadix,
Cad"': , Lisfobon
Lisfabon , Cette en andere plantfen herkomaig.
herkomftig. In ons
vaderland wordt dit ruwe ZOUt
Zont geraffineerd en in ijzeren pannen ge.
gezoden, zoo als men in de Zomkeeten
Zoutkeet en zien kan. - Het Steenzout is in
hardheid, gedaante, zuiverheid en kleur zeer onderfcheidel1:
onderfcheiden: men
vindt het graauw, geel, rood, bont en ook waterhelder , welk laat.
fie fomtijds alleen reeds in dien Haat
fte
fiaat kal} gebruikt worden; doch
De ver.
verhet andere moet altijd eene herhaalde zuivering ondergaan. Oe
krijging van dit Zout gefchiedt bergwerkelijk. Men ziet dergelijke
zoutbergen in Duitsc1ttand,
Duifscnland, onder anderen
andereFi bij de ftad
fl:ad Hal/ein.
HalItin ,
Saltzbul'g[che, waar jaarlijks over de 700,000 cel1tenaars
centenaars bereid
in het Saltzhu"g(che,
worden; als mede bij Hal/e
Halle in het Tiro!fclze,
Tirolfclze, Spanje heeft bij Candona een der grootfte
grootfie zoutwerken , welke men kent,
kent. Hetzelve is in
eene regte lijn bij de 500
500 voet hoog, en bedraagt eene mijl in den
omtrek. De zomklompen
zomklompcn hebbcn
hebben er cene zoodanige hardheid
hardheid,J dat

H4

men,
men.
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ZOUTZUUR. - ZUID-AMERIKA.
men er kandelaars.,
kandelaars. J doozen en dergelijke zaken uit vervaardigt, die
gelijk kristal glinsteren, en in Spanje niet fmelten, zoo als zij in een
vochtig klimaat doen zouden. Te Williczka, in de fheken
fireken van
Krokau
zout-- bergwerk
bergwerk~~ dat reeds federe
feden
Krakau,, ligt mede een beroemd zout
I3de eeuw bewerl't
bewerkt is, en nog altijd fchijnt onuitputtelijk te
de Jade
zijn. Men vindt er eene befchrijving van onder WILLlCZKA.
WILLICZKA.
ZOUTZUUR is een zuur, hetwelk verkregen wordt, wanneer
men keukt!nzout
keukl!nzout met vitriool
vitrioololie
olie mengt, in eene retort heet maakt,
en den opklimmenden damp in water opvangt. Het is waterhelder ,
meestal !lroogeel
firoogeel van kleur, zuur prikkelende; fioot in de lucht
dampen uit, heeft een en onaangenamen reuk, en befiaat uit waterfiof en
een enkelvoudig ligchaam,
Iigchaam, hetwelk men voorheen geoxideerd Zoutzuur noemde. Dit geoxideerd Zoutzuur, of liever Chlorine Zomaof,
:uur
Zoutaof,
beeft
heeft in de fcheikunde eene belangrijke rol gefpeeld, en de voornaam.
!le
fie fcheikundigen, gelijk DAVY, BERZELIUS, GAY LUSSAC enz. bezig gehouden. Offchoon men het nu onderling eens fchijnt omtrent den aard van deze fiof, is het er echter verre af, dat alles, wat
hare verbinding met andere ligchaamen betreft, zoo duidelijk zijn
grondaof van de zoo genoemde zoutzure bel'ookingen
berookingen
zoude. Als grondftof
de Chlorine kalk en de Chlorine foda, (Chlorure de Chaux, Ch/orure
Chlorure
de Sode) is de zoutil:of
zomaof een weldadig middel ter voorkoming of wegne.
ming van onderfcheidene foorten van befmettingen. (Men zie hierover
STRATING, Chlor;ne
Ch/or;ne verbindingen
veróindingen 1828. Groningen). GLAUBER haal.
de het gemeene Zoutzuur het eerst uit het keukenzout, en het
tijd zijnen naam; gelijk
gelUk ook
ook. nog heden het overfchot
droeg langen tUd
van het gedistilleerde, uit zwavelzuur en Soda beflaande,
bectaande, Glauber.
zout genoemd wordt. Het Zoutzuur wordt tegenwoordig met vrucht
aangewend, om de beenderen van derzelver phosphorzure en kooHtof.
kooJaof.
zure kalk te berooven, waardoor de gelei terug blij ft.
ZUID-AMERIKA.
ZUl
D - AMERIKA. De zuidzijde der nieuwe wereld, of het,
naar zijnen nieuwen ontdekker, eigenlijk genoemde Amerika. Het
toejoopenden driehoek van 12° noorvormt eenen naar het zuiden fpits toeloopenden
delijke tot 52°
52 Q aO
30 It zuidelijke breedte, (wanneer men echter de
eilanden Statenland
Staten/tlnd en VUlIrland,
J7uurland, aan de zuidpunt, en Kaap Horn
Hom
er onder rekent, tOt
wt 55°), en van IISo
SQ tot 63 Q westelijke lengte.
Het hangt met Noord-Amerika
Noord.Amerika te zamen door de landengte van
Panama, die hier het {inalst,
Pan.oma,
fmalst, doch 612 voet breed is, en uit hooge
befiaat , waardoor de doorbraak van den Atlantifchen
rotsklompen befl::lat
Oceaan
Decaan in de 20 voet lager liggende Zuidzee, tOt
tot dus verre, verhinderd
Zuid·Amerika bevat omtrent 350looovierkante
350,000 vierkante mijlen; de grond
wordt. Zuid-Amerika
verheft zich langzamerhand van de kusten der Atlantffche
Atlantifche zee, vooral
in de lagere fireken (Los Llanos
Llanos)),, aan den oever der Oronoco, tot
dat hij tot den hoogen bergketen oprijst, die aan de westkust, ner.
nergens verder dan 18 mijlen van de Stille Zee, weder fiei!
fl:ei! afloopt. Deze keten, de Andes, naar het Peruaansch
Pernaansch woord Antis, koper, of de
Cordi/!erfJs,
Cordilleras I naar het Spaallich
Spaalllich Cordel, dat is ketting-gebergte genoemd,
!lrekt
firekt
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firekt zich bijna over de geheele nieuwe wereld uie,
uit, van bel
bet voorgebergte FrowarrJ
FrowartJ en Pi/ares, aan de MogellaanfolJe
Mogellaanfohe praat tot aan
aaD
de landengte van Panama, waar zij eenigermate vlakker wordt. De
hoog!1:e
hoogfre bergtop, de Chimboras!o
Chimborasfo (zie aldaar), ligt in de fireek van
Chimbo 10
1° zuidelijk, en ten noorden van denzelven de ingefiorte
ingeftorte
Carguirasfo, en andere; terwijl eene tweede bergketen mee
vuurberg Carguiras!o,
hare kruinen rondom het dal van Quito loopt, dat zich 7256 voet
(voor.
boven de oppervlakte der zee verheft, en in welke landftreek (voo~.
heen hee koningrijk Nieuw Gramlda
Granada thans de republit:k
republiC!k ColumIJia)
Colum6ia) de
aardbevingen zeer gewoon zijn. De verfchrikkelijkfte was in 1797 t
waarbij op eene oppervlakte van 30 mijlen lengte en 20 breedte, in
Chili vindt
weinige feconden, 40,000 menfchen het leven verloren. In CIJili
men 15 vulkanen, en over het geheel wordt het geheele land der An.
des door een inwendig vuur doorwoeld: rookende zwavelvelden en
zwavelbergen getuigen van de zich verfpreidende brandbare fioffen,
welke dit land bevat; doch in plam
plaats van Java en puimfteen, zoo als
bij de vuurbergen van het zuidelijk Europa het geval is, wordt hier
waterfrof houdende zwavel, of koolftof houdende leem, dikwijls te
water!1:of
gelijk, met eene verbazende menigte visfchen uitgeworpen. Ten zuiden
naar de rivier de la Plala vindt men ook groote vlakten met ilreken
ftreken
zout ee falpeter, waar de grond, na iederen regen, geheel wit van
falpeter aanfchiet, en ook de bronnen en rivieren zoutachtig zijn.
Er is geen land op den aardbodem, waar het rivierftelfel zulke
merkwaardige uickomfien
uitkomfl:en oplevert, als in Zuid - Amerika, en men

verkrijgt alleen dan een duidelijk denkbeeld van de verdeeling van
het geheel, wanneer men het gebied van de Oronoco, Maranhon en
de la Plata onderfcheidt. De Oronoco (zie aldaar) vormt bij haren
50 voudigen mond eene menigte eilanden, die"
die', niettegenllaande
niettegenftaande zij
50
in den regentijd wel 8 of JO voet diep onder water ftaan. nogtans
nogtanS
aan eenen Indiaanfchen !lam
ftam be!lendig
befrendig ten verblijf verftrekken. De
Maranhon of ,"ivier der Amazonen; ont!1:aat
ontfraat uit de zamenvloeijing van
de Ucayale en Tunguragua; ontfpringt
oncfpringt in Peru, ontvangt meer dan 60
firoomen ~ onder anderen de Madeira (zoo groot als de Donau) en
Topayos, die door hare menigvuldige watervallen weinig voor de
fch.:epvaart
fcht!epvaart gefchikt is; ontlast zich, na een en loop van bijna ),000
J,OOO
mijlen, door haren ontrent 40 mijlen breed en mond in zee, en behoudt nog op eenen aanzienlijken afstand in zee haar zoet water.
De rivier de la Plala, of zilverllroom
zilverfiroom , wordt in Brazilië, in het
zuidelijk deel van Zuid.
Zuid - Amerika gevormd door de hoofdrivieren
Paraguai, Parana en Uraguai,
Uraguai·, waarmede zich nog andere mindere rivieren vereenigen. Zij loopt zuidelijk, en ,11orc
.fiort in eene
breedte van 20 mijlen in zee. De Paraguai
Pa,.aguai ontlast zich in
iu de Pa.
Parana, die midden {joor
door de drie armen van de la Plala ftroomt, en
verfcheidene watervallen heeft, waaronder de SI. Grande, bij de
thans verwoeste f1:ad
ftad Guaira, merkwaardig is. De Uraguai, de zui..
delijklle
deIijkfre der drie firoomen,
ftroomen, is kleiner dan de twee overige, Cll
CIl ont~
Ollt~
H5
fpringt

lllll
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fpringt in de gebergten van Brazilië. Deze rivieren overl1:roomen
jaarl.ijks
jaarlijks het land, en veroorzaken daardoor eene groote vruchtbaar.
heid. Behalve de
tie la
/a Flata
Nata 11:orten ook nog de St. Francisfco , de
Colorado-,
Colorfltlo-, en de Mogdalene-ftroom,
Mflgda/ene-jlroom, als groote kust.rivieren,
kust-rivieren, in den
uitge1l:reJl:t,
Oceaan. De hooge vlakten zijn in Zuid-Amerika niet zoo uitgellrel;;t,
als in Noord Amerika, en bevatten op zijn hoogst 40 uren in omvang;
maar zij li.ggen
Ii.ggen hooger, en wel van 8,400 tot
tOt 9,000 voet, en worden door ongemeen diepe dalen van malkander gefcheiden. Daarenbellaat de laag11:e vlakte, die van Llanos,
L/anos, eene ruimte van
tegen be!laat
1!2,OOO
12,000 vierkante mljlen,
mijlen, van de kustkust· keten van Ca1"flccas
Caraccas tot de wouden van Guiana en den mond der Oronoco. Ginds vertoont de vlakte
1l:aand , bosch; hier is zij over
een onafzienbaar en groen, onder water 11:aand
het geheel woest, en ziet men flechts hier en daar eenen palm11:ruik.
paJm11:ruik.
111 het drooge jaargetij valt het verkoolde gras tot 11:of; de grond
geheele 11:ofwolken om hoog,
berst open, en de wervelwinden voeren gebeele
die naar de waterhoozen van den Oceaan gelijken. Zelfs de krokodil en
verfHjven,, en liggen bewegingloos in het drooge 11:of, tot
boa-Gang verllijven
dat zij door den eerllen
eer1l:en regen weder gewekt worden ; doch ook dan
verandert de woestijn eerlang in een welig grasveld. Inzonderheid
ln2;onderheid
men in Guiana ten duideIijk11:e,
duideIijk1l:e, dat Amerika een land fchijnt
ziet mell
te wezen, hetwelk eerst laat, en lang nadat de oode wereld ge.
vormd werd. uit de zee is opgekomen.
De luchtrlreek
luc1ltflreek is in Zuid-Amerika over het geheel koeler, dan in
andere deelen
deel en der aarde, onder eene gelijke breedte liggende; zelfs onder en in het zuiden der linie is de hitte dragelijk, omdat het land
hier fmal en hoog is. De meeste hooge bergen zijn in den heeten
aardgordel met eeuwige fileeuw
fiJeeuw bedekt; wordende de {Ïleellwlinie
fhee'llwlinie
HUMBOLDT, op 14.
]4,7711
onder den aequator, door HUMBOLOT,
77~ voet bepaald. Op
de Cordilleras, in Granada en Peru, regent het bijna het geheele
jaar. Aan de kusten regent en dondert het nooit, en in andere 11:re·
11:re.
moerasfige, lage gronkeu wordt de warmte door de uitgebreide moerasûge,
den, of door veel regen, gematigd. Zoo heeft men in den omtrek
van de Maranlton
Maranhon landen, die Gechts
flechts twee drooge en IQ
10 regen maanden
tellen, weshalve Guiana voor een zeer ongezond en levensverkor~
tend land moet gehouden worden. In het groote fchiereiland Patagonië, of het land van Mogel/an,
Mage/fan, is de lucht zeer ruw ; de hemel is
zelden helder; de kusten zijn bijna altijd met nevel bedekt, en 11:ormen woeden er verfchrikkelijk; terwijl de dalen van de eilanden van
noordzijde, in de nabijheid van hooge, kale berber.
het Puur/and, aan de noordzijde.
gen, in het midden van den Zomer met fneeuw bedekt zijn.
n:ttuur regelen zich naar het eigenaardige
De voörtbrengCels
voonbrellgfels der natuur
van den grond en het klimaat. Zij zijn onder de keerkringen bijzonder merkwaardig. ("'). In de landen van de dndes behooren onder
an·
(0) 1I1en
l\len zie BON.LANT
BON'LANT en HUHBOLOT.
HOJfBOLDT. Nova gen,ra
gen,,.a et fp'ciu
fp.eit! piantaruill
plantaruIII 'lu/u
qUlllt
i.
;. p,r,cr;·"atiD'"
pereCr,·IJat;DIJe ,d
,iI p/agalll
p/aga'" aCljuinDClial,m
ae'lu;noçl;al'/IJ .,bis
orbis ".yi
IJOY; çol/egerUtH.
,ol/egeruIJt. FarUs
FarUa
1316, ia foHo.
folio.
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anderen
nnderen te huis de aardappelen {foltmum
(fo1tl1Jum tuberofum)
tubero[um) ~ welke rondom
Lima, langs de kusten, en Cl11'#
ChlÏi in het wild groeijen, ook door de
inboorlingen verbouwd, en Papas genoemd worden. Van den kina.
boom kent men 14
14. (oorten
fooreen,, en verzamelt jaarlijks, tusfchen den
!l0
~o en SO zuidelijke breedte
breedte,, van derzelver bast van 12
I2 tot 14,000
centenaar, die naar Europa verzonden
verzOl'lden worden. Voorts vinpe
vili~t men
hier kakao, banille, mais, vele genezende en verfplanten, en onder.
(cheidene
fcheidene (oorten
foorren van hars. Bijzonder merkwaardig zijn de ArrakalArra1eal(eha, uit welker wortelen men een meelachtig, (makelijk
fmakelijk voedfel ver(cka,
krijgt; alsmede de waspalm , die tOt
tot de verbazende hoogte van 160 to,
tot
180 voet opgroeit. Over het algemeen kent men in
i1, Amerika flechts
nechts 87
palmfoorten, welker familiën
famiIiën zich even zeer door derzelver Dut, als
door fchooneid van vorm en grootheid van waschdom boven alle anplantgewnsfen onderfcheiden. Van de Orckiden,
Orchiden , het hoofd.
dere plantgewasfen
fieraad van het tropisch plantenrijk, heefe
heeft men in Amerika reeds 244
foorten opgefpoord. In den omtrek van den waterval van Teguen.
dama, bij Santa
San/a Fé, vindt men celle menigte v·an
v-an onbekende planten en zeldzame dieren. Geheele bosfchen zijn van boomen, heestrs en planten zoo digt begroeid, dat alleen wilde dieren, die water
zoeken, eenige openingen daarin gemaakt hebben. Chili is over het
geheel rijk aan geneeskundige planten, wierook en nuttige boomen,
zoo als de kokospalm en ceder. In de bosfchen van Brazilië vindt
men meer dan 80 verfchilIende
verfchillende houtfoorten, van eene fraaije kleur,
en gefchikt voor fchrijuwerkers
fchr~iuwerkers en verwerijen. In de lage landen aan
de Oronoco
Oronoeo en de moerasfige kustfireken
kustllreken wint men de beroemde harfen, de guajak en lede/"leder- of vederhars , waarvan de laatfie
laat!l:e over aarden
vormen getrokken, gerookt en vervolgens als flesfchen, met andere
fpecerijen gevuld, naar Europa verzonden wordt. De plantaadjen in
jn
Cuiana
GuÏtJna leveren alle West _ Indifche voorrbrengfels
voortbrengfels zonder mest of
ploeg op, en in Fransch Guiana
Cu/ana wint men de voortbreng
voortbrengfels
fels der
Molukken en der eilanden in de Zuidzee, zoo als ook thee in Bra·
zilië; terwijl men onlangs groeijende konzenilje ontdekt
ontd~kt heeft.
Van hhet
et Dierenrijk vindt men,
men , in de landen der Andes, de Lama,
Gurmaco en JTicunna,
Cuanaco
neunna, die tot het geflacht
genacht der fchapen, en de Tapir en
Taja~ru,
Tajas[u, welke tot dat der zwijnen behooren. De Jaguar, of Amerikaanfche Tijger, is groot en woest; ook is de Amerikaanfche Luipaard
voor de kudden zeer gevaarlijk. In de rivieren vindt men eene menigte
Alligators, of Amerikafche Krokodillen, die fomtijds
fom tiJds de lengte van
5 el bereiken. De vogels zijn in de hooge fireken
firekell niet talrijk, maar
menigvuldig van kleur en grootte, van het Kolibrietje af tot den 'ConCondor toe; doch het lagere land is zoo veel te rijker in gevogelte en
visch. Inzonderheid is hier de walvischvangst van belang, welke in
den omtrek van het Brazilifche eiland St. Catharina
Catharint6 gedreven wordt.
De Manati, of Zeekoeijen , zijn in de rivieren van Guiana
Cuiana zoo talriJk,
dat de booten er door in het roeijen worden belemmerd. Op de uitgefirekte grasvelden, tusfchen de armen van de rivier la Plata tot de
Ma·
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MmJina,
MmJinn, welden wilde paarden en runderen, Dij
oij duizenden
duizenûen door de
Europeërs derwaarts .overgebragt
overgebragt , en Jn de Brazilifche provincie RifJ.
P/ata, worden de laattle,
laat!te, uit hoofde van de groote meGrande en Ja Plata,
nigte, alleen om de huid geGagt.
geOagt. Vergiftige dieren vindt men inzonderheid veel op de bergen, en wel voornamelijk aan de af bel'
hel'
lingen der Cordilleras, of in de Motanna Reat , de meest vergiftige
lIngen
ratelflang, de afgodsl1ang,
afgodsfiang,
en gevaarlijkfie llangen, bij voorb. de rateIGang,
dhoma.Slang, in Guiana die de dikte van een'
eetl' mensch
mellsch
de niet vergiftige Áboma.Slang,
heeft, en 30
voorts fchorpioenen,
3.0 voet lang is, en meer andere; voortS
padden (bij voorb. de leelijke Rana
Rnna pipa in de Oronoco) , en hage·
disfen. In Guiana zweven kapellen van onderfcheidene kleuren
door de lucht,
lucbt, en dient de zoo genoemde lantaarndrager, door zijnen
helder
Jicht gevenden kop, den reizigers bij nacht ten gids.
beider licht
Het DelffiolFelijk rijk heeft den gouddorfl:igen Europeër de grootfl:e
fchatten
fchaccen aallgewe~en. In Brazilië vindt men de grootfie
grootfl:e en fchoonfchooll.
fie
tie diamanten, die echter voor de Oosterfche in deugd moeten
wijken, voomamelijk in de bergen van Cujaho, enz. Men fchat derzelver jaarlijksch bedrag op 60,000 karaat diamant, alsmede op 7 millioen
Uoen gemunt en goud in tiaven.
fiaven. In St. nnçent
Pincent zijn goudmijnen.
d.och
g.oud wordt uit het zand der rivieren gewasfchen.
doch bet meeSte goud
gewasfcheo.
De .overige
ZOUt, enz.
overige delffiofFen
delffiolFen , als: ijzer, tin, lood, kwikzilver, zout,
worden;.ofschoon
worden,""ofschoon in menigte voorhanden, weinig gewonnen. Een der
zonderlingfche
zonderlin"gfche verfchijnfels in Brazilië is de magneetberg , Serra di
PleIntJe,, bij Sahara,
Saharn, welks top tot in de wolken reikt. In Columbia
Columó/a
Pletatle
en Peru vindt men goud- en zilvermijnen, platina, kwikzilver, zOUt,
zout,
laatfl:e artikelen uit Lima naar Europa gekoper en tin, welke beide laatfie
voerd worden. In Chili is bijna geen berg zonder goud, geene rivier zonder goudzand. De zilvermijnen liggen genoegzaam alle op
de befneeuwde toppen der Cordilleras. Alle andere voortbrengfels
vnn
van het Delfftolfelijk
Deiffioffelijk rijk zijn overvloedig voorhanden, alhoewel zij
niet zorgvuldig gezocht worden; .doch in het konillgrijk
koningrijk la
Ja PM/a
Plata
zijn de bergwerken in evenredigheid van minder beteekenis.
Tot de oorfpronkelijke
oorfprookelijke inwoners in het land der dndes
Andes behoort de
groote fiam der koperkleurige Peruanen. Die voor het uiterlijke lOt
tot de
katholijke godsdienst behooren, heeten Fide!es;
Fide/es; die de leer van den
Inca
/nca volgen, Barharos. In Chili, waar zij in de gebergten WOllen,
wonen,
maken zij een groot, fierk menfchenras uit. De Patagoniërs, in
het oostelijk gedeelte der dndes,
Ándes, leiden een zwervend leven. In
Jezuiten onder de wilden, welke in de digte,.
Paraguay hebben de }ezuiten
bij den regentijd
regentüd bijna geheel onder water fiaande,
flaande, bosfchen zich
volkplantingeri aangelegd, en de bekeerden aan den landophielden, volkplantingen
bouw gewend. In het land van Magellan, of Patagonië, onderfcheiden de Spanjoards
Spanjaards de oorfpronkelijke bewoners in Pampas,
Pampas. landIandbewoners, en in Serranos, bergbewoners.
bergbewoners~ Zij zijn goede ruiters,
krijg, zeer vaardig in het
oorlogzuchtig , wreedaardig in den krijg.
fteenflingeren,
fieenOingeren, en meestal van eenc
eene aanmerkelijke lengte. De
beo
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bet Filurland,
Fi/ur/antl, de Pesç/zet"e/zs,
pescherehs, naauwlijks ~,ooo in ge·
gebewoners van het
tiienstvaardig. In Brazilië behooren tot
tal, zijn vrolijk van aard en -dienstvaardig.
de oorfpronkelijke bewoners de Topinambuer , ten noorden van TokanTu/tlmtin,, de wilde Quctakapen,
Quetakapen, de MorfJs-lndial1en
M01"os-lndial1en en anderen. In Cuiana
Cl/iana
tin
Karihen en Maipuren, wonende
heeten de oorfpronkelijke bewooners Kariben
in Omegaer aan het meer Par;ma.
Parima. Behalve de Europeërs,
EUl'opeërs, (SpanNederlanders),, uit wel.
jaards, Portugezen, Franfchen, Engelfchen, Nederlanders)
ker vermenging de Mestifche lndiaanfche
Indiaan[che vrouwen ontllaan zijn. vindt
men in Zuid· dm
dmerika
erika nog Joden en een groot getal dfrlkanen,
Afrikanen,
NegerOaven, van welke
wefke Maron-Negers men de verbondene
verbondene,e'
meestal Negerflaven,
7ri,ie Negers, aan de plantaadje Dcca
1J'rije
Occa en de rivier Saramacca t
moet onderfcheiden.
olJderfcheiden. Zij bedragen omtrent 5,000,
5.000, en zijn door de
Holland[che
Hollandfche regering als eene vrije natie erkend geworden.
De gezamenlijke volksmenigte van Zuid·dmerika wordt op lUSIUSfchen de 10 en 12 millioenen menfchen gefchat. Vrije Indianen zijn
er over het geheel 1 millioen: zij wonen in Cuiana in eigene land.
land{heken,
fireken , in Per1/, , Paragua;,
Paraguai, Chili, Brazilië en in het land van Magellaan. De meesten houden zich met de jagt
jagc en visfcherij
visfcheriJ onledig,
of leven van den oorlog, en laten
lalen den veld- en huisarbeid aan de
vrouwen over. - Eer wij van dit artikel fcheiden,
fcheiden. moeten wij nog
verandering.
een enkel woord hierbij voegen van de zoo belangrijke verandering,
welke in dit gedeelte van dit werelddeel in de laatfie
laatlle jaren heeft
plaats ge had.
Het i.s
j.s bekend dat sedert de ontdekking van dm erika een aanzien.
lijk deel, bijzonder van het zuidelijk gedeelte van dit werelddeel,
aan Spanje behoorde. Deze coloniën nu werden op de ongehoordfie
lle wijze onderdrukt en uitgezogen; meer dan eens had men bier
hier
en daar vonken van oplland gemerkt, doch dezelve bleven smeulen,
tot dat de bekende overheerfching van Spanje door NAPOLEON in
1808, dezelve in vlam verhief; de Amerikanen verklaarden zich
wel tegen NAPOLEON en voor FERDINAND VII., doch de onstaatlmndige handelwijze van het regem[chap
regentfchap van Cadix, deed weldra die
vlam in volle woede 1 ten nadeele van Spanje, uitbarsten en reeds in
1810 werd door het congres van J7enezuela
Penezuela de onafhankelijkheid van
dit land uitgeroepen en weldra door de vereeniging van Nieuw Grenada,
nada. Rio de la Plata, gelijk ook van Mexico (in NoorrJ.dmerika)
Noord-Amerika)
gevolgd en er begon een bloedige 11 moorddadige strijd voor
vOor vrij.
heid en onafhankelijkheid. De herstelling van Ferdinand VII., welke onbepaalde onderwerping eischte, maakte geene verandering en nu
werd in 1815 den Generaal MORELLO met eene aanzienlijke magt af.
afgezonden, en bragt den opstand bijna _tot fiilte;
llilte; maar toen fiond
ftond
SIMON BOLIVAR op; hij verzamelde de verllrooide opfiandelingen,
opllandelingen,
deed wonderen van dapperheid met dezelven en in 1826
18126 bleef, na
wreedllen firijd,
ftrijd, aan Spanje, niets anders dan de eilanden CUba
Cuba en
den wreedfien
Portorico (zie West-Indiël1),
West·lndiën), in dit werelddeel over.
Thans
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Th'ans
Tnans bevat dus Zuid-Am
Zt#rJ-Amedka:
erika:
Gu/ana, met de Nederl. en andere Europefche kolonien.
Cu/ana
Columb
Columhia, gemeenebest, voorheen Pènezue
P'énezuela en Grenada.
Braziliëën,
Brazili
n, thans~e
thans~eeenn constitutioneel KeizerrU
Keizerrijk.
k.
Peru, gemeenebest, voorheen Ned~r Peru.

~
.~
]'0

Boli via,, .
"Opp er Peru.
"
"Chi li.
(11
-:
paragua'J,
paragutI
"
"
"Para guay.
;§
La
Nata,' "
Lil Plattl
"
,.
"Bum
Buenos
.t1,ros of Rio de In
as dyros
10 Pla/a.
Nata. ;J
~
Mantvid/eo
Montvit
eo of Cisplntin
Cisplalin{che
fohe Republiek, ook wel Bande Odenta
Orientall,, Vi'
!.
voorheen eene provincie van Buenos Ayros.
til
Palagonie
Palagon
ie,, grootendeels nog onbekend.
De eilanden, Yuurlan
ruurlan d, Falkhn
Fa/khn ds, Or/ows,
Orlows. enz. - Men :zie
zie verder
over Zuid-A
Zuid- Amerika
merika het artikel WEST INDIE N; terwijl AZARA's
AZilRA'S
"flJages dans r Amer;qu
""Jages
Amer;'1uee meridionale, 4 vol. Par;s 1809,
18°9, met eenen
atlas, zeer belangrijk is ter nadere kennis van dit gedeelte der wereld.
Eén zaakrijk overzigt van den tegenwoordigen toefiand
toelland van geheel
,Amerik a, vindt men in de StatiS/ik
Statis/ik "on Amerika von Dr. ALEXAN-.
DER LIPS, Frankfurt alm. 1328.
I8~8.
ZUID.B
ZUID-BEVELAND. Het grootfie eiland van de NederlandCche
provincie Zee/and
Zeeland,. in het
bet arrondis
arrondisCfement
ement Goes, hetwelk echter door
overfiroomingen, vooral in 1532
overllro
153~ , een aanmerkelijk deel lands, thans
flechts
Oechts eene nuttelooze ondiepte, verloren beeft. Op dit gedéelte
des eilands fionden weleer de fieden Borfelen en Romerswaal ; de
laatO:e
laattle eene aanzienlijke ftad
fiad , door den grooten rijkdom en de buitenfporige. weelde harer bewoners berucht; doch de vloed van 1532
vernielde Borfele
Borfetetl,
., en fcheidde Romerswaal van Zuid-Be
Zuid· Bevelan
veland,
d,
welke tlad
ftad jaarlijks zoo zeer door de zee geteisterd werd, dat zij
in het
bet begin der 17de
_7de eeuw geheel geene inwoners meer had,
bad, en
het overfch
overfchoott der ftad in 1634,
16$4, door de ftaten
fiaten van Zeeland
Zee/anti,, voor
f 540,90
54°,90 c. verkocht werd. 'Sedert eene halve eeuw, echter, zijn
van dit overtlro
overClroomde
omde land wel 1,000 morgen ,door indijking herwonberwonnen, zoo als in 1773, de Ruisburger polder, aan 's lands zuid_
zuid.
oosthoe
oostho ek.
k , en zelfs WoJfaa
Wolfaa rdsdifk,
rdsdijk, hetwelk thans met het eiland
is vereenigd.
ZtlirJ - BeveltJn
Zuid
Bevehn d is bijzonder vruchtbaar.
aar, vooral in tmve,
tarwe, en de
kruinen der menigte dijken, die het gebeele
geheele land doorkru;C
doorkru:ren
en en zei
zeI ven
wel bebouwd zijn, leveren., door de koornak
koc;>rnakers
kkers,, weilanden, land.
hoeven, boomgaarden en houtgewas, een bekoorlijk gezigt op; doch
dit fchoone
fchooue land wordt meermalen door overfiro
overftroomingen geteister
geteisterd.
d.
De hooge 11:ortvlo
fiortvloed,
ed, tusCchen 14 en 15 van Louwm
Louwrn. 1808, waarbij
Ylisfing
nisfing en zoo veel leed, was ook voor Zuid·Be
Zuid-Beveiand
veland hoog~t
hoogst noodlottig,
lottig. en de fchade over het gebeel
geheel zoo groot, dat die, zonder de
liefdadige hnlp,
hulp, door geheel Neder/mtd
ld betoond, niet zoude te herher.
fiellen geweest zijn.
zjjn. 10
In bet
het volgend jaar landden hier de Engelfckm
en
Chili ,
Chili,

r
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en er ont([onden
ontllonden befmettelijke
bermettelijke koortfen,
koortren, die een goed gedeelre
gedeelte van
fle'epten.
hun leger, en vele burgers in het graf fle·epten.
hoofdllad van Zuid-Beveland is Goes of Ter Goes, naar welke
De hoofd1lad
laat([e
laatl1e benaming het geheele eiland. doorgaans, het land van Ter
Goes geheeten wordt; en dit niet zonder reden, alzoo hieromftreeks
de vroegfte bewoners zich ophielden, gelijk men nog aan verfcheidene opgeworpene hoogten (terpen), waar zij bij hooge vloeden met
hun vee eene fchuilplaats
l1ad ligt aan de
fehuilplaats zochten, zien kan. De ftad
noordzijde van het eiland, en telt ruim 4,400 inwoners, die meestal
binnenlandfchen handel drijven. Zij heeft in deze eeuw eene nieuwe
haven verkiegen
verkr'egen;; doch welke weldra weder onbruikbaar geworden,
maar feden
redert ook op nieuw uitgediept is. Men vindt in Goes, behalve
!l
~ Bervormden,
Hervormden, I Roomfc
Roomfe he kerk, nog eene Luterfche en Doops.
Doopsgezinde gemeente; voorts
voortS eenige zomkecten
zoutkecten en meeftoven.
meelloven. De fchuc:,
fehuc:terstoren of doelen verdient opmerking. Hier fchoot vrouw JACOBA
}ACOBA
in 1428, den papegaai.
papegaai, en nog (in 1818) groeit er de moerbeziënboom , van welks vrucht deze gravin gegeten heeft, en bij het zoo
genoemde nOt
flot Oostënde, waar zij eenmaal woonde, gevonden wordt.
Onder meer andere beroemde mannen werd JOHANNES
JOHANNES ANTONIDES·
ANTONIDES· in
deze ([ad
!lad geboren.
ZUID -llRABAND.
-13RABAND. Deze Nederlandfche provincie be([aat
beftaat uit een
groot deel van het oude hertogdom Braband
Braóand,, benevens eenige dorpen
naanderen en het land van Luik.
van de graafschappen Henegouwen en Plaanderen
Z~i grenst ten noorden aan dntwerpen,
Antwerpen, ten zuiden aan Namen en Henegouwen, ~en oosten aan Luik en Limburg en ten westen aan OostVlaanderen; bevat 80 vierkante mijlen en 488,927 inwoners, 'en
en
beeft
heeft Brt/sfel
BrusJel tot hoofd([ad.
hoofd!lad. De grond in deze provincie is vrij wat
booger
bnitengemeen
hooger dan in de naburige provincie Antwerpen; is buitengemeen
vruchtbaar; voorziet genoegzaam in alh'; behoefcen des levens, en
levert inzonderheid tarwe, vlas, raap- of koolzaad, ooft, veel hout
fieden, 320 meestal fchoone doren wild op. Dit gewest heeft 16 !leden,
dor.
pen, 150 kasteel en , 398 hofsteden, vijf groote bosfchen,
bosfehen, één meer.
meer ~
bi.i
dat van Venne
Fenne en de rivieren zijn de volgende: de Senne, die bij
Soignies aan een groot bosch onrfpringt,
oncfpringt, en beneden Mechelen in..
in. de
Dyle valt; zijnde uit eerst gemelde rivier naar de Rupel, in de 16.de
eeuw, een merkwaardig kanaal gegraven; voorts de Dy!e,
Dyle, die van
N;yel/e door Woyre,
NiveJle
Wavre, Leuven en lJIlechelen
LVledelen loopt, en, de Senne
Nuhe valt, en eindelijk de Demer,
ontvangen hebbende, in de N'éthe
Limburg omfpringt,
ol1lfpringt, door Diest, Sic hem
welke in de provincie Limóurg
Llerfchot !lroomt,
([roomt, en zich in de Dy!e ontlast. Er zijn !leenfieenen Aerfchot
Sartmoutin,, Quenast en Molimbois.
Mo!imbois. De provincie wordt
groeven te Sartmoulin
arrondisfementen, Brusie!,
Brusiel, Leuven en Nivelles verdeeld;
in de 3 arrondisfementen.
benoemt 8 leden voor de tweede kamer van de fiaten .. generaal;
behoort tOt het 4de militair
milimir commandement, en onder het opperBrusiel. De !laten
([aten befl:aan
befiaan uit 81
8J leden, waarvan
geregtshof van BrusJeI.
door
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ZUIDERLICHT.
U I DER L I C H 1'. - Z
ZUIDZEE.
U I D ZEE.
door den adel, de {leden
fieden en landeigenaars elk §
i verkozen worden.
De gedeputeerde naten'
aaten' bellaan uit 9 leden.
ZUIDERLICHT is een verfcbijnfel
verfchijnfel in de ZUidl,mden,
ZuidlatJden, dat vele
overeenkomst met bet noorderlicht heeft. Na dat men langen tijd in
deze areken
nreken een zoodanig licht vermoed had, omdat men het nàor.
n~or.
derlicht in de noordelijke landen had leeren kennen, werd het Zuieenflags, door de zeelieden onder COOK
COOK en FOPSTER , in
derlicht eenlIags,
1773; tusfchen den 58
S8 en 60 0 zuiderbreedte, werkelijk geziell,
gezien, en verfcheidene dagen na elkander door hen waargenomen. Volgens MOLINA
wordt het Zuiderlicht, op de eilanden van Chili, dikwijls gezien.
ZUIDERZEE. Een groote zeeboezem van de Noordzee, door
!llattle in den loop der dertiende eeuw uit het
bet doorbreken der laattle
meer Flevo ontnaan
onttlaan en thans flechts van die zee door de eilanden
Texel, Jl'Jieland, Ameland en andere afgefcheiden; zij is ~o uur lang
en 70 in den omtrek; deze omtrek is bijna geheel zonder duinen en
moet dus in Holland, Utrecht, Gelderland, Overi.isfel
Overifsfel en YriesJand,
door kostbare dijken voorzien wórden. Zij wordt door de genoemde provincien nerk
aerk bevaren. heeft eenige banken en zoo wel als
baren arm het .(!,
!!. veel haring en platvisch, doch behalven bnlin·
bruin·
visfchen
visrchen ziet men er zelden groote visfchen. Hare geduchte overnrooming
eh in het geheugen.
arooming in 1825
18115 is nog vers
versch
uitgeftrekten zin,
ZUIDLANDERS. Zoo noemt men, in den uitgenrekten
de bewoners van al die landen en eilanden, welke aan en in de
Zuidzee liggen; -doch
doch in eenen bepaalden zin verUaat men er de
bewoners der landen van Zuid.Europa door.
ZUIDZEE. Tenonregte door MANGELLAAN dè
d~ Stille Zee genoemd, is de grootlle
grootUe Oceaan en grenst ten westen aan de Oostkust van Azië, ten oosten aan de Westkusten van Amerika,
Amerika) ten
noorden aan de Aléntirche eilanden en ten zuiden aan de zuidelijken
ijszee. Zij beDaat eene oppervlakte van 2,834,000 V. M. ; tegen het
noorden, cusfchen Azië en Amerika, wordt zij van langzamerhand
naauwer en zij bevat, behalve eenige Amerikaanfche groepen van
eilanden, het geheele vijfde werelddeel, Aujlra/ië.
Aujlralië. Men verdeelt
de Zuidzee: J. In de Noorderzee ,• tot aan den keerkring van de kreeft,
gevolgelijk in den noordelijken gematigden aardgordel, met veran.
derlijke, doch over het geheel weste.winden; de noordrche Archi.
pel, de Oclrokzkifche of Tunguskifche
Tunguski[che zee, de .JaplZn[che
.Tapanfche zee, en den
zeeboezem van Korea maken er gedeelten van uit. 2. In de Middel- of eigenlijke Stille-zee, tllsfchen
tusfchen de beide keerkringen, en dus
in den heelen aardgoldel. Men heeft er oost_pasfaatwinden, en men
vindt er de fchoonfie
fchoonlle en groodle
groocfie eilanden, groepen van .dujlralië
Aujlralië
en in het oosten den Californi[chen
Californifchm zeeboezem, benevens dien van
Panama. En 3. In de eigenlijke ZUid;;ee,
Zuid,/:,ee, van den keerkring van
den Heenbok tot de zuidelijke [!szee:
!Iszee: zij heeft wederom veranderlijke
doch meest westelijke winden, en bevat Oechts
flechts weinige eilanden.
Aan
J

J
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Aan den kallt
kant van Amer:lea
Amerzka heeft zij flechts
llechts drie ingangen door de Slrlltll
SlrtIIJI
Magellaan , Straat Ie Maire en beoosten om het Sttlten-eiJlIJul;
Staten-eilmul; de
de, ijverige pogingen van
vierde benoorden om Amerika, is ondanks d~
lan den
Ross, PARRY en FRANKLIN nog te vergeefs gezocht, doch aan
kant van Azië heeft zij verfcheidene ingangen, als: door de BliJfBasfftraat,
jlraat, Torreftraat,
Torrejlraat, verfcheidene bij Nieuw-Ginuell,
Nieuw-Ginuea, enz. Onder de
merkwaardigheden van deze Zee behoort het lichten van het water,
Oijmdieren of nGakte
nsakte zeewormen (mDJllsken)
(mDJlIsken) en plantmeestal door Ilijmdieren
kleille
dieren (zoophyten) veroorzaakt, alsmede de bloedzeeën door k1eille
roode fchelpdieren en de ftofzeeën
!tofzeeën door eijeren van zekere zeedierel1
!tormen en orkanen maken baar
dieren verwekt. De menigte van ftormen
den naam van Stillezee niet waardig. Zij heeft vele rilfen en
en- koraal..
banken; hare menigvuldige eilanden, zee·engten, golven,
golven I enz.,
kunnen wij hier niet opnoemen. Een plan om haar door de land.
engte van Panama met den Atlantifche
Atlantifohe ~- Océtlá1i
Oettl/ni te ~ereenigen, is
!tand gebragt.
tot nu toe dikwerf befproken ; doch nog niet tot !land
ZUIL. Een rond, op zich zelf {band, van boven dunner toe-toeloopend en opgefierd fteunfel
!tennfel in de bouwkunst. Den oorfprong der
Zuilen moet men in de hooge oudheid zoeken. Waarfchijnlijk.tijn
WaarfchiJnlijk.tijn
de tempels de eerfie
eerfle gebouwen geweeSt,
geweest, welker groote omvang
noodzakelijk maakte, dat het dak. om het tegen intlorting te beflutfels onderileund
onderfleund werd. In Grf4ltm.
veiligen, door regt opgaande ftutfels
erfden.
land , waar men hout in. overvloed had, bediende men zich daar.
dllar.
Zuitoe van boomllammen , .van well,er gedaante de tegenwoordige Zui.
len, buiten tegenfpraak, moeten afgeleid worden. Daar, waar
Waar men ..
aan hout, dezelve in hèt
het eerst van fteen
!teen bouwde, warell
bij mangel áan
!teenklompen , zoo als in Egypte,· zonder eenig
zij ruwe, lompe, fteenklompen,
fieraad
fieraàd of aanzien; doch die naderhand eene bevalliger gedaande ont
ont-..
vingen. Men heeft onderfcheidene orden van Zuilen, als: de 1'Iifchi.
jèhe of Toskaanfche.
Toskaanfohe, Dori[che, Ionifche,
Ionifohe, Clrlntifohe
ClrinUjèhe en R,fJmeln
R.omeln..
fche
Jèhe,
fthe, van welke de Corintifche een meester!luk
meesterftuk van bouwkunst i., en
aanO:onds,
2anO:onds, aoor haar fraai kapiteel en ander (1I8ar
(28ar bjJzondereeigen.
bljzondereeigen..
fchappen, het oog tot zich trekt. - Men zIe
ZIe over den aard en bIj.
bIjzondere vereischten der onderfcheidene Zuilen, W~JNB~NNEa,
WJnNB~NNER, Oher
üóér
die Säu!enordnun.gen,
Säulenordnun.gen, Tübingen 1809.
ZUIGER. (Zie: POMP.)
ZUIVEL - BEWERKING rust, volgens wijlen den kundigen
kundfg~n
Groningfchen Hoogleeraar , J. A. UILKENS, op de onderfcheidene
befianddeelen
beflanddeelen van de melk, welke hoofdzakelijk uit eene vette,
1l:of, kaas-fiof,
kaas-flof, vlas-flof,
vlas-flor, eiwit-ilof,
eiwit-flof, melkfuiker en water
olieachtige fiof,
beflaan. Behalve de twee eerstgenoemde fiolfen
1l:olfen is ~er bij de melk
beilaan.
nog eene andere aanwezig, die in het Duitfche Zwi/ferland
Zwitferland den naam
van Zieger, in het Franfch Serai,
Serai. en in het Italiaanfch Seiras
Se/ras draagt.
REAMUR, ilolt,
flolt, en
door azijnzuur, bij eene hoogere warmte dan 60Q REAMUR,
eiwitftof, welke laatile,
laatfte, bij
als eene middelfl:of tusfchen de kaas- en eiwitfiof,
eene warmte van boven de 55
,_
55°Q REAMUR,
REAMUR, op zich zelve reeds ilol~
flolt,WI)ORnENB. VIII.
1I
1tän
ALGEMEEN WooRnENB.
kal,.
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kan befchouwd
befchouw.d worden. De Zuive I..:hewerking bepaal t zich niet
!loffen , maar !lrekt voornamelijk,
flechts bij de afscheiding van deze !l.offen,
.om
om de .olieachtige
olieachtige in !lev-ige b.oter,
boter, en de kaas en eiwittlof
eiwit!lof in vaste
endul1rzame kaas voort te brengen. De gemolkene melk w.ordt
wordt in
koele vaten gefi.ort;
gefiort ; vervolgens,
vervolgens , nad~t zij geklensd is door eene paardenhare zeef, 24 uur in een' koelen kelder in rus t gelaten, en om de
de I!l
J!l uur afgeroomd, wanneer de room, in eene tien .of
of !laar
ge.daan
gedaa:n W.ordt,
worde ,om
·om goor te w.orden.
worden. Op vele kleine boerderijen echtel', ',of -.ook
-ook ,I wanneer veel ,vee
_ vee reeds gust !laat
tlaat .of
of weinig geeft,
wordt de melk niet afger00md,
afgero0md, maar alleen in de tien of fia:!r
Hallr gedaan, en bij goorwording gekarnd, hetwelk men in Groningen, gaar/log
flag noemt. Met den g.oor
goor gewordenen room vult men de karn ten
,gehalve, des Winters onder bijvoeging van eenig warm, het best .gekookt water, (welk laattle
laatfre volgens
volgensproevell
proeven van VITRINGA COULON.,
veel fmakelijker b.oter,
boter, dan ongeko.okt
ongekookt water, geeft) , doch 's zomers
verkoelt men wel den room eerst in koelbakken. Onder het karnen
vereenigd ·zich
zuur1l:of uit de dampkringslucht met de vette !l.of
!lof
'zich de zl1urtlof
v.an den room"
room., d.oet
doet dezelve karrelen , en maakt er 1l:evige
tlevige boter van,
welke nU
nU uit de kllrn
knrn genomen, in eene vloot met zuiver koud wa.ter
doorwerking, uitgewasfchen; dan met
te~ bij herhaling, onder gedurige do.orwerking,
""fijn
"fijn Z.out
zout d.oorkneed.
doorkneed. en ZO.o
zoo lang op nieuw d.oor
dool' bearbeid wordt,
w.ordt,
zout volk.omen
volkomen in de botel' verdeeld is.
dat het Z.out
Om het andere betlanddeel
be1l:anddeel van de melk, de kaasl1.of.
kaasl1of. afte fcheiden, gebruikt men 1lremfe1,
llremfe1, een aftrekfel van de vierde maag van
zuigkalveren, als het krachtigtle
krachtig1l:e middel ter afscheiding, z.onder
zonder op de
\!lallof
v.lallof te werken. Vo.or
Voor k.omijn-kaas,
komijn-kaas, w.ordt
wordt de afger.oomde
afgeroomde melk
.. kuipen ge11ort;
ge1l:ort; blijft daarin eenen halven dag ter
uit de mouten -in .-kuipen
fia?n; wordt dan zaeht afgeg.oten
bezinking 11a11n;
afgegoten in eenen koperen ketel,
Z.oO
zoo dat
dat. het bezinkfel in rle kuip blijft;
blijfe; .op
op het vuur tot eene aanmerke'lijke warmte gebragt , en dan bij de koude melk, die reeds in
de wringkuip gedaan is. gevoegd, ;waarna
""aarna .men,
,men, onder het omroeren,
de -n.oodige
.noodige h.oeveelheid
hoeveelheid 1l:remfeI
doet, en de gewrongene melk
er· .de
tlremfel bij d.oet,
zoo lang inde wringkuip . met de handen d.o.orkneedt,
doorkneedt, t.ot
tot dat het !lremzo.o
fel zijne volk.omene
volkomene werking gedmm
gedaan heeft. Thans k.omt
komt het kaasrl1nfel
runfel .op
op een' d.oek
doek in de wringkuip ,,om
.om er de hui .of
of wei uit te per.
wordt daarna in eene gr.oote.
groote. r.onde,
ronde, 1l:erke
vloot met de v.oevoefen; w.ordt
tlerke vl.o.ot
getreden. tot dat het vo.or
voor den kaasvorm gefchikt is. In deten getreden,
doorboord is, worde
wordt nu eene laag
vorm, waarvan de bodem do.orboord
zen v.orm,
komijnzaad met het in de wringkuip
kaasruIlfe!' gedaan, en, eenig k.omijnzaad
overgetl.orEe
overgeflorEe rllnfel
mnrel wel d.o.orgearbeid
doorgearbeid hebbende,d.oet
hebbende, doet men .0.01.
ook dit
die
onder ,fierke rumddrukking
b'.1nddrukking in den v.orm
vorm bij lagen ,.op welke .teleenige kruidnagelen getloken
ge1l:aken worden, tOt
tot aan de laattle
laat1l:e laag,
]yens -eenige
onderfie van ongekrl1id
ongekruid run fel gen.omen
genomen w.ordt.
wordt. Hier
die even als .de .ondertle
~ W<lrdc
w<lrdc het .dekfel
-dekfel op den V.orm
vorm gelegd, en deze alz.o.o
alzoo onder
de pers g.ebragt, ,wanrna de kaas. na die eenige malen er uit ge~
·nomen.
-nomen. op nieuw indr.o.oge
indrooge d.oeken
doeken gedaan en weder geperst te hebben,
ben.
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beu,
ben, onder de zakpers geb
gebrngt
ragt wordt, om verder te zakken, en hare
gedaante te bekomen. De kaas, behoorlijk uitgezet en plat gedrukt
zijnde, wordt nu in bakjes in eenen langen houten trog gezet met
het Iloodige
lIoodige zout bef1:rooid,
beltrooid, daarna afgewasfchen, met kaasverf glad
gemaakt, op planken gezet, en, na de behoorlijke droogte bekomen
te hebben, in de kaaskamer ten verkoop bewaard. (*)
De Zoete-melkfcne
Zoete-melkfche kaas wordt van de melk gemaakt, zoo als die
van de koe komt, en bevat dus zoo wel den room als de" kaasdeelen
van de melk, welke door bijvoeging van firemfel
Il:remfel aanaonds
aanfionds cox
to,t de
llooclige
nooclige ftijfheid
fiijfheid wordt gebragt , wanneer de wrongel met de handen" of eenen nap zachtkens doorgeroerd wordt, zoo dat de vette dee.
den·
len met de hui niet verloren gaan. Eindelijk fchept men er een ge~
deelte van
vun de hui af; doet nu bij de aanvankelijk kaasachtige flof
fiof
eenig heet water, hetwelk
h"etwelk men er, na een kwartier uurs, weder zoo
fchoon mogelijk affchept; wringt vervolgens met de hand de hui er
nog fierker
Il:erker uit; dOft
doet nu een gedeelte wrongel, dezelve met de vin_
vin.
gers kort knijpende,
kn\jpende, in den kaasvorm; drukt die met de handen er
fierk in; legt er, de vorm gevuld zijnde, een dekCel
dekfel !lp,
DP, en bezwaart
dit met het noodige gewigt ter perfJng.
perÎ1ng. Na dat de kaas 24
24. uur, onder
gedurige Olukeering,
omkeering, in den vorm geweest is. brengt men dezelve uit
tob met pekel, die in een' koelen kelder fiaar;
Il:aat; laat
den vorm in eene wb
haar ook hierin !21
!24 uur liggen met
mer eens om te keeren, en brengt ze
dan op de zout
zoutbank
bank ; wrijft ze met
mer zout, en doet
doer er eene hand vol zout
op, waarna eene kaas van 15
IS of 16 pond 4 of 5 dagen, naar mate het
weer warm is, alzoo in het zoUt
zout Il:aan
fiaan blijft. Na genoeg zout aan
aan...
genomen te hebben, wascht men de kaas met heet water af; legt
haar op planken; keert ze dagelijks om, en houdt de kaaskamer meest
des daags genoten;
geGoten; maar opent dezelve des avonds en des morgens
vroeg. Gedurende 3 of 4 maanden moet de kaas dagelijks worden
nagezien; doch na dien tijd gefehiedt
gefchiedt dit neehts
Geehts eens in
În de week.
(t) Daar nu de hui, die voor en na van de wrongel en kaas verkregen wordt, nog vele vette deelen
deeIen bevat, zoo fehept men deze eIken
morgen met een houten napje af, om er nog eeue boter van te karnen,
nen , wei. of huiboter
hui boter genoemd, die voor eellen minderen prijs, dan
de roomboter ,verkocht
, verkocht wordt.
ZUREN (acida). Onder dezen naam ver!!aat men Iigchamen,
Iigehamen, die
zij.c veelal) eenen zuren finaak
fmaak hebzich daardoor kenmerken, dat zij.(
ben;
b"en; de blaauwe plantenCappen
planten[appen rood kleuren; meest alle oplosbaar
in water zijn, en
CI1 zich met loogen, aarden en meraalverznnrfels
metaalverzuurfels
tot Zouten verbinden.
"
De Zuren zijn zamengell:elde
zamenge!1eldc Iigchamen, en befl:aan meerendeels uit
zuurftof en eene of andere zuur vatbare grondllof;
zumaof
grondilof ; b. v. zwavelzuur
is zamengefield uit zwavel en zuurfl:of.
zuurftof. Voorheen meende men, dat er
geen
(*) In Vries/and
C*)
P""esland werkt men het

ZOUt door bet runfel.
(t) De bereiding
bereidillg van
vall andere [oorteu
[oolten van kaas
kaal vindt men in de prak. Ani. ti"
t1"
Latldw.
La"dw. Ifle
X!le O.
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geen zuur zonder zuurftof
zuuraof beilond; doch men is van dit denkbeeld
terug gekomen, feden
reden men ontdekt heeft, dat ook de waterftof zich
met fommige grond!l:o/fen
grondftoffen verbindt tot ligchamen,
Iigchamen, die alle opgege_
vene eigenfchappen van
vart Zuren bezitten, b. v. zwavel·
zwavel- waterfiof,
water!l:of,
(zwavel-waterftofzullr)
waterfiofgaz, zamengefteld.
(zwavel.
watedl:ofzuur) uit zwavel en water!l:ofgaz,
Om deze reden verdeelt men de Zuren in Zuurilof·zuren
Zuurfiof-zuren en
Waterllof.zuren.
Waterfiof-zllren.
Men onderfcheidt
onderrcheidt de Zuren in zuren met een eenvoudig en een
zamengefteld
zamengelleld beginsel. Het phosphorzuur,
phosphorzuur. behoort onder de eerfte,
eerfie,
bellaat uit de eenvoudige grondfl:of
grondfiof ph()spho1"uS
en beftaat
phcspho1"uS en uit zuurftof;
zuurllof;
rerwijl het azijnzuur uit het zamengel1:eld
zamengelleld beginsel waterl1:of
waterftof en
koolftof
kooUlof en uit znurftof
zuurftof is zamengel1:eld.
zamengelleld. De Zuren met eene
eenvoudige grondl1:of
grondllof noemt men ook wel minerale zuren, en die
met een zamengel1:eld
zamengefield beginsel plantaardige en dierlijke Zuren.
Het aantal dezer laatl1:e
laatlle neemt dagelijks toe, zoo dat men nu reeds
1012
102 zoo natuurlijke, :als
als door kunst voortgebragte Zuren telt: wel.
ligt zal dit getal wel verminderen, wanneer het blijkt, dat vele
Ilechcs
flechtls wijzigingen van eene en dezelfde ftof
l1:of zijn.
zijn•.,
Eene grondfrof
grondl1:of kan zich in verfchiIJende
verfchilIende evenredigheden met de
Zuurftof verbinden, wanneer men daardoor zelffl:andigheden
zelffiandigheden verkrijgt,
Zuurllof
die in eigenfchappen zeer verfchilIen;
verCchiIIen; zoo b. v. verbindt zich de
:&wavel met eene geringe hoeveelheid zuurftof
zuurfrof tOt
tot zwavelig zuur,
en onderfcheidt
ol1derfclleidt Zièh
ziell van
vali het zwavelzuur,
zwavelzuur. dat eene groot ere hoeveel.
hoeveelheid zuurfl:of
zuurllof bevat. duidelijk.
duidelijk door
door deszelfs vlugge, prikkelende, met
brandende zwavel overeenkomende, reuk. Voorheen kende men flechts
de:ze twee verbindingen, en noemde de vereeniging
vereellÎgillg van eene grondftof
grondfrof
tnet de minste hoeveelheid zuurl1:of
Alet
zuurllof een onvolkomen Zuur; terwijl
Alen
men die met de meest mogelijke hoeveelheid den naam van volkomen Zuur gaf. Thans weet men, dat fommige grondl1:o/fen
grondfioffen zich
in meer dan twee verhoudingen met de zuurl1:of
zuurfiof kunnen verbinden;
gelijk 'men dan ook thans vier verfchilIende
verfchiIIende vereenigingen van de
zwavel met de zuurilof
zuurfiof heeft. De fl:aat,
fraat, waarin de 'Zuren
Zuren voorkomen, is verfchilIend : fommige zijn gazvormig, gelijk het kooll1:ofkoolfrof:tuur;
tuur; zwavelwaterilofzuur;
zwavelwaterl1:ofzuur; andere zijn vloeibaar, gelijk het ap_
pelzuur ; terwijl er vele onder eene vaste kristalvormige gedaante
voorkomen, zoo als het boraxzuur, bénzoëzuur, wijnl1:eenzuur,
wijnfieenzuur, enz.
eerUe der cancons van het ZwitferCche
Zwitferfche bondge..
ZURICH. Het eerl1:e
nootfchap. Het grenst aan het hertogdom Baden, de cantons Schaffnootrchap.
haufen,
Itaufen, Tlzurgau,
Thu1"gau, St. Ga/lm,
Gallen, Zug en dargau; bevat, op 45 vierkante mijlen, 192,200
J 92, !l00 inwoners, dus meer dan 4,000
4,000 op elke zoo.
zoodanige mijl, eh
en behoort derhalve tot eene der volkrijkl1:e
volkrijkfie f1:reken
fireken van
Zwitferland. Dit canton befl:aat,
ZWt't[ef'land.
beftaat, behalve uit eenige berg~n
berg4!n van
eelle middelbare hoogte, (waaronder zich de hoogl1:e
eene
hoogfie top van den
Homli 3,590 voet boven de zee verheft), uit heuvels en vlakten.
Hornli
Twee bergketens , inzonderheid. loopen van het zuiden naar het
noorden door het land. De uitgebreidf1:e
uitgebreidfie en hoogere" de dilman,
dl/man,
loopt
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T1Jsz, die op dit gebergte ontfpringt: tegenover
loopt langs de rivier TrJsz,
de· andere bergketen de A/bis, eu beidendeze ten wcsten loopt de
vormen het dal, waarin het Zttricher meer met zijne aangename en
dorpen, benevcns de hoofdflad ligt. De vruchtbaar_
wel bebouwde dorpeu,
fie en vlakae landfl:reek
landflreek vindt 'men
men noord-oostelijk van het gebergte
TiJ:;z en den Rijn bij Schaffhaufen. De lucht
AI/man, tuSrC~ell de Tii.'z
onver.
grond vruchtbaar, inzonderheid door de onveris zacht, en
moeide vlijt der inwoners; want in geen canton heeft de landvolJwmenheid béreikt. Behalve de
bouw eenen hoogeren trap van vollwmenheid
graanbouw is ook de wijn ... , ooft- en tuinbouw er zeer aanmerkelijk;
uitgefirekte bosfchen
bosfchel1 vindt men in verfcheidene 1l:reken;
fchoone en uitgefl:rekte
de veeteelt is er aanzienlijk, en onder de delffl:offen telt men inzonderheid turf en fleenkoleiJ. Dan, al deze belangrijke bronnen van
welvaart worden nog door de fabrijken overtroffen, die zich van tijd
\'3n de flad over'het
over' het geheele canton hebben verfpreid, en voor de
tot tijd \':ln
Zwitferfche omwenteling aan 50,000 menfchen werk verfchaften. Er
zijn omtrent 50 Engelfche fpinmachines, verfcheidene katoendruk,.
katoendru~
katoen-Illousfeline fabrijken; doch die van
Vlm zijden floffen
flotfen zijn
kerijen en katoen-mousfelille
aanzielijkfie. - De inwoners van dit canwn
canton zijn van Duitfchell
Duitfchen
de aanzielijkfle.
oorfprong, en behooren, behalve twee gemeenten, tot de gereforfiaatsbefiuur is Aristo.democratiscb.
Aristo.democratisch. De regemeerde kerk. Deszelfs fiaatsbefl:uur
klez"nen raati. De eerfte,
eerfle, uit
ring is in handen van den groaten en kleinen
befiaallde, maakt de wetten, en oefem
oefent de fOllvereine magt
!llll leden befiaande,
uit; de tweede, uit 25 leden, uit den grooten raad gekozen, zamen
bezit de uitvoering der wetten, en heilist
beilist te. laataer inflat'l_
infi31'l_
gefield, bezil
grooten raad rekening en verantwoordiDg
tie; doch doet aan den grootetl
befiuur.• Twee burgemeesters bekleeden een jaar lang.
wegens zijn beUuur
bij afwisfeling, het voorzitterfchap in de beide raden. Over de geesfchoolwezen
telijke aangelegenheden voert de kerkenraad, over het fchoolwexen
cantOn is
de opvoedingsraad , het bijzonder opzigt. Het geheele cancon
opper.ambtman aan het
in elf districten verdeeld, waarvan ieder een opper-ambtman
eerfien aanleg
hoofd heeft. De vrederegters maken de regtbank van eerflen
cantoll bédragen 671,857 Zwitferfche
uit. De inkomllen van het cancon
franken; de uitgaven zijn iets minder. Tot de verbonds-armee levert
man, en deszeJfs
deszelfs bijdrage in geld is op 77,453 Zwitferhet 3858 mail,
fche franken bepaald.
ZURICH (tie flati), de hoofdplaats van het Zwitferfche canton van'
dien naam, ligt aan de fnel firoomende Lil1Jmat, daar waar deze rivier
komE, in eelle
eene ongemeen aangename en vruchtbare
uit het Zuricher meer komt,
Limmat, welke in het canton
camon Glarus omfpringt, in
landfueek. De Limma!,
Zurit:/z den naam van Limmat
het begin de Linth heet, en eerst bij Zudclz
fiad in twee ongelijke deelen, welke door brugontvangt. deelt de flad
verbonden zijn. De flad
fiad wordt door eenen wal en
gen met elkander verbondetl
grachten omringd, en telt 10,600 inwoners. Onder de openbare geondt-rfchciden zich onzonderheid: de groote Cathedrale kerk,
bouwen onderfcheiden
waarin de flaatsfchat bewaard wordt, en waarbij een gellicht van
koo t _
I 3 _
kOOt_
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koorheeren is; bet
het a:tnzienlijk
Mnzienlijk raadhuis; het teer doelmatig ingerigte
koorhecren
weeshuis, eene der fraai11:e
fraaif1:e gebouwen; de beide tuchthuizen; het
krankzinnigenhuis
Gymnajittm ,
geheel nieuwe krankzinnigen
huis ,> enz. Bij het academisch Gymnafium
aangef1:eld. De fchool voor
of de academie, zijn 14 hoogleeraren aange!leld.
jonge dochters, in 1773 door den profesfor USTERI opgerigt, is het
voorbeeld voor andere inrigtingen van dien aard geworden. Over het
geheel wordt er in Zurich
Zttrich veel voor onderwijs en opvoeding gezorgd:
f1:aatkunclig in!lituut;
inlIituut; een ander voor de genees.
men vindt er een fiaatkundig
en heelkunde met rr7 hoogleeraaren; het kollegie Humanitatis, en
andere. Ook heeft men er verfcheidene letterkundige, kunst- en an.
voorb. de 11:adsboekerij,
f1:adsboekerij, benevens het mum·
muntdere verzamelingen, bij voorb,
koorheeren; eene
kabinet; de in handfchriften rijke bibliotheek der koorhcercn;
aanzienlijke boekerij van het natuurkundig genootfchap, met een kabinet van natUurlijke
natuurlijke historie en uitmuntende werktuigen. Be!1alve
Be1:Jalve
deze bevinden zich in Zurich verfcheiclene
verfcheidene wetenfchappelijke en kunst.
verzamelingen onder particulieren; alsmede 4 boekwinkels, waaronder die van ORELL, FUSSLl
FUSSLl en Comp. de belangrijk!le
belangrijklIe is, en de grootfie
1l:e,, zeer goed ingerigte, drukkerij van geheel ZwitferlarJd
Zwitfer!and heeft. :Qe
Zuricher geleerden hehben zich onder alle ZUiitfers het meest onderfcheiden. ULRICH ZWINGLIUS, wel niet in Zurich geboren, hield er
lf1:e van !-ouwm.
~ouwm. 1519 zijne eèr11:e
eerll:e leerrede, en legde hier
op den l!le
den grond tot die hervorming,
hervorming> welke zich verder over
o\'er Zwltferland
Zwt'tferland
verfpreidde: en wie kent niet de namen van BODMER , CONRAD
GESSNER, SALOMON GESSNER, HEIDEGGER, LAVATER ,HIRZEL en
PESTALOZZI, die hier het eerfie
eerll:e daglicht aanfchouwden,
aanfchonwden, en zich ten
Duitfchc letterknnde
letterkunde zoo beroemd hebben gemaakt. Ook
aanzien der Duitfche
lIad, bezitteÎJ ten deele eene groote
de landlieden, in den omtrek der fiad,
mate van befchaving, waarvan HIRZEL'S philofophifcher Bauer, een
voorbeeld oplevert; terwijl de inwoners derzelve eenvoudiger en
firenger van zeden zijn, dan in vele andere groote fieden
1l:renger
l1eden van Zwitbell:uur
[er/and, en door wetten op de pracht en het burgerlijk be11:uur
altijd binnen zekere palen gehouden worden.
Er heerscht in Zurich zeer vele industrie: zij is, met de nabij
gelegene dorpen, het middelpunt van vereeniging der verfchilIen.
verfchilIende takken van manufacturen,
mannfacturen, welke door het grootf1:e
grootfle gedeelte
van het canton
cancon verfpreid zijn. Die van katoenen en mousfelinen zijn
de gewigtigfle
gewigtigf1:e van alle; ook die van ligte zijden 11:ojfen
ll:offen zijn belangrijk, en men vindt hier voorts fabrijken van tabak, tapijten, 1l:rooftroo-"
hoeden. fineerkaarfen
fmeerkaarfen,, zeep, eene klokgieterij >
, vele looijerijen en verhoeden,
werijen, met welker fabrijkgoederen een aanmerkelijke handel gedreven· wordt: ook die in granen en wijn, alsmede de verzending van
ttlsfcben Duitsch/and
Duitschland en Italië. zijn zeer belangrijk. - In
goederen tusfcben
de !lsd
ll:ad is de Lindenhof
Lilldenhof eene aangename wandeling, en vóór denzelven
ligt het fchuttersplein op eene landtong, welke door de Sih!
SiM en
Limmat gevormd wordt, mct
met heerlijke pelommerde
belommerde wandeldreven, en
twee gedenktcekclls,
gedenkteeken! , tcr ccrc
eerc van GESSNER gef1:icht.
geflicht. De omll:reken
omfireken
van
i
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overbeerlijke
\lan ZUI'jek
ZU1'ich leveren mede vele bekoorlijke wandelingen en overheerlijke
gezigten op , bij voorb. op den Hutliberg,
HutJiherg, waar men een groot geván het oostelUk
oostel~ik Zwitferland
Zwitferlantl overziet; bij Regensberg , waar
deelte van
men het fchoonlle
fchoonfte gezigt heeft op de Alpen, en op den Schna.
Sclma.
he/berg, op welken de Zwitferfche gebergten zic:h
zia:h duidelijk aan 4et
het
oog opdoen.'
opdoen.·' ,.
ZURINGZOUT, of Klaver:l3uring-zout.
Klaverzuring_zout. wordt uit het fap van
deze laatstgel10emde
laatstgenoemde plant, door cristallifatle,
cristallifàtie, verkregen; bellaat
beftaat uit,
zuring-zuur en potasch met overfchot
overCchot van zuur, en wordt ge.
bruikt om inktvleken, enZ.
enz. van linnengoed weg te nemen. Dit ZOUt
heeft een aangenaam, fmakelijk zuur: eene geringe hoeveelbe,id
hoeveelheid er
van is onfchadelijk. maar eene groote menigte, inwendig gebruikt,
gebruike,
kan doodelijke gevolgen hebben; doch dit
di.t heeft het met alle zuren
gemeen,, dat het, genoegzaam verdund zijnde.
gem-een
zijnde, zijne lIadeelige
nadeelige werking verliest, ofschoon deze verdunning, daar het een fierk zuu!:
Z~lur is,
al vrij aanmerkelijk moet zijn.
fiad in een zeer vruchtbaar
vmchtbaar oord, ,omgeven
ZUTPHEN. .Deze ftad
door bevallige wandeldreven, aan de rivier den lJsJel
l]S/el gelegen,
gelegen,bè'hè;.
hoort ongetwijfeld tot eene der ouölle
oudfte steden van de Nederlanden.
Nederlanden,
Want BURcHARD,
BURCHARD, bisfcbop
bisfchop van Utrecht. verklaarde in 1105,
J 105, dat hij
de handvesten en papieren, betrekkelijk de voorregten van de Zue;'
Zue':'
phenfche kerk Had
had laten vernieuwen, om dat fommige derzelve deels
door oudheid des ti/ds Van de motte geknaagd, deels door de nabijnabij.
waren, Zij is de hoofdplaats van
heid der vlammen ingekrompen waren.
het
bet graaffchap van dien naam, het welk vroeger nogtans Oechts
nechts eent
eenct
geringe uitgeftrektheid
befiuur van bijzondere
uitgeitrektheid had, doch onder het belluur
fiond, van welke de laatlle, GEERLAK genoemd, in 1076
graven ftond,
de zijde van den bisfchop van Utrecht tegen DIRK graaf van,
van Hol-..
Hol.
nag bij ijsJe/monde het leven liet. Na dezen
land koos, en in eenen flag
tijd is hetzelve met Gelderland vereenigd onder het beauur,
beftuuF, eerst
van graven, daarna van hertogen van Gelre en graven van Zutphen.
KAREL VAN EGMONDT, meer bekend onder den naam van KAREL VAN
GELDER , geene wettige nakomelingen hebbende en een erfvijand van
vaD
het Oostenrijkfche of Bourgondifche
Bonrgondi[che huis zijnde, hetwelk aanfpraak
op deze landen maakte, wilde dezelve, en daarmede ook deze ftad
onder de heerfchappij van Frankri,jk
Frankri/k brengen. In 1537 poogde hij
de fiad,
llad, die 400 man ter harer verdediging had
h~d ingenomen, daartoe
te dwingen, hebbende het blokhuis met zijn krijgsvolk goed bezet
fiad aan de zijde der nieuwllads
nieuwfiads ~n larepoort
larepoon belegerd, terwijl
en de ftad
terwiJl
de hoofdman MEINARD VAN DEN HAM, die te Galileën,
GaJileën, ter plaatfe
wáár thans de algemeene begraafplaats wordt aangelegd, had post
gevat, den last verklaarde te hebben, om de aad
fiad te vuur en te
zwaard te winnen.
Doch KAREL geen kans ziende deze bedreiging ten uitvoer te
brengen, liet zich verbidden', den twist bfj
bij te leggen, ten gevolge
waarvan de burgers het blokhuis, tegen de handvesten der fiad,
fiad' en
I 4
al!i
at~
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als een werktuig der dwingelandij opgerigt, afbraken. latende den

tlrogenaps-torcn,
tI~enaps·toren, die tOt een doorgang naar hetzelve ftrekte
firekte,1 even
als tot een,
eell, blijvend aandenken van hunnen moed en liefde voor de
nageOachç over.
vrijheid aan het nagellachç
Op den 10 Junij I57~
15711 nam de graaf VAN DEN BERG, zwager van
prins WItLEM
WILLEM J. bezit van de ftad
fiad en gedoogde, \\lat het klooster
ce
Galileën, in den jare 1455 gefiicht en waar van zich de kloos_
kloos.
te Gnlileën,
terbroeders , FRANCISCANÉN,
FRANCISCANEN, genoemd obfervanten, zeer krachtig tete~
terbroeders,
gen de hervorming hadden laten hooren, door het krijgsvolk tot den
grond toe verwoest werd. Deze daad fchijnt het ongeluKkig
ongelulikig lot,
bet
het welk de ftad
fiad na de verovering derzelve
der4elve door DON FREDERIK,FREDERIK 1
zoon van den hertog van Alva,
Alya, op den 16 vall
van Slagtmaand van dat
zelfde jaar te beurt viel, merkelijk verzwaard te hebben; want een
der broeders, hoezeer uit deze ftad
fiad geboortig, wraak ademende
ademenáe
over deze verwoesting, gaf aan den weifelend
en DON
weifelenden
DON FREDERIK
den gevloekten en maar al ~e getrouw opgevolgden raad: de eijef'en in de ptln
ren
pan te Inten
laten kloppen, op dat er teefze
teefje kiekens van zouden komen. Na dat bij het verloop der fpaanfche zaken de ftads.
fiads.
regering in 1579 alhier veranderd was, heerschte er in weerwil dezer ommekeer en van den geleden jammer zoo vele gematig~
gematigbeid in de gemoederen, dat ook uu,
nu, even gelijk de woede der
beeldflormerij
beeldfiormerij in 1566 tot hier niet doordrong, flechts de beelden
door tladswerklieden
fiadswerklieden in ftHte
fiilte uit de kerk werden weggenomen en
befloten, dat de gereformeerden de Groote en de
eendragtig werd beiloten,
roomfchen de Nieuwftadskerk zouden gebruiken. In 1583 werd zij
overfien JOAN
J OAN BAPTIST T A~
andermaal door de fpanjaarden onder den overfl:en
XIS bij veri'asfing in genomen en niet voor 1591
1591 door prins MAURITS
voor de ftaten
fiaten vermeesterd. Gedurende dit achtjaring tijdvak der
fpaanfche onderdrukking fl:eeg
fteeg de ellende wederom tot zoodanige
hoogte, dat volgens fommigen het getal der afgebroken en verlaten
huizen wel om de duizend beliep, eene ellende zóó groot en ongemeen, dat zij nimmer daarna, ook niet bij de inneming der ftad
fiad door
Pranfcben in 167~, flechts van verre met eenige gebeurtenis heeft
de Franfchen
kunnen vergeleken worden.
Onder de volgende gebouwen en fiichtingen:
ftichtingen: als de St. Walburgskerk •, de Minderbroeders-kerk
Minderbroeders.kerk en de Nieuwfl:ads
lans-kerk, de
Nieuwfiads of St. Jans-kerk,
twee eedlen
katolij.
eerfien aan de hervormden, de Iaattle
laatfie aan de roomsch katolij_
behoorende ; het oude en nieuwe Gasthuis, het Bornhof en het
ken beboorende;
jen
Ruitershofje , mitsgaders het Stadhuis en de Waag met haren fraaijeu
toren in het mielden
miclden der mar.kt,
markt, verdient vooral de St. Walburgs-kerk opgemerkt te worden. niet alleen om hare hooge oudheid I als reeds in 1I 105
op deq grond van het te voren verbrande kerkgebouw gefiicht,
gefl:icht, maar ook
(behalve eenige andere merkwaardigheden) uit hoofde van eene oude
tlukken en handfchriften
boekerij en voornamelijk uit hoofde van de finkken
op de kanfelarij dezer kerk berustende, die naar een' beredeneerden
inventllri$, door den Eerwaarden en zeer Geleerden Heer D. VAN WULLEN
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t.EN daarvan opgemaakt en nog llechts kort geleden voltooid, in de bese
beSt
LEN
zijn en tot
tOt vele belangrijke gefchiedkundimogelijke orde gerangfchikt zUn
ge en 11:aatshuishoudkundige
ftaatshuishoudkundige nafpooringen gelegenheid kunnen geven.
geven~
i1:ad. hoezeer aan hare buitenzijde. vooral van den kant der
Deze 1l:ad,
Nieuwfiad, nog van verfcheidene merkwaardige bouwvallen voorziell ,
Nieuw11:ad,
heeft met hare
nare ruime 1l:raten
firaten een zeer modern voorkomen, terwijl
zelfs de markt, met zeer nette en fraaije huizen ver$ierd, een bij uiefiek vrolijk en fchilderacheig
fchilderachtig gezigt oplevert. Sedert
Sellert 30 jaren is ha11:ek
re bevolking, bevattende thans 90ïO zielen, met een lIantal van ongeveer 2600 vermeerderd; een aanwas,
aanwas. gedeeltelijk toetefchrijven
coetefcbrijven aan
bei1:lIan Val)
vall fiede!iJfiedelijhare gezonde ligging, mitsgaders aan het niet be1l:aan
ke belastingen, om welke elders te ontgaan
omgaan %jch
.zich vele ingezeteneningezetenen·
uit andere plaatfen hier hebben gevestigd; maar ook aan de toenemende welvaart,
welvaart. blijkbaar onder anderen hieruit. dat in J8~8
1628 van
aangekollllm
hier over de rivier den lJsftt zijn afgevaren 509 en zijn aangeko~n
528 fchepen ~9 onder de eerfre
eer1l:e van w~lke geladen waren 44 fchepen
dui.
met fchors, 46 met brandhout, 162 met kanthout, en 68 met duilaat1l:e voorwerpen (de dUigen) zijn in dat jaar vergen. Van deze laatUe
4.177000 fluks, voor het grootile
groot1l:e gedeelte JDet
voerd geworden 4.177°00
fchuiten over den Berkel, (een riviertje, waarop eenige molens van
onderfcheidene foon
[oon ook te dezer 1l:ede
fl:ede gedreven worden, en het
Hehalwelk de 1l:ad in twee deelen [nijdt), herwaarts aangebragt. Behalkleinen omve dezen handel in allerlei foort van hout, die van geen kleiQen
beeft zich die in granen ook merkelijk uitgebreid. De reeds
vang is , heeft
op deze 1l:ad aangelegde 1l:raatwegen,
firaatwegen, die eene gemakkelijke gemeengemeen.
rljks daarfiellen,
daarflellen, zijn
Zijn zeer
fchap ten allen tijde met alle oorden des rijks
bevordelijk voor haren bloei.
Eenige fabrijken, zoo als de tapijtweverij van de heeren fix.
fpinnerijen,
KRETSCHMER en COMP. benevens andere weverijen en fp
in nerij en ,
lijm~iederijen., en leertouwegelijk ook verfcheidene leerlooijerijen. lijmziederijen
rijen, als mede eene zeepziederij, fchijnen zich in eenen voordeelirijen.
gen flaat
ilaat te bevinden. Tegen de openbare bedelarij is zorg gedragen
fiadswege aan den fabrikant H.
door eene jaarlijkfche toelage, van 11:adswege
verUrekt,t als waarvoor de behoeftigen van werk, meestJONGBLOED ver1l:rekt
meest.al in het fpinnen van wol beftaande,
beilaande, door denzelven moeten
moeren voor.
voorfiaao hier tot de bevolking der fiad
fhtd
zien worden. De behoeftigen 11:a3n
als 1 tot ruim 21, gevolglijk nog geen zes van de honderd zielen
uitmakende. Het lager ell middelbaar onderwijs in zijnen grootften
groot11:en
omvang, gelijk ook dat in de oude talen, onderfcheidt zich hiel bij
uit11:ek voordeelig. Behalve door een wis en aardrijkskundig irtfUuitftek
irdU.
tuut en eene teeken[chool,
teekenfchool, de laati1:e
laat1l:e voornamelijk voor de bouwteekenkunde dienende, en op welke zich 41 meestal lIIlokomende
IIIlnkomende am.ambefiaande bloeijend& Debachtslieden bevinden. heeft zich het hier beftaande
partement der Maatrchappij
Maatfchappij tot
toc Nut van 't Algemeen, ook gek!mgekcnfchetst door de oprigting eener volksleesbibUotheek,
volks leesbibliotheek , en van eene
fpaarbank, waarbij thans 514 deelhebbers een kapitaal van ruim
I 5
f uaooo
u!zooo
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gepInarst
geplaatst hebben. De twee natuurkundige genoorfchapp\?n
genootfcbappçn :
Nut is
;s ons doel, en de Struik wordt eindelijk
eindeliJk een hoom,
boom, vinden hier
genoegzame gelegenheid, om nevens elkander te kunnen beil:aan,
be1l:aan, en
toone,!1
toonen den vriend der wetenfchappen wekelijks, dat ook op den
Gelderfchen bodem aan den regter IJsfe/-oever,
IJsfel-oever, wáár in vroegere tijden,
uitheemfchen, de ruwere zeden
zedel1 als bij uitiIuiting
uitfluiting
naar het oordeel van uitheemCchen,
moesten gezocht worden, thans befchaafdheid en kennis bloeijen.
ZUURSTOF (Oxygene) , is een tot hiertoe nog niet ontleed
ligchaam. hetwelk in zijnen eenvoudig!l:en
eenvoudigll:en /laat
ll:aat luchtvormig , doch
in verbinding met andere Iigchamen in alle gedaanten voorkomt,
werkzaamll:e is. De
overal door de natuur verfpreid, en een der werkzaam!l:e
ZUllrll:of-lllcht is in hare natuurlijke eigenfchappen aan de gewone
Zuur1lof-lucht
lucht gelijk; doch, fcheikundig beCchouwd,
befchouwd, wijkt zij er ver van
af. Zij bevordert het verbranden aanmerkelijk; glimmende kolen
eenen onverdragelijken glans
glan'S
geraken er door in vlam, welke dikwijls eellen
verCpreidt;
verfpreidt; dieren ademen in dezelve fneller; zij is een noodzakelijk
vereischte tot de ademhaling, en dus tot het leven, als ook tot het
branden; van daar de namen van levenslucht en vuurlucht haar gegeiIechts zij alleen, onder alle luchtfoorten , onderhoudt beibei.
ven, waIlt
wallt flechts
de, terwijl alle overige flechts respirabel
respirobel (ter inademing geCchikt)
gefchikt)
worden, voor zoo ver zij met haar vermengd zijn. De dampkringsZn1)r1l:of, welke haar de noo'
lucht bevat van 100 deelen omtrent 22 Zn1)r1lof,
dige eigenfchappen tot het ademen en branden mededeel en ; want de
overige 78 deelen
deelell ll:iklucht
ll:iklllcht bezitten dezelve in geen en deele. Om de
Zuur1l:of.lucht op zich zelve daar te 1lellen,
1l:elIen, maakt men bruin1leen,
bruin1l:een,
Zuur1lof.lucht
gloeijend, en vangt de zich ontwikkelende lucht in een' hydropneutoe1l:el op. Het zwarte bloed der aderen •, wanneer het
matifchen toe1lel
in de longen met deze lucht in aanraking komt, wordt rood en ar(flagaderlijk); terwijl het de overvloedige koolIl:of
koomof loslaat.
terieus (flagaderJijk);
Een ligchaam,
Iigchaam, hetwelk in de lucht brandt, vereenigt zich met deze
Zuur1l:of onder het branden tot een nieuw product. waaraan de
Zuur1lof
Zuur!l:of.lucht
Zuurll:of.lucht hare warmte en het brandend ligchaam zijn licht mededeelt, die zich beiden als vuur vertoonen. Daar, waar het pro.
duct een vast ligchaam is, zoo als bij de phosphor, vermindert
de omvang der lucht; maar is dit luchtvormig , dan neemt dit de
verminderde ruimte in. Alle verbrandbare Iigchamen vereenigen zich
met de Zuurfiof
Zllur1l:of in eene bepaalde verhouding, of verzuring, en een
en dezelfde dikwijls in verfcheidene graden van verzuring: zoo ver.
water1l:of 7,5 Zuur1lof;
Zuur1l:of; doch zwavel IS; terwijl ge.
zadigt 1 deel water1lof
Zuurfl:of den laagfien,
laagfl:en, en 30 deelen zwalijke deelen zwavel en Zuur1lof
Zunr1l:of den hoogllen
hoogll:en graad van verbinding opleveren.
vel en 45 Zuur1lof
D!,! Iigchamen,
ligchamen, die door de verbinding met Zuur1lof
Zuur1l:of onc1laan,
onc1l:aan, hebben
D~
,m
,JU eens. onzijdige eigenfchappen, zoo als het water, dan eens zijn
.Lij zuur, en worden zuren genoemd; terwijl zij dan weer de tegen
.ûj
deze
ueze overfiaande
overfl:aande eigenfchappen bezitten. Zoo leveren de verbrande
Zuurfl:of verzadigde zwavel, phospnor.
phosphor. , arfenik
arfmik •, fiikfiof.zuren,
fl:ikfl:of.zuren,
en met Zuurfiof
half-zuren op.
de meeste metalen daarentegen oxyden of half·zuren
De
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ZUYLEN VAN NYEVELT. (P. H.
De Brit Nr.:WMAN
NEWMAN heeft in 1816 een' zeer eenvoudigen toeftel
toeilel uit.
zuurfrof en waterftof
waterilo[ gaz zoo fterk
ilerk "mo'mo~
gevonden, waardoor hij zuuraof
firoom dezer gemengdt!
gemengdè luchtfoort
lucht[oort door eene
gelijk zamenperst, den aroom
Ï~ duim wijd laat llitllroomen,
uitfiroomen, en dan dezelve, op ge·
gebuis van yt
(leekt. waardoor dan
lijke wijze, als de electrieke lampen, in brand fteekt.
vuur!l:raal ontftaat,
ont!l:aat, welks hitte alle tot hiertoe bekende tempeeen vuurfl:raal
raturen overtreft. In overeenkomst hiermede zouden er geene onfineltbare metalen zijn: aarden werden zeer fpoedig in derzelver me.
en' een diamant van 6
taalachtige grondbeginfels geheel veranderd, en"
karaat, werd in weinige [econden
feconden vlugtig; terwijl ijzer en platina
als was fmolten,
[moleen , enz. Het gebruik van dezen toeltel kan echter gevaarlijk zijn door de uitbarsting, die fomtijds
fom tijds plaats heeft.
ZUYLEN VAN NYEVELT, (P. H. Baron van) iu Louwmaand
1825 ,te Utrecht, in den ouderdom van 42 jaar overleden, was
ridder van de militaire Wittems-Orde,
Wiltems-Orde, ade
3de klasfe, officier van het
legioen van Eer, en lid van het provinciaal Utrechts genootfchap van
kunlten en wetenfchappen. Nadat hij met roem de veldtogten in
kunften
Noord. Holland, Spanje, Rusland, Duitschtand,
Duitschland, en laatIteiijk
laatllelijk den
veldOag van Waterloo had bijgewoond, verkreeg hij het militair comcom·
mandement van het Groot-Hertogdom Luxemhurg, alwaar het luchtgeilel
geftel zeer nadeelig voor zijne gezondheid fchijm
fchijnt. geweest te zijn.
Hij was een zoo vlijtig als kundig beoefenaar der natuurkundige
wetenfchappen, en maakte zich bekend door zijne thermo. electrirche
electrifche
MOLL" en
proefnemingen, eerst gezamenlijk met den hoogleeraar ç. MOLL'
den Hr. A. VAN BEEK.
BEEK. en naderhand alleen in Luxemhurg, in het
gefteld, welke in den Algemeenen
/ilgemeenen Komt.
Konst. en Letterhode , zoo
werk geileld,
wel als in de Bibliothèque Univerfelle
Univerfetle en GILBIlRTS Annalen
/innalen der
Iaatne maanden van zijn kwijkwij.
Phyfik, zijn medegedeeld. Zelfs de laatile
nend leven waren nog aan gewigtige natuurkundige werkzaamheden
toegewijd, welke men echter hoopt, dat door zijnen dood niet geNVEVELT bezat, bij zijne menig
menigvul.
heel zullen verloren zijn. VAN NYEVELT
vul.
verdienfl:en, een beminnelijk karakter,
karakter , welk een en ander hem
dige verdienilen,
de liefde en hoogachting van allen deed verwerven, die hem van
nabij kenden.
ZWAAN (DE) behoort tot het geflacht van den eendvogel (Anas)
(/inas)
een en plaatachtig getanden, van boven ronden en f1:ompen
fl:ompen bek
die eellen
en eene f1:ompe
fiompe en aan den rand ruige tong heeft. De Zwaan
(A.
(d. Cygnus GM.) kenmerkt zich door eenen half rol-ronden,
rol·ronden, zwarten
bek, eenen gelen bast en witte veren, welke bij de jongen grijs zijn;
zi.jn;
wordt overal in het noorder-werelddeel gevonden, en leeft van zaden
en wortels van waterplanten. Hare darmen en vooral de blinde darm
zijn zeer lang: zij wordt zeer oud; hare jongen en eijeren zijn eetbaar,
en het mannetje vecht om zijn wijfje tot den dood toe. Deze foort,
hoezeer uitwendig vele overeenkomst hebbende met de tamme Zwaan,
is vooral door den loop van hare luchtpijp onderfcheiden, welke zich
buigt, en door een groot gedeelte van het borstbeen henen loopt; eene
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eigenCcltap,
eigenrcltap, welke men in de beide fekfen aantreft, en bij de gewone
Zwaan
Zwtan niet gevonden wordt. Zij maakt
maake een hol wijd klinkend, en
niet onaangenaam geluid, hetwelk weIligt
weIlige tot het verdichte gezang
der aervende
fterv(!nde Zwanen, of den Zwanenzang, aanleiding gegeven
heeft. De gewone tamme Zwaan (A.Olor
(A.O/or GM.) heeft een en raoden
rooden
bek met eenen zwarten rand, aan het grondftuk
grondfruk met eene rondachtige verhevenheid voorzien, en fneeuwitte vederen. De jongen
hebben eenen
eenet1 10od~Ieurigen
lood~Ieurigen bek en zijn grijsachtig, en later, van
eene bijzondere witheid.
De zwarte Zwaan (dntls
(dnas plu/on/tl,
plutom'a, .d.n.
An. ti/ril/ti.)
atrllta.) is voor weinige
Jaren in Nieuw-Hblltmd
Nieuw-HoIkmd ontdekt; komt in grootte met de gewone
Zwaan overeen; is geheel zwart , uitgezonderd de witte flagpennen,
llagpennen ~
en beeft een' rooden
raoden bek.
De (A.
CA. Cycnoides) of Zwaan gans , heeft
heefe eenen half rolrond en
bek, en dikke, en als opgezwollen oogleden. Zij houdt het midden
tusfcben
tusfchen de Zwaan en de gans; is grijsachtig wit; behoort op
Quinttl,
()u;nea, oe
tie Kaap,
Lap, ook in Siberië, Chintl,
China, zelfs ~ zoo het fchijnt,
fchijm,
op de Sandwlchs-eilanden
Sandwichs-eilanden van den ftillen
flillen Oceaan, te huis, en wordt
in OIlderfcheidene
onderfcheidene lIatuurfpelingen
namurfpelingen gevonden.. Men kent het manman·
netje aan een pluimpje, hetwelk onder aan den bek hangt, en aneen
een't dikken knobbel aan de basis. Het is deze foort, welke, om
zijne losfe en fierlijke
lierlijke bewegingen en zijne bijzondere witheid, het
fieraad in onze vijvers en grachten uitmaakt. Zij leeft van vis
vis...
fchen en waterplanten;'
waterplanten;- vliegt zeer fnel en zeer hoog, en zwemt
met !'nelheid, den wind met hare vleugels opvangende, welke zij
insgelijks als wapenen gebruikt, om zich tegen hare vijanden te
verdedigen; zij nestelt aan de viJvers
vi,ivers en .legt
.Iegc 6 of 8 grijs~
grijs.'
groenachtige eijeren.
Bene veel zeldzamer foort is de Anas Gtlmbensis
Eene
Cambensis L. , welke zich
zicb
Oflderfcheidt door hare hooge pooten, door eenen knobbel op het
onderfcheidt
voorhoofd en twee dikke fporen aan de vleugels. Zij is zwart
purperachtig van kleur , van onderen wit: volgens CUVlER
CUVIER heeft
heefe
BUFFON deze foort verward met eene verfcheidenheid van de
A.
A • Aegyptitlca
.d.egyptiaca GM.
ZWAARDVISCH (Xiphlas
(XiphillS L.) maakt een afzonderlijk gellacht
geflacht on.
der de Visfcben
VisCchen uit, en onderfcheidt zich van de overige daardoor,
dat de bovenkaak in eenen degenvormigen fnuit eindigt; de bek zonder
tanden is; in het kieuwenvlies
kieuwenvIies 8 ftralen
frralen zijn, en het lijf fpilrondach
fpilrondach-..
lig is. Bij den Zwaard. of Hoornviscb
Hoornvisch is de onderfte
onderae kaak fcherp
en driehoekig. Men vindt hem zoo wel in de Noord· als Zuidzee; hij
wordt, (zijn zwaard medegerekend) omtrent 18 voet lang, en weegt
omftreeks 500 pond. Hij eet wier en zeeplanten ; is roofziek, en
wordt in Italië gegeten. Hiertoe behoort de Xiphitls
Xiphias Gltlduis
Claduis L. ,
welke eetbaar is , en in de Midde/landfche
Middellandfche Zee gevonden wordt.
ZWAARTEPUNT. Wanneer men eenen ftok
frok of eene pijp.
pijP. b. v.,
v.,
op zijnen vinger in evenwigt legt, kunnen zij niet vallen,
vaIIen, omdat
aan
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aan beide zijden van het fteunpunt even veeldeelen zijn. die
allen door hetzelfde vermogen der aantrekkingskracht, namelijk t
kan
naar beneden worden getrokken, terwijl het eene gedeelte niet Iwt
rijze;
vallen, tenzij het andere rij
ze ; en dit noemt men IvetJlPigt. In
znlk een punt, rondom hetwelk alle
atle deelcu
deelclt
ieder ligchaam nu is zulk
p1.1nt, ondertleund
onderfleund
van hetzelve in evenwigt liggen, zoo dat dit pUnt,
ft~It of pijp, of eenig ander, belet word~
worde,j te
ce
zijnde, hetzij dan ft~k
die punt-,-hetwelk
puti't ,-hetwelk men ZwaartIpunI
ZWaflrtlpunl noemt, om.
omvallen; én het is dit
dat men zich in hetzelve de zwaarte van al de deelen des lig~haams, als vereenigd, kan voori1:ellen.
voorfteIJen.
chaams,
luche of gazfoórZW ADEN. Zoo noemen de bergwerkers zekere lucht
een, welke dikwijls in de ertsgtngen gevonden worden, bij het licht
ten,
ontbranden, en daardoor voor de arbeiders doodelijk worden.
Die vogelgeflacht (Hirundo)
(Hirltndo) heeft eenen ~eer
ZWALUW (DE). Dit
elsvorilligen, en aan deszelfs wortel neergedrt\k
neerged,t\k..
kleinen, krommen elsvonlligen,
verfclÏillen veel van de overige dieren f niet
ten bek. De Zwaluwen verfclÏiIlen
alleen in het maakfel van ligchaam. maar ook in leefwijze, et.iz.
alle' vlie
vlle..
Zij loop en zeer zelden op den grond, maar verrigten bijna aller
%eet Juist
JUist
gende of zittende, en weten met haren wijd gapenden "bek Zeet
en ,vaardig de over het land of het water
wacer zwevende iufeeren,
infecten , in de
en.vaardig
vlugt, op te vangen.
vogelgeflacht heeft men meer dan ééne foort , als: I. De
Van dit vogelgeOaeht
Huis·- Zwaluw (H. Rustica LINN.), welker
welkèr bovenlijf' zwart,
zwart t voorHuis
hoofd, wenkbraauwen en l~eel rosachtig van kleur, het overige on{taartpennen , uitgezonderd de tWee middel.
derae gedeelte wit, de !laanpennen
fie, met eene witte vlek geteekend
geceekend zijn. Men vindt haar, met de !l
ne,
wereld,t ook bU ons
obs te
volgende foonen, in de geheele noordelijke wereld
limde, en zij bouwt haar nest, in de gedaante van eene kom, vAn
vno
lande,
fteentjes,
fcbukleine !leent
jes , hooi en klei, aan de huisgevels ; in !tallen, (ehuten, en op de dorpen in de voorhuizen en onder de fchoorfleenèli,
fchoorftèenèll,
en legt 3 of 4 witte, rood
gevlekte eijeren. 9,
roodgevlc:kte
2, De Boeren.
Boeren- of
gemeene Zwaluw (H. Urhica,
Uró/ca, LJlIIN.) met ruige pooten, öngew
gemeène
ftaartpent1en, eellen
eenen blaauwachtigen,
blsauwachtigen, zwarten rug, en van
vlek~e ftaartpe1ll1en,
onderen geheel wit. Zij legt 4 of 5 eijeren, 2 of 3 maal 'sjaats,
doch telkens minder, en nestélt het meest op de dorpen buiten
hee dak, aan kerk vensters , enz. Haat nest, dat
de huizen, onder het
jarèn !land
ftand houdt, gelijkt veel naar èenen bakoven, van bo"
€lenige jaren
'9'riJ
ven toegewelfd , en de leemklUitjes , waaruit het bellaát, zUn '9'rlJ
l'egeltt1átig, bijna' als kleihe vierkanten, over elkander gelegd. 3. De
Stfand Zwaluw, (H. Riparla) van èene aschgraatiwe
aschgraatiWI! kleur f
Aard of Strand
en met eene witte keel en buik, nestelt aan de oevers der rivieren in leemgroeven, zandduinen, enZ. en legt tweemaal 's jaars 5
of 6 witte eijeren. 4. De ChineCche Zwaluw, (H. Esculenta) ,
welker !laartpennen
fiaartpennen alle
aUe met eene witte vlek geteekend zijn, is
zoo groot als een winterkoningje. Men vindt haar op de eilanden
ftraat Sunda, als vnn den Indifchen Archipel,
zoo wel aan de 1haat
tot
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tot aan nieuw Guinea,
Cuinea, enz. waar zij in holen ann de oevers en
in. de bergen de zoo beroemde Indiannfche
Indiaanfche of Tonkingfche
TOllkingfche nesten
bouwt, die als eene'
eene· lekkernij gegeten worden,
worden. en waarvan de 1l:of
ilof
veel van vischlijm 11ó!eft,
heeft, .doch voor het overige nog niet naauw"
naauwkeurig bekend is. Er worden jaarlijks wel 4 millioenen
milIioenen van deze
nesten ingezameld, die voor het groot1l:e
grootile gedeelte naar China verl(!gt !l!1 witte eijeren.
zonden en ,aldaar. verkocht worden. lij Mgt
En eindelijk 5. De Gierzwaluw of Langvleugel (H. Apus) , zwartachtig van kleur, met eene witte keel, en al de 4 vingers voor
voor_~
waartS ge1l:rekt.
gel1rekt. Zij woont in alle 3 deelen der noorder-wereld,
noorder.wereld, en
ook bij ons; vliegt meest bij avond en 's morgens vroeg; nestelt
gaarnee in torens, op koornzolders en dergelijke eenzame plaatfen ,
gaarn
en legt 3 of 4 melkwitte eijeren.
Omtrent het bekende verfchil, ten aanzien van het winterverblijf
onzer inlandfehe
et , naar al hetgene daarover
inlandfche Zwaluwen, is men 11het,
gefchreven is, nog niet volkomen eens, en het is te bejammeren,
dat bij de waarnemingen, ter verdediging van het eene of andere ge.
voelen, niet die foorten
foorten,, waarvan deze waarnemingen genoQlen
genoQ1en zijn,
naauwkeurig genoeg worden opgegeven. De medearbeider van BUFDE MONTBEILLARD, bragt de gronden voor het aftrekken
FON, G. DE
onderileunde dit
der Zwaluwen naar warmere landen bijeen, en onder1l:eunde
zijn gevoelen in de Histoire des Oiseaux, tom. VI, pag. 357,
enz. DAINOS BARRINGTON , daarentegen, verdedigt met veel ijver,
in zijne Miscellanies
Misceltanies,, op bladz. 225 en volg, den winterilaap
winterflaap der
Zwaluwen in moerasfige plaatfen.
plsstfen. Welk gevoelen nu de waarheid
aan zijne zijde heeft, 1l:aat
l1aat ons hier niet te onderzoeken; doch fehijnt
fchijnt
waarhet verhuizen dezer vogelen naar warmere landen het meest waar·
fch~inlijk
fchijnlijk te zijn. (*)
ZWAMMEN noemt men, in het algemeen, die voortbrengfels
van het plantenrijk, welke of geheel uit zaden be1l:aan,
beilaan, of ten
mjnile op een groot gedeelte harer oppevlakte zoodanige zaad~
min1l:e
korrels voortbrengen. Zij wijken nog, bovendien. van andere
gewasfen daarin af, dat zij geene groene oppervlakte,
opper vlakte, geene bla·
deren, noch bloefems,.
bloefems, . geene bevruchtingsdeelen, noch eigenlijke
vruchten hebben. Zij omwikkelen in de zonne[chijn
zonnefchijn geene levens.
lucht, maar gaan fpoedig tot verrotting over; bevatten wel, zoo
als de overige planten, dikwijls
verf!l:of,
verfflof , harsach tige bellanddeelen,
I
enz.; doch komen voor het overige zeer na aan het dierlijke. Lang
en veel heeft men getwist over de wijze van voortplanting der
Zwammen; en hoezeer het van de volkomene nu wel zeker is, dat
zij
(.)
C-) Men vergelijke over dit verCchilftuk
verfchiIfiuk de verhandeling van de11
den Hr. KLEIN,
in het Nederduiuch
Nederduicsch vertaald, en geplaatst in het 2de deel der Vil{[.zochte
Vitgezochte Verhand,Jinge".
hand,lingen. bladz. 185 - 218; alsmede de i111828
in 1823 • bij de Hollandfche
HollandCche maatfchappij der wecenfchappen
Haarlem met goud bekroonde, over de gewesten. waar_
waar.
wetenfchappen te Haar/,m
Irlkv'gel, begeven, vaJl
van dGtl
dim Hr. H.
heen zich de bij on. bekend gewordene Irlkv'ge/,
SCHLEGEL, Atlju/lu
AtijuII" IJljh,'
jji.het ltolli"Ttlijk
kD.i"klijlt "a/llllrlt.
naluurk. historis,h
hislorileh TJlUSlUIIC
TIIt/Slua te LejfJe".
Lei/,,,.
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zij uit zaadkorrels ontfraan,
ontftaan, zoo kan men toch deze zaadkorrels
op geenerlei wijze met den naam van zaden befiempelen, omdat het
laatfl:e veel zamengefielder is; de zaden altijd deelen
denkbeeld der laatfie
bevatten, die zich ten minll:e
mint.l:e bij het kiemen omwikkelen, en omdat de langzame overgang der natuur van de eenvoudige tot de meer
zamengefl:elde Zwammen ons tot het beiluit leidt, dat het algemeene
zamengel1:elde
leven in de natuur in deze fchepfels de eerfie poging ter werktuigeheeft aan den dag gelegd, weshalve dan ook, ter voort~
lijke vorming heefe
brenging der eenvoudige Zwammen,
Zwammen , alleen vochtigheid vereischt
wordt.
ZWANGERSCHAP. Dit is die toefl:and
wefiand eener vrouw, waarin zich
in haren fchoot een nieuw wezen zoo ver ontwikkelt
ontwikkelt,1,1 dat het, afgefcheiden van de moeder»
blootgefl:el~,, in de we~
moeder. aan licht en lucht blootgefield
reId
reld bel1aan
befl:aan kan. .- De Zwangerheid begint met het oogenl>lik
oógenl>lik der
ontvangenis, ~n
en eindigt met het tijdll:ip
tijdt.l:ip der geboorte. Gedurende
voornamelijk in de baarmoeder,
dezelve verheft zich de levenskracht voorriamelijk
die waarfchijnIijk
waarfchijnlijk weinige dagen na
na. de olltvangenis
olJtvangenis het bevruchte ei
opneemt. De maandelijkfche afscheiding van bloed houdt nu op;
maar de vaten van de baarmoeder worden wijder, bloedrijker, langer
en regter ; haar celachtig weefsel wordt zachter, zwamachtiger; de
wanden worden dikker, en de holte wordt grooter: zij verliest hare
fraat heeft, en
peervormige gedaante, die zij in eenen niet zwangeren flaat
wordt meer kogelrond. Zij zakt, in de beide eerl1:e
eerfl:e maanden der
Zwangerheid, Jager naar het bekken af; maar ook dan rijst
rij st zij weder,
daar zij grooter
groot er wordt, tot in de achtfre
achtlle maand, zoo hoog, dat men
derzelver grond, in den omtrek der maag, uitwendig kan voelen, waarna
zij, in de negende, weder iets lager zinkt. Onder deze veranderingen
embrYIJ (zie aldaar) langzamer_
langzamervan de baarmoeder vormt zich de embryo
hand, tot dat zij in de 40lle
4ol1:e week hare behoorlijke rijpheid ver
ver...
kregen heeft, om, afgefcheiden van het moederlijk Iigchaam,
ligchaam, te
kunnen leven, wanneer dan de geboorte volgt, en de Zwangerfchap geëindigd is.
iI
'
Ondertusfchen is het niet alleen in de baarmoeder, bij gezonde en !liet
niet
frerker is, maar dit heeft
vertroetelde vrouwen, dat de levenskracht flerker
gellel plaats. Zwangere
in dien flaat
fiaat in haar geh~ele werktuigelijk gefrel
vrouwen zijn alsdan moediger, mannelijker, ondernemender, dan die
niet Zwanger zijn, en behouden deze eigenfchappen ook als moeder;
zij worden zeldzamer door aanfiekende
aanllekende ziekten overvallen; de ver.....
zwakking, waaraan zij voorheen leden, flaat
fiaat gedurende de Zwangerllil, en neemt eerst, na dezelve, zoo veel te frerker
llerker en te
heid fiil,
fchielijker toe. Hyt.l:erieke
Hyfierieke vrouwen bevinden zich, gedurende hare
Zwangerheid dikwijis ongemeen wel; jichtige zijn gewoonlijk van hare
aanvallen geheel vrij, en vele worden zeer vet. Daarentegen gaat de
Zwangerheid bij vele, inzonderheid bij zwakke, ziekelijke, vertroetelde, te jonge of oude vrouwen, met een groot aantal
aantalonge.
ongemakken gepaard, die hUllnen
hunnen oorfprong in de veranderde gefreldheid
gefieldheid
,
der
der
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der vatèn en zenuwen hebben, welker werking zich dikwijls, inzoninzon·
derheid
detheid ~1 tot
tOt de Maag bepaalt. waaruit dan misfelljkh eid, walging,
braking, bijzondere lusten na anders onverfchillige fpijzen, enz. ge.
boren worden. Bovendien lijden Zwangere vrouwen dikwijls aan
afwisfelènde
afwisfelende [maften,
fmllften, voornamelijk aan de tanden, en zijn voor
voottkomen, inin·
ziekten, welke uit eene verhoogde levenskracht voortkomen,
zonderheid voor ontil:ekingen,
th.lizeIingen, enz. zeer vatbaar; terwijl
ontftekingen, thlizeIingen,
dikwIjls
dikwijls de opzwelling der aders op de voeten, enz. zeer 1astig is.
en
elt de werktuigelijke
werktuigeUjke drukking der vergroote, en in hare ligging en
gedaante veranderde, baarmoeder, niet zelden eene moeijelijke wn·
Wil·
terloozing en il:oelgang
ftoelgang veroorzaakt.
veroörzaakt.
Al de opgegevene veranderingen kan men ook als teekenen
taekenen der
Zwangerheid aanmerken, waarbij nog komen die trapswijze , regelrearegelll!adga, welke men bij de inwendige onderzoekingen van den hals der
bnarmoeder
bttarmoeder kon omdekken. alsmede de verandering in de Doril:en,
oorften,
welke gedurende de Zwangerfchap gewoonlijk opzwellen, en waarin
zich AlsdAn
tlsdtn een l1lelkachtig vocht bevindt. Eindelijk, echter, wordt
door da
de beweging van het kind, die de moeder in de tweede helft
11IIl'et
harer Zwangerheid ontwaar wordt, als ook daardoor, dat men bij een
ióin- of uitWendig
uitwendig onderzoek het kind, of eenige deelen van hetzelve,
dtddelijk
duidelijk voelen kan, de Zwangerfchap
Zwnngerfchap buiten allen twijffel
twijjfel geil:eld.
gefteld.
Hoe gewigtig het ook zij ;, de Zwangerheid vroegt~idig
vroegtUdig te kennen,
zM IlJoeijelijk
IIloeijelijk is dit echter in vele gevallen, en wel voorname
lijk In de eerfte helft, wanneer alle kenmerken derr.elve
derF.elve bedriegen
kunnen; zijnde er eene menigte ziekten in den onderbuik, welke
gelijke toevallen IIls
als de Zwangerfchap te weeg brengen, en
én ook welwel.
met
n1et de uitdrukking Van
van fchijnbare of valfche bevruchting bell:empeld
befl:empeld
worden. De ZWàngerheid
ZWàogerheid Is
is aan zeer vele afwijkingen van den regel onderwótpen
onderworpen , waarvàn
waarvan de oorzaken duister zijn: alleen
nlleen wordt
eene
eèlle öntijdlge ell
en misgeboorte
IDisgeboorte gewoonlijk door bekende, uitwendige
aanleidingen te weeg gebtagt.
gebragt.
ZWAR TE KUNST. Is eene van de belangrijklle uitvindingen der
17deeetlw,
17doeeuw, en be1laat
befl:aat in eene manier van in koper te graveren,
welke de gêwnafchen
gêwllsfchert teekening zeer nabij komt. In Italië en EnEn.
wtlke
C,rlmd
gIl/md noemde l'I1èt1.
111@t1. haar Mezzo-tintIJ
Mezzo-tintlJ (heldonker of halve kleuring
beteekenende) ;~ In
in Frankrijk Taille d'épargne, en Gravure en manière
mani~re
no;rè,
noitè, en
én In het znfdeIijk
zuidelijk Duitsclttand den Sammetftich, of ge{chaafde
manier. Deze kunst onderfcheidt zich van het gewone grafchaafde manier,
veren én
en etfen in het koper daardoor, dat men bij deze beide de
ftbaduw;
fel1acluw; doch bU
bij de Zwarte Kunst het licht in het koper arbeidt.
Men bedient zich tot dezelve van eene goed gepolijste koperen plaat,
waarvan men de geheeIe
geheele oppervlakte met een els, mes, of ander
daartoe gefchikt werktuig, eerst in de eene en vervolgens in de tegengeftelde rigtlng,
rigting, krast en fchaaf[,
fchaaft, tot dat het geheel overal volkomen ruw, en er geheel geen glad
glnd punt meer aan te zien is,
zoo dat een afdrukfel er van
V!ln volkomen z,vart
z\vnrt zou
zon wezen. De plaat
wordt
\Vonk

I
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wordt hierop met houtskool, zwart krijt of potlood afgewreven, en
dan op dezelve met wit krijt de teekening gebragt. De omtrekken
en donkerl1:e
donkerfl:e fchaduwen blijven volkomen ongefchaafd ; de middel.
middeltinten worden flechts weinig, de het naast daaraanvolgende meer
heldere, eenigzills
eenigzins meer afgefchanfd,
afgefchanfd. en zoo vervolgens, tot dat
eindelijk. bij de hoogl1:e
hoogfl:e lichten, waar !ret
\ret p2pier
p:J.pier geheel wit
wir moet
blijven, de koperen plaat weder volkomen glad gemaakt, en vervolvervol~
gens
geus afgedrukt wordt. Men kan niet wel meer dan 200 afdrukfels
voor ééne plaat rekenen, waarvan de tweede 50 de beste zijn;
doch men kan de plaat weder verhelpen, en er dan tot 500
500 ván
vim
bekomen.
Voor eerl1:en
eerfl:en uitvinder der Zwarte Kunst houdt men L. VAN SIEGEN
((van
vall Sic hem) , overfren
overl1:en luitenant van Hesfen-Casfel, die in 1643 de
eerl1:e
eerfl:e proeve derzelve , met de beeldtenis der landgravin van Hesfen
Hes[en,,
AMALIA ELJZABETH,
ELIZABETH, genomen heeft. Van dezen leerde de keur-palt.
fche prins ROBERT, of RUPERT van den Palts, de kunst, die de.
zelve, ten tijde van koning KAREL II. naar Engeland overbragt,
waar men er ongemeen veel mede ophad.
ophad, en men den prins voor
den eerilen
eer/1:en uitvinder derzelve trachte uit te geven. Zijn eerile
eerfie Huk
nuk
is een hoofd van JOHANNES, dm
den Dooper; doch deze vroegfre
vroegile platen
waren ruwen onbevallig. De ElIgelfchen
Engelfehen bragten het later inde
in de
l.7de
Zwarte Kunst het verst. Van JOHN SMIDT, die in het laatst der l,7de
500 platen, en hij en GEORGE
GEORGF.
eeuw leefde, heeft men meer dan 500
WHITE

vormden voor deze kunst èen
èell uieuw
nieuw tijdvak; terwijl de laat-

fie, inzonderheid door de plaat eerst te raderen (af te fchaven),
haar tot meer volkomenheid bragt. In Engeland heeft men zich
federt, meer dan elders, op de beoefening der Zwarte Kunst toegelegd,
gelegd. Bijzonder
llijzonder beroemd waren MAC-ARDEL, HONSTON, CARLOM,
CARLOl\{,
PETHER,
PETHER , GREEN, WATSON, HUDSON, J. SMITH en anderen; ter.
terwijl in Duitschland, voornamelijk BERNHARD VOGEL en PRISSLER
uit Neurenburg, en HAm
HAlD uit Augsburg deze kunst beoefepden.
beoefenden.
Frankri,jk waren SARRABAT en BOYER de eenigen, die iets van
In FrankriJk
NederlafuIers onder~
beteekenis in dezelve leverden; doch onder de Nederlanders
fcheidden zich VAILLANT, SCHUPPEN, DE
DE BRUGGEN, VAN BLEECK
BLEECK:
en FABER inzonderheid in dit vak. - Door eene k).lu11:ige
kun11:ige ver.
deeHng
deeling der fchaduwen, en óe onderfcheidene deel
deelen
en van het fink
iluk
op verfchillende
verfchilIende pInten, kan men gekleurde platen voortbrengen, die
aan werkelijke fchilderilukken
fchilderfiukken zeer nabij komen.
EUt'opa en Azië, en grenst
ZWARTE ZEE, (De) ligt tusfchen Europa
tegen het westen aan Romanië en Bulgarië, ten noorden aan Rusland, ten oosten aan Mingrelië, doch ten zuiden aan Natolië
Natolië,J en is
door den Bosphorus met de zee van Marmora en bier
hier door de J1t1ir1.
lWid.
delland[che Zee verbonden, van welke zij gerekend kan
dellandfche
kall worden een
maken, hetwelk met de Afoffohe
Afoffche Zee , (den grootel1
grooten
gedeelte uit te maken.
noordelijken boezem der Zwarte Zee), de rivieren, die in de Mid.
Middellandfche
de!landfcke Zee zich omlasten,
ontlasten, ontvangt,
ontvangt~ De uitgellrektheid
uitgenrektheid der
ALGEMEEN WOORDENB.
WoonDENB. VIII. K
Zwa,'.
Zwar.
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Zwarte met de Afofsehe
Haar
Afoftche Zee ,bedraagt
bedraagt 11,000
J 1,000 vierkante mijlen.
water is niet'
niet zoo helder als dat der Midde/!anrlfche
Middel!anclfche Zee, en waarfchijnlijk door de groote rivieren, die zich in haar uitfl:orten, Cde(deDonau, DlIiester,
DtJiester, DlIieper,
Dnieper, Don en Wan) zoeter. Het flormt
!lormt
ver[chrikkelijk, omdat zij van alle kanten is ingel1o'op dezelve verfchrikkeIijk,
ingeOoten, waardoor eel1e
eene '{oort
foort van wervelwind oncfl:aat.
ontfl:aat. In de zo.
zomermaanden is zij , echter, over het geheel meer bedaard, dan andere zeeën; in de wintermaanden, daarentegen, voornamelijk langs
de kusten, tusfchen de monden van den Donau tot aan de Krim,
Krim.
zelfs voor de bekwaamfl:e zeelieden, naauwelijks bevaarbaar. De
Zwarte Zee firoomt,
fifoomt, voornamelijk uit de drooge zee van Afof, ten
noorden tegen het zuid-westen,
zuid-westen I naar de Tracifche zeeëngte en den
Hellefpont, en onderfcheidt zich ook daardoor, dat zij voH1:rekt
vol11:r~kt
geene eilanden heeft, behalve in de zeeëngte, welke de Afoflèhe
Afof[che
Zee met dezelve verbindt. Het ontbreekt deze beide zeeën niet aan
velerlei nuttige foorten van groote en kleinere visfchen, waaronder
zich ook vele foorten van fl:euren bevinden. Men vischt aan de
kusten, voornamelijk, met eelle
eene foort van zaknet , waarin zich fom.
fomtijds, bij eenen enkelen trek, die bijna 66 uur duurt, tot 60,000
visfchen bevinden,
bevinden I waaronder, echter, altijd l1echts
flechts weinige groote
gevonden worden. Men bereidt ook hier kaviaar, vischlijm. traan.
enz.
enZ. De gezouten en gerookte makreelen maken in de Krz'm
Krim een gewigtig artikel van handel uit. Bij de ouden droeg de Zwarte Zee
den naam van Pontus Euxinus. ~
ZWART-KRIJT wordt in Duitsen/am]
Du#sch!a1ld in de mijnen gevonden.
De ltalianerz
[ta!ianm koop en het ruw van de Duitfchers,
Duitfchers. en als zij het tot
tOt
teekenen ge[chiktgemaakt hebben, voorzien zij er geheel Europa
mede. Men heefe
heeft er twee foorten van, gemeen en fijn, waarvan hee
het
Iaatlle
laatlle zeer lenig is, en zich zeer goed laat fnijden.
[nijden.
ZWAR
ZW AR TSEL. Dit wordt, of door het verbranden van pijnboomhout , en hetgeen bij de teerbranderij overgebleven is , of door
het verbranden van den afval der harfen , voortgebragt. In Frank.
rijk, namelijk, doet men het laatO:e,
laatlle, in kleine O:ukken,
fl:ukken, in groote
ijzeren ketels; plaatse
plaatst dezelve in het midden van een wel geGoten
geOoten
vertrek, waarvan de wanden en zolder met linnen of papier behangen zijn, en fieekt dan de hars aln, waarna een dikke rook
ontO:aat,
ontfl:aat, die zich rondom aan de bekleedfels aanzet; en het is dit
roet, hetwelk men Zwartje!
Zwartjel noemt; doch dit Zwartfel (noir de
rum/e)
fum/e) is losfer, ligter , roodachtiger en Ilechter
flechter dan het Duitrche.
Wanneer men zich ter verkrijging van Zwartfel van pijnboomenhoue
pijnboomenhout
en van het overblijfsel bij de distillering van !:eer
reer bedient, fl:eekt
men deze fioffen
froffen in eenen oven in brand, welks lange. liggende
fchoorfreen in een naauwkeurig geGoten
geOoten vertrek uitloopt, hetwelk
fchoorfieen
van boven eene ronde opening heeft, waarover een hoog, kegelvorw~ardoor de als nu ge.
mig opzetfel (eene muts of zak) gebragt is, W2ardoor
zuiverde rook zijnen uitgang vindt. De roetfiof, die zich deels in
,
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dl! kamer, deels in het dak aanzet, wordt zamengevoegd, en Ïtl
Ïtt
houten tonnen, van onderlèheidene
onderlcheidene grootte, als Zwartfel
Zwartrel verkocht.
Het beste is het zoo genoemde pondroet , hetwelk zich in den zak
aanzet. De grootfl:e hoeveelheid van dit Zwartfel wordt in Thuringen gebrand, van waar geheele fcheepsladingen over Bremen naar
Holland,
Hot/and, en over Homburg
Hamburg naar Engeland verzonden worden.
ZWAVEL (Sutphur)
(SttJf/hur) is een eenvoudig brandbaar ligchaam, hetwelk
de natuur deels onvermengd, deels met metalen en andere fioifen
i1:ojfen
verbonden, als delfstof oplevert. Zuivere Zwavel is geel, meer of
door[chijnend, bros, fmelt bij 244 0 FAHR. en vat vlam bij 414().
Q.
min doorfchijnend.
Terwijl zij brandt, ontwikkelt zij een blaauw licht, en cenen
eenen zuren
verfl:ikkenden damp, ( zwavelig zuur), die, zoo dra hij water vindt,
zich daarmede vereenigt, en door toetreding van de zuurl10f
zuurl1:of uit den
dampkring met dit in een volkomen zwavelzuur overgaat, hetwelk
bijna zonder reuk is. De natuurlijke verbindingen der Zwavel met
metalen dragen den naam van kiezen, bij voorb. ijzer-, of zwavelkies; van loodglans of van em.
erts. Inzonderheid wordt de ijzer-kies
ijzer.kies
ter afscheiding van Zwavel gebruikt; doch deze ruwe Zwavel,
welke door eene bijzondere bewerking daaruit verkregen wordt,
deelell, nogmaals gefublimeerd worden,
moet, wegens de onzuivere deelen,
om als gele Zwavel voor den handel te kunnen dienen. Het ,overfchot,
fchoe J of bezinkfel
bezinkCel , is gewoonlijk Oprement,
Oprement , een mengfel
mengrel van Zwa.
vel en arfenic, hetwelk tot
[Ot eene gele
verwi1:of
verwfiof gebruikt wordt.
Aan eene vochtige lucht blootge!leld,
blootgefield , verandert de gebrande zwavel.
zwavelkies (zw:welbrand)
(zwavelbrand) hare Zwavel, alhoewel langzaam, in zuren, en
haar ijzer in ijzerkalk. Gerublimeerde
GeCublimeerde Zwavel is poederacbtig,
poederachtig, en
wordt ZWllvethloem
Zw"veJbloem genoemd. Gelijk wij zeiden, neemt de in brand
ge!loken Zwavel znurltof
gefioken
zllllrll:of op, en gaat tot vloeihaar zwavelzuur
Duitsch/and maakt
maake
over, zoo dra het zich met water vereenigt. In Duitschland
men dit zuur uit het ijzer-vitriool;
ijzer.vitriool; in Engeland verbrandt men de
Zwavel in looden kamers, en het zuur loopt door goten van hetzelfde
metaal in ontvangers. Dit zwavelzuur verbindt ~ich met grondligchamen tOt
tot zwavelzure zouten; met Coda
foda tot glauberzout; met kalk tOt
gips; die in de natuur veel voorkomt; met de Zwaaraarde tot Zwaar_
spaath en met de metalen tot ver[chillende verbindingen. Zwavelte.
Zwavel/ever is eene verbinding van Zwavel 111et
met loogzouten, en zwave'ha!fe1fZ
zwave/halfem
eene oplosûng
oplosfing van Zwavel in olie. Zwavel, met waterfiof
water[1:of verbon.
den, geert eene 1l:inkende
fiin kende lucht van zich, en maakt een voornaam
befl:anddeel uit van de zwavelbronnen te Aken, Neudorf
Neudor! en LangenfeJtz. De Zwavel wordt veel als geneesmiddel gebruikt: ook
genfelt2',.
voornamelij k ter bereiding van bus kruid , en tot afgietfels
dient zij voornamelijk
van munten.
munten J freenen
1l:eenen en antiken.
ZW AVELREGEN. Me,!
Me~ vindt fomwijlen , in den bloeitijd van
den pijnboom,
pijnboom • dat de kuilen, in de nabijheid van fparrebosfchen,
door fiomegens
fromegens volgeloopen, met zwavelgele bloem1l:of
bloemfrof geverwd zijn;
en dit verfchijnfel
verfchijllfel noemt men d:m
d~n Zwavelregen. Geloofwaardige
manK 2
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werkemannen, echter, [preken
fpreken nog van Zwavelregens, bij welke werke.
dip. al de eigenfchappen van
lijk Zwavel uit den dampkring viel, di0
de delff1:offelijke
delmoffelijke bezat. Zoo had men, volgens het tlJufeU1I1.
tlJufeum. lfórmÎan.
fl/órmian.
CL. I. C. 1I I.) in 1646 te Koppe1fhagen
Zwavelregen,
(L.
Koppenhagen eenen zoodanigen Zwavelre,gen,
waarbij men onder het vallen eenen zwavelreuk opmerkte; terwijl de
overee~
bijeen verzamelde Zwavel in alle opzigten met de gewone overeenkwam. In 1656 herhaalde zich dit verfchijnfel in dezelfde 1l:ad nogmaals, wanneer de gevallen zwavel met olie zwavelbalfem opleverde.
Zwa.
Den 24fren van 13l0eim.
BIoeim. des jaar 1801 viel bij Rafladt een Zwavelregen. van welks zwavel men zich tot zwavel1l:okken bediende.
Ondertusfchen zijn deze verfchijnfels zeldzaam.
zeldzaam, en worden uit dien
Ondercusfchen
hoofde ook wel geheel in twijfel getrokken; alhoewel men even
be1l:aan, als tegen het vallen
weinig iets tegen derzelver wezenlijk befl:aan,
van meteoor- of luchtfieenen • kan inbrengen.
ZWEDEN
ZWE DEN en NOORWEGEN. Twee vereenigde koningrijken,
koningrijken ,
ook wel Scandinavië genoemd; zij vormen het groote fchier-eiland
aan de oost-zee. dat door Lapland met het vaste land van Europa is
verbonden, eene uitge1l:rektheid
uitgefl:rektheid van 13,890 (volgens anderen 16,155)
0 , 49' , 50"
vierkante mijlen bevat, en onder de !2l
!HO,
5°11 oostelijke lengte
en 500 22'-71°
22' -71° 20'
!lO' noordelijke breedte gelegen is. Van Noorwegm
reeds in een afzonderlijk art. breeder gefproken hebbende, bepalen
rij k heeft eene uitge1l:rektheid
uiege1l:rektheid
wij ons hier alleen tot Zweden. Dit rijk
van 7950 vierkante mijlen, waaronder 600 mijlen aan meren. Het
ligt in het noorden ,tusfchen
wsfchen Noorwegen en Rusland (de
ede rivier Torneo) ,
heeft ten oosten den Bothnifchen zeeboezem, ten zuiden de Oostzee,
ten westen de Sont en Noorwegen; wordt door graniet- en andere
bergen, door meren, rivieren of elfen, en moerasfen en bosfchen
bosfchel1
doorfneden, en bijna alleen in het zuiden ontwaart men, dat dit rijk
[Ot
tot de gematigde Europefche JuchtUreek
luchtilreek behoort. IJzer, koper,
fteenkolen, hout, rendieren, elanddieren zijn in het hooge noorden de meest uitfl:ekende voortbrengfels van het delfstoffelijk en
dierenrijk; terwiJl
terwijl in de zuidelijke fireken
1l:reken alleen ooft, koorn,
koom, aard.
aardappelen, vlas, hennep, hop en tabak vrij goed groeijen.
Zweden telde, volgens de laat1l:e
laatfl:e opgave, 2,687,457 inwoners, en
de bevolking neemt, hoe meer men onzen tijd naden,
nadert, jaarlijks toe ,
hetwelk men aan de inëntillg
inënting der kinderziekte toefchrijfc, die in 1779
meer dan 15,000 in 1784,12,000, in 1801,6,000
1801.6,000 in 1822 flechts IJ,
II,
en, in 1823 niet meer dan 37 perfonen wegrukte. Ook de landbouw
is redert
reden 25
!l5 jaar in dit rijk aanmerkelijk toegenomen, en wordt bij
voortduring met ijver beharti.gd. Alleen de provincie Ma/moe in
Schonen heeft, in 1824,
18 24, 243.000 ton granen, en 560,000 pinten
brandewijn uitgevoerd, zoo dat Zweden, blijkens eene tienjarige
ondervinding,
ondervinding. zich door zijne eigene voorbrengfels kan onderhou.
onderhouden. De boeren1l:and maakt er i van de geheele
geheeIe volksmenigte uit.
Het land wordt op verfchilIende
verrchillende wijze verdeeld, en fchoon de ou.
oude verdeeling in 4 landfchappen niet meer in gebruik is, wordt zij
nog
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nog veel gevolgd; zij zijn: I. Zweden op zich zelf met de
Up/and. Sudermann/and, Nerike, Westmannltlnd
Westmann/tlnd en
5 provinciën Up/and,
Dalecarlië; 2. GotMand, het vruchtbaarf1:e gedeelte van Zweden,
met 1 tlti landhoofdmanfchappen, waaronder Scho1ten
SchOtlen met de zeef1:eden
zeefieden
He/singel/r aan de Sond, de overvaansplaats naar Denemarken, en
?[sftadt, de overvaart naar Straalfond; 3. Norrland~ met 7 land.
?/sf/adt,
fchappen,
Gastriekland , Ha/singland
Halsingland , Herjedalen, Medelpad ,,.Jämpt.
.lämptfchappen. Gastriek/and,
land, Angermaner/and,
Angermanerland, West botte. 4- Zweedsch Lap/and,
Lapland, tusfchen
vierkante mijlen groot, doch hetwelk weinig voor
de 16 en 1800 vierkame
fieden, die te zamen 248,000
het rijk oplevert. Zweden bevat 86 f1:eden,
Stokholm en Gothenburg de voornaamf1:e
inwoners tellen, waarvan Stokho/m
zijn. Buiten Europa bezit het rijk alleen het kleine eiland St
St.•
Barthe/emy, in de West-Indiën, met 8,000 bewoners.
.Barthelemy,
het rijksbef1:uur, eene erfelijke mo·
Zweden is, ten aanzien van bet
narchie, bepaald door rijksl1anden
rijksnanden , die zich in vier f1:anden,
fianden, den adel,
de geestelijkheid J den burger- en boerenf1:and onderfcheiden. De
koning is van de Lutherfche godsdienst; begeeft alle burgerlijke en
uitgeJlo.
krijgsambten , waarvan alle buitenlanders gewoonlijk worden uitgeGoten; doch kan, zonder toef1:emmillg
toef1:emming der rijksf1:anden, geene nieuwe
wetten geven, noch oude afschaffen, en is ieder sde jaar verpligt,
verpligt , om
de f1:anden
fianden bijeen te roepen; maar kan dit ook binnen dien tijd doen,
benaat in Zweden uit 40,000
wanneer hij dit verkiest. De landmagt bef1:aat
man geregelde troepen en 85,000 confcrits , waarvan I deel der laatHe
fie jaarlijks vernieuwd wordt, zoo dat de krijgsmagt altijd voltallig is.
De zl!emagt
zeemagt bevat Ilechts 12 liniefchepen,
Iiniefchepen, 14 fregatten, 28 kleinere
fchepen, 15 galeien, 200 kanonneerboten, met 4,700 fiuk gefchut
en 7,'200 matrozen, benevens eene referve van 8,000 man, en 25,000
man van de marine-confcriptie, welke in 5 klasfen verdeeld wordt.
Zweden heeft, behalve eene rijksbank , die te gelijk eene wisfel- en
beleenbank is ,eene oost- en west-indifche handelmaatfchappij, als.
mede een genoot[chnp
genootfchnp van zee-asfurantie. De fabrijken zijn federt
de komst van den thans regerenden koning aanmerkelijk toegenomen.
Men heeft 900 fabrijken in laken, zijden- en wolIen·f1:offen, Ieder,
leder,
glas. fpiegels, horlogies , papier
papier,J marmer, porphier,
fuik er , tabak, glas,
porfelein en metalen, onder welke laatl1e
laatne de ijzer. fabrijken de befiaaf-ijzer, en
langrijkfie zijn; leverende jaarlijks 1,400,000 centner Haaf-ijzer,
langr~ikf1:e
!l00,000 centner
centller ijzerwaren. Volgens de uitmuntend ingerigte Zweed!lOO,OOO
fche tabellen, bedraagt de jaarlijkfche oplJrengst van producten in die
rijk 88 millioen bankdaalders , waaronder de houtwaren op fr milIioen
millioen
r~ik
het ijzer op 7,200,000, het koper op 720,000, de fabrijken en ma·
SO, en handel, fcheep·
nufakturen op 12,100,000, het koorn op 5°,
nnfakturen
vaart, en handwerken op 17,480,000 balJkdaalders
bankdaalders berekend worden.
Alle openbare lasten in geld en producten bedragen j~ar1ijks
i~ar1ijks omtrent
14 mmioen
mill-ioen bankdaalders , hetwelk na genoeg op 5}
s} van die fpecie
voor ieder inwoner des rijks uitkomt. In het jaar 1818
18 J 8 had Zweden
11100
[00 koopvaardijfchepen, die met 9,200 zeelieden bemand waren,
K3
~

'ISO
ISO

ZWEEDSCHE
ZWEED
SCHE LETTERKUNDE.
LETTERKUN D E.
en waarvan de helft in oorlogstijd tot kapers kunnen worden uitgerust.
Voor de befchaving van den geest, is in Zweden op velerlei wijze,
door goede inrigtingen, bijzonder gezorgd..
gezorgd., De in 1475 te Upfa/a
opgerigte akademie, met 24 hoogleeraaren, bezit eelle uitgebreide
boekerij
boeker\i • eenen botanifchen
bocanifchen tuin, eene fierrenwacht
llerrenwacht,, een munt·
munt- en
naturaliën-kabinet, enz. De in 1666
J 666 te Lund gefl:ichte
ge!tichte univerfiteit,
waarbij zich 23 hoogleeraaren bevinden, heeft insgelijks eene boemufeUln, eenen botanifchen tuin en eene fierrenwacht.
llerrenwache.
kerij, een mu(eum,
gymnafiën, in onderfcheiBeide deze univerûceiten,
univerficeiten, alsmede de 12 gymnaûën,
aene
dene !leden, !laan
llaan onder 1I
11 bisCchoppen,
bisfchoppen, en den aartsbisfchop, als
hoofden der geestel\ikheid.
geestelijkheid. In alle !leden
11:eden des rijks zijn
zij n fcholen; te
Carlsberg is eene militaire akademie, te Scura eene vee.arcfenijCchool
vee.artfenijfchool
en in Stokholm
Stokhalm eene akademie van krijgskundige wetenCchappen.
wetenfchappen. Nog
werd in 1668, onder den naam van antiquiteiten-collegie, een genootfchap ter onderzoeking der oudheden; in hetzelfde jaar een collegium
medicum, ter bevordering der geneeskundige wetenfchappen; in 1728
te Upfala
Uprala het genootfchap van wetenfchappen,
wetenfchappen , en in 1753 eene akademie voor dezelve in Stokholm opgerigt, alwaar zich tevens eene akademie voor de toonkunst en een voor de landhuishoudkunde bevinden, welke laatfie
Iaat11:e door den vorigen koning, op voordragt van den thans rege.
's r\iks wege met 160,000
renden, werd opgerigt, tegenwoordig v~n '5
onder(l:ellnd wordt, en in alle hoofdfreden
hoofdfi:eden der provinciën
daalders onderfl:ellnd
ollderafdeelillgell heeft. Over het algemeen kan men van Zweden
ondcrafdeelingen
zeggen,
zeggen J dat het er aan geene inrigtingen ter befchaving van den menfchelijken geest ontbreekt.
ontbreekt, en het door zijne ligging alle grondfroffeIl
grond(l:offen
tot eene gelukkige middelmagt
middelrnagt bevat, wanneer het in zijne buitenlandbinnenfche
fehe betrekkingen, tusfchen Rusland en Engeland, en in zijne binnen.
landrche
landFche betrekkingen tusfchen aristocraten en democraten een behoor.
lijk evenwigt weet te bewaren, waartoe men niet ongenegen fchijm.
rchijm.
rijk, behalve de bekende oudere werken, MOLMen vergelijke over dit iijk,
llECHS
BECHS brieven over Zwedett
Zwedetl in 1812
J 812 ,J 3 deel, in 1818
18 I 8 uit het Deensch
in het Hoogduitsch overgezet, en ook in onze taal uitgegeven.
ZWEEDSCHE LETTERKUNDE.
Reeds onder het beo
bewind der koningin CHRISTINA (van 1632 - 1654) fcheen
feheen voor de
ZweedCche
Zweedfche Letterkunde zich eene morgenfchemering te vertoollen; doch aan de ontzetting van die vorstin van den troon, hare vooringenomenheid met vreemde Letterkunde, en de oorlogen,
gedurende en na hare regering, moet men het toeCchrijven,
toefchrijven, dat
eerst in het laatst der 17de,
17de. ill
~n de geheele 18de
I8de eeuw,
eeuw. zich een
nieuw leven over de Zweedfche Letterkunde verCpreidde.
verfpreidde. Het is
waar. dat in de Philologie (letterkunde) weinig gedaan werd; want
waar,
zelfs datgeen , hetwelk in dit vak door LORENzIUs
LORENZIUS NORRMAN,
NORRMAN , ERIca
ERICH
RENZELIGS,
RENZELllJS, CURISTIAN DAHL,
DAHL. AXEL LINDBLOM en anderen werd geleverd, was meer ten nutte van hun eigen vaderland,
vaderland. dan van vreemde volken. Van de wijsgeerigc
wijsgeerige wetenfchappen
wetenrchappen hebben de Zwe.
Zwc.
den
dm tot hiertoe alleen die bearbeid, welke op het dagelijksch bedrijf
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drijf van het burgerlijk leven betrekking hebben. Wat de godgeleerd.
Jrijf
heid aangaat, is de levendige ijver voor eene nieuwe bijbelvertaling
een verblijdend verfchijnfel. In de ftel'rekunde heeft zich PETER
WILH, WURGERTIN > overleden in 1788, bijzonder beroemd gemaakt;
pe
terwijl in de overige natuurkundige wetenfchapen voornamelijk in de
dierrlier- en plantkunde, C. VAN LINNAEUS (1707 tot 1778) zich
eenen onUerfelijken naam verworven heeft, en zich in dit opzigt J.
A. MURRAY, D~ C. SOLANDER,
SOLANDER , T. BERGMAN en DE GEER mede op
de voordeeligfl:e
voordeeligfte wijze onderfcheiden hebben. In de fchei- en delfWALLERlUS ,• BERGMAN , SCHEELE CRONSTADT, UR-'
stofkunde
UR"
stofkunde bezitten WALtERlUS
BAN, LJANNE en BROMER, vooral BERZELIUS,
BERZELlUS, groote veràienfien.
verdienllen. De
gefchiedenis
ge[chiedenis werd wel door
doo! O. VAN DALIN, A. VAN RODlN en S. LA.
LAGERllRING bearbeid; maar hunne werken kan men enkel als bruikbare
GERIlRING
bouwfioffen, doch niet als voorbeelden van gefchiedkundige fchriften
fcbriften
bouwUoffen,
beîchouwen.
beièhouwen. Aan eenen c1asGeken historiefchrijver zoo wel voor
de eigene als vreemde gefchiedenis ontbreekt het
bet den Zweden geheel.
geheet
al ; want R. RUHS kan, uit hoofde zijner Zweedfche gefchiede.
en al;
Dis, in dezen rang niet geplaatst worden, alzoo hij een Duitfcher van
geboorte is. Misfchien
Misfchiell wordt deze gaping eerlang aangevuld door
dool'
ERIK GUSTAF GEYE&,
GEYER., profesfor der gefchiedenis te Vpfal,
Up[al, eenen
man, die zoo wel door de diepte zijner wijsgeerige inzigten en den
historie_
dichterlijken rijkdom zijner denkbeelden, als door grondige historiekennis , met regt onder de grootfl:e
grootfte g'eesten van zijn land geteld,
geteldwordt. - Eerst omtrent het einde der 17de eeuw begon men
in Zweden, om de taal
toot des lands (welke een mengfel
mengCel der tongvallen
tongvalIen
van de twee GermaanfcfJe
GermaanCcfJe hoofdUammen,
hoofdO:ammen, de Zweden en Gothen
Cothen is)
grammaticaal te bearbeiden, en fchree~
fchree( TJäLMA~ in 1696 de,eerUe, en.
enSAHLSTEDT in 1787 de beste fpraakkun~t; terwijl SPIEGEL in 17u
1712",.
JHRE in 1769, en SAHLSTEDT in 1773 zich ten aanzien van het leve_
leve.
JHR!,
ren 'van
van woordenboeken hebben verdienflelijk
verdienUeIijk gemaakt. Reeds onder
de regering der koningin CHRISTINA trad de vader der Zweedfche dichtkunst, GEORG STJERNHJELM, te voorfchijn ; en ofschoon zijn gnomisch
heldendicht, de werkkring van HERcuLEs,
HERCULES, niet de vlugt van een
groot dichterlijk genie was, toonde hij nogtans daarin het krachtige
der Zweedfche taal, welke het
bet toen nog ze~r aan befchaving mangelde. STJERNHJELMS navolgers verwisfelden echter het wezen der
verfiandichtkunst met eene ellendige rijmelarij, en het was voor de verUan.
dige vorstin LOUJSE ULRICA bewaard,
bewaud, om ook in dit opzigt de beweldoenfier van haar volk te worden. Zij Uichtte
frichtte niet
fchaafster en weldoenUer
alleen de in het vorig art. gemelde akademie van fraaije wetenCchapwetenfchappen, tot welker doel zich eerlang bijzonder~
bijzondere genootfchappen
genootCchappen vcreevereeDAL IN ten fierldl:en
fierkften in zijnen
nigden; maar moedigde ook O. VAN DALIN
beCchaving der Zweedfche taal- en dichtkunst
dichtkullst aan, ten
ijver voor de befchaving
aanzien van welke hij zich door zijnen Argus, (1733) eene 1l3volging
navolging
van den EngelCchen Spectator,
,Spectator, ongemeen verdienfleIijk
verdienftelijk maakte. Zijn
voorbeeld werd fpoedig, onder gelijke begunfliging
begunftiging en aanmoediging,
K4
door
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door anderen
au deren gevolgd, zoo dat Zweden thans bijna in: alle dichtCootdicht[oor152

ten voortreffelijke werken kan aanwijzen. Voor het Epos hebberr
de Zweden eene bijzondere liefde getoond, doch het is merkwaardig te zien, hoe veel talent er vruchteloos beft eed is geworden, om
een werk van blijvende en algemeen erkende waarde te fcheppen.
:Behalve STJERNHJELM, DALESI ,,SKÖLDEBRAND
SKÖLDEBRAND en CELSIUS, die tot
Behalve
verdien11:en
vroegere tijdvakken behooren, en wier epopeën geringe verdienften
bezitten, traden feden 1809, toen met de ftaatsomwenteIing
11:aatsomwenteling de letterkunde eene hoogere vlugt begon te nemen, LING,
LINO, WAIlLfiERG
W AHLDERG ..
de gravin D'ALBEDIJIlLL
D'ALBEDIJHLL en anderen met heldendichten te voorfchijn J
welke, fchoon niet ontbloot van fchoonheden, op verre na niet beantwoorden aan de vereischten van dezen kunstvorm. Meer in den
geest van HOMERUS en in zuivere hexameters is de Wladimir de
Groole.
Groote. waarmede STAGNELWS
STAGNELIUS zijne bloeijende
blocijende , m2ar korte. loopbaan
opende. De Gustof
Gustaf JToso
JTasa van SKOLDlWRt\ND,
SKOLDEBRt\ND, door deszelfs zoon in
antike
:mtike versmaat overgebragt , heeft hierbij niet gewonnen. STJERNIVSTJBRN&JELM, DALIN, SKÖLDEBRAND en CELSIUS leverden wel ernftige
ernfiige Epo.
peën (heldendichten); doch zij bezitten geene waarde, waartegen
GIjLLENBORGS togt over de helt grootere verdienlle
verdienfie heeft, en RIJD_
RVDDECK,
BEeK, als romantisch episch dichter eene gunftige metding verdietJtoverdient..
Naast deze mislukte pogingen in het ernllige
ernfiige Epos, mag Zweden zich
intusfchen beroemen op twee komike heldendichten van c1asfieke
waardij. Beide, de Rimthusiode
Rimthusiade (1820). in hexameters, en deEzel
de Ezel
( 1822), in gerijmde
getijmde fiancen, van MARKt\LL,
MhRKt\LL, hebben de oneenigheoneeoigheden in de Zweedfche Letterkunde tot fiof.
ftof. Men beweert niet te
witnneer men verzekert dat deze kunstwerken, alle andere
veel, wimneer
polemifche epopeën verre overtreffen, en dat de duncjaden der Enmct dezelve kunnen me~en.
meten.
gelfchen en Franfchen zich geenszins met
Dramatisch talent heeft de Zweedfche natie nog niet, getoond. De
treurfpeldichters huldigen den bekrompen fmaak van het Franfche
tooneer
wooeer,, en onderwierpen zich fieeds
lleeds aan deszelfs willekeurige kunstregelen, doch hebben nog geen fiuk
11:uk van eenige uitfl:eltendheid
uit!l:ekendheid voort.
gebragt. CELSIUS,
CELSIUS. DALIN, BRANDER, GULLENBORGH,
GULLENBOROH, LIDNER en
etl
PAJJKULL
tteurCpelen vervaardigd, zoo koud en droog, dat
Pt\UKULL hebben treurfpelen
geen beminnaar van het fchooue dezelve lezen, veel minder op het
[ooneel
voor11:anders der nieuwe fchool,
woneel wil zien verfchijnen. De voorllanders
wier vereénigingspunt Up!aJ
Up[aJ is, werkten in den laatllen
laatfien tijd dezen
wanfmaak
wanrmaak tegen, door de vertaling der meesterfl:ukken
meester11:ukken van SCHILLER
en
cn GÖTHE; terwijl fommige
fOll1mige der hoofdwerken van den grooten SHt\K_
SHt\KSPEARE
SPEA RE ,, dien koning aller
allel' dichteren , niet weinig bijdragen om de
geesten tilt de fchoolfche kluisters te verlosfen , en den verhevenfl:en
verheven11:en
vorm der poëzij , het treurfpel,
treurepel, met hoogere levenskracht te bezielcn,
ICIl. lIJacbeth, l/am!et,
!Jam!et, Leor
Lear , julius
ju/ius Cesar, RichartJ
Richard lIl. en andere
flukken. in n2tionalen
nationuIen [fJllgval
t(jllgval overgegoten, overtuigen thans den na.
na·
flukl{cn.
denkenden Zweed
Zweed,J dat de dichtkunst in iets anders befl:aat,
be11:aat, dan in het
nakomen
nnkomen van ilnaische
ilnafsche wetten, en zijn de voorboden eener fchoonerc
toe-
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toekomst. Het treurrpel
treurfpel Engelbrecht
EngeJbrecht Engelbrechtfon,
Engelbreentfon, in rijmelooze
jamben van ATERH}ELM , houdt zich reeds, tegen de oude fcbool
fchool op
ftaande, dat voor het overige overllroomd
het Stokholmfche tooneel framde,
fiukken van KOTZEBVE
KOTZEBUE en JFFLAND.
wordt met Franfche operetten, en !tukken
Met meer geluk hebben DALIN, HALLMANN, MODE, KEXEL, LINDEGREN en PAIJKVLL
PAJJKULL in het bJljJpet
blijfpet gearbeid, ofschoon geen van
hen
ben iets zeer vollwmens
voIlwmens geleverd heeft. Beter flaagden KELLGREN,
WELJ,ANDER,
WELr,ANDER, LEOPOLD en LIDNER in het zang{pet
zang[pel,J hetwelk door
GUSTAVUS llI.
GVSTAVVS
JlI. aanmerkelijk begunlligd werd.
In alle vnkken
vakken van het lierdicht bezit Zweden voortreffelijke mannen: I.
1. Voor de Hymne (loflied), CASTRIOM en den graaf. J. G.
OXENSTIERNA; 2. In het helden. gezang>
gezang. EDELKRANZ,
EDELKRANz, FRANZEN,
FRANZEN t
SILFVERSTOLPE.
SILFVERSTOLPE> SJOBERG, STENHAMMAR en anderen; 3. In het wils'
wijs'
geerig lied,
lied. DALIN, KELLGREN, LEOPOLD,
LEoPoLD, de graven GJjLLENBORCH,
OXENSTIERNA
OXF.NSTIERNA en anderen; 4. In het kerkgezang zijn de proeven van
DEHMAN, STENHAiVIMAR
STENHAMMAR en anderen mislukt; 5. In het vrolijke en
gezet[chapsgezang
gezelfchapsgezang heeft Zweden uitmuntende dichters in FRANZEN,
CHORIUS. LINOEGREN,
LINDEGREN, SILFVERSTOLPE, S}OBERG,
SJOBERG, WAHLGREN, enz. ;
ballade FRANZEN, SrLFvERsTOLPE.
SILFVERSTOLPE, STENHAM6. In de romance en hallade
!I1AR,
MAR , KELLGREN.
KELLGREN> LINOEGREN
LINDEGREN en KALLBERG. Zoo rijk nu de Lyrifche
onderdeel en is, zoo weinig hebben de
rirche dichtkunst in al hare onderdeelen
Zweden in het treur· en heldendicht iets van belang verrigt. In hee
het
eerlle vak bleven de elegiën van mevrouw NOROENFLIJcHT,
NORDENFLIJCHT, waarin
zij in 1745
J745 den dood haars
baars echtgenoots betreurde, nog lleeds
fteeds de
hoofdverzameling
boofdverzameling;; bezittende men van den graaf C REVZ,
RE uz , en van
STENHAMMAR flechts
l1echts enkele fiukken.
ftukken. In het heldendicht bezit ZWt'
Zw~...
den alleen den dichter G. RECHNER, die.
die, aangemoedigd door de
Zweedfche akademie. een fiuk.
ftuk. zijnde een hrief
brief van GVSTA
GUSTAVUS
vvs VASA
VASA
aan zijnen
zifnen pleegvader HEMMING GADA, geleverd heeft. Voor het her.
dersdicht heeft
heefe menl
ment alleen LIDNER,
LlDNER, terwijl de graaf CREUZ , in 1785
ge!l:orven, in poëti[che
geflorven,
poëtifche verhalen, door zijn dichtlluk : ATIS
TIS en
CAMILLA,
CAMILLA. zich als een meesterlijk dichter heert
heeft doen kennen. STENHAM
HAMMAR
MAR en SILFVERSTOLPE
SILFVERSTOLPr:; leverden ook goede humoristifche
humoristi[che verlet.
verte/~
rOOrt,
fels; doch alle werden, zoo wel in de epifche als comifche foore,
GUSTAVUS LEOPOLD overcroff\!l1.
overtroffen. De EfoPifche fabel is
door KAREL GVSTAVUS
tot hiertoe door de Zweden nog niet zoo gelukkig en met zoo veel
Het leerdicht
leerdiçht wordt door
vlijt, als door andere Natiën, bearbeid. Hee
dichtllukken bekroont,
bekroont. bijzonder aande akademie, die alleen ernllige dichtflukken
gemoedigd, zoo dat men zich lliet
niet behoeü
behoefc te verwonderen, dat
de Zweden in ieder gedeelte der leerende dichtkunst voortreffelijke
mannen bezitten. In het wy'sgeerig
wv'sgeerig leerdicht munten
muIJten inzonderheid
uit LEOPOLD. BLOM, SU.FVERSTOLPE
SILFVERSTOLPE en STENHAMMAR
STE.NHAMMAR,• welke hunne
onderwerpen, de onflelfelijkheid
onjlelfe!ijkheid 1'an
1'(1// den naam, de godsdienst e1t
en zedezede·
lijkheid, met een
eenen
en echt dichterlijken
dicheerlijken geest, en met waardigheid bezongen hebben. In het befchrifvendc leerdicht leverden de beide
zon;::en
graven OXr::NSTIERNA
OXENSTIERNA en G1JLLENllOttG,
GIJLLENBOltG, de ecr!l:e
ecr!1e de uren
111'(1) wm
~'atl den
K .'i5
dag
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dag en den oogst.
oogst, de laat(le
laat!1e de jaargetijden, en LIDNER jOl1gfle
jongfle gt.
g~'
"tg!;
rig!; terwijl tot het wetenfchappeiijN
weten[chappelijk leerdicht de proeve van GlJLGIJLLENBORG
LENBORd behoort, over de dichtkunst in 4 gezangen. Ook is de
[atyl'e
fatyre door Zwedens dichters zeer gelukkig bearbeid. Reeds DALIN
dreef in zijnen Zweedfchen Argus openlijk den fpot met de dwaas-

zij-nen tijd, en kort na hem trad GIJUENBORG
GJJLT.ENBORG met zijne
heden van zijnen
[atyre
fatyre op zijne viJanden
vijanden te voorfchijn, welke langen rijd
tijd voor een

meester/hik
meesterlhik geb
gehouden
ouden werd; doch KELLGREN overtrof hem in leveng.
levens.
SILF.
wijsheid en fatyriek vernuft, waarin STENHAMMAR , LEOPOLD en SILFVERSTOLPE hem op zijde fireefden. In de parodie verwierven zich
HAI,LMAN
HALLMAN door het travesteren (in een ander gewaad kleeden
kleeden)) van
tooneeIl1ukken,
woneelfl:ukken, en STENIiAMMAR
STENHAMMAR door een gedeelte van het lfie
J!1e boek
verdienllen. In het vak van Romans en dichder Aeneïde, groote verdienflen.
terlijke verhalen is in Zweden weinig gedaan. De predikal1t
ter/ij'ke
predikant MÖRK
gaf ten tijde van den eer11en
eer!1en bloei der lweedfche
Zweedfche fraaije letterkunde, in 1742, de lotgevallen van AOELREICH
ADELREICH en GOTHILOA,
GOTHILDA, en
later zijne THEcLA
THEC!.A in het Jicht; doch naderhand trachtte men door
overzetting van EngeIfche, Duitfche en Franfche romans in deze hoofdbehoefte van den befchaafden Hand te voorzien. In nieuweren tijd
echter poogden WALLEN
WALLENBURG
BURG in eenen roman: mijn zoon (}p
op de
ga/eijen,, LEOPOLD in zijne [at
galeijen
[atif,
ijl ieke
leke zedelijke
zedelijke'- verhalen, KEXELL in
zijnen Zamoleskl
Zamoleski en zijne novellen, en een onbekende in een zeer
eene gefchiedenis van het [chetmen[che/met/zeldzaam fiuk,
l1uk, hetwelk hij als eelle
land in 1783 uitgaf, dezen tak der fraaije let[erkunde
letterkunde in aanzien te brengen; doch aan eenen wezenlijk echten,
echten. oorfpronkelijken. Zweedfchen roman, de zeden, gewoon:en en het karakter
der natie befchrijvende, zoo leerrijk voor andere volken, ont·
breekt het tot dus ver geheel en al. Ten aanzien van den prozaiDALrN de eerfie, die zich door zij[chen fchrijftrant was OLAUS VAN DALIN
nen Argus verdienfl:elijk
verdienfielijk maakte, want federt begonnen ook de
fchoolfche geleerden in de moedertaal
moedertaal te fchrijven. hetwelk zij voor'
heen in het latijn hadden gedaan.
Het eiland
ei/at/d der gelukzaligheid, een dramatisch, doch niet voor het
tooneel
volksfp'rookje, door ATTERBOM, zoude men, om
tQoneel bewerkt volksfprookje,
OlD
den weelderigen fiijl en den gloed der dichterijke kleuren, voor een
voortbrengfel der Zuidelijke mure
mufe kunnen houden.
houden, indien de diepe
melancholie,
melancholie. welke er den grondtoon van uitmaakt, niet
nict duidelijk het
Noordfche vaderland aankondigde. Zelden zal men de kracht en de
welluidendheid
weIIuidendheid van het Zweedsch, in een kunstwerk van
vun zulk eenen
omvang, zoo fchoon
fcIlOon vereenigd vinden. Het is gedrukt te Vp[al, in
(1824-1827). en de uitvoering, op v"lijn
vî'lijn pa2z deelen, groot 8vo, (1824-1827),
pier, getuigt zeer guuflig
gunfl:ig van den voortgang der drukkunst in ZweZUieden.

Ondertusrchen
Ondertusfchen is het getal der goede Zweedfche prozafchrijvers
fchrifftrant hebminder dan dat der dichters. In den ,'erhande!enden [chrijftrant
ben ROSENSTEIN, LEOPOLD en THORILD zich onderfcheiden, doch
in
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In den briefstijl kan men alleen den graaf TESSIN noemen, alzoo
GUSTAVUS III.
lIl. en SCHEFFER hunne meeste brieven in het Franscn
weJfprekendheid onderfcheiden
onderfcheideu
gefchreven hebben. In de burgerlijke welfprekendheid
GUSTWUS lIl., en andere op eene voor~
voorzich TESSIN, SCHEFFER, GUSTAVUS
deelige
<leelige wijze; doch geestelijke redenaars, boewel
hoewel die in Zweden,
zoo als overal, vele gevonden worden, waren er weinige, die zich,
zoo als TOLESSON en BäLTER onder
ond,er de ouden. en LINDBLOM en
LErlNl\ERG onder de nieuweren, boven het middelmatige verhieven.
LEIlNflERG
Na GUSTAVUS IJl., waren OXENSTIERNA en TORSTENSOHN, en de
leden der akademie SILFVERSTOLPE, LEHNBERG en SCHRÖDERHEIM als
lofi"edenaars bekend. In het vak van levens- en klasfieke gefchiedenislofredenaars
hoven) weinig verrigt. In de beoordeeling van
befchrijving is (zie boven)
fmaak en kunst heeft zich inzonderheid de dikw\ils
dikwijls
het fchoone in finaak
genoemde dichter, KELLGREN, bij uitfiek
genoe1llde
uitaek verdie.nllelijk
verdie,nfielijk gemaakt, en
men mag zich vleijen,
vleijell, dat bij de thans heer!chende
heerlchende zucht der Zweed.
fche natie voor buitenlandfche
buiteulandfche fraaije Letterkunde, zij eerlang, in
dit opzigt, in den eerfien rang onder de Europefche natiën zal kunnen
geplaatst worden. Zweden heeft binnen kort verfcheidene
verrcheidene uitfl:ekende
uitf1:ekende
mannen
ma:lOen verloren, als: zijnen eerfl:en
eerf1:en historie-fchiJder,
historie-fchilder, den hoogleeraar
BREDA, die in 1818 te Stokholm fiierf;
f1:ierf; den kruidkundige SCHWARZ,
de beide dichters, de graaf OXENSTIERNA en den baron AOLERBETH,
AOLERBETH.
den redenaar bisfchop WINGARD , en den oudheidkundige ACKERIlLAD
ACKERDLAD ,
die in 1818
IS 18 te Ronze
Rome overleed. Onder de nog levende Zweedfche
dichters moeten de hoogleeraar TEGNER en LUND (een van de leden
der akademie), en VAN ATTERBOM, de uitgever van een
eenen
en dichterIUken almanak te Upra/a,
Up[ala, geteld worden. Men befpenrt
befpeurt tegenwoorJUken
dig in Zwedetl,
ZwedetJ, zoo wel als Noorwegen, veel ,zucht voor de Duitfehe Letterknnde:
fche
Letterkunde: de Mes/tas
Mesj!as van KLOPSTOCK heeft in den hoogleeraar VAN BILDSTEIN, proost in Schonen, eenen goeden overzetter gevonden, en de afdrukken van Duitfche
Duit[che clasfieke fchrijvers bedragen
in Stokholln
Stokholm reeds 66 boekdeelen. - Over het geheel verfchijnen thans
in Zweden 46 nieuwsbladen.
nieuwsbladen, een Letterkundig blad,
blad. en verfcheidene
ver[cheidene
18 J 9, in Stokholm, de Svea in
journalen, onder welke laatfie federt 1819,
het licht verfchenen is; zijnde een tijdfchrift voor kunfien
kunf1:en en wetenBAHLENBERG, HäFENER.
HäFENER, SCHRÖfchappen, met verhandelingen van Bt\HLENBERG,
DER en ander.en. In Noorwegen kwamen in 1819
18 J 9 in het licht de officieele Noorweeg[che
Noorweegfche Rijks-courant,
Rijles-courant, het Noofweeg[che
Nootweegfche Nationale hlad,
blad,
en bovendien nog 7 andere tijdfchriften.
tijdfchl'iften. Ook zijn de verzamelingen
der fchriften van twee Letterkundige genootfchappen.
genootfchappen, inzonderheid
voor de Noordfche Letterkundige, belangrijk, ,namelijk van het
Skandinavische en het koninkliJke
Skal1dintlvische
koninklijke Nool"weeg[che
Nool"weegfche genootrchap.
genootfchap. Het
getal van alle in 1818
18 J 8 in Zweden gedrukte fchriften bedroeg 368 ,
waaronder 91 overzettingen. - Men vergelijke hierbij het 3de deel
briel1en over Zweden van MOLBEcn,
MOLBEcH, hetwelk een goed overzigt
der brie1'en
van de tUdperken
tijdperken der Zweedfche Letterkunde bevat.
A!lcrbelangrijklle
Allcrbelnngrijk!l:e en l1aauwkeurigc
naauwkeurige berigten zijn ook te vinden in
her
het
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het tljdfchrift
Lelpzt'g 1822-1823, no. 17, ~o en ~~,:lls.
tijdfchrift Hermes,
Hermes ,Lelpzt'g
~!2, alsmede in no. 41 der Jahrb. der Litterat
Lilterat.,
•• Weenen 1828, waar men
ons vermoeden omtrent prof. GEIJER zal bevestigd zien, door de
àanvankelijke uitgave zijner Historie van Zweden, (Svea rikes häfder)
waarvan het I ile deel reeds in het Hoogd. vertaald is. Bij TEGNER
TEGNER
kan men nog aanmerken, dat zijne
iijne Frithioffaga in ieder fat[oenlijk
huis worde aangetroffen; er zijn drie Hoogd. vertalingen van.
ZWITSERLAND is, in een aardrijkskundig opzigt, een derhoog~
der hoog~
fie.
fte, zoo niet het hoogile land, in Europa, en beilaat grootendeels
naase en op elkander ilaande
fiaande bergen, tusfchen
tus[chen welke zich enge dauit naast
len bevinden. De bergen zijn in lange rijen aan elkander verbonden
en vele verbazend hoog. De hoogfle,
hooglle, waartoe de St. Gothard (zie
aldaar) in het kanron Ur; , en de FinJleranhorn in het cal1ton
canton Bern
(die 13,400 Parijsfche voeten, boven de oppervlakte der zee verheven is) behooren, vindt men, behalve in de genoemde cantons
camons ,
ook in het Unterwaldfche en Graauwbunderlandfche gebied. De land·
landil:reken
fireken der gewone en vruchtbare bergen zijn zeer verfchitlende.
verfchilIende.
Die het
h et laagst liggen, leveren digte
digee bosfchen en vette weilanden
op; de middelile beilaan
belfaan uit Alpen en zulke bergilreken , die gras
ter voeding van het vee opleveren; terwijl de derde uit fpitfe, bijna
onbeklimbare roeren
rotfen befiaat, welke of geheel kaal, zonder aarde en
gras, of altijd met ijs en fneenw bedekt zijn. De middelile f1:refireken, of /ilpen, dienen, in den zomer, aan derzelver bewoners
hetwelk Iiier
hier welriekende, korte en
ter weiding van hun vee, heewelk
krachtige kruiden, en voortreffelijke bronnen, rivieren en beken
vindt, die uit het gebergte oncrpringen.
ontrpringen. De oppasfing van het vee
op de bergen wordt aan Sennen toevertrouwd (zie aldaar) , welke
de melk, boter en kaas verzamelen, en daarvan aan de eigenaars afrekening doen of daarvoor pacht moeten betalen. De Gletfchers J
of ijsbergen,
ijsbergen J zijn of de onvruchtbare gedeelten der bergen, of ook
wel de zoodanige, welke enkel uit ijs en fneeuw beilaan. Deze
loopen
en naar Graa!lwbunGraauwbunijsbergen beginnen in het canton Glarus, loop
derland, van daar in het canton Ur;, en eindigen in het cancon
cantol1
der/and,
Be;
Bel n. De hoofd·aanleg
hoofd-aanleg van een en ijsberg is een dal, welks grond.
grondflag
l1ag eene rots, en waarvan de afhellîng
afhelIîng te gering is, om aan de
afdalende lbeeuw
fiJeeuw en het fneeuwwaler eenen behoorlijken doortogt te
ee verJeenen. Hierdoor ontilaan
ontllaan langzamerhand groole ijsijs· en
fneeuwklompen, die, bij hunnen val, het dal vervullen, en niet
zelden vele ongelukken bU de bewoners veroorzaken. Bij deze
menigvuldige afwisfeling van bergen en dalen levert het groot1le
gedeelte van Zwitfer/and
Zwitferland de zeldzaamfie
zelázaamfie natuurtooneelen op. Men
ziet aan verfcheidene plantren
plaatfen , in eenen kleinen omtrek, op eens
al de 4 jaargetijden, en dikwijls wandelt men in het midden van
de Lente en den Zomer zoodanig , dat men met de eene hand
fneeuw
fneemv kan oprapen en met de andere bloemen plukken. Geen der
hooge bergen is zonder watervallen, en daar men 'niet altijd met het
<J'
•
oog
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oog derzelver begin bereiken kan, omdat zich de bergen in de
wolken verliezen, zoo fchijnt het dikwijls. alsof zij van den hemel
over de roefen
rotfen heen Horten.
Horren. Ook de grooee
groote meren in Zwitjerltmd,
ZwitJeriand,
ende rivieren, waardoor het land van de vischvangst aanzienlijke
Ml1zienlijke
voordeelen geniet, (ofschoon het opmerkelijk is, dat onder dezelve
niet één voor fchepen bevaarbare !1room
Hroom gevonden wordt) vormen
ten deele fchoone en fchilderachtige land(1:reken
land(heken , en leveren aan het
bekoorlijkfl:e gezigten. Onder de voornaamfl:e
voornaamfJ:e meren behoobehoo.
oog de bekoorlijk!1e
ren het Zuricher, 10 uren lang en I breed; het meer van Gmeve,
GelIeve,
welks lengte 20, en welks breedte 5 a 6 uur bedraagt, en de "ier
vier
Walflädter zee, welke alle wegens hunne heerlijke hmdl1:reken
Waljlädter
landf1:reken be~
roemd zijn. Onder de rivieren zijn de Rijn, de Reuss of Russ, de
Rhone
Rho1ze en Tessino de voornaam!1e,
voornaamlle , en de beide eerfl:e
eerlle inzonderheid
Rij11 namelijk door zijnen driemaligen rijnval (zie
merkwaardig; de Ri/1l
aldaar), en de Reuss door de zoogenoemde duivelsbrug
dnivelsbrug , die in het
Cll11ton Ur;,
Dr;, 2 uur van Gestinen, over dezelve leidt, en waarvan
canton
ter zijller plaatfe breeder door ons gemeld is. In of aan den voet der
bergen vindt men de voonreffelijkfl:e bronnen, alsmede koude.
Thurgauiclze, een
warme, en heilzame gezondheidsbaden. In het Thurgaufche,
gedeelte van het
her Zuricher, Bafelfchl!,
Bafel(chl!, Schafhaufer,
Sclzafhaufer, Berner, Solothurner
tlzurner en Freiburger gebied, is dit alles geheel anders; want ofschoon ook hier bergen zijn, is echter dit kleiner gedeel.te van ZwitZwif.
Ierland veel vlakker, en men vindt er geene Alpen,
Alpen. geene watervallen, weinig boomgewas , en
cn in d~n zomer ijs noch fileeuw. Voor
het overige vindt men aan den voet der
del' bergen houwhouw~ en weilan.
den,
den. boomgewas , en wijnbergen: zelfs zijn de rotren vruchtbaar.
. Zwit[er/aud
Zwitier/mld bezit vele delfltoffen,
delfitoffen , inzonderheid kalk.
kalk- en thoon.
aarde, fchieferlleen,
fchieferfl:een, zwart, grijs en bruinrood marmer.
marmer, porphir.
albast, (voornamelijk in Wallis), [paath, quarz: kristallen (fomtijds
van 7 tot 8 centner) turfaarde, !I:eenkolen,
!l:eenkolen, enz. Ook vindt men
er zilver, koper, ijzeraarde, en in de rivieren goudkorrels. ZwitZwÏf.
[erland
ierland is bijzonder rijk in gewasfen : de wijnbouw is er van veel
wijnen op Frankrijk, Holland en Engeland
belang, en de handel in wijneu
zeer groot. Boomvruchten zijn er vele, doch koorn is er, uit hoofde
van de menigte weilanden, niet genoegzaam. De veeteelt maakt Jen
beaaan der ingezetenen uit: de melk, en inzonderhoofdtak van het bel1aal1
heid de Zwirferfche kaas, is bekend en beroemd, el! met de laatfl:e
laatlle
drij ft men een en zeer fl:erken
llerken handel op Duitschtand,
Duitschland, Frankrijk
Fral1krijk en
italië.
Italië. Onder de wilde dieren zijn
Zijn de gemfen , murmeldieren
mnnneldieren en
lammergieren de merkwaardigO:e.
merkwllardigf1:e. Onder de fabrijkgoederen en mama~
nufacturen behooren inzonderheid de Zwitferfche linnens, garens.
katoenen fioffen
t1:offen (waaromtrent St. Gallen bij uitUek
uitflek beroemd is) en de
zijden -lintfabrijken
.lintfabrijken in Baze!,
Bazel, welke voorheen jaarlijks drie milIioen
millioen
guldens opbragten.
Het Zwitfersch bondgenootfchap is, volgens de bepalingen van het
Weener congres, er. de verbonds-akte der 22 cantons
camons ft Zuric!t
Zurich 7 van
Oogstm.

Z WEM MEN.
Oogstm.
Oogscm. 1815), een Foederative
Foedcrative l1aat,
llaat, bel1a:mde
bella:mde uit 22 republieken,
belluur, vun
van elkander geh
geheel
eel Ollonwelke, ten aanzien van haar inwendIg bel1uur,
afhankelijk zijn, en te zamen eenen omvang van 872 vierkame
vierkante mijlen,
eu
en 1.728, Il6 inwoners bevatten, waarvan % tot de protestanten en ~ tOt
tot
de roomsch
roolllsch katholijken behooren. De Duitfche fpraak, met eenen bijzonderen tong val, is bijna in het geheele land algemeen, met uitzonde~
ring van het Waadl(Jnd
Waad/and • Geneve
Gencve en Neuftlzatet, benevens een gedeel.
canton Wal/is
IFallis en Freiburg, alwaar men Fransch fpreekt.
te van het canwn
Ita!iaansch wordt alleen in een gedeelte van GraaUjjlbunderland
Het lta!iaansch
en in TesjilJo gefproken;
gefpl'Oken; terwijl men het Romanisch aan de bronnen
van den Ri/tl, en het Latijn aan de lnn vindt. De inkoml1en
inkomllen door
cancans bijeen gebragt , bedragen omtrent 4,300,000
de afzonderlijke cancons
gulden; terwijl de l1aatsfchuld
1l:aatsfchuld beloopt 3,II8,380 franken. Het
verbondsleger werd in Oogstm. 1816 op 67,516 man gebragt , waar.
van de helft in referve is. Ieder canton wordt geregeerd naar eigene
wetten, of door eenen
een en grooten raad, die de wetgevende magt, en
cenen .,kleinen,
kleinen, die de uitvoerende in handen heeft, of ook wel door
de lands-gemeente en een en landraad. In Uri, Schweitz, Unterwal·
Unterwat·
den,
dm, Zug en Glarus
G/arus is de regerings-gelleldheid geheel democratisch,
doch in de overige c~ntons
Cantons heeft men een gemengde demo.
demo- en aristocratiCche regering, welke echter zeer gematigd is. De letterkunde
tocratirche
Zwiliers is een
~en tak der Duitrche:
Duit[che: die van Geneve, Waad/aIJd
Waad/and en
der ZWiliers
Neuenburg een tak der Franfche.
Fran[che. Bazel
Bazet heeft eene univerfiteit.
ulliverfiteit.
De akademiën te Bern en Zur;ch bezitten wetenrchappelijke
wetenfchappelijke verzamelingen; terwij-l
terwiJl Lucem,
Lucern, 117bz/erthur
{17bz/erthur en andere l1eden
1l:eden boekerijen,
zeldzaambeden hebkunstverzamelingen, en kabinetten van natuurlijke zeldzaamneden
ben. Verfcheiden
VerCcheiden geleerde genootfchappen, inzonderheid voor de IJ;.
n;.
tuurlijke historie, onderfcheiden zich door hunne on vermoeide werkzaamheid. Beroemd zijn PESTALOZZI'S
PESTALozzr's voormalige fchoolinrigting te
Tverdun, thans elders door zijne leerlingen voortgezet, en FELLENBERGS
BERGS landhnishoudkundig opvoedingsinllituut
opvoedingsinfl:icuut te Hofwifl.
ZWEMMEN. Een ligcnaam,
ligchaam, uit eigen aard ligter dan het water,
wordt
wordt,I wanneer men het met kracht er onder dompel t, om hoog ge.
ligt, en genoodzaakt om te drijven; doch blijft
blij fe het nogtans,
naglans, zelfs
wanneer het drijft, gedeeltelijk onder het water, hetwelk zijn on.
011derfie
derlle deel uit
tlit zijne plaats wegrukt, en zoo veel weegt, als dat
deel zelf. Ook eigendommelijk Zware
zware ligchamen
Iigchamen drijven in het wawa.
ter, wanneer zij of uitgehold, of met andere ligte ligchamen
Iigchamen ver.
verbonden zijn. Zoo drijven fchuiten van blik. wanneer zij aechts
flechts
zoodanig gemaakt zijn, dat zij, tot den roest toe in het water
gedompeld, eene hoeveelheid water uit hun plaats drijven, die zwaar.
der dan de fchuit is. Menrchen
M en[chen en dieren zijn aechts
flechts zeer weinig
zwaarder dan water, meermalen·zelfs
meermalen zelfs iets ligter ; en van hier dat de
eerfie, wanneer zij verdrinken, meestal zinken, doch na verloop
van eenigen tijd, wllnneer
wanneer derzelver deelen door het ingedrongen
water merkelijk opgeblazen en gcfpalll1Cn
ge[palll1en zjjn, weder boven komen
en
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en drijven. Menfchen
Men[chen en dieren, wanneer zij zich levend boven
water willen houden, drukken door flaan en fiooten hetzelve dig.
Ilerker opligte, dan fiiI
fiil
[er onder zich te zamen, op dat het hen fierker
ter
Onderms[chen heeft de natuur zelve het dier gefchikter
water. Ondertusfchen
gemaakt tot Zwemmen, dan de menfchen, want zij heeft aan hetzelve vier voeten en eenen eenigzins Illngen
lnngen achter overgebogenell
overgebogenen
hals gegeven, doch het hoofd,
hoofd. met betrekking tot het overige
ligter .gemllal.c
,gema.akt ,dan
, dan bij de menfchen.
men[chen. Diegenen,
ligchaam, veel Iigter
w~lke niet Zwemmen kunnen, binden eellige met lucht gevulde blabla.
zen om het lijf, of trekken Zwemkleederen aan, die met kurk
gevoerd zijn, vóór zij zich in het water begeven; waartoe ook
behoort de lederen, met lucht gevulde zwem- of luchrgordel ,
gefl~lgen wordt.
door F. KESSLER uitgevonden, welke om het lijf ge(]~lgen
Soortgelijke middelen zijn wel toereikend; maar kunnen lJograns,
noglans ,
wanneer men niet behendig genoeg is, om zich zelf te helpen, niet
verhinderen, dat men fom
[omtijds
omflaat, met het hoofd
tiJds in het water om(]aat,
er onder geraakt en verdrinkt. Hierom is de Zwemkunst eene der
nuttigHe,
nuctigHe, want de meeste menfchen komen, bij mangel aan dezelve,
[chrik en ontrteltenÎs
omrteltenis in het water om. Onderrus[chen
Ondertns[chen veren door fchrik
denk.
dient het nog onze opmerking, dat men men[chen, die in het denk·
bevin.
beeld zijn van te verdrinken, zoo lang zij zich in het water bevinden, mee
met eene
ecne zeer geringe kracht om hoog kan halen en redden,
hetwelk daardoor veroorzaakt wordt, dat de plaats, welke het ligchaam onder water beJlaat , te voren water was,
was., en derhalve door
zijne zwaarte juist zoo veel water heeft moeten wegdrukken, als het
ligchaam
Iigchaam zelf groot is, en dan ook juist zoo veel tegenHa!1d
tegenf1:a!1d ontmoet,
weggertooten water weegt, waaruit volgt, dat alle
aUe Iigchamen.
Iigchamen,
als het weggeflooten
die zich onder het water bevinden, zoo veel van hun gewigt ver.
liezen, als het water, ter grootte van het ingedompelde, ligchaam
weegt, en dus ligter worden. De vis[chen
visfchen hebben, om zich in het
water te kunnen verheffen, eene dubbele met lucht gevulde blaas,
kunnen uitzetten en zamentrekken. In het eerfle
eerlle geval
welke zij knnnen
wordt de omvang van den visch vermeerderd_,
vermeerderd., en hij rijst in de
vèrminderd, waardoor hij zich in het water
hoogte, in het laatste verminderd,
kan nederlaten •. Alleen aan die vis[chen , welke fieeds
f1:eeds op d~n
d~l1 grond
van het water zich ophouden, ontbreekt deze blaas.
grootrte en
ZWOL, ZWOLLE. De hoofdplaats van Salland, de grootfl:e
fraaWe fl:ad
f1:ad der Nederland[che
Nederlandfche provincie Overijsfe!
Overijsfel ; liggende 3 uur
gaans van Kampen en 6 uur van Deventer, aan het Zwarte Water,
!rs{el, waardoor zij met de Zuiderzee; en iets
een half uur van den !rs{e!,
J7echt, een gege.
verder van de Pécht, door welke z~i met de nieuwe Pecht,
graven kanaal, gemeen[chap heeft. Zij heeft buiten hare 3 poorten
ruime voorfleden
voorf1:eden;; bevat 12,800 inwoners> en drijft eenen vrij aanaan.
f1:apelplaats is tusfchen Holland en
zienlijken handel, alzoo zij eene flapelpiaats
Dpitschland, hetwelk haar, bij den fiilfl:and des zeehandels , nog altijd
D;titschland.
een goed vertier bezorgde. Zwol heeft 3 Nederduit[che,
Nederduitfche, I Franfche
Ge-
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Gereformeerde, en 3 RoomscIJgezinde
RoomsclJgezincle kerken: ook ge Luther[chen
Lutherfchen
en Doopsgezinden hebben hièr ieder een afzonderlijk kerkgebouw.
en de Joden eene fraaije synagoge. De St. Michels-kerk der hervormden munt blizonder uit door
dool' haren fraaijen predi1.dl:oel en orgel
hetwelk 80 registers en 4276 pijpen heeft, met eenen kunfligen,
kunlligen,
11:eenen wenteltrap. Haar oude toren, de hoogfl:e
hoogll:e in de Nederlanden.
fieenen
fiome
11:ortte in 1682 geheel in; gelijk ook die van de lieve Vrouwe
vrouwe of
kruiskerk, thans bij de Roomfchen in gebruik, in 1815, door den
blikfem van hare fchoone fpits beroofd werd, welke echter thans is
berll:eld.
berlleld.
Latijnfche fchool, waarin paus ADRI~
Men vindt in deze fiad eene Lacijnfche
AAN VI., onderwezen werd; meer andere nuttige imigtingen
inrigtil1gen tOt onderwijs en befchaving, en eene aanzienUjke
aanzienlijke afdeeling van de maatfchappij, tot Nut van 't Algemeen, benevens eene afzonderlijke,
rchooI derzelve. Voorts verdienen het gouvernements'
gouvernemencs'
wel ingerigte fchool
huis, de vergaderplaats van de l1:aten
il:aten der provincie. het fladhuis,
fiadhuis,
ouderwersch gebouw, het provinciaal tuchthuis, het wees-, gast- '
een ouderwetsch
en vrouwenhuis; de fiadswaag, het buitengasthuis
buitengasrhuis,,buiten
buiten de Kampertra·
poort , genoemd te worden. Ook zijn er eenige fabrijken en trafijken. als: twee zoutkeeten,
zoutkeecen , eene zeepziederij, azijnmakerij , fuiker~
raffinaderij, drie brouwerijen, vier branderijen en ver[cheidene
verfcheidene leerlooijeriJen.
looijerijen. Omtrent ~ van de fiad
il:ad ligt de zoo genoemde St. Agnietenberg , waarop in het midden der 15de
Isde eeuw de beroemde THOMAS
/I. KEMPIS
A

in het bergklooster leefde, en op· welke plaats

thans

eene begraafplaats voor de bewoners der omliggende buurt[chapbuurtrehappen , en eene fchool voor de kinderen der landlieden gevonden
pen,
wordt. Op den Spoelderberg vergaderden weleer de fiaten, en 'Yerd
de bisfchop gehuldigd; thans is het eene plaats van uitfpanning
uitrpanning voor
de inwoners der l1:ad.
il:ad.
oudfie en grootfie
grootlle bedijking in het Noordelijk gedeelZYPE. De oudfl:e
te der provincie Holland, niet verre van Alkmaar. Zij is 90,60
morgen groot, werd in 1553 bedijkt, bevat heerlijk bouw. en weiwei.
land,
land. en verfcheidene
verrcheidene buurt[chappen;
buurcfchappen; door gezelve
qezelve loopt het groote
Noord.Hot/andfche
Noord-Hol/andfche kanaal.
ZYTHUM, is de naam van zeker bier in Egypte.
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x.
DIadz.
llIadz.
X
Xacca
Xanthicus
Xanthus
Xnnthus
Xantippe
Xalltippus
Xantippus
Xaverius (FrancisclIs
(Fral1ciscus))
Xaverins
Xeniën
Xel10crates
Xenocrates
Xenodochiën

2

3

45

Bladz.
Xenophanes
Xenophon
Xenophngia
Xellophngia
Xerxes
Xesto
Ximenes
tistes
Xistes
Xylopytrites
Xynoecia
Xylloecia
Xystus

S

7

9?
10
JO

",,"""\I\.\I\I\I\I\I\I\I\I\MN\I\I\N

Y.
Bladz.
10
Y
Yang-The-Kial1
Yang-The-Kian
Il
Yapa
Yard
Yarmouth
Yecolt
YecoJt
u
U
Yga
L
ALGEMEEN WOORDENB VIII

Bladz.

Ynaga
Vork
Young (Eduard)
Ypey (Nicolaus)
Ypey (Adolpbus)
(AdoJphus)
Yverdun

12

13

J6
!lO
!JO

Z.
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z.
Bladz.

Z
Zaad
u
Zaag
22
Zaandam
WilZacharia (Just Friedrich Wil·
helm)
!l3
Sl3
Zaffa
24
Zaïre
Zaleucus
25
IJS
Zaligheid
Zalm
27
28
Zalving
Zampieri (Dominico
(Dominico))
Zand
29
Zandbad
3°
Zandloopers
Zandregen
Zangspel
31
Zanguebar
Zante
32
Zappi
FeZap
pi (Giovanni Battista Fe.
lice)
33
Zaturdag
Zauner (Franz)
Zebra (zie: Ezel)
35
Zechine
Zedekunde
Zeebaden
~8
Z8
Ze-ehandel
Zeehandel
39
Zeehond (zie: Rob)
(zie : Chrono·
Zeehorologie (zie:
Chronometer)
Zeekaarten
21

....

-

Zeekat (De)
Zeeland
Zeep
Zeeplanten
Zeeregt
Zeerooverij
Zeevaart
Zeevaartkunde
Zeeziekte
Zegelaarde
Zeilfi:een (zie: Magneet)
Zeist
Zelfkennis
Zelfliefde
Zelfmoord
Zei
ffi:andigh eid
Zelf1l:andigheid
Zeloten
Zend.A vesta
Zendelingen
Zenith (zie: Nadir)
Zeno
(ApostoIo)
Zeno (Apostolo)
Zenobia (Septimia)
(Sepdmia)
Zenuw~el1el
Zenuwen en Zenuw~efi:el
Zenuwziekten
Zenuwziekren
Zeolith
Zephyr
Zeraduscht
Zerbst
Zetmeel
Zeus
Zeuxis
Zevenbergell
Zevenbergen

Bladz.
44°0
42
43
47
48
48

49
50
5°
51

52
53
54
57

58
S8
59

60
61

65
68

69

70
Zie-

I N HOU
H 0 U D.

Bladz.
Ziegler
(Friederich
Wilhelm)
72
Ziegier
Ziekenhuizen
iiektekunde
Ziektekunde
73
Ziel (De)
74
Psychoio.
Zielkunde (zie: PsychoIo.
gie)
75
Zielsverhuizing
Zielziekten
Ziel ziekten
76
Zierikzee
78
Zigeuuers
Zigeuners
80
Zijde
83
Zijden Koufen
Zijdeworm
Zijn
85
85
Zillefen (Corllelis)
(Cornelis)
86
Zilver
Zilver Groschen
Zilverling
88
Zilvervloot
88
Zimmermalin
ZimmermUlill (Johan George) Zimmermann (Eberhard, AugUSt,
gust, Wilhelm von)
90
9°
Zimmermann
911
9
Zin
Zink
93
Zinnebeeld
94
Zinnelijkheid
95
Zinspreuk
96
Zintuigen
97
Zinzendorf (Nicolaus Lud.
wig, graaf
gl"tlaf van)
98
Zirkoonaarde
100
Zittau
101
Znaim
Zoega (Georg)
Zoet Hout
102
Zohar
103
10
3
Zollikofer
ZoJlikofer (Georg Joachim) Zomer (De)
104
10
4

1633
16

Bladz.
Zon (De)
105
Zondag
106
Zondagsletter
Zondvloed
Zone
10
1°7
7
Zon.mikroscoop (De)
108
Zonnebaan (zie: Ecliptica)
Zonnecirkel (zie: Cyclus)
Zonnedienst
Zonnejaar
109
Zonnekeerkr ing
Zonnen
110
IlO
Zonnefielfel
Zonnef1:elfel
Zonnetijd
111
Zonnevlekken
Il!l
1l'J.
Zonnewijzer
1I3
113
Zonsverduistering
114114
Zoogdieren
Zoölatrie
117
Zoölithen
Zorgkoorn
Zoroaster of Zerdmsch
Zosimus
uS
lIS
Zout
Zont
Zoutzuur
1!20
llaO
Zuid. Amerika
Amerikn
Zuid·Beverland
126
Zuid·Braband
1~7
Zuiderlicht
128
Zuiderzee
Zuidlanders
Zuidzee
Zuil
129
Zuiger (zie:
(zie : Pomp)
Zuivel. Bewerking
Zuren
13 1
Zurich
13 2
Zurich (de Stad)
133
Zuringzout
13S
135
ZucZut-

164

I N H 0
TIladz.
Bladz.

Zutphen
ZuurO:of
138
Zuylen van Nyevelt, (P. H.
Baron van)
139
Zwaan (De)
Zwaardvisch
140
Zwaartepunt
Zwaden
141
ZW:l.luw (De)
Zwammen
14'2
Zwangerfehap
143
Zwarte Kunst
144

U D.

Bladz,
Bladz.
Zwarte Zee (De)
Zwart
Zware krijt
Zwartfel
Zwanfel
Zwavel
Zwavelregen
Zweden en Noorwegen
Zweedfche
Zwecdfche Letterkunde
Zwitferland
Zwemmen
Zwol, Zwolle
Zype
Zythum

-----:~~--------~~~------

J4S
146

J47
148
ISO

156
158

159
160

